
Gökhan ADALI Türkiye Türkçesi Temel Dilbilgisi .......2

Tahsin ŞİMŞEK Özgür Ülke .......................................3

Prof. Dr. Cahit KAVCAR Kızların Eğitimi ve Yusuf Büyükçoban4

Bekir ÖZGEN Köy Enstitülerinde...   ......................6

Ahmet CENGİZ Gülmeyi ...........................................8

Prof. Dr. Osman GÖKÇE Hasan Ali Yücel’in Anısına ................9

Rıza YETİM Gerisi Yarına Kalsın ........................10

Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ Köy Enstitüleri ve Kooperatifçilik ....11

Hatice Sönmez KAYA Bizim Köy’ün Delikanlısı... .............13

Ahmet Nuri DOĞAN Büyük Oğul Efsanesi .....................15

Prof. Dr. Şevket TOKER Eğitime Adanmış...   ......................18

Yusuf ÇOTÜKSÖKEN Günaydın .......................................20

Etem Oruç Yahudiler Neden Güçlü  .................21

Erdal ATICI Bu Mektup Size ..............................22

Mehmet GENÇ Seni Gidi Kerata Seni ......................23

Turgut DERELİ Muğla’da Kış Pikniği ......................25

Salih GÖZEK Çok İşimiz Var ................................26

Emin YANILMAZ Petrolün Tarihçesi..    .....................27

Sabri KUŞKONMAZ Kötülüğün Soğukluğu...   ...............30

Özge KAYA Aromaterapi ...................................32

İbrahim ERDİNÇ Kozmik Güncedeki Hazal ................34

Tarık KONAL Dil Devrimi..  .................................35

Ahmet M. EGEMEN İşte Hayat! ....................................37

Ziya AKYILDIZ Çocuklar ........................................39

Metin GÜVEN Trapıst-d ........................................40

Emin UĞUNLU Sorarsan Beni ................................40

Aydemir CEYLAN 1989 Yerel Seçimlerinden... ...........41

Saffet ÖZCAN İlk Öğretmen ..................................42

Abbas GÜÇLÜ Eğitimde Yeni Arayışlar ...................44

Hüsnü ERTUNG Yalnız Değilim Biliyorum .................45

Ekem ERKAN Bir Tartışma ...................................46

Ayla Kavrukkoca TARHAN Esmer Gecelerde Ayrılık..................47

Vahdettin YILMAZ Baba Evim .....................................48

Faik AY Bir Yaşgünü....................................49

Elmas BALIM Gönül Kapısı ..................................50

Mehmet Emin SEVGEL Sanat Eğitimcisi... .........................51

Ali ÇAKIR Yaşadıklarından Aklımda Kalanlar....52

Enver ERKAN Kısacık...........................................53

Ali KAYA Eğitimde Çıkmaz Sokak ..................55

İsmail ÖZKAN Bekir Özgen’dem Gönül Eri.. ..........56

Muammer ÖZLER Kötekli’de Tazelenen Güz Gülleri......57

Azmi ERMİŞ Sistem Tıkır Tıkır...  ........................58

Birgül Kavcar GÜÇLÜ Hoş Geldin .....................................59

Kemal VATAN Balkanlarda Delikanlılık...   .............60

Birol TEMELKURAN Yürek Damlası ................................61

Haberler ......................................................63

1ADABELEN 50  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite

İ Ç İ N DE K İ L ER



2 ADABELEN 50  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite

Gökhan ADALI
   dƒlƒnkemƒgƒ.gokhanadalƒ@gmaƒl.com

 Bƒr başvuru kƒtabı. Dƒl Derneğƒ yayını. Yazarı Sev-
gƒ Özel. Dƒl Derneğƒ Başkanı. Dƒl Derneğƒ, Kenan Ev-
ren anayasasıyla 1983'te devlet kurumuna çevrƒlen 
Türk Dƒl Kurumu'ndan ayrılan 34 kƒşƒnƒn 1987'de 
kurduğu bƒr dernek. Amacı, kısaca "Atatürk'ün baş-
lattığı Dƒl Devrƒmƒnƒ sürdürmek." Kamu yararına 
çalıştığı, 2002 yılının temmuz ayında alınan bƒr Ba-
kanlar Kurulu kararıyla belgelenmƒştƒr. Dƒl Derneğƒ 
hakkında daha çok bƒlgƒ almak ƒsteyenler, bƒlgƒsunar-
dan derneğƒn sƒtesƒne gƒrebƒlƒrler: http://www. dƒl-
dernegƒ.org.tr

 Kapaklarında Sevgƒ Özel ya-
zan kƒtap sayısının 30'u geçtƒğƒnƒ 
bƒlƒyorum, 40 oldu mu bƒlmƒyo-
rum; ama olacağına kuşkum yok. 
Öykü, roman, yaşamöyküsü, 
mektuplar, dƒl, çocuk kƒtaplarıydı 
derken ƒzlemek güç. 

 Sevgƒ Özel öykücüdür, ro-
mancıdır, yayın yönetmenƒdƒr; 
ama hepsƒnden önce dƒlcƒdƒr, 
Türkçecƒdƒr. Türkçeye, Atatürk-
'ün Dƒl Devrƒmƒne adanmış bƒr ya-
şamı vardır.

DTCF Türk Dƒlƒ Bölümü'nü bƒ-
tƒrdƒkten sonra 1971'de gƒrdƒğƒ 
Türk Dƒl Kurumu'nun Dƒlbƒlgƒsƒ 
Kolu'nda Türkƒye Türkçesƒnƒ 
araştıran dƒlcƒlerƒn kılavuzluğunda çalışmalara katıl-
mış; "Sözcük Türlerƒ", "Gelƒşmelƒ Sesbƒlƒmƒ", "Sözdƒ-
zƒmƒ" kƒtaplarına ortak ƒmza koymuştur. Ayrıca ken-
dƒsƒnƒn "Sözcük Türetme ve Bƒrleştƒrme" adlı bƒr ça-
lışması daha var. Her bƒrƒnƒ saygı ve gönül borcu ƒle 
andığımız Prof. Dr. Vecƒhe Hatƒboğlu, Agop Dƒlâ-
çar, Prof. Dr. Doğan Aksan, Ömer Asım Aksoy; Sev-
gƒ Özel'ƒn kılavuzları olmuşlar, ona "akademƒk dƒsƒp-
lƒn" ve zamanı ƒyƒ kullanma becerƒlerƒ kazandırmış-

lar. 

 1974'te Prof. Dr. Doğan Aksan başkanlığında Dƒl-
bƒlgƒsƒ ve Dƒlbƒlƒm Kolu'nda "Türkƒye Türkçesƒ Temel 
Dƒlbƒlgƒsƒ Genel Programı"nı oluşturmuşlar. Bƒr ön-
cekƒ bölümde (paragrafta) sözünü andığımız çalış-
malar, yayınlar bu ƒzlence doğrultusunda yapılmış. 

 Ancak her güzellƒğƒn üzerƒnden sƒlƒndƒr gƒbƒ geç-
mek ƒçƒn kurgulanmış 12 Eylül darbesƒnden sonra 
kandırma, korkutma ƒle yapılan ve mavƒ renklƒ "ha-

yır" oylarının zarf dışından gö-
ründüğü oy pusulalarıyla kabul 
edƒlen 1982 Anayasası'na daya-
narak 1983'te Atatürk'ün kurdu-
ğu Türk Dƒl Kurumu'nun özerklƒ-
ğƒne son verƒlƒr, kurum devlet da-
ƒresƒne dönüştürülür. Güzel ƒn-
sanlar kurumdan ayrılır, meydan 
dƒl devrƒmƒne karşı olanlara kalır. 
"Yazım Kılavuzu"nun adı "İmlâ 
Kılavuzu" olur, yazı devrƒmƒmƒz-
den başlayarak o güne değƒn 
oluşturulmuş yazım kuralları al-
tüst edƒlƒr, sözcükler yasaklanır 
veya Arapça olanlarla değƒştƒrƒlƒr. 
"Devrƒm" demek yasaktır, "ƒn-
kılâp" denecektƒr. Gerçƒ yanlış söy-
lenƒnce sözcük hƒç de hoş olma-
yan bƒr anlamda oluyormuş, ne 
gam! 

 Böyle bƒr gƒdƒşten dƒlbƒlgƒsƒ terƒmlerƒnƒn etkƒlen-
memesƒ düşünülebƒlƒr mƒydƒ? Onlar da aldı nasƒbƒnƒ : 
"Eylem" ne demek? Öyle anarşƒst kelƒme mƒ olur? "Fƒ-
ƒl" olacak! Fƒƒl, faƒlsƒz olur mu? Özne de "faƒl" oldu. Ge-
rƒsƒ de çorap söküğü gƒbƒ geldƒ: Belƒrteç zarfla, adıl za-
mƒrle, dƒlbƒlgƒsƒ gramerle, ortaç sıfat fƒƒlle, ulaç zarf fƒ-
ƒlle, ƒlgeç edatla yer değƒştƒrmeye başladı. Neyse kƒ 
Arapça sevdalarını muzâfun-ƒleyh'e (tamlamayan 
ekƒ -ƒn), mef 'ûlün-bƒh'e ( -ƒ belƒrtme durumu) kadar 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ
TEMEL DİLBİLGİSİ

Önce Dilimiz



 (1) bkz. Prof. Dr. Muharrem Ergƒn, Türk Dƒlƒ II [Lƒse 2 ƒçƒn], MEB Devlet 
Kƒtapları, Bƒrƒncƒ Basılış [300.000], Mƒllƒ Eğƒtƒm Basımevƒ, İstanbul-1977.

götürmedƒler. Süleyman Demƒrel başkanlığında 
1980 öncesƒnde kurulan Mƒllƒ Cephe hükümetlerƒyle 
bƒrlƒkte Mƒllƒ Eğƒtƒm Bakanlığı'nın bastığı lƒse kƒtap-
larında genƒtƒf 'ler, akkuzatƒf 'ler, ƒnstrumental'ler, da-
tƒf 'ler, lokatƒf 'ler, ablatƒf 'ler, partƒsƒp'ler, gerundƒum'-
lar, faktƒtƒf 'ler görünür olmuştu  ; sanırım onlarla ye-⁽Ǫ⁾
tƒndƒler. 

 Öğrencƒlere Türkçe dƒye sunulan dƒl, çorbaya dön-
dü. Bunun adı da "Yaşayan Türkçe" oldu.

 "Yaşayan Türkçe"cƒler, ardılları ve çıkarları ƒçƒn 
onlara dönenler kuruma çöreklendƒler. 

Kƒmƒlerƒnƒn yaratılmasında katkılarının olduğu, 
adlarının bulunduğu çalışmalar yadsındı; yok sayıl-
dı. Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Özleştƒrme Kı-
lavuzu satıştan kaldırıldı. Prof. Dr. Vecƒhe Hatƒboğ-
lu'nun 'nün, Dƒlbƒlgƒsƒ Terƒmlerƒ Sözlüğü Türkçenƒn 
Eklerƒ kƒtabının; Tahƒr Nejat Gencan'ın pırıl pırıl 
Türkçeyle yazmış olduğu Dƒlbƒlgƒsƒ kƒtabının yenƒ bas-
kıları yapılmadı. O yapıtlar unutturulmak ƒstendƒ.

 "Yaşayan Türkçe, yaşayan Türkçe" dƒye dƒye Türk-
çeyƒ öldürmek ƒsteyenlerƒn heveslerƒ kursaklarında 
kaldı; Cumhurƒyet değerlerƒyle donanmış öğretmen-
ler, buna ƒzƒn vermedƒ. Her şey genelgelerle, buyruk-
larla olmuyor. Yapılmak ƒstenen neyse uygulayıcıla-
rın ona yürekten ƒnanması gerekƒr. İnandırmak ƒçƒn 
de onun akla, mantığa, doğala uygun olması gerekƒr. 

 Aradan çok zaman geçtƒ. O öğretmenler yavaş ya-
vaş çekƒldƒler, azaldılar. Yerlerƒne onların yetƒştƒrdƒk-
lerƒ aydınlık genç öğretmenler geldƒler. Fakat o öğret-
menlerƒ besleyecek yayınlar yok denecek derecede 
az. Bƒrtakım "Gramer" -dƒlbƒlgƒsƒ değƒl, gramer (!)- kƒ-
tapları var, var olmasına da Türkçe dƒlbƒlgƒsƒnƒ Türk-
çenƒn tadına vardıracak bƒr bƒçƒmde anlatımlı olanı 
yok. Tahƒr Nejat Gencan'ın Dƒlbƒlgƒsƒ kƒtabı da satıl-
mıyor, yenƒ baskısı yok. 

 İşte bu noktada 'ƒn, gelƒrƒ Dƒl Derneğƒ-Sevgƒ Özel
ne bırakılmış  kƒ-Türkƒye Türkçesƒ Temel Dƒlbƒlgƒsƒ
tabı, pırıl pırıl Türkçesƒyle Dƒl Derneğƒ yayını olarak 
okurlara sunuldu. Kƒtap beş bölümden oluşuyor: 84 
sayfalık bƒrƒncƒ bölüm Türkçenƒn Tarƒhsel Akışı. Dƒ-
ğer bölümler gƒbƒ bu bölümün de genç dƒlseverlere, 
öğretmenlere, öğretmen adaylarına çok yararlı ola-
cağına ƒnanıyorum. Dƒl devrƒmƒ yapmış bƒr ulusun 
öğretmenlerƒnƒn, dƒlcƒlerƒnƒn bunları bƒlmelerƒ ge-
rek. 

 Yazarlarımızdan seçƒlmƒş tümcelerle örneklene-

rek aydınlık bƒr Türkçe ƒle anlatılan konular hakkın-
dakƒ farklı görüşler dƒpnotlarda açıklanmış. Zengƒn 
bƒr kaynakça ƒle kavram dƒzƒnƒ de var. 

 'ƒ bu kapsamlı ve akademƒk çalışması Sevgƒ Özel
ƒçƒn kutlarım.

 

Tahsin ŞİMŞEK
tahsƒn.sƒmsek48@gmaƒl.com
Eğƒtƒmcƒ - Yazar

ÖZGÜR
ÜLKE

Sesƒ tutuklayan 

Rüzgârı kafesleyen ülkem,

Serƒn bƒr sese hasret gƒdeceksƒn

Şu tekbƒrlƒ sokaklarda

Mƒzahı taşlar

Aşkı lanetlerken

Ah bƒr kez görebƒlseydƒn

Gölgenƒ sen de ülkem,

Bƒr dostun olurdu belkƒ

Oturup bƒr kahve ƒçecek

Telvesƒnde bƒr kadın,

Cƒnayetten sƒnmemƒşse 

Ve bƒr ƒhbar eden yoksa eğer

21 Nƒsan 2016
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Prof. Dr. Cahit KAVCAR
Muslum.Can@ankara.edu.tr

 Aksu Köy Enstƒtülü Delƒkanlı Yusuf Büyükço-
ban adlı, 2018 yılında çıkan görkemlƒ armağan kƒta-
bın etkƒlerƒ, ƒzlerƒ halen de sürüyor. Doğrusu o kƒtap, 
unutulmayan öğretmenler, efsane öğretmenler ala-
nında büyük bƒr boşluğu doldurdu (Yenƒ Kuşak Köy 
Enstƒtülüler Derneğƒ yayını). 

Şƒmdƒ o kƒtapta, büyük öğretmen Büyükçoban'ın 
ayrı ƒkƒ yönünü, kızların okuması üzerƒne verdƒğƒ ola-
ğanüstü ƒkƒ çabayı görüyoruz. Böyle bƒr örnek, böyle 
bƒr büyüklük başka bƒr yerde olmuş mudur, yaşanmış 
mıdır, araştırmaya değer.

Öğretmen Dünyası Yenƒden İmeceve  dergƒle-
rƒnde (Aralık 2018) Büyükçoban Kƒtabı'nın tanıtımı-
nı ve ƒncelemesƒnƒ yapan bƒr yazım çıkmıştı. Aynı ya-
zı Kƒtap'ta da yer alıyor. Ama kızların eğƒtƒmƒ gƒbƒ 
önemlƒ bƒr konuyu, yazı fazla uzamasın dƒye orada ele 
alamadım, ayrı bƒr yazı düşündüm. Bu yazıda Bü-
yükçoban Öğretmenƒn ƒle kız- ƒkƒ çarpıcı çalışması 
larımızın fırsat verƒlƒnce spor alanında ne başarılar 
kazandıkları üzerƒnde kısaca durulacaktır.

Büyükçoban öğretmenƒn olağanüstü çaba-
larından ƒlkƒ, gerçek bƒr tanığa dayalı örnek bƒr 
uygulama: Büyükçoban'ın Fethƒye Atlıdere Kö-
yü İlkokulu'ndan öğrencƒsƒ Abdülkadƒr Kıv-
rak yazıyor Büyükçoban Armağan Kƒtabında.

 Abdülkadƒr Kıvrak benƒm Ortaklar Öğret-
men Okulu'ndan beş yıl sınıf arkadaşımdır. Ya-
zısının çarpıcı başlığı şu: Eğƒtƒm Emekçƒlerƒ-
nƒn Yüz Akı Ulusal Eğƒtƒmƒn Yıldız Adı Öğ-
retmenƒm Yusuf Büyükçoban. Şƒmdƒ sözü 
sevgƒlƒ arkadaşım Abdülkadƒr'e bırakalım:

 "1953-1954 öğretƒm yılında ƒlkokulu bƒtƒ-
ren ablam Ümmü Gülsüm Kıvrak, Nacƒye Ka-
baca, Arƒfe Gönen Ablalar da öğretmen okulu 

sınavlarına gƒrdƒler, kazandılar. Sözlü sınavlar ƒçƒn Bo-
lu Kız İlköğretmen Okulu'na yolcu edƒldƒler. 

 Onları Bolu'ya öğretmenƒm götürmüştü. Sözlü sı-
navlarda da başarılı oldular. Kayıt ƒçƒn okul yönetƒ-
mƒne başvurduklarında; kayıt ƒçƒn yüklenme (kefa-
let) senedƒ gerektƒğƒ söylenƒr. Öğretmenƒmƒz, “Ben on-
lara kefƒlƒm. Ne gƒbƒ ƒşlem yapılması gerekƒyorsa yapa-
lım.' der. Okul yönetƒmƒ; 'Olmaz, ana babanın kefaletƒ 
gerekƒyor.' derler. 'Bu çocuklar Fethƒye'ye, köylerƒne dö-
nerlerse bƒr daha bu okula gelemezler. Bana güvene-
rek, ƒnanarak çocuklarını benƒmle buraya gönderen 
ana-babaların emeklerƒ heba olur. Tüm emeklere, tüm 
umutlara yazık olur.” dƒye yanıtlar. 'Kuralı sƒzƒn ƒçƒn 
değƒştƒremeyƒz.' yanıtı verƒlƒr.

 Öğretmenƒm, Bolu Cumhurƒyet Savcılığına baş-
vurarak öğretmenlerƒ sıfatıyla yüklenƒcƒ olarak atan-
masını ƒster. Savcılık olumlu karşılar, 'Öğretmenlerƒ 
yüklenƒcƒ olabƒlƒr' kararını alır. Karar yazılı olarak 
kendƒsƒne verƒlƒr. Bunun üzerƒne kefalet senetlerƒ dü-

KIZLARIN EĞİTİMİ ve
YUSUF BÜYÜKÇOBAN

Bir Köy
Enstitülü Öğretmen

Köy Enstƒtülerƒnƒn kuruluşunun 79. Yılı. Açılış 17 Nƒsan 1940. Sonra 1954'te 
kapatıldı. 14 yıllık kısa bƒr süre. Ancak o günden bu yana hep var oldu ve olacaktır!.. 
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zenlenƒr ve kayıtları böylece yapılır." (Büyükçoban, 
Armağan Kƒtap, s.123-125) 

 Ve böylece pırıl pırıl üç kız öğrencƒ, üç öğretmen 
adayının geleceklerƒ, büyük öğretmen Büyükçoban 
sayesƒnde parlamış olur. Armağan Kƒtap'ta bu ko-
nuyla ƒlgƒlƒ başka yazılar, değƒnmeler de var. Bu ola-
yın kahramanı olan üç kız öğrencƒden Arƒfe Gönen-
'ƒn yazısı da güzel. Onun dedƒğƒne göre öğretmen Bü-
yükçoban bu öğrencƒler adına öğretmen okulu sına-
vına başvurmuştur (s.187). Bolu serüvenƒ ve kefƒllƒk 
konusunu o da vurguluyor.

 Efsane öğretmen'le ƒlgƒlƒ ƒkƒncƒ olağanüstü çalış-
ma da şu: Yusuf Büyükçoban 1962-1965 yılları ara-
sında Erzurum Hınıs'ta ƒlköğretƒm müfettƒşƒ ola-
rak çalıştı. 3 öğretƒm yılı Hınıs'ta kendƒsƒne düşen 
mƒllƒ eğƒtƒm ve sosyal etkƒnlƒklerde bu-
lunur. Daha önce yaptığı ƒncelemede 
500 mevcutlu merkez okulu ve köy 
okullarındakƒ 15-20 kız öğrencƒ dışın-
da kız öğrencƒ olmadığını görür. 1962 
yılından başlayarak her yıl bƒrƒncƒ sı-
nıfa alınan öğrencƒnƒn yarısının kız ol-
masını sağlar. Kendƒsƒnden önce bu ƒş-
lerle hƒç kƒmse uğraşmamış.

 Cumhurƒyet'ƒn 39. yılında, bƒr ƒlçe 
merkezƒ ve köylerƒnde kızların hƒç oku-
la gƒtmemesƒ çok üzücüdür Yusuf Bey-
'e göre. Kızların okula gƒtmesƒ, okuma 
yazma öğrenƒp Türkçe konuşur duru-
ma kavuşturulması sonucunu, Hınıs'-
ta üç öğretƒm yılı beklemesƒne değer 
buluyor Büyükçoban Öğretmen. "İşte 
hƒzmetƒ ayağa götürmenƒn bedelƒ bu-
dur." dƒyor (Armağan Kƒtap, s.30-31).

 Hƒç de kolay olmayan bu başarıyı, göğsünü gere 
gere dƒle getƒrebƒlƒyor. Efsane öğretmen olmanın ko-
lay olmadığını görüyoruz.

 Şƒmdƒ, kızlarımızın okuryazar olunca ve fırsat ve-
rƒlƒnce  ƒkƒ çarpıcı ör-spor alanındakƒ başarılarından
nek verelƒm:

 Uluslararası Olƒmpƒyat Komƒtesƒ'nƒn Dünya 
Ödülü'nü Türk kadın voleybol takımı Eczacıbaşı al-
dı. Ve ödül 2018 yılında Arjantƒn'de verƒldƒ.

 Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Başkanı Faruk Ecza-
cıbaşı, bu ödülün kendƒlerƒ ƒçƒn çok önemlƒ olduğunu 
belƒrtƒyor. Eczacıbaşı, "Kadınların gerƒ kaldığı bƒr coğ-

rafyada kızlara dokunduğumuz ve onları topluma ka-
zandırdığımız ƒçƒn alınmış bƒr ödül bu" dƒyor ve haklı 
olarak övünüyor (Cumhurƒyet gazetesƒ, 05 Ocak 
2019, sayfa 1 ve 12).

 Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'nın büyük ba-
şarılarından  şunlardır: yalnızca bƒrkaçı

• 28 Türkƒye Şampƒyonluğu

• Avrupa Şampƒyonlar Lƒgƒ Kupası (2015)

• Dünya Kulüpler Kupası Şampƒyonluğu (2 kez) 
(Cumhurƒyet, s.12). 

Bu önemlƒ başarıları ülkemƒz VakıfBank Kadın 
Voleybol Takımı da kazandı. Ve başka spor kulüple-
rƒmƒzƒn de çeşƒtlƒ spor dallarında kadınlarımızın bü-
yük başarılarına tanık oluyoruz.

Buradan çıkaracağımız sonuç şu: 
Eğer kızlarımız okutulursa, kendƒlerƒ-
ne fırsat verƒlƒrse her konuda başarılı 
olur, her alanda başarılar kazanır. Ye-
ter kƒ kendƒlerƒne şans verƒlsƒn. Çünkü 
Cumhurƒyet onlara bu hakları vermƒş-
tƒr. 

Çağdaşlık ve aydınlanma karşıtı 
olan gerƒcƒlƒk ve yobazlık, toplumsal 
yaşamda kadının ƒkƒncƒ sınıf varlık ola-
rak kalması ƒçƒn çeşƒtlƒ gerekçeler öne 
sürer.

Türk aydınlanma tarƒhƒnƒn en ön-
de gelen aydınlarından bƒrƒ Tevfƒk Fƒk-
ret'tƒr. Bundan 110 yıl kadar önce, eğƒ-
tƒmde fırsat eşƒtlƒğƒnƒ savunduğu ve 
kız-erkek ayrımını hƒç doğru bulma-

dığı ƒçƒn bƒr şƒƒrƒnde şöyle dƒyor: “Kızlarını okutma-
yan mƒllet, oğullarını manevƒ öksüzlüğe mahkûm 
etmƒş demektƒr";hüsranına ağlasın !” (Bƒr Kız Mek-
tebƒ İçƒn şƒƒrƒ, Halûk'un Defterƒ). Görüldüğü gƒbƒ eğƒ-
tƒmde fırsat eşƒtlƒğƒnƒ bütün gücüyle savunuyor, kız- 
erkek ayrımına şƒddetle karşı çıkıyor.

Büyük Öğretmen Yusuf Büyükçoban'ın da Tevfƒk 
Fƒkret'ten 70 yıl kadar sonra aynı duyguları taşıdığı-
nı, kızların okuyabƒlmesƒ ƒçƒn Bolu'da ve Erzurum Hı-
nıs'ta bütün gücüyle çaba harcadığını, başarılı oldu-
ğunu görüyoruz. Bu da bƒze, efsane öğretmen, büyük 
öğretmen olmanın öyle kolay bƒr şey olmadığını gös-
terƒyor. 
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Bekir ÖZGEN
bekƒrozgen35@hotmaƒl.com

  GİRİŞ: Türkƒye'nƒn ekonomƒk, toplumsal, coğra-
fƒk, demografƒk, ƒdeolojƒk ve yönetsel koşullarının ge-
reksƒnmelerƒne yaslanan Köy Enstƒtülerƒ; özgün, öz-
gün olduğu kadar da yerlƒ bƒr eğƒtƒm kurumudur. 

 1940'lı yıllarda Türkƒye Ekonomƒk Görüntü: 
Cumhurƒyetƒ parasal açmazlarını henüz aşabƒlmƒş de-
ğƒldƒr. Devlet bütçesƒnden eğƒtƒme ayrılan pay; 1935'-
te % 5, 1940'ta % 7, 1945'te % 8 ve 1950'de % 12 olabƒl-
mƒştƒr.

 Coğrafƒk ve Yerleşƒk Yapı: Halk, ƒlkel araçlarla ta-
rım ve hayvancılık yapmaktadır. 1935 yılı sayımına 
göre, Türkƒye'de, nüfusun % 75'ten fazlası kırsal ke-
sƒmde yaşamaktadır. 

  Aynı yıllarda, İdeolojƒk ve Yönetsel Yapılanma:
Cumhurƒyet Türkƒye'sƒ, anayasalarında belƒrledƒğƒ ƒl-
ke ve devrƒmlerƒ, öngördüğü bƒçƒmde halka ƒndƒre-
bƒlmƒş değƒldƒr.

 Genç Türkƒ-Toplumsal ve Eğƒtsel Göstergeler: 
ye'nƒn okum-yazma karnesƒ şöyledƒr : Okur-
yazarların genel nüfusa oranı, 1927'de, % 10,7; 1935'-
te 19,5; 1940'ta 22,4'tür. Aynı yıllar arasında, ülkede 
40.000'e yakın köy bulunduğu göz önünde tutulursa; 

eğƒtƒm alanında yapılan kƒmƒ atılımlara karşın, okul 
ve öğretmen açığının önüne geçƒlebƒlmƒş değƒldƒr. 

 A- Dƒzgesel Bağlamda:

 1-  ƒlk kezEğƒtƒm tarƒhƒmƒzde , Köy Enstƒtülerƒ ara-
cılığıyla,  sağlan-eğƒtƒmde fırsat ve olanak eşƒtlƒğƒ
mıştır. Hem de merkezƒ yetkenƒn halkı ayağına getƒ-
rerek değƒl, eğƒtƒm kurumunu halkın ayağına götüre-
rek. Yapılan ƒncelemeler sonunda, ülke 24 eğƒtƒm ke-
sƒmƒne ayrılmış; her kesƒme 3-4 ƒl verƒlmƒştƒr. Bu ke-
sƒmler belƒrlenƒrken, Türkƒye'nƒn coğrafƒk konumu 
yanında, oraların yaşam koşulları ve kültürel dokula-
rı da gözetƒlmƒştƒr. Anadolu Yarımadası dƒkey ve ya-
tay dört eşƒt parçaya bölünmüş, her parçaya beş Köy 
Enstƒtüsü yerleştƒrƒlmƒştƒr. 

 2- ƒlkeKöy Enstƒtülerƒ, başka bƒr  ƒmza atarak, yer-
leşkelerƒndekƒ tüm yapıları kendƒ ellerƒyle yapmışlar, 
bağları-bahçelerƒ kendƒlerƒ dƒkmƒşler, sularını kendƒ-
lerƒ getƒrmƒşlerdƒr. Ayrıca gƒyecek üretƒmƒnƒ kendƒlerƒ 
gerçekleştƒrmƒşler, ürettƒklerƒ malların kullanımının 
hesabını yürütmek, gereğƒnde paraya dönüşmesƒnƒ 
sağlamak üzere, döner sermayeler kurmuşlar ve eğƒ-
tƒme kaynak yaratan ƒlk kuruluşlar olarak, çağdaş 
eğƒtƒmdekƒ yerlerƒnƒ almışlardır. 

 Kendƒ kendƒlerƒne yetemedƒklerƒ durumlarda, 3- 
bƒrbƒrlerƒnƒn yardımına koşmuşlardır. Yenƒ kurul-
makta olan ve yardıma gereksƒnme duyan ötekƒ Ens-
tƒtülerƒn yanlarında olabƒlmƒşlerdƒr. Yıkım, sel ve ben-
zerƒ doğal güçlüklerle karşılaşan Enstƒtülere ekƒpler 
halƒnde gƒtmƒşler, onlara destek vermƒşlerdƒr. Böylesƒ 
bƒr açılım, Türk eğƒtƒm tarƒhƒnde bƒr ƒlktƒr.

 4- Enstƒtülerdekƒ bütün ƒşlerƒn kotarılmasında, 
"Usta Öğretƒcƒler"ƒn katkıları çok büyük olmuştur. Sa-
yıları toplam olarak yüzü bulan bu "usta öğretƒcƒler", 
Enstƒtülerƒn kılgın ƒşlerƒnƒn olmazsa olmazı olarak ça-
lışmışlardır. Öğretmenler, Enstƒtülerƒn beynƒ ƒken, 
bunlar da elƒ, kolu, ayağı olmuşlardır. Bu gƒrƒşƒm de 

KÖY ENSTİTÜLERİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN

 EĞİTSEL İLKLER

Köy Enstitüleri 79 yaşında…
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eğƒtƒm dƒzgemƒzde başka  oluşturmuştur.bƒr ƒlkƒ

 5- Köy Enstƒtülerƒ, merkezƒ yönetƒmƒn sıkı dene-
tƒmƒnden kendƒnƒ kurtaran  eğƒtƒm kurumudur. ƒlk
Köy Enstƒtülerƒ, yönetsel yetkenƒn parasal kıskacın-
dan kurtulmasını bƒlmƒştƒr. 

 6- Eğƒtƒmde parasız yatılı düzenƒ ƒlk olarak yaşa-
ma geçƒren Türklerdƒr. Köy Enstƒtülerƒ, bunu bƒraz da-
ha gelƒştƒrƒp, parasız yatılılığı,  aktara-karma eğƒtƒme
bƒlmƒştƒr. 

 7- Bƒr eğƒtƒm kurumu ƒçƒnde, öğrencƒnƒn ƒlgƒ ve ye-
teneğƒne koşut meslekleşebƒlmesƒ, o okulun "Çok 
amaçlı (çok programlı) eğƒtƒm" verebƒlmesƒyle ola-
naklıdır. Eğƒtƒm olanaklarının daha ƒyƒ kullanımı, fır-
sat ve olanak eşƒtlƒğƒnƒn sağlanması da böylesƒ okulla-
rın varlığını gereklƒ kılmaktadır. Köy enstƒtülerƒ bu-
nu ta o günlerde görüp yaşama geçƒrebƒlmƒştƒr. 

 8- Eğƒtƒmde süreklƒlƒk ve süreklƒ eğƒtƒm olgusu, 
ƒlk kez Köy Enstƒtülerƒnde uygulanmıştır. 

 YERLEŞKE (KAMPÜS) modelƒ, hemen tüm 9- 
dünyada, 1950 sonrasında ünƒversƒtelerde yaşama ge-
çƒrƒlƒrken, Enstƒtüler, bu uygulamayı, ortaöğretƒm 
düzlemƒnde  gerçekleştƒren ortaöğretƒm ku- ƒlk kez
rumları olmuşlardır. Hem de 1940'larda.

 B) Eğƒtsel Bağlamda

 Günümüzün modasıa)  "Öğrencƒ odaklı eğƒtƒm" 
anlayışı Enstƒtülerƒn olmazsa olmazıydı. 

 b) Köy Enstƒtülerƒ, eğƒtƒmle öğretƒmƒ; yaşamla kül-
türü; doğayla köyü bƒr arada düşünmekteydƒ. Öğren-
cƒyƒ bƒr bütün olarak ele almakta, kƒşƒlƒğƒnƒ bƒlgƒsƒn-
den, kafasını gönlünden ayrı tutmamaktaydı. Böyle-
lƒkle de, öğrencƒlerƒn becerƒ ve zekâ farklılıklarını öne 
çıkararak ƒşe yarar bƒr nƒtelƒk kazandırabƒlmekteydƒ. 
Bu uygulama, günümüzde ancak ünƒversƒtelerƒmƒz-
de ele alınmakta ve  adı altında "Çoklu Zekâ Okulu"
yaşama geçƒrƒlmektedƒr. 

 c) Merkezƒ sƒstem, ortak bƒr Program Gelƒştƒrme-
yƒ kaçınılmaz kılar. Oysa Köy Enstƒtülerƒnde de, en 
azından 1943 yılına kadar, her Enstƒtü kendƒ progra-
mını kendƒsƒ oluşturabƒlmƒştƒr. Ve böyle bƒr uygula-
ma Cumhurƒyet okullarında ƒlktƒr.

 Köy Enstƒtülerƒ,  değerlerƒnƒn der-d) ulusal kültür
lenƒp toplanmasını, onların ƒşlenƒp yayılmasını ken-
dƒne ƒş edƒnen  olmuştur. Ne gƒbƒ ƒlk eğƒtƒm kurumu
mƒ? 

 a) Ana dƒlƒn arılaştırılması ve zengƒnleştƒrƒlmesƒnƒ,

 b) Yerel türkülerƒ, fıkraları, tekerlemelerƒ ve orta 
oyunlarını toplanıp, ayıklanarak köy edebƒyatına can-
lılık kazandırılmasını,

 c) Ulusal oyunların oraya çıkartılmasını; onların 
derlenƒp, toparlanıp, topluma tanıtılmasını, görev bƒl-
mƒştƒr? Böylesƒ bƒr eğƒtƒm atılımı, eğƒtƒm tarƒhƒmƒzde 
bƒr ƒlkƒn adıdır.

 e) Öte yandan, her Köy Enstƒtüsü, kendƒ bölgesƒ-
nƒn ekonomƒk, tarımsal, eğƒtƒmsel, toplumsal, el sa-
natları ve sağlık yönünden durumunu değerlendƒr-
mƒş ve yetƒştƒreceğƒ ƒnsan gücünün eğƒtƒm program-
larını buna göre düzenlemƒştƒr. Bu yönlerƒyle, bƒrer 
"Halk Eğƒtƒm Merkezƒ" olarak görev yapmışlardır. 
Bu da bƒr başka  ƒlk adımı olmuştur. ƒlkƒn

 C- Yöntemsel Bağlamda

 Köy Enstƒtülerƒndekƒ hemen tüm hƒzmetlerƒn 1- 
görülmesƒnde öğrencƒlerƒn emek ve bƒlgƒ ve becerƒle-
rƒnden yararlanılmıştır. 

 Hafta sonlarında, tüm öğrencƒlerƒn katılımıyla, 
yapılan ƒşlerƒn bƒr dökümü yapılabƒlmƒş ve tartışma-
ya açılabƒlmƒştƒr. Öğrencƒler, hƒç çekƒncesƒzce, nöbet-
çƒ arkadaşlarını, nöbetçƒ öğretmenlerƒnƒ, dahası okul 
müdürlerƒnƒ acımasızca eleştƒrebƒlmƒşlerdƒr. Öğret-
men odaklı bƒr eğƒtƒmƒn egemen olduğu bƒr dönem-
de, bu tür bƒr uygulama, yenƒ  oluşturmuştur.bƒr ƒlkƒ

 2- "eğ-Söz konusu toplantılar, aynı zamanda bƒr 
lence eğƒtƒmƒ"ne dönüştürülebƒlmƒş ve bu edƒm hem 
eğƒtƒm, hem de psƒko-motor gƒrdƒler açısından ele alı-
nabƒlmƒştƒr.

 Öte yandan Enstƒtü öğrencƒlerƒnƒn, kahvaltı son-



8 ADABELEN 50  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite

rasında ƒş alanlarına, zaman zaman, Tarım Marşı söy-
leyerek gƒttƒklerƒ olmuştur. Bƒr gönül hoşluğu ƒçƒnde 
üretƒrken öğrenmƒşler, öğrenƒrken üretmƒşlerdƒr. 
Böylesƒ bƒr uygulama, çağdaş eğƒtƒm kurumlarında, 
bugün bƒle görülmemektedƒr. 

 Öte yandan, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstƒtü-3- 
sü'nde yƒne öğrencƒlerƒn kendƒ ellerƒyle ƒnşa ettƒklerƒ 
Açık Hava Anfƒ Tƒyatrosunda, kendƒ yazıp kendƒ oy-
nadıkları oyunlarla da, Türk eğƒtƒm dƒzgesƒnde, eşƒ 
benzerƒ bulunmayan, başka bƒr  ƒmza atmışlardır.ƒlkƒ

 Köy Enstƒtülerƒnƒn yaşama geçƒrmeyƒ başardı-4- 
ğı den bƒrƒ de, "kƒtap okuma" alışkanlığıdır. ƒlkler
Tüm Enstƒtülerde hızlı bƒr kƒtap okuma seferberlƒğƒ 
başlatılmış, okumanın benƒmsenmesƒ ve alışkanlığa 
dönüşebƒlmesƒ ƒçƒn yoğun çaba gösterƒlmƒştƒr. Bƒr ör-
gün eğƒtƒm kurumunda, kızı-erkeğƒ ƒle, böylesƒ genƒş 
açılımlı bƒr okuma seferberlƒğƒ, özellƒkle Müslüman 
ülkeler arasında  yaşama geçƒrƒlebƒlmƒştƒr. ƒlk kez

 Köy Enstƒtülerƒ, ƒmeceyƒ, dayanışmayı SONUÇ: 
ve emeğe saygıyı, "ƒş ƒçƒnde, ƒş aracılığıyla, ƒş ƒçƒn" 
eğƒtƒm anlayışıyla, ele almış kuruluşlardı. Örgütlen-
melerƒnƒ de bu doğrultuda gelƒştƒrerek, eğƒtbƒlƒmsel 
anlamda, örnek bƒr yapılanma modelƒ sergƒlemƒşler-
dƒ. 

 Yetƒştƒrdƒklerƒ köylü köy öğretmenlerƒyle asıl gö-
revlerƒnƒn bƒlgƒ aktarma değƒl; öğrencƒye bƒlgƒye ulaş-
ma, bƒlgƒyƒ kullanma yollarını göstermek olduğunu 
benƒmsetebƒlmƒşlerdƒ. Öğretmenƒ, yalnızca bƒr "lƒ-
der" olarak değƒl, sınıfının, gƒderek okulunun ve kö-
yün önderƒ olacak şekƒlde donatabƒlmƒşlerdƒ. Onla-
rın asıl amaçlarının kendƒlerƒne verƒlen statüyü ko-
rumak olan ƒdare-ƒ maslahatçı devlet memurları ol-
malarını değƒl; rƒsk alabƒlen, önderlƒk edebƒlecek, kƒt-
lelerƒ harekete geçƒrebƒlecek örnek kƒşƒlƒkler olmala-
rını sağlayabƒlmƒşlerdƒ.

 Şƒmdƒlerƒn öğretmen yetƒştƒrme tasarımcıları, 
Köy Enstƒtüsü deneyƒmƒnƒ ustan çıkarmamalıdırlar. 
Ancak ondan sonradır kƒ, günümüzün moda yakla-
şımları olan Toplam Kalƒte Yönetƒmƒ, Okul Gelƒş-
tƒrme Ekƒplerƒ Çoklu Zekâ  ve bunlara koşut olarak 
ve gƒbƒ kuram ve paradƒgmaların Yapılandırmacılık 
ruhu anlaşılabƒlƒr. 

 Köy Enstƒtülerƒnƒn kapatılmasında sonra, hƒçbƒr 
eğƒtƒm kurumumuzun, bırakınız bƒr dƒzƒ ƒlklerƒ ger-
çekleştƒrmƒş olmayı, kendƒ ƒşlevlerƒnƒ bƒle ƒçe sƒne ye-
rƒne getƒremedƒklerƒnƒ gözledƒkçe, Köy Enstƒtülerƒyle 
bƒrlƒkte neler yƒtƒrdƒğƒmƒz daha ƒyƒ anlaşılmaktadır.

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

*Eğƒtƒmcƒ-Yazar

 

Ahmet CENGİZ
 ahmetcengƒz1950@yahoo.com.tr

 gülmeyƒ 

kƒmƒ adamlar gülmeyƒ bıçak atmak sanıyor
                                               kendƒ yüzüne
babaları onları satırla bƒçƒmlemƒş
hocası cetvelle parmaklarını / dƒkƒne dƒkƒne
ƒnancını mesesle delmƒş ƒmam  / ucu çƒvƒlƒ
ƒşveren sarı arılar  sokmuş  yuvalarına
–ƒnsan etƒ yƒyen-
beynƒnƒ çenesƒyle tartaklamış karısı
saçlarını yolmuş / çocukları da
bƒr tek anası  yaslamış dalına yüreğƒnƒ
-“vay kuzum “ / ölmeden önce
 
gülmekle ağlamayı paçallamış yƒne de
tulumunun ceplerƒnde mavƒ düşlerƒ
ne nerde nasıl bƒlƒnmeyen
bƒr tanrının tezgahına hazırlık ƒçƒn  
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HASAN ALİ YÜCEL'İN ANISINA

 Dƒlƒmƒzde çok kullanılan kalıpsözlerden bƒrƒsƒ "Allah 
uzun ömürler versƒn"dƒr. İyƒ ƒnsanlar ƒçƒn bu alkış (dua) 
çok söylenƒr. Elbette alkışla ömür uzamaz, kargışla da 
(beddua) kısalmaz. Olsun. Yƒne de ƒyƒ dƒlek, ƒyƒdƒr. Hasan 
Alƒ Yücel bu alkışı çok almış kƒşƒlerden bƒrƒsƒdƒr. Bakınız, 
onca yaşamasını ƒstemeyenlere karşın yaşayıp duruyor. 
Aşağıda, yaşayan Hasan Alƒ Yücel ƒçƒn kısa bƒr not sunu-
yorum. Kendƒ şaƒr, oğlu şaƒr, yaşantısı, çektƒğƒ dƒz boyu 
üzüntülere karşın (rağmen) bƒr şƒƒr olan bu büyük ƒnsanı 
kendƒ dƒzelerƒyle anmak ve onun daha az bƒlƒnen bƒr yö-
nünü ƒlgƒlenecek olanlarla paylaşmak ƒstƒyorum:

 Hasan Alƒ Yücel , her ölüm (18.11.1897-26.2.1961)
yıldönümünde çok çeşƒtlƒ çevrelerden çeşƒtlƒ kurumlarca 
ve pek çok kƒşƒler tarafından çok çeşƒtlƒ bƒçƒmlerde anıla-
caktır. Yalnız ölüm yıldönümlerƒnde değƒl pek çok geçerlƒ 
başka nedenlerle daha yıllarca da anılmaya devam edƒle-
cektƒr. O buna değerdƒ, daha fazlasına da değerdƒ. 

 Ben hasan Alƒ Yücel'ƒn gazetecƒlƒğƒne yetƒştƒm. Gazƒ-
antep Lƒsesƒ'ndeydƒm ve Cumhurƒyet'te makalelerƒnƒ 
okurdum.  özdeyƒşƒnƒ  "Kımıldayan, hataya mahkumdur."
ƒlk onun makalesƒnden okudum. O makalede, (Hüma-
nƒzmayı, komünƒzmaya benzettƒler ve haksız suçlamalar-
da bulundular) anlamında özetlenebƒlecek bƒr yakınmayı 
ya da ƒsyanı da anlatıyordu. Yenƒk bƒr kahraman gƒbƒ gel-
mƒştƒ bana ve ben, ucuzculuğa ve çıkarcılığa kapılıp, hƒç 
galƒpler safına sığınmamıştım. Belkƒ bƒraz da bu nedenle, 
o makaleyƒ, yaklaşık 80 kƒşƒlƒk pansƒyon öğrencƒlerƒnƒn 
etüt odalarına ayrı ayrı gƒrƒp ƒzƒn ƒsteyerek yüksek sesle tü-
müne okumuştum. 

 Hasan Alƒ Yücel'ƒn bestekârlığını da İ.Ü. Orman Fa-
kültesƒ öğrencƒsƒyken, ƒlk kez Boğazƒçƒ'nde, Büyükdere'-

de, Oltu taşı gƒbƒ sƒyah gözlü bƒr kızdan öğrenmƒştƒm. Şar-
kının hem güftesƒ ve hem de, özel olduğundan kuşku duy-
madığım bƒr sesten dƒnledƒğƒm bestesƒ o günkü gƒbƒ ak-
lımda, gönlümde ve kulağımdadır. Hâlâ "Sen bezmƒmƒze 
geldƒğƒn akşam neler olmaz" dƒyorum ve hâlâ 'Sen saçla-
rını çözdüğün akşam seher olmaz" dƒyorum. 

 Suzƒnak makamında, curcuna usulünde bestelenmƒş 
bulunan, bestesƒ ve güftesƒ Hasan Alƒ Yücel'e aƒt olan şar-
kının sözlerƒ şöyledƒr: 

Sen bezmƒmƒze geldƒğƒn akşam neler olmaz
Aşkın benƒ sermest edƒyorken keder olmaz
Ölsem de senƒn uğruna canım heder olmaz
Sen saçlarını çözdüğün akşam seher olmaz 
 Hasan Alƒ Yücel'ƒn bu şƒƒrƒnƒn bƒr dörtlüğünü de şevk-

'efza makamında Cevdet Çağla bestelemƒştƒr. O şarkının 
güftesƒnƒ de verƒyorum:

Hƒcran gƒbƒ âlemde elƒm derd-ƒ ser olmaz
Sen bezmƒmƒze geldƒğƒn akşam neler olmaz
Dƒdarına benzer şafak olmaz, seher olmaz
Sen bezmƒmƒze geldƒğƒn akşam neler olmaz 

Bu şƒƒrƒn üçüncü kıtasının sözlerƒ de şöyledƒr:
Dalgın ve ƒlahî erƒten bƒr bakışın var
Bƒr anda bütün ruhumu bƒrden yakışın var
Karşımda perƒler gƒbƒ nazan akışın var
Sen bezmƒmƒze geldƒğƒn akşam neler olmaz

 Güftesƒ Hasan Alƒ Yücel'e aƒt olan ve Şükrü Şenozan 
tarafından segah makamında bestelenen bƒr dƒğer şarkı-
nın sözlerƒnƒ de gönülden sevmeyƒ bƒlenler ƒçƒn aşağıya 
alıyorum:

Gözlerƒnden ƒçtƒ gönül neşeyƒ
Senden öğrendƒm gönülden sevmeyƒ
Sƒldƒ aşkın gözlerƒmden her şeyƒ
Senden öğrendƒm gönülden sevmeyƒ 

 Oğlunun  de-"Çağın en güzel gözlü maarƒf müfettƒşƒ"
dƒğƒ, "O çapkın babam"dedƒğƒ Hasan Alƒ Yücel'ƒ, böylece 
şƒƒrlerle ve şarkılarla anmanın da çok anlamlı olabƒleceğƒ-
nƒ düşündüm. Anısı önünde saygı ƒle eğƒlƒyorum.

 26.02.2019

Prof. Dr. Osman GÖKÇE
Bƒlƒm.ege@gmaƒl.com

http://osmangokce.net/wp/

Köy Enstitüleri 79 yaşında…
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 Bugün 20 Mayıs 1918. Oldukça sıcak bƒr gün. Evƒn 
hayatına çıktım elƒmde kƒtaplarımla, sıcaktan okuya-
madım. Daha saat 10.00 olmadı ama her yaka yanıyor 
sankƒ. Olası değƒl, bu sıcakta, bu saatte, burada okuma 
yapılamaz. Buna bƒr umar bulmam gerekƒyor. Evde ol-
mazsa, başka bƒr yerde de olmaz mı dƒye usa vurdum. 
Sorumu Mahmutdağı yanıtladı. Mahmutdağı, karşım-
da ışıl ışıl, pırıl pırıl, üfül üfül…

 Aldım kƒtaplarımı, yürüdüm Mah-
mutdağı'nın eteğƒndekƒ o yemyeşƒl ya-
maca. İstemezdƒm, ama kuşlar ürktü, 
kaplumbağalar, kertecenler(kertenke-
leler) tısladı, tavşanlar tƒlkƒler pustu, 
üveyƒkler sustu, olsun varsın, yürüdüm 
ta Gökpınar'a varana dek. Gökpınar da 
Gökpınar hanƒ, ulu çınarların, ulu kes-
tanelerƒn, ulu ve uzun köknarların, göv-
desƒ yosun tutmuş ladƒnlerƒn, üfül üfül 
salkım söğütlerƒn altında. Şırıl şırıl akıp 
duruyor. Buz gƒbƒ soğuk suyundan ƒç-
tƒm, yıkadım elƒmƒ yüzümü, oturdum çƒ-
çeklerƒn çƒmenlerƒn üstüne, papatyala-
rı, gelƒnalıları(gelƒncƒklerƒ) koklaya kok-
laya başladım Ahmet Köklügƒller'ƒ oku-
maya. Hanƒ neye saklayayım, Köklügƒl-
ler'ƒ sevƒyorum. Bu ülkenƒn öz ve özgün 
yazarı. Yazılarında toprak kokusu var. Dƒzelerƒ köy ko-
kuyor, ƒnsan kokuyor, ter kokuyor. Tüm seslenƒmlerƒ, 
türküce bƒr selenƒm. İnsan okurken, kolayca ƒzƒne dü-
şüp ardından koşabƒlƒyor Köklügƒller'ƒn. 

 Şƒmdƒ elƒmde "Köy Enstƒtülerƒ Nedƒr, Ne Değƒldƒr" 
adlı yapıtı var. O söylence kurumları, o ƒnsanı ƒnsan ya-

pan kurumları, öyle güzel anlatmış kƒ, okurken kendƒ 
mƒ Kızılçullu Köy Enstƒtüsü'nde sandım. Tez algıladım, 
önemlƒ olan, söylemek anlatmak değƒl, söylemesƒnƒ, an-
latmasını bƒlmek… Bƒlgƒççe yazıları hƒç sevmem. Bes-
bellƒ, Ahmet Köklügƒller de sevmƒyor. O yüzden, ne bƒlƒ-
yorsa, ne dƒyecekse, özümsedƒğƒ gƒbƒ söyleyƒp anlatıyor. 
Hemen her yapıtını okudum onun. Tümü de bƒrbƒrƒn-
den güzel, bƒrbƒrƒnden üstün. Hele bƒ yol okuyun, bana 

hak vereceksƒnƒz, buna ƒnanıyorum. 

 Demek kƒ köy enstƒtülerƒ, ƒnandı-
ğım gƒbƒ ƒnsanı ƒnsan yapan eğƒtƒm ku-
rumlarıydı. İşte bunun kanıtlarından bƒ-
rƒ de tıpkı , Tıpkı Mahmut Makal Meh-
met Başaran Talƒp Apaydın, tıpkı , tıp-
kı F , tıpkı , tıpkı akƒr Baykurt Alƒ Yüce
Emƒn Özdemƒr Dursun Akçam, tıpkı , 
tıpkı gƒbƒ Ahmet Ümƒt Kaftancıoğlu 
Köklügƒller. Hangƒ kaynaktan beslendƒ-
ğƒ, yapıtlarına bƒr bakışta bellƒ oluyor.

 Güneş eğƒldƒ, hava serƒnledƒ, ben, 
Köklçügƒller'e doyamadım. Küçük Dur-
muş'un keçƒlerƒ, su ƒçmek ƒçƒn başıma 
toplanmasaydı kƒtabı kapatıp yerƒmden 
yekƒnecek değƒldƒm. Salt dalıp gƒtmƒş de-
ğƒldƒm, öylesƒne coşkulanıp mutlan-
mıştım kƒ, Ahmet Köklügƒller'le bƒrlƒkte 

olmaktan, eve doğru yönelmeden önce, "Bu, burada bƒt-
meyecek, gerƒsƒ yarına kalsın," demekten kendƒmƒ ala-
madım. Çünkü tüm güzellƒkler, umutların fƒlƒzlerƒ, ka-
ranlıkları öteleyecek olan aydınlıklar, hep yarınlarda!

 GERİSİ YARINA KALSIN

Köy Enstitüleri 79 yaşında…Rıza YETİM
yetƒmrƒza@gmaƒl.com

 Ulusumuzun ve tüm 
okuyucularımızın 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını 

yürekten kutluyoruz. 
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 "4272 sayılı yasanın 62. maddesƒne göre Köy 
Enstƒtülerƒnde ve köy okullarındakƒ öğretmen, eğƒt-
men ve öğrencƒlerƒn ve köy halkının gereksƒnmelerƒ-
nƒ göz önünde tutarak, ana statüsü Mƒllƒ Eğƒtƒm Ba-
kanlığınca hazırlanan ve bakanlığın gözetƒmƒ al-
tında ƒşletƒlen bƒrer Köy Enstƒtüsü ya da Köy Okulu 
"Tüketƒm" ya da "Üretƒm" Kooperatƒfƒ kurulabƒlƒr."

 İsmaƒl Hakkı Tonguç'un hazırladığı "Öğretmen 
Ansƒklopedƒsƒ ve Pedagojƒ Sözlüğü" yapıtında ens-
tƒtülerde kooperatƒf kurulması bu şekƒlde yer alıyor. 
Son aylarda tarım ürünlerƒnƒn market ve pazarlarda 
olağanüstü yükselmesƒ, üretƒcƒnƒn desteklenmemesƒ, 
komƒsyoncuların ve marketlerƒn üretƒcƒnƒn emeğƒ 
üzerƒnden yarattığı sömürü toplumda büyük rahat-
sızlıklar üretmƒştƒr. Ülkede tarım alanların boş kal-
ması gerçeğƒ, tarım ve hayvancılığa kamusal destek-
lerƒn azalması, modern tarım ve hayvancılığı, koope-
ratƒfçƒlƒğƒ bu topraklarla tanıştıran enstƒtü kazanım-
larını tekrar gündeme getƒrmeyƒ bƒr görev halƒne ge-
tƒrmƒştƒr. 

 Köy Enstƒtülerƒ eğƒtƒm tarƒhƒnde ƒlklerƒ yaratan 
eğƒtƒm kurumlarıydı. Kooperatƒfçƒlƒk dersƒ ƒlk kez ens-
tƒtülerde eğƒtƒm dƒzgesƒne gƒrmƒştƒ ve her enstƒtüde 
koşullara uygun kooperatƒf kurulmuştur. Temel 
amaç, kooperatƒfçƒlƒk kültürünün, öğrencƒler 
tarafından ƒçselleştƒrƒlmesƒ, köylünün ürettƒğƒ 
ürünlerƒn gerçek değerƒnde pƒyasaya sürül-
mesƒ, üretƒcƒlerƒn örgütlenmesƒnƒ sağlamak ve 
böylece demokratƒk kültürün yeşermesƒne yö-
nelƒk beklentƒ ve umutlardı. Bƒrçok enstƒtüde 
kooperatƒflere köylüler de ortak edƒlmƒş, ens-
tƒtüde üretƒlen ürünlerƒn köylüye ulaşması da 
sağlanmıştır. Bu sayede enstƒtülerƒn yakın çev-
resƒyle ƒlƒşkƒlerƒnƒn gelƒştƒrƒlmesƒ amaçlanmış-
tır. 

 Bazı enstƒtülerde farklı uygulamalar olma-
sına karşın Köy Enstƒtülerƒ eğƒtƒm dƒzgesƒnde 

haftada 1 saat kooperatƒfçƒlƒk dersƒ yer alıyordu. Son 
sınıfta ƒse  dersƒ verƒlƒ-"Zƒraat İşletme Ekonomƒsƒ"
yordu. Bu dersƒ daha çok Hasanoğlan Yüksek Köy 
Enstƒtüsü  kolu çıkışlı "Zƒraat İşletme Ekonomƒsƒ"
öğretmenlerƒn vermesƒ amaçlanmıştı.Bu dersƒn ƒçe-
rƒğƒnde genel ekonomƒ, uygulamalı ekonomƒ, tarım 
ƒşletmesƒ ekonomƒsƒ, kooperatƒf ekonomƒsƒ, tarım 
ekonomƒsƒ gƒbƒ konular vardı. Tüm enstƒtülerde koo-
peratƒfler kurulmuştu. Buralarda öğrencƒler uygula-
ma yapabƒlƒyor ve sonuçta öğrencƒlerde ƒmece kültü-
rü, karşılıklı görev ve dayanışma ruhunun gelƒşmesƒ 
sağlanıyordu. Kooperatƒf yönetƒmƒnde öğretmen, öğ-
rencƒ ve halk üçlüsünün temsƒl edƒldƒğƒ bu koopera-
tƒfleröğrencƒlere, çevre halkınave öğretmenlere hƒz-
mette bulunuyordu. Kooperatƒfler, bƒr yandan enstƒ-
tü bölgesƒndekƒ okulların araç gereç gereksƒnƒmlerƒ-
nƒ, öte yandan, köylünün tek başına edƒnemeyeceğƒ 
kƒmƒ temel maddelerƒ ve tarım araçlarını ucuza sağlı-
yor ve köylünün ürünlerƒnƒ pazarlamada da katkı sağ-
lıyorlardı. 

 Pazarören ve Akçadağ Köy Enstƒtülerƒnde kuru-
lan kooperatƒfler çok özgün ve yaratıcı çalışmalar 
üretmƒşlerdƒr. Pazarören Köy Enstƒtüsü Müdürü Şev-
ket Gedƒkoğlu öğrencƒnƒn, öğretmenlerƒn ve hatta 
köylünün ƒhtƒyaçlarını karşılamak ve öğrencƒye koo-
peratƒf ruh ve fƒkrƒnƒ verebƒlmek maksadıyla bƒr ƒs-

Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ
kekocabas@gmaƒl.com

KÖY ENSTİTÜLERİ VE 
KOOPERATİFÇİLİK

Köy Enstitüleri
 79 yaşında…
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tƒhlak ve satış kooperatƒfƒ kurulduğunu ve bu koope-
ratƒfƒn öğrencƒler tarafından ƒdare edƒldƒğƒnƒ ƒfade 
eder. Pazarören'dekƒ kooperatƒf ƒlk etapta Pazarören, 
Araplar, Gülabƒ ve Yeregeçen köylerƒnden üye alır. Ge-
dƒkoğlu'nun açıklamalarından bƒr kooperatƒf bƒnası-
nın da yapılması amaçlandığını görebƒlmekteyƒz. Ge-
dƒkoğlu sürecƒ " 943 yılında Pazarören Köy Enstƒtü-
sünde 850 öğrencƒsƒ, 25-30 öğretmen, usta öğretƒcƒ 
ve görevlƒsƒ, 8-10 ƒşçƒsƒ ve çevresƒnde 31 köy bulu-
nuyordu. 600 nüfuslu merkez köy ƒle çevre köyler 
halkının kooperatƒfçƒlƒğe ƒlƒşkƒn hƒçbƒr bƒlgƒsƒ yok-
tu. Tuz, sabun, şeker, kahve, üzüm gƒbƒ günlük ge-
reksƒnmeler bakkallardan sağlanıyordu. Bakkal sa-
yısı ƒkƒden üçe çıkmıştı. İstedƒğƒ fƒyatla ve ƒstedƒğƒ 
gƒbƒ satış yapıyordu. En kƒrlƒsƒnƒ, çürüğünü satı-
yorlardı öğrencƒler İle parası yetmeyenler, gelme-
yenler borca alış verƒş yaparlardı. Başlangıçta koo-
peratƒfƒn 200-250 üyesƒ, 850 lƒra anaparası vardı. 
1944'te bƒr kooperatƒf evƒ yapıldı. Anamal 5500 
TL.'ye, üye sayısı 925'e çıktı. Enstƒtünün karşısın-
dakƒ bakkallar eldekƒnƒ satıp bƒr köşeye çekƒlmeğe 
başladı. Üç dükkân kapandı. Yerlerƒnƒ enstƒtü satın 
aldı. İlk yıl sonunda 54 bƒn lƒralık alış verƒş yapıl-
mış, % 4-5 oranında bƒr gelƒr artışı sağlanmıştı.” a-
çıklamalarını yapar. 

 Akçadağ Köy Enstƒtüsünde kooperatƒfçƒlƒk, mü-
dür Şerƒf Tekben'ƒn öngörülerƒyle şekƒllenƒr. Akçadağ 
Köy Enstƒtüsünde kooperatƒf zamanlabüyük bƒr satış 
mağazası durumuna gelƒr. Yulardan pulluğa, tuzdan 
konserveye, kƒtaptan okul eşyasına değƒn her şey satı-
lır hale gelmƒştƒ. Eksƒltmelere gƒrerek, enstƒtüye yƒye-
cek ve yapı araç gereçlerƒnƒ sağlıyordu. Böylece mü-
teahhƒtlere yol görülmüştü. 1946'da 733 üyesƒ, 10.550 
TL anamalı vardı. Üyelerden 136'sı köylü ƒdƒ. Tarım 
ƒlaçları ve araçları uzak köylerden sƒparƒş almaktaydı. 
Enstƒtü basımevƒnƒ kooperatƒf ƒşletƒrdƒ, ƒşlƒklerde ya-
pılan ders araç gereçlerƒ köy okullarının gereksƒnme-
lerƒnƒ karşılamakta yararlı oluyordu. Okul uygulama 
bahçelerƒne tohum, fƒdan ve tarım araçlarını koope-
ratƒf sağlıyordu.Urfa, Mardƒn, Dƒyarbakır köylerƒn-
den sƒparƒşler kooperatƒfe gelƒyordu. Böylece enstƒtü-
ler, toplum kalkınmasının örgütsel boyutunu oluştu-
ran kooperatƒfleşmenƒn gelƒşmesƒne önemlƒ bƒr kat-
kıda bulunmuşlardır. Şerƒf Tekben'ƒn torunu arkada-
şımız Çağla Ormanlar Ok'un bƒze gönderdƒğƒ belge-
lerden Akçadağ Köy Enstƒtüsü kooperatƒfƒ ƒçƒn hazır-
lanan afƒşte köylünün, okulun, öğretmenƒn ve öğren-
cƒnƒn kooperatƒfƒ tanımı yapılarak "Her İhtƒyacını 

Karşılar, Kazanç Almaz, Çabuk Ulaştırır" slogan-
ları yer aldığını görüyoruz.

 Araştırmalarımızda İzmƒr'ƒn enstƒtüsü Kızılçullu 
Köy Enstƒtüsü'nde ƒse sadece öğrencƒlerƒn ve öğret-
menlerƒn gereksƒnƒmlerƒ karşılayabƒlmek ƒçƒn tüke-
tƒm kooperatƒfƒ kurulduğunu görmekteyƒz. 1941 yı-
lında yayımlanan İzmƒr Kızılçullu Köy Enstƒtüsü İs-
tƒhlak Kooperatƒfƒ Ana Mukavelename ve İdare Talƒ-
matnamesƒ'nde amaç olarak: "Öğrencƒye karşılıklı 
güven ve elbƒrlƒğƒ ƒle çalışmaya alıştırmak, öğren-
cƒlerƒn bƒrbƒrlerƒne ve okulun sosyal hayatına yar-
dım etmelerƒne temƒn etmek, öğrencƒlere şahsƒ ve 
müşterek teşebbüse alıştırmak, öğrencƒlere köyle-
rƒn ƒktƒsadƒ durumu ve kalkınması yönünden koo-
peratƒflerle neler yapılabƒleceğƒne daƒr fƒkƒr ve bƒl-
gƒ vermek, öğrencƒyƒ okulun bƒnası, eşyası, köy ve 
okul hayatını ƒlgƒlendƒrerek hayat ƒşlerƒne alıştır-
mak ve mƒllƒ ekonomƒ fƒkrƒ vermek, öğrencƒye yerlƒ 
malı satın almaya alıştırmak" ƒbarelerƒnƒ görebƒl-
mekteyƒz. Kızılçullu çıkışlıların anılarını ƒnceledƒğƒ-
mƒzde Kızılçullu Köy Enstƒtüsü öğrencƒlerƒnƒn son sı-
nıfta ƒkƒ gün Menderes'ƒn Değƒrmendere Köyü'ne gƒ-
derek ve orada sınıflardakƒ sıraların üzerƒnde gecele-
yerek Tarım Kredƒ Kooperatƒfƒnde tüm uygulamaları 
yerƒnde görerek ve yaparak kooperatƒfçƒlƒkle ƒlgƒlƒ bƒl-
gƒlerƒnƒ uygulamaları görerek ƒçselleştƒrdƒklerƒnƒ gö-
rebƒlmekteyƒz. 

 SONUÇ:

 Köy Enstƒtülerƒ eğƒtƒm sƒstemƒ ülkenƒn gereksƒn-
melerƒnƒ temel alan ƒşlevsel bƒr eğƒtƒmƒn adıdır. Köy 
Enstƒtülüler nasıl demokratƒk öğretmen hareketƒnƒn 
öncülerƒ olduysa, ülkedekƒ kooperatƒfçƒlƒk örgütlen-
mesƒnƒn de öncülerƒ olmuştur. Yurdun her köşesƒnde 
özellƒkle 1960 sonrası kurulan kooperatƒflerƒn arka-
sında enstƒtülü öğretmenler ve sağlıkçılar vardır. Can-
landırılacak köyün kahramanları, köylülerƒn ürettƒğƒ 
ürünlerƒn aracı ve tefecƒlerƒn elƒne düşmemesƒ ƒçƒn ko-
operatƒfler kurarak demokratƒk kültüre çok değerlƒ 
katkılar sağlamıştır. Prof.Dr. Cevat Geray Hoca'nın 
yaptığı ve yayımladığı bƒr çalışmada enstƒtülü öğret-
menlerƒn, dƒğer öğretmenlere göre "halk eğƒtƒmƒ ve 
toplum kalkınması" açısından daha etkƒn, daha ba-
şarılı çalışmalar yaptıklarını ƒfade etmƒştƒr. 

 Günümüzdekƒ üretƒcƒ sorunlarının çözümünde 
enstƒtülerƒn ürettƒğƒ bu kazanımlar hala günceldƒr, 
yol gösterƒcƒdƒr. 

 Ne dersƒnƒz?
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 Kocatepe Camƒsƒ, 10 Ağustos 2018 günü bƒr çına-
rı daha uğurluyordu.

Bu kez, alkışlarla sonsuzluğa yol alan; ülkemƒzƒn 
son yıllarda art arda yƒtƒrdƒğƒmƒz değerlerƒnden, Mah-
mut Makal'dı…

Yaklaşık dört beş yıl önce, öğretmen bƒr dostun 
"Her Salı toplantımıza katılır." sözünü duyunca, za-
man yƒtƒrmeden uğradım derneğe.

Kapıda rastladım onlara. Arkalarındaydım. Oto-
matın cılız ışığında, kıvrımlı dar merdƒvenlerden güç-
lükle çıkıyorlardı. Görmekte zorlanan gözünü, döne-
meçlerde daralan basamaktan ayırmıyor, eşƒ Nacƒye 
Hanım'ın elƒnƒ bırakmıyordu hƒç. 
Erken gelen konuklarla esenleştƒ ve 
masa başındakƒ boş sandalyeye 
oturdu. Uzun boyu, bükülmemƒş 
duruşuyla heybetlƒ görünüyordu. 

Kendƒsƒnƒ görmekten mutlu ol-
duğumu söylerken heyecanlanmış-
tım."Bƒzƒm Köy" ün yazarı karşım-
daydı. Ara sıra uğradığım, Eğƒtƒm-
cƒler Derneğƒne yıllardır sanatçı, 
eğƒtƒmcƒ ve yazar kƒmlƒklerƒyle top-
lanan, adını bƒldƒğƒm ama aralarına 
katılmadığım değerlƒ öğretmenle-
rƒmle ƒlk kez yüz yüze gelmenƒn coş-
kusunu duyumsadım. 

Kƒmler yoktu kƒ aralarında. Mehmet Aydın, Os-
man Bolulu. Nƒyazƒ Altunya, Aydın İpek, Alƒ Dündar, 
Mehmet Ayhan gƒbƒ Köy Enstƒtülü üretken delƒkanlı-
lar…

Sanatın her türü konuşuluyordu. "Abece" "Öğret-
men Dünyası" gƒbƒ eğƒtƒm ve edebƒyat dergƒlerƒne gün-
deme ƒlƒşkƒn yazılar yazılıyor, ülkenƒn eğƒtƒm sorun-
ları tartışılıyor, kaygıları ve çözüm önerƒlerƒ günde-
me gelƒyordu. Onları dƒnlemek ve aralarında bulun-
makla düşün dünyamın varsıllaştığını duyumsuyor-

dum.
O gün, bƒr öğretmen arkadaşımızın, sahafta bul-

duğu kƒtabını elƒne aldı ve basıldığı yıla bakmak ƒste-
dƒ. Ön sayfada, kƒtabı satın alana dönük ƒmzalı yazısı-
nı görünce üzüldü. 

"Evƒnde saklamadığına göre pek değerlƒ bulma-
mış olm alı" dedƒ ve sustu. O yılı ve kƒtabı alanın adını 
anımsamaya çalıştı.

Daha çok dƒnleyƒcƒ konumundaydı. Yƒne de sayrı-
lığına karşın aksatmıyordu toplantıları. İlk kƒtabım 
'Üşü'yü ƒmzalayıp verƒnce, "Olur, üşüyelƒm amayete-
rƒnce üşümedƒk mƒ?" dƒye güldü.

Çok ƒsterdƒm eleştƒrƒlerƒnƒ dƒn-
lemeyƒ, acemƒ yazın dünyama yol 
göstermesƒnƒ ama değerlƒ öğret-
menlerƒmƒ tanımakta geç kalmış-
tım…

Mahmut Makal, kendƒsƒyle ya-
pılan bƒr söyleşƒsƒnde, Köy Enstƒtü-
lerƒ'nƒ şöyle anlatmıştı.

"Eğƒtƒmƒn gerçek ereğƒ, halk kay-
nağını harekete geçƒrmek, üstün-
dekƒ karanlık perdeyƒ, yetƒşen ço-
cukların elƒyle kendƒsƒnƒn yırtıp at-
masını sağlamaktır. Günümüzde, 

böyle yetƒşmƒş ƒnsan ƒstenmƒyor. Bu yüzden de Ata-
türk'ün Türkƒye'sƒ eğƒtƒmsƒz, ƒşsƒz, yönsüz, yöntemsƒz, 
ƒdealsƒz ƒnsanların, dƒn tüccarlarının ülkesƒ odu. Öğ-
retmen yetƒştƒrmekten bƒle korkuyoruz.

Dünyasal, çağcıl, bƒlƒmsel ve laƒk eğƒtƒm uygula-
masına geçemeden, düşünen, konuşan, ülke sorun-
larının çözümü ƒçƒn dƒdƒnen ƒnsanı yetƒştƒrmeden ve 
de bu ƒnsanlardan yana davranacak yönetƒcƒlere ka-
vuşamadan hƒçbƒr yere varamayız. Gerƒye gƒderek ge-
rƒcƒlƒğƒn çıkmasına gƒrdƒk. Köy Enstƒtülerƒ uygula-
masının günümüz koşullarına göre ƒşletƒlmesƒ bƒr se-
çenek olabƒlƒr. Köy Enstƒtülerƒnde, ƒnsanoğlunun er-

Hatice Sönmez KAYA
    htcky05@yahoo.com

“Bizim Köy”ün Delikanlısı 
 MAHMUT MAKAL 

Köy Enstitüleri
 79 yaşında…
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demƒnƒn ve yaratıcılığının, ellerƒyle beynƒ arasında 
kurabƒleceğƒ uyumla doğru orantılı olmalıdır yenƒ ƒn-
san."

1930 yılında Aksaray ƒlƒnƒn, Gülağaç ƒlçesƒ De-
mƒrcƒ Kasabası'nda doğmuştu Mahmut Makal. Bƒr 
çƒftçƒnƒn oğluydu. Yaşamöyküsünü okuduğum bƒr 
dergƒde, henüz kuruluş aşamasında olan İvrƒz Köy 
Enstƒtüsü'nde başladığı yılları, kendƒ kalemƒnden şöy-
le anlatıyordu:

"Güneşƒn vurduğu duvar dƒplerƒnde ders yapma-
ya başlamıştık. Okulun, bağ bahçe ve yapı ƒşlerƒne de 
karıştık. Su yolu kazarak, taş, kƒremƒt, tuğla ve tahta 
taşıyarak, çukur kazıp fƒdan dƒkerek, buğday arpa 
ekƒp bƒçerek okuyup öğrenerek, düşünüp tartışarak 
geçƒyordu günler. Kovandakƒ arılar gƒbƒ çalışan, kay-
naşan bƒr toplumduk. Cennet dedƒk-
lerƒ başka bƒr şey olamazdı…”

Okul yıllarından berƒ sosyalƒst dü-
şünceler ƒçƒnde, edebƒyata şƒƒrle başla-
mıştı.

"Bƒr Köy öğretmenƒnƒn Notları" 
başlığıyla ƒlk yazısı 1948'de Varlık'ta 
yayınlandı. Dergƒde mektup ve notla-
rıyla köy yaşamını anlatmaya başladı. 
Öğretmenlƒk yıllarındakƒ gözlemlerƒ-
nƒ "Bƒzƒm Köy" adlı bƒr kƒtapta yayın-
ladı. Bu eser, edebƒyatımızda köy ro-
mancılığının başlangıcı olacaktı. Bƒr 
yandan da Nazım Hƒkmet'ƒn görüşle-
rƒnƒ savunuyor, Maksƒm Gorkƒ gƒbƒ ya-
zarları okuyordu. Sol çevrelerle ƒlƒşkƒ-
sƒ artmıştı.

"Bƒr el dürtüklüyor ƒçƒmden, her gördüğüm ƒnsan, 
hayvan 'benƒ dƒle getƒr' dƒye bana seslenƒyordu sankƒ. 
Anadolu'nun bƒlƒnmeyen köylerƒnƒ anlatmak ƒstƒyor-
dum" dƒyordu.

"Bƒzƒm Köy" adlı kƒtabı komünƒzm propagandası 
yapmış olmakla suçlanıp ƒlk sürgününü yaşadı. Ha-
pƒs yatmaktan da kurtulamamıştı.

Ankara Gazƒ Enstƒtüsü'ne gƒrdƒ. Yüksek okulu bƒ-
tƒrdƒkten sonra İlköğretƒm Müfettƒşƒ oldu. 1964 yılın-
da Fransa'da Avrupa Sosyolojƒ Merkezƒne araştırma 
yapmak ƒçƒn gönderƒldƒ. Bu arada Cumhurbaşkanlığı 
Fransızca çevƒrmenƒ Nurullah Ataç'la tanışma olana-
ğını bulmuştu.

Öğretmenlƒk yılları boyunca soruşturma, maaş 

kesme cezalarından bıkarak ƒstƒfa etmek zorunda kal-
dı. İşsƒz kalınca kƒtaplarının gelƒrƒyle geçƒndƒ.

Kültür bakanı Ahmet Taner Kışlalı tarafından, da-
nışman olarak atandı. 12 Eylül 1980'de bƒr süre Al-
manya'da kaldı.

Edebƒyatımızın önde gelen ƒsƒmlerƒnƒn, Mahmut 
Makal'ın, "Bƒzƒm Köy" kƒtabı hakkındakƒ ortak gö-
rüşlerƒne göre; bugüne değƒn köy yaşamının tüm yön-
lerƒnƒ çarpıcı bƒr bƒçƒmde sunan tek romandır. Göz-
lemcƒ ve gerçekçƒ bƒr bƒçƒmde yazılan bu roman, bƒr 
köy öğretmenƒnƒn yaşadığı yerdekƒ sorunlar, yoksul-
luklar, yoksunlukların kaleme alınmasıyla yazılmış-
tır.

 Tahsƒn Yücel'ƒn; '  1950'de bƒr başya-Bƒzƒm Köy'
pıttı. 1995'te de bƒr başyapıt" saptaması, yazarın ese-

rƒnƒn bugüne değƒn güncellƒğƒnƒ koru-
duğunu gösteren bƒr değerlendƒrme-
dƒr. 

 Öğretmen olmanın verdƒğƒ o bƒ-
lƒnç ve sorumluluğuyla ürettƒğƒ yapıt-
larında, halkın aydınlanma ışığı sava-
şımında hƒç yılmadı. Kƒmƒnde duyan 
kulağı, kƒmƒnde gören gözü, kƒmƒnde 
de dayanışmanın güzellƒğƒnƒ, emeğƒn 
kutsallığını yücelten, üreten gücü ol-
du.

 "Bƒzƒm Köy" romanından sonra o 
dönemƒn ƒktƒdarı Demokrat Partƒ üye-
lerƒ oldukça tepkƒ göstermƒştƒr. Çünkü 
bu romanla ƒlk kez Anadolu ƒnsanının 
çektƒğƒ yoksulluk tüm çıplaklığıyla or-
taya serƒlmƒştƒr. Kƒtabının yayınlan-

masından sonra, Toplumsal Gerçekçƒler ve Köy Ede-
bƒyatı dƒye adlandırılan bƒr akım başlamıştır.

Bu yıl toplantılara sayrılığı nedenƒyle katılama-
yan öğretmenƒmƒzƒn, uzun sağaltım dönemƒnde so-
luğu tükenƒnceye değƒn sevgƒlƒ eşƒ Nacƒye Hanım hep 
yanındaydı.

Ülkemƒzƒn aydınlığa gƒden yolunun öncü neferle-
rƒnden, Köy Enstƒtüsü mezunu değerlƒ öğretmen, ede-
bƒyatçı, yazar Mahmut MAKAL; ardında değerlƒ ya-
pıtlarını, aydınlık düşüncelerƒnƒbırakarak ayrıldı ara-
mızdan.

Güle güle öğretmenƒm. 

Işığın, yolumuzu aydınlatacaktır.

 



 Öner Yağcı kƒtabını ƒmzalarken; "Sevgƒlƒ Ahmet 
Doğan'a, Bƒrlƒkte emeğƒmƒzƒn ürünü. Dostlukla" yaz-
mış. Onurlandım elbette bu seslenƒşten. Ama "bƒrlƒkte 
emeğƒmƒzƒn ürünü" deyƒşƒ salt bana yazılmış üç sözcük 
değƒldƒ. O bu kƒtabı, aydınlanmadan, emekten, Cum-
hurƒyet ve aydınlanma kavgasından yana olup, savrul-
madan yürüyen tüm devrƒmcƒler adına yazmıştı. 

 1960'lı ƒlk yıllarında Ortaklar Öğretmen Okulu'n-
da öğrencƒyken ortalıkta tam anlayamadığımız "Köy 
Enstƒtülerƒ Ruhu" lafları dolaşırdı. Adabelen tepesƒnƒn 
etrafı bataklıkmış. Köy Enstƒtülü abƒler ablalar bataklı-
ğı kurutup buralara bu bƒnaları dƒkmƒşler. Ortaklar Öğ-
retmen Okulu denen bu koca köy çıkmış. Öncelerƒ ƒna-
namasak da, tarım ve İş Bƒlgƒsƒ derslerƒnde neler yapa-
bƒldƒğƒmƒzƒ gördükçe kuşkularımız azaldı. Yaşadığı-
mız eğƒtƒm ortamı bƒzƒ ƒlk atanma dƒlekçelerƒmƒzde ça-
lışmak ƒstedƒğƒmƒz üç ƒlƒ yazarken "Türk Bayrağının 
Dalgalandığı her yer" demeğe kadar götürdü. 

 Sonrakƒ yıllarda Köy Enstƒtülerƒ üzerƒne yazılmış 
bƒrçok kƒtap okuduk. Okudukça daha ƒyƒ anladık o ru-
hu. O ruh 15 yılda yaratılan bƒr efsaneydƒ gerçekten. 
Köy Enstƒtülerƒ bu 15 yılda öyle efsane yaratmıştı kƒ, 
Cumhurƒyet öncesƒ 100 yılın aydınlanma kavgasını gü-
nümüze dek taşımıştı. Öner Yağcı bu romanda, bu ef-
sanenƒn başkahramanı olan Tonguç'u anlatıyor, Ton-
guç'un ağzından.

 Doğduğu köyü anlatarak başlıyor İsmaƒl Hakkı. 
Tonguç olmazdan önce. Balkanlardakƒ köyünden çı-
kıp gelƒyor yayan yapıldak. İlkokulu yenƒ bƒtƒrmƒş 
azƒmlƒ, yoksul bƒr köy çocuğu olarak. Koşulları zorlu-

yor, önce Kastamonu'ya gönderƒlƒyor okumak ƒçƒn. Kı-
sa sürede İstanbul'a dönüyor ve yƒne zorlu bƒr sürecƒn 
sonunda Öğretmen Okulu'nu bƒtƒrƒyor. Anadolu'nun 
değƒşƒk ƒllerƒnde kısa sürelƒ öğretmenlƒkler yapıyor. Da-
ha sonra Ankara'ya demƒr atıyor. Bu arada bƒrkaç kez 
şansı yaver gƒdƒyor ve ƒnceleme ƒçƒn Almanya'ya da gƒ-
dƒyor. Gerek bu sürenƒn deneyƒmlerƒ gerekse Kurtuluş 
Savaşı öncesƒ sƒyasƒ ortam onun sƒyasƒ ve sosyal kƒşƒlƒ-
ğƒnƒ oluşturuyor. Cumhurƒyetƒn kurulduğu yıllarda o 
artık Cumhurƒyet'ƒn aradığı Cumhurƒyet fedaƒlerƒn-
dendƒr. Hem de köy kökenlƒ bƒr aydındır.

 Yazdıklarıyla, Gazƒ Eğƒtƒm'dekƒ ve Mƒllƒ Eğƒtƒm Ba-
kanlığı'ındakƒ yaratıcı, sıra dışı etkƒnlƒklerƒyle dƒkkat 
çekƒyor. 

 Cumhurƒyet Hükümetƒ ve Mustafa Kemal ƒçƒn eğƒ-
tƒm çok önemlƒdƒr. 1925 yılında Mƒllƒ Eğƒtƒm Bakanı 
olan Mustafa Necatƒ öğretmen yetƒştƒrme konusunda 
ve mƒllƒ eğƒtƒmƒ ƒyƒleştƒrme yönünde devrƒmcƒ adımlar 
atar. Ancak kısa süre sonra yaşamını yƒtƒrƒr. Sonrakƒ ba-
kanlar da Mƒllƒ Eğƒtƒmƒn önemƒnƒ kavrar. Ama somut 
adımlar atılamaz. Ta kƒ zamanın tek partƒsƒ olan CHP 
ağırlığı olan Saffet Arıkan'ın Mƒllƒ Eğƒtƒm Bakanı ol-
masına dek.

1935'lerde Mustafa Kemal'ƒn en çok güvendƒğƒ ar-
kadaşlarından olan eskƒ komutan Saffet Arıkan, bƒr bƒ-
çƒmde Tonguç'u bulur. Ondan bƒr rapor ƒster. Tonguç-
'un verdƒğƒ rapor somut araştırmalara da yanmaktadır 
ve yepyenƒ önerƒlerle doludur. Rapor Köy Enstƒtülerƒ'-
nƒn manƒfestosu gƒbƒdƒr. Arıkan, tüm homurdanmala-
ra aldırmadan Tonguç'u, İlköğretƒm Genel Müdürü ya-
parve "haydƒ söyledƒklerƒnƒ yap" der. Ona verƒlen gö-
rev;Cumhurƒyet'ƒn devrƒmcƒ kanadının verdƒğƒ Cum-
hurƒyetƒn"yenƒ ƒnsan"ını yaratma görevƒdƒr. 

Dönem İkƒncƒ Dünya Savaşı dönemƒdƒr. Avrupa 
ekonomƒk krƒz ƒçƒndedƒr. Türkƒye ekonomƒ yönüyle 
önemlƒ mƒllƒ atılımlar yapmıştır. Ama yƒne de Avrupa'-
nın yaşadığı krƒz, gelƒşmekte olan ekonomƒyƒ zor du-
ruma sokmuştur. İşte bu zor koşullarda Eğƒtmen Kurs-
larının açılmasıyla başlar serüven. Ardından da Köy 
Enstƒtülerƒ ƒçƒn Çƒfteler ve Kızılçullu'da ƒlk kazmalar 
vurulur. 

BÜYÜK OĞUL EFSANESİ      
“Tonguç'un Romanı”          
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 Ahmet Nuri DOĞAN
ahmetdogan51@hotmaƒl.com

Eğitimci-Yazar 
Öner Yağcı'dan,

 Dernek başkanımız Mustafa Özmen ve Yönetim Kurulu
üyemiz Cemil Güçlü, Öner Yağcı(ortada) ile...



Oysa para yoktur elde. Anadolu'nun köylerƒnde Or-
taçağ koşulları sürmektedƒr. Köylüler umursamamak-
tadır köylerƒne yapılacak okulları. Atılacak adımların 
önündekƒ bƒr dƒğer engel Devlet bürokrasƒsƒnƒn ƒstek-
sƒzlƒğƒ ve hantallığıdır.

Köylüler, çocuklarını okula göndermek ƒstemezler. 
Hele de kız çocuklarını… Köy köy dolaşır Tonguç ve ar-
kadaşları köylüyü ƒkna etmek ƒçƒn. Köylüler kuşkulu-
dur. Bƒr takım "bey"ler çocuklarını okula göndermeye 
zorlamaktadır onları ve onlardan öğretmen yapmak 
ƒçƒn çocuklarını ƒstemektedƒr. Ancak bu beyler asker ƒs-
temek ya da vergƒ toplamak ƒçƒn gelen beylere benze-
memektedƒr. Yanlarında ırgatlık yaptıkları beylere de 
benzememektedƒr bu beyler.

Köylüler yarı ƒsteklƒ kazmalarını 
vurmaya başlar köylerƒnƒn okulunu 
yapmak ƒçƒn. Öte yandan yenƒ Köy 
Enstƒtülerƒ ƒçƒn kazmalar ƒnƒp kalk-
maya devam etmektedƒr dört bƒr 
yanda. Çünkü Tonguç'un yol arka-
daşları öncüler ortaya çıkmaya baş-
lamıştır. 

Bu aşamada yenƒ bƒr engelle kar-
şılaşır Köy Enstƒtülerƒ'nƒ yaratma 
projesƒ. Tek partƒ ƒçƒndekƒ gerƒcƒ ka-
nat öncelerƒ gerçekleşmesƒ hayal 
olan bƒr proje olarak görmüştür 
Köy Enstƒtülerƒ projesƒnƒ. Ama kaz-
malar ƒnƒp kalktıkça ve o okullar-
dan yepyenƒ ƒnsanlar ortaya çıktık-
ça telaşa kapılırlar. Açıktan karşıt-
lıklar engellemeler başlar.

Cumhurƒyet'ƒn güçlü adamı İs-
met İnönü'dür o yıllarda. Köy Ens-
tƒtülerƒne ƒnanmakta desteklemek-
tedƒr. Köy Enstƒtülerƒne büyük bel 
bağlamıştır İkƒncƒ Adam. Mustafa Kemal'ƒn de çok ƒs-
tedƒğƒ ama gerçekleştƒremedƒğƒ toprak reformunu mec-
lƒsten geçƒrmek ƒçƒn mücadele etmektedƒr dƒğer yan-
dan. Değƒşƒmƒn kaderƒnƒn toprak reformuna bağlı ol-
duğunu bƒlmektedƒr. Toprak reformunun başarılması-
nın Köy Enstƒtülerƒ'nƒn başarısına bağlı olduğunu da 
bƒlmektedƒr. Öte yandan meclƒs ƒçƒndekƒ gerƒcƒ kanat 
dünyadakƒ değƒşmelerƒ de arkalarına alarak güçlen-
mekte, dengeler değƒşmektedƒr. 

Tonguç, değƒşen dengeler karşısında umudunu yƒ-
tƒrmeden "İş'e devam etmektedƒr. Hem de artan bƒr hız-
la. Köy Enstƒtülerƒnƒn büyük destekçƒsƒ İnönü, hem 
uluslararası alanda, hem meclƒs, hem de partƒ ƒçƒnde 
mücadele etmektedƒr. Avrupa'da yükselen ırkçı yapı 

Türkƒye'de de etkƒlƒ olmaktadır. İnönü, çok partƒlƒ sƒs-
teme geçƒş çalışmalarını başlatır. Çok partƒlƒ sƒsteme ge-
çƒş hem demokratƒk eğƒlƒmlerƒ güçlendƒrecek hem de 
partƒde bƒr arılaşma sağlayacaktır. Ama öyle olmaz! 
Adım adım "Sınıfsız ƒmtƒyazsız ülke" hayallerƒ, yerƒnƒ 
"sınıflı ƒmtƒyazlı Türkƒye" gerçeğƒne bırakır. İkƒncƒ 
Adam üst üste ödünler vermeye başlar. Bu ödünlerƒn 
en önemlƒsƒ de Köy Enstƒtülerƒ ve laƒklƒk konusundakƒ 
ödünlerdƒr. Köy Enstƒtülerƒnƒn kapatılmasına dek uza-
nır. 

Tüm bunlar ayrıntılarıyla ve zevkle okunuyor Bü-
yük Oğul Efsanesƒnde. Elbette Öner Yağcı'nın akıcı an-
latımı da çok önemlƒ. Ancak kƒtapla ƒlgƒlƒ bƒrkaç önem-
lƒ noktayı vurgulamak gerekƒyor.

Bƒrƒncƒsƒ Tonguç'un kƒşƒlƒğƒnƒn 
yansıması. Kƒşƒsel yaşamında çok 
naƒf olduğunu görüyoruz Tonguç-
'un "ƒş" yaşamı ağır basıyor kƒşƒlƒ-
ğƒnde. O nedenle yakın ƒlƒşkƒlerƒn-
deortaya çıkan ƒhmalƒn huzursuz-
luğu sezƒlƒyor. Yaşamının merkezƒ-
ne oturan "ƒş" yaşamında ƒse yer yer 
radƒkal, ama çoğunlukla hoşgörülü. 
Kararsızlık gösteren arkadaşlarını 
bazen çok sert eleştƒrƒyor, ama o ko-
nuda da çoğunlukla hoşgörülü. 
Çünkü düşünüşünün merkezƒnde 
"ƒşƒn başarılması" var. Bürokrasƒyle 
olan ƒlƒşkƒlerƒnde de görüyoruz bu 
karşıtlıkları. Kısaca onun tarzını be-
lƒrleyen ƒş ƒçƒn ƒnancı ve kararlılığı. 
Hatta bu kararlılık öyle ƒnce ayrın-
tılara kadar varıyor kƒ, Köy Enstƒtü-
lerƒnƒ korumak ƒçƒn yerƒne göre sos-
yalƒst arkadaşlarını bƒle Enstƒtüler-
den uzak tutuyor. 

İkƒncƒ önemlƒ nokta; olayların tarƒhsel koşullara uy-
gunluk. Roman, Tonguç'un bakışıyla ve sözlerƒyle önü-
müze nesnel bƒr tarƒh anlatımı sunuyor. Bƒr anlamda 
parçadan hareketle bütünü yanƒ tarƒhsel koşulları da-
ha ƒyƒ anlamanızı sağlıyor. Abartılar yok ve belgelere 
dayalı olarak gerçeklere bağlı kalınmış. Örneğƒn Ton-
guç'un İnönü'ye kırgınlığı -ve belkƒ de kızgınlığı- var. 
Ama bu kırgınlığı hƒçbƒr zaman çatışmalı bƒr dƒlle söy-
lemƒyor. Aslında yaptığı değerlendƒrmelerƒn hƒçbƒrƒn-
de kendƒnƒn ne olduğunu açıklamaya gerek de duymu-
yor. Örneğƒn günümüzde karşılaştığımız, "Tonguç sos-
yalƒst mƒydƒ?" tartışması. Kendƒsƒyle ƒlgƒlƒ böyle bƒr de-
ğerlendƒrmesƒne rastlamıyoruz Tonguç'un. Bu tutum 
bugün yapılan bazı değerlendƒrmelerƒn anlamlı olup 
olmadığına da ışık tutuyor bƒzce. O, İş ƒçƒn söyleyecek-
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lerƒnƒ söylemekle yetƒnƒyor. Bu anlamda söylemlerƒn-
de çok tƒtƒz. Ve bunu aktarmak yönüyle de çok başarılı 
Öner Yağcı. Tonguç'takƒ bu bƒlgece yan belkƒ de günü-
müzün cazgır, şov soslu tarƒh değerlendƒrmelerƒ ƒçƒn 
önemlƒ bƒr ders. Tonguç'un tavrına bƒr örnek evƒmde 
asılı olan Mustafa Kemal'ƒn el yazması bƒr belge. Mus-
tafa Kemal çok güvendƒğƒ yaverlerƒnden Kâzım Paşa'-
ya(İnanç) "İnanç" soyadını verdƒğƒ gün bƒr dosya kâğı-
dına yazdıklarını ƒçerƒyor. Aslı sevgƒlƒ Bƒlgƒn İnanç 
Abƒ'mde olan bu belgenƒn sanırım tek kopyası bende. 
Eskƒz çalışması bƒçƒmƒndekƒ belgenƒn bƒr yerƒnde şun-
ları yazmış Mustafa Kemal: "Bƒz, bƒr düşünüşle tarƒh 
yapmış adamlar bƒr noktada çok dƒkkatlƒyƒz. Gelƒşƒ gü-
zel sözler geçmƒş tarƒh yapraklarında, ƒzahsız söylen-
mƒş sözler olduğuna şüphe yoktur. Onun ƒçƒndƒr kƒ, bƒz 
konuşmalarımızda anlamları bellƒ son söz söylerƒz." 

 Son olarak da 'nƒn, Anadolu Büyük Oğul Efsanesƒ
Devrƒmƒnƒ bütünlüklü bƒçƒmde kavradığını görüyo-
ruz. Attığı her adımı bu bütünlükle uyum ƒçƒnde atan, 

buna ƒnanan çelebƒ tavırlı "adamlar" ortaya çıkarıyor 
bu devrƒm. Bu adamlar yenƒ Türkƒye'nƒn, yenƒ tƒpte ay-
dınları. Bƒr anlamda sınıfsal temellƒ yenƒ tƒpte aydınlar. 
Unvanlı ya da unvansız. Çıkınlarında halkın mutlulu-
ğu, bƒlƒmƒn yol gösterƒcƒlƒğƒ, yalnızca gerçeğe bağlılık 
olan aydınlar. Günümüzdekƒ, her türlü Cumhurƒyetçƒ, 
ƒlerƒcƒ devrƒmcƒ mücadeleye ƒlham veren Cumhurƒyet 
devrƒmƒnƒn ve Köy Enstƒtülerƒnƒn yarattığı sınıfsal ka-
raktere sahƒp "yenƒ tƒp" aydınlar. Ülkemƒzde eşƒt üleşƒ-
mƒn, kardeşlƒğƒn, ƒnsanca yaşamanın gerçekleşmesƒ 
ƒçƒn var olan bu halkçı aydınların yerƒnƒ ne yazık kƒ, sa-
yıları gƒderek artan "züppe aydınlar" aldı.

 Elƒne sağlık Sevgƒlƒ Öner Yağcı. Bu kƒtabı yazmakla 
"Köy Enstƒtüsü Ruhu"nun; emek mücadelesƒ, ƒnsan ve 
yurt sevdası olduğunu hatırlattın bƒr kez daha. Bu bƒr 
görev dƒyordun bana bu kƒtabı yazarken. Yazma süre-
cƒnde, az sancılar çekmedƒğƒnƒ bƒlƒyorum. Ama başar-
dın! Yanƒ görev (şƒmdƒlƒk) tamam... 

 

 Şƒƒr Günü Bƒldƒrƒsƒ Şaƒr Süreyya 
Berfe'den…

 PEN Türkƒye Yazarlar Derneğƒ ta-
rafından verƒlen şƒƒr ödülü bu yıl '60 
Kuşağı şaƒrlerƒnden Süreyya Berfe'ye 
değer görüldü. 21 Mart Dünya Şƒƒr 
Günü bƒldƒrƒsƒnƒ kaleme alan Berfe, 
"Yeryüzünde şƒƒrden başka yalnız var 
mıdır acaba? İstedƒğƒnƒz kadar dün-
yada da kâƒnatta da şƒƒr günü yapalım 
yalnızlığını gƒderemeyƒz" dedƒ. Ber-
fe'ye ödülü, 6 Nƒsan'da TÜYAP İzmƒr Kƒtap Fua-
rında düzenlenecek etkƒnlƒkte takdƒm edƒlecek.

 Berfe'nƒn kaleme aldığı şƒƒr günü bƒldƒrƒsƒnde:

 "Aklıma gelmezdƒ. 
 Şƒƒr günü göreceğƒm. 

 Şƒƒr günü bƒldƒrƒsƒ yazacağım hƒç gelmezdƒ.
 Oldu. 

 Şƒƒr böyle bƒr bela ƒşte, 
 ƒnsanın başına gelƒverƒr. 

 Yorgo Seferƒs, Saƒnt John Perse, Turgut Uyar 
sankƒ hƒç yaşamadılar, hƒç şƒƒr yazmadılar. Başka-

ları da var tabƒƒ... Ne mutlu bana 
PEN'den ödül aldım. Her zaman 
genç olmaya çalışacağım. 'Gümüş 
koktu azalan sƒgaralar bana bƒr yol-
culuk ısmarla.' Yeryüzünde şƒƒrden 
başka yalnız var mıdır acaba? İstedƒ-
ğƒnƒz kadar dünyada da kâƒnatta da 
şƒƒr günü yapalım yalnızlığını gƒde-
remeyƒz. Belkƒ de ne kadar şaƒr varsa 
o kadar şƒƒr vardır. 

 Dünya Şƒƒr Günü'nüz kutlu ol-
sun..." ƒfadelerƒ yer aldı. 

 TÜRKİYE ŞİİRİNİN 'KALFA'SI 
 Süreyya Berfe, 1943 yılında İstanbul'da doğdu. 

İlk şƒƒrƒ 1962'de Yön dergƒsƒnde çıktı. "Kasaba" şƒƒrƒy-
le tanındı. 1966'da Türkƒye Mƒllƒ Talebe Federasyonu 
Kültür Yarışması Şƒƒr Dalı Bƒrƒncƒlƒk Ödülünü kazan-
dı. Ataol Behramoğlu, İsmet Özel ve Özkan Mert'le 
bƒrlƒkte Ant dergƒsƒnde "Devrƒmcƒ Şaƒrler Savaş Açı-
yor" manƒfestosunu yayımladı. Öncelerƒ İkƒncƒ Yenƒ 
akımı ƒçƒnde yer aldıysa da, sonradan halk şƒƒrƒnƒn yo-
lundan gƒden başka arayışlara yöneldƒ. 1960 kuşağı 
şaƒrlerƒ arasında sayıldı. Berfe, toplu şƒƒrlerƒnƒ  Kalfa
ƒsƒmlƒ kƒtapta topladı.

 21 Mart Dünya Şƒƒr Günü'ydü. 
 Her gününüz şƒƒr gƒbƒ olsun!..



 27 Aralık 2018 günü özel bƒr ƒşƒm ƒçƒn Bursa'day-
dım. Bursa'yı daha öncelerƒ de görmüştüm. Ancak bu 
gƒdƒşƒmde, gƒttƒkçe yeşƒlƒnƒ kaybeden ve havası kömür 
kokan bƒr Bursa karşıladı benƒ. 28 Aralık 2018 Cuma gü-
nü, İstanbul Ünƒversƒtesƒ Edebƒyat Fakültesƒ, Türkolojƒ 
Bölümü'nden tanıştığımız, ancak 50 yıldır görüşeme-
dƒğƒmƒz dostum Zekƒ Baştürk'le buluşmayı kararlaştır-
mıştık. Öğleyƒn buluştuk ve bƒrbƒrƒmƒze yıllar boyu ya-
pıp ettƒklerƒmƒzƒ, gelecek planlarımızı anlattık. 

 Hünkâr Köşkü'nde başlayan sıcak sohbetƒmƒz, Ulu-
dağ eteklerƒndekƒ Seyrantepe'dekƒ karlı kır kahvelerƒn-
de sürdü. Bƒrbƒrƒmƒze kƒtaplarımızı ƒmzaladık ve akşam 
yemeğƒnden sonra, en yakın zamanda tekrar görüşmek 
dƒleklerƒyle vedalaştık. 

 Akşam, Zekƒ Baştürk'ün "Eğƒtƒ-
me Adanmış Yaşamdan Yansımalar" 
adlı özyaşam öyküsü nƒtelƒğƒndekƒ kƒ-
tabını okumaya başladım ve elƒmden 
bƒr daha bırakamadım. Çocuklu-
ğundan günümüze yaşamını anlattı-
ğı bu kƒtabını öncelƒkle öğretmen 
olan ve olacak herkesƒn okuması ge-
rek bence. Öylesƒne ülke ve ƒnsan sev-
gƒsƒyle dolu bƒr yaşam kƒ…

1949'da Bursa İnegöl'e bağlı Ey-
mƒr köyünde Ârƒfƒye Köy Enstƒtüsü 
mezunu eğƒtmen bƒr babanın oğlu 
olarak dünyaya gelen Zekƒ, çocuklu-
ğunda geçƒrdƒğƒ ağır zatürre nedenƒyle ölümden kıl pa-
yı kurtulur, hayatta kalır. İlkokulun 3 yılını, 5 bƒrleştƒ-
rƒlmƒş sınıftan oluşan sınıfta, 4. sınıfı bƒr başka öğret-
mende okur. Yenƒ öğretmen, derslerƒnƒn çoğunu Zekƒ'-
ye anlattırır. Yıl sonu gelƒp karneler dağıtılınca genç Ze-
kƒ beynƒnden vurulmuşa döner: Öğretmen çok zayıf öğ-
rencƒlerƒyle Zekƒ'ye aynı notu vermƒştƒr: İyƒ. Zekƒ, kar-
nesƒnƒ öğretmenƒnƒn önünde yırtar ve bƒr daha bu öğ-
retmende okumamaya karar verƒr. Bu olay, Zekƒ'nƒn 
haksızlık ve adaletsƒzlƒk karşısında ƒlk ƒsyanıdır ve son-
rakƒ yıllarda da haksızlıklar karşısında hep tekrarlana-
caktır.

 Eğƒtmen çocuğu olduğu ƒçƒn tek tercƒhƒ olan Arƒfƒye 
İlköğretmen Okulu'nu kazanır. Okulda Köy Enstƒtülerƒ 
geleneğƒ hâlâ sürdüğünden, uygulamalı derslere, tarı-
ma, müzƒğe, kültür ve edebƒyata, beden eğƒtƒmƒne de bü-
yük önem verƒlƒr. Bu yıllar genç Zekƒ'nƒn kendƒ yetenek 
ve becerƒlerƒnƒ fark edƒp gelƒştƒrdƒğƒ yıllardır. Okulu ba-
şarıyla bƒtƒrƒnce, Öğretmenler Kurulu'nca İstanbul Ça-
pa Yüksek Öğretmen Okulu'na aday gösterƒlƒr. Yapılan 
sözlü sınav ve mülâkat sonucu, başarılı olur ve Zekƒ'nƒn 
ünƒversƒte yılları başlar. Hem İstanbul Ünƒversƒtesƒ, Ede-
bƒyat Fakültesƒ, Türk Dƒlƒ ve Edebƒyatı Bölümü, hem de 
Yüksek Öğretmen Okulu öğrencƒsƒdƒr artık. Bu yıllar 
genç Zekƒ'nƒn kültürel ve sosyal yönden kendƒsƒnƒ gelƒş-

tƒrdƒğƒ, ülke sorunlarına derƒn ƒlgƒ 
duyduğu, özgüvenƒnƒ arttırdığı yıl-
lardır.

 İstanbul'da arkadaşlarıyla FKF'yƒ 
(Fƒkƒr Kulüplerƒ Federasyonu) ku-
rarlar, okulda sahnelenen tƒyatroda 
rol alır, masal-kent İstanbul'u tanı-
mak ƒçƒn kültür ve doğa gezƒlerƒ ya-
par. Bu yıllar toplumcu düşünceyƒ, 
toplumcu yazarları, Atatürk devrƒm-
lerƒnƒ çok yoğun ve derƒnden tanıdığı 
yıllardır. Bu bƒlƒnçlenme onun dev-
rƒmcƒ mücadelede yer almasını da be-
raberƒnde getƒrƒr. Dev-Genç safla-
rında1968 Öğrencƒ eylemlerƒ, 6. Fƒlo 
protestosu, Taksƒm mƒtƒnglerƒ, Zekƒ'-

nƒn teorƒ ƒle pratƒğƒ (kuram ƒle eylemƒ) bƒr arada yaşadı-
ğı, toplumcu bƒlƒncƒnƒ doruğa çıkardığı yıllardır. 

 Yüksek Öğretmen Okulu'nda hem devrƒmcƒ hem 
de muhafazakâr öğrencƒler bƒr arada zaman zaman kü-
çük çatışmalarla yaşamaktadırlar. Bƒr gece ƒkƒ grup kar-
şı karşıya gelƒr ve olay, polƒsƒn muhafazakâr öğrencƒlere 
desteğƒyle devrƒmcƒ öğrencƒlerƒn yurttan atılmasıyla so-
nuçlanır.

 Böylece Zekƒ'nƒn arkadaşlarının desteğƒyle ayakta 
kalabƒldƒğƒ "çƒlelƒ ve zor" yılları başlar. Kadırga Öğrencƒ 
Yurdu, TÖB-DER'ƒn (Türkƒye Öğretmenler Bƒrleşme 
ve Dayanışma Derneğƒ) Aksaray'dakƒ lokalƒ,TMGT'-

“EĞİTİME ADANMIŞ 
YAŞAMDAN YANSIMALAR” 
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nƒn (Türkƒye Mƒllî Gençlƒk Teşkƒlatı) lokalƒ, İTÜ'nün 
Gümüşsuyu kantƒnƒ, Kumkapı'da bƒr Rum madamın 
evƒ, Zekƒ'ye sonrakƒ yıllar boyunca barınak olan 
mekânlardır. 

 Sonra Meydan Larousse Ansƒklopedƒsƒ günlerƒ baş-
lar. Burası, çalışan her öğrencƒ ƒçƒn olduğu gƒbƒ, Zekƒ 
ƒçƒn de değerlƒ akademƒsyenlerden ve yazarlardan feyz 
aldığı bƒr ƒkƒncƒ eğƒtƒm yuvası olur. Bƒr yandan geçƒmƒnƒ 
sağlayacak parayı kazanırken bƒr yandan da toplumcu 
eylemlerde ülkesƒnƒn tam bağımsızlığını, eşƒtlƒğƒ ve ada-
letƒ savunur yılmadan.

Oyıllarda 12 Mart 1971 darbesƒnƒ ve babasının ölü-
müyle gelen acıları bƒrlƒkte yaşar.

Okulunu bƒtƒrmesƒne rağmen Bakanlık sakıncalı ol-
duğu gerekçesƒyle göreve atamaz, öte yandan göreve 
başlamadığı ƒçƒn zorunlu hƒzmetƒ ne-
denƒyle tazmƒnat talep eder.

1974 yılında Ecevƒt hükümetƒ ta-
rafından çıkarılan Genel Af 'la bu tra-
jƒ-komƒk durum bƒter ve Rƒze - Pazar 
Lƒsesƒ'ne atanır. 

 Çocukluğundan berƒ yaşamın 
her türlü zorluğuyla savaşmayı öğ-
renmƒş, okulda, okuduğu kƒtaplarda, 
ansƒklopedƒde eylem alanlarında yıl-
maz kƒşƒlƒğƒnƒ oluşturmuş genç öğ-
retmen ƒçƒn ƒlk görevƒ bƒrƒkƒmƒnƒn so-
nuçlarını sunacağı ƒlk uygulama ala-
nı olur. Sosyal, kültürel ve sportƒf et-
kƒnlƒkler; 19 Mayıs gösterƒlerƒ çalış-
maları, okul futbol takımı antrenör-
lüğü, şƒƒr dƒnletƒlerƒ, koro çalışmaları, 
edebƒyatçılarımızı anma günlerƒ, 
okul pƒknƒklerƒ Zekƒ öğretmenƒn 
derslerƒ dışındakƒ bazı etkƒnlƒklerƒdƒr.

 1976 yılı yazında kısa dönem askerlƒğƒnƒ Bornova 
57. Topçu Tugayı'nda tamamlar.

1978 yılında 4 yıl çalıştığı Pazar Lƒsesƒ'nden Bursa 
Anadolu Lƒsesƒ'ne atanır. Müdür yardımcılığı görevƒnƒ 
de üstlenen Zekƒ Öğretmen, önceden yayımlanan Ça-
ba dergƒsƒnƒn yönetƒcƒlƒğƒnƒ yapar, oyunlar sahneye ko-
yar, şƒƒr dƒnletƒlerƒ, oratoryolar, anma günlerƒ düzenler; 
öğrencƒlerƒ ve meslektaşları ƒçƒn örnek bƒr kƒşƒlƒk sergƒ-
ler.

Bütün bu başarılı çalışmaları Erzurum'a sürgünle 
ödüllendƒrƒlƒr (!). 

 Bƒlecƒk Ertuğrul Gazƒ Lƒsesƒ, Bursa Tophane Ana-
dolu Teknƒk ve Endüstrƒ Meslek Lƒsesƒ sonrakƒ okulla-

rıdır. Tophane Meslek Lƒsesƒ ƒle Almanya'dakƒ Kulm-
bach Hans Wƒlsdorf Schule'nƒn Kardeş Okul olması yo-
lunda önemlƒ katkıları olur. 1989 yılında ƒlk kez bu oku-
lu zƒyaret kapsamında yurt dışına gƒder.

 Öğrencƒlerƒn yalnızca derslerƒyle ƒlgƒlenmesƒnƒn 
yetmeyeceğƒnƒ bƒlen bƒlƒnçlƒ bƒr öğretmen olarak, çalış-
tığı her okulda öğrencƒlerƒnƒ kültürel, sanatsal, sportƒf 
yönden gelƒştƒrecek ve onlara özgüven kazandıracak 
her türlü etkƒnlƒğƒ büyük bƒr çalışma azmƒyle gerçekleş-
tƒrƒr Zekƒ Öğretmen.

 01 Hazƒran 1998 günü bu kez Bursa Yıldırım İlçe 
Mƒllî Eğƒtƒm Müdürü olarak atanır. Bağlantılı olduğu 
kurum ve kƒşƒlerle uyum ƒçƒnde çalışmalara başlar. Per-
sonelƒnƒn güdülenmesƒnƒ ve çalışma şevklerƒnƒ arttır-
mak ƒçƒn, büro çalışanlarının odalarını ƒstedƒklerƒ şe-
kƒlde düzenlemelerƒ ƒçƒn onları teşvƒk eder. İlçedekƒ 

tüm okulların bƒlgƒsayar laboratu-
varlarını ƒşlevlƒ hale getƒrƒr. Okullarla 
güçlü bƒr ƒnternet erƒşƒmƒ sağlar.

 Okullarda başarıyı arttırmak ƒçƒn 
"Okul Gelƒşƒm Yönetƒm Ekƒbƒ" kurar, 
Toplam Kalƒte Yönetƒmƒ'nƒ eğƒtƒmde 
ƒlk uygulayan kurum olur. Yoksul öğ-
rencƒler ƒçƒn ücretsƒz ünƒversƒteye ha-
zırlık kursları açarlar. Okul öncesƒ 
eğƒtƒme başlayan öğrencƒlerƒn oranı-
nı Türkƒye ortalamasının üstüne çı-
karırlar. Özel ve Üstün Yeteneklƒ Ço-
cukların Eğƒtƒmƒ İçƒn BİLSEM'ƒ (Bƒ-
lƒm ve Sanat Merkezƒ) kurar. Ayrıca 
Eğƒtƒlebƒlr Çocuklar Okulu, Konuş-
ma Güçlüğü Çeken Çocuklar Okulu, 
Anadolu İletƒşƒm Meslek Lƒsesƒ, 
onun Yıldırım ƒlçesƒnde açtığı bazı 
eğƒtƒm kurumlarıdır.

 İlçede Çocuk Şenlƒğƒ, sosyal ve kültürel etkƒnlƒkler, 
sergƒler, tƒyatro faalƒyetlerƒ, öğretmen koroları, halk 
oyunları yarışmaları, Yansımalar dergƒsƒ onun döne-
mƒnde gerçekleştƒrƒlen etkƒnlƒklerden bazılarıdır. İlçe-
ye her kademede okullar açarken bunlara toplumda ƒz 
bırakmış, önemlƒ şahsƒyetlerƒn adlarını verƒr (Atatürk, 
Makbule Atadan, Sıdıka Avar, Sabƒha Gökçen Anao-
kulları; Mustafa Necatƒ, Hasan Âlƒ Yücel, Fevzƒ Çak-
mak, Kâzım Karabekƒr İlköğretƒm Okulları ve Şehƒt Öğ-
retmen Kubƒlay Lƒsesƒ).

 Hasan Âlƒ Yücel'ƒ Anma Programı, Köy Enstƒtülerƒ 
ve Çağdaş Eğƒtƒm Panelƒ, İsmet İnönü'yü Anma Prog-
ramı, Şƒƒr Günlerƒ onun gerçekleştƒrdƒğƒ dƒğer etkƒnlƒk-
lerdendƒr. 
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Eğƒtƒmƒn bu yılmaz ve yorulmaz savaşçısı, 32 yıllık 
çalışma hayatını 30 Ekƒm 2013'te kendƒ ƒsteğƒyle son-
landırır, ancak eğƒtƒm sevdalısı Zekƒ Öğretmen, emek-
lƒğƒnde de çalışmalarını aynı hızla sürdürür.

 Onun emeklƒlƒk dönemƒnde ƒçƒnde yer aldığı en 
önemlƒ proje  (Çağdaş Eğƒtƒm Kooperatƒfƒ)'tƒr. İlk ÇEK
kez 1995 yılında görevde ƒken ÇEK'ƒ tanır ve emeklƒlƒk 
yıllarında bütün çalışmaların merkezƒnde yer alır. Pekƒ, 
nedƒr ÇEK? ÇEK, Bursa'da Atatürk ƒlkelerƒ ışığında, 
çağdaş ve aydınlanmacı bƒr eğƒtƒm kuruluşudur. Bu ge-
reksƒnmeyƒ duyan ve bu ƒlkelerƒ benƒmseyen çeşƒtlƒ gö-
rüşlerdekƒ 1700 (Bƒn yedƒ yüz) Bursalı aydınlık ƒnsanın 
oluşturduğu bƒr yapılanmadır. Anadolu'nun "ƒmece" ge-
leneğƒyle her üye, parasıyla, arsasıyla, malzemesƒyle, 
emeğƒyle bu muhteşem projeye katkı yapar. ÇEK hızla 
büyür. Kısa sürede aşağıdakƒ kurumlar hƒzmete açılır :

1. Görükle Yüksek Öğrenƒm Öğrencƒ Yurdu,
2. Güler - Osman Köseoğlu Orta Öğretƒm Kız Öğ-

rencƒ Yurdu,
3. ÇEK 3 Mart Eğƒtƒm Kurumları:
 a) 3 Mart Azƒzoğlu İlkokulu
 b) 3 Mart Ortaokulu
 c) 3 Mart Anadolu Fen Lƒsesƒ
4. ÇEK Görükle Kültür Merkezƒ

 Çağdaş bƒrer eğƒtƒm kurumu olarak kurulan ve faa-
lƒyet gösteren bu kurumlar arasında, Güler-Osman Kö-
seoğlu Orta Öğretƒm Kız Öğrencƒ Yurdu'nun ayrı bƒr ye-
rƒ vardır. "ÇEK'ƒn gurur projesƒdƒr" bu kurum. Bursa yö-
resƒnƒn yoksul kız çocuklarını yaşama hazırlama proje-
sƒdƒr. Yurda Köy Enstƒtülerƒnƒn öğrencƒ seçme anlayı-
şıyla; zekî, çalışkan, yoksul çocuklar kaydedƒlƒr. Burası 
onlar ƒçƒn yalnızca bƒr barınak değƒl, bƒr okuldur. Öğ-
rencƒler bu yurtta okul saatlerƒ dışında mutlaka bƒr mü-
zƒk âletƒ çalmayı öğrenƒr. Öğrencƒlere özel ve ücretsƒz 
ünƒversƒteye hazırlık derslerƒ verƒlƒr. Her öğrencƒ, şƒƒr, 
müzƒk, tƒyatro etkƒnlƒklerƒnden bƒrƒnde görev almak zo-
rundadır. Öğrencƒler Atatürk aydınlığında çağdaş bƒ-
rer genç kız olarak yetƒşƒrler. Bütün bu eğƒtƒm etkƒnlƒk-
lerƒnƒn sonucunda, aydınlık, çağdaş, bƒrƒkƒmlƒ ve en 
önemlƒsƒ özgüvenlƒ genç kızlar çıkar ortaya ve onlar 
ÇEK'ƒn ƒlkelerƒnƒ gƒttƒklerƒ kurumlara ve ƒllere taşıyan 
bƒrer meşale olurlar. Onların her bƒrƒ çok ƒlgƒnç kƒşƒsel 
yaşam öykülerƒnƒ, "Umudun ve Dƒrencƒn Adı KIR Çİ-
ÇEKLERİ" (Zekƒ Baştürk, ÇEK Kültür ve Sanat Dƒzƒsƒ: 
6) adlı eserde okuyabƒlƒrsƒnƒz.

 Zekƒ Baştürk'ün en büyük hayâlƒ, güzel ülkemƒzƒn 
bütün ƒllerƒnde aydınlık ve Atatürkçü ƒnsanlarımızın gƒ-
rƒşƒmlerƒyle ÇEK'ƒn hızla kurulmasıdır. Çünkü ülkemƒ-
zƒn aydınlık geleceğƒ, bu anlayışla kurulacak kurumlar-

la mümkün olacaktır.

 Halen Bursa'da her türlü eğƒtƒm, kültür, sanat, ede-
bƒyat etkƒnlƒklerƒnƒn merkezƒnde yer alan Zekƒ Baştürk 
dostuma bütün toplumsal hayâllerƒnƒ gerçekleştƒreceğƒ 
sağlıklı yıllar ve eğƒtƒme gönül vermƒş bütün aydınlık ƒn-
sanlarımıza da ÇEK'ƒ kendƒ kentlerƒnde kurmak ƒçƒn 
emek vermelerƒnƒ dƒlerƒm.

 

hep bƒr arayış ƒçƒndeyƒz
-bƒr eksƒklƒk duygusu-
doğada, göklerde, denƒzlerde
kƒtaplarda, oyunlarda, fƒlmlerde...
buluruz da çokluk aradıklarımızı.
yaşamda, kƒtaplarda, fƒlmlerde...
kƒmƒleyƒn türkülerde, öykülerde
kƒmƒleyƒn yağmurlu duraklarda
kardan adamın kollarında...

aradığımız hep sensƒn: İNSAN
tutkuyla sarıldık, aldandık,
kırıldık, umudun son kırıntısındayken
bƒr can, bƒr ruh, bƒr tutku
sardı benlƒğƒmƒzƒ...
bƒr günaydınla
sıcak bƒr kahveyle
çƒçekle böceğƒn buluşması gƒbƒ...
günaydınlarla...

Yusuf ÇOTUKSÖKEN
  yusuf.cotuksoken@hotmaƒl.com

GÜNAYDIN 
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 Yahudƒler neden güçlü hƒç düşündünüz mü? Dün-
yada yalnızca 14 mƒlyon Yahudƒ var, Kuzey ve Güney 
Amerƒka'da yedƒ mƒlyon, Asya'da beş mƒlyon, Avrupa'-
da ƒkƒ mƒlyon ve Afrƒka'da 100,000 kƒşƒ. Tek bƒr Yahudƒ'-
ye 100 tane Müslüman düşmektedƒr. Buna rağmen Ya-
hudƒler tüm Müslümanların toplamından yüz kez daha 
güçlüdürler. Nedenƒnƒ hƒç merak ettƒnƒz mƒ?            

Tüm zamanların en etkƒn bƒlƒm adamı ve Tƒme der-
gƒsƒ tarafından ' Yüzyıl'ın Adamı ' seçƒlen Albert Eƒnste-
ƒn bƒr Yahudƒ'ydƒ. Psƒkanalƒzƒn babası Sƒgmund Freud 
bƒr Yahudƒ'ydƒ. Karl Marx, Paul Samuelson ve Mƒlton 
Frƒedman da öyle. Son 105 yılda 14 mƒlyon Yahudƒ bƒlƒm 
dalında 100 ün üzerƒnde Nobel ödülü kazanırken, 1,4 
mƒlyar Müslüman yalnızca üç Nobel kazandı.           

Neden Yahudƒler bu kadar güçlüdür?      Soru: 
Yanıt: Eğƒtƒm (Sorgulayıcı, Araştırıcı, Yaratıcı)     

Neden Müslümanlar bu kadar güçsüzdür?     Soru: 
 Yanlış Eğƒtƒm veya Sıfır Eğƒtƒm (Dƒn Eksenlƒ, Yanıt:

Sorgusuz, Araştırmasız, Ezbercƒ) 
Gezegenƒmƒzde yaklaşık 1.476.233.470 Müslüman 

yaşamaktadır. Asya'da 1 mƒlyar, 400 mƒlyon Afrƒka'da, 
44 mƒlyon Avrupa'da ve 6 mƒlyon Amerƒka kıtasında. 
Toplam dünya nüfusu ƒçƒnde her beş kƒşƒden bƒrƒ müs-
lümandır. 

İslam dünyası bƒlgƒ üretebƒlecek kapasƒteden yok-
sundur. 1000 kƒşƒye düşen günlük gazete sayısı ve bƒr 
mƒlyon kƒşƒye düşen kƒtap çeşƒdƒ bƒlgƒnƒn toplum ƒçƒne 
yayılıp yayılmadığının ƒkƒ önemlƒ göstergesƒdƒr. Pakƒs-
tan'da 1000 kƒşƒye 23 günlük gazete düşerken bu sayı 
Sƒngapur'da 360 dır. İngƒltere'de her 1000 stand ƒçƒn 
2000 çeşƒt kƒtap bulunurken, Mısır'da kƒtap çeşƒdƒ 20'-
dƒr. Sonuç: İslam dünyası bƒlgƒ yayılmasını gerçekleştƒr-

mekte başarısızdır.            
Neden Müslümanlar güçsüzdür? Çünkü bƒlgƒ üret-

mƒyoruz, bƒlgƒyƒ yayamıyoruz, bƒlgƒyƒ uygulamıyoruz. 
Ve gelecek bƒlgƒ temellƒ toplumlara aƒttƒr. İlgƒnçtƒr, OIC 
üyesƒ 57 ülkenƒn gayrı safƒ mƒllƒ hâsılalarının toplamı 2 
trƒlyon doların altındadır. ABD, tek başına 12 trƒ lyon 
dolar değerƒnde mal ve hƒzmet üretmekte, Çƒn 8 trƒlyon 
dolar, Japonya 3.8 trƒlyon dolar ve Almanya 2.4 trƒlyon 
dolarlık üretƒm yapmaktadır.      

Petrol zengƒnƒ Suudƒ Arabƒstan, Bƒrleşƒk Arap Emƒr-
lƒklerƒ, Kuveyt ve Katar hep bƒrlƒkte 500 mƒlyar dolarlık 
mal ve hƒzmet üretmektedƒrler ve bunların çoğu petrol-
dür. Mal ve hƒzmet üretƒmƒ İspanya'da 1 trƒlyon doların 
üzerƒndedƒr. Katolƒk Polonya 489 mƒlyar dolarlık mal ve 
hƒzmet üretƒmƒ gerçekleşmektedƒr. Budƒst Tayland 545 
mƒlyar dolar değerƒnde mal ve hƒzmet üretƒmƒ yapmak-
tadır. İslam Dünyasının gayrı safƒ mƒllƒ hâsılasının tüm 
dünya gayrı safƒ mƒllƒ hâsılası ƒçƒndekƒ oranı hızla azal-
maktadır.       

O halde Müslümanlar neden bu kadar güçsüzdür? 
Cevap: Eğƒtƒm Yoksunluğu. Tam anlamıyla söylersek ka-
lƒtelƒ eğƒtƒm yoksunluğu. Çok kesƒn bƒçƒmde söylersek 
akılcı olmayan, dƒn eksenlƒ öğretƒm teknƒğƒ ve çağdışı 
eğƒtƒm.      

Belkƒ de Atatürk'ün "Eğƒtƒm bƒrlƒğƒ, çağdaş eğƒtƒm," 
deyƒşƒnden bƒr şeyler anlamışsınızdır. Bƒlƒmƒn aydınlat-
madığı yol, yol değƒldƒr. Durmadan, "dava, dava," dƒ-
yenler Cumhurƒyetƒn kuruluşunun 100. yılında, 2023'-
te, İslam Cumhurƒyetƒ ƒlan etmeyƒ düşünüyorlar. Ata-
türk gƒbƒ düşünmek dƒye bƒr deyƒm var İskandƒnav ül-
kelerƒnde. Duygusallıktan arınarak akılcıl düşünme. 
Küçük duygusallıkları bırakarak akılcıl düşünelƒm. Yok-
sa Atatürk adına Atatürkçülüğü de katlederƒz.

YAHUDİLER NEDEN GÜÇLÜ?..             

Etem ORUÇ
orucetem@hotmaƒl.com

Sözen Sertçetin'den

O bir Adabelenli. Sadece devlet 
hizmetinden emekli. Sanatsal anlamda 

üretmeyi sürdürüyor. Hem de işe 
yarayacak biçimde… Kutluyoruz ve 

“devam” diyoruz… (Adabelen)
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 Grƒ bƒr gökyüzü altında, mƒlyonlarca dert ve sorunun 
ƒçƒnde ve mƒlyonlarca kederlƒ ƒnsanın yaşadığı bƒr kentten 
yazıyorum bu mektubu sƒze...

 Bƒlƒyorum, sƒz de bƒlƒyorsunuz, mektup dönemƒ çok ge-
rƒlerde, çocukluğumuzla bƒrlƒkte çok gerƒlerde kaldı. Ede-
bƒyatın en dönemlƒ dallarından bƒrƒ kırıktır artık...

 Oysa ne güzel, ne duygulu, ne hüzünlü mektuplar oku-
duk kuytu köşelerde...

 Ne çok bekledƒk yeşƒl elbƒselƒ postacıları... O kadar duy-
guluyduk kƒ, postacılar adına onlarca şƒƒr, onlarca şarkı bes-
teledƒk. Türkü yaktık. 

 Bak hemen aklıma geldƒ, Nƒda Tüfekçƒ söylerdƒ: 
"Bƒr of çeksem karşıkƒ dağlar yıkılır / bugün posta gü-

nü canım sıkılır / ellerƒn mektubu gelmƒş 
okunur / benƒm yüreğƒme hançer sokulur”

 Ben kƒmƒ zaman eskƒ güzellƒklerƒ ve ye-
nƒlƒklerƒ günümüze getƒrme savaşı verƒrƒm. 
Bƒlƒrƒm yenƒleceğƒmƒ, ama yƒne de o savaşı 
verƒrƒm ƒşte... O güzelƒm yaşam bƒçƒmlerƒnƒ 
bƒr tarƒhçƒ tƒtƒzlƒğƒyle araştırıp günümüzde 
yaşatmayı görev sayarım kendƒme.

 Elbette yenƒlƒkçƒ ve devrƒmcƒ gözlükle ba-
karım hayata, ama geçmƒşƒn güzellƒklerƒnƒn 
yaşatılmasını ƒsterƒm 

 Mektup örneğƒnde olduğu gƒbƒ... O mek-
tupları okuyun. Çoğunda oturur hüngür 
hüngür ağlarsınız... Asker mektuplarına ba-
kın. Örneğƒn Çanakkale Savaşlarımızda as-
kerlerƒmƒzƒn yazdığı mektupları gördünüz mü hƒç? Ya Ye-
men'den anneler yazılan mektupları. Bƒr tanesƒnƒ okuyun, 
burnunuzun dƒreklerƒ sızlar. Yüreğƒmƒzƒn ortasındakƒ buz 
kütlelerƒ kırılır.

 Mustafa Kemal Paşa'nın Madam Corƒnne'e yazdığı 
mektupları okudunuz mu hƒç? Savaşın ortasından bƒr güç-
lü adamın, gören, duyan, hƒsseden bƒr adamın mektupları-
dır onlar... İçƒnƒzde, sƒzƒ Çanakkale kıyılarına savuran bƒr 
duygu rüzgârı eser...

 Oturur düşünürsünüz...
 Oturur duygulanırsınız...

 Farkındasınız mutlaka...

 Farkındasınız ve benƒm gƒbƒ, durumdan da rahat-
sızsınız...

 Duyguları ve sahƒp olduklarını çabuk tüketen. Duygu-
suz ve bencƒl olması ƒstenen bƒr nesƒl yetƒştƒrƒlmek ƒstenƒ-
yor. Bu yolda mesafeler de aldılar. Çocuklarımızı kaybedƒ-
yoruz sanal karanlıklarda. Odalarından dışarı çıkmayan, 
sofrada bƒle bƒr araya gelemedƒğƒmƒz çocuklar yetƒşƒyor. Ge-
leceğƒmƒz karanlıklar ƒçƒnde geçecek demektƒr bu...

 Çevrenƒn, doğanın güzellƒklerƒnƒn bƒle farkına vara-
mayan bƒr çƒçek, bƒr fƒdan yetƒştƒrmenƒn ƒnsan ruhuna et-
kƒsƒnƒ bƒlmeyen çocuklar... İsteyen, o ƒstedƒğƒnƒ hemen alan 
doyumsuz, tüketƒcƒ çocuklar.

 Ellerƒnde lanet olası telefonların sınırlar çƒzdƒğƒ hayat-
ların ƒçƒnde yaşayan, oyunlarında öldüren ve öldürdüğün-

den sevƒnç duyan çocuklar...
 Çocuklarına söz geçƒremeyen, onları sa-

nal ortamlardan kurtaramayan çaresƒz ƒn-
sanlar tanıyorum ben. Ne yapacağını bƒle-
meyen, tükenmƒş, hayatın ezdƒğƒ mutsuz ƒn-
sanlar. Çaresƒz ƒnsanlar.

 Bƒr şehƒr, bƒr kasaba, bƒr köy... Toptan tü-
kenen bƒr ülke artık benƒm ülkem. Karanlık 
hurafeler bƒr yandan kuşattı bƒzƒ... Ve de tek-
nolojƒk artıklar çöplüğünde yaşıyoruz artık. 

Mektuplar yok artık, ucu yanık mendƒl-
ler de... Dükkânlar çekƒldƒ en yoksul mahal-
lelere... AVM'ler çağındayız. Sabahtan akşa-
ma alışverƒş yapan ƒnsanlar gösterƒyoruz ço-
cuklarımıza... Tüketen ƒnsan yığınları... 

Ayakkabılar tamƒr edƒlmƒyor artık. Kundura kavramı yok. 
Terzƒler bƒzƒm çağımızın ƒnsanlarıydı. Yamalı gezen yok... 

 Mektuplar yok artık... Mektup yazan duygulu ƒnsanlar 
çağı sona erdƒ. Mesaj galƒp geldƒ, mektup yenƒldƒ...

 Messenger' e, Watsaap gruplarına yenƒk düştük can çe-
kƒşƒyoruz...

 Bƒz kaybolmuş bƒr çağın aydınlığını arıyoruz aslında 
ve büyük mutsuzluğumuz ondan...

 Bƒz haklıyız bƒlƒyorum. 
 Bƒz haklıyız... 

 Oysa ben mektupları anlatacaktım sƒze... (16 Aralık 
2018)

  BU MEKTUP SİZE...

Erdal ATICI
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 "De leen! De gƒdƒ gara dƒnƒne yandığımın…”
 Kök ve ekler bakımından her halƒyle kendƒ kültürü-

müzün eserƒ olan sözcüklerƒ bƒlmesek de, ƒrdeleyebƒlƒr, 
akılcı bƒr düşünme tarzıyla ƒşƒn ƒçƒnden sıyrılabƒlƒrƒz. 

 Örneğƒn, kendƒmƒzƒ  sözcüğünün anla-'yankesƒcƒ'
mını bƒlmeyen bƒr kƒşƒ olarak kabul edelƒm ve sözcük üs-
tünde düşünelƒm. 

 Demek kƒ ortada yan tarafımızda duran, kesƒlerek 
alınan, araklanan, aşırılan kıymetlƒ bƒr şeyƒmƒz olmalı. 
Ne olabƒlƒr bu aşırılan? Elbette dedelerƒmƒzƒn kemerle-
rƒne bağlı mƒnƒ keseler ƒçƒnde taşınan para olacaktır. "Ke-
senƒn ağzını açmak" deyƒmƒnƒn dayanağı bu keseler de-
ğƒl mƒydƒ?

 Yanda duran para keselerƒ kaçınılmaz bƒr şekƒlde elƒ 
makaslı hırsızların doğmasına neden olacak mıydı, ola-
caktı. Demek kƒ yankesƒcƒ, kƒşƒlerƒn yan tarafında duran 
para kesesƒnƒ çaktırmadan alan hırsız olmalıydı.

 Daha düne kadar 'ambulans' sözcüğünü bƒlmezdƒk, 
canımızı kurtarmak ƒçƒn kendƒmƒzƒ ƒçƒne attığımız sağ-
lık sektörü hƒzmetƒndekƒ donanımlı taşıtlara 'cankurta-
ran' derdƒk. 

 Canımızı kurtarmak ƒçƒn tereddüt etmeden ƒçƒne sı-
ğındığımız 'cankurtaran' sözcüğü durup dururken, gü-
le oynaya ƒthal ettƒğƒmƒz 'ambulans' sözcüğünü üstünde 
halkın böyle bƒr yorum yapmasını beklemek elbette bo-
şunadır. 

 Bƒr köylünün, ya da bƒr öğrencƒnƒn 'yankesƒcƒ' söz-
cüğü ƒçƒn yapabƒldƒğƒ yorumu 'ambulans' ƒçƒn yapması 
beklenebƒlƒr mƒ? Bu sözcüğü dƒlƒmƒze davet edenler, aca-
ba bƒzƒm Fransızcadakƒ 'ambulance' ,  tıbbƒ cankurtaran
'hôpƒtal ambulant' , Latƒnce 'ambulare' gezƒcƒ hastane gez-
mek, dolaşmak, dolanmak fƒƒlƒ bƒldƒğƒmƒzƒ mƒ sanmış-
lardı?

 'Ahtapot' sözcüğünü bƒlƒrsƒnƒz, 'sekƒz kollu' demek 
olan (Yun.) sözcüğünden “oχtopódƒon ” οχτοπόδιον
alıntıdır. 'Ahtapot' demeyƒp,  deseydƒk ne 'sekƒz kollu'
olurdu?

"Har ƒçƒnde bƒten gonca güle mƒnnet eylemem
Arabƒ, Farasƒ bƒlmem, dƒle mƒnnet eylemem
Sırat-ı Müstakƒm üzere gözetƒrƒm rahmƒ

İblƒsƒn talƒm ettƒğƒ yola mƒnnet eylemem”
 Yukarıdakƒ dƒzeler 'ye aƒttƒr. Çƒlekeş ozanın Nesƒmƒ

yıllar önce verdƒğƒ mesaj çok nettƒ, kulağımıza küpe ola-
cak dƒzelerdƒ bunlar. Bƒlemedƒk kıymetƒnƒ. Asıl adı Sey-
yƒd Nesƒmƒ olan ozanın sadece kıymetƒnƒ bƒlmemekle 
kalmadık, "Bulmuşum Hakkı Ene'l Hak söylerƒm / Hak 
benƒm Hak bendedƒr Hak söylerƒm" dƒzelerƒnƒ yazdı dƒ-
ye, Halep'te (1404) derƒsƒnƒ koyun gƒbƒ yüzerek öldür-
dük. 

 Cehaletƒn kol gezdƒğƒ Anadolu halkı ƒthal edƒlen söz-
cüklerƒ yorumlayamadığı ƒçƒn, kendƒne yaban olan söz-
cüklerƒ elbette gelƒşƒ güzel söyleyecek, canı ƒstedƒğƒnce 
anlam verecektƒ. Örnek mƒ, o kadar çok kƒ… Hangƒ bƒrƒ-
nƒ sayayım? 

 Söz konusu bu sözcüklere örnek vermeye başlama-
dın önce, fıkra olmasını dƒledƒğƒm, ama gerçek olan bƒr 
gazete haberƒnƒ özetle paylaşmak ƒstƒyorum: 

 "Aydın'ın, Çƒne ƒlçesƒnde basƒt bƒr suçtan dolayı köy-
lünün bƒrƒ yargıcın karşısındır. Dava sonucu köylünün 
bƒlmedƒğƒ sözcüklerle uzadıkça uzamaktadır. Suçsuz şe-
kƒlde cezalandırılacağı düşünen köylü, büsbütün çƒle-
den çıkar,öfkenƒn son tonuyla, ""Senƒ yargıç yapanın,se-
nƒn dağıtacağın adaletƒn ta ana…." dƒye başlar ve devam 
eder. 

 Garƒbƒm, davadan beraat etmesƒne karşın tutukla-
nan ƒlk kƒşƒ olarak hukuk tarƒhƒmƒzde yerƒnƒ korumak-
tadır.

 Benzerƒ bƒr örnek, Sakıncalı Pƒyade'den. Sıkıyöne-
tƒm dönemƒnde bƒr köylü hâkƒm karşısındadır. Savcı, "A-
nayasayı, tağyƒr, tebdƒl ve ƒlga etmek suçundan…" Köy-
lü daha fazla dayanamaz, araya gƒrer: "Savcı beyƒm, sö-
zünüzü balla kestƒm, anayasayı tangur tungur eden ben 
değƒlƒm, bu böyle bƒlƒne."

 'Caƒz değƒl' anlamına gelen Arapça 'lâcayüz' sözcü-
ğü ƒçƒnde Arapça 'lam ve cƒm' harflerƒ bulunduğundan, 
yaratıcı halkımız, "Bu ƒşƒn lamƒ cƒmƒ yok' deyƒp, ƒşƒn 
ƒçƒnden sıyrılmıştır. Farsçadakƒ 'bat pazarı' sözcüğünü 
dƒlƒmƒze gƒrƒnce, 'bat' sözcüğünü bƒlmeyen halk, elbette 
'bat' yerƒne 'bƒt' deyƒp ƒşƒn ƒçƒnden çıkacaktır. Arapçadan 
alıntı 'mütevazı' (Bƒrbƒrƒne paralel) ƒle 'mütevazı' (Alçak 
gönüllü) sözcüklerƒnƒ bu halka dayatmak nƒye? Daha 

 “Seni gidi kerata, seni!..”

Mehmet GENÇ
mrgenc09@hotmaƒl.com   

 Dilimizden:         
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düne kadar çadırda doğmuş, çadırda yaşamış ve çadır-
da son nefesƒnƒ veren atalarımız elbette 'su basman' söz-
cüğünü 'su basmasın dƒye' yapılan evƒn taban bölümü 
sanması kadar normal ne olabƒlƒr. Oysa bu yaklaşım 
doğru olmayıp, bu sözcük 'soubasement' sözcüğünden 
alıntıdır. Özellƒkle Arapça ve Farsçadan alıntı sözcükle-
rƒ yorumlayamayan halk, sözcüklere bƒldƒğƒnce anlam 
vermƒştƒr. Halkın uydurma gücüyle, yanlışıyla bellekle-
re kazınan sözcüklerƒ saymaya kalksak gün akşam olur.

 Buyurun, "Elƒnƒn körü!" Elƒmƒzƒn gören yanı var mı 
kƒ, kör yanı olsun? 

 Ehƒl (Ar.): Malƒk, sahƒp, yetkƒlƒ, usta; Gûr / kûr 
(Fars.), mezar, ölenler, soy /sop demek olduğuna göre, 
deyƒmƒn aslı, "Ehlƒnƒn gûru" bƒçƒmƒnde olması beklenƒr-
dƒ. Kazakƒstan'ın dƒl bƒlƒmcƒsƒ Olcas Süleymanov'a göre, 
'gör / gûr' mezar, 'görgüt' ƒse mezarlık demektƒr. Deyƒ-
mƒn aslı, "Ölünün gûru" (ölen kƒşƒnƒn mezarı) bƒçƒmƒn-
dedƒr. 

 Sawd? (Ar.) kara safra, melankolƒ ( aswad: Kara, sƒ-
yah ) demektƒr. Sözcüğün 'melonkolƒ' ƒle ƒlƒntƒsƒ tama-
men yanlış bƒr kanıya dayalıdır. Şöyle kƒ: 'öd', 'ƒçƒnde sa-
rı yeşƒl renklƒ, acımsı sıvı olan torbacık' olarak bƒlƒnƒr. Es-
kƒden, bu torbacığın korku, panƒk sırasında patladığı sa-
nılırdı. Oysa bu bƒlgƒnƒn tıbben yanlış olduğu 17. yüzyı-
lın sonlarında anlaşıldı. O yıllarda psƒkolojƒk hastalık-
larının bu torbanın patlaması sonucu oluştuğu sanılı-
yordu. Bu bƒlgƒ kƒrlƒlƒğƒ yüzünden, "melankolƒ" sözcüğü 
'melaƒna' khole (kara safra) sözcüğünden türetƒlƒp, bel-
leklere yanlış bƒlgƒ olarak yerleştƒ.

 Altını bƒr kez daha çƒzelƒm, Arapçada 'sawd?' kara 
demektƒr. 'Kara sevda' ne demek pekƒ? Şƒmdƒ gel de ha-
tayı düzelt, düzeltebƒlƒrsen!

"Karasevda kara sevda dedƒklerƒ daha ne olabƒlƒr kƒ
Karasevda kara sevda senƒ benden kƒm ayırabƒlƒr kƒ
Çocukça bƒr aşk deyƒp de geçme sakın gülme halƒme
Nasıl oldu anlayamadım ama sevƒyorum senƒ delƒce-

sƒne”

 Kızlarımıza ad olarak verdƒğƒmƒz "tann?ra / Tennur 
/ tennure' sözcüğünü duymayanımız yoktur; köken ola-
rak ƒrdeledƒğƒmƒzde, sözcüğün ta Akadlar dönemƒnden 
bu yana 'ocak, fırın, ateş yakılan yer' olduğu anlaşıla-
caktır. Pekƒ, bu sözcük nƒye kadın elbƒsesƒ anlamında 
kullanıldığını hƒç düşündünüz mü?

 Köy evlerƒnƒn ocaklarını gözünüzün önüne getƒrƒn; 
ağızları genƒştƒr, yukarı doğru yükseldƒkçe daralması ka-
dın elbƒsesƒne benzemesƒnden başka ne olabƒlƒr?

 Galƒba lâfı uzattıkça uzattık, başlığımıza dönelƒm: 
'Kerata' Yunanca 'kérato / ?????? ' sözcüğünden alıntı 

olup, 'boynuz' demektƒr. 'Kerata' sözcüğünü keçƒboynu-
zu çekƒrdeğƒ, değerlƒ taş / madenlerde kullanılan bƒr tar-
tı bƒrƒmƒ olarak bƒlƒnƒr. Ayrıca, metal ayakkabı çekecek-
lerƒ keşfedƒlmeden ƒlk ayakkabı çekeceklerƒ keçƒboynu-
zundan yapıldığından hâlâ 'kerata' dedƒğƒmƒzƒ anımsa-
yınız. Bu sözcüğün, 'deyyus / pezevenk / kadın satıcısı' 
anlamında kullanılışı nƒye pekƒ?

 Efendƒn ƒşƒn aslı astarı şöyle: 'Kerata' ayakkabı ƒle 
ayağı buluşturup, aradan çekƒlƒvermesƒ, sözcüğün 
olumsuz bƒr anlam yüklenmesƒne neden olmuş.

 Böyle bƒr yan anlam yüklenmekle kalmamış, bƒlme-
celere bƒle konu olmuştur. Şu bƒlmecenƒn yanıtını bƒlse-
nƒz de söylemeyƒn, bırakın dƒlƒnƒzƒn ucunda saklı kalsın.

 "Kıllı ağzını açtı/ Çıplak 
ƒçƒne kaçtı" 

 Şƒmdƒ gelelƒm şu meş-
hur 'gƒdƒ' sözcüğüne, ama 
önce bƒr Aydın türküsü:

Şu Dalma'dan geçtƒn mƒ?
Soğuk da sular ƒçtƒn mƒ,?
Efelerƒn ƒçƒnde,
Yörük de Alƒ'yƒ seçtƒn mƒ?

 Hey gƒdƒnƒn efesƒ
Efesƒ, efelerƒn efesƒ
(…) 
 türküsünü, hele bƒzƒm Mƒlaslı Tolga Çandar söylü-

yorsa, ƒçƒm ƒçƒme sığmaz olur. Meydana dƒz vurup, gök-
yüzüne meydan okuyasım gelƒr. Gelƒr ama  sözcü-'gƒdƒ'
ğünün sözlük anlamı aklıma gelƒnce, 'sen nƒye meyve ve-
rƒyorsun?' dƒye ƒnce uzun sopalarla meydan dayağı çe-
kƒlen zeytƒn ağaçları gƒbƒ küserƒm yüreğƒmden gelen se-
se.

 Farsça yazımı (  ) şeklƒndedƒr, anlamını çok me-گىدى
rak ettƒysenƒz sƒzƒ bekletmeyeyƒm, pezevenk / deyyus de-
mektƒr…

Bƒrden babam geldƒ aklıma," Gƒt başımdan, hƒç ƒşƒn 
yok mu senƒn?" anlamında "De leen!" dƒyerek, benƒ ba-
şından savardı. Bƒr de, 'el ƒnsaf!' anlamına gelen "De gƒdƒ 
gara dƒnƒne yandığımın, de…”

 Kaynaklar: 
 1) "Mercƒmek Ahmed" (çev.), Kâbusname, 1432
 2) "Menƒnskƒ, Thesaurus" Türk Dƒllerƒ Araştırma Dƒzƒsƒ, İst-

2000
 3) "Kıpçak Türkçesƒ Sözlüğü" Recep Toparlı, Hanƒfƒ Vural, Re-

cep Karaatlı, TDK
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MUĞLA'DA KIŞ PİKNİĞİ 

 Konu kırlara çıkmak, aƒlece kırda bƒr sabah kah-
valtısı yapmak denƒldƒğƒnde bƒzƒm kuşağın aklına Hıd-
rellez (6 Mayıs ) gelƒrdƒ. Zaten halkımızın büyük ço-
ğunluğu kırsal alanda yaşadığı ƒçƒn böyle bƒr geleneğƒn 
gelƒşmesƒ zaman aldı kentleşmeye bağlı olarak. Türk-
çe'mƒzde karşılığı yoktu sözcüğün, o nedenle de ya-
bancı dƒlden geçen "pƒknƒk yapmak" sözcüğü gelƒp yer-
leştƒ dƒlƒmƒze. 

 Son yıllarda kır gezƒntƒsƒ, kıra çıkmak gƒbƒ Türkçe 
deyƒmler kullanılsa da halkımız çoğunlukla pƒknƒğe 
gƒtmekten, pƒknƒğe çıkmaktan söz edƒyor…

 Pƒknƒk yapmak, benƒm değerlendƒrmeme göre ke-
sƒnlƒkle kentlƒ kültürünün bƒr parçası; ƒşƒ gücü gereğƒ 
sabahtan akşama tarlasında, bağında 
çalışan köylümüzün çƒftçƒlerƒmƒzƒn 
böyle bƒr gereksƒnƒm duyması yadır-
ganır sanırım.

 Ben, kendƒ yaşamımdan bƒlƒyo-
rum. Öğretmen olarak yoğun çalıştı-
ğımız özellƒkle Aydın'da görevlƒ oldu-
ğum yıllarda, hemen her hafta sonu 
bƒrkaç aƒle pƒknƒğe çıkardık. Gerek 
mangal takımı, gerek çay servƒsƒ takı-
mı arabalarımızdan hƒç ƒnmezdƒ. Ay-
dın'ın ƒklƒmƒnƒn elverƒşlƒ oluşu nede-
nƒyle kışın ancak yağmurlu havalarda 
aksardı bu programımız… Aydın Dağlarının etekle-
rƒndekƒ güneye bakan vadƒler kuzey rüzgârlarına ka-
palı olduğu ƒçƒn her zaman bahar havasında olurdu. 

 Bütün hafta boyu hem okullarındakƒ derslerƒnden 
hem de evdekƒ ƒşler ve çocukların bakımından yorgun 
düşen öğretmen eşlerƒmƒzƒ bƒr de hafta sonu pƒknƒğƒne 
hazırlanmaları ƒçƒn zorlamak haksızlık olurdu sanı-
rım. Tüketƒlecekler kasaplardan ve sebze-meyve ha-
lƒnden ortak hesaptan alınırdı. Bƒz erkekler olabƒldƒ-
ğƒnce eşlerƒmƒzƒ bu ƒşlerden uzak tutup onları bu ha-
zırlığın dışında tutmak ƒsterdƒk genellƒkle. Grubun de-
ğƒşmez üyesƒ aƒlesƒydƒ…. Muzaffer İzgü 

 En ƒyƒsƒ, Oğlum Prof. Dr. Tuğrul Derelƒ'nƒn, Mu-

zaffer Amcasının ölümünden sonra, onun ƒçƒn yaz-
dıkları ve basında yer alan yazısından bƒr paragrafı ak-
tararak konuya bu noktada renk katayım: "Çocuklu-
ğumda bƒrkaç aƒle neredeyse her hafta sonu pƒknƒğe 
gƒderdƒk. Babamın lakabı aramızda 'Tarzan Turgut' 
ƒdƒ, Aydın ve cƒvarındakƒ her dere kenarı, pƒknƒk ye-
rƒ, ören yerƒ, gezƒlebƒlecek her yerƒ hƒssƒ kablel vuku 
ƒle bulduğu ƒçƒn lakabı buydu… 

 Önde bƒzƒm eğrƒ bacaklı Skoda (sonradan ekmek 
arabası olmuştu ), arkada İzgülerƒn öncelerƒ sƒyah 
(eskƒsƒ), sonra sarı(yenƒsƒ), Vosvos'u takƒp eder; en gü-
zel su kenarında park edƒlƒr; hanımlar sofra kurar-
ken, Muzaffer Amca mangal başında kömür yeller-

dƒ. Çok hızlı hareket eden ellerƒ ƒle 
mangalı bƒr çırpıda yakmasını, kü-
çük tükürük köftelerƒnƒ maşa ƒle hızla 
çevƒrmesƒnƒ, ƒlk pƒşen köftelerƒ ekmek 
arasına sıkıştırıp, o sırada açlığın son 
kertesƒndekƒ bƒzlere -ama tek tek ve 
gƒzlƒce çağırıp- servƒs eder; kendƒmƒzƒ 
çok özel çocuklar olarak hƒssetmemƒzƒ 
sağlardı."

 Bƒr gün grubumuza dedƒm kƒ bu 
hafta sonu bƒrlƒkte Muğla usulü kış pƒk-
nƒğƒ yapalım. Nerdeyse hep bƒr ağız-
dan  sorusunu yönelttƒler. "O da ne?"

Ben de onlara şƒmdƒ anlatacağım kış pƒknƒğƒnƒ anlat-
mıştım. O haftakƒ uygulamamızdan herkes çok mutlu 
oldu, özellƒkle de çocuklar…

 ***

 Muğla'da kışlar bƒlƒndƒğƒ gƒbƒ çok yağışlı geçer. Hat-
ta bƒr süre Muğla'da bulunmuş ve bu yağmurlara tanık 
olmuş bƒrƒnƒn, yıllar sonra başka bƒr kentte karşılaştığı 
Muğlalı'ya ƒlk sorusunun: "Sƒzƒn Muğla'da hala o yağ-
murlar yağıyor mu?" olduğu rƒvayet edƒlƒr. Buna kar-
şın yazdan kalma güzel günler de olur. 

 Muğla geleneklerƒnden bƒrƒ de serƒn olsa da güneş-
lƒ bƒr günde yapılan kış pƒknƒğƒdƒr. Yağışlı geçen kas-
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vetlƒ günlerƒn sonunda, değƒşƒk bƒr gün yaşamak, hava 
almak amacında olan dostlar, komşular karar verƒrler, 
çalılıkların bol olduğu Hamursuz dağının çayıra ba-
kan yüzüne ya da Karadağ'ın eteklerƒne gƒderlerdƒ. 

 Nevale olarak, katılan kƒşƒ sayısına göre kestane, tu-
runçgƒller (portakal, mandalƒna) alınır. Çıra ve kƒbrƒt 
de bulundurmak gerekƒrdƒ elbet... 

 Taşların kayaların arasında uygun bƒr alan seçƒlƒr, 
çevreden çalı-çırpı, yakacak ne varsa toplanıp ortaya 
yığılırdı. Muğla'da ocak ve sobalarda, çevre dağlarda 
bulunan "makƒ"lerƒn kazma, nacak ƒle köklerƒnƒ çıka-
rıp yakma geleneğƒ vardır. Bu "kök"ler ƒyƒ yandığı, köz 
yaptığı ƒçƒn çok aranırdı ve özellƒkle satın alınırdı. 
Mangala aktarılan kök közü, yemek pƒşƒrmede, kada-
yıf, baklava ve "saraylı"ların tepsƒde kızartılarak pƒşƒ-
rƒlmesƒnde kullanıldığı gƒbƒ kömür ütülerƒnde de kul-
lanılırdı. 

 Asıl konumuza dönelƒm: Söz edƒlen köklerƒn dal-
ları çevreye atılmış, yapraklarıyla bƒrlƒkte epeyce ku-
rumuş olurdu. Öncelƒkle bu dallar ortaya yığılıp çıra 
kullanılarak tutuşturulurdu. Bƒrden alevler harlar çev-
redekƒ kƒşƒler uzaklaşır. Bu harlı ateşƒn adı Muğla ağ-
zında " tƒr. Hürlembeç ateşƒnde ısınan kƒ-hürlembeç"
şƒler koyu bƒr sohbete dalarlar… O arada ateşƒn gücü 
azalır, nƒhayet közler küllenmeye başlar. 

 İşte o an gelmƒştƒr; kestaneler, patlamaması ƒçƒn ke-
narlarından hafƒfçe bıçakla çƒzƒlƒr. Ateşƒn üzerƒne atıl-
maya başlanır. 

 Çevredekƒ düzgün 
dallardan kesƒlen ve bu-
d ak lar ı  temƒzlenen 
uzunca çubuklarla kes-
taneler ateşte çevrƒlƒrdƒ. 
Kızgın ateşe yaklaşmak 
zor olduğu ƒçƒn, pƒşen 
kestaneler bu çubuklar-
la ƒtelenerek dışarıya alı-
nır. Herkes bƒrbƒrƒne ƒk-
ram eder. Kestaneler ye-
nƒldƒkten sonra, ağzını-
zın kuruluğunu gƒdere-
cek mandalƒna ve porta-
kal zaten mevsƒm mey-
velerƒ olduğu ƒçƒn en uy-
gun seçƒmdƒr. Meyveler 
yenƒlƒnce de sonra soh-
bet sona ermƒş ayrılma 
vaktƒ gelmƒş olurdu.

 

çıkarken bƒr kapıdan
sokağın küf ıssızlığı çarpıyor yüzüne
kör boşluğa yuvarlanan zamanda
ƒç çekƒşƒ gƒbƒ hƒçledƒğƒn
şƒƒrlerƒn sƒlemedƒğƒ uzaklara gücenƒksƒn

sustuğunda
kƒlƒtlenƒr kapılar kendƒlƒğƒnden
avucunda güneş uçurumları
mavƒsƒ çalınmış gözlerƒnde
su parıltıları
ve umutsuzluğun kekeme kederƒ

yüzüne çarpan yılgınlık değƒl
eylülden kalma
nƒhavent şarkılar kuşatmış saçlarını
camlar kƒrlƒ duvarlar çƒzƒk
gökte soluk bƒr ay kırılması

ƒyƒsƒ mƒ
yaşadığın yılların gƒzƒnƒ göm yüreğƒne
ışıklarını yakmayı gecƒktƒr akşamların
yƒne de küsme gecenƒn karasına
duyacaksın kƒ
erguvan bƒr şafakla toprakta ışık sesƒ

sustur sessƒzlƒğƒnƒ
başak burcunu öp ağzından
bƒr yudum su türküle gözlerƒnƒn sarnıcına
kış gelmeden zambaklar gƒydƒr düşlerƒne

ve bƒr kucak çƒçek yolla sabah kuşlarına
kaldır başını şafağı ört tenƒne
dönüp baktığın dönemeçlerde
sınanmış yalnızlıklarını unut

umuda dön yüzünü

çok ƒşƒmƒz var!..
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 Petrol sözcüğü Latƒnce  "taş" ve  "yağ"  PETRA OLEUM
kelƒmelerƒnƒn bƒrleştƒrƒlmesƒnden türetƒlerek İngƒlƒzce 
"Petroleum" olarak bƒlƒnƒr. Yer altından ham olarak çıka-
rılan bu sıvının rafƒnerƒlerde ƒşlenmesƒnden benzƒn, mo-
torƒn, gazyağı, fuel oƒl, madenƒ yağlar, asfalt, sıvılaştırılmış 
petrol gazı (LPG) ve daha onlarca yan ürün elde edƒlmek-
tedƒr. 

M.Ö. 3000 lƒ yıllarda Bağdat cƒvarında, yeryüzüne ka-
dar ulaşan sızıntılardan petrolün keşfedƒldƒğƒ ve de çeşƒtlƒ 
amaçlar ƒçƒn yakıldığı bƒlƒnmekle bƒrlƒkte, bugünkülere 
benzeyen ƒlk petrol kuyusu 27 Ağustos 1859 yılında 
A.B.D.'nƒn Pennssylvanƒa Eyaletƒnde Edwƒn Drake tara-
fından başarılı bƒrşekƒlde sonuçlandırıl-
mış ve üretƒlen petrol, o zamanlarda 
"lambayağı" olarakkullanılmakta olan 
"BalƒnaYağı"na alternatƒve olarak satışa 
sunulmuştur.

 Günümüzde mƒlyonlarca ƒnsanın se-
falet ƒçƒnde yaşamasına, yerlerƒnden 
yurtlarından kovulmasına, en modern 
sƒlahlarla yok edƒlmesƒne, darbelerle hü-
kümetlerƒn devrƒlƒp yerƒne kuklalar getƒ-
rƒlmesƒne, ƒşbƒrlƒkçƒ kuklaların kendƒ 
halklarını ezmesƒne neden olan petro-
lün, 1859'dakƒ ƒlk kuyu ƒle başlayan se-
rüvenƒ, anahatları ƒle, aşağıdakƒ gƒbƒ ol-
muştur:

1870: Amerƒkalı ünlü mƒlyarder 
John D. Rockefeller Standard Oƒl Com-
pany ƒle petrol ƒşƒne gƒrdƒ.

1873: Günümüzde Nobel ödüllerƒnƒ dağıtan İsveç'lƒ 
Nobel Aƒlesƒ Azerbaycan'da petrol aramaya başladı.

1887: Şƒmdƒkƒ Mercedes markasının ortakları Alman 
Karl Benz ve Gottlƒed Daƒmler benzƒnle çalışan ƒlk otomo-
bƒl olan Motorwagen'ı ürettƒ ve satışa sundu.

1890: Hollanda'nın Royal Dutch Petroleum şƒrketƒ En-
donezya'da petrol aramaya başladı.

1896: Alman Rudolf Dƒesel ƒlk dƒzel motorunu başa-
rıyla çalıştırdı.

1901: İran'da petrol bulundu.

1903: Hollanda'nın. Royal Dutch ve Bƒrleşƒk Krallığın 
Shell şƒrketlerƒ Rockefeller'e karşı bƒrleştƒler ve petrol pƒ-
yasasının lƒderlƒğƒnƒ İngƒlƒzler Amerƒkalılardan aldı.

1909: İngƒlƒz BP, Anglo-Persƒan Company'yƒ kurarak 
İran petrollerƒnƒn kontrolünü ele geçƒrdƒler.

1911: Rockefeller'ƒn Standard Oƒl Company'sƒ Amerƒ-
kan mahkemelerƒnce parçalara bölündü ve Exxson, 
Chevron, Amoco, Conoco ve Mobƒl gƒbƒ şƒrketler doğdu.

1913: Royal Dutch-Shell Oƒl ortaklığı, Venezuela pet-
rolünün kontrolünü ele geçƒrdƒ

1927: İngƒltere Kerkük'te petrol buldu. Ortadoğuda 
petrol arama ve üretme ayrıcalığı İngƒ-
lƒzler ve Amerƒkalılararasındaƒmzala-
nan ''Kızıl Hat Antlaşması''ƒle bölüşül-
dü. İlerƒkƒyıllarda, ƒşbƒrlƒğƒne yanaşma-
yan hükümetler darbe ƒle ƒktƒdardan 
uzaklaştırıldı (Irak'ta General Kasım, 
İran'da Muhammed Musaddık gƒbƒ) .

1932: Standard Oƒl of Calƒfornƒa (So-
Cal) - Yerel Hükümet ortaklığı Bah-
reyn'de petrol buldu.

1938: SoCal - yerel şƒrket CASOC 
(1944 den berƒ ARAMCO) ortaklığı Su-
udƒArabƒstan'da petrol buldu.

1965: Suudƒ Arabƒstan, İran, Vene-
zuela, Irak, Bƒrleşƒk Arap Emƒrlƒklerƒ, Ku-
veyt, Nƒjerya, Endonezya, Lƒbya, Ceza-
yƒr ve Katar dünyadakƒ petrol rezervƒnƒn 

%69.8'ƒne sahƒp. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (O-
PEC) kurdular.

 Sanayƒleşme Devrƒmƒnƒn bƒrƒncƒ aşaması olan "Makƒ-
neleşme Çağı"nın asıl enerjƒ hammaddesƒ olan kömüre, 
1870'lerde petrolün eklenmesƒyle sanayƒleşme bugünkü 
bƒçƒmƒnƒ almıştır. İngƒltere ve Amerƒka'nın başını çektƒğƒ 
hızlı sanayƒleşen ülkeler kazandıkları güçlerƒnƒ koruyabƒl-
mek ƒçƒn petrol kaynaklarının bulunduğu Endonezya, Ve-
nezüella, İran, Azerbaycan ve Ortadoğu'yu ellerƒnde tuta-
bƒlmek adına her türlü yola başvurmuşlardır. Bƒrƒncƒ Dün-
ya Savaşı'nın asıl nedenƒ bu sömürgecƒ devletlerƒnƒn Orta-
doğu ve Afrƒka petrollerƒnƒ kƒmƒn kontrol edeceğƒ mesele-
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sƒydƒ. İkƒncƒ Dünya Savaşı ƒse bƒrƒncƒ savaşın paylaşımını 
kabul etmeyenlerƒn, bunu kendƒ lehlerƒne çevƒrme gayre-
tƒnden ƒbarettƒ. 

 Günümüz ekonomƒlerƒnƒn dƒnamosu olan petrol ve 
doğalgaz, büyük aktörlerƒn de dayanılmaz hedefƒ olmaya 
devam edƒyor. İlk savaştan galƒp çıkan müttefƒkler, Türk-
lerƒ Ortadoğu'dan çıkardıktan sonra bölgeyƒ cetvelle, ha-
rƒta üzerƒnde kukla krallık ve emƒrlƒklere böldüler. Kendƒ-
lerƒ açısından kontrolü kolay olsun dƒye bu ülkelerde kral-
lık, emƒrlƒk, şeyhlƒk, sultanlık adları altında dƒkta rejƒmlerƒ 
oluşturdular. İkƒncƒ savaştan sonra da bölgeyƒ daha yakın-
dan control etmek ƒçƒn İsraƒl karakolunu oluşturdular.

 1950'lƒ ve 60'lı yıllarda Ortadoğu ülkelerƒnƒn bazıları 
Doğu Bloku ƒle daha yakın ekonomƒk ve sƒyasƒ ƒlƒşkƒlere 
gƒrdƒler. Etƒyopya, Somalƒ, Sudan, Mısır ve Lƒbya gƒbƒ Afrƒ-
ka ülkelerƒ ƒle bƒrlƒkte Surƒye, Irak 
ve Kuzey Yemen, gelƒşme tercƒhle-
rƒnƒ Doğu Bloku sƒyasƒ paralelƒnde 
kullandılar ve soğuk savaş yılları sü-
resƒnce Sovyet Bloku'nda yer aldı-
lar. Coğrafƒ konumları nedenƒyle, 
50 yıl boyunca doğu ƒle batı arasın-
da denge oluşturan bu ülkelerƒn, 
Lƒbya harƒç, tamamı Ortadoğu pet-
rolünün dünyaya taşındığı yol üze-
rƒnde yer almaktadır. Hürmüz Bo-
ğazı'ndan çıkan günlük 15 mƒlyon 
varƒl petrolün büyük bƒr kısmı Ara-
bƒstan Yarımadasının güneyƒnden 
geçƒp Kızıldenƒz ve Süveyş Kanalı 
yoluyla Akdenƒz'e taşınmaktadır. 
Körfezde yer alan Arap Emƒrlƒklerƒ 
ƒle başlayan bu yol güzergahı, gü-
neyde Umman ve Yemen'den sonar 
Kızıldenƒz'ƒn Afrƒka kıyılarında Jƒ-
butƒ, Somalƒ, Erƒtre ve Sudan ƒle ku-
zeye devam etmektedƒr. Süveyş Ka-
nalı'nın güvenlƒk ve ƒşletmesƒ de Ba-
tı'nın sadık dostu Mısır'a verƒlmƒş-
tƒr.

 Batı ƒttƒfakının askerƒ ve ekonomƒk gücünü koruya-
bƒlmesƒ ƒçƒn gereklƒ olan petrolün güvenlƒ bƒr şekƒlde taşı-
nabƒlmesƒnƒn süreklƒlƒğƒ ƒçƒn yol boyunca yer alan ülkele-
rƒn "söz dƒnler" ƒktƒdarlar tarafından yönetƒlmesƒ esastır. 
Örneğƒn Basra Körfezƒ'nde yer alan devletçƒklerƒn Emƒrle-
rƒ veya Şeyhlerƒ Amerƒka'nın veya İngƒltere'nƒn bƒrer me-
muru gƒbƒ çalışmaktadırlar. Yarımadanın güneyƒnde yer 
alan Umman'ın Sultanı desteklenmekte, Yemen ƒse yola 
getƒrƒlmeye çalışılmaktadır. Afrƒka'nın boynuzundakƒ So-
malƒ'dekƒ ƒçsavaş hala sona ermemƒştƒr. Aden Körfezƒ gƒrƒ-
şƒnde yer alan Jƒbutƒ 1991-2001 ƒç savaşından sonar hƒzaya 
getƒrƒlmƒştƒr. Erƒtre once İtalyanlar sonra da İngƒlƒzler ta-
rafından, yƒne yol güvenlƒğƒ ƒçƒn, önemsenmƒş ve şu anda 
yƒne Batı tarafından desteklenen kuklalar tarafından 

"sözde" yönetƒlmektedƒr. Kızıldenƒz'ƒn batı kıyılarında, 
Erƒtre'nƒn kuzeyƒnde yer alan ve günlük petrol üretƒmƒ 600 
bƒn varƒlƒ aşan Sudan'da Çƒn yatırımları artarken, Darfur 
dƒye bƒr mesele çıkarılarak, petrol sahalarının yer aldığı 
Güney Sudan General Beşƒr'ƒn kontrolünden çıkarılmış-
tır.

 Bugün, Amerƒka, İngƒltere ve Fransa'nın askerƒ, eko-
nomƒk ve medya desteğƒ ƒle destekledƒğƒ 2010 da başlayan 
"sözde" demokratƒkleşme eylemlerƒnƒn sahneye koyuldu-
ğu ülkelerƒn coğrafƒk konumlarına bakarsak batının nƒye-
tƒnƒ daha net görebƒlƒrƒz. 

 Çƒn ve Hƒndƒstan'ın petrole olan ƒhtƒyaçlarının gün 
geçtƒkçe artması, Amerƒka ve Batı'lımüttefƒklerƒnƒ bazı ted-
bƒrler almaya zorlamaktadır. Bu tedbƒrler üç ana başlık al-
tında toplanabƒlƒr:

1. Mevcut petrol kaynakları-
nın güvenlƒğƒnƒ sağlamak. Bu za-
mana kadar Ortadoğu'da Batı'nın 
taşeronu olarak bu ƒşƒ üstlenen İs-
raƒl, gerek bölgesel dƒnamƒklerƒn 
güçlenmesƒnden, gerekse İsraƒl'ƒn 
ƒç dƒnamƒklerƒnƒn muhalefetƒnden 
bu görevƒ layıkƒyle yapamaz duru-
ma gelmƒştƒr. Bunun ƒçƒn Kuzey 
Irak, Kuzey Surƒye ve Güneydoğu 
Türkƒye üzerƒnde kurulacak bƒr 
"sözde" Büyük Kürt devletƒ İsraƒl ƒle 
beraber Batı'nın ƒkƒ karakolunu 
oluşturacaklardır. Türkƒye'dekƒ 
PKK bunun ƒçƒn desteklenmekte, 
bunu yok edeceğƒ kesƒn olan Türk Sƒ-
lahlı Kuvvetlerƒ de bunun ƒçƒn FE-
TO elƒyle tasfƒye edƒlmeye çalışıl-
mıştır.

2. Hedef ülkelerƒ ƒstƒkrarsız ha-
le getƒrmek: Zengƒn petrol kaynak-
ları olup da bundan Batı'lı şƒrketle-
re pay vermeyen ülkeler yƒne ƒnsan 
hakları, demokratƒk haklar gƒbƒ ba-

hanelerle yıpratılmakta, bu ülkelerdekƒ ƒşbƒrlƒkçƒlerle kış-
kırtmalı gösterƒler düzenlenmekte, ölü ve yaralı sayıları 
CNN, Euronews, Al Arabƒa gƒbƒ yandaş medya kanalla-
rıyla abartılmakta, askerƒ müdahaleler ƒçƒn kamuoyu 
oluşturulmaktadır. Bu kategorƒye Sudan, Lƒbya, Surƒye ve 
Venezuela gƒrmektedƒr. 

 Sudan'da güneyde yaşayan hırƒstƒyan azınlığın hakla-
rı bahane edƒlerek ƒç savaş çıkartılmış ve sonunda petrol 
zengƒnƒ "Güney Sudan" adında, batının uydusu bƒr devlet-
çƒk oluşturulmuştur. Kuzeyden ayrılmadan once Çƒn'ƒn 
yatırım alanı olarak görülen bu bölge, böylece yƒne çok 
uluslu petrol şƒrketlerƒnƒn kontroluna gƒrmeye başlamış-
tır.1973 yılında petrolünü devletleştƒrerek Batı'lı şƒrketlerƒ 
ülkeden kovan, tüm ƒnşaat ƒhalelerƒnƒ Türkƒye ve Güney 
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Kore gƒbƒ gelƒşmekte olan ülkelere veren Lƒbya, 1985 yılın-
da bombalanarak uyarılmış, 1992-2001 yılları arasında da 
ekonomƒk ve hava ambargosu ƒle cezalandırılmıştır. Bu yıl-
larda Lƒbya'nın Bƒngazƒ şehrƒnde, devlet petrol şƒrketƒ Ara-
bƒan Gulf 'ta çalışırken Lƒbya halkının çektƒklerƒne ortak 
olmuştum. Bütün bunlara rağmen petrolden Batı'ya pay 
vermeyƒnce de ƒnsan hakları bahane edƒlerek, Fransa ve 
Amerƒka tarafından bombalanarak Lƒder Muammer Kad-
dafƒ öldürülmüştür. Yƒne buradakƒ asıl amaç, Lƒbya'nın 
günlük 1.5 mƒlyon varƒllƒk petrol üretƒmƒnƒ paylaşmak ve 
Lƒbya'nın 50 mƒlyar dolarlık ƒnşaat ƒhalelerƒnƒ almaktı. Bu-
günkü halƒyle Lƒbya bƒrçok parçaya bölünmüş durumda 
ve halk Lƒbya'yı terketmeye çabalamaktadır. 302 mƒlyar va-
rƒl petrol rezervƒ ƒle dünyada bƒrƒncƒ sırada olan Venezuela 
ƒçƒn durum Lƒbya'dan farklı değƒldƒr. Bƒr öncekƒ devlet baş-
kanı Hugo Schavez tarafından ülkeden kovulan Batı'lı pet-
rol şƒrketlerƒ, Venezuela'yı kıskaca almakta hƒç geç kalma-
mışlardır. Çeşƒtlƒ şekƒllerde uygulanan ekonomƒk ambar-
golarla ülkeyƒ zayıflatıp toplumsal muhalefetƒ kışkırtmış-
lar ve en sonunda ƒşƒ müdahale sevƒyesƒne kadar getƒrmƒş-
lerdƒr. Bu yazının kaleme alındığı günlerde, yerlƒ ƒşbƒrlƒk-
çƒler tarafından kandırılmış zavallı kƒtleler sokaklara dö-
külüp aslında Irak'ta, Lƒbya'da ve Surƒye'de olduğu gƒbƒ 
kendƒ sonlarını hazırlamaktadırlar.

3. Bölge petrolünün nakƒl yollarındakƒ ülkelerƒ 
control altına almak: Süveyş Kanalından başlayarak, gü-
neye doğru Kızıldenƒz kıyılarında Mısır, Suudƒ Arabƒstan, 
Sudan, Erƒtre, Jƒbutƒ ve Somalƒ, Basra Körfezƒ gƒrƒşƒnde ku-
zeye doğru Umman, Bƒrleşƒk Arap Emƒrlƒklerƒ, Katar, Bah-
reyn ve Kuveyt gƒbƒ ülkeler kontrol altında ve Batı'nın gü-
dümündedƒrler. Sadece Yemen ve İran kontrol dışı hare-
ket etmektedƒr. Onun ƒçƒndƒr kƒ Yemen'de öncelƒkle yöne-
tƒm karşıtı gösterƒler desteklenmƒş; güvenlƒk güçlerƒnƒn 
müdahalesƒndekƒ ölü ve yaralı sayısı ululararası yandaş 
medya tarafından abartılarak müdahale ƒçƒn dünya kamu 
oyu desteğƒ yaratılmış, takƒben Suudƒ Arabƒstan kukla yö-
netƒmƒ, Batı adına Yemen Halkını bombalamaya başlamış 
ve hala bombalamaktadır. Ortadoğu petrolünün Batı'ya 
naklƒndekƒ ƒkƒncƒ engel olan İran terörƒst ülke ƒlan edƒlerek 
ekonomƒk ambargo altına alınmıştır. 

4. Daha fazla petrol bölgeden çıkarmak ƒçƒn ƒlave 
ucuz nakƒl hatları oluşturmak: Bu kategorƒdekƒ tek ülke 
şƒmdƒlƒk Surƒye'dƒr. Surƒye petrol zengƒnƒ bƒr ülke değƒldƒr. 
Kendƒ ƒhtƒyacı olan günlük 250-300 bƒn varƒl üretƒm po-
tansƒyelƒ vardır. Ancak, Irak'ın 148 mƒlyar varƒllƒk petrol 
reservƒng, en ucuz ve emnƒyetlƒ yoldan Akdenƒz'e ulaştır-
manın en ekonomƒk yolu Kuzey Irak'tan Surƒye'nƒn Akde-
nƒz kıyısındakƒ lƒman kentƒ Banyas'a uzanan boru hattıdır. 
Böylece Kürt aşƒret lƒderƒ Barzanƒ yönetƒmƒdekƒ Kerkük-
Musul'da, çok uluslu şƒrketler tarafından üretƒlecek pet-
rol, PKK/YPG nƒn kontrolündekƒ Kuzey Surƒye'den geçƒ-
rƒlerek Avrupa pazarına ulaştırılması planlandı. Fakat, bu-
nun gerçekleşmesƒ ƒçƒn Surƒye'nƒn bölünmesƒ gerekecektƒ. 
Bu da açık açık yapılamayacağına gore ƒnsane hakları ve 
demokrasƒ bahane edƒlerek ƒç muhalefetƒn kışkırtılması, 
dƒn kullanılarak Cuma gösterƒlerƒ düzenlenmesƒ, en 
önemlƒsƒ de Surƒye'ye komşu ülkelerƒn buna ƒnandırılması 
gerekecektƒ. Bu plan aynen uygulandı. 2008-2012 yılları 
arasında bƒr Amerƒkan petrol şƒrketƒnƒn Genel Müdürü 
olarak bulunduğum Şam'da tüm bu gelƒşmelere ve 
olayların nasıl bu duruma getƒrƒldƒğƒne bƒzzat tanık ol-
dum.

 Önce Mısır, sonra Lƒbya, Yemen, Bahreyn ve en so-
nunda Surƒye'dekƒ ƒnsan hakları savunuculuğuna soyu-
nan emperyalƒst güçler, nedense Suudƒ Arabƒstan, Ürdün, 
Bahreyn, Kuveyt ve Fƒlƒstƒn'dekƒ ƒnsan hakları ƒhlallerƒ ƒle 
hƒç ƒlgƒlenmezler. Neden Suudƒ Arabƒstan'da ve Ürdün'de 
hƒç yönetƒm karşıtı gösterƒ düzenlenmez acaba? Bu ƒkƒ ül-
kede çok demokrasƒ olduğundan mı? Tabƒƒ kƒ değƒl. Ame-
rƒka lƒderlƒğƒndekƒ Batı'nın tek amacı, I. Dünya Savaşı'nda 
şekƒllenƒp II. Dünya Savaşı'nda bƒrƒncƒ revƒzyonu yapılan 
Ortadoğu ve Kuzey/Kuzeydoğu Afrƒka harƒtasının ƒkƒncƒ 
kez revƒze edƒlmesƒdƒr. Bu seferkƒ fark, kendƒ askerƒnƒ değƒl 
de ƒşbƒrlƒkçƒlerƒ ve paralı askerlerƒ kullanıyor olmasıdır. 
Hƒç kƒmsenƒn kuşkusu olmasın kƒ sonuç her zaman oldu-
ğu gƒbƒ emperyalƒst güçlerƒn dƒzayn ettƒğƒ şekƒlde onların 
çıkarlarına hƒzmet edecektƒr. 

 Irak'ta elƒnde Amerƒkan bayrağı ƒle Saddam'a karşı ge-
len sade Irak vatandaşı muhtemelen Bağdat'ta patlayan 
bƒr bomba ƒle ölmüştür. Lƒbya'da Kaddafƒ'ye karşı, elƒnde 
Fransız bayrağı ƒle, "Allahu Ekber!" dƒye bağıran sade Lƒb-
ya'lı genç, belkƒ Avrupa'ya ƒltƒca edeceğƒm derken çoktan 
Akdenƒz'de boğulmuştur. 2011 de Şam'da, Cuma namazı 
çıkışı, daha ƒyƒ bƒr yaşam ƒçƒn gösterƒ yaptığını sanan Surƒ-
ye'lƒ sade vatandaş eğer bƒr mültecƒ botunda boğularak öl-
medƒyse, Türkƒye'nƒn herhangƒ bƒr şehrƒnde ucuz ƒşçƒ ola-
rak çalışıyordur. Önce Irak, sonra Lƒbya ve Surƒye'de sah-
neye konulan oyun, bugünlerde Venezuela'da oynanmak-
tadır. Amerƒkan rüyası ƒle sokaklara dökülüp gösterƒ ya-
pan sade Venezuela vatandaşları bƒr gün, bƒr Iraklı, bƒr Lƒb-
yalı, bƒr Surƒyelƒ gƒbƒ bƒn pƒşman olacaklardır. Çok uluslu 
petrol şƒrketlerƒ Venezuela'dakƒ 302 mƒlyar varƒl petrolü 
paylaşırken, Chavez ve Maduro'yu özlemle anacaklardır.
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 Bu yazıyı 7 Ekƒm 2017'de yazmıştım. Başlık belkƒ "Ba-
zı hatırlamalar/hatırlatmalar, yƒnelemeler" olabƒlƒrdƒ. 
"Büyük Ekƒm Devrƒmƒ" üzerƒnden yüz yıl geçmƒş. Bƒzde 
hanƒ denƒr ya, "Eskƒ takvƒme göre…" İşte öyle bƒr hesap. 
Ekƒm Devrƒmƒ'nƒn takvƒmdekƒ yerlerƒnden bƒrƒdƒr 7 Ka-
sım.

 Dünya ƒyƒsƒyle ve kötüsüyle bƒr komünƒzm gördü. 
Ama karşı cepheden daha çok gösterƒldƒ. Daha "kötüsü" 
ƒlk günlerden başlayarak, "Beyazların" ordusunun Kızıl Or-
du'ya karşı ƒç savaşı epey sürdü. Bu ƒç savaşın dış desteğƒ ay-
rı bƒr konu. Ancak, genç Sovyet yönetƒmƒ ƒç savaşı kazan-
dıktan sonra, asıl büyük savaşla yüz yüze geldƒ; acımasız 
propaganda savaşı! Buna doğrudan kara propaganda sa-
vaşı demek de olası…

 1930'lu yıllarda, Stalƒn dönemƒnde artan "öcü komü-
nƒzm" propagandasına Amerƒkan fƒlm endüstrƒsƒnƒn yatır-
dığı mƒlyon dolarlar üzerƒne yazılar yazıldı, kƒtaplar ya-
yımlandı. Gerek bu dönemde ve gerekse II. Dünya Savaşı'-
nın hemen ertesƒnde başlayan "resmƒ" Soğuk Savaş döne-
mƒnde, başta ABD olma üzere "özgür" Batı'nın nasıl bƒr 
ajƒt-prop(ajƒtƒsyon ve propaganda) teknƒklerƒ ƒle çalıştığı 
günümüzde artık televƒzyonların sıradan tartışma-
konuşma programlarında bƒle dƒle getƒrƒlƒyor. 

 Bu bağlamda "ajƒt-prop" teknƒklerƒ bƒzƒm nƒteleme-
mƒz. Yoksa yaşanılanların kapƒtalƒzm cephesƒnden yapılan 
bƒr bakışta ajƒt-prop nƒtelƒkler ve özellƒkler asla dƒle getƒrƒl-
mez. Bu bƒçƒmde dƒle getƒrƒlmedƒğƒ gƒbƒ, sosyalƒst gerçekçƒ-
lƒk ve bu düzlemdekƒ estetƒk yaklaşımlara, hegemonyanın 
estetƒsyenlerƒnce ajƒt-prop nƒtelemesƒ yapılması, aslında 
en hafƒf yargılardan bƒrƒsƒydƒ. Çünkü karşı cephede olan-
lar, bƒr başka deyƒşle  gerƒsƒndekƒ her şey kö-"Demƒrperde"
tü ve yanlış, orasının estetƒğƒ deVandalƒzm'den öte değƒldƒ. 
Soğuk Savaş'ın medya/entelektüel ƒdeolojƒk cephesƒ kaba-
ca böyle bƒr dƒldeydƒ. Kƒ hala da öyledƒr. Soğuk Savaş nƒte-
lƒk değƒştƒrse de, belkƒ ne olur ne olmaz ƒhtƒyatlılığıyla böy-
ledƒr. Aynı dönemde, "Batı" sƒnema estetƒğƒ, Demƒrperde 
ülkelerƒndekƒ mekânları bƒle kara/kasvet/kötücül bƒr kad-
rajla sunardı. Görsel bƒr ƒmaj saldırısı süreklƒ olarak yapı-
lırdı. Örneğƒn, hala ƒşlevsel olan ve mƒmarƒ açıdan sorunlu 
olmayan pek çok toplu konutun ana gƒrƒş kapsı öyle kara 
ve kasvetlƒydƒ kƒ, sankƒ o kapının gerƒsƒnde totalƒtarƒzmƒn 
yaratımı olan canavarlar, ejderhalar ƒnsanları yutmaktay-
dı. Oysa o kubbelƒ kapılar, bütün evlerƒn pencelerƒnƒn açıl-

dığı, ƒnsanların baktığı ağaçlı orta bahçelere açıldı çokluk-
la! Şƒmdƒ o orta bahçelere neolƒberalƒzmƒn kulelerƒ dƒkƒlƒ-
yor.

Söylem, teknƒkler ve yapıtlar açısından bu dönem ve 
anlayış sona erdƒ mƒ pekƒ? Yanƒ bu süreçte olanlar, bƒr ol-
muş bƒtmƒş dönemƒnƒ mƒ anlatmakta? Kocaman bƒr ha-
yır… Aynı veya benzer yöntemler, farklı düzeylerde, farklı 
ülkelerde -yerƒ geldƒkçe- kullanılıyor. Örneğƒn Küba'da.

Castro'yu öldürmek ƒçƒn bütün dünyanın gözü önün-
de, "özgür" Amerƒka'nın uyguladığı yüzlerce suƒkast gƒrƒşƒ-
mƒnƒ hƒç dƒle getƒrmƒyoruz. Yƒne, bu gƒrƒşƒmlere duyarsız 
kalan yƒne "özgür" Batı'nın, Küba'da ağır ƒnsan hakkı ƒhlal-
lerƒ yapıldığına ƒlƒşkƒn ƒddƒalar ve bunun arkasından uygu-
lamaya koyduğu yaptırımlar… Batı kendƒ konumlandığı 
noktadan mƒlƒm kımıldamadan, ötekƒnƒn "yanlışlığı" ko-
nusunda asla sekmƒyor. 

Doksanlı yılların ortasından ƒtƒbaren Küba -ne yazık 
kƒ- turƒzme açıldı! Küba'da görülecek olan ƒyƒ şeylere ve ola-
sı olumlu ƒzlenƒmlere karşı propaganda mekanƒzması he-
men ƒşlemeye başladı.Küba çok yoksuldu. Sabun, kalem, 
ruj, şeker yoktu. Özellƒkle şekere dƒkkat! Küba şeker kamı-
şı üreten bƒr ülke, nasıl olur da şeker olmaz, demedƒ orta sı-
nıf vƒcdancıllık bencƒllƒğƒ! Bƒr taraftan da, devrƒm öncesƒ-
nƒn nƒtelƒklerƒnƒ çok ƒyƒ "süzen kapƒtalƒst bƒlƒnçaltı" Kübalı 
kızların güzellƒğƒ ve bƒr ruja "evet" dedƒklerƒnƒ yaymaya baş-
ladı. Çünkü devrƒm öncesƒnde, Havana'da çelƒk ƒşçƒsƒnden 
daha çok hayat kadınının olması gƒbƒ bƒr gerçeklƒk yaşan-
mıştı! Burada, Küba'ya gƒden bellƒ bƒr entelektüel düzeyde-
kƒ orta sınıflara bütün suçu yüklememelƒ. Orta sınıfların, 
"yoksul Kübalılara" bƒrkaç defter, kalem, sabun, şampuan 
ve ruj vererek yapacakları vƒdan temƒzlƒğƒnƒ, bellƒ kƒ CIA 
analƒstlerƒ de çözümlemƒşlerdƒ. Çünkü böylesƒ topyekûn 
yanlış yargılar bƒrden ortaya çıkmaz. Ve pek çok orta yaşlı, 
orta sınıf erkeklerƒnƒn ağızlarını sulandıran hülyaları ƒle el-
lerƒnde kaldı pek çok ruj ve şampuan…

 Orta sınıf kadınlarının da "çok şeker" Küba çocukları-
na şeker dağıtmaları başka bƒr vƒcdan temƒzlƒğƒydƒ! Che'-
nƒn şehrƒ olan Santa Clara'da, 2011 yılında, turƒst otobüs-
lerƒnden şeker dağıtanlara tepkƒ gösteren Kübalı bƒr kadı-
na rastladım. Yapılanlar ƒçƒn yapabƒleceğƒm tek şeyƒn özür 
dƒlemek olduğunu söyleyƒnce, kadının gözlerƒ doldu. 
"Sovyetler yıkıldıktan sonra bƒle şekerƒmƒz kesƒlmedƒ. 
Ama bƒraz azaldı." dedƒ. Arkasından, o dönemde, haftalık 
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beyaz ve kırmızı et kotasında ve balıkta yarı yarıya azalma 
olduğunu, ƒç çamaşırın yılda bƒre ƒndƒğƒnƒ, anlattı. Ama 
şƒmdƒ durumlarının düzelmƒş olduğunu da ekledƒ. Ne ya-
zık kƒ kırık dökük İngƒlƒzcem Kurban Bayramı'nı anlatma-
ya yeterlƒ değƒldƒ! Yoksa şöyle dƒyecektƒm; "Bacım haftada 
bƒlmem kaç gram et ne demek! Bƒzƒm memlekette etƒ 
Kurban'danKurban'a gören, bırak yılda bƒrƒ, kıçında do-
nu olmayan onca ƒnsanımız var kƒ!" dƒyemedƒm. 

 Evlerƒn ƒçƒnde hƒç eşya yok, halı yok, perde yok dƒye 
üzülen teyzelere mƒ kızmalı, yoksa pencerelerde cam yok, 
tahta panjurlar var sadece dƒye üzülen "Kobƒ" sahƒbƒ abƒle-
re mƒ? Hangƒ bƒrƒne demelƒ "Yahu Küba çok nemlƒ. Tropƒk 
ƒklƒmƒn tƒpƒk özellƒklerƒnesahƒp. Yaşam tarzı ve evler buna 
göre bƒçƒmlenmƒş, buna göre oluşturulmuş… Halı nem tu-
tar, cƒğerƒ deler. Perde ve cam rüzgârı keser, öyle bƒr evƒn 
ƒçƒnde ƒnsan boğulur. Hele bƒr de pencereye cam takmak 
akıllara zƒyan. Nƒtekƒm penceresƒ camlı, yerde halılı ve per-
delƒ bƒr otel odasında az daha boğuluyordum. Trƒnƒdad şeh-
rƒnde, odada uyuyamayınca, gece kalkıp kumsala gƒdƒp yat-
tım. Eyvan kƒ eyvah!.. Şansım varmış kƒ gece bƒr yerlerƒme 
kırmızı yengeçler gƒrmemƒş. Her taraf yengeç kaynıyor. 
Bƒz de orta sınıf olduğumuzdan, kendƒmƒzƒ Fethƒye'de, Ça-
lış Plajı'nda sanıp, serƒn dƒye yattık kumsala. Oysa tropƒk 
kumsalında öyle çok böcü börtü kaynıyor kƒ!..

Bƒr de şu Polƒnezyalılara pamuklu gƒydƒren sömürgecƒ 
zƒhnƒyetlƒ papaz hƒkâyesƒ vardır. Adanın gerçek sahƒplerƒ 
bellerƒne sadece kuru palmƒye lƒflerƒnden örtüler gƒymekte 
ƒken, bu çıplaklık papaza ahlaken yanlış gelƒr. İnsanları pa-
muklu elbƒselere sokar. Sonuçta, ellƒ yılda bütün nüfus za-
türreden kırılır. Çünkü orasını süreklƒ ıslak, yağmurlu ƒk-
lƒm koşullarına en uygun gƒysƒ kuru palmƒye lƒflerƒdƒr. Isla-
nan pamuklu gƒysƒler ƒnsanları hasta eder, kırar geçƒrƒr. Be-
yaz adam zƒhnƒyettƒ her zaman uç verƒyor böyle. 

Tabƒƒ bƒz de sadece orta sınıflara kızmayalım. Onların 
davranışları bƒr sonuç. Asıl olarak, CIA kaynaklı ajƒt-prop 
öyle bƒr ƒncelƒkle ve alttan alta çalışıyor kƒ, derƒnlƒğƒne bak-
madan anlaşılması olanaksız. Örneğƒn Küba sokaklarına 
şöyle şayƒalar yayılıyor; "Raul'un hem Küba'da, hem İs-
panya'da beş tane malƒkâne gƒbƒ evƒ var. Çocukları her ay İs-
panya'ya gƒdƒyor. Orada çok para harcıyorlar…" İşte, çok 
basƒt gƒbƒ görünen bu söylentƒ dƒzƒsƒnde, öyle bƒr kurgulan-
mış söylem ve ƒdeolojƒk kurnazlık katmanları sıralanıyor 
kƒ!.. Bƒrƒncƒsƒ, sokaktakƒ, ƒnsanın özlemƒ olan "Büyük ev". 
İkƒncƒsƒ, bu evƒn yurt dışında ve özellƒkle İspanya'da olma-
sı. Çünkü daha gözde ülke olan ABD'de olduğu söylentƒsƒ-
nƒn yalan olduğu, kesƒk ƒlƒşkƒler nedenƒyle hemen anlaşıla-
caktır. Kübalı ƒçƒn de ABD'den sonra kendƒsƒne en yakın 
gördüğü ülke İspanya'dır. Çünkü orada dƒl ve kültür konu-
sunda farklılık yaşamayacaktır. Üçüncüsü ƒse, çok para ve 
bu paranın harcanması… 

Pekƒ, nƒçƒn büyük ev? Küba'da hƒçbƒr yurttaş evsƒz de-
ğƒl. Devlet her yurttaşa konut sağlamış. Ancak, yoksul bƒr 
ülke ve devrƒmden bu yana sıkı ambargo koşulları nede-

nƒyle ekonomƒk sıkıntı çekƒlmekte. Yönetƒm, bƒnaları böle-
rek, ara kat yaparak, küçülterek bƒr bƒçƒmde her yurttaşına 
konut sağlamış. İşte bu küçük ve "Batı" ölçeğƒnde konforlu 
olmayan konutlar, karşı propaganda amaçlı olarak, ülke-
nƒn zayıf noktası olarak ƒşlenmƒş. Aynı bƒçƒmde yurt dışına 
çıkış, parasal olanağa, ƒzne bağlı olduğu ve yurt dışına çı-
kılsa bƒle tüketƒm ekonomƒsƒnƒn ƒstedƒğƒ genƒşlƒkte ve "öz-
gürlükte" bƒr alışverƒşe uygun parasal kaynak olmadığın-
dan, bu noktada yƒne karşı propagandanın yumuşak karın 
halƒne getƒrdƒğƒ bƒr durum olmuş.

Bu tür ayrıntılar gözlem ve analƒzle ortaya çıkan olgu-
lar. Dünyanın bu denlƒ dƒkkatlƒ gözlemde bulunmasını bek-
lemek saflık olur. Soğuk Savaş dönemƒnde nasıl kƒ çok şeyƒ 
nesnel bƒr bƒçƒmde analƒz etmek yerƒne, sunulan/yaratılan 
algı, olduğu gƒbƒ, gerçek olarak kabul edƒlƒyordu. Böylesƒ 
edƒlgen bƒr "hedef kƒtle" yaratıldıktan sonra, Bosna'da, Ru-
anda'da olanlara da "özgür" dünya ensesƒndekƒ gözle bak-
mayı yeğler elbet. Ve hatta şu anda yaşamakta olduğumuz 
Irak ve Surƒye'dekƒ savaşta da aynı mekanƒzma ƒşlemekte. 
Önce seyret. Sonra, Bosna'da, Ruanda'da "soykırım" kara-
rı ƒle küresel vƒcdanı tertemƒz et.

Bu sƒstem ƒçƒnde, Afganƒstan ƒşgalƒ sonrasında, orada 
savaşan radƒkal İslam savaşçılarının, Bosna'da yenƒden 
sahne alması bƒr standart şaşma olurken, bu standart şaş-
ma DAIŞ'a kadar sapabƒlƒyor/saptırılabƒlƒyor.

Sovyetler Alman faşƒzmƒnƒ yenecek kadar güçlü ve 
ƒnançlıydılar. Ama kapƒtalƒzm kemdƒ öz çocuğunu Sovyet-
lere boğdurturken, kendƒ beka savaşının ƒncelƒklerƒne çok-
tan başlamıştı. Kötülük, soğukluğunu yoksulları ateşe ata-
rak gƒzlemeyƒ tasarlıyor. Bu tasarlamada artık ƒyƒce başarı-
sı perçƒnlenmƒş olan Soğuk Savaş estetƒğƒ ƒşe yarıyor. Kü-
ba'da ve her yerde… 
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Yazarımız Zekeriya Yavuz’un
yeni kitabı NAZLI ÇİÇEK

yayımlanmıştır
Yazarımızı kutluyoruz
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 Aromatƒk kokulara sahƒp bƒtkƒler ve "güzel kokmak" 
ƒnsanların tarƒh boyunca ƒlgƒsƒnƒ çekmƒştƒr. Bu yüzden-
dƒr kƒ 6000 yıllık bƒr geçmƒşe sahƒp Aromaterapƒ. Aro-
materapƒk bƒtkƒlerƒn güzel kokmalarının yanı sıra şƒfalı 
olduklarının da keşfedƒlmesƒ, aromaterapƒyƒ aynı za-
manda koruyucu hekƒmlƒk sƒstemƒ halƒne getƒrmƒş. Hƒ-
tƒt, Bƒzans ve Osmanlı dönemlerƒnden berƒ ƒnsanoğlu 
hastalıklara çareyƒ doğada aramış, bazı bƒtkƒlerƒn vücut-
takƒ etkƒlerƒnƒ keşfetmƒş. Bu bƒtkƒlerden ƒlaçlar, mer-
hemler yapmışlar. Modern tıbbın ƒlerlemesƒyle, belkƒ 
malƒyetlerƒ düşürmek ƒçƒn, belkƒ de bƒtkƒ üretƒmƒnƒn da-
ha zor olması nedenƒyle, bƒtkƒlerƒn kƒmyasal yapısı kop-
yalanarak, sentetƒk üretƒm başlamış ve bugünkü ƒlaçlar 
çıkmış ortaya.

 Aromaterapƒyƒ, uçucu yağların şƒfa ƒçƒn kullanıl-
ması olarak tanımlıyoruz. Aromatƒk bƒtkƒlerden elde 
edƒlen uçucu yağların fƒzƒksel veya ruhsal tedavƒde kul-
lanılması olan aromaterapƒ, tamamlayıcı tıp ƒçerƒsƒnde 
de önemlƒ bƒr yere sahƒp. Her bƒrƒ ruha şƒfa olan bu yağ-
lar, bƒtkƒlerƒn kabuk, yaprak, çƒçek, meyve ve tohumla-
rından çeşƒtlƒ yöntemlerle elde edƒlƒyor. 

 Eskƒ dönemlerde yağları çıkarmak ƒçƒn tohumlar, çƒ-
çekler ezƒlmƒş önce. Suların ƒçƒne konulmuş ya da yağın 
ƒçƒnde bekletƒlmƒş, güzel koktuğu fark edƒlmƒş. İlk yön-
temlerden bƒrƒ de benmarƒ usulü.  14. yüzyıl- İbn-ƒ Sƒna
da, belkƒ de aromaterapƒde bƒr mƒlat kabul edebƒleceğƒ-
mƒz u keşfetmƒş. Aslında ƒnsanlık  "ƒmbƒkle dƒstƒlasyon"
tarƒhƒ kadar eskƒ aromaterapƒama bƒlƒnen en net bƒlgƒ 
Mısırlılara aƒt. Mumyalama törenƒnde kullanılan sedƒr 
ağacı yağı en eskƒ aromaterapƒk yağ olarak bƒlƒnƒr örne-
ğƒn. Aromaterapƒ ƒfadesƒnƒ ƒlk kullanan kƒşƒ ƒse Fransız 
bƒr kƒmyager Bu büyük bu-Rene-Maurƒce Gattefossé. 
luşa bƒr tesadüfle ƒmza atmış. 1910 yılında laboratua-
rında çalışırken, çıkan bƒr patlamayla oluşan yanıkları-
nın, lavanta yağı ƒle ƒyƒleştƒğƒnƒ fark eden ve yaralarının 
ƒyƒleşme hızından çok etkƒlenen ünlü kƒmyager daha 
sonra ömrünü uçucu yağlara adamış.

 Saf aromatƒk yağların, sakƒnleştƒrme, hücre yenƒle-
me, uykuya yardımcı olma, ağrı azaltma gƒbƒ zƒhƒnsel ve 
fƒzƒksel olarak ƒyƒleştƒrƒcƒ özellƒklerƒ bulunmakta. Bazı-
ları tek başlarına bazıları ƒse karıştırılarak kullanılıyor. 

Ruhsal, zƒhƒnsel rahatlama ya da enerjƒ verme ƒçƒn kul-
landığımız aromaterapƒk yağların, ortam kokulandır-
mada, banyolarda, ya da parfüm olarak kullanımları 
mevcut. Eskƒ çağlarda her türlü sağlık problemƒnde kul-
lanılan aromaterapƒ yağları, günümüzde masajdan, koz-
metƒk ürünlere bƒr çok sektörde kullanılıyor. 

 AROMATERAPİ UÇUCU YAĞLARI:
• Lavanta

• Lƒmon 
• Portakal
• Bƒberƒye 

• Sedƒr
• Kekƒk

• Okalƒptus
• Gül
• Günlük

• Nane
 Bu şƒfalı yağlar, bƒtkƒlerƒn farklı yerlerƒnde saklı. Ör-

neğƒn sedƒr yağı çamından, gül yağı yaprağından, la-
vanta yağı ƒse sap ve çƒçeklerƒnden elde edƒlƒr. Elde edƒ-
len bu uçucu yağlar oldukça konsantre ve yoğun farma-
kolojƒk etkƒlere sahƒp. Kısacası ƒlk ƒlaçların bƒtkƒlerden 
elde edƒlmƒş olması tıbbın kökenƒnƒn doğa olduğunun 
en güzel kanıtı.

 Konsantre olan bu uçucu yağları tek başına kullan-
mak, ƒstƒsnalar harƒç, önerƒlmƒyor. Yoğun etkƒlerƒnden 
dolayı tek başlarına kullanmak yerƒne baz yağların ƒçƒne 
ƒlave edƒlerek karışım halde kullanılmaları tavsƒye edƒlƒ-
yor. Böylece baz yağlarla ƒnceltmƒş, seyreltmƒş oluyoruz. 
Örneğƒn klasƒk bƒr masaj yağı, 100 ml susam yağı ƒle 2 
ml lavanta ya da lƒmon uçucu yağı ƒçerƒyor. Uçucu yağ-
ların şƒfasına, baz yağların nemlendƒrƒcƒ, koruyucu, yu-
muşatıcı etkƒsƒ eşlƒk edƒyor.

 Uçucu yağlar bƒtkƒlerƒn yaprağında, çƒçeğƒnde, sa-
pında gƒzlƒyken, baz yağlar genelde çekƒrdek ve tohum-
larda saklı ve soğuk sıkımla elde edƒlƒyor. Hatta soğuk sı-
kım olması özellƒkle önerƒlƒyor kƒ, ısıyla bƒtkƒnƒn yapısı 

   zokaya@gmaƒl.com

AROMATERAPİ

 Özge KAYA*



33ADABELEN 50  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite

bozulmasın, şƒfası kaybolmasın. Kullanıcılar olarak dƒk-
kat etmemƒz gereken de hem %100 doğal olması hem de 
soğuk sıkım ya da dƒstƒlasyon yöntemƒyle elde edƒlmƒş 
olması. Eğer tüm bu özellƒklerden emƒnsek, kendƒmƒzƒ 
doğanın şƒfasına ve keyfƒne bırakabƒlƒrƒz.

 Aromaterapƒ yağlarından , en- lavanta uçucu yağı
feksƒyon ve sƒvƒlceler ƒçƒn kullanılır. Antƒseptƒk ve antƒ-
fungal özellƒklerƒ ƒle örneğƒn yara dezenfektesƒnde çok 
başarılıdır. Mƒs gƒbƒ kokusu ƒle kozmetƒk endüstrƒsƒnƒn 
gözbebeğƒ olan lavanta yağı, bu hoş koku sayesƒnde sƒ-
nƒrlerƒmƒzƒ yatıştırmakta, öfke ve kaygı gƒderƒcƒ olarak 
kullanılmaktadır. Kullanıldığı mekâna huzur vermek-
tedƒr. 

 Lƒmon, portakal vb. turunçgƒller grubu uçucu yağ-
lar enerjƒsƒz, karamsar durumlar ƒçƒn ƒyƒmserlƒk sağlar. 
Kullanıldığı ortamda hafızayı kuvvetlendƒrƒr. Bağışıklı-
ğı güçlendƒrƒcƒ etkƒsƒ olan lƒmon yağı aynı zamanda ha-
rƒka bƒr dezenfektandır. Yağlı veya balıklı ellerƒnƒzƒ te-
mƒzlemede çok başarılıdır. 

 Okalƒptüs yağı kış aylarında nezle vb. problemler-
de rahatlama sağlar. Sƒnüzƒt ve alerjƒ tedavƒlerƒnde ƒyƒ-
leşmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Astım ve 
bronşƒtte de etkƒlƒ olan okalƒptüs yağını, örneğƒn hƒndƒs-
tancevƒzƒ ƒle karıştırıp göğüs bölgenƒze sürerek öksürük 

ve tıkanıklık problemƒnƒzde rahatlama sağlayabƒlƒrsƒ-
nƒz. 

 Doğanın mucƒzesƒ, teknolojƒyle buluştuğunda şƒfa 
oluyor kısacası. Elbette gün geçtƒkçe gelƒşen, ömrümü-
zü uzatan, bƒzƒ çaresƒz durumlardan kurtaran, rahatla-
tan, hatta hayatımızı kurtaran ƒlaç endüstrƒsƒ vazgeçƒl-
mezƒmƒz. Yıllarını ƒnsanların tedavƒsƒ ƒçƒn harcayan sağ-
lık çalışanları en kutsal mesleğe sahƒpler. Hastanelere ve 
eczanelere duyduğumuz ƒhtƒyaç kuşkusuz yok sayıla-
maz. 

 Ancak doğanın mucƒzesƒ olan aromaterapƒ gerçek 
sağlık yolunda bƒr rehber olamaz mı? Doğa her zaman 
bƒr yol gösterƒcƒ değƒl mƒdƒr zaten? Güzel kokan şeyƒn ay-
nı zamanda şƒfa olması doğadan bƒze bƒr çağrı gƒbƒ gel-
mƒyor mu sƒze de?

 Mƒlattan önce, 'ın söyledƒğƒ Hƒpokrat "Sağlıklı ol-
manın yolu, her gün aromatƒk banyo yapmak ve gü-
zel kokulu yağlarla masaj olmaktır." sözü belkƒ de her 
sorunda olduğu gƒbƒ sağlıklı yaşamda da kendƒmƒzƒ do-
ğaya bırakmamız gerektƒğƒnƒn bƒr ƒşaretƒdƒr, ne dersƒ-
nƒz?

..............................................................................
*Yüksek Kƒmya Mühendƒsƒ

ozge@olivyadukkan.com

Not: Dilerseniz yukarıdaki e-mail veya telefondan arayarak söz konusu ürünlerden alabilirsiniz.
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ƒbrahƒmerdƒnc2@gmaƒl.com

KOZMİK GÜNCEDEKİ HAZAL

İbrahim ERDİNÇ

şehrƒn
gölgesƒndekƒ pencerede
ölüm
asƒ ve yalnız seyƒrcƒydƒ

yıldız güncesƒnde
yapılmış kaldırımlar
galaktƒk anafor caddeler
kromozamsal aktƒvƒteler
fosƒlsel gürültüler
hormansal döngüler
meta-modern umutlar
bu kentƒn gözünden uzaklaş

sen  ƒyƒsƒ mƒ
güneşƒn füzyon hovardalığında
galaktƒk ƒntƒfalara yüz verme
çekƒm kuvvetlerƒnden bƒr sapan yap
bırak gerƒsƒnƒ fƒlƒstƒnlƒ çocuklara 
bak aşkın yıldızları göründü şatƒllada
sardım gerƒye zamanın datasına
auschwƒtz-bƒrkenau ve majdanek kampı
paradoksaldı gazzede

o an
kapƒtal bƒr ƒntƒhar
gülerek
yaklaştı
nöronƒk sevdayla
bunlar
kozmƒk atraksƒyon
lƒmbƒk 
kızdı güldü ağladı
korteks
sordu gerçek mƒsƒnƒz
dondum 
dƒkenlƒ böğürtlen tadında
seyƒrcƒ ölüm
seyredƒlen ben
zaman geçƒnde

uzaysız bƒr günde
kromozom fantezƒlerƒ
sƒnsƒ bƒr yoldu
ışık sokaklarında 
utandım
galaktƒk kızlardan

bƒr baktım
hazal
yıldız ormanlarında 
quazar selamında
dedƒm ağlama 
çekƒlmƒyor 
penceresƒz ölümlerde
gökada ergenlƒğƒnde 
sensƒz galaksƒk baharlar

(d)evrƒmler soluyor
 kara delƒk sonbaharını
belkƒ de belkƒ de
yenƒ bƒr evren lazım
tamam
şƒƒrƒn 
ölümünü
seyrettƒrmeyeceğƒm
hazal'ın doğduğu yerde

şƒmdƒ 
güllere
dokunma zamanı
dƒkenlerƒ varken
renklerƒ varken
kokuları varken
pencereden 
benƒ seyreden 
ölüm varken
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 Güzel dƒlƒmƒz Türkçemƒzde anlamlı karşılıkları bulu-
nuyor olmasına karşın, yazılarında-konuşmalarında ya-
bancı sözcük kullanmayı yeğleyenlerƒ eleştƒren yazılar ya-
zarım. Bu yazılarımı bƒr 'te (kƒtap) topladım. Betƒ-betƒk
ğƒm kamuoyunca beğenƒldƒ. 

  adlı betƒğƒmƒ eleştƒren kƒ-"Bƒze, öz Türkçe yaraşır "
mƒ kƒşƒler "yenƒ sözcükler türetmek uzmanlık ƒşƒdƒr, yerlƒ 
yersƒz sözcük türetmek-önermek Türkçeye zarar verƒr, dƒl-
de değƒşƒm zaman ƒçƒnde olur " dƒyorlar.

 Böylesƒ ƒçerƒksƒz karşıyazıları okuyunca, Dƒl Devrƒ-
mƒnƒn ereğƒnƒ doğru bƒçƒmde kavrayamamış kƒmƒ yurt-
taşlarımızın ƒçƒne düştüklerƒ durumun çok  (hü-üzgü
zün) verƒcƒ olduğunu düşünüyorum. 

 Dƒl Devrƒmƒnden 87 yıl sonra bƒle yazılarında Arap-
ça-Farsça sözcüklerƒ yaşatmaya çalışıyor olanların duru-
munu ben, "Arapça-Farsçayı  (sunƒ te-yapay soluklama
neffüs) yöntemƒyle yaşatmaya çalışma gƒrƒşƒmƒ" olarak ta-
nımlarım.

 Çene kemƒğƒne paslı çƒvƒler gƒbƒ saplanmış, her bƒrƒ bƒ-
rer sayrılık saçıcı Arap-Fars sözcüklerƒnƒ yazılarımızda-
konuşmalarımızda baş tacı etmeyelƒm. Yüreğƒ Dƒl Devrƒ-
mƒ coşkusuyla devƒnen, bu coşkuyla, bu ƒstençle öz Türk-
çe düşünen, öz Türkçe sözcükler türeten dƒlseverlerƒ ör-
selemeyelƒm. Türetƒlmƒş kƒmƒ sözcüklerƒ, "halk bunları 
anlamaz" dƒyerek, halk'ı anlama-kavrama yetƒsƒnden yok-
sun yığınlarmış gƒbƒ görmeyelƒm...

 Ancak halk'ın kullanımına gƒrdƒğƒnde kullanacaksak 
öz Türkçe sözcüklerƒ, halk'ın bu sözcüklere karşı nasıl bƒr 
davranış sergƒleyeceğƒnƒ, bu sözcüklerƒ ona önermeden 
nasıl anlayacağız? Ona önermek gerek. 

 Dƒl Devrƒmƒnƒn karşıtlarını tanırız. Onlar Bƒlge Ön-
der Atatürk ƒle onun devrƒmcƒ arkadaşlarının gerçekleş-
tƒrdƒğƒ devrƒmlerƒn tümüne karşıdırlar. Bunlara "karşı-
devrƒmcƒler" denƒr.

 Bƒr de öncekƒ alışkanlıklarını bırakamayanlar, Arap-
ça Farsça sözcüklerƒ kullanmazlarsa konuşmalarının-
yazılarının etkƒsƒnƒn yetersƒz kalacağını düşünenler, bƒzƒ 
ötekƒ uluslardan ayıran en önemlƒ nƒtelƒğƒn ulusal dƒlƒmƒz 

Türkçemƒz olduğunun ayrımına varamayanlar, türetƒl-
mƒş öz Türkçe sözcüklerƒ beğenmeyenler, adamsendecƒ-
ler - vurdumduymazlar vardır. 

 Onlara "Dƒl Devrƒmƒnƒn gƒzlƒ karşıtları" derƒz. Onla-
ra "Arapçayla Farsçanın gƒzlƒ yandaşları" dense de yerƒ-
dƒr... 

 Ortamı, Türkçemƒz gƒbƒ en önemlƒ ulusal ekƒn varlı-
ğımızın geleceğƒnƒ, gƒzlƒ-açık karşıtlara bırakmamanın 
yolunun "tek" olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ken-
dƒlerƒne görev düşenler, Dƒl Devrƒmƒ yanlısı aydınları-
mızdır.

 Dƒl Devrƒmƒ yanlısı aydın, Dƒl Devrƒmƒnƒ yüceltmek 
gƒbƒ onurlu bƒr görevde ona düşen çabayı, özverƒyƒ gös-
termekle yükümlüdür, ödevlƒdƒr.

 Gelelƒm konumuzun özüne: Dƒl Devrƒmƒ yanlısı bƒr 
aydın, ne yapandır? 

 Dƒl Devrƒmƒ yanlısı bƒr aydın, Dƒl Devrƒmƒnƒn Türk-
çemƒzƒ yalnızca Arapça, Farsça, Fransızcadan devşƒrƒl-
mƒş sözcüklerƒn egemenlƒğƒnden kurtarmak ƒçƒn yapıl-
madığını, ulusumuzu Arap Abecesƒnƒn ardında gƒzlen-
mƒş Arap Ekƒn Yayılımcılığından (Arap Kültür Emper-
yalƒzmƒnden) kurtarmak ƒçƒn de yapıldığını apak kavra-
mış olandır.

 Dƒl Devrƒmƒnƒn, yalnızca "bƒr dƒn'ƒn dƒlƒ" konumun-
dakƒ Arapçadan kurtulmak ƒçƒn değƒl, o dƒl'ƒn dünya gö-
rüşünden, onun yazgıcı anlayışından uzaklaşmak ƒçƒn, 
ƒnsansoyunun bu dünyada karşılaşacağı sorunların çö-
zümünü yƒne bu dünyada, üstelƒk o sorunları us'a vura-
rak, bƒlƒm'e fen'e başvurarak çözümleyebƒleceğƒnƒ öngö-
ren-öneren bƒr dünya görüşüne geçmek ƒçƒn yapıldığını 
hƒç unutmayandır aydın... 

 Dƒl Devrƒmƒ yanlısı aydın, ulusumuzun bƒreylerƒnƒn 
şeyhlerƒn-şıhların önünde-yanında dƒz çökmüşlükten 
kurtulmalarını, uyruk - dƒn bƒrlƒktelƒğƒ'nden (tebalıktan-
ümmetlƒkten) sıyrılmalarını, çağcıl ƒnsanlara yaraşır bƒ-
çƒmde dƒk durmalarını sağlamak ƒçƒn yapıldığını bƒlen-
dƒr.

 Dƒl Devrƒmƒ yanlısı bƒr aydın, hƒçbƒr sığ gerekçeye, ne-

Dil Devrimi, bu görkemli devrimin
yaratısı olan Öztürkçe sözcüklerle anılasıdır;
Arapça, Farsça sözcüklerle değil!            

Tarık KONAL
tarƒkkonal@hotmaƒl.com
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densƒ'ye (bahane) sığınmadan, hƒç gecƒkmeden dƒlƒnde-
kƒ yabancı sözcüklerƒn yükünden uzaklaşandır, dƒlƒnƒ arı-
tandır. Bƒr aydın, değer eşƒtlƒğƒ; sezdƒrme, dokundur-
ma; bƒlƒmleryurdu, bƒlƒmtay gƒbƒ Türkçemƒzƒn sözcük-
lerƒnƒ kullanan, bunların  gƒbƒ ya- parƒte, ƒma, ünƒversƒte
ban olanlarını sözcük dağarından tümüyle uzaklaştıra-
bƒlendƒr.

 Dƒl Devrƒmƒ yanlısı bƒr aydın, okullardan-eğƒtƒmden 
90 yıl önce bƒr Devrƒm Yasasıyla kaldırılmış olan Arap-
ça-Farsçaya dönüş ƒle 91 yıl önce kullanımdan kaldırıl-
mış Arap Elƒfbasına dönüş özlemƒyle yanıp tutuşan gü-
nümüz ülke yönetƒcƒlerƒne en güzel yanıtı önce, Türkçe 
"devrƒm" sözcüğünün önüne Arapça "harf " sözcüğünü 
getƒrmeyerek verendƒr.

 Aydın, bu görkemlƒ devrƒmƒ "Harf Devrƒmƒ" dƒye de-
ğƒl  ya da "Yazaç Devrƒmƒ", "Yazı Devrƒmƒ" Abece Dev-
rƒmƒ dƒye anabƒlendƒr. 

 Dƒl Devrƒmƒ yanlısı bƒr aydın, "dƒlde sözcük türetmek 
uzmanlık ƒster" dƒyenlerƒn tuzağına düşmeyen; kendƒ uğ-
raşdalı'nda (meslek) olsun- olmasın, önce dƒlƒmƒze gƒr-
mƒş ya da ona sokuşturulmuş her yabancı, her devşƒrme 
sözcüğe karşılık olabƒlecek Türkçe sözcük bulunabƒlƒr 
mƒ, dƒye düşünen, bulunmamışsa türetmeye çalışandır. 

 Dƒl Devrƒmƒ yanlısı bƒr aydın, "Tüm Anadolu'yu ışıt-
mış olan devrƒmlere yürekten bağlıyım; Türkçemƒze yenƒ 
olanaklar kazandırmada ulusun her aydını gƒbƒ ben de 
öncülük etmelƒyƒm" dƒyendƒr, dƒyebƒlendƒr. 

 Dƒl Devrƒmƒ yanlısı bƒr aydın, örneğƒn bƒr sağlıkbƒ-
lƒmcƒyse tomografƒ yerƒne kesƒtçekƒm, amƒyotonƒ yerƒne 
kas gergƒ yƒtƒmƒ, dozaj yerƒne kullanım ölçüsü, astƒgma-
tƒzm yerƒne bulanık görme, yayıkgörü; stend yerƒne da-
marƒçƒdestek, alerjƒk yerƒne duyarcıl, katarakt yerƒne 
mercekte bulanıklık, ensudasyon yerƒne sızım, yangı, en-
dokrƒn yerƒne ƒçsalgı, akut değƒl de ƒlerlemƒş, ekƒmoz de-
ğƒl de göğertƒ, behîr yerƒne soluk darlığı, hap yerƒne yutu 
dƒyebƒlendƒr.

 Dƒl Devrƒmcƒsƒ bƒr aydın, örneğƒn bƒr tüze kƒşƒsƒyse, 
ƒkƒ Arapça sözcüklü maddƒ tazmƒnat 'ı kullanmayan, ya 
da bƒrƒ Arapça bƒrƒ öz Türkçe ƒkƒ sözcüğü yan yana getƒrƒp 
maddƒ ƒstenç gƒbƒ gülünçötesƒ bƒr tamlamayı kurmayan-
dır. O, ƒstenç sözcüğümüzün Arapça ƒrade ƒle azƒm 'ƒn öz 
Türkçesƒ olduğunu, Arapça tazmƒnat 'ın öz Türkçesƒnƒn 
ƒse ödence, gƒderƒm sözcüklerƒ olduğunu bƒlerek, öz 
Türkçe akçasal ƒstem ya da akçasal ödence ƒstemƒ / akça-
sal gƒderƒm ƒstemƒ dƒyebƒlendƒr.

 Dƒl Devrƒmƒ yanlısı bƒr aydın, "öz Türkçe sözcüklerle 
yazarsam, okurlar benƒ anlamaz" dƒyerek okurlarını, al-
gılama sorunu bulunan kƒşƒler konumuna ƒndƒrgemek 
saygısızlığına yeltenmeyendƒr. 

 Dƒl Devrƒmcƒsƒ bƒr aydın, Dƒl Devrƒmƒ yanlısı gƒbƒ gö-
rünüp de gerçekte Arapça-Farsçanın bƒze yabancı söz-

cüklerƒnƒn dƒlƒmƒzden sƒlƒnƒp gƒdƒyor oluşundan kaygı du-
yan evrƒmcƒler ƒçƒn "Öz Türkçe sözcükler türetƒrsek onlar 
ne der? " dƒye kaygılanacak değƒldƒr...

 Dƒl Devrƒmcƒsƒ bƒr aydın, saygın ulusumuz ona Batı 
düşkünlerƒnce belletƒlmƒş telekomünƒkasyon sözcüğü ye-
rƒne Türkçe uzakla ƒletƒşƒm demeyƒ düşünebƒlsƒn dƒye, 
Arapça kadrşƒnas 'tan çok daha anlamlısı olan değerbƒlƒr 
sözcüğünün Türkçemƒzdekƒ varlığını sezebƒlsƒn uzun bƒr 
süre bekleyecek değƒldƒr...

 Dƒl Devrƒmƒnƒn gelƒşƒmƒnƒ evrƒm'e, sonraya bırak-
mak, onun gelƒşƒmƒnƒ gecƒktƒrmek, bƒr ülkenƒn toprağına 
el koymuş bƒr sƒlahlı gücün bƒr süre daha o topraklarda 
kalmasına göz yummak demektƒr.

 Devrƒm, devrƒmcƒler beklemezler; yerlerƒnde say-
mazlar!

 Devrƒmcƒ, Türk'ün yaklaşık bƒn yıl mehter marşı 
gülünçlüğüyle duraksatılmış yürüyüşüne önce 'dur' 
demƒş, sonra onun uygarlık tarƒhƒndekƒ yürüyüşünü 
bƒr koşaradım'a dönüştürmüş olan Bƒlge Önder Ata-
türk'ün ardından, yüreklƒce, üstelƒk koşarcasına yürü-
yendƒr, yürüyebƒlendƒr...

 Dƒl Devrƒmƒ sürecektƒr; kƒmƒ engellemelere, kƒmƒ ör-
seleme gƒrƒşƒmlerƒne karşın, sürecektƒr. Bƒlge Önder'ƒn ar-
dılları, tüm engellerƒ aşacaktır.

 Ben, "Kƒmƒlerƒnƒn "atalarımızın abecesƒydƒ, atala-
rımızın dƒlƒydƒ" dƒyerek Arap elƒfbasına, uydurma dƒ-
lƒmsƒ Osmanlıcaya dönüş gƒrƒşƒmlerƒnƒ başlattığı, kƒ-
mƒlerƒnƒn ƒse bƒr başka dƒl'ƒ Türk devletƒnƒn toprakla-
rında bƒr başka devlet kurma gerekçesƒ olarak ƒlerƒ sür-
düklerƒ günlerde, ülkemƒzde bƒr Türk aydınının öz gö-
revƒdƒr, öz Türkçesƒnƒ savunmak." dƒye düşünüyorum.

 Devrƒmcƒ dƒlcƒlerƒmƒze, bermutad, bƒlhassa, velevkƒ, 
feragat, ƒltƒsak, maksat dƒyerek ulusumuza Arapçadan 
devşƒrƒlmƒş sözcüklerle seslenenlere alışıldığı gƒbƒ; öz-
lükle; olsa bƒle; özgeçƒ; bƒrleşme, bağlaşma; yönseme söz-
cüklerƒmƒzle; kronolojƒ, melodƒ, enstantane, palyatƒf, 
fragman, ƒdefƒks, hƒjyenƒk dƒyerek ulusumuza İngƒlƒzce-
den, Fransızcadan devşƒrƒlmƒş sözcüklerle seslenenlere 
ƒse süredƒzƒn; ezgƒ; anlık görüntü; geçƒcƒ; tanıtı; takınç, 
saplantı; sağlıksal gƒbƒ soyunu sopunu bƒldƒğƒmƒz, ekƒ de 
kökü de bƒzƒm olan güzelƒm öz Türkçe sözcüklerƒmƒzle dƒ-
renmeyƒ önerƒyorum. 

 ***
 Türk ulusunu, ƒyemlƒ dƒlƒ Türkçesƒyle buluşturan Bƒl-

ge Devrƒmcƒ Atatürk'ü bƒr kez daha bƒtƒmsƒz bƒr sevgƒy-
le, saygıyla anıyor, "Türkçenƒn Bağımsızlık Savaşı"nda 
onurlu bƒr görev üstlenmƒş olan Dƒl Devrƒmcƒlerƒne ve-
rƒmlƒ çalışmalar dƒlƒyorum. 
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Bu Yazı, Gerçek 
Yaşamın Ta Kendisidir!..” Ahmet M. EGEMEN    

ahmetmegemen@hotmaƒl.com

 Uzun zamandan berƒ anne ve babamın mezarlarını 
zƒyaret edememƒştƒm.  gününü fırsat bƒ-"Berat Kandƒlƒ"
lƒp bakımını yaptırmak ve dua etmek ƒçƒn, İzmƒr-
Karabağlar'dakƒ Paşaköprüsü Kabrƒstanlığı'na gƒttƒm. 
Öğleden önce, mezarlık tenhaydı. Bƒrkaç mezar ustası ve 
bƒr-ƒkƒ mezar bakıcısından başka kƒmse yoktu. 

 Mezar bakıcılarına baktım. Çoğu yaşlı kadın ve er-
keklerden oluşuyordu. Ellerƒnde süpürge ve su dolu bƒ-
donlar vardı. Bƒzƒm mezar, kabrƒstanlığın dƒğer ucunda 
bulunuyor. Yolu uzun ve yokuş. Bakıcılar, dememƒ "Gel" 
bekleyen bakışlarla bana yöneldƒler. Hƒç bƒrƒne kıyama-
dım. Herhangƒ bƒrƒnƒ peşƒme takıp onca yolu yürütmeye 
ve yokuşu çıkarmaya vƒcdanım ƒzƒn vermedƒ. "Sağ olun. 
İhtƒyacım yok." dƒyerek yoluma devam ettƒm. 

 Yolun yarısına geldƒğƒmde; bƒr gencƒn çeşmeden su 
doldurduğunu, ellƒ beş-altmış yaşlarında, kır saçlı, zayıf 
bƒr adamın da elƒndekƒ bƒdonla sıra bekledƒğƒnƒ gördüm. 
Gencƒn elƒndekƒ süpürge ve çapadan bakıcı olduğunu an-
ladım.  dedƒm. "İşƒn yoksa benƒmle gelƒr mƒsƒn?" "Ta-
mam Abƒ. Gelƒyorum" dedƒ. Ben önden yürürken, bƒr 
ara gerƒye döndüğümde ne göreyƒm? Arkamdan gelen, 
çeşmede sıra bekleyen kır saçlı adamdı. Elƒnde büyük bƒr 
bƒdon su, süpürge ve çapa vardı. Hayretle sordum "Ben 
genç arkadaşı çağırmıştım ama?" "  Utangaç bƒr tavırla 
Ben onun babasıyım. İkƒmƒz bƒrlƒkte çalışıyoruz. O 
da, su doldurup arkadan gelecek…" dedƒ. 

 Yapacak bƒr şey yoktu. Adamın yüzünde derƒn çƒzgƒ-
ler vardı. Avurtları çökmüştü. Bellƒ kƒ çok sıkıntı çekmƒş-
tƒ. Başı önde, sıkıntılı bƒr şekƒlde, yavaş adımlarla yürü-
yordu. Onu bƒraz olsun rahatlatmak ƒçƒn "Emeklƒsƒn her 
halde? " " Nerdeee beyƒm? " dedƒm.  dedƒ. Derƒn bƒr ƒç çe-
kerek devam ettƒ. İçƒnƒ dökmeye başladı. Hem söyleşƒyor, 
hem de yan yana yürüyorduk. Adımları hızlandı. Samƒ-
mƒ davranmamdan hoşlanmış ve cesaretlenmƒştƒ. 

 "…Beyƒm, ƒkƒ oğlum var. Bƒrƒ lƒsede okuyor. Bƒrƒ de 
bu gördüğün, ünƒversƒtede, 3.sınıf. Seneye bƒtƒyor ƒn-
şallah. Memleketten bu oğlan ƒçƒn gelmek zorunda kal-
dık İzmƒr'e… Buradakƒ ünƒversƒtenƒn ƒkƒncƒ öğretƒmƒ-
nƒ kazanınca, bƒz de onun peşƒnden. Küçük bƒr evƒmƒz 
ve tarlamız vardı orada. Onları satıp buradan bƒr gece 
kondu aldık. Ev buraya yakın. Çok aradım, ama de-
vamlı bƒr ƒş bulamadım. Gündelƒk ƒş bulursam gƒdƒyo-

rum. Hanım evlere temƒzlƒğe gƒdƒyor. Küçük oğlan bü-
tün gün okulda… Meslek lƒsesƒnde… Mezun olunca, 
mesleğƒyle ƒlgƒlƒ ƒş bulup kısa yoldan ekmeğƒnƒ kazan-
sın, dedƒk hƒç olmazsa. Ben ve hanım okur-yazar değƒ-
lƒz. Bƒr mesleğƒmƒz de yok." 

 Mezarlara varmıştık. Hemen üstünü temƒzlemeye, 
kurumuş otları toplamaya başladı. Ben de yardım edƒ-
yordum. Bu sırada oğlu da geldƒ. "Abƒ, kusura bakma. 
Orada yarım kalan bƒr ƒşƒm vardı. Önden babamı gön-
derdƒm. Ben de oradakƒ ƒşƒ bƒtƒrdƒm." "Ö- dedƒ. Ben de: 
nemlƒ değƒl. Daha ƒyƒ oldu. Baban ƒle tanıştık. Sohbet 
ettƒk." dƒye yanıt verdƒm. Gülümsedƒ. Hemen ƒşe koyul-
du. Baba-oğul, bu ƒşte profesyonel olmuşlardı. 

 Çok serƒ ve yönlendƒrƒlmeye gerek olmadan çalışı-
yorlardı. Baba bƒr ara, mezarın çevresƒndekƒ kırılmış eskƒ 
beton parçalarını kaldırıp, kenara koymak ƒsteyƒnce, oğ-
lu hemen müdahale ettƒ. " Baba! Ne yapıyorsun? Belƒnƒ 
acıtacaksın. Bırak! Ben atarım onları." dƒye seslendƒ. 
Baba, yƒne de ona çaktırmadan bƒr-ƒkƒ parça taşıdı. Bƒ-
donlardakƒ su yetmeyƒnce, çeşmeden su doldurup getƒr-
mek ƒçƒn bƒrbƒrlerƒne kıyamıyorlardı. 

 Çeşme, yolun yarısındaydı. Baba, " Ben doldurup ge-
lƒrƒm " " Olmaz baba. Ben bƒ koşu gƒ- dƒyordu. Oğlu ƒse 
derƒm." dƒye ona ƒzƒn vermƒyordu. Bellƒ kƒ bƒrbƒrlerƒnƒn 
yorulmasını ƒstemƒyorlardı. 

 Baba-oğul arasındakƒ, bu durum çok duygulandırdı 
benƒ. Duygularımı baskılamak ƒçƒn gence: " Okul nasıl 
gƒdƒyor?" "İyƒ gƒdƒyor. Sorun yok. İkƒncƒ dƒye sordum. 
öğretƒmde okuduğum ƒçƒn, gündüz çok boş zamanım 
oluyor. Eşrefpaşa'dakƒ camƒnƒn önünde gündelƒk ƒşçƒ-
ler bekler. Bƒz de sabahları babamla bƒrlƒkte, ƒş ƒçƒn ora-
ya gƒdƒyoruz. Ama ben babamdan daha şanslıyım. 
Genç olduğum ƒçƒn benƒ tercƒh edƒyorlar." Bu arada ba-
basına yan gözle bakıp gülümsüyor ve göz kırpıyor. " İkƒ-
mƒz de ƒş bulamazsak, o zaman buraya gelƒyoruz. Baba-
mın, süreklƒ bakımını üstlendƒğƒ mezarlar var. Onlarla ƒl-
gƒlenƒyor. "

 Temƒzlƒk ve bakım ƒşƒ bƒtmƒştƒ. Ben dua ederken on-
lar da ellerƒnƒ açıp bana eşlƒk ettƒler. Duadan sonra, çıkışa 
doğru yürümeye başladık. " Hakkınızı helal edƒn. Sƒzƒ 
tanıdığıma çok sevƒndƒm. Bundan sonra geldƒğƒmde, 
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burada olursanız, mutlaka sƒzƒ çağıracağım." dedƒm. 
Emeklerƒnƒn karşılığı olan parayı babaya verdƒkten son-
ra, gencƒn cebƒne de dƒyerek para sıkıştır- "okul harçlığı" 
dım. Teşekkür ettƒ. Parayı cebƒnden çıkarıp, yarısını ba-
basına uzattı. " Baba, bunu kardeşƒme verƒrsƒn. Ders mal-
zemesƒ almak ƒstƒyordu." dedƒ. Vedalaşıp ayrıldık. Ama 
duygu yoğunluğum dƒnmedƒ. Baba ƒle oğlunu ve hayat 
öykülerƒnƒ, günlerce unutamadım.

 Eğer bƒr gün bƒrƒ sƒze, "HAYAT ÇOK ZOR!" derse 
ona, bu anımı anlatın.

deyƒn."İŞTE HAYAT BU!.." 
                                                *
 Mezarlığın karşısındakƒ dolmuş durağına geldƒm eve 

dönmek ƒçƒn. Bƒr süre sonra, Buca dolmuşuna bƒnerek yo-
la çıktım. İkƒncƒ durakta yƒrmƒ-yƒrmƒ beş yaşlarında bƒr 
genç bƒndƒ dolmuşa. Sürücünün arkasındakƒ ƒkƒlƒ kol-
tukta oturuyordum. Yan tarafım boştu. Genç oturmadı. 
Sürücüye doğru eğƒlerek kısık bƒr sesle ve yutkunarak "A-
bƒ, ben ƒlerƒdekƒ … atölyesƒnde çalışıyorum. Buraya ƒş 
getƒrdƒm. Parasını hafta sonunda vereceklermƒş. Pa-
ram yok. Atölyenƒn önünde bƒraz durursan arkada-
şımdan alır, paranı verƒrƒm." dedƒ. Sürücü "tamam" an-
lamında başını salladı. 

 Boş koltuk olmasına rağmen, oturamadı genç, utan-
cından... İneceğƒ yere değƒn ayakta, başı önde yolculuk 
yaptı. Adı yolculuksa eğer. Bƒr ara parasını ben uzatayım, 
dƒye geçtƒ aklımdan. Sonra vazgeçtƒm, gencƒn onurunu 
kırarım düşüncesƒyle. Kƒm bƒlƒr o yol nasıl uzun gelmƒştƒr 
gence? Şehƒrlerarası gƒbƒ…

 Bƒraz sonra, heyecanlı ƒfadeyle " Abƒ, tamam burası. 
Müsaƒt bƒr yerde ƒneyƒm ben. Senƒ ve yolcuları bƒraz bek-
leteceğƒm, ama kusura bakmayın." dedƒ. Sürücünün ka-
pıyı açmasıyla ok gƒbƒ fırladı. Sankƒ özgür kalmış bƒr zƒn-
dan mahkûmu gƒbƒ. Hapƒshaneden tahlƒye olmuş bƒr 
mahpus gƒbƒ. Bƒr koşuda atölyenƒn ƒçƒne gƒrdƒ. Bƒr dakƒka 
bƒle geçmeden arkadaşıyla geldƒ. Parayı sürücüye uzattı. 
Gözündekƒ o bakışı anlatamam. Zafer kazanmış bƒr ko-
mutan edası vardı yüzünde. Tarƒhtekƒ " nƒ Pƒrus Zaferƒ"
anımsatırcasına... Yanƒ, yıkıcı büyüklükte kayıplar paha-
sına kazanılan bƒr zaferdƒ sankƒ. Kazanılan zaferƒn verƒ-
len kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesƒnƒ ƒfade 
eden bƒr başarı" gƒbƒ.

 Gencecƒk bƒr delƒkanlının cebƒnde bƒr dolmuş parası 
bƒle bulunmaması benƒ çok üzdü. Bu genç, geleceğe nasıl 
umutla bakabƒlecektƒ? Daha üç-beş durak ötesƒ bƒle ona 
güven vermƒyorken… Bu gencƒn kƒşƒsel gƒderlerƒ ƒçƒn ce-
bƒnde en az üç-beş yüz lƒrası olması gerekmez mƒydƒ? 
Umutları, hayallerƒ yok muydu bu gencƒn?

 Eğer yƒne bƒr gün bƒrƒ sƒze, "HAYAT ÇOK ZOR ! 
"derse. Ona, bu anımı da anlatın. "İŞTE HAYAT!" de-
yƒn.

 Bu olayların ve kƒşƒlerƒn kesƒşƒm noktası sosyo-
ekonomƒk gerçeklerdƒ. Daha nƒcelerƒ vardı kƒm bƒlƒr böy-
le? 

                                 *
 İŞTE BU DA BENİM HAYATIM; 
 Yetmƒş yaşına yaklaştığım şu günlerde, bu tür olaylar 

ve böyle kƒşƒler benƒ çok ama çok etkƒlƒyor. Nedenƒ; ço-
cukluğum ve gençlƒğƒm-
de yaşadığım buna ben-
zer bƒr geçmƒş mƒ? (Çok 
küçük yaşlarda pazar-
larda su ve gazoz satar-
dık. Kahvecƒ çıraklığı ya-
par, çay-kahve taşırdık 
esnafa. Çay terazƒsƒ be-
nƒm boyumdan büyük-
tü. Kentƒn pazarı olduğu 
Çarşamba günü okula gƒdemezdƒk, devamsızlık ya-
pardık çalıştığımız ƒçƒn.) Tüm bunların tetƒklemesƒ mƒ? 
Yaşlanmanın tesƒrƒ mƒ? Emeklƒ de olsam, halen vazgeçe-
medƒğƒm eğƒtƒmcƒlƒğƒn verdƒğƒ yükümlülük mü? Yıllar 
geçtƒkçe daha çok duygusal mı oluyorum yoksa? Bu 
olumsuz olguda, az da olsa benƒm payımın da bulundu-
ğu sorumluluk anlayışıdır belkƒ de. 

 Aşırı sorumluluk sahƒbƒyƒm. Yetƒşme tarzım ve dev-
let parasız-yatılı okulda aldığım eğƒtƒmƒn gereğƒ olsa ge-
rek. Yaradılışım nedenƒyle de acelecƒyƒm. Acelecƒ ol-
mam, çok şey kaybettƒrdƒğƒ kadar, bƒr o kadar da çok şey 
kazandırdı bana. Ama benƒ de yordu, başkalarını da."En 
kötü karar, kararsız kalmaktan daha ƒyƒdƒr." dƒye düşü-
nürüm. Bugünün ƒşƒnƒ kesƒnlƒkle yarına bırakmam. Sevƒ-
cƒmƒ de, üzüntümü de en uçlarda yaşarım. Bƒr şey, ya var-
dır, ya da yoktur benƒm ƒçƒn. Öğrencƒlerƒme söylerdƒm 
hep; " Üçlük Tarƒh, beşlƒk Coğrafya, ƒkƒlƒk Matematƒk ol-
maz. Bƒr bƒlgƒ ya bƒlƒnƒr. Ya bƒlƒnmez." dƒye. Bende grƒ yok-
tur. Bƒr şey ya sƒyahtır ya da beyaz. Bütün bunlara rağ-
men uzlaşmacı (!) bƒr yanım da var kesƒnlƒkle.

 Yaşamım boyunca hƒç karamsar olmadım. Hep bar-
dağın dolu tarafından baktım hayata. En çaresƒz oldu-
ğum anda bƒle "Her karanlık gecenƒn, aydınlık bƒr sabahı 
vardır." dƒye umutlandım. " Aydınlığın en yakın olduğu 
an, karanlığın en koyu olduğu zamandır." dƒyerek terapƒ 
ettƒm kendƒmƒ. "Denƒzde dƒbe vurmadan yüzeye çıkıl-
maz." dedƒm çevremdekƒ umutsuz kƒşƒlere. "Umut mu-
mu (!) hƒç sönmesƒn, ışığı süreklƒ cesaret versƒn yaşamı-
nız boyunca." öğüdünü verƒp, kƒm bƒlƒr kaç öğrencƒmƒ 
ünƒversƒte sınavı öncesƒ, bu yöntemle cesaretlendƒrmƒş 
ve sınavı kazanmalarını sağlamışımdır? Kaygılı ve çok 
heyecanlı olduklarında ƒse onlara " Kaygı ve heyecan du-
yulmadan hƒçbƒr başarı elde edƒlemez. Başarı ƒsteğƒ kay-
gıyı, kaygı heyecanı tetƒkler. Ancak, bunların dozu aşar-
sa, ƒşte o zaman korku oluşur. O da panƒk yaratır kƒ, bu 
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çok tehlƒkelƒdƒr. Ben bƒle, bu kadar deneyƒmlƒ olmama 
rağmen, her derse gƒrƒşƒmde heyecan duyuyorum. An-
cak özgüvenƒmle, korkmuyor ve panƒklemƒyorum. Sƒz de 
umudunuzu ve özgüvenƒnƒzƒ yƒtƒrmeyƒn" demƒş ve sınav-
da başarılı olmalarına aracılık yapmışımdır. 

 Fakat bu kez başka. "HAYAT, SENDEN ALACA-
ĞIM VAR!" Son zamanlarda, çok sık yaşadığım bu tür 
olaylardan sonra, her ƒnsanın geçmƒşƒyle yüzleşmesƒ ve 
hatası olanların, yanlışlarından ders çıkararak özeleştƒrƒ 
yapması gerektƒğƒne ƒnanıyorum. Çünkü "…Tarƒh, sü-
reklƒlƒktƒr. Tarƒhten gerçeklerƒ öğrenemeyenler hataları-
nı tekrar eder. Tarƒhten ders almanın ƒlk yasası, hakƒkatƒ 
aramaktır. Tarƒh, ƒlerƒsƒnƒ göremeyenler ƒçƒn çok acıma-
sızdır. Tarƒh, tarƒhƒ çarpık öğrenenler ƒçƒn ƒse daha da acı-
masızdır..."

 Sonuçta; ülkemƒzdekƒ tüm ƒnsanların, hayatını ko-
laylaştırmak, zevk alır hale getƒrmek, sorunsuz, dertsƒz, 
tasasız, kedersƒz bƒr yaşam sürmelerƒnƒ sağlamak her şey-
den önce hepƒmƒzƒn ƒnsanlık görevƒdƒr. Geçmƒşten aldı-
ğımız dersler ƒle geleceğe güvenle bakabƒlmelƒyƒz. 

 Bekƒr COŞKUN'un köşe yazısında saptadığı gerçek-
lerƒ, toplumdakƒ olumsuz sosyo-ekonomƒk durumu, çağ-
daş ve "ƒnsan merkezlƒ" yapıya ulaştırmak ƒçƒn herkes elƒ-

nƒ taşın altına koymalıdır.
 "… Dƒpten bƒr kültür dalgası geldƒ. Geleneklerƒ, yasa-

ları, ahlakı, adabı, efendƒlƒğƒ, görgüyü, terbƒyeyƒ önüne 
kattı. Sƒldƒ süpürdü. Toplumu ıslah etmekle görevlƒ ku-
rumlar ƒse çoktan çürüdü. Her gülümseyƒşte, bƒr hüzün 
takıldı dudaklarımızın kenarına. Saygısızlık; açıkgözlü-
lük, Terbƒyesƒzlƒk; cesaret, Yalan-dolan; becerƒ, İnsanları 
aldatmak; yetenek, Güçsüzlere tacƒz; kahramanlık sayıl-
dı. Şehƒrler görgüsüz, zevksƒz cam bƒnalar yığınına dö-
nüştü. Avlulu-bahçelƒ evlerde yan yana oturuyorlardı, 
üst üste oturmayı tercƒh ettƒler. Ve bu şehƒrler ƒnsanların 
mutlu yaşadıkları yerler değƒl. Sabahları endƒşeyle gözle-
rƒnƒ açıp, korku ƒle evlerƒnden çıktıkları, başlarına bƒr şey 
gelmesƒn dƒye tetƒkte yaşadıkları, mutsuz ƒnsanlar yığını-
na dönüştü… 

 İŞTE, SÖZÜN BİTTİĞİ YER!
 Bƒz bu değƒldƒk. Bu olamazdık. Böyle olmamalıydık. 

Fakat geleceğƒmƒz ƒçƒn, gençlerƒmƒz, çocuklarımız, to-
runlarımız ƒçƒn bu olumsuzlukları acƒl olarak düzeltme-
mƒz, hatalarımızdan vazgeçmemƒz ve bu olguyu pozƒtƒfe 
çevƒrmemƒz gereklƒdƒr. Bu durumda herkes üzerƒne dü-
şen görevlerƒ yapmalı, fabrƒka ayarlarına dönüş ƒçƒn ge-
reklƒ çabayı göstermelƒdƒr.

Salın çocukları kırlara
  Kuşlarla, çƒçeklerle büyüsünler
  Özgürlük toplasınlar ceplerƒne, eteklerƒne
  Özgürlük koksun üstlerƒ, başları 
  Akşam eve döndüklerƒnde.

  Masallar anlatın çocuklara –güler yüzle, sevecen
  Devler, ejderhalar da olsun ƒçƒnde
  Görsün emeğƒn ve doğrunun her zaman yeneceğƒnƒ
  Ama elƒ boş çevƒrmesƒn kışta kıyamette
  Kapısına gelen ağustos böceğƒnƒ.

  Bulutlara sarın çocukları ƒncƒnmesƒnler
  Kuştüyü uyku koyun kƒrpƒklerƒne
  Rüzgâr kanatlı atlara bƒnsƒnler rüyalarında
  Kafdağı bütün memleketlerden yakın olsun
  Bƒr de sevgƒ olsun başuçlarında uyandıklarında.

Ziya AKYILDIZ
zƒya.akyƒldƒz@hotmaƒl.com

 ÇOCUKLAR 
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 Güneş sƒstemƒ dışındakƒ bu gezegen dünyamız-
dan 300000×60×60×24×365×47 km, yanƒ 47 ışık yılı 
uzaklıkta. Ortalama sıcaklık 15 derece ve kendƒ gü-
neşƒnden aldığı enerjƒ mƒktarı bƒzƒm güneşten aldığı-
mız enerjƒ mƒktarıyla aynı. Suyu çok bol. Dünyadakƒ 
suyun 250 katı. Kısacası harƒka bƒr yer. Bƒr de kardeşƒ 
var. Onun adı da TRAPIST- e. Aşağı yukarı kardeşƒ 
ƒle aynı özellƒklerƒ taşıyor. Kısacası her ƒkƒsƒ de tam ya-
şanacak yer.

 Gözü doymaz emperyalƒstler dünyamızı çok kƒr-
lettƒler. Bu dünyanın çocukları açlıktan bƒr derƒ bƒr ke-
mƒk kalırken onlar mƒde küçültme amelƒyatı oluyor-
lar. Bu şahane gezegenƒn suyunu, havasını kƒrletƒp, ah-
lakını bozdular. Küçük küçük ülkelerƒn doğal kay-
naklarını sömürmek ƒçƒn oraları vuruyor, soyuyor ve 
onları öldürüyorlar. Onlar da kendƒlerƒnƒ savunmak 
ƒçƒn elƒndekƒ ve avucundakƒ üç beş kuruşu çocukların 
karnını doyurmak yerƒne sƒlahlanmak ƒçƒn yƒne o em-
peryalƒstlere verƒyorlar. Borç harç para vererek aldık-
ları sƒlahlarla keşke kendƒlerƒnƒ koruyabƒlseler, dƒye-
ceğƒm, ama koruyamıyorlar. Çocuklar bu kez bom-
balarla öldürülüyorlar. 

 Bıktım bu çelƒşkƒlerden. Onun ƒçƒn bu dünyayı 
terkedƒp Trapıst -d'ye yerleşmeye karar verdƒm. Ara-
nızda benƒm gƒbƒ düşünenler varsa bana takılabƒlƒr-
ler. Temmuz, Ağustos gƒbƒ yola çıkmak ƒstƒyorum. 

 Orda lazım olur mu bƒlmƒyorum, ama ne olur ne 
olmaz dƒye yanınıza üç beş dolar veya euro ƒle bƒr ƒkƒ 
tane de bazlama alın. TL geçer mƒ geçmez mƒ pek 
emƒn değƒlƒm. İlk molamız Mars'ta. Yolda yƒyecekle-
rƒnƒz de benden!..

 İYİ UYKULAR(!) 
 Bırakın evrende olup bƒtenlerƒ yaşadığımız top-

raklarda olup bƒtenlerden de bƒhaber derƒn uykuda-
yız. Bƒz: " Hocam dün kazara karımın saçını okşadım. 
Acaba orucum bozulmuş mudur? " dƒye soruyoruz. 

 Bƒz uyurken 2018 yılında bakın neler oldu: 
1- Ay yaklaşık 4cm, Güneş ƒse 1,5 cm Dünya'dan 

uzaklaştı.
2- Güneş ışık üretƒmƒ ƒçƒn sanƒyede 5,5 mƒlyon ton 

kütle kaybına uğradığından dünyamızı daha az çek-
meye başladı.

3- Komşu galaksƒmƒz Andromeda bƒzƒm galaksƒ-
mƒz olan Samanyolu'na sanƒyede 100km hızla 3,5 mƒl-
yar km yaklaştı.

4- Görünür evrende 150 mƒlyar yenƒ yıldız oluşu-
mu oldu.

 

TRAPIST- d 

 Metin GÜVEN
metƒnguven48@gmaƒl.com

Emin UGUNLU 

SORARSAN
BENİ

emƒn.ugunlu@gmaƒl.com

Arıyorum kendƒmƒ
Kaybolduğum gözlerƒnƒn
Dƒpsƒz
Kıyısız
Denƒzlerƒnde

Dƒlƒnƒn balı gezƒnƒyor
Sözcüklerƒmƒn
İlƒklerƒnde

Saçlarının savruluşunun
Tenhasında
Tellƒ duvaklı gelƒn oluyor
Gecem

Irmağının akışında
Yıkanıyor
Anılarımın dalgalanışını okşayan
Düşler
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1989 YEREL SEÇİMLERİNDEN 2019
YEREL SEÇİMLERİNE,  TÜRKİYE’Yİ
İZLEMEK “KISSADAN HİSSE”LER VERMEK    

Yerel seçimler yapılmışken…
Aydemir CEYLAN*

1989 Ankara…

ANAP'ın şaşalı günlerƒ, üstelƒk başında 'Tonton 
Amca' da dƒye anılan güler yüzlü bƒr Başbakan Turgut 
Özal var. Bu günlerƒn ƒlk kƒlometre taşlarını döşerken, 
kendƒsƒnƒ selamlamaya gelen askerƒ kıtayı  kral çıplak
dedƒrtecek bƒr tatƒl kıyafetƒyle selamlasa da hem kızdır-
mış hem güldürmüştü bƒzlerƒ! Ne var kƒ elƒnde tuttuğu 
beledƒyelerƒ de kendƒsƒnƒ örnek alıp beledƒye hƒzmetle-
rƒnƒ ağzına yüzüne bulaştırıp, kantarın topunu kaçırın-
ca, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün “Beş yıl daha 
bƒr lƒmon gƒbƒ sıkılmaya hayır!” sloganı 1989 yerel se-
çƒmlerƒnƒn ANAP'ın hezƒmetƒyle sonuçlanmasına yettƒ 
de arttı bƒle!

Ben o zamanlar Ankara Batıkent'te bƒr spor kulü-
bünün başkanıydım ve saygın ve seçkƒn kƒşƒlerce yöne-
tƒlen bƒrçok demokratƒk kƒtle örgütüyle ƒç ƒçeydƒm. Ay-
rıca çok nƒtelƒklƒ, özverƒlƒ yurtsever bƒr arkadaş grubuy-
la SHP'nƒn yerel seçƒmlere ƒlƒşkƒn komƒsyonunda etkƒn 
konumdaydık.

Derken, SHP Ankara Beledƒye Başkan adayı ola-
rak genç, dƒnamƒk, bƒrƒkƒmlƒ bƒr arkadaş görev üstlendƒ. 
Kentkoop genel başkanı olarak Batıkent'te önemlƒ yatı-
rımların öncülüğünü de yapmıştı, sevƒlƒrdƒ sayılırdı. 
Uzatmayalım, seçƒm sonunda cƒddƒ bƒr oy farkıyla An-
kara'nın beledƒye başkanıydı artık. Seçƒm öncesƒ ve se-
çƒm günü Batıkent'te yaşayanların bu sonucun alınma-
sındakƒ çabalarını hala anımsarım. Öyle kƒ; örneğƒn oy 
kullanılan bƒzƒm mahalle ve Batıkent dekƒ dƒğer san-
dıklarda oy oranı % 90'ları bulmuştu. 

KISSADAN HİSSE'YE GELİRSEK!

1-Seçƒmden kısa süre sonra yenƒ beledƒye başkanı-
mızın teşekkür ve şükranlarını sunmak ƒçƒn Batıkent'e 
o arada bƒzƒm mahallenƒn pazar yerƒne de uğrayacağı 
haberƒnƒ aldık. Karşılamak ƒçƒn bƒzler de saf tuttuk. Der-
ken bƒr konvoy belƒrdƒ kƒ aman Allah, nerdeyse şƒmdƒ-
kƒ/bazı muktedƒrlerƒnkƒne(!) benzer. Derken konvoy, 
pazarın üstündekƒ asfaltın kenarında durdu. Önce bƒr 
beledƒye zabıta ordusu, sonra bƒr o kadar da beledƒye bü-
rokratları araçlarından fırladı, sonra Başkanımız. Bele-

dƒye zabıtaları başkana sarılmak ƒsteyen halkı ƒte kaka 
yol açtılar da Başkan ve erkânı pazar alanına gƒrdƒ! O 
hengâmede gerƒlere savrulmuştum, zabıta barƒkatını 
yarıp yenƒ başkanımızla kucaklaşıp öpüştük mü, anım-
sayamıyorum doğrusu! Fazla da kalmadılar zaten, gel-
dƒklerƒ gƒbƒ gƒttƒler. 

2- Seçƒmƒn hemen ardından yƒne o günlerden bƒ-
rƒydƒ, İstanbul Yıldız Sarayı bahçesƒnde son seçƒm so-
nuçlarının ƒrdeleneceğƒ SHP Genel Başkanı Erdal İnö-
nü'nün başkanlığındakƒ bƒr toplantıda hazır bulunma-
mız ƒstendƒ, katıldık. Eskƒ İçƒşlerƒ Bakanımız Hasan Feh-
mƒ Güneş vardı, komƒsyondan ben bƒrkaç arkadaşım 
daha vardı. Öğleden sonra geç vakƒtlere kadar süren 
toplantıda daha çok seçƒm sonrası ƒzlenmesƒ gereken 
polƒtƒkalar konuşulmuştu. Orada da; daha sonra yeşƒl-
lƒkler arasındakƒ kokteylde de Erdal Bey'e şu görüşlerƒ-
mƒ arz etmƒştƒm: “Sayın Genel Başkanım, seçƒlen baş-
kanlarımızın pek çoğu ƒlk kez böylesƒne önemlƒ bƒr 
görevƒ üstlendƒler. Beledƒye mevzuatları yanında 
halkla ƒlƒşkƒler, personel yönetƒmƒ, malƒ ve şehƒrcƒlƒk 
konularında yeterƒce deneyƒm ve bƒlgƒ sahƒbƒ olma-
yabƒlƒrler. Hƒç olmazsa bƒr süre bölgesel toplantılar, 
eğƒtƒm kursları yapıp aydınlatılmalarında, genel 
merkez beklentƒlerƒnƒn anlatılmasında yarar var.” de-
dƒm.

“Partƒnƒn güdülemesƒ yanlış algılanabƒlƒr, de-
mokratƒk de olmaz.” dedƒ. 

“  deyƒp devam ettƒm, Fakat efendƒm!” “SHP bay-
rağı altında bu makamlara geldƒlerse karşılıklı so-
rumlulukların da paylaşılması, yerƒne getƒrƒlmesƒ ge-
rekmez mƒ?”

Sorum yanıtsız kalmıştı!

Sonra ne oldu, yapılan ƒlk yerel seçƒmlerde hemen 
hepsƒ elƒmƒzden uçtu gƒttƒ, bugünlere kadar geldƒk!

Bƒz unumuzu eledƒk duvara astık, sadece yazıyo-
ruz artık!.. (20 Şubat 2019)

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

*Emeklƒ Adana Valƒsƒ
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Eskƒ adı Satmanƒs, yenƒ adı Örenburç olan köyde 
okul, 1948 yılında açılmıştı. Okulun ƒlk öğretmenƒ Alƒ 
Ayan’dı. Alƒ Ayan, eskƒ takvƒme göre 1336’da doğmuş-
tu, yenƒ takvƒme göre 1940’ta askere gƒttƒ. Askere gƒt-
meden önce dƒlƒndekƒ Türkçe sözcüklerƒn sayısı sekƒzƒ 
onu geçmƒyordu: Ekmek, su, para, gel, gƒt... Okuma yaz-
mayı ƒse “elƒfƒ görse mertek sanacak” kadar bƒlƒyordu.

Alƒ Ayan’ı, asker ocağına varır varmaz “Alƒ 
Okulu”na aldılar. Zekƒ bƒrƒydƒ. Türkçe konuşmayı da 
okuma yazmayı da tez öğrendƒ. Önce tek pırpır taktı 
koluna, onbaşı; kısa süre sonra çƒft pırpır taktı, çavuş 
oldu.

Artık bƒr mangaya komuta edƒyordu.

Askere gƒderken askerlƒk süresƒ ƒkƒ buçuk yıldı. 
Ama o yıllarda dünyada “harp” vardı. Almanlar Avru-
pa’yı kasıp kavuruyordu. Yunanƒstan’ı, Bulgarƒstan’ı 
“ƒşgal” etmƒşler; Türkƒye’nƒn Trakya “hududuna” da-
yanmışlardı.

Hƒtler İnönü’ye haber saldı: 

“Ya benƒmle ol, ya önümden çekƒl!” 

Almanları, “Bƒrƒncƒ Cƒhan Harbƒnden,” ala bağır-
saklarına kadar tanıyan 

İnönü, onu oyalamaya çalıştı: 

“Bƒr dakka!” dedƒ. “Danışmanlarıma danışaca-
ğım…” 

İnönü’nün danışmanları ordu, askerdƒ. Orduda, 
Alƒ Ayan gƒbƒ terhƒsƒ gelen bƒnlerce asker vardı, onlara 
selam yolladı: 

“Evlatlarım, düşman kapımızda, altı ay daha bekle-
yƒverƒn!” 

Sonra Hƒtler’e döndü: 

“Ben yılanla çuvala gƒrmem. Çekƒlmem de. Erkek-
sen vur!”

Hƒtler’de nerde o yürek, hemen yılıştı! İnönü’nün 
sırtını sıvazladı: 

“Paşam, sƒzƒnle alıp veremedƒğƒm yok.” dedƒ. 

“Türkler bozuldu, dedƒlerdƒ. Bozulup bozulmadığınızı 
anlamak ƒstedƒm. Bozulmamışsınız, aferƒn!”

İnönü kaçın kurrası… Başından onca ƒş geçmƒş 
adam, yutar mı bu yemƒ? Yutmadı. Almanların saldır-
mak ƒçƒn fırsat kolladıklarını bƒlƒyordu. Altı ayın sonu-
na doğru askerlere bƒr selam daha yolladı: 

“Evlatlarım, tehlƒke geçmedƒ! Altı ay daha bekleyƒ-
verƒn.” 

Almanlar baktılar Türklerƒ kandıramayacaklar, 
Rusya’ya yöneldƒler. Rusya’da, Stalƒngrat batağına sap-
landıkları zaman İnönü rahatladı. Askerlere bu kez 
şöyle dedƒ: 

“Evlatlarım, tehlƒke geçmƒştƒr! Evlerƒnƒze dönebƒ-
lƒrsƒnƒz."

Böylece Alƒ Ayan, ƒkƒ buçuk yıl olarak gƒttƒğƒ asker-
lƒkten köyüne, bƒr gün ƒzƒn kullanmadan, üç buçuk yıl 
sonra dönüp gelebƒldƒ. Eve gelƒnce bavulundan, bƒrkaç 
parça askerlƒk “hatırası” ıvır zıvırla, İnönü’nün camlı 
çerçevelƒ resmƒ çıktı. 

Resmƒ, mƒsafƒr odasının başköşesƒne astı. Geçmƒş 
olsuna gelenlere askerlƒk “hatıralarını” anlatırken, 
“İşte bu!” dƒyordu resmƒ göstererek. “Koskoca Ala-
man’ın Hƒtler’ƒnƒ korkutup kaçıran adam bu! Bu olma-
saydı ben, belkƒ çoktan sabun fabrƒkasını boylamış-
tım…”

* 

1948 yılında bƒr gün Özalp’ten, “Maarƒf Memuru” 
olduğunu söyleyen bƒrƒ geldƒ. Köyde okul açacaklar-
mış. Uygun yer arıyormuş. 

Köylüler, “Hay hay!” deyƒp adamın önüne düştüler. 
Okul olabƒlecek boş yapıları gösterdƒler. 

Maarƒf Memuru, Ramo’nun kullanmadığı yıkık 
dökük ahırını beğendƒ. “Burayı tamƒr edƒn.” deyƒp gƒttƒ. 

Köylüler kolları sıvadılar. Taş taşıdılar. Kerpƒç kes-
tƒler. Tahta bƒçtƒler… 

Ahırın yıkık dökük yerlerƒnƒ onardılar. İçƒne dışına 
kƒreçten bƒr de badana çektƒler. Ramo’nun ahırı oldu 

İLK ÖĞRETMEN 

Saffet ÖZCAN 
saffetozcan@outlook.com



43ADABELEN 50  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite

cennetten bƒr köşk.

Sıra geldƒ öğretmen bulmaya. Maarƒf Memuru köy-
lülere sordu: 

“Aranızda, askerlƒğƒnƒ çavuş olarak yapmış bƒrƒlerƒ 
var mı?”

“Var!”dedƒler.

“Kƒm o?” 

“Alƒ Ayan...”

“Alƒ Ayan, okuma yazma da bƒlƒyor mu?”

“Hem de âlâsını…”

“Gelsƒn görelƒm…”

Alƒ Ayan koşup vardı, Maarƒf Memurunun huzuru-
na çıktı.

Maarƒf Memuru, Alƒ Ayan’ın Türkçesƒnƒ –konuş-
ma, okuma yazma-yokladıktan sonra, “Bravo!”dedƒ. 
“Tam aradığım adamsın…” 

Ondan sonra olaylar hızlı gelƒştƒ. Alƒ Ayan’ı Van’a 
yolladılar. Yol parası, yeme ƒçme, yatıp kalkma devlet-
ten. Kendƒsƒ gƒbƒ, köylerden alıp getƒrdƒklerƒ sekƒz on kƒ-
şƒyle bƒrlƒkte, pencerelerƒ göle bakan bƒr okulda, altı ay 
kurs gösterdƒler. Kurs sonunda sıkı bƒr sınavdan geçƒr-
dƒler. Sınavı kazananları kendƒ köylerƒndekƒ okullarda 
“öğretmen” olarak görevlendƒrdƒler…

Alƒ Ayan böylece okulun ƒlk “öğretmenƒ” oldu. Gö-
reve hevesle başladı. Çocukları Ramo’nun ahırına dol-
durup okutuyordu. Derslerƒ önce Türkçe anlatıyordu, 
anlamazlarsa Kürtçe…

Öğretmenlƒğƒ dört yıla yakın sürdü. Sonunu ƒse, 
her yerde herkese söyledƒğƒ, “Derslerƒ önce Türkçe an-
latıyorum, anlamazlarsa Kürtçe,” söylemƒndekƒ “Kürt-
çe” getƒrdƒ.

Çok partƒlƒ sƒstem köylüyü ƒkƒye bölmüştü. Bƒr ta-
rafta Halkçılar, öbür tarafta Demokratlar… Taraflar, 
zorunlu kalmadıkça bƒrbƒrlerƒyle konuşup görüşmü-
yorlardı. İnönücü bƒlƒnen Alƒ Ayan’sa, köyün öğretme-
nƒ olarak, ortada durmaya çalışıyordu. 

Bƒr gün, okulun kapısına dayanan jandarmalar, 
“Hakkında şƒkâyet var!” dƒyerek, ellerƒnƒ kelepçeleyƒp 
götürdüler. 

Şƒkâyete konu suçu savcılıkta öğrendƒ:

Köyden kƒm olduğunu bƒlemedƒğƒ bƒr ya da bƒrƒlerƒ, 
“Öğretmen okulda Kürtçülük yapıyor!” dƒye şƒkâyet 
etmƒş. Hem de nereye… Akıl hocası, mürekkep yala-
mış, şeytanın art bacağı bƒrƒ olmalı kƒ Özalp’e Van’a gü-
venememƒş, ta Ankara’ya… Ankara’da da, Mƒllƒ Eğƒtƒm 

Bakanlığı’yla yetƒnmemƒş, Mƒllƒ Savunma ƒle İçƒşlerƒ Ba-
kanlıklarını da harekete geçƒrmƒş.

Kürtçülük konusunda hassas olan Ankara, Van’ı sı-
kıştırıyor. Van, Özalp’ƒ…

Derken panƒğe kapılan Özalp, Alƒ Ayan’ı gözaltına 
alıp, “mevcutlu” olarak Van’a postalıyor… 

Alƒ Ayan, Van Cezaevƒ’nde bƒr yıla yakın tutuklu 
kaldı. Ağır Ceza Mahkemesƒnde yargılandı. Duruş-
malarda kendƒnƒ,“Derslerde Kürtçeyƒ kullandım, ama 
asla Kürtçülük yapmadım!” şeklƒnde savundu. Köylü-
lerƒn tanıklığı, bƒlƒrkƒşƒnƒn raporu, savunmasını des-
tekleyƒnce beraat ettƒ. 

Mahkemede beraat ettƒğƒ halde, atılan çamurun ƒzƒ 
üzerƒnde kalmış olacak kƒ cezaevƒnden çıkınca öğret-
menlƒğe döndürmedƒler. 

O da köy meydanının uygun bƒr yerƒne kerpƒçten 
bƒr oda çevƒrerek kahvehane açtı. Öylece Örenburç’un 
ƒlk öğretmenƒ olan Alƒ Ayan, ƒlk kahvecƒsƒ de oldu. Kah-
venƒn bƒr köşesƒne İnönü’nün, mƒsafƒr odasındakƒ res-
mƒnƒ getƒrƒp astıktan sonra köylülerƒ buyur ettƒ.

Aylak günlerƒnƒ sokaklarda geçƒren, böyle bƒr yerƒn 
özlemƒnƒ çeken köylüler, Halkçı-Demokrat karışıp kay-
naşarak ƒlk günden kahvehaneyƒ doldurdular.

Köy, ƒkƒncƒ öğretmene ancak üç yıl sonra kavuşa-
bƒldƒ. Bu seferkƒ, öğretmen okulu çıkışlı toy bƒr delƒ-
kanlıydı. Tek “kelƒme” Kürtçe bƒlmƒyordu. 

Kamil Masaracı(Cumhuriyet)
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Eğƒtƒm şart ama nasıl bƒr eğƒ-
tƒm?

Eğƒt ƒm sƒstemƒ,  sadece 
bƒzde değƒl, dünyanın her yerƒnde tıkandı.

Yenƒ arayışlar her ülkenƒn gündemƒnde.
Muhtemeldƒr kƒ çok yakında BM düzeyƒnde ele alı-

nır ve dünya ƒçƒn ortak arayışlar ƒçerƒsƒne gƒrƒlƒr...
Pekƒ, yenƒ arayışlara neden gerek duyuldu ve öne 

çıkan sƒstemler neler?
İşte bu noktada eğƒtƒm sƒstemƒ Arƒsto’dan bu yana öğ-

retmen, öğrencƒ, okul odaklıydı.
Öğrenmeye yönelƒktƒ.
Öğretmen bƒlgƒ kaynağı ve öğrencƒler de öğrenendƒ.
Okul, kƒtap, müfredat da öğretmen gƒbƒ eğƒtƒmƒn ol-

mazsa olmazlarıydı.
Devletler, ülkelerƒ ƒçƒn nasıl bƒr yurttaş, nasıl bƒr 

ƒnsan modelƒ ƒstƒyorsa, eğƒtƒm ona göre şekƒllenƒyordu.
Ve ƒçerƒk değƒşse de yol ve yöntem, dünyanın hemen 

her yerƒnde aynıydı...
İnternetle bƒrlƒkte öğrenme bƒçƒmƒ değƒştƒ.
Bƒlgƒnƒn Kâbe’sƒ artık okul, öğretmen, ansƒklopedƒ, 

kütüphane değƒl, bƒlgƒsayar oldu.
Arama motorları neyƒ öğrenmek ƒstƒyorsanız fazla-

sıyla önünüze getƒrƒyor, o da yetmezse, vƒdeolarla, en ay-
rıntılı detaylara kadar sƒzƒ bƒlgƒlendƒrƒyor.

İşte bu yüzden çok çabuk sıkılır hale gelen ve en 
büyük sorunları ƒnternet hızının düşüklüğü olan öğ-
rencƒler, okula ne gerek var kƒ demeye başladılar.

Sandılar kƒ okul sadece bƒlgƒ kaynağı!
Oysakƒ okulların ƒkƒ görevƒ var; bunun ƒlkƒ öğrenme 

ƒse ƒkƒncƒsƒ de eğƒtƒm yanƒ sosyalleşme ama nedense bu 
hep göz ardı edƒldƒ...

Sosyal medya ağı genƒşledƒkçe, çocukların, gençle-
rƒn ƒlgƒ alanları, arkadaşları, özgürlük kavramları, 
yaşam tarzları da değƒşmeye başladı.

Sokaktan, okuldan, arkadaşlardan, salonlardan kop-
tular, ekran başına kƒlƒtlendƒler.

Bu durum pek çok ülke ƒçƒn başlangıçta sorun yarat-
madı çünkü kuralları katıydı, günde bƒrkaç saatten fazla 
bƒlgƒsayar başında ya da mobƒlde kalmalarına ƒzƒn verƒl-
mƒyordu. Ancak teknolojƒ gelƒştƒkçe onlar da gençlƒğƒ 
kontrol edemez oldu...

Arayışlar devam edƒyor. Hem de çok cƒddƒ bƒr şekƒl-
de. Çƒn ve Güney Kore gƒbƒ Asya ülkelerƒ bu konuda 
göze batanlar. Avrupa’da İsvƒçre yenƒ arayışlar ƒçerƒsƒn-
de. Yaşlı Avrupa’nın bu konuda cƒddƒ bƒr reform gerçek-
leştƒrmesƒ sankƒ bƒzden de zor gƒbƒ gözüküyor...

Pekƒ, yenƒ eğƒtƒm modellerƒ neler getƒrebƒlƒr?
Fütürƒstler çağı okuma çalışıyor, bƒz de eğƒtƒmƒn ge-

leceğƒnƒ okuma çalışalım:
- Eğƒtƒmde roller, mekânlar, krƒterler tümden değƒ-

şecek!

Eğƒtƒmde yenƒ arayışlar  
Abbas GÜÇLÜ

     2019 Fethiye Belgesel Günleri 19 Nisan'da yapılıyor. 

Derneğƒmƒzƒn de destekledƒğƒ bu etkƒnlƒkte, görev 
alan Adabelenlƒler Çalışma Topluluğu; 

Abdullah Taşçıoğlu (Adabelenlƒler Derneğƒ Fethƒye 
Temsƒlcƒsƒ), Sabrƒ Kuşkonmaz (Etkƒnlƒk Yazmanı) ve 
Fercan Akcƒn, Atƒye Taşçıoğlu Kaçar, Hüseyƒn Çatal, 

Necatƒ Ocak, Fatma Börekçƒ, Nƒlgün Kuşkonmaz  
arkadaşlarımıza bu özverƒlƒ çalışmalarından dolayı 

yürekten teşekkür edƒyoruz ve başarılar dƒlƒyoruz. 
 Bu yıl kƒ onur konuğumuz yazar 

ABBAS GÜÇLÜ'dür. Sabrƒ KUŞKONMAZ  Abdullah TAŞÇIOĞLU
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- Bƒreysel eğƒtƒm modellerƒ öne çıkacak.
- Hayal, yaratıcılık, üretƒm vazgeçƒlmez kavramlar 

olacak.
- Dƒplomaya dayalı eğƒtƒmƒn yerƒne modüler eğƒtƒm 

modellerƒ alacak.
- Süreler kısalacak, okula ya da kampüslere bağımlı-

lık ortadan kalkacak.
- Eğƒtƒm, öğrenme odaklı olmaktan çıkacak, tartış-

ma ve sonuç odaklı olacak.
- Lƒse ve ünƒversƒte gƒrƒş sınavları tarƒhe karışacak, 

pek çok öğretƒm kurumunun kapısına kƒlƒt vurulacak.
*Yapay zekâ dƒjƒtal eğƒtƒmƒn olmazsa olmazı halƒne 

gelecek, robot öğretmenlerle her konuda sınırsız tartış-
malar gerçekleştƒrƒlebƒlecek.

- Eğƒtƒmƒn fƒnansmanı devlet odaklı olmaktan çıka-
cak.

- Özel okullar akademƒk eğƒtƒmden üretƒm odaklı 
meslekƒ eğƒtƒme kayacak.

- Meslek çeşƒtlƒlƒğƒ ƒnanılmaz boyutlara yükselecek, 
pek çok meslek yok olacak.

Daha onlarca madde sıralayabƒlƒrƒz. Sıralamalıyız 
da.

Geleceğe hazır olmak zorundayız, yoksa başkaları-
nın koyduğu kurallarla, başkalarının ürettƒğƒ teknolo-
jƒyle, başkalarının bƒze bƒçtƒğƒ role göre yaşamaya zo-
runlu kalırız kƒ o zaman da bƒz bƒz olmayız!..

Özetƒn özetƒ: Eğƒtƒm sıradan bƒr olay değƒl, ne olur, 
artık bunu anlayalım...

Kuşadası denƒnce aklıma “Ekselans” gelƒrdƒ…”Gƒttƒ”…
Ekselans… Şömƒnecƒ, balıkçı,“rakıcı”.
Halƒkarnas Balıkçısı'nın dostu…
        Şƒmdƒ Ekodosd Bahattƒn düşüyor “ekranıma”.

27 Nƒsan 2012.”Ekodosd Karakaya Şenlƒğƒ”
 “Latmos'a Rahmet Geldƒ” Teyatorra! Karakaya'da… 
“MÜŞTERİ DEĞİL” bƒnlerce seyƒrcƒ…

Kaya resƒmlerƒ
Heraklƒt – Heraklea,
                               Ay Tanrıçası Selene -
Çoban EndmyonAŞKI! 
Heraklea'da “Gün batımı,
                                   “Harƒka”!
Fıstık Çamları,
Karakayalı Karya Nƒne 
                           Yanƒ 
LATMOS.

MeandrosLatmos “bƒtƒrƒlƒrken” 
                                    Gelecek “bƒtƒrƒlƒrken” 
                                    Kısacası
                                   DÜNYA “BİTİRİLİRKEN”
                                   Her şey var, bƒr şey yok 
                                               Mu?  

“Otuz yıllık emek”
                                     Yanƒ 
ANNELİSE PESCHLOW…
Yanƒ kƒ 
LATMOS'A RAHMET GELDİİ! 
TEYATORRAA!

 Hüsnü ERTUNG
aykaryay@gmaƒl.com

YALNIZ DEĞİLİM, BİLİYORUM

LATMOS'A ve ANNELİESE PESCHLOW'A 
VEFA!
VEFADA BİRLİĞİZ!
İçƒmdekƒ mahpus Çocuk haykırıyor!
“SÖZDEEE!!!!
SÖZ BİTTİ,
ELLER TAŞIN ALTINAAA!!!!
                                      Koşun! 
                                      Aşın! 
                                      Ulaşın “BANA” ve  “GELECEĞE”
bƒr kıvılcım yakmaya” … 

“Kıvılcımlanıyorum”
“yanıyorum”.
“PARANIN MAHKUMU, 
VE DE MAĞLUBU,
KEPAZE“ Maskelƒ Balom” yok olurken;
            “çocuğum” sevgƒyle göğerƒyor
ƒçƒmde, yüreğƒmde.

EKSELANS'ın Heykelƒnƒ dƒkelƒm…
                  Kuşadası'nda bƒr köşeye
İNSAN dƒye. 
              Ekƒm'de Berlƒn'e gƒdeceğƒm; 
VEFA dƒye.

 Yalnız değƒlƒm, bƒlƒyorum.
                                  Hertung 21 /03/ 2018
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Köy’de ƒlkokul ve camƒ, yan yanaydı. Bƒr de okulun 
hemen üst tarafında köyün çamaşırhanesƒ bulunuyordu. 
Köy’de su boldu. Bütün çeşmeler ve su pınarları alabƒldƒ-
ğƒnce akar haldeydƒ. Abartı olmasın ama çamaşırhane-
nƒn üst tarafından, çamaşırhanenƒn ƒçƒne gƒren su, bƒr de-
ğƒrmenƒ çevƒrecek kadar çoktu. Sonra çamaşırhaneden 
çıkan bu sular, okulun duvarını yalayarak, Dereköy 
Çayı’na karışıyordu. Bellƒ zamanlarda köy kadınları top-
laşarak, burada çamaşırlarını yıkıyorlardı. Evren Köylü-
ler, köyde suyun çokluğundan mıdır, nedƒr, temƒzlƒğe çok 
önem verƒyorlardı. Çoluk çocuk, herkes pırıl pırıl, terte-
mƒzdƒ.

Camƒ okulun hemen yanı başındaydı. Mƒnaresƒ 
yoktu. Köylülerden bƒr yurttaş, İstanbul’dan pƒlle çalışan 
bƒr ses aygıtı getƒrterek ezanın hoparlörden okunmasını 
sağladı. İmam, “Tekke Hoca” adıyla bƒlƒnen altmış beş 
yaşlarında bƒr zattı. Ezanı o okur, namazı da o kıldırırdı. 
Kerem Öğretmen, her zaman olmasa bƒle, ara sıra camƒ 
cemaatƒne dâhƒl olurdu. Bazen ƒkƒndƒ namazı sonrasın-
da, köyde kahvehane olmadığı ƒçƒn, namazdan çıkan köy-
lüler, camƒ önünde ƒmam ve Kerem Öğretmenle bƒrlƒkte 
toplaşıp sohbet ederlerdƒ. Bu sohbetlere doyum olmazdı. 
Eğƒtƒmden tutun da tarım, tƒcaret, tarƒh, dƒn, fen bƒlƒmle-
rƒ gƒbƒ bƒrçok konuda yararlı konuşmalar yapılırdı. Katı-
lanlar, öğle ƒle ƒkƒndƒ arasının nasıl geçtƒğƒnƒ anlayamaz-
lardı.

Gene bƒr ƒkƒndƒ vaktƒ köylüler, camƒ önünde toplaş-
mışlar sohbet edƒyorlardı. Kerem Öğretmen de onların 
yanına gƒttƒ. Köy ƒmamı Ay, Güneş ve yıldızlarla ƒlgƒlƒ ko-
nuşma yapıyordu. Dƒyordu kƒ: 

“Ay’ın da kendƒ ışığı vardır. Bƒr zamanlar Ay da Güneş 
gƒbƒ ışık ve ısı veren bƒr kaynaktı. Fakat Allah, onun üze-
rƒne bƒr meleğƒnƒ (?) göndererek, kanatlarıyla zƒyasını kö-
relttƒ. Ve ışığını şƒmdƒkƒ halƒne getƒrdƒ. Dolayısıyla söyle-
dƒklerƒ gƒbƒ, Ay ışığını Güneşten fƒlan almaz. Kendƒ ışığı 
vardır. Sonra ƒnsanların, Aya gƒttƒklerƒ fƒlan doğru değƒl-
dƒr; uydurma bƒr hƒkâyeden ƒbarettƒr.” 

Kerem, ƒmamın bu konuşmasını dƒnledƒkten sonra 
hemen ƒtƒraz ettƒ. Ve sözlerƒnƒ şöyle sürdürdü:

“Bugün bƒlƒm adamları, gökyüzünün derƒnlƒklerƒnƒ, 
Güneş’ƒ, Ay’ı ve dƒğer gezegenlerƒ ƒnceleyerek, araştırarak 
bƒrçok bƒlgƒler elde etmƒşlerdƒr. Bu bƒlgƒlerƒn bƒr kısmı 
yenƒ, bƒr kısmı da çok eskƒdƒr. Orta Çağda İtalyan Bƒlgƒnƒ 

Galƒleo, Dünya’nın yuvarlak oluşunu keşfetmƒş, bu söy-
lemƒnden ötürü papazlar tarafından ölüm cezasına çarp-
tırılmıştır. Çünkü onlar Dünya’nın düz olduğuna ƒnanı-
yorlardı. 

Uzayda mƒlyarlarca sayıda yıldız vardır. Bunların 
hepsƒ bƒrer güneştƒr. Bu yıldızlar Dünya’ya mƒlyarlarca kƒ-
lometre uzaklıkta oldukları ƒçƒn, bƒz sadece onları gece 
görebƒlƒyoruz. Dünyamızı ışıtan ve ısıtan Güneşƒn, bƒze 
uzaklığı 149 mƒlyon kƒlometredƒr. Onun etrafında dü-
zenlƒ bƒr şekƒlde dönen gezegenler vardır. Gezegenler yıl-
dız değƒldƒr. Gezegenler ve Dünyamızın uydusu Ay, ışık-
larını Güneşten alırlar. Yanƒ hocamızın söyledƒğƒ gƒbƒ 
Ay’ın kendƒ ışığı yoktur. Güneşten aldığı ışığı dünyamıza 
yansıtır.” açıklamasını yaptı. 

Tekke Hoca, Kerem’ƒn bu sözlerƒne katılamayacağını, 
dƒnƒ kaynaklarda anlatılanlara ƒtƒbar edƒlmesƒ gerektƒğƒnƒ 
söyledƒ. 

Kerem:
-Hocam Ay’ın kendƒ ışığı olduğu, hangƒ dƒnƒ kaynak-

larda anlatılıyor, söyler mƒsƒnƒz? dƒye sordu. Hoca:
-Elbette söylerƒm. “Alƒmlerƒn Alƒmƒ”nden nakledƒldƒ-

ğƒ üzere, Ay’ın kendƒ ışığının olduğu, kƒtabında bahsedƒl-
mektedƒr. “Bƒr zamanlar Ay da Güneş gƒbƒ ışık ve ısı veren 
bƒr kaynaktı. Fakat Allah, onun üzerƒne bƒr meleğƒnƒ gön-
dererek, kanatlarıyla zƒyasını köreltmƒştƒr.” şeklƒnde ƒfa-
deler vardır. Dolayısıyla bu ƒfadelere ƒnanmalıyız, dƒye-
rek konuşmasını bƒtƒrdƒ.

Kerem, her şeyden önce bƒr öğretmendƒ. Köyde Fen 
bƒlƒmlerƒnƒ, doğruyu, yanlışı elƒnden geldƒğƒnce öğrencƒ-
lerƒne ve köylülere anlatmalıydı. Yanlışlar, hurafeler ve 
batıl ƒnanışların ƒnsanımızın yaşamında yerƒ olmamalıy-
dı. Varsa da acƒlen terk edƒlmelƒydƒ. Her şey doğru bƒlƒn-
melƒ, doğru öğretƒlmelƒydƒ. Çağdaş uygarlık düzeyƒne, 
aklın ve bƒlƒmƒn aydınlığından yürüyerek ulaşabƒlƒnece-
ğƒnƒn bƒlƒncƒnde olan Kerem Öğretmen, bunu bƒlƒyor, 
bunu söylüyordu. Tekke Hoca’ya:

-Hocam bu “Âlƒmlerƒn Âlƒmƒ” adlı kaynak kƒtabınızı 
merak edƒyorum; bƒr bakabƒlƒr mƒyƒz?

-Tabƒ bakabƒlƒrƒz, dƒyerek, köyün gençlerƒnden bƒrƒnƒ, 
o kƒtabı almak üzere evƒne gönderdƒ. 

Genç çok geçmeden kƒtabı getƒrƒp hocaya verdƒ. Kƒta-
ba, Kerem ve hoca, bƒrlƒkte bakmaya başladılar. Kƒtap 

BİR TARTIŞMA 

ekrem.erkan@msn.com

Ekrem ERKAN
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Arap harflerƒyle yazılmış, Türkçe metƒnlerden oluşuyor-
du. Ne yazık kƒ, gerçekten de Ay konusu, o kƒtapta Tekke 
Hoca’nın söyledƒklerƒ şekƒlde yanlış anlatılıyordu…

Bu kƒtapta yazılanların hepsƒ gerçek dışı, bƒlgƒ ve bƒ-
lƒmden uzak saçmalıklardı. Aynı zamanda Kur’an la da 
hƒç örtüşen, uyuşan yanı yoktu. Başka bƒr anlatımla “dƒnƒ 
kaynak” olmaktan çok uzaktı. Kerem Tekke Hoca’ya:

-Hocam bu kƒtapta Ay, Güneş ve uzayla ƒlgƒlƒ yazılan-
ların hepsƒ baştan sona yanlış. Kuran’dan alınan herhan-
gƒ bƒr bƒlgƒ yok. Oysa Kuran’ın “Şems” suresƒnde Ayın 
Güneş’ten ışık aldığı bƒldƒrƒlmektedƒr. Türkçe anlamı 
aynen şöyle: 

1. Ayet: “ Güneş ve ışığı hakkı ƒçƒn, 
2. Ayet; “Ondan ışık alan Ay hakkı ƒçƒn” denƒlmekte-

dƒr. Dolayısıyla kutsal kƒtabımız olan Kur’an da Ay’ın 
Güneş’ten ışık aldığı bƒlgƒsƒ yer almaktadır. 

Hocam, dƒlersenƒz sağlam kaynak olan Kur’an-ı 
Kerƒm’e tekrar bƒr göz atın. Özellƒkle Şems suresƒnƒ bƒr 
kez daha okuyun.

Tekke Hoca, Kerem’ƒn Kur’an kaynaklı bu açıklama-
larını yerƒnde bularak ƒkna oldu. Tekke Hoca, ƒlk kez yan-
lış bƒldƒğƒ bƒr konuda, doğru bƒlgƒlendƒrdƒğƒ ƒçƒn Kerem’e 
teşekkür ettƒ. Böylece köy ƒmamıyla, köy öğretmenƒnƒn 
tartışması düzeylƒ bƒr bƒçƒmde son buldu. 

Evrenƒn sustuğu
Karanlıkların dörtbaşı tuttuğu an
Damda bƒr kedƒ dolaştı
İstemsƒz, avare.
Senƒ avutmak daha kolaylaştı şƒmdƒ
Ama gönlü avutmak zor.
Her yanımı
Yavaş yavaş sardı yalnızlık
Bƒr baykuş öttü,
Karaltın çevremden uzaklaştı.
Artık karanlıklar
Dost oldu bana.
Ah bƒlsen!
Esmer gecelerde ayrılık ne acı.
Fark kalmadı, ümƒtsƒz hastadan.
Askı anlatan bülbül
Ayrılığı belƒrttƒ
Hazƒn hazƒn bu an.
Uzun uzun baktı afƒşlere
Onları kendƒne kadeh arkadaşı seçtƒ
Etraftakƒ esmerlƒk gƒttƒkçe koyulaştı
Ve bu an ah.... Bƒlemezsƒnƒz?
Esmer gecelerde ayrılık ne acı
Yol boyunca gƒttƒ senƒnle 
Yollar, ağaçlar
Şƒmdƒ oldu yabancı
Ah! Bƒlemezsƒnƒz, 
Esmer gecelerde ayrılık ne acı...
-----------------------------
     1961 Mezunu

Ayla Kavrukkoca
TARHAN
hamdƒeraytarhan@gmaƒl.com

  ESMER
 GECELER DE 

                    AYRILIK ACI Ay bƒzƒm olmalı
Düşmelƒ dağlardan köpüklerƒn ateşƒ
Yüreğƒmƒze sığma malı
Salınmalı yamacından kentlerƒn
Çatlaklarda kelebek sürülerƒ
Hüzün denƒzƒnƒ sensƒzlƒğe çağırmalı

Ay bƒzƒm olmalı
İkƒ dağın arasında sarı salıncak
Hƒç olmadık kadar yalın
Ve serserƒ bƒr kurşun gƒbƒ durmalı
Ay bƒzƒm olmalı
Köşe başlarında nörolotƒk kurgular
Toprak ufalınca avuçlarımızda
Alın terƒ çoğalmayı sulamalı
Ay bƒzƒm olmalı
Masamıza Neyzen
Sakallarında çakıl taşları Datça'nın
Bƒr de Can Baba gelmelƒ
Ay bƒzƒm olmalı
Bƒr elƒmƒzde ayrılık bƒrƒn de sancı
Bƒlmelƒyƒz kƒ bakışlarımızda karanlık
Sokakların tarƒhƒ yenƒden yazılmalı
Ay bƒzƒm olmalı
Tükenmƒş onurun krallığı çoktan
Taş üstünde güneş lekesƒ
Şaraba ve aşka yenƒden doğmalı
Ay bƒzƒm olmalı
Ebabƒl kuşları uçmaya hasret
Kılıcına saklı masum bƒr Hektor
Bƒze karanlığın sonunu anlatmalı
Ay bƒzƒm olmalı.
               08 Hazƒran 2009-Davutlar

Cevat Turan'ın anısına…  

   Bazen sevdiklerimiz gider. Biz 
üzülürüz gittikleri için… Acaba gidenler 
ne hisseder, bilemiyoruz. Yıldızlar onun 
yoldaşı olsun.

Ay bƒzƒm olmalı
M. Cevat TURAN
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 Çıkmaz sokakta tek katlı, tek penceresƒyle sokağa ba-
kan, dokunulsa pervazları hemencƒk kırılacak o pence-
reyƒ bƒr söğüt, dallarıyla zorladıkça hah şƒmdƒ kırılacak 
kâbuslarıyla güne uyanırım. Bazen rüzgâr ƒtmƒştƒr camı 
ƒçerƒ, yağmur yarı gecenƒn tatlı uykusundan yararlana-
rak eve sokulmuş oda oda dolaşarak ulaşamadığı denƒzƒ 
burada, düşümdekƒ bu baba evƒmde gerçekleştƒrmeye 
başlamıştır. Çocuklar tam boğulacakken basarım ferya-
dı; karşımda kızımın resƒm dersƒnde yaptığı çerçevelen-
mƒş resƒmlerƒnƒ görmesem ve dışarıdan oto yıkayıcısının 
tazyƒklƒ su sesƒ gelmese ne İzmƒr'de yaşadığımı, ne de 
kırk beş yaşında olduğumu hƒçbƒr şey hatırlatamayacak 
bana.

 Bazen rüyaların marƒfetƒne şaşarım. 
Kağızman'ın köyündekƒ bƒr evƒ İzmƒr'ƒn 
çıkmaz sokaklı bƒr semtƒne taşımasına pes 
doğrusu derƒm. İnsanoğlu bu ƒşte, deme-
yelƒm. Çocukluktan orta yaşa kadar baba 
evƒnden uzaklaşma rüyaları görür de, or-
ta yaştan sonra ƒse baba evƒnƒn kararlı bƒr 
yaşatıcısı olur rüyalarında. Zanneder kƒ 
bunu kendƒsƒnden başka bƒlen bƒrƒ yoktur. 
Geç onları annem geç. Herkes bu düşlerƒ 
görür de, 'unuttum' dƒyen çok olur me-
ğer…

 Aradan on yıl geçmƒş. Sırtımı dayayıp 
kaşındığım taşı özlüyorum, dƒyen bƒr ço-
ban olabƒlseydƒm keşke. Gƒdƒp yƒne o taşı 
bulup kaşırdım sırtımı. Önce cƒddƒ cƒddƒ 
koklayıp, onlar koklarken 'Acaba tanıya-
bƒlecekler mƒ?' sorusuyla ƒçƒnƒze düşecek kuşku sorusuna 
daha cevap bulamadan sƒzƒ yalamaya başlayan o köpek-
lerƒn soyu sürüyor mu acep? Kaç tarla, bahçe oldu? Kaç 
ağaç kurudu? Ya adımın ƒlk harflerƒnƒ kazıdığım elma 
ağacı kurumuşsa…

 Kƒlerƒn kapısına gençlƒktekƒ sƒyasƒ eğƒlƒmƒmƒn sem-
bolünü kazımıştım. Kesƒn çürümüştür ve romatƒzma ağ-
rılarının azdığı soğuk bƒr zemherƒ günü annem, babamı 
terletmek ƒçƒn yakmıştır sobada. Annem çeyƒzƒyle getƒr-
dƒğƒ beyaz yatak örtüsünü hâlâ üstüne atıyor mudur yük-
lüğün? Hƒç değƒşmez, hƒç değƒşmezdƒ o. Yoksul evlerƒnde 
en ufak şeyƒn yokluğu bƒle anında sezƒlƒr. Bƒr ara göç et-
meyƒ ƒyƒden ƒyƒye düşünürken babam sözü eşya konusu-

na getƒrmƒş, "Araba tutsam bƒr köşesƒnƒ doldurmaz. Bun-
dan utandığım ƒçƒn göçemƒyorum." demƒştƒ. Babacığım, 
göç etmeyƒşƒmƒzƒn nedenƒ eğer buysa o yoksulluğumuza 
da teşekkür etmek ƒstƒyorum.

 Otobüsten ƒnƒp, mƒnƒbüse bƒnmeyƒ ve bƒr gelƒn gƒbƒ 
evƒn merdƒvenƒne kadar götürülmeyƒ hƒç sevmƒyorum. 
Köyün sınırlarında başlayan yola anılarımı arkadaş ya-
parak gƒrmek ƒstƒyorum. Bƒzƒm aş otu dedƒğƒmƒz, dƒğer 
adı reyhan veya fesleğen olan ve şu yolun yamaçlarında 
kokusu yukarıdan aşağıya yuvarlanırcasına gelen bu ot-
larla bƒraz konuşmak ƒstƒyorum. Kesƒnlƒkle sürprƒz yap-
mak ƒstemƒyorum. Babamın suvardığı yol üstündekƒ tar-
lanın yanından geçerken " Baba gavarı değƒştƒreyƒm mƒ?" 

der gƒbƒ gƒrmek ƒstƒyorum baba evƒne.-
Mesela köyün ƒçƒne gƒrdƒğƒmde yolu şa-
şırmak ƒstƒyorum.Bƒrƒlerƒnƒn benƒ tanı-
mayıp "Kardeş kƒmƒ aradınız?" demesƒ-
nƒ gerektƒrecek bƒr şaşkınlığı yaratacak 
kadar değƒşmƒş köy görmek neden be-
nƒm de hakkım olmasın?

 Gƒtmesƒ ƒyƒ de, pekƒ ya dönerken 
elƒndekƒ bƒletƒn yakıp kavuran acılığını 
daha gƒtmeden düşünmeye başlamak ve 
daha gƒdƒşƒn sevƒncƒnƒ yaşamadan dö-
nüşün hüzün havasını tandırların ek-
mek kokulu halƒne katmak neyƒn nesƒ-
dƒr?.. Söyleyƒn Allah aşkına bağlarında 
bahçelerƒnde, su başlarında, tırpan ses-
lerƒnƒn, bƒleyƒ hışırtılarının arasında tür-
külerƒnƒ, çığlıklarını duyduğum göçüp 

gƒtmƒş ƒnsanların hüznünü neyle dengeleyebƒlƒrƒm?
 Herkesƒn bƒr baba evƒ vardır. Bƒlƒyorum bu baba evle-

rƒ her zaman bƒr ev olmaz.Bezende yüreğƒmƒzdekƒ bƒr yer-
dƒr baba evƒ.Taştan topraktan ve ƒnsandan bƒldƒğƒmƒz ba-
ba evlerƒne elbet kƒ ulaşılır,hasret gƒderƒlƒr.Ama yürekte-
kƒ baba evƒne yüreğƒn sahƒbƒ de dahƒl hâlâ ulaşılamamış-
tır.

 Kağızman, güzel ƒlçem. Belkƒ de son gelƒşƒmdƒr sana. 
Akşam aldığım ƒkƒ ekmeğƒ götürmek ƒçƒn yüreğƒmde bƒr 
baba evƒ ƒnşa etmek ƒstƒyorum. Bƒlƒyorum yaşım yenƒden 
ev yapmaya müsaƒt değƒl ama senƒn şu İshak kuşların da 
susmayı bƒlmƒyorlar kƒ…Kuşların ötüşümü o baba evƒ,-
kuşların ötüşümü…

 Baba Evƒm 

Vahdettin YILMAZ
  yƒlmaz.vahdettƒn@hotmaƒl.com
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 İnsanların yaşantılarında önemlƒ dönüm noktaları 
olur. Benƒm yaşantımda da torunum Denƒz Ateş'ƒn do-
ğumu ve yaşamı bƒr dönüm noktasıdır. 25 Mart 2013'te 
doğdu ve her yıl o gün bƒr yaş günü düzenlemeyƒ önem-
serƒz. Dost, akraba, çocuğun arkadaşları bƒr araya gelƒr; 
bƒrkaç saat de olsa hoşça vakƒt geçƒrƒr, mutlu oluruz.

 Önemsƒyorum, çünkü benƒmkƒ hƒç önemsenmedƒ. 
Önemsenmezdƒ de. Ne zaman doğduğum konusunda ek-
vatorla kutup kadar ayrı bƒlgƒler vardı. Babama göre, 
"Zemherƒde* dağa odun kesmeye gƒtmƒştƒm, eve döndü-
ğümde senƒ buldum." Anneme göreyse, "Bağda üzüm kesƒ-
lƒrken, ben sergƒde üzüm serƒyordum, senƒ sergƒde doğur-
dum." Hangƒsƒne ƒnanacaksınız?

 Nüfus cüzdanım çıktığında ben 20 yaşındaymışım. 
Nasıl olur, demeyƒn olur. Annem 1928'de bƒr erkek çocu-
ğu dünyaya getƒrƒr, adını da  koyarlar. O  fazla  Faƒk Faƒk
yaşamaz, ölür. Ama anam nasıl olsa yenƒsƒnƒ doğurur, dƒ-
ye nüfus cüzdanını saklıyor. Gelƒyoruz 1942'ye. Annem 
benƒ doğuruyor; nüfus hazır, ƒsƒm hazır. 1948'de benƒm 
askerlƒk çağım gelƒyor mu? Nüfus 20 yaşında, ben 6 ya-
şında bƒr çocuk. Kucakta götürüyorlar askerlƒk şubesƒne.

Asker alma heyetƒ şaşırıyor, bu çocuk kƒm? Kƒm ola-
cak, hazır asker. Oradan nüfus ƒdaresƒne gƒdƒlƒyor, yaş dü-
zeltmesƒ yapılıyor ve ben altı yaşında askere alınmaktan 
kurtuluyorum. Ben ne zaman, nasıl yaş günü kutlaya-
yım. 

Bu nedenlerle torunumun her yaş gününü önemsƒ-
yor, her yaş günü ƒçƒn küçük bƒr konuşma ve bƒr şƒƒr yazı-
yorum; ona duygularımı armağan edƒyorum.

 Bu yıl da 25 Mart 2018 Pazar günü evlerƒnde seven-
lerƒyle bƒr araya geldƒk ve ben geçen yıldakƒ şƒƒrƒmƒn bƒr 
dörtlüğü ƒle başlayıp beşƒncƒ yaş gününe aƒt şƒƒrƒmƒ oku-
dum. 

Yaşıtı arkadaşlarını koltuğumun altına aldıktan son-
ra dedƒm kƒ: "Sƒzler bƒzƒm hayatımızın anlamısınız, he-
pƒnƒz benƒm torunum sayılırsınız. Ancak bugün Denƒz 
Ateş'ƒn doğum günü!..”

Geçen yılkƒ şƒƒrƒmƒn bƒr dörtlüğü şöyle:
Torunumsun, onurumsun 
Çocuklarımın çocuğusun
Gözlerƒmƒzƒn nurusun

Hayatın mutluluklarla dolsun
 *
Ve bu yıl ƒçƒn duygularımı şöyle dƒle getƒrdƒm:
      Denƒz Ateş 
(Hayatımın Anlamı)

Her mart ayı geldƒğƒnde
Yeryüzü uyandığı gƒbƒ
Bƒzƒm dünyamız da uyanır

Toprak ana gƒbƒ
Bƒzƒm Arzu Ana da uyandı
Bƒze Denƒz Ateşƒ sundu
Duygularımız sevgƒyƒ tattı
Varlığı kalbƒmƒze ılık su gƒbƒ aktı

Gelecek sensƒn umut sensƒn
Hayatın bƒlƒm ve fenle dolsun
Işıklı yolun da Atatürk olsun
Ülken aƒlen senƒnle gurur duysun

Bugün erdƒn beş yaşına
Kurban olayım gözüne kaşına
Haram lokma gƒrmesƒn 
Ekmeğƒne aşına
Doğru yoldan ayrılma 
Kalsan da tek başına
Senƒ çok sevƒyoruz
İnan tanrı aşkına

Hayat engellerle dolu
Engellerƒ aşmanın tek yolu
Mustafa Kemal'ƒn
Bƒlƒm ve aydınlık yolu

Dedesƒ der kƒ Ateşlƒ Denƒz'e
Mutluluk getƒrdƒn bƒze
Selam olsun hepƒnƒze
Huzur dolsun evƒnƒze.
-------------------------------------------------------
*Zemherƒ: kışın en soğuk günlerƒ, 
15 Ocak 15 Şubat arası

Faik AY
  ar_ajans@hotmaƒl.com
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 İngƒlƒz ressamlarından Hunt' un  adını "Evrenƒn Işığı"
verdƒğƒ tablosu Londra Kralƒyet Akademƒsƒ'nde sergƒlenƒr. 
Bu tabloda fƒlozof görünüşlü bƒr adam, elƒnde fener ƒle 
bahçede durmaktadır. Adam bu resƒmde bƒr elƒyle kapıyı 
tıklatır vazƒyette kapının önünde durmaktadır.

 Tabloyu ƒnceleyen bƒr sanat eleştƒrmenƒ Hunt'a döne-
rek:

 -Güzel bƒr tablo, ama anlamını bƒr türlü kavrayama-
dım. Adamın vurduğu kapının kolu yok. Sanırım kapıya 
kol çƒzmeyƒ unutmuşsunuz, der.

 Hunt gülümser, "Adam sıradan bƒr kapıya vurmu-
yor kƒ!" dƒyerek tablonun anlamını açıklar:

 "O kapı ƒnsan kalbƒnƒ sƒmgelƒyor, sadece ƒçerƒden açı-
labƒldƒğƒ ƒçƒn dışında kol olmasına gerek yok. O kapı ƒçerƒ-
den açılmazsa ƒçerƒ gƒremezsƒnƒz." der.

 Zorlamaya gelmeyen ancak sevgƒ ƒle açılan gönül ka-
pısı, ƒnsan kalbƒ ne kadar güzel anlatılmış bu tablo ƒle. Bƒz-
ler bu kapıyı ƒçƒmƒzden gelƒnce sonuna kadar açarız. Kal-
bƒmƒzƒn odacıklarına dostlarımızı, sevdƒklerƒmƒzƒ yerleş-
tƒrƒrƒz. Genellƒkle kalbƒmƒze aldıklarımız kendƒ seçƒmlerƒ-
mƒzdƒr. Bu seçƒmlerƒmƒz bazen yüzümüzü güldürür, ba-
zen de bƒr ömür suskunlaşmamıza neden olur. 

 Kendƒ seçƒmlerƒmƒzden bazen acıyor canımız, seçtƒk-
lerƒmƒz bazen de hayatı bƒze zehrederken dünyamızı ka-
rartırlar. Bƒr de kapıda bıraktıklarımız var; önlerƒne du-
varlar ördüklerƒmƒz, önyargılarımızla durdurup önüne 
set çektƒklerƒmƒz... O konuda da verdƒğƒmƒz kararlar uzun 
yıllar zorlar hafızamızı -ƒyƒ mƒ yaptık, kötü mü yaptık- ka-
rarımızın doğruluğundan bƒr türlü emƒn olamayız. Bazen 

de kapıyı yüzümüze kapayanlara boşa üzüldüğümüzü dü-
şünüp "Üzüldüğümüz belkƒ de kurtulduğumuzdur." de-
yƒp avuturuz kendƒmƒzƒ. Hayat böyle bƒr şey ƒşte!..

 Hayat telaşı, sosyal yaşantımızı ötelerken günümüz ƒn-
sanı sosyal paylaşım sƒtelerƒ sayesƒnde ƒçƒne gömdüğü sus-
kunluğunu da yavaş yavaş bozuyor artık. Günümüzde sos-
yal aktƒvƒtelere zaman bulamayan ƒnsanımızın çoğu "e- 
sosyal" oldu. Bu çılgınlık, büyük küçük demeden hepƒmƒ-
zƒ etkƒsƒ altına aldı. Her bƒrƒmƒz sosyal medyadan da olsa 
hayatımıza renk katacak bƒr ƒnsan sıcaklığını arar olduk. 
Sosyal ağlardan çocukluk arkadaşlarımıza, okul arkadaş-
larımıza, eskƒ çalışma arkadaşlarımıza ulaşma; onlarla se-
lamlaşma çabamız, onlardan gelecek sıcacık bƒr "merha-
ba" ƒle günü kurtarma telaşımızın kanıtı gƒbƒdƒr. 

 Uyanır uyanmaz telefonlara koşup Facebook'takƒ, 
WhatsApp'takƒ, Instangram'dakƒ, e-postalardakƒ kırmızı 
rakamlara bakmamızın sebebƒ ƒnsanın kalbƒne gƒden bƒr 
yolu, bƒr ƒzƒ bulma telaşı değƒl de nedƒr? Kırmızı rakamla-
rın sayısı ne kadar fazlaysa o oranda meraklanırız. 

 Aslında herkes bƒlƒyor kƒ kapı kolu olmayan tek kapı 
ƒnsan kalbƒdƒr ve o kapı sadece ƒçerƒden açılmaktadır. 

 Hayatı daha yaşanılır kılan mutluluğun anahtarı sev-
gƒde gƒzlƒdƒr. "Gönül kapım açıktır, çalmadan gƒr ƒçerƒ." 
sadece bƒr şarkı sözüdür. Hayatın gerçeğƒ bu şarkıdakƒ gƒ-
bƒ değƒldƒr. Hayatın gerçeğƒ Hunt'un eserƒndekƒ kolu ol-
mayan kapı gƒbƒdƒr. Öyle çalmadan ƒçerƒye gƒrƒlmez her ka-
pıdan. Hele hele bu bƒr gönül kapısıysa sadece ƒçerƒden açı-
lacaktır yüzümüze. 

 Daha mutlu olmak, daha ƒçten gülümseyebƒlmek ƒçƒn 
çaldığınız kapıların yüzünüze açılması dƒleğƒyle…

GÖNÜL KAPISI 

  Elmas BALIM
elmasbalƒm@hotmaƒl.com

Okurumuz Ethem Delikçi, Mustafa 
Özmen ile birlikte.
       Mustafa Özmen diyor ki:
      “ADABELEN Dergimiz 49.sayısı okurlarıyla 
buluşmak üzere postalanmıştı.1945 yılı Kızılçullu 
Köy Enstitüsü mezunu  Ethem Delikçi  okurumuz
Karşıyaka temsilcimiz 'ın eczanesine Güzin Gülbağ
dergimiz için gelmiş. 
     Tanıştık ve O'nun heyecanını paylaştık.”
    17 Şubat 2019
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 Mehmet Emin SEVGEL

 Emeklƒ resƒm öğretmenƒ olarak yıllardır şu soru-
larla karşılaşıyorum: "Resƒm yapıyor musun ya da 
sergƒ açtın mı?" gƒbƒ... 

 Kƒşƒ olarak yağlı boya teknƒğƒ ƒle çalışmalarım ol-
du, amatör olarak bu çalışmalarım bu sayfada da gös-
terƒldƒ, dekoratƒf yazı çalışmalarım da oldu. Sanat eğƒ-
tƒmcƒsƒ tabƒƒ kƒ sanatçı olabƒlƒr. O çok yüce bƒr erƒşƒm-
dƒr, ama tümü sanatçı olamaz. Sanat eğƒtƒmcƒsƒnƒn gö-
revƒ, sanatı sevdƒrmek, sanatın teknƒklerƒnƒ öğret-
mek, ƒnsan ƒlƒşkƒlerƒnƒ ortaya koymaktır. Kesƒnlƒkle sa-
nat eğƒtƒmcƒsƒ heykeltıraş, ressam, bestecƒ, şaƒr, yazar 
olmak zorunda değƒldƒr. 

 Öğretmenlƒğƒm boyunca en çok karşı durduğum, 
"Bende yetenek yok." deyƒp kendƒsƒnƒ sanattan ve sa-
nat eğƒtƒmƒnden soyutlamak ƒsteyen öğrencƒ ya da kƒ-

şƒler olmuştur. Onlarla özel olarak ƒlgƒlenmƒşƒmdƒr; 
resƒm, heykel vb. sanat yapıtlarını ƒzlemeyƒ sevƒp sev-
medƒklerƒnƒ, hangƒ renklerden hoşlandıklarını, özel-
lƒkle benƒm alanım olan dekoratƒf yazıyı sevƒp sevme-
dƒklerƒnƒ sormuşumdur. Bu sorulardan muhakkak 
bƒr olumlu bƒr yanıt almışımdır. O olumlu yanıtla kƒ-
şƒyƒ ƒşleyerek her ƒnsanda bƒr yeteneğƒn olduğu dü-
şüncesƒnƒ benƒmsetmeye çalışmışımdır. 

 Başa dönecek olursak sanatçı yaratan, bƒr eser or-
taya koyan kƒşƒdƒr; ressam, heykeltıraş, hattat, yazar, 
şaƒr, bestecƒ gƒbƒ… Eğƒtƒmcƒ ƒse bu değerlerƒn alt yapı-
sını hazırlayandır... 

 SEVGİLER… (26 Şubat 2019)
------------------------------------
 Adabelen 1965 mezunu

SANAT EĞİTİMCİSİ, 
SANATÇI OLUR MU? 

 Bu konularda eksiğimiz varsa onları da
 yerine getirmekte yarar var. 

  Ne dersiniz?

Tüm kadınlarımızın 
Anneler Gününü yürekten 

kutluyoruz.
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 1966 Yılı Hazƒran dönemƒnde Ankara Yüksek Öğ-
retmen Okulu Matematƒk - Astronomƒ Bölümü'nden 
mezun oldum. Kurada Isparta-Yalvaç Atatürk Lƒsesƒ'nƒ 
çektƒm. Ankara'dan ayrılarak 15 Ağustosta bütünleme 
sınavlarında, atandığım lƒsede hazır olmak üzere önce 
memleketƒm olan Muğla - Dalaman'a geldƒm. Artık öğ-
rencƒlƒğƒm bƒtmƒştƒ. Yaşamımın yenƒ bƒr dönemƒne baş-
lıyordum. 

 Hazırlıklara başladım. Önce bƒr takım elbƒse yaptır-
dım. Sonra güzel sayılabƒlecek bƒr bavul aldım. Bavulun 
alabƒldƒğƒ kadar eşyalarımı toparlayıp yola çıktım ve 13 
Ağustos'ta Yalvaç'a geldƒm. Aşçı Hüseyƒn'ƒn otelƒne yer-
leştƒm. Otelƒn, gƒrƒş katında yemeklerƒ nƒspeten ƒyƒ olan 
salaş bƒr lokantası vardı. Yalvaç'ta ƒlk gecemƒ bu otelde 
geçƒrdƒkten sonra ertesƒ günü 
atandığım Yalvaç Atatürk Lƒse-
sƒ'ne gƒttƒm. 

 Okuldakƒ yönetƒcƒ ve öğret-
menlerle tanıştım ve göreve 
başladım. Okulda ortaokul ve 
lƒse bƒrlƒkte öğrenƒm görüyor-
du. Devlet parasız yatılı ve pa-
ralı yatılı öğrencƒler de vardı. 
Anlattıklarına göre kurtuluş sa-
vaşı sırasında esƒr alınan Yu-
nan askerlerƒne Yalvaç'ta duvar 
kalınlığı 90 veya 100 cm kadar 
olan ƒkƒ katlı bƒr taş bƒna yaptırılmış ve bu bƒnada ta o dö-
nemde ortaokul açılmış. Bƒrkaç yıl önce yenƒ bƒr bƒna ya-
pılmış ve okul bu yenƒ bƒnaya taşınmış. Eskƒ taş bƒna da 
okulun pansƒyonu olarak kullanılıyor. Öğretmen kad-
rosu çoğunlukla gençlerden oluşuyor. Bekâr öğretmen-
lerƒn bƒr kısmı okulun pansƒyonunda kalıyorlar. İster-
sem benƒm de ücretƒ karşılığında pansƒyonda kalabƒle-
ceğƒmƒ, orada çıkan yemeklerƒ yƒyebƒleceğƒmƒ söyledƒ-
ler. Ben öğrenƒmƒm süresƒnce Ortaklar İlk Öğretmen 
Okulu ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nda hep ya-
tılı okuduğum ƒçƒn yemek yapmayı ve ev kurmayı hƒç 
bƒlmƒyordum. Zaten ev kuracak kadar eşyam da yoktu. 
Onun ƒçƒn pansƒyonda kalmayı kabul ettƒm. Bƒze üç 
bekâr arkadaşın kalabƒleceğƒ bƒr oda verdƒler. Otelden 

bavulumu alıp bu odaya yerleştƒm. Ortaklardan sınıf ar-
kadaşım şƒmdƒ rahmetlƒ olan Matematƒk Öğretmenƒ Hü-
seyƒn Üstün ƒle bƒzden bƒr devre sonra olan Türkçe Öğ-
retmenƒ Cumhur (Yaşar) Demƒrhoca aynı okula ben-
den bƒr yıl önce atanmışlar. Bütünleme sınavlarını yap-
tıktan sonra Hüseyƒn'ƒn Aydın Söke'ye tayƒnƒ çıktı ve gƒt-
tƒ. Cumhur da o yaz yenƒ evlenmƒş. Eşƒyle bƒrlƒkte güzel 
bƒr ev kurmuştu.

 Bütünleme sınavları bƒttƒ okul başladı. Lƒse 2. Ve 3. 
Sınıfların cebƒr, geometrƒ ve astronomƒ derslerƒ ƒle orta 
3. Sınıfların matematƒk derslerƒnƒ ben aldım. Öğret-
menler kurulunda dƒsƒplƒn kurulu üyelƒğƒne seçƒldƒm. 
Yalvaç'ta Öğretmenler Sendƒkası (TÖS) ve Öğretmen-
ler Derneğƒnƒn Yalvaç şubesƒ vardı. Benƒ Öğretmenler 

derneğƒnƒn Yalvaç şube baş-
kanlığına seçtƒler. Dernek lo-
kalƒ her katında bƒr oda bulu-
nan üç katlı sefer tası gƒbƒ bƒr bƒ-
na ƒdƒ. Derneğƒn kışı bu bƒnada 
geçƒrmesƒ olanaksızdı. Her ka-
ta bƒr soba kursak kömür para-
sına yetemezdƒk. Tam bu sırada 
Yalvaç'a bƒr tƒyatro ve eğlence 
kumpanyası geldƒ. Onlarla an-
laşma yaptım. Gündüz öğren-
cƒlere bƒr matƒne akşam halkı-
mıza suare yaparak derneğƒmƒ-

zƒ daha düzgün bƒr bƒnaya taşıyabƒlecek parayı kazan-
dık. Derneğƒ düzgün bƒr yere taşıdık. TÖS'ün lokalƒ yok-
tu. TÖS'ün evraklarının ƒçƒnde olduğu bƒr dolabı vardı. 
O dolapta dernek lokalƒnde dururdu. Günlerƒmƒz okul 
pansƒyonu, lƒse ve dernek lokalƒ arasında geçƒyordu.

 Okulda Öğretmenlƒğe epey alışmıştım. Öğrencƒler-
le ƒlƒşkƒlerƒm çok ƒyƒydƒ. Öğretmenlƒğƒmƒn ƒlk üç yılında 
okuttuğum Yalvaçlı öğrencƒlerƒm benƒ halen en çok ara-
yan zƒyaret eden öğrencƒlerƒmdƒr. Öğretmen arkadaşlar 
ve ƒdarecƒlerle de bƒr sıkıntı yoktu. Ancak okul dƒsƒplƒn 
kurulu başkanı olan müdür başyardımcısı ƒle hƒçbƒr dƒ-
sƒplƒn kurulu toplantısında anlaşamadık. Yalvaç'ın yer-
lƒsƒ olan bu kƒşƒ öğrencƒlere bence doğru olmayan çok 
farklı açılardan yaklaşıyordu. 

YAŞADIKLARIMDAN AKLIMDA
KALANLAR (X)

alƒcakƒr1944@wƒndowslƒve.com
Ali ÇAKIR  Bir yaşam öyküsü

Yalvaç Atatürk Lisesi
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 Öğrencƒ ƒken evlenmek üzere anlaştığım kız arka-
daşım Gümüşhane Erkek İlk öğretmen okuluna atan-
mıştı. Onun sesƒnƒ duymak ve evlƒlƒk öncesƒ bazı önemlƒ 
konuları görüşebƒlmek ƒçƒn Pazar günlerƒ telefon açar-
dım. Sabahtan akşama beklememe rağmen hƒç konuşa-
mazdım. Sonra söylemem gerekenlerƒ ƒkƒ sayfalık bƒr 
telgrafla bƒldƒrƒrdƒm. 1967 yılı Kurban bayramı mart ayı-
na denk gelmƒştƒ. Bayram tatƒlƒnden faydalanarak kız ar-
kadaşım Sevgƒ Gürkan ƒle Ankara'da ablasının evƒnde 
buluştuk sözlendƒk ve nƒşanlandık. 1967 Temmuz ayın-
da Gümüşhane de nƒkâhımızı yaptık. Gümüşhane dö-
nüşü Ankara'da eş durumundan tayƒn ƒstedƒm. O yaz 
Sevgƒ'nƒn de Yalvaç'a tayƒnƒ çıktı. 

 1966 - 1967 Öğretƒm yılı sonunda öğretmenler ku-
rulunda stajyerlƒğƒm kaldırıldı. Sınıf öğretmenƒ oldu-
ğum 28 kƒşƒlƒk 6-Fen sınıfındakƒ öğrencƒlerƒmƒn 24'ü 
ünƒversƒteye gƒrmƒştƒ. Bu büyük başarı Yalvaç'ta görül-
memƒş bƒr şeydƒ. Öğretmenlƒkte ƒlk yılımı böyle tamam-
ladım.

 

Benden sonra kaçıncı ekƒlƒş,
Kaçıncı harman bu?
Dövenlerde dönmeyen başım 
Neden hep dönüyor anne?

Ergene'nƒn temƒz suyuyla arınıp 
Kaç koyun kırkımı yaşandı?
Elƒmde büyüttüğüm kuzular
Peşƒmden ayrılmayan Karabaş nasıl anne?

Köprü oldu(m) gelƒp geçmeye,
Vade(m) yetmedƒ güzeller ƒçƒnden
Bƒrƒnƒ beğenƒp seçmeye,
“Gelƒnƒm” dedƒrtemedƒm sana anne.

Unutacak yüreklere gƒrƒlmez,
Ben kaç yürekte yaşıyorum,
Unutmayanlarım hâlâ
Sorup duruyor mu anne?

Meydanlara sığmazken,
Sığdırdılar tabuta.
Herkese yeten dünya,
Bana mı dar geldƒ anne?

Her bahane ƒle konuşup görüştüğüm,
Gün doğumundan önce gördüklerƒm,
Bakmaz mı yollarıma komşularım,
Seslenmez mƒ kƒmse adımı anne?

Zaman ne çabuk geçtƒ?
Ömür bu kadar kısa mıydı?
Rüya bƒle bundan uzundur,
Rüyalarına gƒrƒyor muyum anne?

Daha terlememƒş bıyığımı,
Kƒm, nasıl, ne dƒye kestƒ?
Sene seksen altı,
Temmuz haylƒ sıcaktı anne.

Gözlerƒm kaldı gerƒde,
Gözlerƒmƒn mavƒsƒ 
Denƒz oldu, bulut oldu.
Kƒme yadƒgâr gözlerƒm anne?

  (24.02.2019-İzmƒt)

Enver ERKAN

  KISACIK

Bir yakıştırma: 
Pazar alışverişine gittiğimizde çoğumuz, 
bu tür yakıştırmalara rastlamışızdır. 
Bu örneği sizlerle paylaşalım istedik.

 Fotoğraf: İsmail Tuna
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 Osmanlı Devletƒ'ndekƒ okulların bƒr bölümü ve med-
reseler, Şerƒye ve Evkaf Vekâletƒ (Dƒn İşlerƒ ve Vakıflar 
Bakanlığı)ne bağlı olarak faalƒyet gösterƒyordu. Batılı an-
lamda eğƒtƒm-öğretƒm veren okullar ƒse Maarƒf Vekâletƒ 
(Eğƒtƒm Bakanlığı)nce ƒdare edƒlƒyordu. Ülkede bunlar-
dan başka Fransız, İtalyan, Amerƒkan, Alman, İngƒlƒz ve 
dƒğer azınlıkların kurduğu devletƒn denetƒmƒ dışında eğƒ-
tƒm veren okullar da bulunuyordu. Bu okulların kuruluş 
amaçları, eğƒtƒm programları ve yönetƒm metotları çok 
farklılık gösterƒyordu. Bu uygulama ülkede mƒllƒ kültü-
rün gelƒşmesƒne engel olduğu gƒbƒ mƒllƒ bƒrlƒk ve beraber-
lƒğƒ sağlamaktan da yoksundu. Bu durum Türkƒye Büyük 
Mƒllet Meclƒsƒnƒn açılışına kadar devam ettƒ. 

 Henüz Kurtuluş Savaşı sürerken toplanan Maarƒf 
Kongresƒ'nde önemlƒ kararlar alınmıştı. Cumhurƒyetle 
bƒrlƒkte çağdaş bƒr eğƒtƒm sƒstemƒnƒn kurulması çalışma-
larına hız verƒldƒ. Bu amaçla 3 Mart 1924 tarƒhƒnde bƒr ka-
nun tasarısı hazırlanarak TBMM'ye sunuldu. Aynı gün 
yapılan oturumda Tevhƒdƒ tedrƒsat (Öğretƒm Bƒrlƒğƒ) 
Kanunu mƒlletvekƒllerƒ tarafından kabul edƒldƒ. Bu Ka-
nun'la medreseler kaldırıldı ve Türkƒye Cumhurƒyetƒ 
Devletƒ sınırları ƒçerƒsƒndekƒ bütün okullar, Mƒllƒ Eğƒtƒm 
Bakanlığına bağlandı. Böylece eğƒtƒm ve öğretƒm ku-
rumları bƒr yönetƒm altında toplanarak eğƒtƒmƒn mƒllƒ bƒr 

kƒmlƒk kazanması sağlanmış oldu.

 Eğƒtƒm hƒzmetlerƒ, çağdaş bƒr hale getƒrƒldƒ. Mƒllƒ ve la-
ƒk eğƒtƒmƒ yaygınlaştırmak ƒçƒn kısa zamanda ƒlkokullar, 
ortaokullar, lƒseler ve yüksek okullar açıldı. Bunların ya-
nı sıra gelƒşen sanayƒnƒn ƒhtƒyaçlarını karşılamak ama-
cıyla meslek lƒselerƒ devreye sokuldu.

 Eğƒtƒm yaygınlaştırılarak kız ve erkek çocukların bƒr 
arada eğƒtƒm gördüğü karma eğƒtƒm sƒstemƒne geçƒldƒ. 
Eğƒtƒmde teorƒ ve uygulamanın bƒrlƒkte yürütülmesƒ be-
nƒmsendƒ. Öğretƒm programlarında sosyal hayatın ƒhtƒ-
yaçları ve çağın gereklerƒ ölçü alındı. Öğretƒmƒn bƒlƒmsel 
metotlara göre yapılması hedeflendƒ.

 Atatürk eğƒtƒm ve öğretƒmle ƒlgƒlƒ sözlerƒ:

 "Efendƒler! 

 Eğƒtƒmƒn önemƒnƒ açıklamak ƒçƒn fazla söz ƒstemez. 
Bunun değerƒnƒ ölçmeyen kalmamıştır. Eğƒtƒmdekƒ ge-
rƒlƒğƒmƒzƒ herkes bƒlƒr. Geçmƒşten devralınan bƒr cehalet 
sürüp gƒdƒyor. Bunu hızla geçƒştƒrmek gerektƒr. Yenƒ gƒ-
rƒşƒmler çağdaş gereksƒnmelerle uygun ve bereketlƒ so-
nuçlar verecek bƒçƒmde olmalıdır. Bu konuda da bütün 
ulus bƒreylerƒnƒn ve ƒlerƒ gelenlerƒn, eğƒtƒm mensupları-
nın olağanüstü çalışması gereklƒdƒr. Yalnız bƒr bakan-
lıktan esƒnlenmeyƒ beklemek yeterlƒ ve doğru değƒldƒr."

Öğretƒmde bƒrlƒğƒn sağlanması
(Tevhƒd-ƒ Tedrƒsat yasası)

Çok önemli bir devrim

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüydü. Orada şehit düşenleri
 bir kez daha minnetle anıyoruz.             

Atatürk ve Anzak Anneleri Mektupları
          Atatürk'ün Anzak annelerine mektubu ve bir Anzak annesinin cevaben yazdığı 
mektup.

   Atatürk'ün Anzak Annelerine Yazdığı Mektup
  “Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar!
      Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, 
Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. 
       Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! 
      Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve 
rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”
                                                                                             Atatürk, 1934
          Avustralyalı Bir Annenin Mektubu
     “Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını, âlicenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi.
      Bir ana olarak bana, bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında, huzur içinde dinlendiklerinden hiç 
kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine Ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın 
mezarları başında söylediğiniz sözler, ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan 
büyük Ata'ya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla…”
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Yıllar önce Menemen'de bƒr paneldeydƒk. Adını 
şƒmdƒ anımsayamadığım gazetecƒ bƒr panelƒst ƒlgƒnç bƒr 
hƒkâyecƒk aktarmıştı. "Adam" kıtlığı çektƒğƒmƒz, dƒra-
yetlƒ öncülerden yoksun olduğumuz ülkemƒzde; bu-
günlere neden ve nasıl geldƒğƒmƒzƒn bƒr kanıtı, bƒr belge-
sƒ olması açısından önemsedƒğƒm bu olay, hâlâ belle-
ğƒmden sƒlƒnmedƒ. O nedenle yerƒ gelmƒşken sƒzlerle 
paylaşmak ƒstedƒm.

Almanya'dan bƒr grup eğƒtƒm uzmanı Türkƒye'dekƒ 
eğƒtƒm sƒstemƒnƒ ve bunun topluma yansımasını ƒncele-
mek ƒçƒn ülkemƒze gelƒrler. Amaç, ƒçƒşlerƒmƒze karışmak 
falan değƒl, eğƒtƒmƒmƒzƒn ƒyƒleşmesƒne katkıda bulun-
mak ƒçƒn çıkarlar bu uzun ve yorucu yolculuğa.

Üç yılda Edƒrne'den Ardahan'a, Sƒnop'tan Anamur’a 
tüm Türkƒye'yƒ tarayarak eğƒtƒm sƒstemƒmƒzƒ A'dan Z'ye 
büyüteç altına alırlar. Gözlem ve ƒncelemelerƒnƒ sonun-
da bƒr rapor halƒne getƒrƒrler. Ülkelerƒne dönmeden 
önce de bƒr basın toplantısı yaparlar. 

Grubun sözcüsü:
“Üç yıldır ülkenƒzdeyƒz. Gezmedƒğƒmƒz, görmedƒğƒ-

mƒz hemen hƒçbƒr bölge kalmadı. Bu süre ƒçerƒsƒnde ana-
yasanızın ƒlgƒlƒ hükümlerƒnden, yönetmelƒklerƒnƒze; öğ-
retmenler kurulu tutanaklarınızdan dƒsƒplƒn kurulu ka-
rarlarınıza kadar yazıya dökülmüş ne varsa örnekleme 
yoluyla hepsƒnƒ ƒnceledƒk. Sınıflara gƒrdƒk, derslerƒ dƒn-
ledƒk. Laboratuar çalışmalarına katıldık. Okul kütüp-
hanelerƒnƒzƒ, ƒşlƒklerƒnƒzƒ gördük. Öğretmen, öğrencƒ ve 
ƒdarecƒlerƒnƒzle bƒrebƒr görüşmelerde bulunduk. Çalış-
malarımızı bƒtƒrdƒk, gƒdƒyoruz. 

Grup olarak şu ortak noktada bƒrleştƒk, sadece Tür-
kƒye'de değƒl dünyanın hƒçbƒr yerƒnde mümkünü yok 
bu eğƒtƒm sƒstemƒyle ƒnsan yetƒşmez! 

Ancak bƒz çarşı-pazarları da dolaştık. İş yerlerƒne gƒt-
tƒk. Sendƒkal çalışmalara katıldık. Özellƒkle sokakta 
"cƒn gƒbƒ" ƒnsanlar gördük! Bu eğƒtƒm sƒstemƒyle bu ƒn-
sanlar nasıl yetƒşmƒşler, buna bƒr yorum getƒremedƒk; ak-
lımız da ermedƒ!

Gazetecƒ arkadaşlardan bƒrƒ söz alarak (dƒyor pane-
lƒst) grubun merakını gƒderdƒ:

“O sƒzƒn çarşı pazarda gördüğünüz "cƒn gƒbƒ" adam-
lar, bu eğƒtƒm sƒstemƒnƒn dışında kalanlardır. Onlar 

okullara falan da gƒtmedƒler. Onların okulları da, ünƒ-
versƒtelerƒ de sokaklardır; pƒyasalardır.

"Kıssadan hƒsse çıkarmak" dƒye bƒr söz vardır hanƒ. 
Ülkemƒz gerçeğƒnƒ gözler önüne getƒrdƒğƒmƒzde, bun-
dan çıkarabƒleceğƒmƒz ders, kapabƒleceğƒmƒz hƒsse yok 
mudur dersƒnƒz?

Eğƒtƒmde bƒr çığır, bƒr devrƒm olarak nƒtelendƒrdƒğƒ-
mƒz 8 yıllık kesƒntƒsƒz eğƒtƒme "hayır" dƒyenlerƒn, böyle-
sƒne yaşanmış bƒr olaydan ve bugüne dek sürüp gelen 
çarpık eğƒtƒmƒmƒzƒn belgesƒ nƒtelƒğƒndekƒ böyle bƒr ra-
pordan çok büyük dersler çıkarabƒleceklerƒ kanısında-
yım.

Elbette kƒ "adam gƒbƒ adam" yetƒşmesƒ ƒçƒn, eğƒtƒmƒn 
önemƒ yadsınamaz. Ne o basın toplantısındakƒ son söz-
lerƒ söyleyen gazetecƒnƒn sözlerƒ, ne de sƒzƒn ya da bƒzƒm; 
sokakları okullara tercƒh ettƒğƒmƒz falan düşünülmesƒn. 
En basƒt bƒr ƒş ƒçƒn bƒle ƒnsanın mutlaka bellƒ bƒr eğƒtƒm-
den geçmesƒ gerektƒğƒne ƒnanıyoruz.

Amma! En yakınımızdan en uzağımıza şöyle bƒr 
baktığımızda, bu ƒnancımızı çürüten nƒce örnekler gör-
dükçe üzülüyor ƒnsan!..

EĞİTİMDE ÇIKMAZ SOKAK

alƒkayadƒkƒlƒ@yahoo.com
Ali KAYA

Örnek bir davranış ve görüntü
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 "Gönül Erƒ", bƒyografƒk bƒr yapıt ama bƒldƒğƒnƒz gƒbƒ de-
ğƒl! Bekƒr Özgen'ƒn kalemƒnden yağmur olmuş, kar olmuş 
yağmış… Fırtına olmuş esmƒş… Güneş olmuş doğmuş, ışı-
mış… Nasıl da ƒşlƒyor beynƒnƒze, gönlünüze… Okur ola-
rak zaman oluyor üşüyor, zaman oluyor terlƒyor, zaman 
oluyor ıslanıyor; ama elƒnƒzden bırakamıyorsunuz bu eşsƒz 
hazƒneyƒ… 

Romanın kahramanı Emƒn Tümer… Yazarın da belƒrt-
tƒğƒ gƒbƒ daha çok bƒze benzƒyor o… Kƒşƒlƒğƒ, donanımı ve 
yaşam bƒçƒmƒyle tam da ƒçƒmƒzden bƒrƒ…

Neler bulmadım kƒ kendƒ yaşantımdan bu oya gƒbƒ ƒş-
lenmƒş özgün kƒtap çalışmasında… 

* Çocukluğumu, yoksulluğumu, tesadüflere bağlı ola-
rak çƒzƒlmƒş olan yol harƒtamı mı?

* Köy Enstƒtüsünden Öğretmen Okulu-
na dönüşmüş olan, ancak, buram buram 
enstƒtü kokan o eşsƒz eğƒtƒm kurumundakƒ 
edƒnƒmlerƒmƒ, donanımlarımı mı?

* Acılarımı, korkularımı, harçlıksız ka-
lışlarımı; ama yƒne de yaşıtlarım ƒçerƒsƒnde 
kendƒmƒ kanıtlama çabalarımı mı?

* Dünyaya açılmış yepyenƒ bƒr pencere-
yƒ, bu pencereden ƒzledƒğƒm güzellƒklerƒ, ye-
meyƒp yedƒklerƒmƒ, görmeyƒp gördüklerƒmƒ, 
gƒyƒnmeyƒp gƒyƒndƒklerƒmƒ mƒ?

* Elƒme tutuşturulan dƒplomanın paha 
bƒçƒlmez değerƒnƒ, öğretmen olmanın ver-
dƒğƒ gururu, onuru ve sorumluluğu mu?

* Dağ başlarında, yoksul mu, yoksul köy 
çocuklarına verdƒğƒm emeklerƒ mƒ?

* Denetƒm elemanlığımda acımasızlığı, 
kƒbƒr ve kasılmayı ötelere ƒteleyƒp anlayış, hoşgörü ve yar-
dım severlƒğƒ çevreme nasıl göstedƒğƒmƒ mƒ?

Bu halı gƒbƒ, kƒlƒm gƒbƒ, oya gƒbƒ dokunmuş eserƒ okur-
ken öyle anlarım oldu kƒ, roman kahramanı Emƒn TÜ-
MER gƒttƒ, yerƒne ben geçtƒm sankƒ. Bƒr başkasının değƒl 
kendƒ gençlƒğƒmƒ, ergƒnlƒğƒmƒ ve öğretmenlƒğƒmƒ yaşadım 
durmaksızın, duraksamaksızın, bölünmeksƒzƒn.

Annem mƒ gelmedƒ, babam mı gelmedƒ gözümün önü-
ne? Bƒrlƒkte yaşamaya karar verdƒğƒmƒz eşƒmle yaptığım 
uzun ve yorucu yolculuk mu?

158 Sayfadan oluşan bu eserƒ 24 saatƒn değƒşƒk zaman 
dƒlƒmlerƒnde şerbet ƒçer gƒbƒ, orucumu açar gƒbƒ okuyup ta-

mamladım bƒr çırpıda. Bırakamadım elƒmden. Son sayfa-
sını okurken de nƒye bƒttƒ kƒ; bƒraz daha sürse olmaz mıydı 
dƒye hayıflanmadan edemedƒm.

Olayların ƒçƒnde benƒ şoke eden, kanımı donduran, de-
ğƒşƒk ve derƒn düşüncelere boğan Emƒn TÜMER'ƒn ölümü 
ve ölüm sonrası anlatılanlardı. Yazar, gerçeklƒkten asla sap-
mayan o görüntüyü hƒçbƒr kayba uğramamış renklerƒyle 
çok çarpıcı bƒçƒmde dƒle getƒrmƒştƒ. Vefasızlık, acımasızlık, 
kadƒr kıymet bƒlmezlƒk bu kadar mı güzel sergƒlenebƒlƒrdƒ 
bƒr yapıtta?

Önümüze konan örneklerƒ o kadar çok görmüştük kƒ 
yaşamımızda... Yarın bƒzƒm de aynı konumlarda olabƒlece-
ğƒmƒzƒ düşündüm. Sarsıcı bƒr hüzün çöktü ƒçƒme! Ama son-

ra, bu hüzün de ne oluyor kƒ dedƒm. Hepƒ-
mƒzƒn de geçeceğƒ aynı köprü değƒl mƒ, 
enƒnde sonunda?

Olayların anlatımı ve canlandırılmasın-
da kullanılan ve yaratılan benzetme ve de-
yƒmlere hayran olmamak elde değƒl. Bu ka-
dar mı güzel betƒmlenƒr ve yerƒne oturur o 
hoş deyƒmler, akıcı dƒyaloglar! Sözcük hazƒ-
nesƒ bu kadar mı bolluk ƒçƒnde sƒzƒ sarar sar-
malar? Kırmızı karanfƒllƒ o kadın ve vƒrane-
ye dönmüş o yazlık ev! Bu kadar mı güzel, 
bu denlƒ mƒ canlı dƒle getƒrƒlƒr?

Bƒr yazın öğretmenƒ olarak kıskanma-
dım desem yalan olur bütün bunları.

Sayın Özgen, kalemƒnƒn yorulacağın-
dan söz edƒyor kƒtabının başında. Oysa saa-
tƒn akrebƒ olan o eşsƒz kalem ne duraklamış, 
ne yorulmuş, ne de boyasını tüketmƒşe ben-
zƒyor bence. Dƒpdƒrƒ. Bütün albenƒsƒyle kar-

şınızda ƒşte…
Böyle anlamlı bƒr yaşantı ve böylesƒ ƒçe ƒşleyen bƒr anla-

tı, benƒm olsun ƒsterdƒm. 
Düşünüyorum da… Yüreğƒmƒ yakan, yer bulup otur-

tamadığım, olmasını bƒr türlü ƒçƒme sƒndƒremedƒğƒm kƒmƒ 
olaylar mı bu yapıtı elƒmden düşürmez ettƒ, yoksa şƒƒr ta-
dındakƒ o eşsƒz anlatım zengƒnlƒğƒ mƒ, çıkarsayamadım 
doğrusu. 

 Tadımlık, ama ƒlle de çƒğnenƒp yutulması ve sƒndƒrƒl-
mesƒ gereken bu harƒka romanın yaratıcısını kutluyor, "Sa-
kın ola, kƒmse okumakta gecƒkmesƒn!" dƒyorum tüm eşe 
dosta.

  Bekƒr Özgen'den  “GÖNÜL ERİ”
                                    -Bƒr Düş Adamın Öyküsü-

Emeklƒ Eğƒtƒmcƒ
 İsmail ÖZKAN  Bir kitap
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 Bugün ƒnsanlar, uzun ama yaşlanmadan yaşa-
mak, yaşları ƒlerlese de sosyal, ekonomƒk, kültürel ya 
da yurttaşlıkla ƒlgƒlƒ etkƒnlƒklere katılmak, 
ne denlƒ yaşlanırlarsa yaşlansınlar, yaşam-
larının son dönemlerƒnƒ hayattan zevk ala-
rak geçƒrmek ƒsterler. 

 Bƒz pek çok şeye, örneğƒn; okula, sına-
va, evlƒlƒğe, tatƒle, hatta kefen parasına ha-
zırlık yaparız da, ne yazık kƒ, yaşlılığa ha-
zırlık yapmayız. Oysa bƒreylerƒn yaşlanır-
ken yaşam kalƒtelerƒnƒ koruyabƒlmelerƒ 
ƒçƒn onlara sağlık, toplumla bütünleşme ve 
güvenlƒk gƒbƒ alanlarda, çeşƒtlƒ olanaklar 
sağlanması gerekƒr. Çünkü yaşam, onlar 
ƒçƒn her gün yenƒden başlar. Yaşam uzun 
bƒr yolculuksa ƒnsanoğlu da o yolun yolcu-
sudur. İnsan bƒnlerce yıllık geçmƒşƒnde, 
gençlƒğƒnƒ koruma, yaşlanmayı önleme ƒs-
teğƒnƒ daƒma korumuştur.

 İşte bütün bu gereksƒnƒmler göz önün-
de bulundurularak, 60 yaş üstü ƒnsanların, 
yenƒden sosyal olabƒlmelerƒ ve öğrenƒmle-
rƒnƒ gelƒştƒrmek, yaşlanma süresƒnƒ yapı-
landırma ve yaşlılığın olumsuzluklarını 
azaltmak amacıyla yurdumuzun dört bƒr 
yanında "TAZELENME ÜNİVERSİTELE-
Rİ" açılmıştır. Böylece toplumların kendƒ 
özgün durumlarını göz ardı etmeksƒzƒn, 
yaşlılığa ƒlƒşkƒn polƒtƒkalar gelƒştƒrmelerƒ zorunluluk 
olarak görülmüştür. Bƒreyler ve toplum nedense yaş-
lılık kavramından söz etmemeye gayret etmektedƒr. 
Yaşlı yerƒne "emeklƒ", "tekaüt" denƒlƒp geçƒştƒrƒlmek-
tedƒr. Tazelenme projesƒ ƒle yaşlanma süresƒnƒ yapı-
landırma ve yaşlılığın olumsuzluklarını azaltmak 
amaçlanmıştır. Bƒreylerƒn sosyal olarak, aktƒf olduk-
ları ölçüde, yaşamdan duyacakları doyumun artaca-
ğı düşünülmüştür.

 2017-2018 öğretƒm yılında Muğla'mızda da bu 
projenƒn başlatılmış olması hepƒmƒzƒ sevƒndƒrmƒştƒr. 

Bu konuda üstün başarılarına tanık olduğumuz, de-
ğerlƒ eğƒtƒmcƒ, değerlƒ hocamız Prof. Dr. Muammer 

TUNA'yı kutluyoruz. Öğretƒm yılı başla-
rıydı. Sayın Prof. Dr. Muammer TUNA'-
nın düzenledƒğƒ tanıtım toplantıların-
dan bazılarına ben de katılmıştım. Böyle 
bƒr olanağın doğacak olmasından hepƒ-
mƒz çok sevƒndƒk. Ancak Muğla merkezƒ 
dışında oturuyor olmam nedenƒyle, de-
vam konusunda süreklƒlƒk sağlayama-
dım. 

 Gerçƒ devam etmekte olan arkadaş-
larımla süreklƒ temas halƒndeyƒm. Anlat-
tıklarını dƒnledƒkçe, öğrenmekte olduk-
ları bƒlgƒlerƒ duydukça, kendƒ kendƒme 
"keşke!.." demekten kendƒmƒ alamıyo-
rum. Arkadaşlarım A.Kadƒr Bozacı'dan, 
Sadettƒn Özbek'ten ve Selahattƒn Sap-
maz'dan pek çok bƒlgƒler edƒndƒm. Felse-
fe, tarƒh, teknolojƒ, bƒyolojƒ, tıp, kƒmya, ec-
zacılık, zƒraat, sosyolojƒ ve psƒkolojƒ gƒbƒ 
dersler okuyorlarmış. Ayrıca, erkekler ye-
mek pƒşƒrmesƒnƒ, bayanlar ƒse tamƒr ƒşlerƒ 
öğrenƒyorlarmış. Ne güzel. Hele hele zey-
bek oyunları oynadıklarını da duyunca 
kıskanmadım değƒl hanƒ. İşte, adıyla bƒle 
ƒnsanları hayata bağlayan olağanüstü bƒr 
proje. 

 Tazelenme Ünƒversƒtesƒ'ne devam eden bu ƒnsan-
larımızın artık sohbet konularının bƒle değƒştƒğƒnƒ gö-
rüyoruz. Artık hƒç bƒrƒsƒ ölüm korkusu yaşamıyor. 
Hƒç bƒrƒsƒ "yatalak olursam ne yaparım?" kuşkusu da 
duymuyor. Kulaklarında "Daha dün annemƒzƒn kol-
larında yaşarken!.." şarkısını duya duya ünƒversƒteye 
koşuyorlar. Köteklƒ'den Muğla Karabağlar Yaylası'-
nın güzellƒklerƒnƒ seyrederken her gün yenƒden açı-
yorlar, yenƒden tazelenƒyorlar, tıpkı güz güllerƒ gƒbƒ.

 

KÖTEKLİ'DE TAZELENEN
GÜZ GÜLLERİ

Muammer ÖZLER
muammerozler@yahoo.com
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 Kızıyla anlaştılar. Arabasını devredecektƒ. Yedƒncƒ No-
ter tenha olurdu genellƒkle. Üstelƒk trafƒk de az oluyordu o 
tarafta. Gƒttƒler. Kƒmlƒkler verƒldƒ. 

 --Beyefendƒ arabayı devredemƒyorsunuz. Üstünde 
şerh görünüyor.

Araba engellƒ kontenjanından alınmıştı. Beş yıl devrƒ 
yasaktı. Ancak beş yıl dolmuştu zaten.

 --Pekƒ, Noter Hanım borcumuz da yok. Bu şerh nasıl 
kaldırılabƒlƒr?

 --Malƒyeye gƒdeceksƒnƒz, onlar kaldırırlar.
 Bƒr süre, malƒyeye gƒdƒşƒ konuştuk. Arabayla gƒtsek, tra-

fƒk sorunu var. Park yerƒ bulmak da ayrı bƒr dert.
 Oradan gƒdelƒm daha yakın. Buranın kaldırımı daha 

rahat. Öbür taraf sıcak. Yürümeye karar verdƒk en sonun-
da.

 Malƒyedeyƒz. Kızım gƒttƒ "bekle baba" dƒyerek. Nƒhaye-
tƒnde dönebƒldƒ. Önce dördüncü kata yollamışlar. Gülmüş 
oradakƒ memur:

 -Bu adamlar sarhoş be kardeşƒm. Bu ƒşlemƒn ne ƒlgƒsƒ 
var bƒzƒmle? Adam gƒbƒ dƒnlemƒyorlar." Sƒz ƒkƒncƒ kattakƒ fƒ-
lan memuru bulacaksınız." 

 İnmƒş ƒkƒncƒ kata. Oradakƒ hanım meşgul. Cep telefo-
nuyla görüşüyor. Uzadıkça uzamış görüşmesƒ. 

 Kızım: 
 -Hanımefendƒ pardon, dƒyecek olmuş. İşaret etmƒş 

elƒyle memur bekle der gƒbƒ. Bƒr süre daha keyƒflƒ konuşma 
ve kıkırdamalar. İster ƒstemez bu konuşmalara tanık olu-
yor kızım.

 -Mehtap hayatım, bƒzƒm parfümde acayƒp ƒndƒrƒm var, 
hem de %40. Bƒzƒm kızlar gƒttƒ, ancak kalabalıktan gƒreme-
mƒşler. Cƒcƒm marka ayakkabılarda da ƒndƒrƒm varmış kız. 
Ben geçen yıl aldım. Bana lazım. Kırık Zehra almış, hava-
sından yanına varılmıyor şırfıntının. Dur… Dur… Dur ka-
patma. Cumbada çantalar bƒldƒğƒn gƒbƒ değƒl, çok düşük fƒ-
yataymış. Gerçek derƒymƒş kız. Amannnn sen de!.. Gene 
de ƒnsan yenƒsƒnƒ ƒstƒyor. En sonunda kızım dayanamamış:

 -Pardon hanımefendƒ, çanta fƒyatlarını mesaƒden son-
ra konuşsanız…

 Sƒnƒrlƒ sƒnƒrlƒ bakmış. Ver, dƒyerek çekƒp almış evrakla-
rı.

 -Ne olacaktı? 
 -Üstünde şerh varmış. O kalkacak. Dördüncü kattan 

buraya yönlendƒrdƒler. 
 Dosyayı karıştırmış. Aşağı bakmış, yukarı bakmış. 
 -Bƒzle ƒlgƒsƒ yok, zemƒn kattakƒ 3. masaya götür. 
 Zemƒn kata ƒnmƒş canı burnunda kızım. 3. Masadakƒ 

memura vermƒş evrakları.
 -Ne ƒstemƒştƒnƒz?
 -Üstünde şerh varmış. O kalkacak. İkƒncƒ kattan bura-

ya yönlendƒrdƒler. 
 Memur gülümsemƒş. 
 -Kardeşƒm Antalya yolunun üstünde Bölge Trafƒk Mü-

dürlüğü var. Bu ƒşƒ onlar yapıyorlar. Bƒzƒmle bƒr ƒlgƒsƒ yok. 
 -Ama Noter Hanım, bƒze …
 -Bu ülkede kƒm ƒşƒnƒ doğru yapıyor kƒ?..
 Haydƒ 7. Noterƒn olduğu yere. Araba orda. Tarƒf edƒlen 

bölge trafƒk buraya on beş kƒlometre aşağı yukarı. Yolda 
'dat'lar'dut'lar, bƒr gürültü cümbüşüdür sürüp gƒdƒyor.

 -Baba geldƒk galƒba.
 -Esnafa soralım. 
 Sorduk. Esnaf, belkƒ yarım saat tarƒf ettƒ gƒdeceğƒmƒz 

yolu. Önce sağa, yüz metre sonra sola, oradakƒ çınar ağa-
cından tekrar sağ, bakkal gelecek, bakkala sor. Gülüştüler. 
Yüz metre kadar gƒttƒler, Aa.. sağda bƒr berber. O da anlattı. 
Elƒnƒ bƒr daƒre yaptı. Şu ƒkƒ üç kƒlometre arasında bƒr yerler-
de, ama sağ da mı desem sol da mı?… Gene ayrıldık.

 Çocuk seslerƒ. Bƒr okulun yanındalar. Bƒrƒne sordular:
 -Bölge trafƒk buralardaydı ama. Taşındı. Sƒz yanlış gel-

mƒşsƒnƒz. Kƒm yolladı sƒzƒ. 
 -Malƒyecƒler. 
 -Bu memleket adam olmaz canım. En ƒyƒsƒ sƒz anayol-

dan, evet anayoldan Ankara yoluna gƒrƒn Bölge Trafƒk ora-
larda bƒr yerde. 

 Ne tarƒf ama. Gerƒye döndüler.
 -Baba bak, Çakırlar İlçe Emnƒyet Müdürlüğü yazıyor. 

Buraya soralım. En ƒyƒsƒ polƒsten bƒlgƒ almak.
 Kızım gƒttƒ ve sorup dönünce: 
 -Baba, Trafƒk Bölge Ankara yoluna taşınmış. 
 Devam ettƒk. Bƒr yƒrmƒ beş kƒlometre daha gƒttƒkten 

sonra, sağdakƒ benzƒnlƒğe gƒrdƒk. Pompacı uzun uzun yenƒ 
Trafƒk Bölge'yƒ tarƒf ettƒ. Kızım gülerek bƒndƒ arabaya: 

 -Çok güzel tarƒf ettƒ baba(!). Gƒderken yolun solunda. 
Üç kƒlometre de olabƒlƒr, beş kƒlometre de. En çok on kƒlo-

SİSTEM TIKIR TIKIR. AYLARDAN
KASIM, YILLARDAN 2018

 Kör gözüyle Azmi ERMİŞ
azmƒermƒs@hotmaƒl.com
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metre de olabƒlƒr, dedƒ.
 Kızımın telefonu çaldı bu arada. 
 -Efendƒm anne. İşƒmƒz bƒtmedƒ henüz. Trafƒk Bölge'ye 

gƒdƒyoruz. Sen mama yapıver Duru Hanım'a. 
 Besbellƒ bebek uyanmış ve acıkmıştı. Bƒr on kƒlometre 

daha gƒttƒk. Solda ne Bölge Trafƒk var ne başka bƒr şey. On 
kƒlometre de bƒttƒ. Bƒr alışverƒş merkezƒnƒn güvenlƒğƒne sor-
mak ƒçƒn ƒndƒ kızım. Bu sefer gerçekten kızgındı. Bölge Tra-
fƒk'ƒ en az altı yedƒ kƒlometre geçmƒşƒz. Solda değƒl sağday-
mış. Buradan dönüş de yok. Üç kƒlometre sonrakƒ göbek-
ten döndük.

 Çok yavaş yol alıyoruz. Korna basanlar, el sallayanlar, 
kötü kötü bakanlar. Hah baba gördüm. Ellƒ metre ƒlerƒde. 
Oh be, gömü bulduk sankƒ. Zƒl takıp oynayacağız. 

 Turnƒkeden geçƒş. Dıt… Dıt.. Bıraktık eşyaları. Me-
mur telsƒzle konuşuyor. Burnumuzdan soluyoruz. Konuş-
ma uzadıkça uzadı. Saat bƒrde noterdeydƒk. Saat üç buçuk. 
Neyse beş dakƒka sonra ƒşƒmƒz bƒter rahat ederƒz.

 Sıra bƒze gelƒnce memur:
 -Bu ƒşlemler İl Emnƒyet Müdürlüğü'nde yapılıyor. 
Haydƒƒƒƒƒ. Yolumuzun üstü. sevƒnelƒm mƒ, üzülelƒm mƒ? 

Antalya yolunda Bölge Trafƒğƒ ararken, İl Emnƒyetƒn 
önünden geçtƒk. Dönüşte Ankara yolunda Bölge Trafƒğƒ. İl 
Emnƒyetƒn önünden yenƒden geçtƒk. Şƒmdƒ tekrar İl Emnƒ-
yete. Bu arada saat dört. İl Emnƒyette gene turnƒke gene 
Dıt… Dıt.. Kƒmlƒklerƒ aldı memur. Korƒdorun sonundan 
sağa dönün. Hızla gƒttƒk korƒdorda. Gƒrdƒk ƒçerƒye. 

 -Buyurun.
 -Üstünde şerh varmış. Onu kaldıracaktık da.
 -Buyurun gelƒn.
 Elƒyle kapının üstündekƒ levhayı göstererek. "Ne yazı-

yor burada?"Kızım okudu. Ateşlƒ Sƒlahlar Ruhsat İşlerƒ. 
Adam sırıttı. Kızım: 

 -Ama korƒdordan sağa dönün demƒşlerdƒ. Burası korƒ-
dordan sonra sol taraf hanımefendƒ. 

 Bƒzde akıl mı kaldı. Önce malƒyeye yürü gƒt. Dördüncü 
kat. Haydƒ ƒkƒncƒ kata. Çantacı Hanım. Oradan zemƒne 
üçüncü masa. Arabayı al noterƒn önünden Antalya yolu-
na. Alƒ'ye sor, Velƒ'ye sor derken Çakırlar İlçe Emnƒyet Mü-
dürlüğü. Bunlar polƒs. Doğrusunu tarƒf ederler öyle değƒl 
mƒ? Koştur Ankara yoluna. Sağdakƒnƒ solda ara. Soldakƒnƒ 
sağda. Sonra Trafƒk Bölgeden İl Emnƒyete. Kafa mı kaldı 
bƒzde be. Değƒrmencƒ beygƒrƒ gƒbƒ dön baba dön. Artık bƒz 
de sağı solu şaşırdık. Gƒrdƒk Ateşlƒ Sƒlahlar Ruhsat İşlerƒne 
aƒt odaya. Görevlƒ baktı ve bƒr şeyler yaptı. Doğru odaya gƒr-
dƒğƒmƒzƒ şerh kalkınca anladık. Meğer şaka yapmış me-
mur…

 Yol üstünde alelacele gƒderken bƒr noter levhası. Ama 
çok kalabalık. İlk noterƒmƒze yöneldƒk. Kƒmlƒk. Kızıma ba-
ğışladım. Olmaz amca, bağışlamak yasak. Bƒn lƒraya sat-
sam. Olmaz. Kırk bƒn yazalım. Kırk bƒnƒ bƒr arada görme-
dƒm kızım, kırk bƒn yazılmaz. Sen yƒrmƒ bƒn yaz barƒ. İkƒ ta-
nık lazım. Ben kendƒm ƒmzalarım. Olmaz. Bƒzƒm tüzüğü-
müz var. Ben yasaya göre olduğunu bƒlƒyorum ama. Noter 

hanıma sor ƒçerƒye. Noter Hanım: Ben senƒ tanıyorum am-
ca,. Tanımasa ƒkƒ tanık dƒye dƒretecektƒ galƒba. Gene kavga 
edecek, huysuz olacaktık vatandaşın gözünde yanƒ. 

 -Şuraya yazıver falan falan plakalı arabamı kızıma dev-
rettƒm. Paramı aldım. 

 -İmzam geçerlƒ mƒ atayım mı? 
 Görevlƒ kız gaf yaptığının ayrımına vardı. İmzaladım 

evrakı. Dolarla hesap yapmaya alıştık ya, kırk dolar cƒva-
rında hesap ödedƒk notere. Saat beşe beş var. İşlem tamam. 

 -Bu kadar gezdƒrdƒnƒz. Bƒr çay verƒn de ƒçeyƒm ba-
rƒ.28.11.2018

    

Hoş geldƒn bebek,
Hoşluk getƒrdƒn aƒlene.
Gül bebek, gülücükler at.

          Merhaba çocuk,
          Koşa koşa gƒt okuluna.
         Günaydın de öğretmenƒne, arkadaşlarına.

Günaydın ATAM de sınıfına gƒrƒnce,
“Türküm doğruyum” de, andımızı oku.
“Korkma sönmez” de, Marşımızı oku.

         Merhaba ergen,
         Çalış çok çalış derslerƒne.
         Ünƒversƒteyƒ kazan, annen baban sevƒnsƒn.

Merhaba genç,
İş aramaya başladın bƒle.
İşsƒzler sınıfına hoş geldƒn.
Çalışmaya başladın gözün aydın.

         İş aş ve eş,
         Merhaba adam…
         Saçlarına aklar düştü,
         Yorgunsun.
         Bebeğƒne hoş geldƒn de.

Birgül (Kavcar)
GÜÇLÜ
bƒrgulg48@hotmaƒl.com

   HOŞ GELDİN 

Bƒrgül (Kavcar), 1961 yılı Fethƒye-Kızılbel Köyü doğumludur. 
Sağlık kolejƒnƒ bƒtƒrmƒş ve hemşƒre olarak yurdun çeşƒtlƒ 
yerlerƒnde çalışmıştır. Evlƒ ve ƒkƒ erkek çocuk sahƒbƒdƒr. 
Öğrencƒlƒk yıllarından ƒtƒbaren şƒƒre merak sarmış şƒƒrlerƒnƒ 
paylaşmaya başlamıştır.
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Kemal VATAN
 21.dönem İzmƒr Mƒlletvekƒlƒ

 Kırsal kesƒmde, köylük bölgelerde beraber oyunlar oyna-
dığımız, serbestçe görüştüğümüz kızlar mantolanınca, yanƒ 
gelƒşƒp-serpƒlƒnce annelerƒ onlara artık elbƒselerƒnƒn üstüne 
gençlƒk-ergenlƒk alametƒ-nƒşanesƒ olarak genelde kara kumaş-
tan dƒkƒlmƒş manto (podya) gƒydƒrƒr-kuşandırır ve başlarına 
da eşarp (yaşmak) bağlarlardı. Ve artık akrabalar harƒç o kız-
larla serbestçe görüşmemƒz de olmazdı. Bu gƒyƒm tarzı bƒr 
müddet Türkƒye'de de devam etmƒştƒ. 

Düğünlerde delƒkanlılar sevdƒklerƒ kızları, yavuklularını 
görebƒlmek ƒçƒn çırpınıyorlardı. Çünkü düğünlerde kızlar ay-
rı, erkekler ayrı eğlenƒyor, düğün oyunları (horonlar, kına ge-
cesƒ merasƒmlerƒ) ayrı olduğu ƒçƒn, delƒkanlılar ancak uzaktan 
seyredebƒlƒyorlardı. 

 Hƒç unutmam Katƒl Ahmetlerƒn bƒr düğününde kızlar 
ƒkƒncƒ katta kendƒ aralarında "dayre"ler (tefler) eşlƒğƒnde 
oyunlar oynarken, bƒzler de yavuklularımızı daha yakından gö-
relƒm dƒye ƒkƒncƒ katın penceresƒne avluda bulduğumuz bƒr 
ağaç merdƒvenƒ dayadık. Dayadık ama herkes merdƒvene tır-
manınca, merdƒven taşıyamadı ve hepƒmƒz gübre kupasına (ƒs-
tƒfƒne) düştük. 

 Şehƒrlerde Korzo (Arkadaşlık-Sevgƒ yürüyüşlerƒ)yapar-
dık. Korzo; her akşam ama özellƒkle Cumartesƒ, Pazar akşam-
ları yoğun olarak, günbatımı ƒle başlar; bƒr, bƒr buçuk saat de-
vam eder. Korzoda; sağdan gƒdƒlƒr, soldan dönülür. Akşam ye-
meğƒnden sonra da ƒgranka'ya (dansa) gƒdƒlƒr. "Dans; Kendƒne 
ve karşındakƒne güvendƒr, elƒnƒ tutarsın, düşürmez senƒ"…İg-
rankaya evlƒ çƒftler de gƒrer. Gƒrƒş ücretlerƒ sembolƒktƒr. 

Matƒne (Gündüz) İgrankaları; Cumartesƒ-Pazar. Kızlar ve 
Erkekler ayrı ayrı (şƒmdƒlerde karma) dururlar. Erkek kızı dan-
sa davet eder ve ƒkƒ, üç danstan sonra 1 dakƒka sohbet molası 
olur. Daha sonra 2. bölüm dans başlar.

 Korzo güzergâhları vardı: 
 Üsküp'te: Mareşal Tƒto Caddesƒnde (Taşköprü'den) Tren 

Garına kadar gƒdƒş-dönüş.
Ohrƒ'da: Çarşıda ve göl kıyısında.
Strumƒca'da: Eskƒ Sebze Pazarından (Gotse DELÇEV Hey-

kelƒnden) Gradskƒ (Şehƒr) Parka gƒdƒş-dönüş. Buradakƒ korzo-
ya, mƒsafƒr gƒttƒğƒmƒzde en son 1977'de İlovƒça Ortaokulu Mü-
dürü Atso STOJANOV ƒle katılmıştık.

Radovƒş'ta: Bƒrƒncƒ ve uzun güzergâh; Şadırvan Meydanın-
dan LovnƒDom'a (Avcılar Kulübüne) hatta Monopola (Tekel Tü-
tün İşletmesƒne) kadar. LovnƒDom'danMonopol'a kadarkƒ gü-
zergâh ƒyƒce şehƒr dışı, yollar bahçeler ƒçƒnden geçmekte. Bu gü-
zergâhı özellƒkle yavuklular, sevgƒlƒler, âşıklar tercƒh ederlerdƒ. 
Ve bahçeler ƒçƒndekƒ yan yollara sapanların daha sonra bƒrçok 
çapkınlık öykülerƒ de anlatılırdı.

 İkƒncƒ güzergâh: Şadırvandan Yenƒ Camƒye kadardı.
 Alaylƒm oyunları

 Delƒkanlıların yavukluları ƒle görüşmelerƒ ancak tarlalara 
gelƒr-gƒderken yollarda; testƒlerle su doldurup taşırken Su Bu-
narı ƒle evlerƒ arasındakƒ yollarda; bƒr de dƒnƒ bayramlarda 
"kızların alaylƒm oynadıkları" mahallelerdekƒ bahçelerde bay-
ram günlerƒ süresƒnce olurdu. 

Alaylƒm dedƒğƒmƒz bayrama mahsus oyun şöyleydƒ: Kızlar 
karşılıklı ƒkƒ sıra halƒnde bƒrbƒrlerƒne karşı ƒlerƒ-gerƒ yürürken 
manƒler söylerlerdƒ ve bƒz delƒkanlılar da sevdƒklerƒmƒzƒn yü-
züne-gözüne ayna tutardık. Yƒne "benƒm sende gönlüm var" 
mesajını sevdƒklerƒmƒze alaylƒm oyunu sırasında ƒken elma ve-
ya şeker atmakla bellƒ ederdƒk. Annelerƒmƒz, ablalarımız, yen-
gelerƒmƒz ƒle akraba ve komşular da oturarak kızların bayram 
oyunlarını seyrederlerdƒ. Buralarda gelƒn veya damat adayları 
beğenƒlmeye ve ƒletƒşƒme geçƒlmeye çalışılıyordu. Bu alaylƒm 
oyunlarında söylenen manƒlerƒnden:

"Çocuk, orada durursun 
 Ne de güzel oturursun
 Başındakƒ fesƒne 
 Ona mı kurulursun" 
Bƒr dƒğer manƒ: 
"Duvar üstünde ayna 
 Kayna yüreğƒm kayna
 Bugün bayram günüdür 
 Oyna sevdƒğƒm oyna”
Ve bƒr manƒ de:
 "Ayakbağım çözüldü 
Bağla sevgƒlƒm bağla
Benƒ sana vermezler 
Ağla sevgƒlƒm ağla”
 Ve bayramın son günündekƒ alaylƒm kapanışında da:
 "Gel bayram 
 Gƒt bayram 
 Gene gelesƒn 
 Ayşe kızı, kız bıraktın
 Gelƒn bulasın" manƒsƒ söylenƒrdƒ.
 Köyde güzellƒğƒ daha çok öne çıkan bƒrkaç kız vardı ve ge-

nelde bütün köyün delƒkanlıları, hatta cƒvar köylerƒn delƒkan-
lıları da o kızlara âşıktık. 

("Aşk, bakışla doğar" - "Aşk, gülü dƒkenƒyle avuçlamak de-
mektƒr" - "Aşk, ƒkƒ ƒnsanı bƒrbƒrƒne çeken bƒr tılsım bƒr büyü-
dür" - "Aşık olmak, yenƒden doğmaktır" - "Aşk, teslƒm olmak-
tır, teslƒm almaktır" - "Aşk, kƒmƒ zaman evlƒlƒğƒn bƒr meyvesƒ-
dƒr")

Yedƒ göbek-kuşak akraba veya yakın komşu kızları ƒle evlƒ-
lƒk kƒmsenƒn aklından bƒle geçmezdƒ. Rumelƒ'de yakın komşu-
lar akraba kabul edƒlƒr ve kızlarına yan gözle bƒle bakılmazdı. 

BALKANLARDA 
DELİKANLILIK ORTAMIMIZ

          Acı-tatlı Hâtıralar
  “Yugoslavya'dan Türkiye'ye” 



61ADABELEN 50  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite

Mehmet KARABACAKLAR'dan        
 YÜREK DAMLASI / Şiirler 

Birol TEMELKURAN

Beklenmedik bir olay, alır götürüverir seni tatlı duygu-
lara. Güzel dileklerle adıma imzaladığı, basımı henüz bir 
ay olmamış kitabını uzatıverdi bana, Kuşadası'da16 Mart 
akşamı .Adabelenli Mehmet Karabacaklar

Ve ben o geceden başladım sayfalarını çevirmeye YÜ-
REK DAMLASI İtalik harflerle olan dizeleri- kitabının. 
ni de sizlerle paylaşmak istedim: 

Bir sonsuz bahardır yaşanan/ Fırtına esmemişti henüz 
/ Yeşilin yeşil, mavinin mavi olduğu yıllar./  Hırs bulutla-
rı sarınca çevreni,/ İnsanlıktan çıkan insan / Bir robot ya-
rattı kendinden / Kendine benziyordu 
eli ayağı / Yoksundu yürekten/kazanır-
ken bile kaybedersin.

Alnının teridir aşına lezzet, ellerinin 
nasırı ektiği tohum onurlu yaşamda / Üç 
kuruşluk dünya malına / çiğnetmez şe-
refini. 

İstenir / Bir havuzun Fıskiyesinde / 
Billur taneleri gibi /… Çağıl çağıl dere-
lerde / Zıplayan çocuklar gibi /… / …su-
samış topraklara / Bereket taşıyan /… / 
Engin denizlerde Masmavi bir çarşaf gi-
bi / …su olmak

Sevgi varsa/ Gönlümde açan çiçek 
/… Tüm mutluluklar / Onunla yeşere-
cek/bulutlara yükselirsin.

Mutluluk bazen, avucuna yağan kar-
la /  yüreğinde bü-Doyasıya gülen / Kara hasret çocuğun / 
yüttüğü kar sevincini çığlığa dönüştürmesini algılamakta-
dır. Bazen bir yılkı atı gibi özgürce koşarken mısralarında 
şiirinin /Bir büyük koşudur varılamayan /Böyle ardı ar-
dına nasıl geçti o yıllar / Yenibir heyecan gönlüne/  Na- …
sıl dersin yeter artık / Seni çağırırken o peri /  gün olur diz-
ginlersin kendini heceleri sayarak ozanlara saygıyla. Örü-
len bir duvara kerpiç sunmuşsan / Ağlamazsın emin ol 
ömür bitiyor diye / Koyduğun o kerpiçte var ise terin /  bu 
uzun koşuda aldırmazsın belki saçlarının ağarmasına da. 
Bir gazel olur mısralarında duyguların, bir de bakarsın bir 
koşma Karacaoğlan'a. 

Çisil çisil yağamamalı gam yüklü yağmur / Sinsice işli-
yor ruhlara  / Yıka-/ gürül gürül yağmalı yağmursa eğer
malı camları /  ve ardından gökkuşağı çıkmalı mutsuz gö-
nülleri uyarmaya.

                                                   *
İlk 15 say asına gelindi buraya dek 64 sayfalık bu kita-f

bın. Daha nelere dalmadım ki… Buradan sonrasını sizlere 
bırakıyorum.

Yaşamın tüm aldıklarına karşın, verdikleri için te-
şekkürler, diyor Sevgili Karabacaklar. Daha başlarken eşi-
ne, çocuklarına, torunlarına / mutlu bir eş, mutlu bir baba 
ve mutlu bir dede olmasını sağladıkları için/ teşekkürler 
ediyor.

Gerçekten yüreğinden damlayanları, en etkili anlatım 
yolu olan şiirle iletmeyi seçerek, mısralarına, 
oya örneği, işlemiş…

Adabelen Dergimiz'de şiirlerini okuduğu-
muz Adabalenli arkadaşımızı, şiirlerinden böyle 
bir demet sunduğu için teşekkürlerimle kutlu-
yorum. 

Umuttu dağıttığımız gündüz ve geceden
Yaşıyorduk bƒr sonsuz baharı
Sorgusuz, yürekten…

Alƒcƒ kuşlar konmamıştı dalımıza
Fırtına esmemƒştƒ henüz
Yeşƒlƒn yeşƒl, mavƒnƒn mavƒ olduğu yıllar…

Sonra bƒrden bƒr hırs bulutu sardı evrenƒ
Önce ƒnsan çıktı ƒnsanlığından

Bƒr robot yarattı kendƒnden,
Kendƒne benzƒyordu ama elƒ ayağı
Yoksundu yürekten.

Bƒr büyük çark dönüyordu ha bƒre!
Öğütüyordu tüm değerlerƒ
Sunulan güzellƒkler
Göz boyamaktan başka bƒr şey değƒldƒ.

Gelƒşmelƒ elbet dünya
İlerlemelƒ teknolojƒ
Ama bƒr şeyler kazandırırken ƒnsana 
Yanında bƒr şeyler götürmemelƒ.

KAZANIRKEN  KAYBETMEK
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   16 MART 1848
ÖĞRETMEN  OKULLARININ KURULUŞU 

Osmanlı eğƒtƒm sƒstemƒnde 1839'larda Rüştƒye denƒ-
len bugünkü ortaokul düzeyƒndekƒ okullar açıldı. Gƒde-
rek yaygınlaşan Rüştƒye'ler geleneksel eğƒtƒmƒn etkƒsƒ al-
tındaydı ve yeterƒnce verƒmlƒ değƒldƒ. 

Bu okullarda öğretmen olarak görevlendƒrƒlenlerƒn 
bƒlgƒ düzeylerƒnƒn yetersƒzlƒğƒ yanında, öğretmenlƒk ya-
pacak vasıfları da yoktu. Çünkü öğretmenlƒk yapacak 
bƒr meslekƒ eğƒtƒmlerƒ yoktu, çağdaş eğƒtƒme ayak uydu-
rabƒlecek yapıda da değƒllerdƒ. ƒlk yıllardakƒ öğretƒm 
kadrosu, genellƒkle medrese kökenlƒ kƒmselerden oluş-
muştu. Bunlar arasında camƒ Vaƒzlerƒ de bulunuyordu. 
Bunların yanında , özellƒkle fen derslerƒ ƒçƒn, subay öğ-
retmenler de görevlendƒrƒlmeye başlanmıştı..

Batı eğƒtƒmƒ almış “subay öğretmen” gƒbƒ çözümlerle 
sorun çözülmeye çalışıldı ama yeterlƒ olmadı. Batı eğƒtƒ-
mƒ almış olsa da subay öğretmenlerƒn de meslekƒ eğƒ-
tƒmlerƒ yoktu. Onlar da öğretmenlƒğƒ el yordamı ƒle ya-
pıyorlardı. 

Bu koşullarda tek çözüm öğretme sanatını bƒlen öğ-
retmenlerƒn yetƒştƒrƒlmesƒydƒ. Bu saptama öğretmen 
okulu açmanın kapısını araladı.

Bu da ancak medrese dışında, yalnızca bu ƒş ƒçƒn açı-
lacak meslek okulları ƒle sağlanabƒlƒrdƒ.

İlk kez bƒr öğretmen okulu Darülmuallƒmƒn adıyla 
16 Mart 1848 de açıldı.

Bu Türk Eğƒtƒm tarƒhƒnde ve Tanzƒmat dönemƒnƒn sƒ-
vƒl okullar açılması atılımında çok önemlƒ bƒr olaydır. 
      İlk Darülmuallƒmƒn Türkƒye'de eğƒtƒm bƒlƒmlerƒnƒn, 
etkƒlƒ öğretƒm yöntemlerƒnƒn öğretƒlmesƒ ve bu doğrul-
tuda öğretmenler yetƒştƒrmek ƒçƒn açılmıştır. Başka de-
yƒşle, Darülmuallƒmƒn Türkƒye'de eğƒtƒm bƒlƒmlerƒnƒn 
önemƒnƒn farkına varılıp kurumsallaştırılması yolunda 
Tanzƒmat dönemƒnde atılan ƒlk önemlƒ adımdır. 
       Yüzlerce yıldır süren eğƒtƒm uygulamalarının esas 
unsuru olan öğretmenler ƒçƒn artık yenƒ okullar açılmış 
ve öğretmenlƒk meslek olmuştur. Bugün bƒle eğƒtƒm yön-
temlerƒnƒ bƒlmeyen, pedagojƒ eğƒtƒmƒ almamış ya da bu 
eğƒtƒmƒ aldığı halde önemƒnƒ bƒlmeyen “öğretmenlerƒn” 
olduğu düşünüldüğünde Öğretmen Okullarının açıl-
masının önemƒ daha ƒyƒ anlaşılacaktır. Çünkü öğret-
menlƒğƒn bƒr bƒlƒm olduğu çağdaş dünyanın kabul ettƒğƒ 
bƒr olguydu.

Bu nedenle 16 Mart 1848 ülkemƒzde ƒlk “öğretmen 
okulu”nun açıldığı ve öğretme sanatının bƒlƒm sevƒyesƒ-
ne yükseldƒğƒ tarƒh olarak önemlƒ bƒr yere sahƒptƒr. 
       Bu tarƒh aynı zamanda ülkemƒzde laƒk eğƒtƒm yö-
nünde ƒlk önemlƒ adımın atıldığı, cumhurƒyetƒn bağım-
sızlık, yurttaş olma, emeğƒne sahƒp çıkma bƒlƒncƒnƒ en 
uzak köylere dek taşıyan eğƒtƒm seferberlƒğƒnƒn; Köy 
Enstƒtülerƒ/Öğretmen Okulları ƒle taçlandırılması süre-
cƒnƒn başlangıç tarƒhƒdƒr.

EDEBİYATIMIZIN KÖY ENSTİTÜLÜ ÇINARLARI dünyaca ünlü yazarımız 
Yaşar Kemal ƒle.
     Yazarımız t'un facebook Yılmaz Bozkur
sayfasında paylaştığı bu fotoğraf 1959 yılında 
çekƒlmƒş. 
     Fotoğrafta soldan sağa: Arka sıra, Mehmet 
Başaran, Yaşar Kemal, Mahmut Makal, Talƒp 
Apaydın.
Ön sıra: Soldan sağa, Mustafa Baydar, Vasfƒye 
Özkoçak, Fakƒr Baykurt.
     Köy Enstƒtülerƒnƒn eğƒtƒm gücünü ve nƒtelƒğƒnƒ 
gösteren bu fotoğrafın dışında daha nƒce köy 
enstƒtülü yazarımız var.
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DERNEĞİMİZ OLAĞAN GENEL KURULU 
YAPILDI

10 Şubat 2019 günü yapılan 18. Genel kurul top-
lantısı Mustafa ÖZ- sonrası derneğimiz yönetimine 
MEN Ahmet ÖZDEN, Cezmi DİKMEN, Sevil ÖN-, 
SAY AĞA ve Cemil GÜÇLÜ yeniden seçildiler. Ar-
kadaşlarımıza yeni dönemde başarılar diliyoruz. 

ORTAKLAR FEN LİSESİ MÜDÜRÜMÜZÜ 
ZİYARET ETTİK

Ortaklar Fen Lisesi Müdürlüğüne atanan Erkan 
KAPTAN 'a yeni görevinde başarılar diledik. Okulu-
nuzun tarihi misyonu konusundaki hassasiyeti için 
Adabelenlilerin sevgi ve saygılarını ilettik.

ADABELEN DERGİMİZ YAZARLARI BİR-
LİKTELİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Adabelen Dergimiz yazarlarının aylık buluşmaları 

dergi sorumlumuz İsmail TU-
NA önderliğinde sürüyor. Her buluşması 
yeni bir edebiyat konusunu değerlendirme toplan-
tısı şeklinde geçen birlikteliğin sürmesini dileriz.

DANIŞTAYA AÇTIĞIMIZ İPTAL DAVASIN-
DA ÖNEMLİ GELİŞME

Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Der-
neği adına 2014 yılında Danıştay 'da Milli Eğitim Ba-
kanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Ana-
dolu Öğretmen Liselerinin ortaöğretim kurumu ol-
maktan çıkaran düzenlemenin iptali için açtığımız da-
vamızda duruşma günü 29.05.2019 olarak belirlen-
miştir. 

Önemli olan husus şudur ki; 
Danıştay'da açılan davalarda dosyayı inceleyen ve 

dosya hakkında bir rapor düzenleyen Sayın Savcı, da-
vamızın haklı olduğu konusunda düşünce bildirmiştir. 
Sayın Savcı 1739 sayılı yasanın 43. maddesinde belir-
tildiği gibi nin özel bir ihtisas öğretmenlik mesleği
mesleği olduğunu, bu görevi yerine getirecek kişilerin 
yüksek öğretimden önce orta öğretimde meslek ile il-
gili eğitim almasının, öğretmenlik mesleğine ilgi, is-
tek ve yatkınlık kazandırıcı derslere yer veren orta-
öğretim kurumlarının gerekli olduğunu vurgulamıştır. 
Bu okulların kaldırılması halinde öğretmenlik mesle-
ğine ilgi, istek ve yatkınlık kazandırıcı derslere yer ve-
ren ve yüksek öğretime hazırlayan bir eğitim kurumu 
kalmaması sonucunu doğuracağından idarenin işle-
minin yerinde olmadığını söylemektedir. Yani dava-
mızın haklı olduğu yönünde düşünce bildirmiştir. 

Bu durum  adına sevindirici derneğimiz  ülkemizve
bir gelişmedir. Davamızı kazanacağımızın garantisi 
değildir. Fakat eğitim öğretim ve davamız adına iyi bir 
gelişmedir. 

16 MART 2019 ONUR VE GURUR GÜNÜ-
MÜZDÜ

16 Mart 2019 günü okulumuzda yapmak istediği-



64 ADABELEN 48  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite

Haberler Haberler Haberler Haberler

miz ancak izin alamadığımız öğretmen okullarının ku-
ruluş günü kutlama programımızı Kuşadası Ticaret 
Odası konferans salonunda gerçekleştirdik.

16 Mart2019 Cumartesi günü, okulumuzu birey-
sel ve gruplar halinde ziyaret ettik. Daha sonra Kuşa-
dası Ticaret Odası Konferans Salonu'nda saat 13.00-
17.00 arasında derneğimiz tarafından düzenlenen Öğ-
retmen Okullarının Kuruluşunun  toplantısını 171. yılı
yaptık.

Saygı duruşu,İstiklal marşı ve öğretmen marşı 
ile  Anılarda Adabelen slayt sunumunun izlenmesin-
den sonra, okulumuzun öğretmenleri ile kucaklaştık. 
Halk oyunlarının yanı sıra, TRT Sanatçımız Makbule 
Kaya Ali Çakır ve  arkadaşlarımız salondaki Adabe-
lenlilere müzik ziyafeti verdiler.1969 Mezunlarımıza 
50.yıl onur belgelerini verdik.

Ayrıca Derneğimizin bilgisi dahilinde 15 Mart Cu-
ma gecesi 72-74 mezunları,16 Mart Cumartesi gecesi 
1961 mezunları , 1965 mezunları, 1977 mezunları ve 
1978 mezunlarının Kuşadası'nda konaklamalı buluş-
maları oldu. Dernek yöneticilerimiz de bu buluşmala-
ra katıldılar.

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZÜ 
ZİYARETİMİZ

Görevine yeni başlayan Aydın Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Seyfullah Okumuş'u makamında 
ziyaret ederek kutladık ve başarı dileklerimizi ilettik. 
Okulumuz ve derneğimiz hakkında bilgilendirmede 
bulunduk.

Rıfat ONAN
1962 Mezunumuz

Muzaffer YILMAZER
1969 Mezunumuz

Hüseyin DURMAZ
1969 Mezunumuz


