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Adabelen'in sanal âlemde de olsa 
55. sayısına ulaşmanın kıvancı için-
de sizlere bir kez daha “merhaba” de-
mek çok güzel. Çok güzel, çünkü bir 
türlü yaşamımızdan çıkıp uzaklaş-
mayan, çoğalarak süren, yaşamımızı 
alt üst eden ve bitirmek için uğraşan  
Corona belasının içinde de olsak siz-
lere ulaştığımız için çok güzel.

      Sözümüzü, Neşet Ertaş'ın tüm insanlara seslenen: 
“Bir	anadan	dünyaya	gelen	yolcu	/	Görünce	dünyaya	
gönül	verdin	mi?”	dizeleriyle sürdürelim. Tüm insanla-
rın kardeşliğini vurgulayan N. Ertaş'ın bu sorusuna, ge-
rek ülkemizde gerekse dünyada her gün dalaşan, dalaş-
tıran insanlar bulundukça hangimiz gönül rahatlığıyla	
“Evet!”	diyebiliriz?  İktidarlar iktidarda kalabilmek için 
düşman yaratıyorlar. Doğu Akdeniz ve bölgemizin tümü 
bunun çarpıcı örneği.  

Prof. Dr. Sinan Canan, “İnsan,	karnı	doyunca	arıza	
çıkaran	tek	yaratıktır.”	diyor. Gerçekten de öyle.  Yoksa 
ülkemizde ve dünyada üretilen ürünler, değerler hakça 
paylaşılsa tüm insanlar, insanca yaşama olanağına kavu-
şur ve bu	dünyaya	gönül	verir.	

Bu bağlamda “  Dünya	ne	kadar	barış	içinde	oldu?”
diye de soralım. Geçen son 3400 yıllık zaman içinde in-
sanlar sadece İnsan ne 268	yıl	barış	içinde	yaşamışlar.	
kadar da birbiriyle geçimsiz bir canlı… Günümüzde ise 
2018 yılı verilerine göre silahlanmaya	harcanan	para	
1	trilyon	800	milyar	dolar.	Yazık! Bu para açlığı ve yok-
sulluğu ortadan kaldırmaya harcansa dünyada aç insan 
kalmaz. 

 İnsan sadece kendi cinsiyle mi geçimsiz? Hayır, do-
ğayla da ilişkilerinde arıza çıkarıyor. Yarattığı küresel 
ısınma sonucu 30 yıldan kısa bir sürede yüksek dağlarda 
ve kutuplarda sine neden ol-	28	trilyon	ton	buzun	erime
muş. Bu böyle devam ederse bu yüzyılın sonunda deniz-
lerde 1 metre yükselme olacak. Bütün bunlar olmasa 
dünya hepimize yeter. 

Ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar; kaç yaşında 
olursak olalım, biz umuda yolculuktan vazgeçmeyece-
ğiz. Biyolojik yaşımızı durdurmak elimizde olmasa da zi-
hinsel yaşımızı, okuyarak, düşünerek engelleyip yaşadı-
ğımız sürece, her türlü sanat yoluyla hayatı güzelleştir-
mek için çaba gösteren insanlarımızla birlikte yürüyece-
ğiz.

Dergimizi, içeriğine bu açıdan bakarak okumanızı di-
liyor ve yazarlarımıza emekleri için içten teşekkür ede-
rek, sizleri onlarla 56. sayımızda da buluşturmak istiyo-
ruz.

Sevgiyle kalın, hoşça kalın!

 ismail1944@hotmail.com

 ismail1944@hotmail.com

İsmail TUNA - Emin UĞUNLU
Birol TEMELKURAN - İbrahim ERDİNÇ

Derneğimizin Hesap Numaraları
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TEMMUZ SICAKLIĞINDA
AYDINLIĞI DÜŞÜNMEK

Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ
kekocabas@gmaƒl.com

“Yaşamak	bu	yangın	yerinde/Her	gün	yeniden	ölerek/Zalimin	elinde	tutsak/	
Cahile	kurban	olarak/Yalanla	kirli	havada/Güçlükle	soluk	alarak/Savunmak	
gerçeği,	çoğu	kez/Yalnızlığını	bilerek/Korkağı,	döneği,	suskunu/Görüp	de	öfkeyle
dolarak/Toplanıyor	ölü	arkadaşlar/Her	biri	bir	yerden	gelerek/Kiminin	boynunda
ilmeği/Kimi	kanını	silerek/Kucaklıyor	beni	Metin	Altıok/	'Aldırma'	diyor	gülerek/
Yaşamak	görevdir	bu	yangın	yerinde/Yaşamak,	insan	kalarak”

Ataol	BEHRAMOĞLU

Ozdere'de hava çok sıcak ve bunaltıcı. Balkonda 
haftalık köşe yazımı yazmaya çabalıyorum. Masam-
da günlük gazetelerim, çay bardağım.  Yan tarafta ke-
dilerim Çita ve Efe sıcağın etkisiyle kıvrılıp uyuyor-
lar… Yorgun bir simitçi geçiyor sokaktan,  komşula-
rım balkonlarında kahvaltı telaşı içinde, bahçemde-
ki ortancalar sıcağın etkisiyle coşkusunu kaybet-
miş, sararmış durumda… TRT'den yeni emekli, kar-
şı komşum halk müziği sanatçısı arkadaşım Şahin 
Akay'ın sazının sesleriyle beynimde ve yüreğimde 2 
Temmuz Sivas acısı ve yarattığı sönmeyen yürek 
yangını…

Tanıklığını yaşadığımız yıllarda aydınlanma 
karşıtı gerici-yobaz çevrelerin insan yakma girişim-
lerinin ilki 7-9 Temmuz 1969 tarihinde, Kayseri 
Alemdar Sinemasında toplanan TOS Genel Kurulun-
da yaşanmıştır. “  provokasyo-Cami	 Bombalandı”
nuyla toplantıya katılanlar yakılmak istenmiş, Fakir 
Baykurt önderliğindeki yaklaşık 600 delege yiğitçe 
direnmiş ve sonra askerin müdahalesiyle gericilerin 
”insan	yakma” eylemi gerçekleşememişti. 27 yıl ön-
ce, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Aynı çevreler bu kez 
Sivas'ta benzer provokasyonlarla  Cumhuriyet tari-
himizin yüz karası bir acısına imza attılar… 2 Tem-
muz, beyinlerimize 37 canın yakıldığı, vicdanlarımı-
zı yaralayan bir vahşetin tarihi olarak nakşetti.  Si-
yasal Islamcı hareketin ülkenin en saygın aydınları-
nı, sanatçılarını yok ettiği bir orta çağ vahşetini 
anımsatan bu tarih asla unutulmayacak…

Çayımı yudumluyorum ve acı acı düşünüyo-
rum. “Bir insan hiç tanımadığı bir diğer insanı veya 
insanları nasıl yakabilir? Hangi ruh haliyle bunu ya-

pabiliyor? Bu eylemlerin içinde olan insanların vic-
danları var mı?  Insan yakan insanlar nasıl var olabi-
liyor ve ne yapmalı?” sorularının yanıtları önce kar-
şımıza evrensel    kavramını çıkarıyor. Ama “Eğitim”
nasıl bir eğitim? Once eğitimin tanımını anımsaya-
lım. Eğitim, “doğuştan	getirilen	yeteneklerin	or-
taya	 çıkarıldığı,	 özgürleşme,	 insanlaşma,	 top-
lumsallaşma	süreci”	olarak tanımlanıyor. Bu tanı-
ma göre insan yakan anlayışın “insanlaşma	ve	top-
lumsallaşma”	süreçlerinde sorun var. Tabii ki bu-
nun dışında pek çok nedenler de sıralanabilir. Ama 
eğitimin çok önemli olduğu bir gerçek…  Şimdi de ye-
ni bir soru: Tüm bu yaşanan acı-“Nasıl	Bir	Eğitim”…	
lar ve son aylarda yaşadığımız salgın felaketi göster-
di ki demokratik sanat eğitimiyle desteklenen  “La-
ik,	demokratik,	bilimsel	eğitim”…	Ancak böyle bir 
eğitim ile insanlaşma-toplumsallaşma süreçleri üre-
tilebilir, çevre ve doğaya duyarlı, sanatın yaratıcılı-
ğıyla dönüşen, barış kültürünü içselleştirmiş top-
lum profili yaratabiliriz. Tıpkı Köy Enstitüleri eğitim 
sistemi gibi 

Peki, Türkiye 2020'de ne yapıyor? Eğitimi din-
selleştirerek çocuğun doğuştan getirdiği yetilerin 
ortaya çıkarılmasını önlüyor, eğitimin özgür insanı 
gerçekleştirmesini, birey olmasını engelliyor. Imam 
hatiplerde bu evrensel değerlerle hiç tanışmayan 
1,5 milyon çocuğumuza yazık oluyor. Bugün imam 
hatip okullarında çocuklara verilen eğitim sorgula-
nabiliyor mu? Araştırılabiliyor mu? Bu çocuklara ba-
rış kültürü verilebiliyor mu? Bu çocuklar resim ya-
pabiliyor mu? Bir müzik aleti çalabiliyor mu? Salgın 
döneminde bu çocukların topluma sunduğu bir top-
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lumsal yarar var mıydı?  Unutulmamalı ki bu salgın 
döneminde daha önce 15 bin kişiye vaaz veren Cüp-
peli Ahmet gibiler değil Cumhuriyetin yetiştirdiği 
hekimlerin bilimsel öngörüleri, önerileri yani “bi-
limsel	bilgi”		toplumda karşılık buldu.

Türkiye başka ne yapıyor? Eğitimi piyasalaştı-
rıyor. Ozel okulculuk destekleniyor ve bu nedenle sa-
yıları çok hızla artıyor (yüzde 25)… Ozel okulculuk, 
kamusal eğitimin yok olması, eğitim hakkının yok 
edilmesi ve mevcut eşitsizlikleri artıran sonuçlar 
üretiyor. Eğitimin dinselleştirilmesi ve piyasalaştı-
rılması süreçlerinin ortak sonucu olarak eğitim her 
yıl “ kaybediyor. Eğitim ile ilgili Türkiye, niteliğini”	
geleceği adına acil olarak adımlar atmalıdır. Eğitimi 
evrensel özelliklerini öne çıkaran, niteliği ve eğitim 
hakkını önceleyen bir eğitim reformunu hayat da-
yatmaktadır.

Bu Temmuz sıcağında tüm bu yaşananlara ge-
rekçe olacak bir başka noktanın önemle altını çiz-
mek istiyorum. Ulkeyi yönetenlerin “kullandıkları	
dil” bu anlamda çok önemli.  Türkiye'nin acilen ba-
rış dilini öne çıkaran bir siyasal iklime gereksinimi 
var. Ama bir türlü gerçekleşemiyor. Dayanışma ve 
barışa en çok gereksinmemiz olan salgın dönemin-
de bile bu ayrıştırıcı dil öne çıktı. Kimseyi ötekileş-
tirmeyen, farklı düşünenleri de empati ile karşılaya-
bilen, ayrıştırmayan bir dile acil gereksinmemiz var. 
Bu ülkenin hiçbir insanı ülkesine yabancılaştırılma-
malıdır. Farklı düşünerek, ülkesinde var olarak, ken-
disini gerçekleştirmelidir. 

Temmuz sıcaklarının yoğun yaşandığı bu gün-
lerde üniversite rektörlüklerine hiçbir yayını olma-
yan akademisyenlerin sırf yandaş oldukları için 
atanmaları yapılıyor. Universite kavramının bu tür 
atamalarla içinin boşaldığı,  saygınlığını yitirdiği, 
üniversite ailesinin de çok mutsuz olduğu çok açık-
tır. Tüm bu süreçler, saygı duyulmayan üniversite yö-
netimleri ile motivasyonunu kaybeden bir üniversi-
te gerçeğini karşımıza çıkarıyor. Sonuç; Içine kapa-
nan ve toplumsal hiçbir sorumluluğunu yerine geti-
remeyen bir üniversite…

Son günlerde baroların bölünerek siyasal ikti-
dara bağlı baroların yaratılması çabaları, işçilerin kı-
dem tazminatlarına yönelik girişimler, gazetecilerin 
hapishanelerde tutulmaları vicdanları rahatsız et-
mektedir Dün bir adım daha atılarak siyasal iktida-.	 	
ra eleştirel bakan iki TV kanalına beş günlük kapa-
ma cezası verildi ve ayrıca sosyal medyayı sınırlama 
çalışmaları başlatıldı.   Tüm bu yaşanılanların de-
mokrasi denilen evrensel kazanımın ülkemiz coğ-
rafyasında askıya alınması olarak yorumlanacağı ve 
yorumlanmakta olduğu çok açıktır.

Her yazı mutlaka bir çözüm önerisiyle bitmeli-

dir. Onerimiz çok açıktır; ''Demokratik	ve	Sosyal	
bir	Hukuk	Toplumu'' olmak. Yandaşlığın değil liya-
katin öne çıktığı Çok “demokratik	hukuk	devleti”.	
sesliliğin, çok renkliliğin bir zenginlik olduğunu iç-
selleştiren, barışın ve özgürlüğün egemen olduğu 
bir ülke. Ulkenin tüm renklerinin temsil edildiği bir 
TBMM…   Son söz Ataol Behramoğlu'nun şiirindeki 
dizelerde: 

“Yaşamak	 görevdir	 yangın	 yerinde/	 Yasa-
mak	insan	kalarak/	Yasamak	bu	yangın	yerin-
de/	Her	gün	yeniden	ölerek”

Ahmet CENGİZ
 ahmetcengƒz1950@yahoo.com.tr

el ƒnsaf*

buz dağına yaslanmış

antik bir arena memleketim

seyirciler

kan kan diye haykırıyor

delirmiş

emirler içinde karar verici

puşt parmağını hep aşağı çakıyor

biz roma'yı bizans'ı bilirdik

şerbet diye insan kanı içiyor 

evrensel bir töre oluşturmuş

yön/et/en

köşe bucak ruhlarının içini

mızrakları bilesek de gizlice

biz çağdaş köleler- ne yazık-

bir gladyatör çıkaramadık içimizden

başı dik

denizler'e yükledik arsız umarsız

 bir arena dolusu öfkemizin yükünü

*Bir	Dilim	Deniz.,	adlı	kitabından
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POZİTİF DİSİPLİN 

Hüseyin YAŞAR
huseyƒnnyasar@hotmaƒl.com

Her insan, üretici olmaya hazır bir potansi-
yel, aynı zamanda birçok alanda yararlanılmaya 
açık bir kaynaktır. Onemli olan ona gerekli orta-
mı hazırlamak, onu donatmak ve onu yönlendi-
rebilmektir. Bu da eğitim ile mümkündür.

Duygu ve düşüncelerin kabul göreceği or-
tamlar ve önemsenmek her insan için bir ihtiyaç-
tır. Eğitim kurumları bu anlayıştan yararlanmalı-
dır. Insanın değer verildiği kurumlarda kurumun 
bir parçası olunduğu duyumsanır. Böyle yerler-
de işler severek ve içtenlikle yapılır. Gerginlik ve 
olumsuz tepkiler yaşanmaz. Mutluluk en kuytu 
köşelere kadar yayılır. Uretim nicel ve nitel ola-
rak üst düzeydedir. Işler emir ile değil, içten ge-
len disiplinle(pozitif disiplin) yapılır. Herkes işi-
ne o kadar yoğunlaşmıştır ki, bulunduğu birimin 
en iyi uzmanı haline gelmiştir.

Okullarda da sorunların, sevinçlerin ve so-
rumlulukların okul paydaşları (öğrenciler, öğ-
retmenler, veliler, çalışanlar ve okul ile dolaylı 
ilişkisi olanlar) ile paylaşılması düşünce zengin-
liği yaratır. Ortak konular/sorunlar hakkında da-
nıştığımız paydaşlara şöyle bir mesaj verilmiş 
olur: ''Sizler kurum için güvenilir ve önemli kişi-
lersiniz.''  Bu yaklaşım,  kuruma olan aidiyeti, so-
rumluluğu ve kurumdaki başarıyı artırır. Bu bağ-
lamda, ufku geniş ve hedefi büyük olan yönetici-
ler kurumu yönetirken, yalnız yönetmelik ve tali-
matlara bağlı kalmazlar;  paydaşların da düşün-
celerini almayı unutmazlar. Bu anlayıştaki ku-
rumlarda içtenlikli bir disiplin(pozitif) hâkim 
olur. Burada, hiç	birimiz,	hepimiz	kadar	akıllı	
değiliz, özdeyişi tam olarak yerine oturmakta-
dır.

 Orneğin, her on beş günde bir önce sınıf içi, 
sonra sınıflar arası bazda toplantılar yapılabilir. 
Katılımcıların düşünce, istek ve eleştirileri alına-
bilir. Aynı yol, eğitimci ve çalışanlar için de kulla-
nılabilir. Elde edilen veriler, uzman kurullarda 

analiz edilir. Kurumca yapılan yanlışlar elenir. Ye-
ni yöntem, strateji ve politikalar belirlenir. Bu ça-
lışmaların yansımalarını görebilmek için bu tür 
yöntemlere sıklıkla başvurulmalıdır.

Okullar katılımcılığı, daha küçük yaşlarda de-
mokrasiyi, kısaca insanlığın evrensel değerlerini 
içselleştirmek zorundadır. nın 	Kadeş	Anlaşması
koşullarını ve nda beslenen Arjantin	Pampaları
hayvanların adlarını belletmek eğitim değildir. 
Olsa olsa, yaşamın güden ve onun önünde güdü-
len insanlardan ibaret olduğu, anlatışını yerleş-
tirmektir. Verilmek istenen sinsi mesaj budur.

Düşüncelerini açıkça anlatamayan ve istek-
leri dikkate alınmayan öğrenci, okuldan hoşlan-
maz. Tepki gösterir. Sıralara yazı yazar, devam-
sızlık yapar, derslere geç kalır,  musluğu kırar, si-
gara içer, kopya çeker,… Disiplin kurulları aralık-
sız çalışır. Çalışır, fakat bir türlü disiplin yaratıla-
maz.

Pozitif disiplinin yaşam bulabilmesi için li-
der ruhlu yöneticilere ihtiyaç vardır.	Lider/yö-
netici, değişime hazır, değişimin bilgi sahibi ol-
makla mümkün olunabileceğine inanmış, güven 
veren, takım ruhuna inanmış, kaygıları azaltan, 
korku yerine sevgi ve huzur yayan, personelini 
sağlıklı ölçütlerle değerlendiren, yerel, ulusal ve 
evrensel değerleri sentezleyebilen kimseler ol-
malıdır.

Bu nitelikteki yöneticilerin bulunduğu ku-
rumlarda, kişiler kurum ya da kişisel sorunları-
nın çözümünde rol almaları halinde, orada yöne-
tim yerine ''yönetişim'' vardır. Herkes üretimin, 
başarının, çözümün ve sorunun bir parçasıdır. 
Başta eğitim kurumları olmak üzere, tüm pay-
daşların katıldığı, tarafı olmayan, herkesin or-
taklaşa oluşturduğu böyle bir yapıda	''pozitif	di-
siplin'' hâkimdir.

Birlikte yönetim-
Yönetişim   
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NİTELİKLİ ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME,  ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME DENEYİMİ 

Amaçları, hedefleri, öğretim programları belir-
lenmiş bir Eğitim öğretim etkinliğinin uygulama-
daki üç temel unsuru;  eğitim ortamları, öğrenci ve 
öğretmendir. Ve bu uygulamanın en önemli unsu-
ru da öğretmendir. Çünkü eğitim ortamlarını yö-
netmeyi, yönlendirmeyi bilecek olan öğretmen ol-
duğu gibi çocuğu tanımayı, ona davranış kazandır-
ma yöntemlerini bilimsel ve duygusal anlamda ger-
çekleştirecek olan da öğretmendir. Iyi yetişmiş uz-
man öğretmenler olmadan en ideal eğitim–öğre-
tim etkinliği bile amacına ulaşamaz.

Oğretmenliğin uzmanlık gerektiren bir iş oldu-
ğu yani meslek olmaya geçiş tarihi 1794'tür. Bu ta-
rihte Fransa'da ilk “öğretmen” yetiştiren okul açıl-
mış bunu diğer ülkelerde açılan öğretmen okulları 
izlemiştir. O tarihten bu yana her ülkede “nitelikli 
öğretmen yetiştirme” arayışları sürmektedir.

Ulkemizde de Cumhuriyet öncesi başlayan öğ-
retmen yetiştirme çalışması Cumhuriyetin kuru-
luşu ile hız kazanmış, çeşitli tartışmalar, araştır-
malar ve denemelerle 1937 yılına gelinmiştir. 
1937 yılına dek sürdürülen çabalar ülkemiz için ge-
reken öğretmen sayısını karşılayamadığı gibi, ni-
telik olarak da istenilen düzeye ulaşamamıştır.  
1937 yılında köy okullarına öğretmen yetiştirmek 
üzere önce eğitmen kursları ve ardından da Köy 
Enstitüleri açılmış, Köy Enstitüleri yurdun her böl-
gesinde yaygınlaştırılmış, kapatıldığı 1954 yılına 
dek çok sayıda öğretmen yetiştirmiştir. 1954 yılın-
da Köy Enstitüleri Oğretmen Okullarına dönüştü-
rülmüş, bu okullar da kapatıldıkları 1974 yılına 
dek çok sayıda öğretmen yetiştirmiştir. Bu çalış-
malar sonucunda öğretmen açığı büyük ölçüde ka-
patılmıştır. Ayrıca ülkemize,  nitelikli öğretmen ye-
tiştirme yönüyle eşsiz deneyimler kazandırmıştır.   

Kapatılan Oğretmen Okulları yerine açılan Oğ-
retmen Liseleri ise 2014 yılına dek eğitim öğretim 
çalışmalarını sürdürmüş, ancak mezunlarının öğ-

retmen olmaları 2 yıllık eğitim enstitülerini bitir-
meye bağlanmış ve Oğretmen Liselerini bitiren bir-
çok öğrenci öğretmen olamamıştır. 2014 yılında 
Anadolu Oğretmen Liseleri de kapatılarak, ortaöğ-
retim düzeyinde öğretmen yetiştiren okullara tü-
müyle son verilmiş, “öğretmen yetiştirme” işi üni-
versitelere bırakılmıştır. 

Ancak haklı ya da haksız, yeterli ya da yetersiz 
hangi gerekçelerle olursa olsun 1974 yılında Oğ-
retmen Okullarının kapatılmasıyla başlayan sü-
reçte, deyim yerindeyse dikiş tutmamış; eğitimin 
tümünde yaşanan sorunlar gibi öğretmen yetiştir-
me de sorun haline gelmiştir. Bu yazının amacı bu 
sorunların nedenlerini tartışmak değil. O nedenle 
bu tartışmalara girmeyeceğiz. Ama bir şeyi söyle-
meden geçmeye de içimiz el vermiyor… Bunca de-
neyime karşın eğitimi ve öğretmen yetiştirmeyi so-
run haline getirmek oldukça beceri istiyor olsa ge-
rek! Her neyse… Zaman yakınma zamanı değil. Çö-
züm üretme, önerme zamanı. 

GÜNÜMÜZDE	NİTELİKLİ	ÖĞRETMEN	YETİŞ-
TİRME

“Iyi Oğretmen” için iki davranış vardır ki bunlar 
yaşam boyu değişmeden kalmalıdır. Birincisi öğ-
retmenliğin bir yaşam biçimi olmasıdır ki bu kişili-
ğin biçimlenmesi döneminde kazanılacak davra-
nıştır. Ikincisi, sürekli öğrencilik ki bu da kişiliğin 
biçimlenmesi ile birlikte gelişmesi gereken bir dav-
ranıştır.  Işte bu iki değişmez davranışın kazanıl-
ması gereken dönem,  lisans eğitimi öncesi dönem 
yani lise dönemidir. Bu dönem aynı zamanda uz-
manlık gerektiren bir iş olan öğretmenliğin mesle-
ki temellerinin atıldığı dönem olmalıdır. O nedenle 
öğretmen yetiştirmenin ilk adımı “öğretmen lise-
lerinin” yeniden açılması olmalıdır.

 Oğretmen yetiştirmenin ikinci adımı öğret-
menlik mesleğinin diğer meslekler gibi düşünüle-
rek ele alındığı lisans eğitimi dönemi olmalıdır. Ki 

Ahmet N. DOĞAN
ahmetdogan51@hotmaƒl.com
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bu da üniversite dönemine karşılık gelmektedir. 
Bu dönemin de mutlaka özel koşulları yaratılmalı-
dır.

Oğretmenliğin üçüncü adımı ise ilk adımda atı-
lan sürekli	öğrenciliğin	“yaşam	boyu	öğrenme”	
davranışına	dönüştürülmesidir.	Meslek yaşamı 
dönemine karşılık gelen bu eğitimin bir yanı zo-
runluluk, diğer yanı özendirme biçiminde olmalı-
dır.  

Aşağıda kısa açıklamalarla sıraladığımız gerek-
çeleri öneri biçiminde sıralayacağız. Ancak bu sı-
ralamadan önce bir şeyi öncelikle vurgulamalıyız. 
Sıralayacağımız önerilerin geçerli olabilmesinin te-
mel koşulu öğretmenliğin özenilecek bir meslek ol-
masıdır.  Yani öğretmenlik, maddi ve sosyal bir ya-
şam standardına, saygınlığına sahip tercih edilen 
bir meslek olmalıdır.

Şimdi üç ana başlıkta ele alacağımız önerileri-
mize geçebiliriz:   

1)	Öğretmen	Liselerinin	açılması.
2) öğretmen	akademileri- Lisans eğitimi için 

nin	kurulması
3) Merkezi örgütlenmeye bağlı yaşam boyu öğ-

renme biriminin kurulması. 

1)	ÖĞRETMEN	LİSELERİNİN	AÇILMASI
Köy Enstitüleri ve öğretmen okulları, lise düze-

yinde eğitim veren okullardı. Oğret-
men Okullarının kapatılması ile 165 yıl-
lık orta öğretim düzeyinde eğitim ve-
ren okullara son verilmiş oldu. Kapatıl-
ma gerekçesi, öğretmenlerin lisans dü-
zeyinde eğitim almamalarıydı.  

 Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişme-
ler nedeniyle Lisans düzeyinde eğitim 
düşüncesi doğrudur.  Ancak öğretmen-
lik mesleğini (birçok meslek gibi) her-
hangi bir lise mezunun 4 yıllık bir eği-
tim sonucunda “yapılacak bir iş olarak” 
düşünmek yanlıştı.  Çünkü öğretmen-
lik duygusu, motivasyonu ve formasyo-
nunun iş seçme aşamasından sonra ve 
lisans eğitimi süresinde yeterince gelişeceği dü-
şüncesi gerçekçi değildir.  Bu duygu, bu motivas-
yon daha küçük yaşlarda geliştirilmelidir.  Yani öğ-
retmen yetiştirme etkinliği daha küçük yaşlarda 
başlamalıdır. Bu nedenle Oğretmen Okulları, Oğ-
retmen Liseleri adıyla da olsa yeniden açılmalıdır.

Geçmiş deneyler de göz önünde bulundurula-
rak, Oğretmen Liselerinin öğrenim süreleri 4+1 yıl 

olarak planlanmalıdır.

  				Bu	okullar:
• Sınavla öğrenci almalı, sınavlar yazılı ve müla-

kat olarak iki aşamalı olmalıdır.

• Alınacak öğrenci sayısı, Oğretmen Akademi-
lerinin gereksinimine ve elbette Oğretmen Akade-
milerine alınacak öğrenci sayıları da ülkenin ge-
reksinim duyduğu öğretmen sayılarına göre belir-
lenmelidir. Amaç, öğretmenliği	meslek	olarak	se-
çenlerin	ileride	iş	bulma	sorunlarının	ortadan	
kaldırılmasına	yönelik olmalıdır.

• Okullar yatılı olmalı ve okul yerleşkeleri ola-
naklar elverdiğince eski Köy Enstitüleri ve Oğret-
men Okullarının yerlerinde açılmalıdır. Ve yine ola-
naklar el verdiğince, şehir merkezleri yeğlenme-
meli, okul yerleşkeleri üretim, sanat ve kültür et-
kinliklerine uygun bağımsız alanlara sahip olmalı-
dır.

• Bu alanların,  gerektiğinde üretim, yenilenme 
ve yönetilmesinde öğrenci emeği ve etkinliği sağ-
lanmalıdır. 

• Yerleşkenin ve etkinliklerin ekonomik gerek-
sinimleri için olabildiğince “kendi kendine yeterli-
lik” ilkesi geçerli olmalı, bunun için bir döner ser-
maye sistemi oluşturulmalıdır. 

• Ilk dört yıl boyunca öğrenciler için 1 ay yaz ça-
lışması programı zorunlu olmalıdır. Yaz çalışmala-

rı; okulun fiziki düzenlenmesi, öğren-
cilerin ders yetersizliklerinin tamam-
lanması, çeşitli uygulamalı kurslarla 
çağın gerektirdiği becerilerin gelişti-
rilmesi benzeri amaçlar için planlan-
malıdır.

• Yönetici, öğretmen ve çalışanla-
rın seçiminde “yetkinlik” esas alın-
malıdır.  Görevlendirmede Oğretmen 
Akademileri Kurulu etkin olmalı, ata-
malar Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan yapılsa bile Akademi kurulunun 
önerisi ile olmalıdır.

• Ilk 4 yılın ders programları diğer 
liseler düzeyinde olmalıdır. Ancak ek 

olarak, felsefe, psikoloji, eğitim tarihi gibi mesleki 
alan dersleri ile resim, müzik, beden eğitimi gibi 
kültür ve sanat dersleri konulmalı ve önemsenme-
lidir.

• Derslerin işlenişinde, anlatan öğretmen – din-
leyen öğrenci anlayışı yerine öğretmenin kılavuz, 
öğrencinin aktif olduğu yöntemler geliştirilmeli-
dir.  Bu bağlamda, uygulama, araştırma ve proje-
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lendirme çalışmaları öne çıkarılmalı öğrencilerin 
“kendi kendine öğrenme” alışkanlıkları geliştiril-
melidir.

• 4 yıllık lise dengi eğitim sonunda Oğretmen Li-
sesi diploması alan öğrenciler lisans eğitimi için ba-
ğımsız yapılan Oğretmen Akademisi sınavlarına gi-
rer. Ayrıca isteyen öğrenciler Universite Giriş Sı-
navlarına da girebilir.

• Oğretmen Akademisi sınavlarında başarılı 
olan öğrenciler yine kendi okullarında “Lisans Eği-
timine Hazırlık” adıyla +1 yıllık eğitime başlar. Bu 
öğrencilere yaz çalışması yapılmaz. Bu bir yıllık sü-
rede öğrencilere;  lisans eğitiminde okuyacağı 
alanla ilgili temel hazırlık dersleri, yoğunlaştırıl-
mış yabancı dil dersleri ve teknolojiyi kullanma 
dersleri verilir.

• Yine bu öğrencilere, diğer sınıflar için etüt so-
rumluluğu, idari çalışmalar ve okulun diğer etkin-
lik alanları ile ilgili yönetme sorumlulukları verilir. 
Bu yolla lisans adaylarının yönetme becerileri ve 
özgüvenleri geliştirilir. 

• Bir yıllık eğitim süresi bitiminde öğrenciler al-
dıkları derslerle ilgili yeterlilik sınavına girer. Ye-
terlilik sınavında başarılı olan öğrencilere “Oğret-
men Akademisine Başlama Yeterlilik Belgesi” veri-
lir. Başarılı olmayan öğrenciler aynı yılın yaz döne-
minde yine kendi okullarında başarısız olduğu 
derslerle ilgili destek kurslarına katılarak eksik ol-
duğu derslerini tamamlayarak yeterlilik belgesini 
alır. 

2)	LİSANS	EĞİTİMİ	–	ÖĞRETMEN	AKADEMİ-
LERİ

Lisans Eğitimine başlama sınavında başarılı 
olan öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimi için Eğitim 
Akademilerinin ilgili bölümüne kayıt yaptırabil-
melidir. Bu süreci tamamlayan öğrenciler,  daha 
başlarken öğretmen olma duygusu /motivasyonu 
ve çalışma disiplini ile öğretime başlamış olacak-
lardır. Bu öğrenciler aynı zamanda öğretmenliğin; 
(lisans eğitimleri ve meslek yaşamları boyunca sü-
recek) “yaşam boyu öğrenme etkinliği”  olduğu 
duygusuna ulaşacaktır. Dolayısı ile hem öğretmen 
adaylarında hem de toplumda öğretmenliğin ayrı-
calıklı bir meslek olduğu algısı oluşacaktır. Bu aynı 
zamanda toplumda öğretmene duyulan güveni ve 
saygıyı oluşturacaktır. 

Lisans eğitimine başlayan aday, kesin kaydını 
yaptırdığı andan itibaren “öğretmen oldum” duy-
gusu ve sorumluluğu içinde okula gelmeli,  Eğitim 
Akademisi eğitimi ve eğitim ortamı bu duygu ve so-
rumluluğu üst düzeye taşıma eğiliminde olmalıdır. 

Bu nedenle Oğretmen Akademileri yepyeni bir 
yapılanma olarak düzenlenmelidir.

İdari	Yapılanma:
Bugün devlet üniversiteleri özerk bir yapıdan 

çok uzaktır. Hem idari hem de mali özerkliğin ol-
maması nedeniyle üniversiteler siyasi iktidara bağ-
lı sıradan okullara dönüşmüştür. Televizyon rek-
lamlarıyla öğrenci arayan özel üniversiteler de 
meslek için diploma veren okullar olmaktan öteye 
geçememektedir. Gerek devlet gerek özel üniver-
siteler içinde bu gidişe direnme eğiliminde olanlar 
varsa da anlamlı bir sayı ortaya çıkmamaktadır. 
Ote yandan sayıları son 20 yılda hızla artan bu 
okullara öğretmen bulmanın zorluğu da ortadadır. 
Beyaz yakalı işsizliğin hızla arttığı bu ortamda üni-
versitede öğretim görevlisi olmak ne yazık ki yaşa-
mı sürdürecek “bir iş” e karşılık gelmektedir. Kaldı 
ki özellikle özel üniversitelerin birçoğunda öğre-
tim görevlileri, iş güvencesinden yoksun birer me-
mur gibidir. Hal böyle olunca bu yapılardan bilim-
sel gelişmeler beklemek saflık olur.

Sonuçta bu yapının bir parçası olan Eğitim Fa-
kültelerinden de “nitelikli öğretmen yetiştirme” 
beklenemez. Bu okullardan mezun olan öğret-
menler de haklı olarak öğretmenliği yaşamlarını 
devam ettirecekleri parayı kazandıkları bir iş ola-
rak görmektedir. Bu yapı gerek anlayış, gerek yapı-
lanma, gerek donanım ve gerekse amaç olarak kök-
ten değişmedikçe çocuklarımızın ve ülkemizin ge-
leceğini belirleyecek öğretmenler yetiştirilemez.  
Bu nedenle Eğitim Fakülteleri bir bütün olarak ye-
niden yapılanmalıdır. 

Bu yapılanma içinde en temel yaklaşım bu okul-
ların siyasi iktidarların yönlendirmesinden uzak 
olmasıdır. Oğretmen yetiştirenler ve öğretmenler 
şunu çok iyi bilir; öğrencinin dini, milliyeti, mezhe-
bi, cinsiyeti, annesinin babasının kim olduğu 
önemli değildir. Oğretmenin ve eğitimin görevi kü-
çük insanı; evrensel ve ulusal duygulara sahip, in-
sana ve insana dair her şeye saygı duyan, yaşama 
uyum sağlama becerisine sahip büyük insana dö-
nüştürmektir. Bu amaç ve hedefler gerek Türk Mil-
li Eğitiminin gerekse evrensel kurumların belirle-
diği genel amaç ve hedeflerdir. Bu amaç ve hedef-
ler, iyi bir kurum yapılanması için yeterlidir. Bu ne-
denlerle;

a) Eğitim Fakülteleri, Oğretmen Akademileri 
olarak diğer üniversitelerden bağımsız ayrı rek-
törlükler olarak kurulmalıdır. Alan öğretimi fakül-
teleri bu rektörlüğe bağlı olmalıdır. 

b) Oğretmen Akademileri bir devlet kuruluşu 
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olmalıdır. Ozel üniversiteler Oğretmen Akademisi 
açamamalıdır.

c) Akademilerin bir veya bir kaçında “Eğitim 
Araştırma Bölümü” olmalıdır. 

d) Oğretmen Akademisinin rektörü ve fakülte 
dekanları o fakültenin öğretmenlerince seçilmeli-
dir. 

e) Rektörler arası bir üst kurul oluşturulmalı. 
Yılda en az bir kez toplanarak;  Oğretmen Akade-
milerinde uygulanacak eğitim politika ve yöntem-
lerini belirlemelidir. Eğitim politikalarını belirler-
ken varsa Milli Eğitim Bakanlığının ve toplum ku-
ruluşlarının önerilerini dikkate almalı ama belirle-
yici olan bu kurul olmalıdır. 

f) Fakülte yönetiminde öğrenci temsilcisi ve ça-
lışanların temsilcisi bulunmalıdır. Bu yolla öğren-
ciler demokratik hayata hazırlanmalıdır.

g) Akademiler uygun olduğu ölçüde, tüm öğret-
menlik kademelerini içermelidir. Uygun koşullar 
oluşmamışsa;   Ana Okulu + sınıf öğretmenliği ile 
Orta +  lise öğretmenlikleri tek rektörlük olarak öğ-
retim sürdürmelidir. Bu yolla öğrencilere ilişkili öğ-
retim kademelerinde uygulanan eğitimi ve öğre-
tim programlarını yakından izleme olanağı sağ-
lanmalıdır.

h) Oğretim görevlileri öğretmen kökenli olma-
lıdır.

Öğrenci	Alımı	ve	Öğrencilere	Tanınan	Ola-
naklar:

a) Alınacak öğrenci sayıları Milli Eğitim Bakan-
lığının belirlediği gereksinime göre Oğretmen Aka-
demileri Rektörler Kurulunca belirlenmeli. Gerek-
sinimden fazla öğretmen adayı alınmamalıdır. 

b) Oğrenciler,  Oğretmen Lisesi mezunu ve ye-
terlilik belgesine sahip olmalıdır.

c) Bu okulların öğrencilerinin yurt ya da burs 
sistemi kendi özerk yapısı içinde sağlanmalı. Oğ-
rencilerin yurt veya burs kaygıları olmamalı. 

d) Tüm öğrenciler yatılı + burslu, yetersizlik du-
rumunda sadece burslu olmalıdır. Oğretmen aday-
larına verilecek burslar için ayrı kaynak ayrılmalı-
dır. 

e) Burslara kademeli sistem getirilmeli. Orne-
ğin; birinci yıl “a”, ikinci yıl “a +b”, … gibi.

f) Oğrenim süresi 4+1 yıl olmalıdır. +1 staj yılı 
olarak okul denetiminde ama okul dışında olmalı-
dır. 

Akademi	Yerleşkesi	ve	Öğretim:
a) Her Akademi bünyesinde UYGULAMA OKU-

LU bulunmalıdır. Uygulama okulunun Akademi 
yerleşkesi içinde olmasına öncelik verilmelidir.

b) Uygulama Okulları, uygunsa her kademe 
(ana, ilk, orta, lise) okullarını içermelidir. Uygun de-
ğilse  (en azından anaokulu +sınıf öğretmenliği ile 
ortaokul + lise) kademelerini birlikte içermelidir. 
Bu yolla aday öğretmenlerin kademeler arası ilişki 
ve farkları gözlemlemelerine olanak sağlanabile-
cektir.

c) Uygulama okulları öğretmenleri,  öğretmen-
liklerinde en az iki tez hazırlamış öğretmenler ara-
sından seçilmelidir. 

d) Dersler uygulama ağırlıklı olmalı. Uygulama 
dersleri giderek artan sürelerle verilmelidir.

e) Başka ülkelerin eğitim deneyleri ders olarak 
okutulmalıdır.

f) Yerleşke içinde bulunan yatakhane, yemek-
hane, kantin, laboratuvar,  spor tesisleri vb. alanla-
rın işletilmesi ve yönetimi Dekanlık gözetiminde 
öğrencilerce gerçekleştirilmelidir.

g) Gerekli olan her Akademide “Ders Araçları 
Destek Atölyesi” bulunmalıdır. 

Öğrenimi	Tamamlama	Stajı:
a) 4 yıllık lisans öğretimini tamamlayan öğren-

cilerin stajyer öğretmen olarak önceden belirlen-
miş bir staj okuluna ataması yapılmalıdır.

b) Staj okulları Anadolu'nun değişik illerinde 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Rektörler kurulunca be-
lirlenmiş okullar olmalıdır.

c) Bu okulların öğretmenleri belirli deneyimle-
re sahip öğretmenler olmalıdır.

d) Stajyer öğretmenin asil öğretmenden az ol-
mak üzere belirli bir maaşı olmalıdır.

e) Stajyer öğretmen staj süresince tüm özlük 
haklarından yararlanmalıdır.

f) Oğretmen adaylarına bu bir yıl boyunca hem 
ders, hem de idari görevler verilerek deneyim ka-
zanmaları sağlanmalıdır.

g) Bir yıllık staj süresi tamamlandığında Staj 
Okulu yönetimi ve alan rehber öğretmeni stajyer 
öğretmenle ilgili bir rapor hazırlar ve adayın oku-
luna gönderir. Staj okulu öğretmene;  mesleki ye-
terlilik,  alan yeterliliği, idari yeterlilik olmak üze-
re üç alanda puan verir.  

h) Bu puan ve Akademide yapılan sözlü sınav so-
nucunda aday öğrenciye öğretmenlik diploması ve-
rilir. 

i) Rapor ve sınav sonucunda yeterli puanı top-
layamayan aday öğrenci bir yıl daha, bu kez başka 
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bir staj okuluna stajyerlik göreviyle atanır.

j) Aynı işlemler sonucunda yine başarısız olan 
stajyer öğretmen, öğretmenlik diplomasını ala-
maz.

3)	SÜREKLİ	ÖĞRENCİLİK	–	MESLEK	İÇİ	EĞİ-
TİM

Eğitim ve öğretmenlik mesleği iki temel neden-
le canlı bir organizma gibidir;

Birincisi henüz yeryüzünde ideal eğitim bulu-
namaması ve bulunmasının da neredeyse olanak-
sız olmasıdır.  Çünkü en iyinin daha iyisi her zaman 
olabilir.

Ikincisi insanlık ve doğa sürekli değişim içinde 
olduğundan, buna bağlı olarak da eğitim alışkan-
lıkları, eğitim metot ve yöntemleri de değişkenlik-
ler göstermektedir. Göstermeye de devam edecek-
tir. 

Değişimin günümüzde çok daha hızlı olduğu 
göz önünde bulundurulursa,  değişimin gerekleri 
daha iyi anlaşılır. Orneğin yakın zamana kadar ça-
ğımız için bilgi çağı deniliyordu. Çünkü bilgiye 
ulaşmak çok kolaylaşmıştı. Son zamanlarda ise 
“bilgi doğru mu” sorusu giderek daha çok günde-
me gelmeye ve eğitim çevreleri de  “doğru bilgiye 
ulaşma ve ayırt etme” yöntemlerini tartışmaya baş-
ladı.  Büyük bir olasılıkla,  önümüzdeki günlerde 
eğitimin odağına,  “doğru bilgiyi ayırt etme yön-
temleri” oturacak. Bu nedenle günümüzün öğret-
meni;  değişimin farkında, arayan, araştıran ve sü-
rekli öğrenen bir yapıya sahip olmalıdır. Yani öğ-
retmen,  “sürekli öğrenciliği” yaşamak zorundadır. 
Nitelik ancak bu süreklilik ile korunur. Bu sürekli-
liğin sağlanması iyi bir kurumsal yönlendirmeyi ge-
rekli kılar. Bu kurum Milli Eğitim Bakanlığı'dır. 

Milli Eğitim Bakanlığı bu görev için iki ana çiz-
giyi titizlikle uygulamalı ve korumalıdır. Bunun 
için, birincisi öğretmenleri gerek alan eğitimi ge-
rekse mesleki eğitim konusunda hizmet içi eğitim-
lerle desteklemektir. Ikincisi ise öğretmenin birey-
sel gelişimi için (hem akademik hem de özlük hak-
ları yönüyle)  teşvik edici yöntemleri uygulamak-
tır.

a)	Hizmet	İçi	Eğitimler
• Hizmet içi eğitimler anlamlı ve gerçekçi olma-

lı, öğretmen için angarya olabilecek etkinliklerden 
kaçınılmalıdır.

• Hizmet içi eğitimler konu, zaman ve mekân 
olarak Oğretmen Akademileri Rektörler Kurulu ve 
Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonu ile belirlen-
melidir.

• Eğitimde yenilikler, arayışlar konularında öğ-
retmenler sürekli bilgilendirilmelidir.

• Hizmet içi eğitimler verilen belgelerle kade-
me ve ücret artışları ile özendirici olmalıdır.

b) Araştırmayı, Gelişmeyi Ozendirme Çalışma-
ları

•  Oğretmenlere ikisi zorunlu olmak üzere her 5 
yılda bir tez hazırlama yükümlülüğü getirilmelidir.

• Tez konuları; mesleki, alan araştırması, kültür 
gibi konularda olmalı,  tez konusunu öğretmen ve 
bir “akademisyen – rehber”  birlikte seçmelidir.

• Zorunlu iki tezden sonra da isteğe bağlı her 5 
yılda bir yeni araştırmalar için tez hazırlama özen-
dirilmelidir. 

• Tezler kademe ilerleme ve ücretlendirme yö-
nüyle de özendirici olmalıdır.

SONUÇ:	
Bu çalışmada, nitelikli öğretmen yetiştirmenin 

gerekliliği ve önemi üzerinden yola çıkıp, öğret-
men yetiştirmenin bütünlüklü çerçevesini çizme-
ye çalıştım. Bu çerçeveyi çizerken,  ülkemizin öğ-
retmen yetiştirme deneyimini göz önünde bulun-
durdum ve bu deneyimden esinlendim. Birçok kav-
ram ve öneri öğretmen yetiştirme deneyimimizin 
ayrıntılarıyla koşutluklar taşımaktadır. Ben ve be-
nim gibi 11 – 12 yaşlarında “öğretmen olacağım” ül-
küsü ile yola çıkan ve eğitim ortamlarının farklı ka-
demelerinde görev yapan arkadaşlar bunu hemen 
fark edecektir.  Elbette okul mekânları, mekânla-
rın kullanımı, ekonomik kaynaklar,  demokratik iş-
leyişin ayrıntıları, okutulacak derslerin dökümü… 
benzeri çalışmaların her biri ayrı bir uzmanlık ala-
nıdır ve ana düşünce etrafında ve ana düşünceyi 
benimseyen uzmanlarca belirlenmelidir.

Bu taslağı, uygulanmakta olan eğitimin yanlış-
larının salt eleştirerek değişmeyeceğini bildiğim 
için hazırladım. Çünkü bizlere,  “önerilerle beslen-
mediği sürece yanlışları görmenin ve eleştirmenin 
yeterli olamayacağı” öğretildi.  Dileğim ilgilenen 
arkadaşların eleştiri ve önerilerle bu taslağı geliş-
tirmeleridir. 

Bazı arkadaşların,  “bunlar mı yapacak” diyece-
ğini biliyorum. Onlara da sözüm şu: Biz önerileri-
mizi; her fırsatta “eğitim şart”, “geleceğimiz 
gençlerimizdir”,  “ülkenin geleceğini eğitim belir-
ler” deyişlerini içi boş sloganlara dönüştürenler 
için değil, ülkemiz için halkımız için yaparız. Bu bi-
zim hakkımız olsa gerek!
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Oğuz AKKAŞ* 
oguz8520@gmaƒl.com

KAÇ FERDİ FEDA ETTİK?       

Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Tüm dünyayı et-
kileyen salgının olumsuz etkileri, gün geçtikçe günde-
lik yaşamımızı ve ileriye dönük planlarımızı ciddi bi-
çimde etkilemeye devam ediyor.

Sağlık, eldeki en büyük nimet ve ekonomi… Son dö-
nemde en fazla tartışma konusu edinilen, üzerine for-
müller üretilen iki yaşamsal konu. Elbette salgın süre-
cinde de gündemden hiç düşmediler ve görünen o ki 
uzunca bir süre daha ülke ve dünya gündemini meşgul 
edecekler.

Ancak salgın dönemi içerisinde ilk başta sağlık ve 
ekonomi kadar önemli görünmeyen fakat aslında top-
lumların gelecekleri yönünde değeri hiç de azımsana-
mayacak bir diğer konu da eğitimdir. 

Şu bir gerçek ki bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz 
ve sadece seyirci olarak dahi sarsıldığımız bir durum-
la karşı karşıya kaldık. Aralık 2019'dan önce ve hatta 
Çin'de ilk vakalar çıkmaya başladığında kimse hastalı-
ğın bu boyutlara yükselebileceğini ve bu denli hızlı ya-
yılabileceğini tahmin etmedi. Televizyonlar bol hama-
set ya da entrika soslu dizileri her akşam gözümüze 
sokmaya devam etti. Bizler de konu bizi hiç ilgilendir-
miyormuşçasına olağan yaşamımıza devam ettik. Sa-
bahtan akşama kadar derbinin hakemine küfretmek, 
rakip teknik direktörün açıklamasını ayıplamak ya da 
gündüz kuşağında evinden kaçan insanların hikâyele-
rine üzülmek rutinimizi hiç bozmadık. Survivor için-
deki kavgaları eş dost kavgası gibi yakından izledik, il-
gilendik, tavır aldık, sosyal medyada tepki verdik.

Halk böyledir. Olağan yaşamsal alışkanlıklarının dı-
şına kolay kolay çıkamaz, bireysel davranamaz, ona da-
yatılanı pek çoğu sorgulamaz. 

Devletler de ve onu yöneten hükümetler de tam bu 
noktada sorumluluk alırlar. “Insan devlet içindir.” an-
layışı her ne kadar bu topraklarda sürekli vurgulanır 
olsa da aslolan “devlet, insan içindir.” anlayışıdır. Tüm 
gelişmiş ülkeler, bu noktayı anlayıp uyguladıkları nok-
tada gerçek demokrasiyi ve özgürlüğü yaşarlar ve 
yurttaşlarına yaşatırlar. 

Eğitim konusuna dönelim. Aralık ayında Çin'de ilk 
vaka görünmesi ile Türkiye'de okullarda eğitime ara 
verilmesi arasında üç buçuk aylık bir süre var. Istihba-
ratı ve dış işleri bakanlığı aracılığı ile halkın göremedi-
ğini görmesi, bir an önce tedbirler alması gerekenler 

için “bekleyelim, görelim” anlayışıyla zayi edilen za-
man, tamı tamına üç buçuk ay. Bu, tam anlamıyla kla-
sik bir Türk yönetim sistemi anlayışı…

2020 Mart'ının yarısına gelindiğinde alelacele 
alınmış bir kararla okullar kapatıldı. Ne öğretmenlere 
ne de öğrencilere tatmin edici bir açıklama yapıldı. Mil-
li Eğitim Bakanı'nın televizyonlarda daha sık görün-
meye başladığı bu dönemde ısrarla vurgulanan “uzak-
tan eğitime hazırız, hiçbir öğrencimiz mağdur olma-
yacak, bütün senaryolara hazırlıklıyız.” Söylemi oldu. 
Okulların tatil edilmesinden yaklaşık bir hafta kadar 
sonra da televizyondan üzerinden ve inter-EBA	TV	
nette  adresinden ders anlatımları başla-''eba.gov.tr''
dı. Ama ne başlamak; dakika bir, gol bir… Daha ilk gün-
lerde ilkokul çocuklarına ders arası gösterilen Adnan 
Menderes'in idam edilişinin çizgi filme uyarlanmış 
gösterimi, uzaktan eğitimle yapılmak istenenin bir öğ-
retimden çok propaganda aracı olmasına çalışmak ol-
duğunu gösterdi hepimize. Pedagojiyle asla bağdaş-
mayacak böylesi art niyetli bir yayının sosyal medya-
da gündem olması üzerine Bakan, özür dileyen bir 
açıklama yapmak zorunda kaldı. Güvendiği ve sorgu-
lamadığı ekibin bu hatayı yaptığını ve olayı soruştura-
cağını ilan etti. Haziranın son günlerine geldiğimiz bu-
gün hala o soruşturmadan dolayı suçlanan bir çalışa-
nın haberine rastlayamadık. 

Yine 4. Sınıflar için hazırlanan dinleme metni “Arı 
Maya” da örümceklerin dinsiz, vatansız bir ırk olarak 
lanse edilmesi aslında uzaktan eğitim için hazırlanan 
içeriğin kalitesi ve niyeti hakkında yeterli bilgiyi alma-
mızı sağladı.

Ders müfredatlarının yıllar içinde nasıl değiştiril-
diğini, bazı düşünce ve öğretilerin nasıl tırpanlandığı-
nı çok içeriden bilen biri olarak uzaktan eğitimdeki bu 
görüntülere şaşırdım mı, hayır. Elbette şaşırmadım. 
Ama yurttaşların gösterdikleri tepkiye şaşırdım ve 
böylesini ummadığım için de sevindim aslında. Veliler, 
okullarda çocuklara öğretilmeye çalışılan müfredatın 
içeriğini bu süreçte yakından görme fırsatına sahip ol-
dular. Ileriki dönemde daha bilinçli veliler görürsek şa-
şırmayalım, en azından kısa bir süre. Çünkü bu ülkede 
hiçbir tepki uzun sürmez. 

Uzaktan eğitimde içeriğin daha sonraki zamanlar-
da daha özenli hazırlandığını da söylemeliyiz. Bunu 
olumlu bir not olarak kaydedelim. Içerikler değişir, ni-

Sendikacı Gözüyle
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yet iyiyse hatadan ders çıkartılır ve daha uzman bir 
ekiple çok daha faydalı işlere imza atılabilir. Bu, aslın-
da uzaktan eğitim sürecinin bir yanı. Fakat asıl önemli 
olan nokta nedense çok fazla dillendirilmedi. Bir iki 
sendika ve birkaç demokratik kitle örgütü dışında tep-
ki gösteren olmadı. O tepkiler de cılız bir ses olmaktan 
öteye geçemedi maalesef.

Asıl sorun, adına  dediğimiz, devle-“fırsat	eşitliği”
tin tüm yurttaşlarına eşit hizmet götürebilmesi teme-
line dayanan anlayıştı. Adil yaşam koşullarının olma-
dığı ülkemizde eğitimde de fırsat eşitliği olmadığını, 
bunun geçmişte de günümüzde de sağlanamadığını, 
hele hele uzaktan eğitim sürecinde makasın iyice açıl-
dığını biliyoruz. Eğitim her yurttaşın hakkı iken, mad-
di durumu daha hallice olanların eğitim hakkı, diğer-
lerinin hak kayıpları üzerine kurulur oldu. Aslında bir 
devletin hangi hizmeti yürürlüğe soktuğu değildir 
önemli olan, o hizmetten yurttaşların yüzde kaçının 
faydalanabildiğini önemsemek gerekir.  Uzaktan eği-
tim sürecinde Türkiye halen bir televizyonu olmayan 
evlerle, ailelerle yüzleşmek zorunda kaldı. Internet 
bağlantısı ile EBA sistemi üzerinden verilen dersler 
evinde internet bağlantısı, bilgisayarı olmayan öğren-
ciler için bir söylentiden öteye geçemedi. Yoğurdun 
kaymağını ailesinin maddi durumu iyi olan öğrenciler 
yerken belki normal dönemde sıra arkadaşı olan ve 
maddi durumu pek iç açıcı olmayan bir aileden gelen 
çocuğa yoğurdun dibini sıyırmak dahi çok görüldü. 

Varsıl ve yoksul farkının yetişkinler üzerinden de-
ğil de çocuklar üzerinden kendini göstermesi kadar 
acı bir tablo yoktur sanırım.  

Fırsat eşitliği üzerinden düşünüldüğünde işlerliği 
tamamen sıkıntılı olan uzaktan eğitim süreci; plansız-
lık, öngörüsüzlük ve belki farklı birtakım başka ne-
denlerle baştan sona yaraya merhem olamayacak bir 
süreç olarak devam ettirildi ve bitirildi. Televizyon ya-
yını ve merkezi EBA sistemi üzerinden başlayan süreç 
bir süre sonra her okulun kendi öğretmenleri ile ye-
relde planladığı ders programı üzerinden yürütülme-
ye çalışıldı. Bu noktada da sıkıntılar bitmedi. 

Okullara yaptıkları canlı dersler, derse katılan öğ-
renci sayısı ve sistemde kalma süresi gibi kriterler üze-
rinden birer puan yarışı uygulayan Milli Eğitim Ba-
kanlığı, liyakatsiz okul müdürlerinin kendilerini yu-
karıya şirin göstermek için puan toplama yarışına gi-
receğini ve bu yarışta en önde yer alabilmek için öğ-
retmenleri emir eri gibi kullanmaya çalışacağını ya ön-
göremedi ya da sonuca odaklanarak sürecin bu sıkın-
tılı aşamasını göz ardı etmeyi uygun buldu. 

Eğitimin herhangi bir sürecinde bir davranışı pu-
anlandırıyorsanız bu puanın nerede ne amaçla kulla-
nılacağını da belirtmeniz gerekir. Olçme- değerlendir-
menin temel kriteridir bu. Fakat Bakanlık okullara ve-
rilen bu puanların ne işe yarayacağını açıklamadan öğ-

retmenler ve öğrenciler için de puanlama yapmaya 
başladı. Tabii internette sosyal paylaşım sitelerinde 
EBA'da nasıl hile ile puan kazanılır videoları kısa sü-
rede dolaşmaya başladı. Oğretmenlerin sonucunu bil-
medikleri bir değerlendirme yarışına sokulmaları ne 
kadar rahatsız edici ise evinde internet bağlantısı ya 
da bilgisayar olmayan öğrencinin sınıf arkadaşlarının 
gerisinde kalması da o derece hayal kırıklığı yaratan 
bir durumdu. Maddi durumu iyi olmayan veliler ço-
cuklarının uzaktan eğitimden yoksun kalmasına ha-
yıflanırken bir de uzaktan eğitime giremediği için ak-
ranlarının altında puanı olan çocuklarının üzüntüleri-
ni kendilerine dert etmeye başladılar. Neresinden ba-
kılırsa bakılsın can sıkıcı bir durumdu bu. 

Sonuç olarak aylar öncesinde yayılmaya başlayan 
COVID-19 virüsünü ve bu virüsün etkilerini öngöre-
meyen ve buna bağlı olarak da eğitim alanında bir ted-
bir alamayan Bakanlık, önce acemice ve tümü olmasa 
da bir kısmı taraflı olarak hazırlanmış içeriklerle, da-
ha sonra ise amaçsız ve ayrıştırıcı bir puanlama siste-
mi ile ve en çok da fırsat eşitliği noktasında açtığı de-
rin yaralarla süreci kamuoyuna anlatılanın aksine sağ-
lıklı yürütemedi. 

Yıllar önce yüzyılın projesi ile tanıtılan ve milyar-
larca lira harcanan FATIH projesi, ,yandaş zengin et-
me projesinin ötesine geçemediği için, eğitimde ula-
şılması gereken alt yapı bir türlü sağlanamadı. Bir de 
bu atıl duruma getirilmiş sistemi ani bir kararla pan-
demi sürecinde kullanmaya çalışmanın verdiği telaşla 
yapılanlar ve daha çok da yapılamayanlar salgın süre-
cinde “Çin'den sonra 2. Sıradayız” denilen “Uzaktan 
eğitim Sürecini” işlevsiz kıldı. Sürece dahil olamayan 
birçok öğrenci için hayal kırıklığı olan sistem eğitime 
ulaşılabilirlik noktasındaki makası daha da açtı. Hal-
buki Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan 
Cumhuriyet'in eğitim sistemi temelde tek bir esasa da-
yanıyordu: “Eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yok-
tur.”

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

*Türkçe Oğretmeni

Eğitim Iş Istanbul 3 Nolu Şube Başkanı

Oğuz	Akkaş:	1980	Konya	doğumlu.	İlk,	orta	ve	lise	öğreni-
mini	Konya'da	tamamlayarak	üniversite	öğrenimi	için	İzmir'e	
geldi.	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Türkçe	Öğretmenliği	bölümünü	
2002'de	 bitirerek	 aynı	 yıl	 İzmir-Menemen'de	 öğretmenliğe	
başladı.	 2007	 yılında	 İstanbul'a	 atandı.	 Halen	 İstanbul-
Avcılar'da	Türkçe	öğretmeni	olarak	çalışmaktadır.

	2013'ten	bu	yana	Eğitim	İş	İstanbul	3	Nolu	şube	yöneticisi,	
2017'den	beri	de	şube	başkanı	olarak	sendikada	aktif	görevini	
sürdürmektedir.

Evli	ve	bir	çocuk	babasıdır.	Çeşitli	dergilerde	zaman	za-
man	eğitim	üzerine	yazıları	çıkmaktadır.



“İNSAN " YETİŞTİRMEK Mİ ,
"BİREY" YETİŞTİRMEK Mİ?

Yılmaz BOZKURT

Eğitim sistemimiz okumuş birey yetiştirmenin 
yanında ''insan" yetiştirmeye de odaklı olmak zo-
rundadır. Eğitimin insani boyutunu atladığımız za-
man okumuş	birey	yetiştirmek	isterken,	oku-
muş	cani,	okumuş	piskopat	da	yetiştirebiliriz.

Eğitimde sadece: ''Aşağıdakilerden	hangisi-
dir?" e odaklanırsak eğitimin insani boyutunu 
unutur, öğretmenlerini, anne ve babalarını, kar-
deşlerini ve eşlerini bile öldürebilecek ' ''caniler	'
yetiştiririz.

Bizler arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde 
hemen 45-50 yıl yıl önceki öğretmenlerimizi ko-
nuşmaya başlıyoruz. Çünkü bizler, ''Bana bir harf 
öğretenin 40 yıl kölesi olurum.'' felsefesi ile yetiş-
tik. Açık ve net olarak ifade ediyorum bizim şu an-
ki öğrencilerimizin, bırakın 40 yıl sonrasın, 5 yıl 
sonrasında bile öğretmenlerini konuşacaklarını 
sanmıyorum.

Bunda suç, elbette öğrencilerde değil; toplum-
da egemen olan pragmatist felsefede. Her şeye 
''çıkar	'' anlayışıyla bakan bir toplum olursa; top-
lumsal ilişkiler de yapay ve çıkara dayalı olur. Böy-
lece  yetiştirmek değil, ' yetiştir-	 ''insan'' ''birey'
mek ön planda yer alır. Çıkarına aykırı bir davra-
nışta hemen sizi düşman olarak görmeye başlar o 
kişi.

Solt altta Nazi toplama kampından sağ kurtul-
muş bir Alman Lise müdürünün öğretmenlere yol-
lamış olduğu bu mektup her şeyi açıklıyor. Bu ne-
denle fazla söze gerek yok.

Eğitim-öğretime başlarken…
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 -Çocuk yaşta evliliği savunan “kerametleri	
	kendilerinden	menkul”   kimi profesörlerin 
 medyada boy göstermeleri üzerine-
I
Bozuldu düzen, karıştı bilim ortamı
Bilenle bilmeyen paye paylaştı
Kimi iğneyle kuyu kazdı yıllarca
Kimi yalnızca şeyhinin eteğine yapıştı
II
Ehlivukuf sanıp yobazları
Hiç yoktan profesör yaptılar
Bilime ermese de hazretlerin aklı
Her kurumda ballı koltuk kaptılar
III
Sayelerinde ayağa düştü bilim
Bacak arasından yukarıya çıkmıyor
Fetvâlar nedense hep cinsellik üstüne
Kimileri ağzı açık dinlemekten bıkmıyor

Gökhan ADALI
   dƒlƒnkemƒgƒ.gokhanadalƒ@gmaƒl.com

DİKİZ
AYNASINDA 
GÖRDÜKLERİM



BE HEY CORONA!..

Turgut DERELİ
turgutderelƒ@wƒndowslƒve.com

Davetsiz bir misafir gibi geldin gezegenimize,
Hapsettin bizi evlerimize.
Küçücük boyuna bakmadan,
Hepimize kafa tuttun.
Meydan okudun tüm âleme,
Söyleyeceğim birkaç söz ama
Istemiyorum ağzımdan çıksın kötü kelime.
Bizlere gizlice sokuldun,
Insanoğlunun hiç de tekin olmadığını Nasıl da unuttun.
Hepimizi içeriye tıktın,
Çanımıza ot tıkadın.
Kapıdan pencereden baktırdın,
Evlerimizden bile bıktırdın.
Senin yüzünden sokağa çıkamadık,
Alışverişte yaya kaldık.
Çıktın birdenbire yolumuza
Unutturdun sarılmayı,
Çocuğumuza torunumuza.
Yok artık konuk olmak, konuk ağırlamak
Düştüğümüz şu hale bak!
Korkarak kaçtık senden köşe bucak
Kıs kıs gülüyorsun sanırım
Halimize bakıp n'olacak?
Aldın elimizden en yakın canlarımızı,
Sağlık çalışanları, hemşireler
Ve de doktorlarımızı…
Kapalı kaldığımız evlerde
Rengimiz soldu.
Içimiz karardı yüreklerimiz
Hüzünle doldu.
Bulacak insanlık sana karşı
Ilaç ve aşı,
Istersen meskenini uzaya taşı.
Bu ettiklerin bil ki yanına
Kar kalmayacak,
Göreceksin bak sana ne haller olacak.
Çaren yok bir gün çekip gideceksin,
Hepimize elveda diyeceksin.
Bir an önce düş yakamızdan,
Defol git kapımızdan.
Tehdit değil bu bir gerçek,
Saltanatın pek yakında bitecek.
                               16.05.2020
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DOKTOR MUSTAFALAR

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

IŞIĞI	BEYNİNDE	TAŞIYANLARIN	TÜRKÜSÜ
-Prof.	Dr.	Mustafa	AKIN
Prof.	Dr.	Mustafa	ÖZBARAN
ve
ekip	doktorları	için-

Karanlığın ucundaki mumu

Işıktan elleriyle büyütenler

Kalbimin atlasını mehdi elleriyle dokuyanlar

Yüreğimin ücra köşelerindeki Kâbelere

Elleriyle nice sanemler kuranlar

Kara dikenler üstünde

Kırmızı karanfiller açtıranlar

Doktorlar, doktorlarım benim

Kalbimin ustaları Mustafalarım benim

Nasıl yazsam şiirlerinizi sizin?

Olüm nehrinin kenarına ulaşıldığında

Avuçlarındaki ışıkları kalplere serpenler

Gökyüzündeki kara bulutları

-maviye çevirenler-

Şimşeği avuçlayıp yüreğime koyanlar

Isa'm, Tahir'im, Oğuz'um, doktorlarım benim

Kalbimin ustaları Mustafalarım benim

Nasıl bestelesem şarkılarınızı sizin?

Bir Promete gibi ışığı beyinlerinde taşıyanlar

Corona virüs nedeniyle doktorlar bir kez daha 
yoğun ilgi odağı olarak gündeme geldi. Çok övül-
düler, alkışlandılar, plaketler aldılar. Ancak top-
lumda, bu tür ödülsüz ödüllendirmelerin, verilen 
özveriyi, emeği ve hizmeti karşılamadığı ileri sü-
rülmekte ve tartışılmaktadır. Ben de doktorların 
toplumun tümünden ve devletten, yalnız Corona 
nedeniyle değil, genel olarak ve çoğu kez gerekli 
ve yeterli ilgiyi görmedikleri kanısını taşıyanlar-
danım.

Prof. Dr. Ayhan Çıkın Ege Universitesi Ziraat Fa-
kültesi öğretim üyesiydi, arkadaşımdı, şairdi. Om-
rünün beşte birini adına şiirler yazdığı doktorlar 
sayesinde yaşadı, kalp nakli ile. Arkadaşıma ve 
onun doktorlara karşı duyduğu minnet duyguları-
na katılarak, elimden başka bir şey gelmediği için, 
onun Doktor Mustafalara yazdığı şiiri bütün dok-
torlarımıza saygı ve minnetle sunuyorum. Ayhan 
yaşasaydı bundan çok mutlu olurdu. Işıklar içinde 
yatsın. 04.07.2020

Prof. Dr. Ayhan Çıkın

Yazarımız Ayhan Çıkın'ı özlemle anıyoruz.
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Kara toprağa düşmüş tohumu çatlatanlar

Beyinlerindeki bilgiyi karanlık sulara ekenler

Bir gece vakti kalbimin ışığını yakanlar

Sanem'im, Ayşin'im, Murat'ım, doktorlarım benim

Kalbimin ustaları Mustafalarım benim

Nasıl söylesem destanınızı sizin?

Doktorlarımla yürüdüm

-dar, sığ patikalarında yaşamın-

korkmuştum, yorulmuştum yılları sürükleyen sulardan

ve hasrettim

gülmeye

ağlamaya

ve yaşamaya

Şimşekler çaktıran, yanardağlar uçuran

Kalbimin köşesindeki babamın “korkma” sözü

Isa'sı, Tahir'i, Sanem'i, Cemil'i

Ve yeryüzü mehdileri

Bir ipekböceği gibi

Dokumaktalar kalbimin çiçeğini

Coşkun bir sevdayla aşarken yeryüzünü

Doktorum, doktorlarım, mehdilerim benim

Kalbimin ustaları Mustafalarım benim

Nasıl yazsam şarkılarınızı sizin?

Yaşadım hayatı güz bahçelerinde

Olüm nehrinin kenarına güller diktim şarkılardan

Gökyüzünün mavilikleriyle mayaladım karanlıkları

Bir türkü söyler gibi dans ettim ölüm sularında

“Ne olursa olsun” dedi Mustafalarım “Bu yaşam sürecek”

“Saçlarında ozanın gün ışığı eksilmeyecek”

Beyinlerindeki bilim ışığını yüreğime sundular

Olüm nehrine iki gün kala

Karadikenler üstüne akgüller kondurdular

Doktorum, doktorlarım, onurlarım benim

Kalbimin ustaları Mustafalarım benim

Nasıl söylesem türkülerinizi sizin?

                          

Prof. Dr. Ayhan Çıkın Muğla doğumlu. Yatağan Caz-
kırlar Köyü Ilkokulu (1956), Yatağan Ortaokulu 
(1959), Aydın Lisesi (1962), Ege Universitesi Ziraat Fa-
kültesi (1967) mezunu. 

Ulkemizin Tarımsal Kooperatifçilik alanında az sa-
yıda yetiştirdiği çok değerli bir bilim adamıydı. Bu 

alanda kitap, makale, bildiri vb. olmak üzere binlere 
sayfalık yazılı eserler bıraktı.

Ayrıca ülke, toplum ve birey sorunlarına duyarlı 
bir Şairdi. Zaman Çiçeği (2000), Ortak Kalpler Türkü-
sü (2005), Başka Yürek adında yayınlanmış üç şiir ki-
tabı vardır.

Ayhan	Çıkın
(1946-01	Mart	2017)
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               RÜZGÂRIN ÖRTMEDİĞİ, 
ÖRTEMEDİĞİ ADIMLAR

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

"Cihan-ârâ	 cihan	 içindedir,	 arayı	 bilmezler,
	Ol	mâhiler	ki	derya	içredir,	deryayı	bilmezler.”

																																Hayâlî	Bey	(16.	yy)

Hayâlı̂ Bey, Kanuni devri şairi, umur görmüş 
biri. Bu beyitteki ikinci dize, birinci dizenin so-
mutlamasıdır sadece. Ama bugün akıllarda kalan 
o. Artık özdeyişten öte bir atasözü. Neden mi ata-
sözü; çünkü bugün Hayâlı̂ Bey'i tanıyanı, ara ki bu-	
lasın. 

Benim, eğitim enstitüsünü bitirme çalışmam 
“Hayâlı̂ Bey Divanı'nda mecazlar sistemi” üzeri-
neydi. Böylece sözcük peşine düşmeyi, söz ve an-
lama sanatlarının peşinden koşmayı, sözcükleri 
ve tümceleri duygu değerleriyle ele almayı iş 
edindim. “Değişmece, eğretileme, anıştırma, ak-
tarma,  artsama, dokundurma…” benim tümcele-
rimin olmazsa olmazları oldu. Vakti saati geldi-
ğinde de karagüller açtıran o karagülmece… El-
bette cinasın “gam/zede”si olmadan.

Ne diyor Hayâlı̂ Bey, “	 Dünyayı	süsleyen	her	gü-
zellik,	bu	dünyanın	içindedir;	ama	onu	aramayı	bi-
len	yok.” O bilinmeyen güzellik, şaire göre Tan-
rı'dır. Peki, biz başka güzelliklerin farkında mı-
yız? O gün de bugün de pek farkında değiliz ki şa-
ir, bir kez daha karagülmeceye başvurarak kulak-
larımızı çekmiş, bir de o müthiş hicvi, “Harnâ-
me”yi kaleme alma gereği duymuş.

Yazıya niye böyle giriş yaptım? Nedir beni ra-
hatsız eden? Marmaris'ten Rodos'a, Bodrum'dan 
Istanköy'e, Kuşadası'ndan Sisam'a, Çeşme'den Sa-
kız'a, Ayvalık'tan Midilli'ye gitmek için limanlar-
da sıra bekleyen o kalabalık…  Uç beş günlük ta-
tillerde, havaalanlarında nefes alacak yer kalma-
ması… Hatay ve Antep'teki iki mozaik, Eskişe-
hir'deki bir mumyalar müzesi dışında, yurdu-
mun etnografya, resim ve arkeoloji müzelerini, 

neredeyse bir başıma dolaşmış olmam. 

Elbette ben de isterim Pompei'nin ve Hiroşi-
ma'nın acılarını bir kez daha duyumsamayı, Flo-
ransa'da sanatın soyluluğuna yeniden tanık ol-
mayı, Belgrat'ın Terziya Caddesi'nde kimsenin 
kimseyi tepeden tırnağa süzmediği bir akşam 
sohbetine oturmayı,   Kyoto'da,  kiraz çiçekleri 
mevsiminde, gün boyu sokaklarda dolaştıktan, 
Altın Köşk'te düşler kurduktan sonra, akşamına 
kabuki izlemeyi… 

Ancak şu da bir gerçek! Venedik'teki abartı-
yı, Batı'daki modern sıkıntıyı, Tokyo'daki o öy-
künmeciliği hiç sevmedim / sevemeyeceğim. He-
le adaların o 'yalnızlık dolambacı'nda boğulup 
kalmayı!...

Peki, ben nerede, ne yapmayı özlüyor ve isti-
yorum? 

Istanbul Arkeoloji'de, Safo ile buluşup tari-
hin kanlı sayfalarını, Sidamara Lahdine kapatma-
yı. Efes Müzesi'nde, Artemis'in memelerinden 
gözlerini ayıramayan çocukları seyretmeyi. 
Pan'la el ele tutuşup Aydın Arkeoloji Müze-
si'nden kırlara kaçmayı. Afrodisias Müzesi'nde, 
Pentesileya'nın meme altı o derin yarasını sa-
ğaltmayı. Vatan yarasıdır o! Burdur Müzesi'nde, 
Diyonisos'la kadeh tokuşturmayı. Urfa Arkeoloji 
Müzesi'nde, o Urfa Adam'la bir ilkçağ şiiri yazma-
yı… 

Antik duraklarda soluklanıp bir uçtan bir 
uca, doyasıya ülkemi seyretmeyi. Orneğin, Ni-
sa'dan Nazilli – Yenipazar, Tralles'ten Aydın, Pri-
yen'den Söke ovalarını; Nemrut'tan Adıyaman 
–Kahta, Mardin'den Mezopotamya düzlükleri-
ni…   

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Cumhu-
riyet yurttaşlarına güneş kursu hediye etmeyi. 
Çankaya Köşkü'nde, Atatürk'le kitap karıştırma-
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yı ve o kitaplardan not-
lar çıkarmayı. Eskişehir Balmumu Müzesi'nde, 
Atatürk'le eşit yurttaş olmanın coşkusunu yaşa-
mayı. I. TBMM'nin tahta sıralarında, Mustafa Ke-
mal'i dinlemeyi ve O'nu coşkuyla alkışlamayı… 

Aşiyan'da, Nef 'ı̂, Eşref, Neyzen, Can Yücel ile 
bir araya gelmeyi ve bu ülkenin hân-ı yağmacıla-
rını taşa tutmayı… 

Sonra da o Çingene Kızı'nı, Zeugma Mozaik 
Müzesi'nin o karanlık odasından alıp koluma tak-
tığım gibi sokaklara çıkmayı ve onunla delifişek 
bir hayatı paylaşmayı…    

Gezebileceğim kadar gezmeyi, görebilece-
ğim kadar görmeyi; sözü görselleştirme ustası o 
iki Arslanköylüyle, Osman Şahin ve Ummiye Ko-
çak'la kırk bir kere Anadolu'yu konuşmayı…

Sonra da oturup yazmayı…

Evet, bu ülkede yapılacak çok iş, görülecek 
çok yer var. O halde işi çok da dallandırıp budak-
landırmadan hemen yola çıkalım; uğrayacağımız 
yerlere daha fazla gecikmeden uğrayalım. Rüzgâ-
rın örtmediği / örtemediği adımlarla şiirli bir yol-
culuğa çıkalım. 

Doğduğum coğrafyadan, Afrodisyas'tan çı-
kacağım yola. Antik duraklara, mübadele köyleri-
ne, kendine özgülüğü olan köylere, koyaklara, dal-
gaları şiir yalıyarlarına vuran kıyılara uğraya uğ-
raya sürecek bu yolculuk. Elbette “ ” Uğur	nereye?
demeyi bilen dostlarla. Dudaklarımda, Trallesli 
(Aydın) hemşerim 'un, yeryüzünün kay-Seikilos
da geçmiş o en eski ikinci şarkısı eşliğinde: “Işılda	
henüz	yaşıyorken	/	Gamı	tasayı	at	bir	kenara	/	Ha-
yat	çok	kısa	(Hiçbir	şeyin	seni	üzmesine	izin	ver-

me)	/	Ve	her	şey	yenik	düşerken	zamana.”

“Bâğ-ı	dehrin	hem	hazanın	hem	baharın	gör-
müşüz

Biz	neşâtın	da	gamın	da	rüzgârın	görmüşüz”

demiyor mu	Nabi?

“ ” ve “ ”Zaman rüzgâr

kendi gölgesini yakalamaya çalışan iki söz-
cük. 

Ikisi de şiir Tanrı'sına ait. 

Hangisi “gölge” hangisi “beden” 

seçebilene aşk olsun! 
***

“Merakı	okşayan	akşam	güneşi

Şimdi	sıladan	çok	uzak

Ayaklarım	yanan	denizde

Kalemim	mi

O	da	hâlâ	rüzgârlara	ıslık”

diyorum ben de

***

O	halde	ey	okur,	sen	de	bir	şey	iste	benden

“Hangi	an(ı)mı	anlatayım	sana

		Zamanı	saklamak	mümkün	değil!”

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

*	Yazarın	son	kitabı	“Rüzgârın	Şiir	Kovaladı-
ğı	Antik	Duraklarda”nın	sunusu.

 Merhaba	Değerli	Dostlar,

"Son	 Atlı"nın	 Korona	 Güncesi”	 için	 teşek-
kürler.	O	yazı,	şu	anda	dizgisi	yapılmakta	olan	"Mi-
zahla	Utandıracağız"	adlı	kitabımda	yer	alacak.	
Kitap	Klaros	Yayınları	tarafından	basılacak.	"Rüz-
gârın	Şiir	Kovaladığı	Antik	Duraklarda"nın	diz-
gisi	bitti.	 	Umarım	gecikmeden	basılır.	O	da	daha	
önceki	iki	kitabım	gibi	Arkeoloji	ve	Sanat	Yayınla-
rı'ndan.	Okuyup	yazmaya	devam,	geçen	Mayıs'tan	
bu	yana	70.	kitabı	bitirdim.	Yılbaşından	bu	yana	
14	yayında	bir	şiirim,	11	yazım	yayımlandı.
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ÇİFTÇİLER İKİLİ FİYAT MAKASI
İÇİNDE EZİLİYOR, AMA ÇIKIŞ VAR!

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA

Ulkemizde ve dünyada çiftçilerin en çok ya-
kındığı konu; özellikle 1980 sonrası uygulanan ta-
rım politikaları sonucu ürünlerinden ellerine ge-
çen fiyatın artmaması, hatta bazı yıllar şiddetli dü-
şüşler göstermesine karşılık, satın aldıkları girdi-
ler olan sentetik tarım ilaçları, kimyasal gübreler, 
sanayi yemi, tohum, mazot ve makinelere ödedik-
leri fiyatın çok daha hızlı artışıdır. Bu durum ade-
ta bir makasın iki ucu arasında ezilmeye benze-
mektedir. 

Bu ikili fiyat makasının açılması gereklidir. 
Makasın alt ucunun açılması modern denilen bu 
girdilerden kurtulmakla mümkündür. Kurtuluş 
satın alınan girdilerin işletme içinde üretilmesi ya-
ni gene tarımdan sağlanmasıdır. Endüstriyel ta-
rımdan agroekolojik bir tarıma geçiş ile bu müm-
kün olabilmektedir. Bir üretim dalının yan ürün-
leri veya atıkları diğeri için girdi olabilmektedir. 
Tarım ilaçları yerine hastalıklara dayanıklı yerel 
tohumların kullanılması, ev yapımı ilaçların ya-
pılması, kimyasal gübreler yerine hayvancılığı sis-
teme dâhil ederek hayvan gübresi kullanılması, 
yeşil gübre, kırmızı solucan gübresi, komposto 
kullanılması, yoğun su yerine malçlama yapılma-
sı, kardeş bitkiler kullanılması, sürümden vaz ge-
çerek anıza ekim yapılması, zeytinliklerde, mey-

vacılıkta sürümden tümden vazgeçilmesi gibi uy-
gulamalarla modern denilen bu girdilerin çoğun-
dan kurtulmak mümkün olmaktadır. Bu makasın 
alt ucunu aşağı doğru eğmektir. Makasın üst ucu-
nun açılması için ise ürünlerin doğrudan tüketici-
ye satılmasının yollarının aranılmasıdır. Bu da 
ekolojik köylü pazarları, topluluk destekli tarım 
grupları, gıda toplulukları, tüketim kooperatifleri 
ile ilişki kurulması, kargo sistemi ile interneti kul-
lanarak pazarlama, eko-kooperatiflerin kurulma-
sı, agro-turizm gibi yollarla sağlanabilmektedir. 

Bu teorik açıklamaları ülkemize ait verilerle 
ortaya koymaya çalışalım.  (Çizelge 1)

Bu ezilme olgusu yalnızca Türkiye'ye ait de-
ğil, evrensel. Amerikan çiftçileri için de geçerli. An-

cak o ülkelerde güçlü dev-
let olanakları ile çiftçilere 
Türkiye'ye oranla daha 
yüksek primler verilebili-
yor. Dikkat edersek, dün-
yada da Türkiye'de de, 
özellikle on beş yirmi yıl-
dır devlet destekleri ta-
ban fiyatlar şeklinde değil 
de çoğunlukla kg başına, 
bazen de dekara verilen 
primler şeklinde oluyor. 
Kamu kurumları alımları, 

TARIM: Vazgeçilmezimiz!.. 
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devletin alımlar için kooperatifleri görevlendir-
meleri ve desteklemeleri, taban fiyatlar vb. uygu-
lamalar çok büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Ure-
tici eline geçen fiyatları etkilemeyen prim benzeri 
uygulamalar yaygınlaştı. Amerika, Kanada gibi ül-
kelerde bu primler daha yüksek oluyor. Bu ülke-
lerde Cargill vb. gıda devleri bu primler sayesinde 
çiftçilerin elindeki ürünü daha ucuza hatta mali-
yetin altında kapatabiliyor. Daha çok buğday, so-
ya, mısır, pirinç vb. tarla ürünlerini ve bunların ba-
zılarının yem olarak kullanıldığı hayvansal ürün-
leri Türkiye gibi ülkelere ihraç edebiliyorlar. Bu-
nun için ithal eden ülkelerin gümrük vergilerinin 
düşürülmesi de gerekli idi. Bu da bizim gibi ülke-
lere kabul ettirildi. Batılı ülkelerin çiftçilere öde-
diği primler Türkiye gibi ülkelerden daha yüksek 
olabildiğinden bu ülkelerin çiftçileri az çok var-
lıklarını sürdürebiliyorlar. Ancak ülkemizde biraz 
yanlış anlaşıldığı gibi bu güçlü ülkelerin tarımsal 
destek politikası ve eş zamanlı olarak Türkiye gibi 
ülkelerin tarım ürünlerindeki gümrük vergilerini 
düşürerek uyguladığı politikalar Amerikan veya 
Kanada çiftçilerinden çok daha fazla bu ülkelerde 
konuşlanmış gıda şirketlerine arka çıkmış oluyor. 
Bu şirketler kendi çiftçilerinden ucuza aldıkları 
bu ürünleri bizim gibi ülkelere ihraç ederek bizim 
çiftçilerimizi yok olmaya itiyorlar. Teoride ABD 
vb. ülkeler; bizim gibi ülkeler için yaş sebze ve 
meyve, fındık vb. kuru meyveler gibi emek yoğun 
ürünler ihracatında uzmanlaştığı bir iş bölümü 
önerseler de fiyatlar bu alanlarda da bizim için 
olumlu bir gelişme göstermiyor.

Bizim gibi ülkelerin tarım ürünlerinde uygu-
ladığı gümrük vergilerini düşürmeksizin gelişmiş 
kapitalist ülkelerin bu sistemi işletebilmeleri 
mümkün değildi. Bu nedenle önce ülkemize ve 
benzer ülkelere temelde gümrük vergilerinin düş-
mesine dayalı uluslararası tarım ürünleri anlaş-
masını kabul ettirdiler. Paralel olarak 1980'ler-
den başlayarak Tekel, Toprak Mahsülleri Ofisi 
(TMO), Et Balık Kurumu gibi birçok kuruluşu ya 
tamamen özelleştirdiler ve bunların çoğu yabancı 
şirketlerin eline geçti veya TMO gibi bazıları kü-
çültüldü ve işlevsiz bir hale getirildiler. En son ör-
nek de Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi oldu. 
Bu kuruluşlar özelleştirilirken bunların devlet gü-
cüyle güya serbest olan piyasayı bozduğu ve bu-
nun da toplum için iyi olmadığı argümanı ileri sü-
rüldü. Ancak çoğu durumlarda özelleştirilen bu 
kuruluşlar yerine daha da güçlü uluslararası mo-

nopoller geçti. Orneğin TEKEL yerine dünya ça-
pında güçlü tek bir yabancı tütün şirketi egemen 
olarak özel sektör tekeli oluştu.    

Aslında emperyalist sistemin akıl hocası olan 
IMF ve Dünya Bankası tarımda desteklerin nasıl 
olması gerektiğini belirlemiştir. Buna göre taban 
fiyat uygulamaları gibi çiftçinin eline geçen fiyat-
ları etkileyecek destekler yapmak yasaktır. Orne-
ğin tarım satış kooperatiflerine alım yapmak üze-
re finansman sağlamak ülkemizde Tarım satış Ko-
operatifleri yasasıyla engellenmiştir. Toprak Mah-
sulleri Ofisi hububat ve fındıkta alım yapıyor, ama 
bu hem piyasadaki fiyatın altında oluyor hem de 
alım miktarları bir etki yaratacak düzeyde değil. 
Diğer bütün destekler çiftçi eline geçen fiyatları et-
kilemeyecek şekilde yapılıyor. Buğdayda kiloda 5 
kuruş, dane mısırda 3 kuruş/kg, zeytinyağında lit-
rede 80 kuruş, yağlık ayçiçeğinde 40 kuruş/kg, 
kütlü pamukta 80 kuruş/kg, kuru fasulye, nohut, 
mercimekte 50 kuruş/kg gibi.  

Zeytinyağından örnek verelim. Litrede 80 ku-
ruş zeytinyağı desteği hiçbir işe yaramıyor. Çiftçi 
natürel sızma zeytinyağını 2020 Temmuz başın-
da 16-17 TL'ya satabiliyor. Aynı ürün toptancıda 
20-25 TL'ya satılıyor. Perakende satış fiyatı ise 
30-35 TL. Kooperatiflere işletme sermayesi ver-
me veya ürün satın alma, depolama, yeni tesisler 
kurmada devlet desteğini göremiyoruz. TMO de 
bir zamanlar yeterli miktarda buğday satın alıyor 
ve depoluyordu. Satın alırken çiftçi destekleniyor, 
un fiyatları çok yükseldiğinde ise piyasaya vere-
rek tüketiciyi destekliyordu. Şimdi alım noktala-
rının çoğu kapandı ve piyasadan etki yapmayacak 
düzeyde bir alım yapıyor.  

Sütte de 2018'de soğutulmuş ise 10 kuruş, de-
ğilse 5 kuruş bir prim veriliyordu. Ancak iki bu-
çuk yıl çiftçi eline geçen süt fiyatı bir lira civarında 
idi. Arkasından bir liranın üstüne çıktı ise de yem 
fiyatları ve tüketicilerin süt ve süt ürünlerine öde-
diği fiyatlar çok daha hızlı arttı. 1 Ocak 2019'da 
çiğ süt destekleme primi litrede 25 kuruşa çıkarıl-
dı. 2019 Mayısında prim tekrar 10 kuruşa düşü-
rüldü, daha sonra alınan bir kararla destek 15 ku-
ruşa çıkarıldı. Çiftçi eline geçen çiğ süt fiyatları 
2020 yaz aylarında 2 TL dolayındadır.  Kısacası 
bu IMF, Dünya Bankası damgalı tarım politikaları 
izlenirse çiftçi ve tüketici hiçbir yarar sağlamaz. 
Bu destekler şirketlerin daha düşük alım fiyatları 
uygulamalarına yardımcı olur. Bunun anlamı ver-
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gi ödeyenlerce finanse edilen bu tarım destekleri-
nin şirketlere yaradığıdır. Bu paralar aslında do-
laylı bir şekilde şirketlerin kasalarına akmakta-
dır. Bazı ürünlerde şirketler bile zaman zaman bu 
desteklerin artmasını önermektedirler. Bu açıdan 
onlar son derece tutarlıdır. O halde hem toplu-
mun destekleyeceği hem de etkili bir tarım politi-
kası gerekiyor. Bu sadece destek miktarının arttı-
rılması ile olmaz. Desteğin şeklini de değiştirmek 
gerekir. Çünkü var olan tarım destekleri çiftçi ve 
köylüden çok şirketleri zengin etmektedir. 

2006'da yayımlanan Tarım kanunu madde 
21'de şöyle yazmaktadır: 

“Tarımsal destekleme programlarının fi-
nansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynak-
lardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gay-
risafi millı̂ hasılanın yüzde birinden az olamaz.”

Ancak destekler bu düzeye bile ulaşılamıyor. 
Yarısı dolayında destek yapılıyor. Aslında açıkla-
dığımız gibi bu desteğin bir yararı pek olmamak-
tadır. Çünkü çiftçi eline geçen fiyatlara hiç müda-
hale yapılmamaktadır. Bu neoliberal ekonominin 
tabusudur. Toplumun çoğunluğunun çıkarlarını 
savunan bir tarım politikası izlenmemektedir.

Mazot ve gübrede de bir destek veriliyor ama 
bu çiftçiden mazot için alınan vergilerin bile çok 
altında. Bu yıl buğday, arpa gibi hububatta dekar 
başına sadece 27 TL.'lık mazot ve gübre desteği ve-
riliyor. Çeltik ve pamukta bu destek 66 TL.

Bu tarım destekleri sistemi uzun yıllardır sür-
dürülüyor. Sistemi temel olarak belirleyenler IMF 
ve Dünya Bankası. Verilen bu desteklerin çiftçinin 
eline geçen fiyatı etkilememesi bilinçli olarak ta-
sarlanmıştı. Piyasa fiyatlarını etkilememek iste-
niyor. Çünkü güya serbest denilen aslında hiç de 
serbest olmayan piyasanın her kesim için ideal 
olanı otomatik olarak belirlediğini ileri sürüyor-
lar. Bu neoliberal anlayışın temel dogmalarından 
biri ve doğru değil. Şimdi örneğin buğdayda kg ba-
şına 5 kuruşluk bir destek veriliyor. Buğday, arpa 
konusunda TMO alım fiyatları çok düşük belirle-
niyor. Yetmedi bir de buğday ve arpanın üretimi 
yetersiz olduğunda gümrük vergileri düşürülü-
yor. TMO'nin gümrüksüz ithal yapmasının önü açı-
lıyor. Yani serbest diye tanımlanan piyasa aslında 
güçlülerin elinde. TMO de bu güçlülere alım poli-
tikası ile destek oluyor. 

Fındıkta da Fisko Birlik adlı bir kooperatif 

var. Ancak Tarım Satış Kooperatifleri kanunu Çil-
ler zamanda değiştirilerek devletin kooperatifle-
ri desteklemesinin önüne geçilmişti. Bu yüzden 
destek yapılıyor denilsin diye TMO fındıkta alım 
yapıyor. Ancak bu da destek olarak kabul edilme-
yecek düzeylerde kalıyor. Serbest piyasa denilen 
şeyi aslında Italyan fındık alıcısı Ferroro belirli-
yor. Güçlü olan o. Türkiye fındıkta dünyanın en bü-
yük üreticisi ve ihracatçısı. Ancak uygulanan poli-
tikalar bu ürünün ucuz olarak elimizden çıkması-
na yol açıyor. Ordu'da bir borsa binası yaparak bu-
nu uluslararası fındık borsası ilan etmekle sorun 
çözülmeyecek şüphesiz. Kooperatiflerin ürünü 
büyük ölçülerde satın alıp, işleyerek ihraç etmesi 
gerekiyor.  

2006 yılında yayınlanan Tarım Kanunu neoli-
beral bir anlayışla hazırlanmıştır. Kanun tarım po-
litikasının ilkelerinde “piyasa mekanizmalarını 
bozmayacak destekleme araçlarının kullanımı ve 
“özel sektörün rolünün artırılmasını” esas almış-
tır. Tarımsal desteklemenin ilkelerinde ise “üreti-
cilerin piyasa koşullarında faaliyetlerini yürüt-
mesi” temel alınmıştır. Bu kanunu yapanlar aslın-
da rekabetçi ve düzgün işleyen, ne çiftçilerin ne 
de şirketlerin hegemonya kurmadığı bir dünya-
nın varlığını peşinen kabul etmişlerdir. Bu neden-
le desteklemeler çiftçinin alım fiyatı ve girdilere 
ödediği fiyat üzerinde bir etki yaratmayacak şe-
kilde uygulanmaktadır. Şüphesiz serbest piyasa 
denilen bir gerçek yoktur. Güçlü şirketler hem 
çiftçilere hem de tüketicilere karşı fiyatları empo-
ze edebilmektedirler.  

Çare agroekolojik bir tarım sistemine geç-
mek ve çiftçinin ürününü doğrudan tüketicilere 
ulaştıran üretim ve tüketim kooperatifleri, toplu-
luk destekli tarım grupları, ekolojik köylü pazar-
larını kurmaktır. 
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Emperyalƒzme karşı
Tohum Takas Şenlƒğƒ  

Abdullah TAŞÇIOĞLU
abdullah.tascƒoglu@gmaƒl.com

Çocukluğumda ninemin veya anamın yetiştirdiği 
domatesin, biberin, kavunun, karpuzun, hıyarın tadı 
hala damağımda. Belki gösterişli değillerdi, ama yeme-
ye doyamıyorduk. O tat, o koku nereden geliyordu? 
Şimdi anlıyorum ki o tat, o koku, ninemin, anamın çı-
kınlarının içinde sakladıkları tohumlardaydı. 

Hatırlıyorum; anam bahçemizdeki sebze ve mey-
velerin en güzellerine bez parçaları bağlayarak yen-
melerini adeta yasaklardı. Çünkü onlar gelecek yıl ye-
niden yetiştirilmek üzere tohumlamaya bırakılırdı. 

Son yıllarda bahçelerimizde yetiştirilen sebze ve 
meyvelerin en güzellerine bez parçaları bağlanmaz ol-
du. Ninelerimizin, analarımızın tohum çıkınları ile bir-
likte çocukluğumuzdaki o tatlar, o kokular da yok oldu. 
Yerlerini rengarenk paketlerde satılan suni tohumlar 
aldı. 

Bu köşede geçen hafta yayınlanan “Hançerlenen 
Tarım ve Çiftçi” başlıklı yazımda be-
lirttiğim üzere, şirketleşen tarım po-
litikaları nedeniyle günümüz Tür-
kiye'sinde küçük çiftçi içler acısı bir 
durumdadır. Suni tohumlar da bu 
bağlamda çiftçiye daha fazla ürün 
ve daha fazla kazanç sağlama va-
adiyle pazara çıkmıştır. Ancak 
çiftçinin içinde bulunduğu darbo-
ğazdan çıkmasına bu tohumlar çö-
züm olamazdı. Suni tohumlar kısa 
bir sürede verimle birlikte kalite ve 
kazancı düşürdü. Beraberlerinde yeni bitki hastalıkla-
rını getirdi. Ilaç ve gübresiz ürün yetiştirmek güçleşti. 
Bütün bunlar toprak, hava ve sularımız yanında sağlı-
ğımız üzerinde de olumsuz etkilere yol açtı. Suni to-
hum kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte atalık to-
humlarımızın nesli tehlikeye girdi ve tarımsal çeşitlili-
ğimiz azaldı. 

Emperyalizmin tarıma yaklaşımı, ABD'nin Dışiş-
leri eski bakanlarından Henry Kissinger'in 1970'li yıl-
larda sarf ettiği “Petrolü kontrol edersen ulusları, yiye-
ceği kontrol edersen insanları kontrol edersin. Yiyecek 
bir silahtır ve bizim müzakere çantamızdaki araçların-
dan biridir” ifadesiyle özetlenebilir. 

2006 yılında yürürlüğe giren Tohumculuk Yasa-
sıyla yerli işbirlikçilerimiz bu yaklaşıma bir katkıda da-
ha bulunmuşlardır. Bu kanun, çiftçinin kendi geliştir-

diği tohumları ticari amaçla kullanmasını yasaklaya-
rak bu yasağa uymayanlara önemli tutarlarda para ce-
zası yanında ürünün imhası, ekimden men ve hapis ce-
zaları getirmiş ve çiftçiyi uluslararası şirketlerin to-
humlarına bağımlı kılmıştır. 

Yerel tohumların satışı bu kanun ile yasaklanmıştı 
ama üreticilerin yerel tohumları ihtiyaçları için kullan-
ması ve takası yasaklanmamıştı. Bu noktadan yola çı-
kan birtakım sivil toplum kuruluşları ve belediyeler, 
son yıllarda ülkemizin çeşitli il, ilçe ve köylerinde to-
hum takas şenlikleri düzenlenmeye başladı. 

Cumhuriyet Kadınları Derneği Fethiye Şubesi de 
aylardır köylerde üreticilerle birlikte yürüttükleri bu 
yöndeki çalışmalarını 27 ve 28 Eylül 2013 tarihlerinde 
düzenledikleri “Tohum Takas Şenliği” ile taçlandırdı. 
Fethiye Tohum Takas Şenliğinde Seki, Uzümlü, Nif, Ka-
yaköy, Yakaköy, Döğer, Girmeler, Bağlıağaç ve Atlıde-

re'den üreticiler, çıkınlarında getir-
dikleri yerel tohumları kendilerin-
de olmayan tohumlarla takas yap-
ma olanağı buldular. 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, 
Prof. Dr. Tayfun Ozkaya ve Köy-
Koop Başkanı Yakup Yıldız'ın katı-
lımlarıyla gerçekleşen panel yerel 
tohumlara dair önemli hususların 
tartışmaya açılmasına katkı sağlar-
ken, yerel halk müziği sanatçıları-
mız ve halk oyunları ekipleri şenli-

ğe çoşku kattılar. 

Bu etkinliğe sahip çıkmak, desteklemek ve yerel, 
ulusal ve uluslararası dayanışma ağlarını geliştirip güç-
lendirerek ileriye taşımak hepimizin görevidir. Zira in-
sanlık tarihinin en eski tarımsal üretim geleneklerin-
den biri olan yerel atalık tohumun korunması; gıda ege-
menliği, ekolojik yaşam, sürdürülebilirlik, biyolojik ve 
kültürel çeşitliliğin korunması, gıda erişiminde eşitlik 
ve çiftçinin ürününü özgürce yetiştirme hakkı da dahil 
olmak üzere anti-emperyalist mücadelenin birçok 
farklı boyutunun kesişim noktasında yer alan hayati ve 
evrensel bir mücadele alanıdır. 

Kısacası, atalık tohumlarımız ninelerimizden bize 
miras kalan geçmişimiz, korumakla yükümlü olduğu-
muz geleceğimizdir. 

	Ne	dersiniz?
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KARADUT 
Sabahın köründe her gün dere kenarına yürüyüşe 

giderim. Başını taştan taşa vururken köpüren, çağılda-
yan suyun sesi beni hep büyülü âlemlere alıp götürür. 
Yerler kırağı, dağın zirveleri bembeyaz kar, biraz da 
ayaz var. Çırılçıplak çınar ağaçlarını izliyorum dere bo-
yu. Ozlem, ilkbaharı bekliyorlar besbelli. Ama birkaçı 
yapraklı, sanki yemyeşil yapraklar sarmış dallarını. Bu 
da nasıl olur derken anlıyorum ki sarmaşıklar sarmış 
her yeri. Asalaklar tükenmiyor ki… 

“Asalaklar, terlemeden başkasının sırtından geçi-
nenler” diye geçiyor içimden. O kadar arsızlar ki kökle-
rini kessen bile kurumuyorlar. Insanların içinde de yok 
mu böyleleri. Hem de nasıl, sülük gibi kan emicileri… 

Sisli puslu havada utangaç bir genç kız gibi tülün ar-
dından başını uzatıyor güneş. Suyun sesi, kör duman, 
gizemli anılar, alıp ıraklara götürür beni. Birdenbire “ 
darrr! darrr!” diye bağıran ağaç kesme makinesinin se-
siyle irkiliyorum. Koskoca bir dut 
ağacı yatıyor yerde. Başı şapkalı, sa-
kallı bir adam, parça parça ediyor 
yüz yıllık ağacı. Birden zaman tüne-
line dalıyorum sanki… Ta ilkokulda 
okuduğum yıllara gidiveriyorum. 
Sevip de hiç söyleyemediğim öğret-
menimin güzel kızı Sevcan canlanı-
yor gözlerimde… Bir de karadut… 
Sıcaktı. Sımsıcak bir yaz günüydü. 
Okullar kapanalı epeyce olmuştu. 
Köyün insanı da durur mu pamuk tarlasına çapaya git-
mişti. Sevcan, bahçe komşumuzdu. Kumral saçlı, bal 
rengi gözlü tatlı bir kız. Neler geçerdi içimden de hiç bi-
rini söyleyemezdim. “Sevcan, haydi seninle soğuk olu-
ğa karadut yemeye gidelim,” dedim. O, dünden razıydı. 
Çalıkuşu gibi bir kız, ya da ağaçkakan, hiç inmiyor ki 
ağaçtan. Karadutun yanına vardığımızda öğlen ezanı 
okunurken, ağustos böceklerinin sesi dağı, taşı inliyor-
du. Karaağacın dalından bir cırcır tuttum. Sevcan he-
men atıldı, “Bana verir misin?” tam veriyordum ki uçu-
verdi. Ikimiz de bakakaldık ardından… Koca çınarın al-
tına oturup ayaklarımızı da suya sokup dinlendik bi-
raz. Her yer cayır cayır yanarken nasıl da esiyor burası. 
Sevim'in gözü karadutta, “Haydi, geç kalmayalım,” di-
yor durmadan. Karadut da kocaman mı kocaman, eski 
kesikbaşlar gömütün yanında. Gövdesi oldukça yaşlı, 
kabaran kabuklarının yarıklarında ağaç keneleri, 
örümcekler görünüyor. Ama başı yemyeşil zümrüt de-

nizi sanki. Karadutun eren meyveleri koyu siyah, az 
erenleri pembemsi… Daldan dala atlıyor Sevcan, eli yü-
zü kırmızıya yakın kara. “ Aaaa! Bu da ne,” diyor. Bakı-
yorum bir bukalemun, yaprağın rengini almış hiç gö-
rünmüyor. Dokunmadan bakıyoruz, dilini bir uzatıyor, 
bir karış uzaktaki sineği kapıyor. Benim çıktığım dalın 
ucunda da bir yuva var. Içinde kınalı bülbül yavruları, 
koca koca ağızlı. Boz tüyleri düşmüş, uçması yaklaş-
mış.

“Sakın dokunma, dokunursan bir daha gelmezmiş 
anası, babam öyle dedi.” Tam dalın ucundaki iyice ol-
gunlaşmış meyveyi alıyordum ki Sevcan, gülmeye baş-
ladı.

“Senin yüzün nasıl olmuş, Arap çocuğu gibi….”

Ben ona bakıyorum o benden bin beter. Birbirimizi 
bakıp bakıp gülüyoruz, elerimiz de kına yakılmış gibi. 

Sevincimiz fazla sürmedi, bu boya-
ları çıkaramazsak evden ayrıldığı-
mız bilinir, babamız da döver hani. 
Ağaçtan inip koştuk Tepe Çeş-
me'nin başına. Yıkıyoruz, yıkıyoruz 
çıkmıyor. Kumlarla sürtüp tekrar yı-
kıyoruz yine çıkmıyor. Çöktü mü içi-
mize bir tasa…

Ebe Nine geliyor çeşmeye, bir 
elinde eşeği, onun ardında fino kö-
peği. Ebe ninenin başında iğne oya-
lı, rengârenk bir yazma, yüzü kıvır 

kıvır, yüce dağlar gibi dalgalı. Elinde meşe dalından bir 
baston, belindeki kemeri ebemkuşağı sanki, köpeği bi-
zi görünce siyah kulaklarını kısıp fır dönüyor gözleri. 
Kuyruğunu sallıyor durmadan, seviniyor besbelli. Se-
vecen bir bakışla Ebe Nine:

“ Ne yapıyorsunuz çocuklar,” diyor.

Ben üzgün, çaresiz bakışla:

“Karadut yemeye gelmiştik nine, ama elimizdeki, 
yüzümüzdeki karadut lekelerini çıkaramıyoruz. Ak-
şam babalarımız görürse döver bizi,” diyorum.

Koca nasırlı elini sallayarak, bu da dert mi dercesi-
ne bakıyor ellerimize. “ Bak çocuklar, ölümden başka 
her şeyin çaresi vardır. Çareyi insanlar hep ıraklarda 
arar, halbuki o hep burnunuzun dibindedir. Daha doğ-
rusu her şeyin ilacı kendi içindedir. Zeytinyağını en iyi 
zeytinyağından yapılan sabun çıkarır, yılanın serumu 

Etem ORUÇ
orucetem@hotmaƒl.com
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da yılan zehrinden yapılır. Bildiğiniz aşılar da hep öyle-
dir.”

Düşünüyorum gerçekten her şeyin çözümü kendi 
içinde mi?

“Siz hangi ağaçtan yediniz karadutları.”

Parmağımla gösteriyorum ağacı.

“ Hemen o ağaçtan on kadar yaprak koparıp gelin.”

Ikimiz de koşuyoruz ağaca, koparıyoruz yaprakları. 
Nine:

“ Bunları bir taşla iyice ezin,” diyor.

Eziyoruz. Nine, yaz güneşi kadar sıcak eliyle okşu-
yor ikimizi. Sonra ezilmiş yaprakları eliyle yüzümüzü, 
elimizi sürüyor.

” Bekleyin biraz,” diyor.

Sonra da yıkıyor. Hiç bir şey kalmıyor elimizde, yü-
zümüzde. Nasıl seviniyoruz. Bir Sevcan öpüyor nineyi 
yüzünden bir ben. O da çok mutlu oluyor. Nasıl olur di-
yorum kendi kendime. Dağ başında bir nine, eğitim gör-
memiş, okuma yazma da bilmez hani. Lokman hekim 

olmuş sanki…

Derenin suyu çağıldayarak durmadan akıyordu. 
Ağacın beline dolanan bir sarmaşık, kesilen bir dut ağa-
cı beni nerelere alıp götürmüştü. Kuşlar ormana doğru 
uçuyordu. Kuşlarla ben de ormana doğru uçuyordum 
sanki. Göğün derinliklerine gitmek istiyordum. Kara-
dutu anımsıyorum birden. Cennet de cehennem de in-
sanın içinde derler ya. Sanırım dut yiyişimizden yirmi 
gün kadar sonraydı. Kaçan oğlağımızı aramaya gitmiş-
tim Tepe Çeşme'ye. Bizim dutunu yediğimiz karadut 
boylu boyunca yerde yatıyor. Iş makineleri sökmüş her-
halde. Yaprakları iyice buruşmuş. Bukalemun toprak 
rengine bürünmüş, robot adımlarla ağacı terk ediyor. 
Tırtırlar hâlâ yaprakların arasında… Biraz daha yakla-
şınca bir mırıltı duyuyorum. Ebe Nine ağacın yanına ye-
re oturmuş. Avucunda da bir kınalı bülbül yavrusu, 
onu okşayıp gagasından öperken: “ Elleri kırılsın inşal-
lah, nasıl kıydınız bu güzelim ağacı,” diye söyleniyordu. 
Acaba kırıldı mı elleri diye geçiyor usumdan. Kırılsay-
dı, çok kırık kollu insan görürdüm diye düşünüp acı acı 
gülümsüyorum. Dere, ak köpüklü sularıyla çağıl çağıl 
akıp gidiyor.

   dƒlƒnkemƒgƒ.gokhanadalƒ@gmaƒl.com
Dr. Alper AKÇAMKadına	şiddet	ve	baskı	artarken…						

bilirim yıkılmazsın sen / bu tufanda / bu karda / bu boranda
bu çivisi yerinden çıkmış dar zamanda
ne ikiyüzlülüğü sahtekârın / ne hanım lokalli pohpohlaması düzenbazın
ne kapkara örtüleri / ne kadın pazarı / eli silahlı madrabazın
ne bıçağı / ne tabancası / ne tükürük saçması
doğurup doyurduğun / o gözü kanlı alçağın
suların kıyısındasın sen / dalgaların okşadığı kumsallar ışıltısında
gün senin aynanda yansır / ay sende tarar saçlarını
yıldızlar avuç avuç altın tozu bakışında / tarla kuşları yüreğinde yuva kurar
türküler sana yıkar bentlerini / Evreşe yolları dar
söğütler seninle salar yapraklarını
yarpuzlar açar teninde / çocukların evrene neşe saçar
turnalar uçar hasretinde / efkâr en görkemli renginde ışıldar
masalları sen dikersin gökyüzüne
değirmen taşlarında / apak bereketin uğuldar
süt kokar eteklerin / taze ekmek kokusudur ellerin
koyaklardan akıp gelir suların / kayalıklarda çağıldar
düşmeyegörsün yanı başında biri
unutursun kendini de / taş olursun duvarlara / göğüs açarsın fırtınalara / yaş olursun ağıtlara
ceylan gezişlisin / karlı yamaçlarda sümbüller süzülüşlü
her adımında şen bir şafak / her gülümsemende bir cennet
sığındığım adasın / tüm kötülüklerden uzak
ekmeğim / suyum / yürek vuruşum / canım / can damarımsın
kadınım
yalnız sana armağan olsun adım…
                                                             08 Mart 2020
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Molla Ziya Efendi için yaşam bir süredir dayanıl-
maz bir hâl almaya başlamıştı. Ne yaparsa yapsın yat-
sı namazından hemen sonra uyku bastırıyor, ancak 
gecenin lüzumsuz bir vakti uyanıyor ve ardından bir 
türlü uyuyamıyordu. Bu düzensizlikten ötürü gün-
düzleri olmadık zamanlarda başı öne düşüyor, çoluk 
çocuğa maskara oluyordu. Horlaması dillere destan-
dı. Geceleri cemaatle söyleşmeyi de savsaklamıştı. 

O gece yine uygunsuz bir anda uyandı. Her za-
manki alışkanlığıyla sedirdeki kandilin alevini hafif-
çe açtı. Karısı ve çocukları döşeklere sıra sıra seril-
miş uyuyordu. Bir umutla, “Belki sabah namazı vakti 
gelmiştir.” diye, yatağından doğruldu, perdeyi arala-
yıp dışarıya baktı. Ortalık karanlıktı. Içerdeki eşya-
larsa kendi biçimlerini yitirmiş, kandilin kısık ışığı-
nın aydınlığında bambaşka görünümlere bürün-
müştü. Gözlerini tavana dikti. Ortadaki özekle ona 
destek veren yuvarlak merteklerin hepsi sağlam ve 
düzgün meşedendi. On ikisi bir yanda, on ikisi öbür 
yanda yirmi dört tane olmalıydılar. Şimdi hepsini gö-
rüp sayamazdı. Oldukça kalın olan özeğin karanlığı 
arkadakileri örtüyordu çünkü. Nedense karanlıkta 
kalan o merteklerin arasında cinlerin olduğunu var-
sayıyor; çocukları için kaygılanıyordu.

 Karısına baktı. Ağa kızıyım, diye hep yukarıda 
olan burnu, uyurken bile dikti. Kimi zaman çok kı-
zardı onun bu huyuna. Ne var ki çok akıllıydı. Ustelik 
bu kadar çocuk doğurmasına karşın hâlâ tazeydi te-
ni. Hakkını yemek olmazdı, kolay kolay hayır demez-
di çünkü. Gözü, en küçüğün kar beyazı topan elini so-
kup öyle uyuduğu göyneğinden taşan kocaman me-
melerine takıldı. Içi hareketlenir gibi oldu. Yanaşsa 
mıydı? Ağzının suyu yastığa akmıştı karısının. Vaz-
geçti. Kızlarla, büyük oğlanın da ağız sularından yas-
tıkları ıslak oluyordu. Buna nasıl çare bulabilirdi? Is-
tanbul'da onca sene medreselerde eğitim gören ken-
disiydi. O bilmezse kim bilecekti? Ortanca oğlan da 
gün aşırı sektirmeden ıslatıyordu minderini. Sabah-
ları uyandığında çok eksikleniyordu bu yüzden. Ka-
rısı yerini ayırmış, altına muşamba serip kapının ağ-
zına yatırmıştı onu. Onca yiyecek bolluğuna karşın 
bu sebeplerden çelimsizdi çocukları. Onu kapı ağzı-
na yatırmamasını söylemişti, ama dinletememişti ka-

rısına. Cahildi ne de olsa. Cinlerin kapı ağzını kim-
seyle paylaşmak istemediğini söylese miydi? Orada 
asla iyileşemezdi bu çocuk. O anda burnuna keskin 
bir sidik kokusu geldi. Oğlanın minderinde kıpırdan-
dığını belli belirsiz ayrımsadı. Kapı Cini yapacağını 
yapmış, onu işetmişti işte. Yarından tezi yok, yerini 
değiştirtecekti çocuğun.

Cin korkusu uykusunu iyice açtı. Onları oradan 
kovmak için gerekli olduğunu bildiği duaları bir bir 
okumaya başladı:	 “Kul	 euzü	 birabbinnas	 ilahinnas,	
melikinnas…”	 Aslında bu duaları yatmadan önce 
okur, çocuklarına da okuturdu. Ama karısının umur-
sadığı yoktu. Ah şu uyuyup kalma huyu olmasaydı! 
En iyisi Istanbul'a gidip Şeyh'ten biraz daha feyz al-
maktı, ama genç değild; onca yolu göze alamazdı. 
Hem Şeyh bilgilerini öyle kolay kolay paylaşmazdı 
ki! Seneler sürerdi müritlik. Bir şey öğrenememek 
de cabasıydı.

Böyle düşünürken ne kadar zaman geçti bilmi-
yordu. Kandilin yağı bitmek üzereydi. Damla uyku 
yoktu gözlerinde. Bir baykuşun uğursuz, çirkin sesi, 
geceyi yırtıp geçti. Lânet hayvan kimin bacasındaydı 
acaba? Hangi haneden bir cenaze çıkacaktı yakında? 
Sakın kendi bacasında olmasındı!

Dışarıdan daha değişik sesler duyar gibi oldu. Ku-
lakları keskindi. Bir eşeğin taşlara bastığı zaman çı-
kardığı takırtılarla, güçlü soluğu ve tıksırmalarıydı. 
“Çocuklar yatarken ahırın kapısını iyi kapatmamış 
olabilirler miydi?” Kapatılmasa bile mübarek hay-
van gece vakti bir başına sıcak ve bol yemli ahırı bıra-
kıp gider miydi? Bol yemli deyince, karısının bir sü-
redir köylülerin eve eskisi kadar yiyecek getirmedi-
ğinden yakındığını anımsadı. Yatsı namazını güç be-
la kıldırdıktan sonra uyuklayıp rezil olmamak için 
hemen eve sıvışması karısının gözünden kaçmamış-
tı kuşkusuz. Ikide bir dalga geçer gibi, “Bunun bir du-
ası olmalı, oku da kurtar kendini.” diyerek tebelleş ol-
muştu başına. Son zamanlarda o da umudunu kes-
mişti; ara sıra iğnelemekle yetiniyordu sadece. Bun-
da sarkan gıdısının, kırçıllaşan sakallarının ve hep 
şiş duran göbeğinin de etkisi olmalıydı. “Kurt koca-
yınca koyunların maskarası olur”u boşuna deme-
mişlerdi demek ki. Ancak bir kurt varsa, o da yanın-

DERİN HOCA 

Eray KARINCA*
karƒncaeray@gmaƒl.com

Öykü
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da, döşektekiydi işte. Ilk gece de dişi kurttu, şimdi 
de!

—Köylüler eskisi kadar saymıyor, sözüne değer 
vermiyorlar. Ne yaparsan yap! Bir dönüm kıraç tar-
ladan başka bağ yok, bahçe yok; ne pişirir, ne yeriz: 
sonra aç kalırız, diyerek ihtarını vermişti akşam sof-
rasında.

—Olsun, anlattığım Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve 
Zaloğlu Rüstem'in cenklerine bayılıyorlar, dese de ya-
tışmamıştı karısı.

Haklıydı, anlattığı menkıbelerin de sayısı sınır-
lıydı. Istanbul'dan getirdiği kalın kalın, ciltli kitapla-
rın çoğunu kendisi de anlamıyordu ki! Cinleri bıra-
kıp önce buna bir çare bulmalıydı. Yoksa cemaati, 
hem cahil hem inatçı, mektep medrese görmemiş 
Kart Hasan Hoca'ya kaptırması işten değildi. Zama-
nında uyuyup zamanında uyanmak ne kadar önem-
liymiş de o bilmiyormuş meğer!

 Bir hayvanın tıksırdığını çok net olarak duydu. Tı-
kırtılara bakılırsa at ya da eşek olmalıydı. Kendi eşe-
ğinin sesine benzemiyordu. Hemen bitişikteki cami 
yönünden başka sesler de geldi kulağına. Dışarıda bi-
rileri vardı. Emindi. Bunlar hiç tekin sesler değildi.

Ocağın kıyısındaki ateşi harlatırken, kimi zaman 
yaramazlık yapan çocuklarını korkutup dürterken 
kullandığı uzun şişi uzanıp aldı. Yataktan yavaşça kal-
karken, karısını dirseğiyle dürttü. O, gözlerini açar 
açmaz işaret parmağını dudaklarına dayayarak ses-
siz olmasını işaret etti ve:

 —Ya bizim eşek boşanmış ya da dışarıda birisi 
var, diye fısıldadı.

 Hemen uyanmış ve durumu kavramıştı kadın. Bü-
yük oğlanı da uyandıracaktı ama daha on üçündeydi. 
Korkardı. Vazgeçti. Gürültü yapmadan, kapıyı açıp 
tüy gibi adımlarla dışarı çıktılar. Ahırın kapısı kapa-
lıydı. Ancak köşede, bitişikteki caminin kapısına ya-
kın dut ağacına boz bir eşek bağlanmıştı. Anırmama-
sı için ağzına saman torbası takılıydı. Duydukları tık-
sırma sesleri ondan geliyordu. Hayvan tanıdık değil-
di. Peki, sahibi kimdi? Eşeği buraya bağladığına göre 
camiye girmiş olabilirdi. Yine sessizce camiye doğru 
yöneldiler. Bir an, “Bir garip yolcu, gece vakti camiye 
sığınmak istiyor olmalı.” diye düşündü. Ancak cami-
nin kapısı kilitliydi; anahtarı da kendisindeydi! Avlu 
kapısı da kapalıydı. Seslenip, “Kim var orada?” diye-
cekti ki bu kez karısı sessiz olmasını işaret etti. Usul-
ca öte yana dolaşarak, caminin kır tarafındaki pence-
resine sokulup baktılar. Orta boylu bir adam, çabuk 
çabuk halı ve kilimleri topluyor, katlayıp dürüp çu-
vala tıkıştırıyordu. “Vay namussuz!” diye bağırmak 
üzereyken, karısı yine elini kuvvetle sıkıp çekiştire-
rek susturdu. Adamın irkilip pencereye yönelmesi 

üzerine, karanlıkta kalan köşeye sindiler. Karısının 
kendisini susturmasına bir anlam veremedi, ama bir 
bildiği olmalıydı. Kadın, onu çekiştirip yakındaki vi-
raneye soktu. Beklemeye başladılar. Birkaç dakika 
geçmeden adam kucakladığı çuvalları avlu duvarın-
dan güçlükle aşırdı. Tek başınaydı. Bir narası, bütün 
köylüyü başına toplamaya yeterdi. Oysa susması için 
eliyle ağzını kapatıp duruyordu kadın. Olacak iş de-
ğildi! Cami soyuluyor, hoca sadece seyrediyordu. Ar-
tık bir çakacaktı şu kadının suratına!

Sonunda hep yaptığını yaptı hoca. Karısını dinle-
di. Hırsız, caminin kilim ve halılarıyla doldurduğu çu-
valları eşeğe yükleyip önlerinden tıkır tıkır geçip git-
ti. Köyün ana yoluna tamamen ters yöne, Mende-
res'e doğru gidiyordu. Uzaklaşıncaya dek arkasın-
dan baktılar. Yönü kesin olarak belliydi. Karısına 
hırsla çıkışacakken gülümsedi kadın. Ustelik sevin-
cinden elini ovuşturup duruyordu.

Karı koca sabah namazını sabırsızlıkla bekledi-
ler. Avluya aksakallı, bükük belli yaşlıların hemen ar-
kasından girdi hoca. Cami kapısını açmak için iyice 
ağırdan alıyor, cemaatin tümüyle toplanmasını bek-
liyordu. Kapı açılınca büyük bir şaşkınlıkla caminin 
soyulduğunu ilk kez görüyormuş gibi yapıp kıyameti 
kopardı. Böyle bir densizlik nasıl yapılırdı? Tez bu-
lunmalı, ne yapıp edip getirilmeliydi o halı ve kilim-
ler. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Bunu köyden kim-
se yapamazdı. Her yöne, hemen bütün yollara atlılar 
salındı. Fakat kimsenin aklına incecik Menderes yo-
luna bakmak gelmedi.

Atlıların ardından Molla Ziya Efendi, cemaatine 
susmalarını işaret etti. Herkesin şaşkın bakışları al-
tında sırtını minbere vererek oturdu ve gözlerini ka-
patıp o gürültünün patırtının, hengâmenin içinde 
son zamanlarda hep yaptığı gibi uyumaya başladı. 
Köylüler onun bu tutumuna homurdanıp sinirlendi-
lerse de bir şey demediler. Okumuş hocaydı ne de ol-
sa. Bir bildiği vardı belki! Birkaç dakika sonra horul-
tusu duyuldu. Sonra zınk diye kesildi sesi soluğu ve 
Hoca uyanıp ağır ağır konuştu:

—Hırsız bir kişi. Çaldıklarını doldurduğu iki çu-
valı boz bir eşeğe yüklemiş, Menderes'e doğru gidi-
yor. Tüfeği yok. Gidin, Akçaalan'dan tutup getirin 
onu.”

Köyde kalanlardan üç atlı fırlayıp boz eşekli hır-
sıza Menderes'e ulaşmadan yetiştiler. Molla Ziya 
Efendi uykusu derin hoca olarak ünlendi. O günden 
sonra alay etmek bir yana, özellikle uyandıktan son-
raki her sözünde bir hikmet arandı Hoca'nın .

Hiç yokluk çekmeden yaşadılar. Herkes pek itibar 
etti Hoca'ya. Karısı dışında. 
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MURAT

Rıza YETİM
yetƒmrƒza@gmaƒl.com

Murat, insanın ulaşmak istediği yere 
varması, ya da istediğini elde etmesidir. 
”Muradına ermek.” yaşamdan kopmak de-
ğildir. Insan yaşadığı derece muratlar bit-
mez. Kimi insan, okulu bitirince muradına 
ereceğini sanır. Okulu bitirir, bu kez “Iyi bir 
mühendis ya da iyi bir öğretmen olayım da 
o zaman muradıma ereyim” demeye baş-
lar. Murat, amacın gerçekleşmesidir. O 
amaç gerçekleşir, başka bir amaç başlar. 
Çünkü yaşam budur. Amaçlar, hiç bir za-
man bitmez. 

Sokrates'e sormuşlar, ”Dünyanın	en	mutlu	insanı	
kimdir?”	diye.	Sokrates	demiş	ki,	”Dünyanın	en	mutlu	
insanı,	iki	kardeştir.	Çünkü	onlar	muradına	ererek	öl-
müşlerdir.”	“Nasıl”	diye	soranlara,	Sokrates	“Analarını	
çok	seven,	iki	kardeş	vardı.” demiş. ”Onların anaları ya-
tağa yargılı kalmış inmeli bir kadındı. Işte o kadın bir 
gün oğullarına, 'Oğullarım' diye çağırdı oğullarını. 
”Beni tanrılar tanrısı Zeus'un tapınağı Olimpos dağı-
na götürün. Orada ölmek istiyorum.” dedi. Oğullar, 
”Peki ana.” dediler. Once analarını taşımak için iki te-
kerlekli bir araba yaptılar kendilerine. Sonra da o ara-
baya koşulmak için de kırılmaz varılmaz bir boyun-
duruk. Bindirdiler inmeli analarını arabaya, koşul-
dular kırılıp varılamaz boyunduruğa, gide gide var-
dılar analarıyla birlikle Olimpos dağının eteğine. 
Göklere tırmanan Olimpos dağı, dik mi dikti. Dizleri 
kanaya kanaya kan ter içinde çektiler arabayı. ”Ah bir 
çıkarsak sevgili anamızı Olimpos'un doruğuna, bı-
raksak tanrılar tanrısı Zeus babanın yanına, ondan 
sonra ölsek bile çok mutlu olacağız. Biz anamızı mut-
lu ettikten sonra mutlu olarak ölmek istiyoruz.” di-
yorlardı. Dediklerini yaptılar. Çıkardılar sevgili ana-
larını Zeus'un dünyayı yönettiği Olimpos dağına, ana-
ları mutlandı, güldü, onlar da mutlu olarak öldüler.”    

Olmadı, böyle olmamalıydı. Çünkü murat, ölümle 
bitmemeli, yaşamı daha da güzelleştirmeli. Ferhat 
dağları ölmek için değil, yaşamı güzelleştirmek için 
deldi. Onun için hiç murat, ölüm için değil, mutluluk 
ve mutluluk içinde yaşam için olmalı. Insanın yüre-
ğinde ışıktır murat bir anlamda. Işık sönerse, ne 
umut kalır, ne de mutluluk. Çünkü yaşam her koşul-
da güzeldir yaşamasını bilene. Unutmayalım, insan, 
yaparak, yaşayarak mutlu olur, sevgi ürettikçe de ço-

ğalır. Amacımız, muradımız, yaşamak ve ya-
şatmak olmalı. Bırakalım umutsuzluk, biz-
den ötede dursun. Biz, her zaman ve her ko-
şulda yüreğimizde yankılanan yaşama se-
vincinin sesiyle coşkulanıp sevmesini ve se-
vilmesini bilip bilinçle üreterek yaşayalım. 
Bizi ölüme özendiren öyküler, bırakalım 
ötelerde dursun.

        Zaman ağır ağır akar, Boğayokuşu Geçidi'nde
         Yağmurun gölgesine karışmış
         Yaban mersinlerinin buğusu,
          Ilım ılım yükselirken bahçelerin
          O çisentili kokusu…

          Izimi günler sürüyor artık,
          Günler günlere gömülmüş,
          Kuyuların dibinde gibi şimdi anılar
          Bende de dizboyu hüzün,
          Hüzünler…

          Gümüşkesen Kahvehanesi'nde efendiler vardı
          Bir zamanlar,
          Kül kahvesi içerlerdi;
          Kahveci Çete'nin dibek kahvesinden,
          Ağır okkalı, oturaklı…

         Zaman, hâlâ ağır ağır akar,
         Beçin Kalesi'nden, Oren kıyılarına.
         Milas halısı dokurlar Milaslı kızlar
         Karaca Hisar'da Karaova'da,
         Kök boyasından renk renk,
         Rengarenk…

Boğayokuşu
Geçƒdƒ

Muammer ÖZLER
muammerozler@yahoo.com
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Cumhurƒyetten Sonra İlk Eğƒtƒm
Hamlesƒ Köy Enstƒtülerƒ 

Ali TÜRCAN*               
alƒtürcan35@gmaƒl.com

 Saygı değer okuyucular! Ben emekli maarif mü-
fettişi Ali Türcan. Köy enstitülüyüm. Bizim bastonla 
gezenlerimiz çoğaldı, sayılarımız azaldı.

Cumhuriyet kurulduktan sonra istiklal savaşın-
dan yeni çıkan milletimizin %80 köylerde oturur, 
okuma yazma oranları çok düşüktür.1935 yılında 
bu oran erkeklerde %5 civarında, kadınlarda ise da-
ha da düşüktür. Köylerin suyu, elektriği yolu yoktu. 
Ziraatçı, veteriner, doktor, hemşire ve ebe gitmez, ta-
rım ilkel yapıldığından ancak tüketeceği mahsulü 
alır, fazlası tüketim merkezlerine ulaştırılamadığın-
dan para etmez, köylü fakir, cahil ve yoksuldu. Hasta 
olduğu zaman doktor yerine ha-
cıya, hocaya, üfürükçüye, tekke-
ye, muskacıya gider; iyileşmezse	
“İnancı	yok	da	ondan	iyileşmedi.”	 
derlerdi. Bu durumda tek umut-
ları ermişler ve din simsarlarıydı. 
Hastalandığım zaman anam beni 
muskacılara götürür, muska yaz-
dırırdı. Küçüklüğümde boynum-
da iki tane muska taşırdım. Okul-
da arkadaşlarımın da muskaları 
vardı. Bunlardan Izmir Kızılçullu 
Köy Enstitüsü'ne gittiğim zaman 
kurtuldum.         

Büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk 1924 yılında devletin ge-
leceği için eğitimin çok önemli ol-
duğunu şu sözleriyle ifade etmiş-
tir: ''Eğitimdir ki, ulusu özgür, ba-
ğımsız, ünlü ve yüce bir toplum 
halinde yaşatır, ya da onu tutsaklığa ve yoksulluğa 
sürükler.” demiştir.

1935 yılına kadar köy kalkınması için bazı eği-
tim hareketleri yapılmış ise de köklü bir çözüm sağ-
lanamamıştır. Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, Il-
köğretim Genel Müdürü Ismail Hakkı Tonguç Anka-
ra yakınlarında köy gezilerine çıkarlar. Bir köye va-
rınca devlet erkânı gelmiş diye köylüler başlarına 
toplanırlar. Bakan köylülere, , di-burada	okul	var	mı
ye sorar. Onlar da var derler. Genel müdür elindeki 
listeye bakar yok der. Köylülerin var demesi üzerine 

okula giderler. Bir binanın zemin katından içeri gi-
rerler. Odanın içinde çocuklar ellerinde defter ve ka-
lemle kenarlara oturmuş. Duvarda bir yazı tahtası 
ve ortada bir kişi bulunmaktadır. Bakan sorar: 

“Sen öğretmen misin?” 

“Hayır, ben askerde çavuştum.  Okuma yazma 
öğrendim, terhis olup köyüme gelince çocukların 
okuma yazma bilmediklerini gördüm, onlara bura-
da okuma yazma öğretiyorum.'' der. 

Bakan gezi dönüşünde Atatürk'le görüşmesin-
de: Askerde okuma yazma öğrenen çavuş ve onbaşı-

lardan yararlanılmasının müm-
kün olup olmayacağını sorar. 
''Atatürk de: “Askerde erlere nasıl 
okuma yazma öğretiyorsak köy-
lülere de öğretiriz.'' der.

Bunun üzerine Ankara ya-
kınlarındaki köylerden, o çavuş 
dahil, çavuş ve onbaşı toplanarak 
Eskişehir Hamidiye'de 6 ay 
kurstan geçirilir. Kursu bitirenler 
kendi köylerine veya yakın köyle-
re eğitmen olarak verilir. Eğit-
menlerin başarılı çalışmaları so-
nunda, Afyon, Kars, Edirne, 
Kırklareli, Izmir, Manisa, Kasta-
monu ve Malatya'da eğitmen 
kursları açılır. Kursların açılması 
1946 yılına kadar devam eder. Bu-
ralardan 8675 eğitmen yetişmiş, 
7090 okulda 213 bin 624 öğrenci 

eğitim görmüştür. Eğitmenler ilkokul 3 sınıfa kadar 
okutur,  okulu bitirenlere,  3'üncü sınıfı bitirmiştir, 
diye ŞAHADETNAME verilirdi. 

Bir taraftan da Köy öğretmen okulları kurulur. 
Ancak köy öğretmen okullarından mezun olan öğ-
retmenler köy şartlarına göre yetiştirilemediğinden 
köylere uyum yapamaz ve gitmezlerdi.

Köy öğretmen okullarından mezun olan öğret-
men ve eğitmenlerle köyün cehaletten kurtulması-
nın mümkün olmayacağının görülmesi üzerine Köy 
enstitülerinin açılması düşünülür.

Eğitim tarihimizin
yüz akı…
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KÖY	ENSTİTÜLERİNİN	AÇILMASI
Hem çağdaş köy kalkınmasını sağlayacak, hem 

de köy çocuklarını okutacak modelde öğretmen ye-
tiştirme ihtiyacı doğar. Köy gerçeklerine uygun, köy 
ihtiyaçlarından doğan köy enstitüleri üzerinde du-
rulur. Milli Eğitim Bakanı Hasan ALI Yücel, Ilköğre-
tim Genel Müdürü Ismail Hakkı Tonguç, Köy enstitü-
leri üzerinde çalışıp Reisicumhur Ismet Inönü'nün 
de desteğini alarak 17 Nisan 1940 tarihinde meclis-
ten 3803 sayılı Köy Enstitüleri kanunu çıkarır. Yasa-
nın kabul edildiği oturumda Milletvekili Kâzım Ka-
rabekir'in, Hasan Ali Yücel'e, bu programın nereden 
aldığını sorması üzerine Bakan da:	“Bu	kurum	bi-
zim	 yaptığımız	 bir	 şey,	kopya	değildir.	Bunları,	
kendi	ülkemizin	var	olan	gerçeğine,	toplumsal	ol-
gusuna	uyarak	 yapmış	 bulunuyoruz.	 Bu	bizim-
dir,	kimseden	almadık,	başkaları	bizden	alsın.'' 
şeklinde cevap vermiştir. 

Köy enstitüleri yasası çıkarıldıktan sonra yur-
dumuz 21 bölgeye ayrılarak, her bölgede şehir ve ka-
sabalardan uzak demiryollarına yakın, geniş arazisi 
olan köy yakınlarında köy enstitüleri kurulmaya baş-
lanır. İzmir	Kızılçullu,	Kars	Cılavuz,	Adana	Düzi-
çi,	Kastamonu	Gölköy,	Eskişehir	Çiftele,	Kayseri	
Pazarören,	Trabzon	Beşikdüzü gibi ihtiyaca ce-
vap vermeyen binalarda, diğerleri ise çadırlarda açı-
lır.  

Köy enstitülerine, eğitmenli ve öğretmenli ilko-
kullardan mezun olan %95 köy,  % 5 de öğretmen ço-
cukları sınavla alınır. Oğretmen ve öğrenciler kendi 
binalarını kendileri yaparlar. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık ve Tarım Bakanlığı ile anlaşarak derslerin 
%25 tarım, %25 iş ve teknik, %50 si de kültür 
dersleri olmasına karar verir. Oğrenciler sınıf bilgi-
lerini kazanırken, bir taraftan da öğretmenlikle ilgili 
bilgileri ve becerileri alarak iyi bir öğretmen olarak 
yetişirler. 

Tarım derslerinde: Tarla, bahçe, meyvecilik, bü-
yük ve küçükbaş hayvancılık, tavukçuluk ve arıcılık 
dersleri vardı. Oğrenciler sınıflarında işledikleri ko-
nuları, ortamlarında uygulamalı biçimde yaparak, 
yaşayarak öğrenir ve beceriye dönüştürürlerdi.

Sağlık bilgisi: Derslerine doktor girer, sınıfta öğ-
renilenler, okul revirinde uygulanır; hastalara ilaç 
verilir, yaralar temizlenir pansuman yapılır, ateş öl-
çülürdü. Atandığımız köylerde ebe, doktor, sağlık 
memuru olmadığından doktor kontrolünde iğne 
vurması öğretilirdi. Oğrenciler birbirlerine iğne vu-
rarak beceriler kazanırdı.

Iş ve teknik derslerinde, marangozhane ve de-
mirhane atölyelerinde çalışılır, bölümle ilgili beceri-
ler kazanılırdı. Bu yönde okulun her türlü ihtiyaçla-

rını öğrenciler karşılardı

 Kültür derslerinde öğrendikleriyle vatan millet 
sevgisi almış, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, köy 
şartlarına göre yetiştirilmiş, demokratik ortamda bi-
limsel görüşe sahip bilgili, becerikli iyi bir öğretmen 
olarak köylere gönderilirdi.                 

KÖY	ENSTİTÜLERİNİN	KAPATILMASI
Köy enstitülerinden yetişen öğretmenler; köy-

lere atanınca hem çocukları okutur, hem de okulda 
öğrendiklerini köylülere, hayvan yetiştiriciliğinde, 
tarla, bahçe ziraatında, arıcılıkta iş içinde yaparak 
öğretir; beceri kazandırırdı. Bu yönde yapılan tüm 
çalışmaların sonunda köylerde değişmeler meyda-
na gelmeye başlamıştı. Bundan toprak ağaları, aşi-
ret reisleri, Şıhlar, dervişler rahatsız olmaya başla-
mışlar. Doğuda Toprak Ağası Kinyas Kartal, toprak 
ağalarını toplar, Eskişehir'den de Emin Sazak'ı da 
alarak seçip meclise gönderdikleri millet killerine, 
Celal Bayar ve Anan Menderes'e gider. Kinyas Kar-
tal: “Benim 200 köyüm var, beşine köy enstitüsü me-
zunu öğretmen geldi. Ağalık sistemini sorguluyor. 
Şimdiye kadar her şey benden sorulurdu, şimdi din-
lemiyorlar. Hepsine öğretmen gelirse, ağalık sistemi 
ne olur. Köy Enstitülerini kapatırsanız oylar size, ka-
patmazsanız Doğu'dan, iç Anadolu'dan size oy yok 
der. Bir taraftan da bu okullar fuhuş yuvası, kızlar er-
kekler ayni yatakhanede yatıyor. Komünist yuvası, 
Yeni yetişenler fakirlik ve ağalık düzenini sorgulu-
yor, bizi dinlemiyorlar. Itibarımız sarsılıyor.” diye di-
ye şikâyet ve yıpratma propagandası yapıyorlardı.        

Köy enstitülerine karşı olan bir grup milletve-
kili, başta Celal Bayar Adnan Menderes olmak üzere 
CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'yi kurdular. Köy 
enstitülerinin kapatılması için baskı kurmaya baş-
ladılar. CHP içinde çatlak sesler başladı. Partinin da-
ğılmasını önlemek durumu kurtarmak için Ismet 
Inönü,  Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yüceli 05 Ağus-
tos 1946 tarihinde görevden aldı. Yerine Şemsettin 
Sireri getirdi. O da Ismail Hakkı Tonguç'u görevden 
aldı. Şemsettin Sirer'in yaptığı ilk iş, Köy Enstitüleri-
ne öğretmen yetiştiren Hasan oğlan Yüksek Köy 
Enstitüsünü 1947 yılında kapatmak oldu 

1950 yılında başa geçen Demokrat Parti, Köy 
enstitülerine karşı olduğu için 27 Ocak 1954 tari-
hinde 6234 sayılı yasa ile 21 köy enstitünü kapattı. 
1940 yılında açılan, 1954 yılında kapatılan köy 
enstitülerinden1398 kadın,15943 erkek olmak üze-
re toplam 17341 öğretmen 7300 sağlık memuru ye-
tişmiştir.           

Cumhurbaşkanı Ismet Inönü 1941 yılında: 
“Köy enstitülerini Cumhuriyetin eserleri içinde en 
değerlisi en sevgilisi sayıyorum. Köy enstitülerin-
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den yetişen evlatlarımızın başarılarını ömrüm ol-
dukça yakından, candan takip edeceğim.” demişti.  

Yine 1946 yılında da: “Bütün askeri ve siyasi ha-
yatımdaki vazifelerimin hiç birini kaale almadan di-
yebilirim ki öldüğüm zaman Türk Milletine iki eser 
bırakmış olacağım. Biri köy enstitüleri, öbürü çok 
partili hayattır.” der.   

Cumhurbaşkanı Ismet Inönü, Ikinci Dünya Sa-
vaşının sonlarına doğru Rusların, doğudan Kars, Ar-
dahan, Artvin'i, boğazlarda askeri üst istemesi, kar-
şısında Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri yar-
dım ister. Başkan Truman yardım etmeyi şartlı ka-
bul eder. Komünist bir rejim uygulayan köy enstitü-
lerini kapatın, der.  Ismet Inönü, ağaların yıpratıcı 
propagandaları, CHP'den ayrılıp yeni parti kurma ça-
lışmaları, hizipçilik gibi tüm bu olaylar   karşısında 
dayanamaz, 1947 yılında Hasanoğlan Yüksek Köy 
Enstitüsü'nü kapatır. Diğer 21 köy enstitüsü de 

1950 yılında seçimi kazanan Demokrat Parti, tara-
fından, 1954 yılında kapatılır. 

Dünyaya örnek bir eğitim uygulaması olan Köy 
Enstitüleri Türk Milli Eğitim tarihine altın harflerle 
geçer. Kapatılmaya başlamasından 74 yıl geçmesine 
rağmen bugün özlemle ve önemle anılıyor.   

----------------------------------------------------
*Emekli	Maarif	Müfettişi			 	 																																																																																																		
	0535	879	16	41			
Kaynaklar:	
1-	Köy	Enstitüleri	Talip	Apaydın,	Mustafa	Apaydın,	Mus-

tafa	Aydoğan,	Dr	Niyazi	Altunya,		Prof.	Dr.	İbrahim	Ethem	Ba-
şaran						

2-	Köy	Enstitüleri	Mevlut	Kaplan		
3-Köy	Enstitüleri	Albümü	Mehmet	Özel	Güzel	Sanatlar	

Genel	Müdürü		
	4-İsmet	İnönü	Günlüğü
----------------------------------------------------------

Emin UGUNLU 
emƒn.ugunlu@gmaƒl.com

 I-II-III

I-ARTIK

Ben de küstüm
Işte
Her şeye

Artık
Tongasına 
Düşmeyeceğim

Her şeyin
Hiçbir şeysizliğine

II-DİL	ZEHRİ

Fare zehrini 
Zehirledi
Dil zehri

Can çekişmesinin
Aynasının sırrında
Debelenip duruyor
Şimdi

Fare zehri

III-BİR	BAŞKA	BAHARA

Oksüzlüğünde
Koranalı günlerin
Bir '65 üstülük' olarak
Bu baharı yaşayamadım
Uzaktan sadece
Saçlarının rüzgârını
Kokladım

Saçlarını okşayacağım
Bir başka baharım
Vardır
Inşallah

Yazarımızın son
kitabı. Kutluyoruz.
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               Ebru TİMTİK *anısına

Birol TEMELKURAN
bitekur@gmail.com

beş kez çalsın çanlar kulelerde
dan dan dan dan dan
iki kez okunsun salalar minarelerde
duyanlar duymadı görmedi görenler
geçiverildi kıyısından dönük yüzlerle

bir yaşlı kızılderili oturdu ölüme
tepede bir yerde günlerce
bedenini adadı kurda kuşa
yürüyemez olunca yaşlı bir eskimo
ayrıldı göç kervanından
oturdu karlara
kutup ayılarına adadı bedenini
aç kalıp ölmesinler diye
yetişmeli kervana o ayılar
aç kalmamalı kervan
kim bilir nasıl bir duygudur
kızılderilideki ve de eskimodaki                          

ya
körpecik bir beden yatırılırsa
ölüme
zor görülür böylesine isyan
zor duyulur
ister kabul görsün ister ret
tek istenen adalet
gören görmez duyan duymaz
olur mu
olur mu bilen bilmez
en alttan en üste
uyku gelir mi gözler
saraylarda bile geceler
görüle duyula biline
şimdi bildiğim
son silahını kullandı
o körpe fidan
biliyorum ki
ben kaybettim
         (27.08.2020)

*Adil yargılanmak için açlık grevi 
yaparken yitirdiğimiz genç avukat…

Ebru	Timtik

               238
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TORUNUMLA HARİKALAR
DİYARINDA

Firdevs TUNÇAY 
fƒrdevstuncay@hotmaƒl.com

2019 yılının güzel, aydınlık bir ağustos 
sabahıydı. Ozdere'deki yazlığımızın arka bahçeye 
bakan terasında kahvaltı yapıyorduk. Kırmızı 
narlar, küçük yeşil yaprakların arasından bize 
g ü l üm s üyor ;  a s ma n ı n s ul t a ni  s a lk ı m la r ı 
“Günaydın!” diyordu.  Ispanya'dan gelen sevimli 
torunumuz Diego Demir, yanımızdaydı çünkü. 
Kocaman bir yılın hasreti çiçekleniyordu! 

Yıllardır Ispanya'nın başkenti Madrid'de 
yaşayan kızımız Müjde, Demir doğduğundan bu 
yana, her ağustos ayında, Ozdere'ye getiriyor onu. 
Hayat kaynağımızla geçen günlerde aramızdaki 
bağlar pekişirken, burada yeni arkadaşlar ediniyor 
ve Tükçe'si gelişiyordu. Ağustos sonunda, anne ve 
babasıyla özlem giderilirdi. 
Bebekti, şimdi on yaşında 
Demir ve yurdumuzu daha iyi 
tanımak istiyor. Bu da beni 
çok mutlu ediyor!

O  a ğ u s t o s  s a b a h ı , 
yazlığımızın arka terasında 
hasret giderirken, Demir, 
y i n e  m u t l u  e t t i  b e n i .  
“ ,”  dedi. Anneanneciğim
“Türkiye'ye 	 gidiyoruz ,	
deyince	 İspanya'da	 herkes	
b a n a 	 E f e s ' i 	 s o r uy o r .	
Geçtiğimiz	 yaz,	 annemle	
Efes	 Antik	 Kenti'ni	 gezmiştik.	 Ama	 ben,	 antik	
kentin	dünya	harikası	Artemis	Tapınağı'nı	da	çok	
merak	ediyorum.	İngilizce	çalışma	kitabımızda,	
bu	 harika	 yapıtın	 resmi	 vardı.	 Öğretmenimiz,	
'Anadolu	 Medeniyetlerinin	 en	 ünlülerindir,'	
demişti.	Onu	görmeyi	çok	istiyorum!”	

“Sen	 istersin	 de	 ben	 yapmaz	 mıyım	 canım	
torunum?	 Geçen	 yaz,	 annenle	 Efes	 Antik	 Kenti'nin	
yıkıntılarını	gördünüz	siz.	Bugün,	seni	bu	özel	kentin	
özel	müzesine	götüreyim	ben	de.	Selçuk'taki	dünya	
müzelerinin	 en	 nadir	 eserlerinden	 biri	 olan	 Efes	
Müzesi'ni	 ziyaret	 edelim.	 Orada,	 antik	 kentin	
kazılarından	 çıkarılan	 eşsiz	 buluntuların	 yanında	
dünya	 harikası	 Artemis	 Tapınağı'nı	 da	 göreceğiz,” 
deyince, boynuma sarılıp gözlerinden taşan 

ışıltılarla beni yanaklarımdan öptü.

“Demirciğim,	sınıfını	başarıyla	geçerek	bunu	hak	
ettin.	 Şimdi	 hemen	 hazırlanalım.	 İpad'ını	 almayı	
unutma.	Bol	 bol	 fotoğraf	 çekersin.	Deden	arabayla	
otobüs	durağına	bırakır	bizi.”

Eşim, torunumu ve beni durağa bırakıp 
v e d a l a ş t ı  b i z i m l e .  A z  s o n r a  S e l ç u k 
minibüsündeydik. Yemyeşil tepelerin eteğinde 
kıvrımlı yollarda giderken, aşağıda Ege Denizi'nin 
uçsuz bucaksız mavilikleri yoldaşlık ediyordu bize. 
Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Selçuk kentinin 
merkezine geldiğimizde arabadan indik. Efes 
Müzesi, yolun solundaydı. Kıymetli torunum az 
sonra, bir girecek, çok zengin ve harikalar	diyarına	

değerli sanat eserleriyle dolu 
müzeyi gezeceğiz. Bugün, 
kültür hayatımızın kilometre 
t a ş l a r ı n d a n  b i r i n i 
yaşayacağız!

Efes Müzesi'nde, giriş'te 
biletlerimizi aldıktan sonra, 
Bi lg i lendirme	 Sa lonu	
karşı ladı bizi.  Eserlerin 
sergilendiği salonlar: Çeşme	
Buluntuları	Salonu,	Yamaç	
Evler	 ve	 Ev	 Buluntuları	
Salonu,	 Çağlar	 Boyu	 Efes	
Salonu,	Orta	Bahçe,	Kybele	

Kültü	ve	Artemis	Tapınağı	Buluntuları	Salonu,	
İmparatorlar	 Kültü	 Salonu.	 Kalabalık ziyaretçi 
topluluğu arasından geçip Demir'in isteği üzerine 
ilk ziyaretimizi yapacağımız Artemis Tapınağı'nın 
bulunduğu salona giderken, “  Canım	 torunum,”
dedim. “8.500	yıllık	bir	tarihin	büyülü	sayfalarında	
gezinmeye	 ne	 dersin?	 Hem	 de	 gerçek	 eserler	
arasında!”

“Bilgiye	 acıktım,	 bilgiye	 susadım.	 Görmek,	
öğrenmek	için	sabırsızlanıyorum	anneanneciğim.”		 

Kybele 	 Kü l tü 	 ve 	 Artemis 	 Tap ınağ ı	
Buluntuları	 Salonu:	Orta Bahçe'ye açılan Kybele 
Kültü ve Artemis Tapınağı Buluntuları Salonu'na 
girdi ğ imizde,  loş bir  ış ık  eşliğ inde, solda 

Tarihsel 
değerlerimiz...
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canlandırılmış simsiyah kayalar ve kayalara 
oyulmuş adak stelleri (adak taşları) ile Kybele	
Kültü	 karşıladı bizi. Uhrevi bir dünyaya adım 
attığımızı hissettim!

“Demirciğim, sana bulunduğumuz mekân ve 
tanrıça hakkında biraz bilgi vereyim: Efes Antik 
Kenti sömürgeleştirilmeden önce, halkı yüz yıllar 
boyunca  'ye tapınırlar. Ana	 Tanrıça Kybele
Tanrıçaya istek ve inançlarını sunarlar, armağan 
olarak da getirdikleri altın, gümüş takılar, bronz 
objeler ve boncukları kayalar üzerine oyulmuş 
Kybele	adak	stelleri'ne bırakırlardı. Zaman içinde, 
bütün On Asya gibi Efes'te de Kybele inancı, yerini 
Artemis inancına bıraktı. Yeni gelen Artemis 
inancıyla önceki inanış yok edilmeden yeni bir kült 
(inanç, tapkı) bütünleşti. Bunun yerini de önce 
Hıristiyanlık, daha sonra Islamiyet alarak burası 
tam bir  oldu.”'Dinlerin	Babil	Kulesi'

“Anneanneciğim, Antik Kent Efes, 
Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeyi 
çoktan hak etmiş!”

“Bir şehrin önemi, yetiştirdiği bilgin 
ve sanatçılarıyla ölçülür canım torunum. 
Efes, dünyaca ünlü görkemli yapıların 
y a n ı n d a ,  y e t i ş t i r d i ğ i  s a n a t ç ı  v e 
düşünürleriyle de çağının en önemli 
kentiydi. Ne mutlu bize ki Anadolu'nun 
Efes'i artık Dünya	Kenti!”

İki	 Artemis:	 Kybele ve tapınak 
buluntularının ardından, Artemis kült 
heykelleri olan “Artemis	 Ephesia”	
heykellerinin sergilendiği salona geçtik. 
Sütunlarla düzenlenmiş bu salon, insana 
tapınakta olduğu hissini veriyordu. 
Kybele'den, Artemis inancına geçiş ile Efes 
Antik Kenti'ndeki Artemis kültü bu 
salonda vurgulanıyordu. Birbirinden 
güzel iki Artemis heykeli karşılıyordu ziyaretçileri!  

Hayranlıkla onlara bakarken, “Demirciğim,” 
dedim. “Işte, Efes Antik Kenti'nin iki muhteşem 
Artemis'i! Tanrıçalar, şöhretlerine uygun bir şekilde 
bütün ihtişamlarıyla karşımızda! Soldaki heykel 
Büyük	 Artemis, karşısındakine ise mermerin 
cinsinden dolayı adı verilmiş. Güzel	 Artemis	
Efesliler, MS 1. Yüzyılda Bereket	Tanrıçası	Büyük	
Artemis	 Heykeli'ne tapınıyorlardı. Görkemli 
heykelin başındaki üç katlı tapınak başlığı, 
Artemis'in Efes'i koruduğu inancına işaret ediyor.  
Uzerlerindeki aslan, boğa, keçi ve arı figürleri, 
Artemis'in doğaya ve evrene hükmettiği anlamını 
taşıyor. Bu heykel, tanrıçaya atfedilen büyük 
kutsiyeti yansıtıyor. 

Güzel Artemis Heykeli, MS 2. Yüzyılda yapılınca 

Efesliler ona tapınmaya başladılar. Başının iki 
yanında kartal başlı hayvanlar, Artemis'in gücünü 
simgeler ve hayvanları korumakta olduğu inancına 
gönderme yapar. Onun başında tapınak başlığı yok. 
Boyu 174,5 cm. uzunluğunda. Diğeri adı gibi daha 
büyük ondan. Iki Tanrıça Artemis Heykeli, Efes 
Müzesi'nin en özgün parçalarıdır.” 

“Heykellerin göğüs hizasındaki yumru biçimli 
kabartmalar neyi simgeliyor anneanneciğim?”

“O kabartmaların  tamamı Ana Tanrıça 
Artemis'in memeleri. Doğurganlığı, verimliliği, 
bolluk ve bereketi simgelerler. Kırka yakın memesi 
vardır. Efesliler, Güzel Artemis'i o kadar çok sevdiler 
ki Ulu Tanrıça Artemis adına, uzun yıllar çalışarak 
muhteşem bir  Artemis	 Tapınağı (Artemision)	
yaptılar.”

Artemis 	 Tap ınağ ı : 	 A r t e m i s  E p h e s i a
h e yk e l l e r i n e  v e d a  e d i p  Artemis	
Tapınağı'nın bulunduğu salona geçtik. 
Sütunlar arasında ilerlerken, yüksek bir 
kaideye oturtulmuş eşsiz tapınakla yüz 
yüze geldiğimizde büyülenmiş gibiydim! 
Uzerinde frizler (kabartmalar) bulunan, 
onlarca mermer sütunla bezenmiş 
mabedin en derin yerinde ise Tanrıça 
Artemis'in abanozdan yapılmış küçük, 
zarif heykeli pırıl pırıl parlıyordu. Tapınak, 
ö y l e s i n e  u y u m l u  g ü z e l l i k l e r i n 
b i r l e ş i m i y d i  k i  t o r u n u m  v e  b e n 
gözlerimizi alamıyorduk bu şaheser 
yapıdan! 

“ D e m i r c i ğ i m ,  d ü n y a  h a r i k a s ı 
Artemision'un küçük bir modeli duruyor 
karşımızda. Ben sana aslını anlatayım. Sen 
de hayalinde canlandır. Tapınak, MO 550 
yılında Lidya'nın zengin kralı Kroisos 
tarafından Bereket Tanrıçası Artemis için 

G i r i t l i  M i m a r l a r a  y a p t ı r ı l m ı ş .  Ya p ı n ı n 
tamamlanması bazı arkeologlara göre 120 yıl, 
bazılarına göre de 200 yıl almış. Tarihçi Heredotos'a 
göre , tapınak 115 m. uzunluğunda, 55 m. 
genişliğinde olup tamamen mermerden yapılmış. 
Tapınak her biri 18 m. uzunluğunda olan 127 adet 
sütunla bezenmiş.

Dünyaca ünlü bu muhteşem yapı, dönemin en 
ünlü sanatçılarının bronz ve mermer heykelleri ile 
süslenmiş. Artemision, ünlü Yunan heykeltıraşları 
tarafından yapılmış heykeller, tablolar, altın ve 
gümüş bezenmiş sütunlarla donatılmış. Sanatçılar, 
en güzel heykeli yaratmak için birbirleri ile 
yarışırlarmış. Bu heykellerin birçoğu Efes şehrini 
kuran Amazonlarmış.”

“Anneanneci ğ im,  şu  anda gördüğ ümüz 
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Artemision'un küçük modeli 
gözümde büyüdü… Büyüdü ve 
salondan dışarı çıktı. Sütunların 
altın ve gümüş pırıltıları gözümü 
kamaştırdı!” 

“Ona iyi bak Demirciğim!” 
dedim. “Insan elinden çıkmış 
yapıtların en mükemmeli sayılan 
Artemision'un küçük bir modeli 
karşısındayız. Ona iyi bak ki bu 
m u h t e ş e m  ya p ı ,  h a f ı z a n ı n 
de r i n l i k l e r i ne  k a z ı ns ı n !  O, 
dünyanın yedi  harikasından 
biridir. O, Anadolu toprağından 
Ionia'nın mavi göklerine yükselen 
bir şiir gibidir!

B ü t ü n  z a m a n l a r ı n  e n 
kutsanmış şehri Efes ve bu kentin 
dünyaca ünlü Artemis Tapınağı 
hakkında birçok kitap yazıldı. 
Efes'i en iyi anlatan yazar seçilen Prof.	Dr.	Şadan	
Gökovalı Hocamız, bir yazısında, bu görkemli 
tapınağı yapan usta mimar 'in sağ Metagenes
yumruğuyla alnındaki teri silerken gururla 
başyapıtını seyrettiğini anlatır. Mimar Metagenes 
ile yanındaki kalfalıktan ustalığa yükselmiş 
Kersifron 'un mabedin en derin yerindeki 
a b a n o z d a n  y a p ı l m a  Ta n r ı ç a  A r t e m i s ' e 
tapındıklarını söyler,” deyince Demir şaşarak, 
“Kendi yaptıkları esere mi tapınmışlar?” diye sordu.

 “Tapınağı yapan eserine tapınmazsa, başkaları 
niçin tapınsın canım torunum? Insan özenle 
yaptığını kendi beğenirse, herkes beğenir!

 Tapınağı görenler hayran olmuşlar ve ön 
sütunların üzerindeki altmış tonluk ağırlığı olan 
alınlığı, tapınağın üstüne nasıl yerleştirdiğini 
sorduklarında usta mimar, 'Hâşâ! Gece ben 
uykudayken Tanrıça kendisi yerleştirdi o alınlığı!' 
demiş.”

 Demir, “Anneanneciğim, bu olay bir söylence 
olmalı. Sen demiştin ya, Antik Çağ'da tanrılar ile 
insanlar arasında geçen olağandışı olaylara efsane, 
mit ya da söylence denildiğini.”

 “Aferin akıllı torunum, sen iyi bir dinleyicisin.  
Senin de dediğin gibi, yapılışından itibaren 
söylenceleşen bir mabetmiş bu!  Aradan geçen 
yüzlerce yıl içinde kaç kez yıkılmış, her defasında 
bir öncekinden daha görkemli olarak yeniden inşa 
edilmiş. Hele bir kez; içinde muhafaza edilen dünya 
zenginliklerine heves eden başrahip	ve	rahipler,	
tapınağı	kundaklayıp	yakmışlar. Suçu zavallı deli 
Herostratus'a yüklemişler. Çatısının hasar görmesi 
sonucu tapınak yıkılmış. Ama Efesliler, kentlerinde 
Artemis'e dönüşmüş Ana Tanrıça'nın tapınağı için 

hiçbir özveriden kaçınmamışlar. 

 Boşa gitmiş masraf değilmiş 
bu amaç için harcanan para. Her 
yı l  bir  ay süren Artemision 
Şenliklerine dünyanın dört bir 
yanından on binlerce (yaklaşık 
hesapla, şehirlerinin nüfusu 
kadar) izleyici gelirmiş Efes'e. Bu 
uluslararası festival sırasında 
tapınaktaki Artemis Heykeli altın 
kumaşlara sarılarak Arşipel'de 
(Ege Denizi) yıkanırmış. Koca 
Efes, alıcı-satıcı çığrışmalarıyla 
inlermiş. En çok rağbet gören 
hediyelik eşyalar arasında, Yüce 
Tanrıça'nın ve ağır alınlıklı 
tapınağının gümüşten, altından 
y a p ı l m a  h e y k e l l e r i  b a ş t a 
geliyormuş. 

Artemis Festivali sırasında, 
şehrin soylu genç kız ve delikanlı alayları Yüce 
Tanrıça'nın tapınağı önünde buluşurlarmış. Bu 
karşılaşma sırasında, gençler evlenecekleri kişiyi 
seçerlermiş. 

Meğer dünya harikası Artemision'un yıldızının 
söneceği günler de olacakmış! Efes'in Roma 
Dönemi'nde, tapkıların yerini Hıristiyanlık alınca, 
güzelim Artemision terk edildi.  Romalılar, 
Artemision'un taşlarını alıp yeni binalarda 
kullandılar. Bir yangında, tapınağın ahşap çatısı ve 
bir kısmı çöktü. Tamir edilmedi. Bir zamanların 
muhteşem Artemision'u, kalan kısmıyla MS 400 
yılına kadar dayanabildi. Sonra kullanılmaz oldu. 
Bugün, tapınaktan geriye sadece yapının temelleri, 
tek bir sütun ve bazı heykel parçaları kaldı. Ne acı 
değil mi? “

“Çok üzüldüm anneanneciğim. Dünya harikası 
Artemision, eski haliyle kalabilseydi keşke!” 
deyince benim de yüreğim sızladı. “Bizlere miras 
kalan eski eserlerin kıymetini bilmeliyiz.  Geçmiş 
uygarlıkların yaşamlarını, geleneklerini ve 
inanışlarını onlar sayesinde öğreniyoruz. Her biri 
büyük bir miras, insanlık tarihinden kendimizi 
görmemizi sağlayan .” dedim.  sırlı	aynalardır	onlar

Salondan ayrılırken, “ 
Al la ha ıs ma rladı k Güz el 
Artemis!”,  “Allahaısmarladık 
dünya harikası Artemision!” 
d i y e n  D e m i r ' i n  s e s i 
kulaklarımda çınlıyor hala…

Yazıdaki	 	 fotoğraflar:	
Demir 	 Diego 	 ve 	 kendi	
yaptığı	resim
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      Vakƒt Dar, Erteleme! Hoyrat
Davranma Kendƒne!

Bazen sakin, bazen hızlıca yaşlandığını hisseden, 
hayatın sair dönemini sürdürenlerin günü 01	Ekim	
Dünya	Yaşlılar	Günü.

“Yaşlanmayı	 bertaraf	 etmeye	 dönük	 sözlerin	
etkileri	 sınırlıdır”, diyen Wilhelm Schmid'e kulak 
asmayıp  vesilesiyle üstadın, Dünya	 Yaşlılar	 Günü
yaşlanmayı bertaraf edici   sözlerini –bence etkisi	geniş-	
sıralayalım.

“An'ı	yaşa'	ya	da	'her	günün	tadına	var'”
Schmid'in hayatın sair dönemini sürdürenlerin 

yakınlarına ve çevresindekilere söyledikleri çok 
manidar:

 “Insan kendi yaşlanmasıyla yaşamasını öğrenir. 
Yaşam sınırlı. Yaşlılık, '  dilek isteseydim	yapabilirdim'
şart kipiyle vedalaşıp 'sahiden yapabilirdim' 
aşamasına geçiş. Bu süreçle güzel ve onaylanmaya 
değer bir hayat sürdürebilmek 
önemli”.

 “Sevinç ve üzüntü, korku ve 
umut, özlem ve hayal kırıklığı gibi zıt 
kutupla r haya tın temel  esası . 
Yaşamın her bir evresinin hakkını 
her birey farklı  verir. aşlıl ık 	 Y
döneminde teslimiyet,  sükûneti 
mümkün kılar. Olaylara itidalle 
bakmak, yaşlanmanın en büyük 
imtiyazı”.

“Hayat yaşlıları 'dokunulmazlar'a dönüştürür. 
Yaşlanırken temas ihtiyacı artar, başkalarının temasa 
amadeliği azalır. Yaşlılar çok şey anlatmak ister, ama 
dinlemek isteyen çok azdır. Onlar ellerini tutacak ve 
alınlarındaki teri silecek ellere ihtiyaç duyar. Hiçbir 
şeyin ve hiç kimsenin dokunmadığı yaşlı insan 
yalnızlık içinde, ölmezden çok önce ölür.”

“Varoluşsal yalnızlık yaşlıyı melankoliye sürükler. 
Yalnız yaşlı ilaçtan çok, sohbet arkadaşına ihtiyaç 
duyar”.

“Hayat çemberi; torunların oluşum halindeki 
yaşamı, dede ve ninelerin geçip gitmekte olan 
yaşamına bağlayarak kapanır”.

“ E b e ve y n i n  ç o c u k l a r ıy l a  i m t i h a n ı ,  ç o k 
yaşlandığında yapılır. Ebeveyn çocuklarına çok yük 
olmamak için önlemlerini önceden almalı”.   

 “Yaşlı insan elinde olanla yaşamalı, yaşama 
hüznünü dışlamayan şen bir sükûnet mesafesinde 

yaşamalı, hiçbir şeyi ödev olarak yapmamalı ve kendisi	
de	 dahil	 kimseye	 bir	 şey	 kanıtlamak	 durumunda	
olmadığı	bir	hayat	yaşamalı”.

“Yaşlıların desteklenebilir ve sürdürülebilir 
alışkanlıkları korunmalı. Olüme inatla ayak direyerek 
yaşama tutunmaları desteklenmeli”.

Mutluluğu	her	daim	zevkte	aramak
Schmid'in hayatın sair dönemini sürdürenlere ve 

sürdürecek olanlara söyledikleri daha da manidar:

“Yaşlılığı kabullen, karşı koyma, ne güzelle ne 
karala. Ferahlıklardan müşküllere, güzelliklerden 
korkunçluklara bütün uçların idrakinde ol”.

“Yaşlanırken mütevazı hazların her zerresinden 
büyük tat alabilmek için sakin olun. Kendinizi 
yaşadığınız hazzın akıntısına bırakın! Dikkatinizi 
geçmişe hasredip yaşadıklarınızın zevkine varın! 

Anıların içinde salının! Olumsuz 
sonuçlanan şeyleri de gururla 
hatırlayın!”

“Sakin ol, hayat olanaklarının 
azaldığını idrak et, azalan kuvvetini 
toparla, zihinsel kuvvetlerini daha 
iyi yönlendir ve onlara yoğunlaş, 
tecrübelerini – - gençlere bir	 şekilde
aktar, yaşama son ana dek bir 
' ö ğrenme projesi '  olarak bak, 
hissettiğin yaşlanma alametleriyle 

baş etmek, kendinle barışık ol, içinde  geçen 'hâlâ'
cümlelerle teselli ol. Yaşamına dokunan, yaşamını 
onaylayan ilişkilere özen göster. Yaşamın içinde 
değiştirilemeyecek şeyleri sükunetle kabullen”. 

“Mutluluk; hayatın güzel ilavesi. Mutsuz olmak 
için, mutluluğu her daim zevkte aramak şart! Hayatın 
içinde talihsiz tesadüf ihtimali hep var! Ve hasar 
görmez mükemmel bir hayat yok”.

Sevgi l i 	 Schmid; 	 yo l  g ös te r i c i l i ğ i n  i ç i n 
müteşekkirim sana.

Sevgili	 büyüklerim	 ve	 akranlarım;	 hasar 
görmez mükemmel bir hayat -dolayısıyla	 yaşlılık	
dönemi	 de nerjinizi	 ekonomik	-  yoksa eğer hayat e
kullanın	ve	kendinize	hoyrat	davranmayın.

Sevgili	 okur;	 unutma, 'Geçmiş	 zaman	 süner,	
gelmekte	olan	zaman	büzülür”	yani	vakit	dar,	erteleme	
hayatı.	

Şadiye DÖNÜMCÜ
dosadoster@gmaƒl.com

Yaşlıyım Haklıyım…
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Insanoğlu geçmişini bilir, gününü yaşar, ge-
leceği kurgular, tahmin eder.

Bizler, yani 65 yaş üstündekiler, devlet bü-
yüklerimizin değerlendirdiği gibi korunması 
gereken tarihi eserleriz(!). Geleceği yaşayacak-
lar için bizler, geçmişi geleceğe taşıyanlarız. 
Onun için korunmamız gerekiyor.

Oğrencilerimden olup, halen devlet hizme-
tinde hâkimlik yapan bir kızımızın, ortaöğretim 
çağında bir kızı var ve bu korona günlerinde me-
raktan annesine soruyor:

- Anne, niye dedemle ben sokağa çıkma ya-
sağı ile karşılaşıyoruz da, senle babam çalışı-
yorsunuz? Anne cevap verir;

- Bak kızım, deden geçmişi, sen ise geleceği 
temsil ediyorsunuz. Devlet nasıl ören yerlerini -
eski eserleri, antik kentleri, müzeleri, kültürü- 
koruyor ve geleceğe taşımak istiyorsa, sen de 
geleceği yapılandıracaksın ve bu nedenle sizle-
rin korunması gerekir. Sizin korunmanız için de 
birilerinin çalışması lazım. Biz de sizin ırgatla-
rınızız. Sonra geçmişi olmayanın geleceği de ol-
maz. 

Yaşlanmak teslim olmak değildir. Daha an-
lamlı yaşamaktır. Ben yaşlandım, yaşım 70 işim 
bitmiş anlayışıyla hiç bir yere varmamız müm-
kün değildir. Aynı yaşlarda (yetmişli seksenli 
yaşlarda) olanlardan bir kısmı kıpır kıpır, bir 
kısmı ise yerinden kalkmaya üşeniyor. Hayatla 
bağını koparmış. Herkese her yaşta önerilen, ya-
pabileceği beden aktivitesini yerine getirmesi-
dir. Ne kadar rahatsız olunursa olunsun, yapıla-
bilecek ufak tefek hareketler vardır.

Bernard Shaw'ın da bulunduğu bir toplantı-
da, herkes gücünün yettiğince etkinliğe katılı-
yormuş. Yanında oturan arkadaşlarından biri-

ne "haydi kalk, sende oyna" diyor. Arkadaşı da 
"Ben artık yaşlandım, oynayamıyorum." ceva-
bını veriyor.

Bernard Shaw arkadaşına: "Sen yaşlandığın 
için oynayamıyor değilsin, oynamadığın için 
yaşlandın. " diyor.

Ben yapamam, sözü teslimiyetçi, önyargılı 
bir söylemdir.

Bir arada olduğumuz zamanlarda birbirimi-
zi izliyoruz. Maşallah hepimiz hayat doluyuz. 
Oynadığımız için yaşlanmıyoruz. Oynamayı sa-
dece eğlenceye katılmak olarak yorumlamıyo-
rum, her türlü etkinlikle kendimize boş zaman 
bırakmamayı kastediyorum.

Hele biz öğretmenleri ayakta tutan, sevgi ve 
özlemle sürdürdüğümüz arkadaşlıklarımız, 
meslek hayatımız süresince yetiştirdiğimiz bin-
lerce öğrencimizin Atatürk devrim ve ilkeleri-
nin korunmasında gösterdiği özendir. Bu nesil 
olmasaydı bugünlere ulaşabilmemiz bile müm-
kün olmazdı. Böylece bugünlere gelişimiz kut-
lanacak bir olaydır

Sevgili arkadaşımız Samim Kesim, kendi Fa-
cebook hesabında paylaştığı bir dörtlükte, ki-
min kime niçin koştuğunu çok anlamlı bir şekil-
de ifade eder. Der ki:

Avukat	kucağını	açınca	borçlular,

Doktor	kucağını	açınca	hastalar,

Polis	kucağını	açınca	zanlılar,

Devlet	kucağını	açınca	yalakalar…

Ama biz öğretmenler kucağımızı açtığımız-
da mutlu ve yarınlardan umutlu koşacak öğren-
cilerimiz var. Onlar bizim yaşlanmamıza izin 
vermezler.

YAŞLANMAK

Faik AY
b.erguder@hotmaƒl.com
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Emel SEÇEN
emelsecen@gmaƒl.com

Koronalı günlerde…

Böyle olur…

Bu	sene
“Böyle	olur,	bazı	bazı…
Bu	sene	de	böyle	oldu!
Emeğim	var,	gene	de
Derdim	yatar,	sinede.
Umudum	gelecek	senede…”

Al, (1912-1985) Koy yanına Ruhi	 Su'yu
Neşet	 Ertaş Âşık	'ı (1938-2012), kavuştur 
Mahsuni	Şerif(1940-2002) ile…

Aydın ve bedel ne demekmiş! Fersah fersah 
ödemiş. Oturdukları yerden 
ahkâm kesmeye kalkmamış. 
Sözlerinin arkasında durmuş, 
adam gibi adamlar…

Hala unutulmayan. Çünkü 
gerçek sanatçılar. Var ettikleri 
her söz, bir dünya kapısı. Bin bir 
âlem.

Bugün 17 Mayıs, usta Aşık 
Mahsuni Şerif'i anıyoruz. 18 yıl 
olmuş, fiziken göçeli.

Rahmetli,  (1943-1999) “Fizik Barış	Manço
olarak bu dünyayı terk etmek çok da önemli bir 
şey değil. Nasıl olsa günün birinde hepimiz terk 
edeceğimiz için ve milyarlar terk ettiği için... 
Ama adınız anılmadığı gün gerçek anlamda bu 
dünyayı terk etmiş oluyorsunuz.” der. Işte bu 
olgu gibi bazı insanlar hiç ölmezler!

Olmeyen insanların ortak noktaları hep 
aynıdır. Yolu sevgidir. 

Bugün;  Dom	 Dom	 Kurşunu,	 Yuh	 Yuh,	
Merdo,	Dostum	Dostum,	Han	Sarhoş	Hancı	
Sarhoş,	 Çeşmi	 Siyahım,	 Yalan	 Dünya,	 Oy	
Bizim	Eller,	Sivas	Dramı,	Acı	Doktor,	Yedin	
Beni,	 Fadimem,	 Gül	 Yüzlüm,	 Ciğerparem,	
Mevlam	 Gül	 Diyerek,	 Ağlasam	 mı?	 Abur	
Cubur	Adam,	Katil	Amerika,	Bu	mezarda	bir	

garip	var,	Ekmek	Kölesi	ve	Sarı	Saçlım	Mavi	
Gözlüm	gibi birçok bilinen eserleriyle tanınan 
Aşık Mahzuni'nin türkülerini,  Zeki 

Müren dahil birçok sanatçı yorumladı. 
Ardından 453	plak,	58	kaset	ve	yayınlanmış	
8	adet	kitap.	TRT	tarafından	çekilmiş	2	adet	
belgesel.

Çok bedelleri gözünü kırpmadan ödemiş 
insanlardan birisi olan Aşık Mahsuni Şerif, 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan 
ardından bir türkü yapar. 45'liğine ekler. O 

dönem Nihat Erim hükümeti 
vardır.

“Erim	erim	eriyesin,
Sürüm	 sürüm	 sürünesin” 

der. Ardından hakkında açılan 
davalar üzerine 4 yıllık hapis 
cezas ı  al ması  beklenirken,  
d ö n e m i n  b a ş b a k a n ı  N i h a t 
E r i m ' i n  “ B i r 	 h a l k 	 o z a n ı ,	
başbakanı 	 sevmek	 zorunda	
değildir” şeklinde ifade vermesi 

ve şikâyetçi olmaması üzerine, cezası 10 aya 
çeki l ir.  Fakat  7 0' l i  y ı l l ar ın or ta lar ına 
gelindiğinde, Mahzuni için en ağır ceza gelir. 8 
yıl boyunca sahneye çıkması da yurt dışına 
gitmesi de yasaklanmıştır. Bu, hapis cezasından 
da ağır gelmiştir ve geçim derdine düşmüş, yine 
türkülerden uzak kalmamak için küçük bir 
dükkânda plak satmaya başlamıştır.

Verdiği bir röportajda bu yasağın yüreğine 
düşürd ü ğü  a teşi  ş öyle açık lar:  “Türkü	
söyleyememek	 beni	 çok	 üzüyordu.	 Canlı	 bir	
balığı	 tutun	 ve	 kumun	 üzerine	 atın	 o	 balık	 o	
denize	 nasıl	 bakıyorsa	 ben	 de	 türkülereyle	
bakıyordum.”

Okyanuslara kavuşanlara saygıyla.

17	Mayıs	2020	İSTANBUL
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Özdemƒr Asaf 'ın 'Atatürk' şƒƒrƒ ƒlk kez yayımlandı.
Virüs	Dergisi,	dördüncü	sayısında	Özdemir	Asaf'ın	daha	önce	yayımlanmamış	dokuz	
şiirine	yer	verdi.	Şiirlerden	biri	olan	“Atatürk”,	19	Mayıs	nedeniyle	derginin	çıkış	

tarihinden	önce	yayımlandı.

Özdemir	Asaf'ın	şiiri:

ATATÜRK

Hiç ses etme ölmesinler korkudan
Bir gün döner dolaşır
Ulaşırlar karşıdan
Atatürk ben
Bin dokuz yüz yirmi üç
Atatürk sen
Bin dokuz yüz yirmi üç
Sen Nisan Ağustos Ekim
Sen Samsun, Erzurum, Sivas
Ben Ankara Yozgat
Derken vatan çiziliveriyor ya
Sen nerden ses etsen
Benden sesine bir ses geliyor ya
O gün bugündür seninle
Sana karşı büyük küçük
Tartışıyoruz
O gün bugün nicedir
Seninle sana karşı
Sana karşı seninle
Sen varken dördümüz sekiz idik
Şimdi dördümüz iki
Sanan varsa eksildik
Biliyoruz eksilmedik
Isteyen görecektir
Kim bilir belki dedikleri gibi
Bu ölçüler değişmiştir
Ola ki umanlar var
Eksilip yitmemizi
Olçerek tartan da var
Dördümüzü, tekimizi

(ÖZDEMİR	ASAF	/	1973)

Seni duydum
Geliyor dediler
Durdum bekledim
Seni gördüm
Seni okudum
Anlatılanları dinledim
Bir yönden gelmiştin
Oyunlarımızın içinden geçtin
Bir yöne doğru
Derslerimizin içinden
Biz anladıkça yürüdün
Az gözüktü yaşadığın yıllar az
Koca bir Türkiye için
Ne zaman geliyor dedilerse baktım
Her yüz sana dönüktü
Seni gördüm
Gidiyor dediler
Bir gün
Baktım
Seni gördüm
O gün bugün gidiyorsun
Dönmüş bakmaktayım
Gittikçe sen
Hep adamlarla adamcıklar arasından
Gittikçe büyüyorsun
Adamlar adamcıklar arasından
Seni susuyorlar büyüyorsun
Seni korkuyorlar büyüyorsun
Seni övüyorlar büyüyorsun
Söylüyorlar büyüyorsun
Sen gülerdin gene gülüyorsun
Bir adamdın bir adamsın
Bir insandın bir insansın
Bir başlangıç bir son
Iyide kötüde tutulansın
Ben hiç korkmuyorum
Senden senin geleceğinden
Dünyanın her yerinde insan
Büyüğünden küçüğünden
Oldürüyor yaşatıyor sevgiyi
Kimileri seni öldü biliyor
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Erdal	ATABEK'ten

KAÇ	YAŞINDASINIZ?									
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Ahmet M. EGEMEN    
ahmetmegemen@hotmaƒl.com

Dƒlƒmƒzdekƒ “KARMAN ÇORMANLIK”
Dil; milleti oluşturan bireyleri birbirine bağla-

yan bir bağdır. Ifade aracı olarak dil, en yaklaştırıcı 
ve kaynaştırıcı bir temel unsurdur. Milletin en 
önemli sosyal varlığıdır. Milli kültürün ilk ve en 
önemli öğesidir. Millet olmanın birinci koşulu aynı 
dili konuşmaktır. Dil, milletin ortak kültürüyle yol 
alarak varlığını sürdürebilir. Başka bir deyişle; mil-
letin varlığı, dilin varlığıyla olasıdır. Tarihte dilsiz 
yaşamış bir millet yoktur. Dil, bir milletin ses dün-
yasıdır. Düşünce sistemidir. Düşüncenin aynasıdır.

Günümüzde dilimiz öyle yozlaştırıldı ki. “Istan-
bul şivesiyle” güzel Türkçe konuşan, okuyan ve ya-
zanların sayısı kelaynak kuşları (!) gibi tükendi. As-
lında bu nitelikteki kişileri, gelecek kuşaklara birer 
manevi ve milli miras örneği olarak koruma altına 
almak gerekir.  Sanki, Karamanoğlu	 Mehmet	
Bey Mustafa	 Ke-'in Fermanı yayımlanmamış ve 
mal	 Atatürk'ün	Dil	 Devrimi	 yapılmamış.	Tüm 
bu yapılan çabalar ve harcanan emekler amacına 
ulaşmamış gibi. Son zamanlarda “ Güzel Türkçe “ 
mizi okumak, yazmak, konuşmak ve duymak hak 
getire. “ Ağzı olan konuşuyor.”  örneği herkes ayrı 
telden çalıyor. Argo, entel, maganda, sosyal medya 
dili oluştu birdenbire. Karmakarışık. Kimin ne söy-
lediği belli değil. Her şey çok karışmış. Düzensiz. 
Anlamlar, kavramlar, terimler altüst olup birbirine 
girmiş.

Dil, olması gereken niteliğini yitirince doğal ola-
rak domino taşı gibi anlamlar, kavramlar ve terim-
ler de karmaşık hale geldi. En acı olanı, bu hatayı 
belli bir yüksek öğrenim almış, kariyer ve meslek 
sahibi olmuş kişilerin de yapmış bulunmasıdır. Gün-
cel yaşamımızda bazen bilerek, bazen bilmeden, ba-
zen bilinçli olarak, bazen de farkında olmadan öyle 
sözcükler kullanılıyor ki tümcelerin içinde. Anlam 

başka, kavram başka, terim başka. 

Kavram, dünyadaki nesnelerin, biçimlerin, ol-
gu ve durumların dildeki anlatım buluşudur. Dü-
şüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır. Kav-
ram yanılgıları, bilimsel gerçeklere ve düşüncelere 
aykırı, yanlış öğrenmeyi engelleyici bilgilerdir. 

Kavramlar uzmanlık alanlarına aitse buna te-
rim denir. Terimler, genel konuşma ve yazı dili dı-
şında kalan, uzmanlık isteyen özel uğraş alanlarına 
ait kavramları ifade etmeye yarayan sınırlı anlam-
lara sahip sözcüklerdir.

Günümüzde en çok anlam, kavram ve terim kar-
maşası yaratan örnekler; devlet, hükümet, cumhu-
riyet, demokrasi, ırkçılık, milliyetçilik, özgürlük, 
millet, halk, toplum, topluluk, yayın ve yayım, tacir 
ve tüccar, talip ve talebedir. 

Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal 
örgütlü bir ulusun oluşturduğu tüzel varlıktır. Top-
lumun siyasal örgütlenişi ve örgütlerinin tümüdür. 
Hükümet ise, bir ülkenin yönetim kuruluşlarıdır.	
Devlet	değişmez,	ancak	hükümetler	değişebi-

1932'deki ilk Türk Dili Kurultayı'nın açılış gü-
nü olan 26 Eylül, ülkemizde “Dil Bayramı” olarak ka-
bul edilmiştir.

Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulan pek 
çok kurumun en önemlilerinden biri olan Türk Dil 
Kurumu'nun kuruluş tarihi 12 Temmuz 1932'dir. 
Atatürk bir milletin var olabilmesi için en önemli 

unsurlardan birinin dil ol-
duğuna inanırdı. 

Biz de ulusal birliğin te-
mellerinden birinin de dil olduğuna inandığımız içi 
Dil Bayramınızı da yürekten kutluyoruz.

Türk Dƒl Bayramı

Adabelen
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lir.	
Cumhuriyet, milletin egemenliği kendi elinde 

tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletve-
killeri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. 
Her cumhuriyette demokrasi ve özgürlük olmaya-
bilir. Her cumhuriyet milletin tümünün egemenli-
ğine dayanmayabilir. Orneğin aristokrat cumhuri-
yetler gibi. Demokrasi, halkın koşulsuz olarak  ege-
menliği temeline dayanan yönetim biçimidir. Güç-
ler ayrılığına dayalı güçler dengesi esastır. Yasama, 
yürütme ve yargı erkleri yer alır, hukukun üstünlü-
ğü egemendir. Demokrasi sınırsız özgürlük değil-
dir. Her demokrasinin kuralları da vardır. Başkası-
nın özgürlüğünün başladığı yerde, diğer kişinin öz-
gürlüğü biter. Ozgürlük ise herhangi bir kısıtlama-
ya ve zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme ya da 
davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama duru-
mu ve serbestisidir. Her türlü dış etkiden bağımsız 
olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine 
dayanarak karar vermesi hürriyetidir.        

 Irkçılık, insanların toplumsal özelliklerini, bi-
yolojik ve ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın 
başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğretidir. 
Orneğin Emeviler'in Arap ırkçılığı ve Hitler'in üs-
tün Alman ırkı ideolojisi gibi. Milliyetçilik ise mad-
di ve manevi açılardan milleti ve ülkesinin çıkarla-
rını her şeyin üstünde tutma anlayışıdır. Ulusçuluk 
ve ulusalcılıktır. Atatürk Milliyetçiliği'nde esas	'Ne	
mutlu	Türküm	diyene'	yani diyebilenedir. Türk 
olana değil. 

Halk, aynı ülkede yaşayan, aynı kültür ve özel-
liklere sahip insan topluluğudur. Belirli bir bölgede 

ya da çevrede yaşayanlara ahali denir. Bir ülkedeki 
yurttaşların tümü halkı oluşturur. Bu ülke içerisin-
de yaşayan değişik soylardan insan toplulukları da 
bulunabilir. 

Toplum, aynı toprak parçası üzerinde bir arada 
yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği 
yapan insanların tümüdür. Topluluk ise, aynı yerde 
bulunan insan kalabalığıdır. Her topluluk toplum ol-
mayabilir. Arapça'dan gelen, ticaret ile uğraşan ve 
ticaret yapan kişilere “Tacir” denir. Tacir	tekil,	tüc-
car	ise	çoğuldur. Tüccarlar sözcüğü yanlış bir ifa-
de olur. Yine Arapça'dan gelen öğrenmeye isteklile-
re “Talip” denir. Talip	tekil,	talebe	ise	çoğuldur.	
Talebeler sözcüğü yanlış anlatım olur. 

Yayınlamak ile yayımlamak sözcükleri de çok 
karıştırılıyor. TDK'ya göre; yayımlamak, kitap, ga-
zete gibi şeyleri dağıtmak, bildirileri açıklamak, 
radyo ve televizyon ile sunmaktır. Yayın ise, yayım-
lamak eyleminin sonucunda ortaya çıkan üründür. 
Orneğin basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete, dergi 
vb. ile radyo ve televizyondan iletilen programdır.

                                            *

 Hadi o zaman, gelin dilimize bir güzellik yapa-
lım. Minnet borcumuzu ödeyelim Atamıza. Güzel 
Türkçemizi yaşatalım birlikte. Kullandığımız her 
sözcüğün anlamını, kavramın ve terimin doğrusu-
nu bilerek yazalım, söyleyelim. Yanlış yapanları 
uyaralım ve doğrusunu kullanmalarını sağlayalım.

26	Eylül	Dil	Bayramınız	kutlu	olsun!..												                       

Büyük Usta Ruhi 
Su'yu ölümünün 
35. yılında, saygı 

ve özlemle 
anıyoruz.

(20 Ekim 1912-
20 Eylül 1985)
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SADULLAH DURGUT 

Anısına bir yazıydı aşağıdaki yazım. Onunla bir-
likte söyleşirdik zaman zaman. Ne yazık ki onu 6 Ha-
ziran 2020'de onu kaybettik. Ve Muğla-Menteşe, 
Yerkesik-Sarnıç Mahallesi'nde ebedi yerine uğurla-
dık. 

Bir bir eksildiler. Onunla Sadullah Durgut Ho-
camla iki yıldır görüşüp konuşuyorduk.  Yerkesik 
Çarşıda elinde bastonu ile karşılaşırdım. Kütüpha-
neye hep uğrardı. Uğradığı anın bir belgesi resim.

 Sevenlerine, ailesine, torunu Bahar'a başsağlı-
ğı diliyorum. Ayrıca Sadullah Durgut, Ortaklar Köy 
Enstitüsü mezunuydu. Bu nedenle Adabelenlilerin 
ve tüm Köy Enstitülü dostlarımızın da başı sağ ol-
sun. Sizlere bir söyleşimiz sonucunda onunla ilgili 
yazdığım yazımı onun anısına sunuyorum:

ADABELEN'E	 BİR	 PANARO-
MA	ÇİZDİM…		

ORTAKLAR	KÖY	ENSTİTÜSÜ	
VE	SADULLAH	DURGUT

O Denizova'da okur ilkokulu, 
küçük yaşında çıkar gider köyün-
den Sadullah Durgut . Ortak-
lar'a1946 yılında girer. 1950-51 yı-
lında mezun olur. Ovanın yüzü. Gü-
neyi, doğusu ve batısı ova. Içine bir 
sırt girmiş. Adabelen sırtı. Işte size 
Adabelen sırtındaki panaromik Or-
taklar Köy Enstitüsü.

Yerkesik Sarnıç Köyü'nden bir köy çocuğu Ada-
belen'e doğru yolculuk eder. Ortaklar onun gelece-
ğini biçimleyeceği ve idealini düşlediği yerin adıdır. 
Heyecanlıdır. Oyle ya! Karşılaşacağı şeyler yarınla-
ra ümit olacaktır. Yarınlara gelecek ekecektir. O köy 
çocuğudur. Belki de yırtık mintanı, yırtık ayakkabı-
sı olan. Ama o, küçücük yüreğinde büyük ateşler ya-
kan Mustafa Kemal'in çocuğudur.  Sadullah Durgut 
Hocam Ortaklar Köy Enstitüsü'nden mezun oldu-
ğunda Yemişendere'ye atanır. Çalışmaya başlar, yıl-
lar geçer. Emekli olur.

                                        *

Şimdi yüzündeki çizgileri ve izleri gördükçe o 
yılları düşünür,  nemlenir yüreğim. Sonra bir ışık 

yayılır, sevinçler ekilir ikimizin içine. O günlerdeki 
Köy Enstitüsünden söz edeceğiz. 

Söyleşimizde en çok ilgimi çeken Edebiyat öğ-
retmenleri 'dur. O, 'in Tahir	 Alangu Kemal	Tahir
“Bozkırdaki	 Çekirdek” adlı kitabına güçlü bir 
eleştiri ve yorum koyar. Okuyunca Tahir Alan-
gu'nun edebiyat yönüyle orada karşılaşır.

Tahir Alangu gür sesiyle: “Turgut	kalk	baka-
lım	bir	şiir	oku,” dermiş. “Ergenekon diye bir şiir 
okuyorum. Türkçe'yi çok iyi incelerdi, bir “e” harfi-
nin yanlış çıkmamasına dikkat ederdi. Numaram 
49 idi, , diye seslenirdi.  aferin	otur 	Tahir	Alangu
öğretmenim orada kalırdı.”

Sadullah Hocam o yıllara gider, gözlerinde aynı 
şevk ve heyecan. Bazen gözleri 
nemlenir iken mutludur ve o yılla-
rı dile getirir.

O yıllar dile gelse, Ortaklar'da 
diz çökerler.

O yıllarda henüz inşaatı ger-
çekleşen binaları. Inşaatlar, ko-
yunlar, tavuklar çok şaşırmıştır, Sa-
dullah hocam, inek çiftliği de var-
dı, diye konuşur.

“Bizi topladılar, doktor muaye-
nesinden geçirildik.”  derken aynı 
heyecanı yaşıyordu.

3 saat ders görürlerdi o köy ço-
cukları. 2 saat de inşaatta çalışırlar, kendi binaları-
nı kendi elleriyle inşa ederler.

Ovalar ekilmiş, pamuk tarlaları yumak yumak 
onların küçük ellerinden geçer. Bir demir nasıl dö-
külür, çapa nasıl çelikleniyor, orada öğrendiler.

Marongozhanede kapı, pencere çerçevelerini 
yapıyorlardı. Yapıcılıkta ise duvar örmeyi öğrendi-
ler.

Tam bu sırada o kendi elleri ile yaptıkları okul-
larının dersliklerinin şimdi nasıl da çökmeye yüz 
tutmuş, oyulmuş, hayalet pencerelerinin fotoğraf-
larını gösteriyorum; duygulanıyor. Kapılarında ko-
caman asma kilit kalmış, o görüntülerle yüreğimiz 

Nabide KILINÇ
nabƒdekƒlƒnc@yahoo.com.tr 
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burkuluyor, acıyor Sadullah hocamla.

O “Kocaman asma kilitlerin ne anlamı kalmıştı 
ki, orada. Zaten çatısı çökmüş, penceresi yok,  sıva-
ları dökülmüş bu yerlerin kapısında kocaman as-
ma kilit. Ne anlamı var k?” diye hayıflanmıştı.

 Bir zamanlar onları delen, karanlıkları yırtan o 
köy çocukları. 'ün göster-	Mustafa	Kemal	Atatürk
diği yolda durmadan, yılmadan ilerleyen ve koşar-
lar. Onlar köy çocuklarıdır…

Ve Sadullah Durgut Hocamla sızılarımız o yerin 
tekrar canlandırılması ile ilgili tasarılar neler ola-
bilirdi? Orayı yaşatmanın bir yolu olmalıydı.

Bununla ilgili görüşlerimi Sadullah hocama an-
latırken çok heyecanlandı. Bunları Ortaklar Adabe-
len Işığı olarak ayrı bir yazımda değerlendirmek is-
tiyorum.

O Adabelen sırtı, ışığın yayıldığı yer olmuş. Yü-
zü ovayı ışıtmış, ekinler yeşermiş.

Sadullah Durgut Hocam  Oğret-Mümin	Yağcı
meninden söz eder. Hayvan gübrelerini getirterek 
akasyaları diktirir:

“Bunları	kurutursanız,	siz	kendiniz	de	ku-
rursunuz	çocuklar.	Gece	rüyadan	çıkıp	gelip	su-
layacaksınız, derdi.”

Hayvancılık bakımı ve yetiştirilmesi ile ilgili öğ-
retmeni 'nu da Hüseyin	 Şerif	 Karahüseyinoğlu
anımsar.

Oğretmenleri eşliğinde her akşam etütte ertesi 
günkü derslerine çalışırlarmış. Anlatıyor:

“Bir gün akşam yatakhanedeyiz. Gökovalı Sabri 
Kaya şiir okuyordu. Nöbetçi öğretmen çıkageldi. 
Ne yapıyorsun, dedi. 'Şiir okuyorum, köyümü ha-
tırladım,' diye cevap verdi. Ayaklarını yıkadın mı, di-
ye sordu. O da ayaklarını yıkadığını göstermişti. 
Unutmuyorum,” .

Ortaklar Köy Enstitüsü'nde sanat, edebiyat, ma-
tematik, genel kültür dersleri gördüler.

Adabelen'den yayılan ışığın tesiri ile gözlerim-
de ışıyan sevinç, yüreğimi ısıtan duygu ile Sadullah 
Hocamı dinlerken gözlerim buğulanmış, nemlen-
mişti…

Tüm Köy Enstitülerinin hayatta kalan çocukla-
rını saygıyla selamlıyorum. Ebediyete gidenlerine 
rahmet diliyorum.

 Sadullah hocama da rahmet diliyorum, ışıklı yıl-
dızlar gibi kaydılar. Onu saygıyla anıyorum.

                                          *

 Adabelenlilere sevgilerimi yolluyorum. O Ada-
belen Tepesi hiç kurumayacak, solmayacak, hep ya-
şayacak. Anılarınız, duygularınız, düşünceleriniz 
ve ellerinizle Adabelen ışığı hep aydınlatacak. O 
ışık sizlersiniz. O hayat sizlersiniz. O canlı yaşamın 
tanıkları sizlersiniz. Orayı canlandıracak sizlersi-
niz…

AYDIN	BOYSAN'DAN	
													R.	E.	Koçu'yu	anınca,	aklıma	pattadak	düştü,	Namık	
Kemal'i	de	anıverdim.
						Kendisinin	Kıbrıs	Adasına	Sultan(!)	Abdülhamit	tarafından	
sürgüne	gönderildiğini	de...
												…

						Vatan	Şairimiz	N.	Kemal	Kıbrıs'a	sürgüne	gönderilmiş,	ama	
çok	serbest	bir	yaşam	sürüyor.	Güya	Magosa	Kalesi'nde	sürgün,	

ama	bütün	bir	yaşamı	şehirde	gezip	
dolaşarak	geçiyor.	Şarap	ve	rakı	tüketimi	
zamanının	bir	bölümünü	oluşturuyor.
						Vatan	Şairimizin	kafası	iri	mi	iri,		ölçüleri	büyük	mü	büyük…	O	
zaman	fes	giyiliyor	ya,	günün	birinde	kafasına	uygun	bir	fes	
bulunca	seviniyor.	Ancak	satıcı	Ermeni,	pahalı	fiyatta	hiç	indirim	
yapmıyor.	Şairimiz	ille	de	indirim	isteyince,	satıcı	diyor	ki:
						-Sen	bu	kafaya	göre	fes	bulamazsın!..	
						Şairimizin	yanıtı	hazır:
					-Sen	de	bu	fese	göre	kafa	bulamazsın!..
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ANIT

Saffet ÖZCAN
saffetozcan@outlook.com

Öykü

Içi tepe tepe yolcu basılı Cindere Dolmuşu 
kentte, köy otobüslerinin toplandığı garaja girip 
durdu.

Orta sıranın dibinde oturan Resul Dayı içerinin 
iyice boşalmasını bekledi. Acele edip dikkatsiz biri 
tarafından bir yerinin incitilmesini istemiyordu. 
Çünkü yaşlıydı, hem de çok yaşlı.

Herkes inince besmele çekip yerinden usulca 
kalktı. Bastonunu kapıdan dışarıya uzattı. Düzgün 
bir söğüt dalından çakı ile kabaca yontup eski bir 
şemsiye tutamağına takarak yaptığı ve üzerinde yer 
yer budak izleri ile çakının ağzından artıp kalmış ka-
buk parçaları görünen bastonun ucunu yere daya-
dı. Ağırlığının birazını bastona verip dışarıya önce 
sağ, sonra sol bacağını atarak dolmuştan indi. Yaka-
sı yırtık, yenleri kirli, rengi yitik ceketinin sol cebini 
yokladı. Dilekçe yerindeydi. Ozenle boydan üçe kat-
lanıp cebe uzunlamasına konduğu gibi ezilmeden 
duruyordu. Artık yola koyulabilirdi. 

Başını kaldırıp karşıya baktı. Aynen oğlunun de-
diği gibi... “Dolmuştan inince karşıya bakacaksın. 
Geniş bir cadde göreceksin...” Geniş caddeyi gördü. 
Oğlunun kulaklarında çınlayıp duran sesini izleye-
rek, caddede akan trafik selinin içinden, bastonuyla 
sağa sola dur işaretleri yapıp çok dikkatli bir şekil-
de karşıya geçti. Sola döndü. Çeşitli şeyler satan dük-
kânların önleri sıra kaldırımdan yürüdü. Köşeye 
vardı. Köşede karşısına, oğlunun dediği ortası ha-
vuzlu yuvarlak çıktı. Havuzun kenarında aylak in-
sanlar oturuyordu. Kimileri gazete okuyor, kimileri 
çekirdek çıtlatıyordu. Kibar görünüşlü genç bir ka-
dın, beş altı yaşlarındaki sarışın kızının elinden tut-
muş çevresine bakınıyordu. Birini bekler gibiydi. 
Bir yerlerden çıkıp gelen sarı taksiler, yuvarlağı do-
lanıp yine bir yerlere gidiyorlardı. Bunların hepsi 
oğlunun dediklerine uyuyordu. Şimdi buradan sağa 
dönecek, iki yüz elli üç yüz adım dosdoğru gidecek, 
genişçe bir meydana varacak, meydanı bulunca so-
la dönecek ve karşısında görecekti “Onu”.

Sağa döndü. Bastonunun ucunu kaldırım taşla-
rında tıkırdatarak ağır ağır yürüdü. Yorulunca du-
rup dinlendi. Uçları dışarı doğru kıvrılmış ve ciğer 
gibi kızaran gözkapaklarının arasından, tozlu birer 

bilye şeklinde devinip duran gözlerini çevresinde 
gezdirdi. Içinde bulunduğu, göz alıcı dükkânlar, te-
miz kaldırımlar, lüks otomobiller, boyalı ve yüksek 
evlerden oluşan ışıltılı dünyaya çok uzaklardan, 
uzun ömründe pek seyrek çıktığı Cindere Köyü'nün 
çamurlu sokaklarından, çarpık çurpuk evlerinden 
baktı. Bir an kendini düşte sandı. Dilekçeyi anımsa-
masıyla düş sona erdi. Yeniden davranıp yürüdü. 
Meydana vardı. Sola döndü ve “O'nu” gördü. Görür 
görmez heyecandan yaşlı yüreği durayazdı. Düşle-
rine bile sığmayacak büyüklükte bir Atatürk Anı-
tı'yla karşı karşıyaydı. Onu iyice görebilmek için sol 
elini kaldırıp şapkasının siperine ekledi, hafifçe öne 
eğdi. Tam karşıdan, Anıt'ın arkasından vuran ve göz-
lerini kamaştıran sabah güneşini kesti. “Breh, breh, 
breh! Ne anıt be!” diye söylendi. Mermer bir taban 
üzerinde ayakta duruyordu Atatürk. Boyu dört beş 
metreden aşağı değildi. Dev gibi görünüyordu. Si-
yaha boyanmıştı. Güneş ışıklarının içinde ışıl ışıl ya-
nıyordu. Sivil giyimliydi. Ceketinin önü açıktı. Sol eli 
yelek cebindeydi. Sağ kolunu kaldırmış, elini yum-
ruk yapmış, işaret parmağını ileriye doğru uzatmış-
tı. Güneşin battığı tarafı gösteriyordu. “Akdeniz'i 
gösteriyor bu!” diye düşündü. Atatürk'ün, “Ordular, 
ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!” sözünü çok duy-
muştu. Fakat aklı karıştı. Bu sözü söylerken Ata-
türk'ün sivil olmaması gerekirdi. Başı kalpaklı, ce-
ketinin beli kuşaklı, cepleri yanlara taşan külot pan-
tolonlu, ayakları çizmeli Atatürk görüntüsü çok da-
ha iyi yakışırdı bu söze. Anıt'ı yapanın bu kadar 
önemli bir ayrıntıyı düşünememesini anlayamadı. 
Sivil giyimli bir Atatürk ordularının başına geçe-
mez, onlara Akdeniz'i gösteremezdi! Çok saçma bir 
şey olurdu bu. Bu Anıt bu haliyle buraya konduğu-
na, burada, koskoca kentin göbeğinde, Vali Kona-
ğı'nın önünde yıllardan beri durduğuna, bir alay 
akıllı adam sabah akşam ona baktığına, bakıp da bir 
şey demediğine göre kendisi yanılıyor olmasındı? 
Kendisini yanıltan şeyin ne olduğunu anlamak için 
Anıt'a yaklaştı. Atatürk'ün sırtına yapışık taş yığını-
na araştırıcı gözle baktı. Hayretten ağzı bir karış ay-
rılıp kaldı. Atatürk'ün arkasındakiler yalnızca asker 
değil işçi, köylü, memur, tüccar, yaşlı, genç, kadın, ço-
cuk bir yığın insandı. Hepsi, az önce kendisinin yap-



tığı gibi, ellerini gözlerine siper etmişler, Ata-
türk'ün gösterdiği yöne bakıyorlardı. Orada, Ata-
türk'ün gösterdiği şeyi görmeye çalışıyorlardı. 
“Halk bunlar be!” diye bağırdı kendinden geçerek. 
“Millet bunlar!” Anıt'ın ululuğu, insanların Ata-
türk'ün ardında yığılmaları ve canlıymış gibi gö-
rünmeleri heyecanını bir kere daha kabarttı. Yüreği 
titreyerek bir adım geriye çekildi. Eski, yağlı şapka-
sını başından aldı, topuklarını birleştirdi, sol elini 
baston ve şapkayla birlikte yanına yapıştırdı, sağ eli-
ni alnına götürüp sert bir asker selamı çaktı. Birkaç 
saniye nefesini tutup tıpkı Anıt'takiler gibi kımıltı-
sız durdu. Meydanı dolaşan tatlı sabah yeli onu bul-
du, pamuk gibi ak, ipek gibi yumuşak saçlarının uç-
larıyla oynadı.

Konağın merdivenlerini ağır ağır çıkarken he-
yecanı yatışmamıştı daha. Aklı Anıt'taydı. Atatürk 
Akdeniz'i göstermiyordu. O taraflarda bir yeri, bel-
ki Akdeniz'den daha önemli bir yeri gösteriyordu. 
Bütün halkı, koskoca bir milleti ardına taktığına gö-
re... Acaba nereyi gösteriyordu Ata-
türk? 

Vali'nin kapısına geldi. Aklında 
o soru: Atatürk nereyi gösteriyor?

Vali'nin odacısı dilekçeyi elin-
den aldı. Vali'ye imzalatıp getirdi.

Resul Dayı imzalı dilekçeyi geri 
alırken, “Tamam mı?” dedi. “Oğlum 
Gözler'den alınıp Cindere'ye verildi 
mi?” 

Vali'nin odacısı kısa boylu, kalın 
gövdeli, tokmak kafalı, çok işli bir 
adamdı. Ateş saçan gözleri bir nok-
tada bir saniye durmuyordu. Sağı solu kolaçan edi-
yor, hep bir yerlerde, merdivenleri inip çıkan, aralı-
ğı adımlayan birilerinin peşindeydi. Resul Dayı'yı 
bağrından itti.

“Milli Eğitim Müdürlüğüne git!” dedi.

Resul Dayı, “Milli Eğitim Müdürlüğü nerede?” di-
ye sordu.

Vali'nin odacısı aralıkta bir yerleri gösterdi.

Resul Dayı bir şey anlamadı. Şaşkın şaşkın iki ya-
kasına bakınıp kaldı. Vali'nin odacısında iş yoktu. 
Başka birine sordu, buldu Milli Eğitim Müdürlü-
ğü'nü. Dilekçeyi Müdür'e verdi.

Müdür başını sallayarak dilekçeyi okudu. Imza-
ladı. Resul Dayı'ya uzattı. 

“Kalem'e götür!” dedi.

“Oğlumu Gözler'den alıp Cindere'ye verdiniz 
mi?” diye sordu Resul Dayı.

“Zamanı gelince düşünürüz,” dedi Müdür. “Sen 
dilekçeyi Kalem'e bırak git!”

Resul Dayı kapıdan çıkmadan önce, bir kere da-
ha, başını hemen başka bir yazıya eğmiş olan Mü-
dür'e, “Ben çok yaşlıyım da,” dedi. “Eğer oğlumu Cin-
dere'ye verirseniz bana bakacak!”

Müdür başını yazıdan kaldırmadan, “Tamam 
Amca,” dedi. ”Zamanı gelince düşünürüz dedik ya!”

“Sağ ol!”

Sora sora Kalem'i de buldu. Dilekçeyi bırakıp 
çıktı. Konağın önünde Anıt'ı bir kere daha görünce 
yine heyecanlandı. Aklına yine o soru geldi: Atatürk 
nereyi gösteriyor?

Anıt'ın önünden geçerken kendini tutamayıp 
bir selam daha çaktı. Geldiği yöne doğru yürüdü.

Birkaç adım atmış atmamıştı ki, bir el yapıştı ko-
luna. Boynu kravatlı, memur görünüşlü, kırk yaşla-
rında bir adam yolunu kesti:

“Bir dakika bakar mısın, Dede!” 
dedi. 

Resul Dayı durup adamın yüzü-
ne baktı.

“Seni, Anıt'ı selamlarken gör-
düm,” dedi adam. “Bu Anıt, tam se-
kiz yıl oldu buraya dikileli. Bir gün-
den bir güne birinin çıkıp selamla-
dığını görmedim. Ama bazılarının 
böğrüne pislik sürdüğünü, çirkin 
sözler yazdığını çok gördüm. Bu 
yüzden ben buradan, her gün, utanç 

içinde, yüreğim kan ağlayarak, Anıt'a bakamadan 
geçerim. Seni O'nu selâmlarken görünce çok şaşır-
dım. Gözlerim yaşardı. Söyle Dede, bu kadar çok mu 
seviyorsun Atatürk'ü?”

“Atatürk hiç sevilmez mi, oğul!” dedi Resul Dayı, 
gözleri gerçekten ıslanmış genç adama. “Izin verir-
sen benim de sana bir sorum olacak: Atatürk nereyi 
gösteriyor, oğul?”

“Batı'yı!” dedi adam ağlamaklı bir sesle. “O Ba-
tı'yı gösteriyor, ama biz O'nun gösterdiği yöne değil 
de tam tersine, Doğu'ya bakıyoruz. Lanet olsun! La-
net olsun!”

Adam deli gibi kendi kendine lanetler okuyarak 
uzaklaştı.

Resul Dayı adamın arkasından şaşkınlık içinde 
bakıp kaldı. Hiçbir şey anlamamıştı. “Allah Allah!” di-
ye söylendi. “Batı'yı göstermek, Doğu'ya bakmak... 
Bilmece gibi konuşma! Allah Allah...”

Aklı karışık garaja doğru yürüdü.
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Emperyalizme karşı verilen Kurtuluş
Savaşımızda 30Ağustos Zafer Bayramı'nın ve
09 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 98., Lozan 
Antlaşması'nın da 97. Yıldönümleriydi. 

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de 
başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son 
evresi idi. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 
Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara: 
"  tarihi Ordular	 ilk	 hedefiniz	 Akdeniz'dir.	 İleri!"
emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi.	

Yunan	Ordusu	Komutanı	Trikopis	esir	alınır 

Yunan Ordusu geri çekiliyordu. 02 Eylül 1922'de, 
Yunan general, subay ve erlerinin bir bölümü Uşak'ta 
teslim olmuştu. Esir alınan komutanlar içinde Yunan 
Ordusu Başkomutanı Trikopis de vardı. Trikopis'i 
Mustafa Kemal Paşa'nın yanına getirdiler. Gazi Paşa, 
esir generalleri ayakta karşıladı. Birer çay söyledi, 
sonra Trikopis'e sordu: “ ” Trikopis Bu	 iş	nasıl	oldu?
başını önüne eğdi. Mustafa Kemal: “Üzerinize	düşen	
vazifeyi	yerine	getirdiğiniz	için	rahat	olunuz.	Artık	
bizim	misafirimizsiniz.	En	büyük	komutanlar	için	
de	esirlik	mukadder	olabilir.”, dedi.

Türk birlikleri, 'e doğru hızla ilerledi. Yunan İzmir
birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 
1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari 
Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari 
Fırkası birlikleri Izmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari 
Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, 
komutasındaki birliklerle saat 10.00'da Izmir'e girdi.

B ö y l e c e  I z m i r  d e  k u r t u l m u ş ,  ü l k e m i z 
emperyalistleri geldikleri yere göndermişti. Ancak 
henüz her şey bitmemişti. Isviçre'nin Lozan kentinde 
emperyalist devletlerle konferans yapılacaktı. 

Bu	konferansın	 yapılma	 sürecini	 Yazar	Meriç	
Velidedeoğlu'nun	 24	 Temmuz	 2020	 tarihli	
Cumhuriyet'teki	satırlarından	izleyelim:

“	97	yıl” 	Lozan Türk	Başdelegesi	İsmet	 önce, 'da, 
Paşa	 (İnönü)	 için konuşulup çözüme bağlanacak 
sorunlardan önce, toplantıya katılan taraflar arasında 
“eşitlik” “temel”	 olmalıydı, sorunlar bu üzerinde 
konuşulup, tartışılmalıydı.

Ne ki, ve yandaşları böyle bir	 “İtilaf	Devletleri”	 	
“eşit” oluşu değil kabullenmek, düşünmüyorlardı 
bile...

Onlar uygarlık yaratıcısıydılar, temsilcisiydiler... 

Ustelik  'nın yenilmişleri değil, Birinci	 Dünya Savaşı
yenmişleriydi. . .  Dahası Konferans'ın Başkanı, 
Ingiltere'nin en soylu u, dönemin en , en 	“Lord” “kurt”
“zehir	zemberek” 	'Lord	Curzon” politikacısı dur.

Ne var ki, için de “	 İnönü	 “eşitlik”,	 soluk	 alıp	
vermek” gibidir...

 Toplantı, günü başladığında, “20	 Kasım	 1922”	
ilkin nin  açış konuşmasını İsviçre' Devlet	 Başkanı
yapar; ardından da  teşekkür eder, böylece Curzon
açılış töreni biter.

Ne ki, 'un konuşmasını bitirip kürsüden Curzon
inmesiyle, 'nün kürsüde belirmesi aynı anda İnönü
olur. O da teşekkür eder, katılımcıların şaşkın 
bakışlarına hiç aldırmayıp.

Görüşmelere geçildiğinde 'un: “ Curzon 'Doğu	
İşleri	 Konferansı' İsmet	nı	 açıyorum!” demesiyle, 
Paşa 'Lozan	Konferansı'dır!”	'nın: “  Olamaz!	Doğru	ad
sesi aynı anda duyulur.

Toplantının dilinin Ingilizce, Fransızca, Italyanca 
olacağı söylendiğinde “  '  Bunlara nin	 de'Türkçe
eklenmesi	gerekir!” uyarısı yine anında gelir.

Konferans boyunca 'nün bu tutumu hep İnönü
sürdürdüğü görülecektir.

Ve değerli dostlar, ayrıca  bu konuda şöyle İnönü
diyecektir: “Eşitliğin	 şartlarını	 dikkatle	 izliyoruz;	
öyle	 ki	 selamda	 sabahta	bile	 ayrıcalık	yaparlarsa	
bunu	 onlara	 gösteriyoruz;	 ama	 bu	 yüzden	
toplantının	kesilmesini	de	istemiyoruz!”

       ….

İnönü, Lozan görüşmelerinde, arada kesinti de 
olsa -eski deyişle-  ile çarpıştı aylar “77	 düvel”
boyunca... 

Ve anımsanacağı gibi toplantının yöneticisi “Lord	
Curzon	 Hazretleri” “Başkanlık”	, yalnızca görevini 
“terk	 etmek”le kalmadı, Isviçre'den de hiç zaman 
yitirmeden ayrıldı...”  

Ismet Paşa'nın karşı koyması sonucu Lord Curzon 
pes etmişti. Bütün bu süreçte Inönü'ye elbette Büyük 
Atatürk'ün güçlü desteği vardır. Bu zorlu süreç sanki 
ikinci  b ir  kurtuluş savaşı  g ib i geçmişt ir ve 

 İsmail TUNA  
ƒsmaƒl1944@hotmaƒl.com



Türkiye'mizin sayı lan Lozan “Tapu	 Senedi” 	
Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanmıştır.

      97.	yılı	kutlu	olsun.
						Lozan'la	ilgili	son	sözümüz:
Ulkemizde bazı kişiler Lozan Antlaşmasının iyi bir 

antlaşma olmadığını, hatta bir hezimet olduğunu 
söylüyorlar.  Onlara şunu önerelim. Mondros 
Mütarekesi ile Sevr Antlaşmasını önlerine açsınlar, 
okusunlar. Bu sırada Sevr sonrası Anadolu haritası da 
açık bulunsun. Osmanlının yaptığı bu antlaşmalar 
sonunda Osmanlı Devleti diye bir devlet kalmış mı 
g örs ün le r  ve  düş ün s ünle r.  Son ra  da  Loza n 
Antlaşmasını okusunlar. Yıkılan bir devlet, kurulan bir 
devlet olduğunu göreceklerdir. 

						Görmek	isterlerse	tabii	ki!..
                                        ***

Aşağıda	Atatürk'ün	“İnsanlık	Ülküsü”	ile	 ilgili	
sözlerini	 okuyacaksınız.	 Ancak	 önce	 bunları	 da	
okuyalım	 ki	 M.	 Kemal	 Atatürk'ün	 neden	 gerçek	
dünya	lideri	olduğunu	görelim.

     

*Türk-Yunan	Dostluk	ve	İşbirliği	Anlaşması
Venizelos, 1930'da heyetiyle birlikte Ankara'yı 

ziyaret etmiş, Ankara Palas'ta verilen davette Mustafa 
Kemal Atatürk ile "başbaşa" görüşmüş ve dönemin 
başbakanı Ismet Inönü'yle Türk-Yunan Dostluk ve 
Işbirliği Anlaşması'nı imzalamıştı. (Dönemin	 Yunan	
gazetelerine	göre,	Venizelos'a	Ankara	ziyaretinde	eşlik	
edenler,	 Atatürk'ün	 Yunanistan	 Başbakanı	 ile	 yaptığı	
görüşmede	 fevkalade	 iyi	 Yunanca	 konuştuğunu	 öne	
sürmüştü)

Bu dostluk ve işbirliği anlaşmasının bazı maddeleri 
şunlardı:

 Türkiye	 ve	 Yunanistan,	 kendilerine	 saldıracak	
başka	bir	ülke	ile	herhangi	bir	anlaşma	yapmayacak

 İki	 ülke	 arasındaki	 görüş	 ayrılıkları	 ilk	 olarak	
müzakereler	yoluyla	 çözülecek,	müzakerelerden	sonuç	
alınamazsa	Uluslararası	Mahkemelere	başvurulacak

Ülkelerden	birinin	üçüncü	bir	ülkenin	saldırısına	
uğraması	halinde	diğer	ülke	tarafsız	kalacak

Bu anlaşmadan sonra Başbakan Ismet Inönü 
1931'de Balkan Oyunları'nı da izlemek için Atina'ya 
resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğinde Başkent	
At ina'n ın 	 ana 	 caddeler i 	 Türk 	 ve 	 Yunan	
bayraklarıyla	donatılmıştı.	Atinalılar	Türkiye'den	
ge len 	 re smi 	 m i sa f i r le r i 	 yo l l a rda 	 sevg i	
gösterileriyle	karşılıyordu. 

Türk heyetine eşlik  eden Türk askerleri, 
Yunanistan Parlamentosu önündeki "Meçhul Asker 
Anıtı"na çelenk koyma töreninde Yunan askerleriyle 
birlikteydi.

Dönemin gazetelerinde manşet olan bu olaylar, 

yabancı basın tarafından da hayretle karşılanıyordu.  
Elefterios , dünya basınını daha da şaşırtan Venizelos
girişimini 1934 yılında yaptı. Mustafa	 Kemal	
Atatürk'ü	Nobel	Barış	Ödülü'ne	aday	gösterdi.      

Görüldüğü üzere 8-10 yıl önce kıyasıya savaşılan 
bir ülkeyle barış ve dostluk kurulmuş. 

Boşuna dememiş  “Yurtta	barış,	dünyada	barış!”
diye Atatürk ve komşularıyla nasıl barış içinde 
yaşanacağını da dünya âleme göstermiş.

*Çanakkale	 Savaşlarında	 Mustafa	 Kemal	
Atatürk,	 Türkiye	 topraklarına	 gömülen	 Anzak	
askerlerinin	 annelerine	 1934'te	 şu	 mektubu	
yazmıştı:

"Bu	 memleketin	 toprakları	 üstünde	 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 huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar 
bu toprakta canlarını verdikten sonra

artık	bizim	evlatlarımız	olmuşlardır.
                   Mustafa	Kemal	Atatürk,	1934"
 *Bir Italyan profesörü, 10 Kasım 1938'de 

Atatürk'le ilgili yazdığı bir yazıda: “Sezar,	 İskender,	
Napolyon	ayağa	kalkınız,	büyüğünüz	geliyor.” diyor.

Ve, İşte	 Mustafa	 Kemal	 bu	 yüzden	 büyüktür,	
Atatürk'tür…

 *UNESCO 1978 yılında gerçekleştirilen 20. Genel 
Konferansında Anma ve Kutlama Yıldönümleri 
programına Gazi	 Mustafa	 Kemal	 Atatürk'ün	
Doğumunun	100.	yıldönümünü	almıştır. 

1981 Yılının Atatürk'ün Doğumunun Yüzüncü Yılı 
olarak ilan edilmesinin gerekçesini şöyle açıklamıştır:

Atatürk	uluslararası	anlayış,	 işbirliği	ve	barış	
yolunda	 çaba	 göstermiş	 üstün	 kişi,	 UNESCO'nun	
yetki	 alanlarında	 yenilikler	 gerçekleştirmiş	 bir	
inkılapçı,	 sömürgecilik	 ve	 yayılmacılığa	 karşı	
savaşan	 ilk	 önderlerden	 biri,	 insan	 haklarına	
saygılı,	insanları	ortak	anlayışa	ve	devletleri	dünya	
barışına	 teşvik	 eden,	 bütün	 yaşamı	 boyunca	
insanlar	 aras ında	 renk, 	 din , 	 ırk 	 ayır ımı	
gözetmeyen,	eşi	olmayan	devlet	adamı	ve	Türkiye	
Cumhuriyeti'nin	kurucusudur.

                                           *

Bunun 	 üs tüne 	 başka 	 b i r 	 söz	
söylenemez	 artık.	 Şimdi	 Atatürk'ün	
sözlerini	okuyabiliriz.
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ATATÜRK'ÜN ÖZLEMİ
İnsanlık ülküsü 
      Çok	büyük	milletlere	ait	küçük	memleketler	
vardır.	Gelecek,	öteki	milletlerden	çok	bu	
milletlere	aittir. (Marcel	Sauvage,	Ayın	Tarihi,	
Atatürk'ün	Vefatları,	Sayı:	60,	1938,	s.174)
        Macar Heyeti'ni kabulü sırasında söylemiştir:
    – Bir milletin büyüklüğü, coğrafı̂ yüzölçümü ile 
değil, yüreğinin soyluluğu, ülküsünün yüksekliği ile 
ölçülür.    1934	(Hakimiyeti	Milliye	gazetesi,	
1.1.1934,	s.3)
    Bayrak,	bir	milletin	bağımsızlık	işaretidir.	
Düşmanın	da	olsa	saygı	göstermek	gerekir.
													(Muzaffer	Kılıç,	Nükte,	Fıkra	ve	Çizgilerle	
Atatürk,	III,	Der:	N.A.	Banoğlu,	s.	12)
      Biz kimsenin düşmanı değiliz! Yalnız insanlığın 
düşmanı olanların düşmanıyız.
								1936	(Ferit	Celâl	Güven,	Ülkü	
Dergisi,	Cilt:	XII,	Sayı:	70,	1938,	s.	314)
      Düşman	kim	ve	herhangi	
milletten	olursa	olsun,	bence	
birdir. 

1920	(Ayın	Tarihi,	No:	50,	1938,	s.	31)
      Bizim intikamımız, zalimlerin 
zulmüne karşıdır. Onlarda zulüm hissi 
yaşadıkça bizde de intikam hissi 
devam edecektir. 1923	(Atatürk'ün	
S.D.II,	s.	89)
Çanakkale	Savaşları'nda	kolunu	
kaybeden	Fransız	Generali	Gouraud	ile	
uzun	yıllar	sonra	Ankara'da	
karşılaştıkları	zaman,	Genaral'in	yanında	bulunan	
Fransız	Büyükelçisi	Chambrun'a	söylediği	söz:
–	Türk	topraklarında	yatan	onun	şerefli	kolu,	
memleketlerimiz	arasında	son	derece	değerli	
bir	bağdır.
1930	(Charles	de	Chambrun,	Nükte,	Fıkra	ve	
Çizgilerle	Atatürk	III,	Der:	NA.	Banoğlu,	s.33)
     Çanakkale'de	Mehmetçik	Anıtı'nı	ziyaret	edip	bir	
konuşma	yapacak	olan	İçişleri	Bakanı	Şükrü	
Kaya'ya,	Çanakkale	Savaşları'nda	diğer	milletlerden	
ölen	askerlere	de	hitap	edilmek	üzere	verdiği	not:
    Bu	memleketin	toprakları	üstünde	kanlarını	
döken	kahramanlar!	Burada,	bir	dost	vatanın	
toprağındasınız.	Huzur	ve	rahat	içinde	

uyuyunuz.	Sizler,	Mehmetçiklerle	yan	yana,	
koyun	koyunasınız.	Uzak	diyarlardan	evlâtlarını	
savaşa	gönderen	analar!	Göz	yaşlarınızı	
dindiriniz.	Evlâtlarınız,	bizim	bağrımızdadır.	
Huzur	içindedirler	ve	huzur	içinde	rahat	rahat	
uyuyacaklardır.	Onlar,	bu	toprakta	canlarını	
verdikten	sonra,	artık	bizim	evlâtlarımız	
olmuşlardır.	1934	(Uluğ	İğdemir,	Atatürk	ve	
Anzaklar,	1978,	s.	6;	Yekta	Ragıp	Önen,	Dünya	
gazetesi,	10.	11.	1953'ten	alıntı).
          Barış	özlemi…
        Geleceğin yüksek ufuklarından doğmaya 
başlayan güneş, yüzyıllardan beri acı çeken 
milletlerin talihidir. Bu talihin, artık bir daha siyah 
bulutlara bürünmemesi, milletlerin ve onların 

önderlerinin dikkat ve özverisine 
bağlıdır. 1928	(Atatürk'ün	S.D.11,	s.	
250	–	251)
      Biz,	yaşama	ve	bağımsızlık	için	
mücadele	eden	ve	bu	kanlı	
mücadele	manzarası	karşısında	
bütün	uygarlık	dünyasının	
duygusuz,	seyirci	kaldığını	
görmekle	içi	kan	ağlamış	
insanlarız. 1922	(Atatürk'ün	S.D.11,	s.	
38)
       Insanlığa yönelmiş fikir hareketi, 
er geç başarılı olacaktır. Bütün 
mazlum milletler, zalimleri bir gün 
yok edecek ve ortadan kaldıracaktır. O 

zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum 
kelimeleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir 
toplumsal duruma erişecektir.      
                                1922	(Atatürk'ün	S.D.11,	s.	29)
  Kesinlikle	uygar,	insanî	ve	barışçı	ülkü	
belirmelidir. 1930	(Afet	İnan,	Kemal	Atatürk'ü	
Anarken,	1956,	s.168) 
Washington	/	ABD'deki	heykeli
									Korkunç savaş araçları, özellikle uçak ve 
denizaltıların büyük bir hızla gelişmekte 
olduğundan söz edilirken söylediği bir söz:

       –Belki bu ilerlemedir ki, bir gün savaşı imkânsız 
hale getirecek, böylece dünyada sürekli bir barış 
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dönemi açılmış olacaktır. 
        (Hasan	Rıza	Soyak,	Fotoğraflarla	Atatürk	ve	
Atatürk'ün	Hususiyetleri,	1965,	s.	150)
                  …İnsanlığa	hizmet
       Macar	bilgini	Prof.	Zayti	Ferenç'e	
söylemiştir:
       Biz	Türkler	ve	siz	Macarlar	kardeşiz.	Ne	
yazık	ki,	biz	i'lâ-yi	kelimetullah*	diye	İslâm	
âleminin,	siz	de	rûhullah	**	diye	Hıristiyanlığın	
yüzyıllarca	öncülüğünü	yaparak,	boş	yere	
birbirimizin	yok	olmasına	çalıştık.	Böyle	bir	
şaşkınlığa	düşeceğimize,	iki	kardeş	millet	el	ele	
verseydik,	insanlığa	ne	büyük	hizmet	ederdik. 
1932	(Hasan	Cemil	Çambel,	Makaleler,	Hatıralar,	s.	
77)
         Bir	sabah	Mısır	Büyükelçisi'ne,	Çankaya	
sırtlarından	doğmakta	olan	güneşi	göstererek	
söyledikleri:
       Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız! 
Bugün, günün ağardığını nasıl görüyorsam, 
uzaktan, bütün doğu milletlerinin de uyanışını öyle 
görüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşacak 
daha çok kardeş millet vardır. Onların yeniden 
doğuşları, şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha 

yönelmiş olarak gerçekleşecektir. Bu milletler, 
bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen, 
bunları yenecekler ve kendilerini bekleyen geleceğe 
ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm 
yeryüzünden yok olacak ve yerlerini, milletler 
arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen 
yeni bir uyum ve işbirliği çağı alacaktır.1933	(Dünya	
gazetesi,	20.	12.	1954)
     Savaşçı	olamam;	çünkü	savaşın	acıklı	
hallerini	herkesten	iyi	bilirim!	(Yakup	Kadri	
Karaosmanoğlu,	Atatürk,	s.	110)
        Büyük milletler, felâket günlerinde şerefli 
sınavlar vermeye fırsat bulurlar.
(Nuri	Ardıç,	Hatıralar,	Görüşler	Adana	Halkevi	
Dergisi,	Sayı:	13-14,	1939,	s.	31)
      Milletleri,	antlaşmalardan	çok	duygular	
bağlar.  1937	(Ulus	gazetesi,	20.	3.	1937)
      Amerikalı havacılara söylemiştir:

     Kıt'aları birleştirirken, milletleri 
yaklaştırıyorsunuz. 1931	(Milliyet	gazetesi,	2.	8.	
1931)
								Yabancı	gazetecilere	söylemiştir:
        Yakınlık sağlanmasında basının rolü çok 
değerlidir.1930	(Vakit	gazetesi,	31.	10.	1930)

            
Etekleri yosun yeşili, omuzları kar beyaz
bastığı toprak su mavisi saçları bayram havası
çocuklar, güzellikleri, öfkesiyle bizim çocuklar
büyük şehirde küçük bir oyun alanı ararken
kendilerini kocaman bir tomanın önünde buldular
gökyüzü tam da sevdiğin renge bürünmüşken
sen de gittin
sen de

Orhan veli gökyüzünü boyamaya gitti, gelmedi
büyük menderes küçük menderese “bak küçüğüm
bir zamanlar üç ağabeyini bu darağacında astılar”
derken küçüğün büyücek gözyaşlarını silecek
ne temiz mendil kaldı ne de sıcak bir ana eli
gökyüzü tam da sevdiğin renge bürünmüşken
sen de gittin
 sen de

Sahibi çıkmadığından devlete kalan bir şiirdim ben 
yalan yok, sahibim şiirden korkuyordu, şair sahibinden
rüyamda annem buğday seçiyordu kucağında bakır tepsi 
sobada patlayan kömürden ürperdi içimdeki çocuk
hır ederek aç köpeğin biri köpek dişlerimi istedi benden
izmir'in kavaklarından mardin kapısı'na yol olmuşken
sen de gittin
sen de

Mehmet GENÇ
mrgenc09@hotmaƒl.com   

Sen de Gƒttƒn
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EBUBEKİR HÂZIM BEY 
VALİLİKTEN NASIL İSTİFA ETTİ?

Zeki SARIHAN
zekƒsarƒhan@gmaƒl.com

“Dünya yuvarlaktır” sözü boşuna söylenmemiş-
tir. Türkiye gibi bazı ülkelerin tarihlerinde idam seh-
pasından bakanlığa, cumhurbaşkanlığı ve başba-
kanlık gibi yüksek görevlerden idam sehpalarına gi-
denler konusunda bol örnek vardır.

Mütarekenin ilk yıllarında Bursa Valisi Ebubekir 
Hâzım Bey'in öyküsü tam da dünyanın yuvarlak ol-
duğu sözüne verilecek örneklerden biridir.

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti si-
yaseten bir deprem yaşamıştır. Ittihat ve Terakki Par-
tisi Hükümeti istifa etmiş, partinin önderleri ülkeyi 
terk etmiş, iktidar el değiştirmiştir. Idareciler de de-
ğiştirilmektedir.

06 Aralık 1918 tarihli Yeni Gazete'de Ebubekir 
Hâzım Bey'in Bursa Valiliğine atandığını 
okuyoruz. Ebubekir Hâzım Bey'in Türki-
ye'de ilk köy romanı sayılan Nabizade Na-
zım'ın Karabibik romanından sonra köy 
hayatını daha genişçe ele alan Küçük Paşa 
romanının da yazarıdır. 16 Aralık tarihli 
Takvimi Vakayi'de bu atama yayımlandı. 
56 yaşındaydı. Rüştiye (ortaokul) öğreti-
minden sonra başladığı memurluk haya-
tında valiliğe kadar yükselmiş oluyordu. 
Daha da yükselecektir, ama bakın başına 
neler geldi?

Ebubekir Hâzım Bey, daha görevinde 
üç ayını doldurmuştu ki, iktidara yeni ge-
len Damat Ferit Paşa, Hürriyet ve Itilaf Partisine bağ-
lı olan idarecileri görevlendirmeye başladı. Bursa Va-
liliğine de sürgünden 24 Şubat 1919'da dönmüş 
olan Gümülcine eski valisi ve Hürriyet ve Itilaf Parti-
sinin ileri gelenlerinden Gümülcineli Ismail Bey'i ta-
yin etti. Ismail Bey, sürgünden döndüğü gün, Hürri-
yet ve Itilaf'ın toplantısına katılmış ve “Kesin icraat 
hükümetine ihtiyaç var” diye demeç vermişti. Atama 
kararı 11 Mart 1919 tarihli Takvimi Vakayi'de ya-
yımlandı.

Görevden alınması için bir neden görmeyen Hâ-
zım Bey, Içişleri Bakanlığı'na zehir zemberek bir 
telgraf çekti, bunun bir örneğini de Damat Ferit Pa-
şa'ya gönderdi.  Telgrafında “Hükümeti her tarafça 

kötü etki yapacak ve hayrete düşürecek ters bir iş-
lemden korumak üzere cevabınızı beklemekteyim.” 
diyordu.

Hükümet ise bu uyarıya aldırmayarak onu görev-
den alma ve yerine Gümülcineli Ismail Bey'i atamak-
ta diretti.

ZEHİR	ZEMBEREK	TELGRAF
Bunun üzerine Bursa'da sözü geçen kişiler, Hâ-

zım Bey'in görevde kalmasını isteyen bir dilekçe ha-
zırladılar. Bursa Belediye Başkanı, son iki kişinin im-
zasını almaya giderken arkalarını yeni hükümete da-
yayan Hürriyet ve Itilafçılar tarafından yolu kesildi. 
Dilekçe silah zoruyla elinden alıp yırtıldı.

Hâzım Bey'in sinirleri tepesine çıkmış olmalı ki 
Içişleri Bakanına 15 Mart 1919 günü şu 
telgrafı çekti:

 “Bahtsız memleketin son ümitlerini de 
kırıp geçirerek fikir ve hamiyet erbabını şa-
şırtan ve üzüntüye boğan idare tarzınızın 
buralarda da yüz göstermeye başlayan 
üzüntü verici eserlerine yüreği yanarak ta-
nık olmaktan beni korumaktaki acelecili-
ğinize teşekkür ederek valiliği terk ettim. 
Şifre anahtarı kime verilecekse bildirilme-
si.”

Bu telgraf 22 Mart 1919 tarihli Hadisat 
gazetesinde de yayımlandı.

Hâzım Bey, görünüşte nazik ve saygılı, gerçekte 
ise ağır mektubunda “Iyi ki sizin emriniz altında ol-
mayacağım. Kötü idarenizin aleti olmayacağımdan 
memnunum.” demeye getiriyordu. Bu, Osmanlı ya-
zışma sistemine yabancı bir dildi ve herhalde Ebu-
bekir Hâzım Bey gibi hem edebiyatçı, hem ateşli bir 
vatansever olmasının eseriydi. Damat Ferit'in gidici 
olduğunu seziyor olmalıydı. 24 Mart 1919 tarihli Sa-
bah gazetesi telgrafı “münasebetsiz” olarak nitelen-
dirdi.

Damat Ferit Paşa Hükümeti, hakaret saydığı bu 
mektubu karşılıksız bırakamazdı. Yanıt, Hâzım 
Bey'in divanıharbe verilmesi idi. Hâzım Bey için tes-
lim olmaktan başka çare görünmüyordu. Nitekim si-
yasi çevrelerde henüz barış umudu ve beklentisi var-
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dı. Yunanlıların Izmir'e asker çıkarmasına ve Ege'de 
direniş güçlerinin harekete geçmesine, Mustafa Ke-
mal Paşa'nın Samsun'a çıktıktan sonra hükümete ka-
fa tutmaya başlamasına da daha yaklaşık iki ay var-
dı.

   Hâzım Bey, 26 Mart 1919 günü teslim oldu.

  Gümülcineli Ismail Bey'in yaptıkları Bursa'da 
birçok şikâyetlere sebep oldu. Alemdar 22 Mayıs ta-
rihli sayısında. Ismail Bey'in,  partisinde çalışmak 
üzere valilikten istifa ettiğini yazdı. Ismail Bey, 5 Ha-
ziran'da Harbiye Nezareti'ne başvurarak valilikten 
emir almayı reddeden 14. Kolordu Kumandanının 
cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine 11 Hazi-
ran'da Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, Ismail 
Bey'i Başbakanlığa şikâyet etti. Damat Ferit Hükü-
meti, onun yerine  “Nemrut”  unvanıyla ün yapacak 
Mustafa Paşayı atadı. Batı Anadolu'da önemli mer-
kezlerden biri olan Bursa'da hiçbir vali dikiş tuttura-
mıyordu. Nitekim Kuvayı Milliyeciler Mustafa Pa-
şa'ya rahat vermeyecekler, onu zorla valilikten ata-
rak Istanbul'a postalayacaklardır.

ZOR KOŞULLARDA IÇIŞLERI BAKANLIGI

Biz yeniden Hâzım Bey'in serüvenine dönelim:

1919 yılının Eylül ayı sonlarında, Sivas merkezli 
Anadolu hareketinin zorlamasıyla Damat Ferit Paşa 
istifa edip yerine Anadolu ile uzlaşan Ali Rıza Paşa 
Hükümeti kurulunca topun yuvarlak olduğu bir kez 
daha kanıtlandı. Hâzım Bey 11 Ekim 1919'da yeni-
den Bursa Valiliğine atandı. 8 Şubat 1920'de de Içiş-
leri Bakanlığı'na getirildi. Ankara ile Istanbul arasın-
da atamalar konusunda bir çelişme eksik değildi. Hâ-
zım Bey'in imzasıyla 14 Şubat günü yayımlanan bir 
genelgede Meclisi Mebusandan başka millı̂ istekler 
adına söz söyleyenlerin, hükümetin işine karışanla-
rın cezalandırılacağı belirtiliyordu. Atatürk bunu Nu-
tuk'ta “Ali Rıza Paşa Hükümetinin içyüzünü, utan-
mazlığını gösteren bir belge” olarak niteliyor. Ebu-
bekir Hâzım Bey ise Belgelerle Kuruluş Savaşı Anıla-
rı kitabında, s. 13, 145), bu genelgenin kendisinin gö-
reve başladığı gün yayımlandığını ve daha önce ha-
zırlanmış olduğunu yazıyor. O gün makamında kut-
lamaları kabul etmekle meşguldü. Bursa'yı gayet iyi 
vaziyette bıraktığını söyledi. (Yenigün 15 Şubat 
1920)

KUVAYI MILLIYE'YI MUSTAFA KEMAL BILE DA-
GITMAZ!

 19 Şubat 1919 günü Başbakan, Içişleri Bakanı ve 
Bahriye Bakanı, Meclis'te Felahı Vatan Grubunu zi-
yaret ettiler. Burada da Ali Rıza Paşa, Kuvayı Milli-
ye'nin ikinci bir hükümet gibi davranmamasını, Ra-
uf Bey de polis müdürü ile içişleri memurlarının de-
ğiştirilmesini istedi. Hâzım Bey, suçu olmayan kim-
selerin işine son veremeyeceğini, bunda diretilirse 

bakanlıktan istifa edeceğini söyledi. Bu görüşmeyi 
Mustafa Kemal Paşa'ya bildiren Rauf Bey, “Içişleri Ba-
kanı, polis müdürü ve jandarma kumandanını değiş-
tirecek güçte değil” diye yazdı. (Akşam 19 Şubat, Nu-
tuk vesika 236).

Ingilizler, Kuvayı Milliye'yi dağıtması için Hükü-
meti sıkıştırıyorlardı. Hâzım Bey'in 26 Şubat tarihli 
Tasviri Efkâr'da Ingilizlerin hükümetten beklentile-
rine bir cevap yayınlandı: “Kuvayı Milliye'yi ben da-
ğıtamam, Sadrazam da, hatta Mustafa Kemal Paşa da 
dağıtamaz!” 29 Şubat 1920'da Akşam'da yayımla-
nan demecinde her tarafta asayiş olduğunu, Biga Ha-
disesinin (Anzavur) iyi bir surette sona erdiğini, Hü-
kümet'le Kuvayı Milliye arasındaki ilişkilerin iyi ol-
duğunu ve anlaşmazlığa bir sebep de olmadığını söy-
ledi.

Hâzım Bey, Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin Ingilizle-
rin baskılarına daha fazla dayanamayarak istifa et-
mesi üzerine, 8 Mart 1920'de kurulan Salih Paşa Hü-
kümeti'nin Içişleri Bakanlığında koltuğunu korudu. 
17 Mart'ta Ankara Valiliğine çektiği telde, Gazian-
tep'te Ermenilere saldırılmaması için Mustafa Ke-
mal'in oradaki kumandana tebligatta bulunmasını 
istedi. (Yoksa 16 Mart'ta Istanbul'u işgal eden Ingi-
lizler, bu saldırılar devam ederse Istanbul'u Türkler-
den alacaklardı!)

“KUVAYI	 MİLLİYE'DEN	 BAŞKA	 KURTARICI	
YOK”	

30 Mart 1920 günü Hürriyet ve Itilafçıların suçla-
maları konusunda Padişah'la bir görüşme yaptı. An-
lattığına göre Padişah'a “Kuvayı Milliye'den başka 
kurtarıcı bir kuvvet olmadığını, gizli yollara bu kuv-
veti desteklemek gerektiğini, Ferit Paşa iktidara ge-
lirse, Padişah'ın emirlerinin Usküdar'dan öteye geç-
meyeceğini söyledi. (Kurtuluş Savaşı Anıları, s. 42)         

Fakat Padişah bu tavsiyeyi dinlemedi. Ingilizle-
rin yeniden sertlik politikasına dönmesi üzerine Da-
mat Ferit Paşa'ya 5 Nisan 1920'de yeniden hükümet 
kurduruldu. Ebubekir Hâzım Bey için yeniden zor 
günler başladı. 24 Mayıs 1920 günü gözaltına alındı 
ve ertesi gün de Nemrut Mustafa Paşa Divanıhar-
bi'nce tutuklandı. Oykünün kalan kısmını kısa tut-
mak için belirtelim ki, Kuvayı Milliye'yi teşvik et-
mekten ölüm cezasına çarptırıldı. Cezası Padişah ta-
rafından ömür boyu hapse çevrildi. Beşinci Damat 
Ferit Hükümeti yıkılınca cezası temyizde bozularak 
beraat etti. Ankara'ya gitti. Sivas ve Trabzon Valilik-
leri yaptı. 1939-1946 yılları arasında Niğde Millet-
vekilliği yaptı.  1947'de hayata veda etti. Küçük	Pa-
şa Zalimane	Bir	İdam	Hükmü	ve	Kur-'dan başka 
tuluş	Savaşı	Anıları adlarında zevkle okunacak iki 
anı kitabı vardır. 
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YAYLA GÜLÜŞLÜ AKAR ZAMAN* 

hatƒcealtunay@hotmaƒl.com
 Hatice ALTUNAY

Kiremit rengi toprağın biricik sevdalısı
Pembelisi, morlusu, sarıcası, akçası
Uzun ömürlü açanı, dokununca tozanı
Çok adım vardır dillenir.
Bana yayla gülüm der ilkin beni sever
Mayıs göçeri Fatmagül Teyzem ve evlatları...
*
 Torosların bağrında yayla gülüyüm ben.
Kim bilir, kim anlar tozpembe gülüşümden.
Kuşbakışı sözcükler dökülür yanağımdan
Otemde bana serenat yapan kınalı keklik
Bir dağ çileğinden havalanır kanatları.
Ayaklarımda kiremit rengi toprak varsıllığı
Tepeden tırnağa kızarırım.
Berimde incecikten kum tepecikleri
Içinde karıncalar: Bal renkli tepeden gözlüsü, 
irice uzun siyah bacaklısı
Kımıldanır binlerce çeşit canlar.
Canıma can katan miniklerim benim.

Bir şahin ağırdan süzülür.
“Benim meskenim dağlardır.” diyen ozan gibi
Sözcüklerim defnenin ölümsüzlüğüne dökülür.
Savrulur, uçuşur renklerim…
Kimse bilmesin, kimse bulmasın beni.
Olduğum yere döküleyim isterim
Nihayetinde dağcılar bulur beni gün ışığına çıkarır.
Oysa, ben yalnızca çobanları severim.
Korkarım insan içine çıkmaktan.
Toprağımdan söküp alırlar 
Koca karınlı kentlere taşırlar diye içim titrer.
Bana bir el dokunmak ister
Solgun gülüşler bırakırım avuçlarına kokulu.
Yerinde kalsın der doğacı bir ağız.

Burada rahatım iyi .
Göğe bakarım.
Bulutlara göz kırparım.
Garip bülbül beni bulur hoşnut olurum.
Dağ çileği beni görür, içi dolar ballanır.
Akıllı canlının çok azı anlar dilimden.
Onlar şıpsevdidir bugün sever
Yarın bir köşecikte ölümü beklerim.
Insan sevmeyen yaban gülüyüm ben.

Amanosların yamacında güneşte kavrulur
Güzü, yağmuru beklerim.
Bilirim bulutlar iki gözüm
Beni duyar.
Kavruk sesimi, acımı, sızımı duyar 
Asla ölüme terk etmez beni.
Köklerimden kurumadan
Bana haber gönderir kuşlarıyla…
Ince bir yel gövdemi sallar 
Kıskıvrak kara tül örtünür mavilikler
Gök gürler…
Bulutlar iki gözüm.
Döker çağıldayan sevdasını üzerime.
Gövdemden inceden akar ince bir can suyu
Suya doyar köklerim.
Kızılca akar sevinç dolu yollarım.

Ben yaban gülü
Kimi der ömürlü şakayık.
Kimi der ömürsüz pembecik.
Tepeden tırnağa gül olurum baharda
Uzun yataklı Torosların biricik gülüyüm.
Uzaklardan çok uzaklardan incecikten 
bir şarkı savrulur.
“Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda.”
 Sivri dilli taşların içinde yaşarım
Yılandili zamanın içinde gülümserim.
Ben yaban gülü.
ardır. 

*Hatay Dörtyol Bağrı Açık kültür ve Sanat 
Festivali	"Yayla	sevgisi,	Çukurova	ve	Toroslar,	
Toprak	Sevgisi" temalı şiir yarışması birincisi… 
                                                                                
Düzenleyen: Mustafa Söylemez.           
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Osman Gazi OKTAY  

İNSAN HAKLARI MI DEDİNİZ?..
2. Dünya Savaşı boyunca yaklaşık olarak 6 

milyon Yahudi öldürüldü. Ders kitaplarımızda bu 
vahşet yer alır.  Ama Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti'nde 10 milyondan fazla insan 
öldürüldü ve pek çok kişinin hatta çocukların el, 
ayak ve annelerin bağırsakları kesildi. Bizim okul 
kitaplarımızda bu konuda tek bir satır yer almaz.

Kongo'nun, Belçika sömürgesi olduğu 
dönemde fildişi avcılığında, kauçuk üretiminde 
çalışmayı reddeden ya da beyefendiye itaat 
etmeyenlerin elleri veya diğer 
uzuvları kesildi.

Hitler'in yaptığı soykırım tabi ki 
küçümsenemez. Ama burada adil 
olmalıyız.  Kral II. Leopold'un 
y a p t ı r d ı k l a r ı  d a  g ö r m e z d e n 
gelinemez.

1865 yılında Belçika tahtına 
geçen 2. Leopold, krallığını 1909 
yılına kadar sürdürdü.1876 yılında 
Brüksel'de düzenlenen jeofizik 
konferansında tüm emperyalist 
ülkelerin geliştirdiği söylemle: 
' ' D ü n y a n ı n 	 h e n ü z 	 n ü f u z	
edi l emeyen 	 tek 	 yöres in i 	 meden iye te	
kavuşturmak,	 oradaki	 halkların	 üstünde	
duran	 karanlığı	 delmek,	 kanımca	 içinde	
bulunduğumuz	bu	ilerleme	çağına	yaraşır	bir	
seferidir.'' dedi.

Bu toplantı sonrası II. Leopold başkanlığında 
Uluslararası Afrika Derneği kuruldu.

21. yüzyılda Amerika'nın: ''Ben	 Irak'a	
demokrasi , 	 özgürlük	 ve	 insan	 hakları	
getireceğim.''	söylemine ne kadar çok benziyor, 
değil mi? Hepimiz tanığız, Irak işgali sonrası, 1 
milyondan fazla insan öldürüldü.

Toplantıda böyle konuşan II. Leopold, 
1878'de Kongo havzasını araştırmak için 
gönderdiği Henry Mortan Stanley'e verdiği özel 
talimatta, ''...Alabildiğin	 kadar	 toprak	 al	 ve	
egemenliğimiz	altında	topla.	...En	kısa	sürede	

tek	bir	dakika	kaybetmeden,	Kongo	ağzından	
Stanley	 çağlayanlarına	 kadar	 tüm	 ticaret	
yollarını	ele	geçir.	Bu	mümkün	olduğu	kadar	
büyük	bir	devlet	yaratma	ve	yönetme	projesi.	
Bu	 projede	 zencilere	 en	 ufak	 bir	 söz	 hakkı	
vermeyeceğimiz	 açıkça	 anlaşılmalı...'' der.
Aldığı talimatı yerine getiren Stanley, o dönemde 
çok ihtiyaç duyulan, lastik yapımında kullanılan 
kauçuk elde etme ve fildişi temininde yok yere 
halkı zorla çalıştırdı.

Çalışmayı  reddedenle ri ve 
çıkacak isyanları engellemek amaçlı, 
yerel  halktan bir  Halk	 Ordusu
oluşturdu. Yetişkinler yetmeyince 
çocuklar  da çalıştırılmaya başlandı.

Kendilerine göre yeterince 
çalışmayanların önüne çocuklarının 
kesik el veya ayakları kondu, daha 
seri çalışmaya zorlandı.

I s y a n c ı l a r  k a t l e d i l i y o r, 
a s k e r l e r i n  b o ş a  k u r ş u n 
atmadıklarını kanıtlamaları için, 
vurdukları kişinin kesik elini 
getirmesi isteniyordu.

Misyoner Joseph Clark dönüşte gördüklerini, 
''Kongo'da	olanları	tekrar	görmektense	ölmeyi	
tercih	ederim.''	diyerek ifade etmiştir.

Tahttan indirildiğ inde,   20	 milyonun
üzerinde nüfusa sahip Kongo'da yaşayan insan 
sayısı  düşmüştü.9	milyona

   *
      ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd için, 
düzenlenen protesto gösterileri esnasında 
heykeli  ta hr ip edilen ve  önünde Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti bayrağı açılan Kral 2. 
Leopold, işte bu caniydi.

Dünyadan gelen tepki sonrası tahtan 
indirilen, Belçika'ya kazandırdığı para nedeniyle 
yüksek maaşla emekli edilen 2. Leopold'un, 
işlettiği insanlık suçu nedeniyle lanetlenmesi 
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yerine, heykelleri dikilmişti.

                               *

Geçmişleri işledikleri insanlık suçuyla 
dolu olan emperyalist ülkelerin, az gelişmiş 
veya gelişmekte olan ülkelere karşı 
dillendirdikleri demokrasi,	 özgürlük	 ve	
insan	 haklarında ne kadar samimi 
olduklarını, işgali yaşamış bir ülkenin 
çocukları olarak iyi kavramalıyız.(05	
Temmuz	2020) 

Bir düş gördüm dün gece. Hayır, olsun deyin. 
Hayrınız karşı gelsin. Size düşümü anlatayım. An-
kara'da okuyorum. Sakatlar haftası etkinliklerine 
katılıyorum.

Kürsüde bir büyüğümüz konuşuyor:

 -Sizler bu ülkenin birinci sınıf vatandaşlarısı-
nız, has evlatlarımızsınız. Biz hükümet olarak si-
zin dertlerinizi çözeceğiz. Okumanızı sağlayaca-
ğız, hepinize iş vereceğiz. Sizin probleminizi çöz-
mek bizim boynumuzun borcudur, sizi mutlu et-
mek bizim insanlık görevimizdir. Cenabı Allah si-
zin bir uzvunuzu almış, yerine farklı yetenekler 
vermiş. Ama arkadaşlarım sizler, gönül gözünüzle 
bizden daha iyi görürsünüz. 

 Nutuk devam ediyor.  Alkışlar, alkışlar… 

 -Bravo! Varol, çok yaşa, sevgili büyüğüm; en 
büyük sensin başka büyük yok!.. 

Helal olsun adama!..

Birisi:

- Ahmet bak bak adamın birisi parmağını tasa 
daldırıp sırayla milletin ağzına sokuyor onlarda 
yalanıyorlar. Tatlı bişeyler olmalı” 

Ondeki arkasına dönüp:

 -Bal o bal, dedi. Alkış tutanlara birer parmak 
bal!..       

Ne alkışladım ne de bal yaladım. Kara gözlüklü 
amcalar dik dik bakıyorlar gibi geldi bana.  Uyan-
dırıldım. Kaç yıldır bu düşü görürüm. Aşağı yuka-
rı aynı sözler… Geçen yıl konuşan zayıftı, bu yılki 
biraz şişman. Kürsü de mi aynı yoksa? Onu pek 
anımsayamadım. Her yıl iktidar veya bakanlar de-
ğişir, ama söylenenler aynı kalır hep. Konuşmacı-
lar derslerine iyi çalışıyorlar. Konuşmalarının da 
bir olduğunu sanıyor insan. Büyüklerimiz sanki 
aynı kitaptan, aynı satırları okuyorlar. 

Son hükümet bir yıllık acil eylem programı ha-
zırladı. Programda sakatlarla ilgili tek bir sözcük 
yokmuş. Iftira! Olsa olsa raporu yazan unutmuş-
tur. Ya biz sakatlar! Yıllardır aynı sözleri dinle-
mekten bıkmadık, alkış tuttuk. Şükrettik, işsizli-
ğimize, açlığımıza, Tepkisiz kaldık, hakkımızı ara-
madık. Konuşmadık, yürümedik, yazamadık. Biri-
nin insafına, eşref saatine sığındık. 

Birer çay ısmarladılar. Bir çaya, bir okşamaya, 
bir parmak bala ağzımız sulandı, gevşedik. Umu-
du kendimizde değil, başka yerde aradık. 

Kör, sağır, topal, üretime katılmadıkça düşüm-
deki nutuk seneye de söylenecek; konuşmacı de-
ğişse de…

KÖRÜN DÜŞÜ

 Azmi ERMİŞ
azmƒermƒs@hotmaƒl.comKör gözüyle...
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Sürgündeyken…
  AZİZ NESİN'DEN BİR ANI

Aziz	 Nesin	 1948	 yılında	 Bur-
sa'ya	sürgüne	gönderilir...	

"...Bursa'da tanıştığım bir kitapçı-
ya gittim.

-“Ingilizce ders verilir.” diye bir kâ-
ğıda yazsam da, sizin dükkânın camı-
na kâğıdı yapıştırsam, nasıl olur?

-Iş çıkmaz! dedi.

-Neden?

-Şimdi herkes Ingilizce ders veriyor. Manav dük-
kânlarından, berber dükkânlarına kadar bak, hepsi-
nin camında “Ingilizce ders verilir” diye kâğıtlar ası-
lı…

Ağaçlara, duvarlara bile kâğıt asmışlar. Ingilizce 
dersi bu hızla giderse, ders verenler dersi alanlar-
dan fazla olacak. O zaman, Türkçe ders verenlere iş 
çıkacak. En iyisi, siz Türkçe dersi verin.

Güldüm. O:

  -Şaka değil, dedi, şuraya “Eski	Türkçe	dersi	ve-
rilir.” diye bir kâğıt asalım, bak kaç kişi gelecek.

Dediğini yaptık.

Bir hafta sonra dört öğrencim oldu. Bunlar, do-
kuzla on üç yaş arasında çocuklardı. Eski kitapları 
okumak isteyen gençlerden gelir sanmıştım, oysa ço-
cuklar geldi.

     Once bir baba geldi.

  -Kuran dersi verir misin? dedi.

     Bu, hiç hesapta yoktu.

    -Veririm… dedim.

Adam, çocuğunu göndermeden önce, 
beni Kuran'dan bir sınava çekti. Vaktiyle 
hafız olmanın bir zaman gelip yararını gö-
receğimi hiç ummamıştım. Kuran öğren-
cileri birken iki, ikiyken üç oldu.

Her sabah Ulucami'ye gidiyoruz. Oğ-
rencilerime Kuran dersini camide veri-
yorum. Oğrenciler sekize çıkınca, başıma 
bir iş gelecek diye korkmaya başladım. 
Çocuklarının iyi yetiştiğine memnun ba-
balar birbirlerine haber veriyorlardı.

Çocuklardan birinin babası, bir 
gün,

-Maşallah, çok çabuk öğretiyor-
sunuz, dedi. Bizim oğlana bir hoca 
ders veriyordu. Oğlan bir yılda “Am-
me”ye gelemedi.

Durum iyi. Hani içimden, “Sür-
günden sonra da Bursa'da kalsam, bu 
Kuran dersi hiç de kötü iş değilmiş…” 

diye geçiriyordum.

 Bir sabah yine Ulucami'de bekledim. Oğrencile-
rimden hiçbiri gelmedi. Ertesi gün de gelmediler. Ca-
mide tanış olduğum, müezzin ya da kayyum gibi biri 
vardı, ona nedenini sordum. Kem küm ediyor, ağzın-
dan baklayı çıkarmıyor.

  -Hastalanmışlardır, diyor.

 -Salgın hastalığına tutulmadılar ya bunlar… Hiç-
biri gelmiyor.

  Bir daha öğrencilerim gelmedi. Sonradan öğ-
rendim.    Oğrencilerimden birinin babasına:

  -Oğlunuza kim Kuran okutuyor, biliyor musu-
nuz?, diye sormuşlar.

  -Hafız Aziz, demiş.

 -Hafız mı? Ne hafızı? Tam hafızı bulmuşsunuz 
maşallah!…

Ne olduğumuzu anlatmışlar.

Bunu bana bir gün, kahvede ahbap olduğum, 
ama kim olduğumu bilmeyen bir adam 
anlattı.

-Ah kardeşim ah, dedi, Istanbul'dan 
buraya sürgün ediyorlarmış, burada ha-
fızız, diye ortaya çıkıyorlarmış. Bu herif-
lerin girmediği kılıf yok… Az kaldı ben de 
çocuğumu gönderecektim. Oyle de güzel, 
çabuk öğretiyormuş ki… Az kaldı çocuğu 
zehirletecektik…

Böyle bir adamın Ulucami'de hafızlık 
edeceği kimin aklına gelir?”

(AZİZ	NESİN,	"Bir	Sürgünün	Anıları",	
Nesin	Yayıncılık,	2019)
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Tevfik KEMİKLER

Adım her yerde aynı,
Yeryüzünün bir yerlerinde,
Cahide, Şiva, Merlin, Müge,
Rosa, Ayşe, Fatma.
Babamın, anamın kızıyım,
Kocamın bazen baş tacıyım.
Ar namusuyum.
Celallendiğinde ahırdaki öküzünden,
Sonra geleniyim.
Çocuklarımın anasıyım.
Kümesteki altın yumurta veren tavuğum.

Kız evlenme yaşın geldi.
Bak isteyenler kapıya dayandı
Başka adım yok, Ben kızım!
Doğduğumda Ayşe demişlerdi
Adıma Ayşe demişlerdi  
Adımı bilsem, bilmesem ne çıkar
Akıllara zarar vermez ya!

Anamın adı Fatma, Güllü Fatma!
Bu oğlana kız bulalım mı?
Anam da aynı, oğluna kız bulacak.
Kızlar satılık,
Ummü kız mı, Nergis kız mı?

Ağam beğenir mi? Adları kız ya !

Yaşım olmuş on altı,
Evde kaldım eyvah…!
Ne eyvah ki ne eyvah…!
Söz kesen büyüklerim,
Bir telaş, telaş mı telaş;
Buldular köyden sürmeli bir koca.
Ak sakal mı desem, kara sakal mı?
Sırtımda sopa, karnımda bebe…
Yetmedi evden kovuldum.
Biraz narinceyim, hastayım ya!

Ulkelerin birinde Rosa' yım.
Töre benim ülkemde de töre
Yırtık kot pantolon giydim
Adım yok oldu, Arsız namussuz oldum.

Ulkelerin birinde on dört yaşındayım
Anamın nikâhsız doğan kızıyım,
Nikâhlı olan karısının karnından bebesini,
Sırtından sopasını eksik etmedi mi?

Evlendim kurtulurum sandım
Iki yaşında bebem var.
Kocama parayla satılmışım,
Bir haberim, Ağam almış paraları
Kocam zengin ağa, getirecem kuma.
Gün yüzünü, ayağını öpeyim….
Getirme kuma….!
Ikinciyi, üçüncüyü getirdi.
Erkek evlat vermediler ya…!

Adımız kadın ya
Bedenler bizim değil,
Bedenlerimiz tehlikeli,
Bedenlerimiz bizim olsa
Kendi bedenlerimize yabancı olmasak
Benim bedenim diyebilsem, hükmedebilsem
Aklımı ben gibi kullanabilsem
Iyisi şurası, kötüsü şurası diyebilsem,
Bir parça örtümlük yaşmak için
Meydan dayakları yemesem,
Evim, kocam, çocuklarım desem,
Elimi kolumu bağlamasalar
Ben ben olsam, 
Bir yarısı olduğum Dünya
Cennet olur, ne güzel olurdu…!
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                      YAŞADIKLARIMDAN 
    Bir Öğretmenim, Bir Arkadaşım

Durmuş KANBER
ozgetahancƒ20@gmaƒl.com

Muğla'da bir toplantıda hep bu sürgün mesele-
si konuşuluyordu. Bazı isimlerden bahsediliyor. 
En çok konuşulan Ismail'di. Bu başarılı Ismail Bod-
rum'da lise müdür başyardımcılığı yapmış. Şimdi 
ise Marmaris Lisesi Müdürü'ymüş. Oğrenciye ya-
kınlığı, topluma hakimiyetiyle örnek 
bir eğitimciymiş.1978'e değin o Is-
mail Bodrum Lisesi Müdür Başyar-
dımcısı imiş. Orası için anlatılanlar 
daha da önemli. Hitabet gücünden 
bahsettiler. Eliyle bile işaret etse top-
lumu istediği yere yönlendirebilir, de-
diler.

Meyvesiz ağaç taşlanmaz derler. 
Her arkadaşın başarılı olduğuna emi-
nim. Fakat bu çok başarılı Ismail kim, 
diye sordum. ISMAIL TUNA dediler. 
Meğer bu Ismail benim 6 yıl aynı sı-
nıfta beraber okuduğum en yakın ar-
kadaşım imiş. 

Bildiğiniz gibi Oğretmen okulla-
rına %25şehir okulları, %75 köy 
okulları çıkışlı yatılı öğrenciler alınıyordu. Ismail 
Tuna, Aziz Mersin, Dursun Günay, Karabö-
ğürtlen'in Portakallık mahallesinden gelmiş 
benlm gibi köy çocuklarıydı. Okul süresince birbi-
rimizden farkımız yoktu. Ismail ise bizden bi-
raz daha sessizdi. Farklı olanlar öğretmenle-
rimizmiş. Ben sadece birinden bahsedece-
ğim.

Psikoloji Oğretmenimiz BURHANETTIN 
CANATAN'dan. Okulun ders kitaplarından 
hiç konu işlemedik. Onun hazırlanmış notları 
vardı. Dersimiz hep onlardan. Kaynak olma-
dığı için anlatırken not alıyoruz. Bildiklerimi-
zi birbirimize anlatarak konuları öğreniyo-
ruz. Konular çok ilgi çekiciydi. Sanki günlük 
hayattan alınıyordu.

Ağırlık psikolojik hastalıklardı. Şizofreni, 
Nevrasteni, Epilepsi... devamı 36 çeşidini gör-
dük. En basitlerinden mesela arabada gider-
ken;	telefon	direklerini	sayma,	plaka	oku-

ma.	Yatakta	gözle	tavandaki	çizgileri	takip	et-
me,	çivileri	saymanın başlangıç olduğunu söyle-
mişti. Kendimizi bazılarının içinde bulduğumuz 
olurdu.

        Başta bahsettiğim hastalıkların bir bölü-
münü gördüğümüzde bunların biraz 
ilerlemişlerini yerinde görmek için 
iki defa 6/B sınıfını Manisa Bakırköy 
akıl hastanesine götürmüştü.

Burhanettin Hocanın sınavları 
iki satırla cevap verilecek bir satırlık 
soru olurdu. Hatırladığıma göre da-
ha önceleri ders ortasında kağıt çı-
karın derdi. Sol elini başına kaldırıp 
avcunu çukarlaştırarak. Bu bir sihirli 
şapka giydiğiniz an görünmez insan-
sınız. Dünyada her şeyi yapabilme 
gücündesiniz. ILK IŞ OLARAK NE YA-
PARSINIZ?” diye sormuştu. Yazan-
lardan topladı. Yine dersimize de-
vam ettik. Herhangi bir açıklama yap-
madı. Bununla sınıfı nasıl değerlen-

dirdi bilmiyoruz.

Daha önemlisi esas anlatmak istediğim 6/B sı-
nıfın son haftalarında idik. Burhanettin hocamız yi-
ne ders ortasında kâğıt çıkarın, dedi. Yedi rengi sev-

Soldan	sağa:	Aziz	Mersin,	İsmail	Tuna,	Ali	Rıza	Fakabasmaz,	
Burhanettin	Canatan	Öğretmenimiz	ve	Ali	Rıza	Akyol



MERHABA	DOSTLAR,
    18 Temmuz 2020

Kim bilir kaç kişiye susuz-
luktan kurumuş dudaklarını se-
rinletmek için soğuk sularını 
sunmuş, susuzluktan kavrulan-
lara derman olmuş, milyonlarca 
canlıya hayat vermiş, sevda çe-
ken gençlerin buluşma noktası 
olmuştur.

Şimdilerde ise sessiz sessiz 
akarak eski kalabalıkları, ço-
cukların cıvıl cıvıl seslerini öz-
lemektedir.

Kırk hane kovalarla her gün 
buradan suyunu alır, hayvanla-
rını burada sular, hafta sonu bil-
hassa kışın Kazan'larla ısıtılan 
sularda çamaşırlarını yıkardı. 
Bu anlarda da Çeşme'nin başı panayır gibi olurdu.

Binlerce yıldır gürül gürül akmaktadır çeşme-
miz. Yaz kış suyu hiç eksilmez kışın soğuk hava-

larda ılık, yazın buz gibidir suları. Günümüzde, 
Köydeki 35 haneye suları borularla bağlıdır, ayrı-
ca köyün en üst kısmına yapılan depoya günde 

kırk ton su motorla basılmak-
tadır. Bu depodan çeşmeden 
daha yüksek olan evlere su da-
ğıtılmaktadır.

Yine de üç borusu fotoğraf-
ta gördüğünüz gibi gürül gürül 
akmaktadır. Bu da sulama suyu 
olarak kullanılmaktadır.

Bin yıla yakın zamanda kim 
bilir kaç kuşağa suyunu sundu, 
ne kalabalıklar ne bayramlar 
ne düğünler, cenaze merasim-
leri gördü.

Şimdi yalnızlık içinde sessiz 
sessiz eski kalabalıkları özle-
yerek hüzünlü hüzünlü ak-
maktadır.

Sizin de yaşamınızda yer almış böylesi çeşme-
ler vardır. Umarım sizi de anılarınıza götürebilmi-
şimdir…
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diğiniz sıraya göre yazın dedi. Yazanlardan hemen 
topladı. Bu sıralamaya göre herkesin karakter 
özelliklerini belirledi. Bu özelliklere göre hayatta 
nasıl olabileceğimizi anlatmaya başladı.

Şu anda bana ne söylediğini hatırlamıyorum bi-
le. Yalnız yanımda bulunan daha önce de isminden 
bahsettiğim Ismail Tuna'yı işaret parmağıyla ya-
kından göstererek o gür sesiyle:

“SEN HAYATTA BUYUK BIR HATIP OLACAK-
SIN” demişti. O günkü görüş ve düşüncelerimize 
göre , diyerek için için gülmüştük.yine	saçmaladı

Meğerse Burhanettin Hocamız büyük bir de-
haymış. Bizim bildiğimiz sessiz Ismail'in yarınını 
görmüş. Içinin dolu olduğunu, bir yanardağ gibi 
bir gün patlayacağını… Görüş ve düşünceleriyle 
çevreye ve topluma hâkim olacağını. Bize ta o za-
man haber vermiş, müjdelemiş. Biz anlayamadık, 
anlamadık.

Sayın Hocam: Tam 18 yıl sonra 1980 yılında 
sürgün yolculuğunda Ismail Tuna'nın sizin haber 

verdiğiniz gibi arkadaşlardan da başarılarını duy-
dum. Sanki o gün gibi gözümün önüne geldiniz. Se-
sini duyar gibiyim. Siz ADABELENDEKI dehalar-
dan bir tanesisiniz. Biz ne kadar övünsek azdır. Si-
zin gibi hocalardan ders aldık. Sağ olan değerli ho-
calarımıza sağlıklı uzun ömürler dilerim.

Hakka kavuşmuş olanlara Allah'tan rahmet di-
lerim. Ruhları şad olsun, ışıklar içinde uyusunlar.

Ben tam 58 yıl sonra sınıf arkadaşım Ismail Tu-
na'nın evvelinden bahsettim. Ismail Tuna'nın bu-
gününü o zaman keşfeden Burhanettin Canatan 
Hocamızı hatırlattım.

Aziz Mersin'den duyduğuma göre TRT'de ses-
lendirme de yapan Ismail'i anlatmaya çalıştım. Da-
ha fazla anlatmama gerek yok. Onu tüm Adabelen-
liler yeterince tanıyor.

   Arkadaşım Ismail'le onun gibi toplumun da-
ha iyi aydınlanması için öne çıkan arkadaşlara her 
zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Iyi ki var-
lar. Sağlıkla başarılarının devamını dilerim. 
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Yazarımız NURETTİN ÖZKAN,
sƒzlere köyünün çeşme başından seslenƒyor:
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İzmir'de kadın şoförler yollarda

Izmir'de toplu ulaşımda yeni bir dönem baş-
ladı. Büyükşehir	Belediye	Başkanı	Tunç	So-
yer'in otobüslerde kadın şoförlerin de görev 
yapması yönündeki kararının ardından hareke-
te geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, sınavları ba-
şarıyla geçen 17 adaya işbaşı yaptırdı.

Kurum içi eğitim çalışmalarında sürüş tek-
niklerini ilerleten kadın şoförler, dikkat ve bece-
rileriyle eğitmenlerden tam not almayı başardı.

Izmir'de kent içi toplu ulaşımın kalbi niteli-
ğindeki ESHOT Genel Müdürlüğü, tarihi bir 
adım attı. En zorlu meslekler arasında kabul edi-
len otobüs şoförlüğü artık erkeklerin tekelin-
den çıkıyor. Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer'in talebi üzerine ESHOT'a kadın otobüs 
şoförü alımı başladı. Sınavları geçen 17 kadın oto-
büs şoförü işbaşı yaptı. Bu sayının kısa süre içinde 
30'u aşması hedefleniyor.

Eğitim	pistinde	göz	doldurdular
Otobüs şoförlüğünde yetkinliğini kanıtlayarak 

işbaşı yapmaya hak kazanan 17 kadın sürücü şehir 
içinde göreve çıkmadan önce zorlu bir eğitim prog-
ramından geçti. Tüm toplu taşıma personeli gibi ES-
HOT'un kadın sürücüleri de eğitim programı kap-
samında ileri sürüş tekniklerini kullanarak karşıla-
şacakları tehlikeli durumlarla nasıl baş edebilecek-
lerini öğrendi. Islak ve kaygan zeminde sürüş, ani 
engellerden kurtulmak için doğru manevra teknik-
leri ve günlük araç bakımı eğitim başlıkları arasın-
da yer alıyor. Yıllardır erkek sürücüleri yetiştiren 
eğitmenler kadın şoförlerin performansından son 
derece memnun.

Başkan	Soyer:	Önyargıları	yıkıyoruz
ESHOT için devrim niteliğindeki uygulamanın 

mimarı ise Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer. "Biz bu kentte yaşamın her alanındaki 
cinsiyetle ilgili önyargıları yıkmayı hedefliyoruz. 
Buna da erkek egemen yapının kaleleri haline gelen 
iş kollarından birinde başlıyoruz." diyen Soyer şöy-
le devam etti: "Herkes soruyor; kadınlar bu işi başa-
rır mı, başaramaz mı? Evet, herkes ağır vasıta kulla-
namaz. Yetenek ve donanım gerektiren bir iş oldu-
ğu doğru. Ama bunun cinsiyetle hiçbir ilgisi yok. Bi-

zim amacımız birkaç kişiyi vitrine çıkarıp, Izmir'de 
'kadın şoförler de var' dedirtmek değil. O zaman 
göstermelik bir iş yapmış olursunuz. Inanıyorum 
ileride çok daha fazla kadın otobüs şoförü göreve 
başlayacak.”

Izmirlilere hizmet edecek olmanın heyecanını 
yaşadıklarını söyleyen kadın şoförler de başarılı ola-
caklarına inanıyor. Kendilerine güvendiklerini ve 
hayallerini gerçekleştirdiklerini belirten kadın şo-
förler, erkeklerin yaptıkları her işi yapabilecekleri-
nin altını çiziyor.

İzmir'in	kadın	şoförleri
Fatma	Nihal	Buruk:	Kendimize	güveniyoruz
"Zaten çocukluğumdan beri hayalimdi bu. Evi-

mizin önünden yolcu otobüsleri geçerdi. Hayran 
hayran bakardım. Ben de bir gün bu otobüslerden 
kullanacağım demiştim. Sağ olsun Belediye Başka-
nımız Tunç Soyer bizlere imkân tanıdı. Biz de ken-
dimizi artık yollarda bulacağız.  Tabi ki her sektö-
rün zorlukları var ama kendimize güveniyoruz, zor-
luklara göğüs germeyi biliyoruz. Ataerkil bir top-
lumda yaşıyoruz ama kadınlara fırsat verildiği tak-
dirde inanın biz en zirvede oluruz. Yolcuların şoför-
lere bakış açılarını değiştirmek istiyoruz.
Annem, babam, kardeşim herkes destekliyor, uzun 
yol şoförü olan eşim benim hayalimi gerçekleştire-
bilmem için işini bıraktı." 

Döndü	Eser:	Her	şey	bir	iddiayla	başladı
“Daha önce servis şoförüydüm. 11 yaşında bir 

kızım var. Eşim de otobüs şoförü. Kızım bir gün ba-
na "Babam daha güçlü olduğu için otobüs kullanı-

Neden İstanbul  Sözleşmesi?
 İşte yanıtı... 
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yor, sen kullanamıyorsun. Demek ki kadınlar güç-
süz" dedi. Ona kadınların da her şeyi başarabilece-
ğini göstermek için ertesi gün sürücü kursuna git-
tim, E sınıfı ehliyet sınavlarına girdim. Şimdi diyor 
ki, 'Kadın-erkek eşittir, her şeyi kadınlar da yapabi-

lir'. Ben çocukların görerek yaşayarak her şeyi öğ-
renebileceklerini düşünüyorum.  Bunu göstermek 
için böyle bir şey yaptım, ama aynı zamanda araç 
kullanmayı, insanların içinde olmayı seviyorum. 
Biz anne olarak bir çocuğu yetiştirebiliyorsak, er-
keklerin yaptığı her şeyi de yapabiliriz. Erkekleri de 
biz yetiştiriyoruz zaten.”

Songül	Güven:	Bu	işin	kadını	erkeği	yok
"Sürücü kursunda eğitmen olarak çalışıyor-

dum. Arabalarla devamlı haşır neşiriz. Bu meslek 
de bana cazip geldi. Biz de yapabiliriz deyip, bu işe 
başladık. Yapamazsın diyenler de oldu. 'Yapan nasıl 
yapıyor' diyerek bu işe baş koyduk.  Daha da çoğala-
cağız. Bu işin erkeği kadını yok. Herkesin maksadı 
aynı; hizmet… Izmir halkına güzel bir şey sunmak is-
tiyorsak biz kadınlar da işin içinde olmalıyız. Zor di-
ye bir şey yok. Yeter ki isteyelim." (18 Eylül 2019)

Gözüm bir noktada usum duruyor
Gözümün önüne geldiğin zaman
Kalbim üç yüz atmış beş kez vuruyor
Gül gibi açılıp güldüğün zaman
Bir güzel dolanır gönül tahtımda
Bülbül gibi şakır seher vaktında
Dünyaları serer ayak altımda
Gönülden selamın saldığı zaman
Dumanlı başımda duman tütüyor
Kadehim eksildikçe saki katıyor
Resminle bir kadeh şarap yetiyor
Hayalden hayale daldığım zaman
Yapraklar sarardı sonbahar geldi
Sararmış yaprağın kışınan derdi
Kimler var dünyada murada erdi
Araya rakipler girdiği zaman

Dadalım BAHTIYAR söyler sözünü
Bir sevda kemirir durur özümü
Ben hakka çevirdim gayrı yüzümü
Yar'da hakikati gördüğü zaman
20. 12. 2019 DIKILI

Pülümür'ün bir dağ köyünde gördüm onu
yaşını sordum bir giz gibi güldü
kimi seksen dedi köylülerden kimi yüz
yüzüne baktım bir giz gibi güldü

bir asa vardı elinde
bir solmuş kırallığın
kadifeden harmanisi üzerinde
bir hititliydi o bir selçukluydu
bir ermeniydi bir kürttü
bir türk

yaşını sordum bir giz gibi güldü
koluma girdi bir soylu kadınca
tozlu köy yolunda sürüyerek eteğini

beni tek gözlü sarayına götürdü
köy yapısı kulübesinin

zamanı onda yitirdim ben
yitik zamanlara onda eriştim
en soylu yoksulluğun toprak döşeli sarayında
bir taç gibi kondu başıma Türkiyeliliğim
                   

Bahtiyar TAKKALI
bahtƒyartakkalı@hotmaƒl.com

GÜLDÜĞÜ
ZAMAN 

Ayrımcılar ƒçƒn…
Bülent ECEVİT'ten… 
Onu saygıyla anarak…
Pülümür'ün Yaşsız Kadını

 Bülent	ECEVİT
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GÖZALTI 

Muhsin DEMİR
muhsƒndemƒr36@yahoo.com.tr

Anlatmakta hiç istekli görünmüyordu. Elindeki 
çay bardağını bir iki kez daha evirip çevirdikten son-
ra bir yudum aldı, iki elinin arasına alıp avucunda sak-
ladı. Gözlerini uzaklara çevirdi. O anı izliyormuş gibi 
anlatmaya başladı:

“Hücre kapısının kilidine sokulan anahtarın çı-
kardığı ses koridorda yankılandı. Hücremin kapısın-
da beliren işkencecilerden biri girmeden önce:	'Arka-
nı	dön,	ellerini	duvara	yasla!'	diye emretti. Her gelişle-
rinde aynı talimatı veriyorlardı. Ayağa kalkmaya ça-
lıştım, her zaman yaptığım gibi ellerimi duvara daya-
dım, gelmesini bekledim!.. Biri kapıda beklerken di-
ğeri hücreme girdi. Içeri girer girmez de dizini beli-
me bastırıp seri bir hareketle sağ elime yapıştı, ke-
lepçeyi bileğime geçirdi. Sonra 
sol bileğimi yakalayıp arkama çe-
virdi, kelepçenin diğer halkasını 
taktı. Iki bileğimi birbirine bağ-
ladı. Aynı seri hareketle, omzum-
dan kavrayıp yüzümü kapıya 
döndürdü. Hücre kapısında bek-
leyen arkadaşına doğru ittirdi. 
Koluma girip koridor boyunca 
sürüklercesine yürüttüler. Ses-
lerden, neler olduğunu merak 
eden diğer hücredeki tutuklular 
parmaklıklara üşüşmüşler, beni 
götürenlere: “Yine nereye götü-
rüyorsunuz?” diye bağırıyorlar-
dı. Hiç birine cevap vermeden ko-
ridor boyunca yürüttüler. Yürü-
mekten ziyade sürüklüyorlardı. Zira günlerdir yedi-
ğim dayaktan bitkin düşmüştüm. Her gece yarısı, göz-
lerim bağlı hücreden alıp, bir odaya sokuyorlar, tek-
me tokat girişiyorlar, sırt üstü yere yatırıyor, ayak bi-
leklerime bağladıkları palaskaları gerdirerek ayakla-
rımı yukarı kaldırıp falaka dayağı atıyorlardı. Dayak-
tan patlayan tabanlarıma tuz bastırıyor, ıslattıkları 
zeminde yürütüyorlardı. Bu yüzden yürürken bin-
lerce çivinin üzerinde geziyormuşçasına acı çekiyor-
dum. Tabanlarımı yere basmam için, sırtıma binip at 
gibi gezdiriyorlardı. Çektiğim acı nedeniyle bağırma-
mak için dişlerimi sıkmaktan ağzıma dolan kan ve tü-
kürük karışımından boğulacak gibi oluyordum! Bir 
keresinde ağzıma dolan kanlı tükürüğümü kulağıma 

eğilmiş, küfreden işkencecinin suratına tükürdüm. 
Çılgına döndüler. Nefes nefese kalıncaya kadar döv-
düler. Her seferinde biri bırakıp diğeri başlıyordu. Yo-
rulduklarında, sürükleyerek, hücreme götürüp bıra-
kıyorlardı. Hiç bir şey sormuyorlardı.

Kaç gün bu şekilde geçti hatırlamıyorum. Yine gö-
türüyorlardı. Bu sefer gözlerim bağlı değildi. Dayak-
tan şişmiş ayaklarıma zorla ayakkabılarımı giydir-
meye çalışmışlardı. Tabanlarına basarak zar zor giy-
miştim… Yumruk yediğim gözüm şiştiğinden tek gö-
zümle etrafı zar zor seçebiliyordum. Koluma giren-
lerden biri, “Dikkat edelim basamaklara çarpmasın! 
"Demeseydi merdivenleri fark edemeyecektim. Ru-
tubet kokan bodrum katın, sekiz on kadar basamaklı 

merdivenlerinden çıkarken, par-
çalanmış tabanlarımdan dolayı 
ıstırabım bin kat artmıştı. Sürük-
lercesine ikinci kat koridorun 
ucundaki odaya soktular. Içeri-
deki masada oturan amirleri, 
önündeki dosyada bulunan bir-
kaç evrakı imzalamakla meşgul-
dü. Yanı başında bir görevli onu 
izliyordu. Imzalama işini bitirip 
son imzaladığı evrak dosyasını 
beklemekte olan memura uzattı. 
Bana bakıp perişan halimi gör-
mezden gelerek; ”götürün” dedi. 
“Nereye, niçin, ne suç işlemişim 
?" diyecek oldum, Koluma girip 
beni getiren getirenlerden biri, 

böğrüme bir dirsek attı, acıdan iki büklüm oldum. Bu 
sefer de diğeri çeneme bir yumruk vurarak, dik dur-
mamı söyledi. Amirinden, uzattığı dosyayı alan gö-
revli, beni getirenlerden birine uzattı. Sağ tarafımda-
ki dosyayı aldı, koridoru boydan boya sürüklercesine 
geçirip dışarıya çıkardılar.

Kapının önünde bekleyen minibüse bindirdiler. 
Minibüste iki kişi daha vardı. Onların hali de benden 
farksızdı. Göz ucuyla bana baktılar görmezden geldi-
ler. Bir birimize bakmaya korkuyorduk. Araç hareket 
etti... Nereye götürüldüğümü bilmiyordum. " 

Sustu…

Anlatırken uzaklara bakan gözlerini ayırdı, önce 
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bana, sonra avucunda tuttuğu çay bardağına baktı, 
bir yudum daha aldı. Soğuk çayın buruk tadından mı? 
Yoksa anımsadıklarından mı, bilmiyorum!. Yüzünü 
buruşturdu... Anlattıklarını soluksuz dinliyordum. 
Sözlerinin sonu nereye varacak diye merak ediyor-
dum. Arada bir duraksıyor, dalıp gidiyordu. Dikkatini 
dağıtırsam anlatmaktan vazgeçer diye korkuyor-
dum...

Kır kahvesinin genç garsonu masamıza gelmiş 
boş bardakları almak istiyordu. Iki elinin içinde ova-
lar gibi tuttuğu bardağı tabağına bırakmasını sabırla 
bekledi. Kahvenin müdavimi olan müşterisini rahat-
sız etmekten çekindiği belli oluyordu... Garsonun, ba-
şucunda dikelmiş olduğunu sözlerinin burasında 
fark etti. Boş bardakları almak için beklediğini anla-
dı. Avucundaki bardağı usulca tabağına bırakıp al-
ması için, ona doğru sürdü. Garsona çayları tazele-
mesini söyledim. Kaldığı yerden devam etmesi için 
bekledim. Seyrettiği filmin ikinci perdesini anlatı-
yormuş gibi uzaklara bakan gözlerini kısarak anlat-
maya devam etti:

"Bizi taşıyan aracımız Tarihi kalenin eteğinde bu-
lunan, askeri birliğin önünde durdu. Yanımdakiler-
den biri elinde dosya ile ,araçtan inerek bu binadan 
içeri girdi. Sıkıyönetim Karargahının buralarda oldu-
ğunu duymuştum. Beş on  dakika kadar sonra bir 
uzatmalı ile birlikte geri geldi. Beni araçtan indirdi-
ler, elimdeki kelepçeleri çözdüler, bizi getirenler ara-
ca binip gittiler. Uzatmalı, belinden çıkardığı kelepçe-
yi bileklerime geçirdi. Bir el işaretiyle iki asker koşa-
rak geldi, beni aralarına alarak içeri soktular. Koridor 
boyunca zar zor yürüterek parmaklıkların arkasında 
bir hücreye ittirdiler. Kelepçelerimi çözüp çıktılar. De-
mir kapı gıcırtıyla kapandı. Içerisini çok az ışık veren 
bir lamba aydınlatıyordu... Kapı arkamdan kapandı-
ğında içerisi iyice kararmıştı. Iki adım attığımda ba-
cağımı çarptığım şeyin bir tahta divan olduğunu zor 
fark edebildim. Ayakta duracak mecalim olmadığın-
dan diz üstü çöktüm. Gözlerim loş ışığa alışıncaya ka-
dar bekledim. Gözlerim karanlığa alışınca, kafamı kal-
dırıp baktım. Tahta divan yakınımdaydı! Elimi uzatıp 
destek aldım. Kendimi şiltesi olmayan divanın üzeri-
ne bir çuval gibi bıraktım. Kâbuslar görerek uykuya 
geçmişim. Kendime gelince, yattığım yerden etrafı in-
celemeye başladım. Açık olan tek gözüm loş ışığa iyi-
ce alışmıştı. Hücrenin ne kadar küçük olduğunu o za-
man fark ettim. Tahta divanın yanında tuvalet taşı, 
onun yanında bir lavabo vardı. Doğrulup oturdum. 
Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Ne gelen vardı, ne 
de soran...

Sonunda demir kapının üzerindeki küçük pence-
re açıldı. Bir er, çeyrek somun ve kapuska dolu tabağı 
almam için kapıdaki sürgülü pencereden uzattı. Al-
mam için bekledi. Duvarlara tutunarak, yerimden kal-
kıp iki adımda kapıya vardım. Bütün yiyeceğimin bun-

dan ibaret olduğunu söyleyip gitti.

Yemeğin kokusu iştahımı kabartınca, ne kadar 
çok aç olduğumu fark ettim. Ekmeği kapuskaya ba-
nıp ağzıma aldım. Çiğner çiğnemez korkunç bir acıyla 
gözlerim yaşardı. Işkence sırasında, yediğim yumruk 
yüzünden çenemi güçlükle oynatıyordum. Sallanan 
dişim acı veriyordu. O kadar açtım ki; acıya aldırma-
dan, yutarcasına tabaktaki yemeğin hepsini yiyip bi-
tirdim. Tahta divana uzandım. Acısını dindirir dü-
şüncesi ile ayaklarımı, nemli duvara dayadım, kâbus-
lar içinde kendimden geçmişim...

Neden sonra; Idrar torbamın verdiği acı; tahta di-
vandaki uykumdan uyandırdı. Yerimden doğruldum, 
tabanlarımın acısına aldırmadan, tuvalet taşına iki 
adımda ulaştım. Idrar yaptıkça canım yandığından 
dizlerim titriyordu. Yarı açık gözümle bakınca; Tuva-
let aşının, kızıla boyanmış renginden, kan işediğimi 
anladım. Acıdan kıvranarak işememi bitirince, idrar 
torbamdan gelen sancının hafiflediğini hissetim. 
Musluktan, yanındaki şişeye güçlükle su doldurup tu-
valet deliğine boşalttım. Kanlı idrarım delikte kay-
boldu. Iki adımda gelip tahta divana oturdum."...

Onu dinlerken aynı acıyı çektiğimi hissediyor-
dum…

Çaylarımızı getiren garsonun geldiğini fark edin-
ce sustu. Konuşurken bacaklarının arasına sıkıştırdı-
ğı, iki elini çözdü, garsonun uzattığı çayını aldı; “Te-
şekkür ederim! " dedi. Onüne çektiği çay bardağını, 
iki elinin arasına aldı, bardağın içinde bir şeyler izli-
yormuş gibi dalıp gitti…

Göz kapağı seğiriyordu. Iki kaşının arasındaki de-
rin çukur bir açılıp, bir kapanıyordu. Ust dudağını ör-
ten bıyıklarının arasından bir kesik izi görünüyordu. 
Belli ki geçmişi, yeniden yaşıyordu. Acı çektiğini dü-
şündüğümden, konuyu değiştirmek istedim: "Hava 
ne kadar sıcak! ,içeri mi geçsek?" diyecek oldum, içi-
ne bakarken dalıp giden gözlerini bir an bardaktan 
ayırdı. Tekrar uzaklara daldı.

Yeniden anlatmaya başladı; “Hücrem soğuktu! Içe-
risi loş ve rutubet kokuyordu. gün ışığı girmeyen hüc-
rem buz gibiydi. Tahta divanda dizlerimi karnıma çe-
kip cenin vaziyeti alarak ısınmaya çalışıyordum! Bir-
den demir kapı gürültüyle açıldı ,bir şilte ile iki batta-
niye orta yere atıldı. Kapı tekrar kapandı. Şilteyi sü-
rükleyip tahta divana yerleştirdim, yatağa uzanıp, 
battaniyeleri üstüme çektim. Soğuğu o zaman fark et-
tim. Once bir titreme geldi ,vücudumun her yanı titri-
yordu. Dizlerimi karnıma çektim iki elimi bacakları-
mın arasına sıkıştırıp ısınmaya çalıştım. Neden sonra 
duruldum, sonra ısındım, kanımın damarlarımda do-
laştığını hissettim. Uyumuşum!..

Yemeğimi getiren askerin gürültüsüne uyandı-
ğımda, ısınan vücudumdaki darbelerin acısını daha 
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çok hissetmeye başladım. Zihnimdeki bulanıklık da-
ğılmaya başlayınca, olanlara anlam vermeye çalış-
tım! Bir türlü bulamıyordum. Getirilişimin kaçıncı gü-
nüydü bilmiyorum! Cesaretimi toplayıp, yemeğimi 
getiren ere, ayın kaçı olduğunu sordum cevap verme-
di. Kan ve kir içinde kalmış, ceketimin düğmesini çe-
kiştire çekiştire kopardım. Tahta divanı kaldırıp, düğ-
meyi ayaklarından birinin altına koyarak kırdım. Kı-
rık düğmenin keskin tarafı ile tahta divanın kenarına 
bir çizik attım. Algılarımın yavaş yavaş yerine geldiği 
ilk günü, böylece belirledim. Her gün getirilen ye-
mekten sonra birer çizik atmaya başladım. Gün geç-
tikçe, tahta divanın yan tahtasına çizdiğim çentikler 
çoğalıyordu...Günler geçiyor merakım gittikçe artı-
yordu. Neden getirilmiştim? Daha ne kadar burada 
tutulacaktım? Neden kimseyle görüştürülmüyor-
dum!..

Tabanlarımdaki acı hafifleyince, sallanan dişimin 
ağrısını daha çok hissetmeye başlamıştım. Ondan 
kurtulmak istiyordum, battaniyenin kenarından sök-
tüğüm bir parça ipin bir ucunu dişime, diğer ucunu 
tahta divana bağlayıp asılarak kurtuldum.

Tahta divanın kenarına her gün attığım bir çizik; 
sayamayacağım kadar çoğalmıştı. Çektiğim acıların 
nedenini düşünürken, ayak sesleri duydum. Kulak ka-
barttım! Ayak sesleri hücremin kapısında durdu. 
Oğün yemeğimi getirilmesine daha zaman vardı. Ola-
ğan değildi. Merakla hücremin kapısına kadar gidip 
bekledim. Kapının sürgülerinin birer ikişer açılan se-
si uzun koridorda yankılandı. Haftalardan beri demir 
kapı gıcırdayarak, ilk kez sonuna kadar açıldı!.. Içeri 
üç kişi girdi. Birini tanıyordum! Her gün yemeğimi ve-
ren tertipti. Adını bilmediğimden tertip diyordum! O 
da benim gibi günlerini bu hapishanede geçirmekte 
idi, tek farkımız o kapımın arkasında, ben hücrede 
idim. Tertip dediğime bakma bir kere bile konuşma-
mıştık. Hücremin kapısındaki bölmeden yemeğimi 
uzatır, tek kelime etmeme fırsat vermeden döner gi-
derdi. Şimdi yanında iki kişi ile içeri girmişlerdi, biri 
tertip yok iken yemeğimi veren askerdi. Diğerini ilk 
defa görüyordum. Tertip bana dönerek: "Saçından, 
sakalından yüzün gözün görünmüyor, otur şuraya 
berber seni bir güzel tıraş etsin de yüzünü görelim." 
dedi. Merakla üçüncü ere bakınca, elindeki tahta ba-
vulu fark ettim. Berber olduğunu anladım. Şilteyi bir 
kenara toplayıp, tahta divanın bir kenarına oturma-
mı tembihledi. Elindeki küçük tahta bavulu bir kena-
ra koydu. Seri hareketlerle açtı, içinden çıkardığı tı-
raş takımlarını yaydı. Şaşkınlığım geçmeden işe ko-
yuldu. Kirden birbirine geçmiş saçlarımı, acımasına 
aldırmadan bir çırpıda tıraş edip önüme döktü. “Bit 
içinde kalmışsın! "demeseydi, önlüğe dökülen saçla-
rımın arasından sağa sola kaçışan bitleri fark edeme-
yecektim. “Sakalın da çok uzamış, makine ile almaz-
sam ustura işlemez.” deyip cevabımı beklemeden ma-

kineyle sakalımı da aldıktan sonra yüzümü sabunla-
yıp ustura ile tıraş etmeye başladı.

Korku ve endişe içindeydim!. Haftalardır, hücre-
min kapısı açılmamış, bir Allah'ın kulu ile konuştu-
rulmamıştım. Kendi kendime soruyordum; “Yeniden 
işkence mi başlıyor? Sonra kendim cevaplıyordum;” 
Işkence için saç sakal tıraşı mı olurmuş? “diye bir ta-
raftan kendimi teselli ediyordum. Yoksa mahkemeye 
mi çıkarılacaktım? Hücremin kapısında bekleyen gar-
diyan erler, berberin;" işim bitti "demesi ile ,"hadi gi-
diyoruz "diyerek koluma girdiler. Loş ışıklı, rutubet 
kokan koridoru geçip bir kapıdan çıktık, başka bir ko-
ridora girdik. Sağlı sollu hücrelerin demir parmaklık-
lı kapılarından bakan, meraklı insanların bakışları al-
tında yürüdük. Bir merdiven daha çıkınca aydınlık 
bir koridora girdik. Arkamızdan kapanan merdiven 
başındaki demir kapının gürültüsü yüzünden, kolu-
ma giren erin son sözlerini belli belirsiz duyabildim. 
Kapıda bekleyen uzatmalı çavuşa; "üsteğmenimin 
emrettiği tutukluyu getirdik!" diyordu. Uzatmalı; 
"bekleyin! "dedi, Koridordaki kapılardan birinden 
içeri girdi. Biraz sonra geri geldi. Kolumdan tutarak 
az önce girip çıktığı kapı önüne götürüp durdu. Kapı-
yı tıklattı. Içeridekinin; "gir" diyen sesi duyulunca, 
içeri girip bir topuk selamı verdi. Emrettiğiniz zatı hu-
zurunuza getirdim komutanım" dedi. Arkasından, ko-
luma girmiş olan erler beni içeri soktular.

Komutan, bir taraftan, önündeki evrakları karıştı-
rırken, yan gözle de beni süzmeye başladı. Yeni bir iş-
kence ya da başka bir ceza evine nakil endişesi ile ko-
mutanın karşısında dik durmaya çalışıyordum...”

Sözlerinin burasında birden ayağa kalktı, başını 
dikeltmiş ileri bakıyordu... Ilgiyle onu dinlerken, bu 
hikâyenin sonunu getirmeden çekip gider mi, diye en-
dişelenmeye başlamıştım. O ise benim varlığımı 
unutmuş gibiydi. Sağ elini ceketinin iç cebine sokmuş 
bir şey tutuyor gibiydi. Tuttuğunu sandığım şeyi çı-
karıp çıkarmamakta ikircikli görünüyordu! Anlattık-
ları ile ilgili olabileceğini düşünüyordum. Bana gös-
terecek miydi ?Gözümü cebine soktuğu elinden ala-
mıyordum.

Mutlaka hikâyesini sonuna kadar anlatmalıydı. 
Bende ayağa kalktım... Onunla ilgilendiğimi göster-
mek için; "Rahatsızlandınız mı? Kalbinizi mi tutuyor-
sunuz? Benim yapabileceğim bir şey var mı?" diye 
sordum. Gözlerini gözlerime dikti, uzun uzun yüzü-
me baktı. Sohbetimizin başından beri ilk defa yüzü-
me bakıyordu. “Kalbim çok iyi ,ona bir şey olmaz ,o ko-
runuyor! "diye cevap verdi, şaşırmıştım! Beni daha 
fazla merakta bırakmak istememiş olacak ki! Yerine 
oturdu, bende tekrar karşısına oturdum. Ceketinin iç 
cebine soktuğu elini çıkardı. Avucunda dörde katlan-
mış bir kağıt parçası tutuyordu; "Işte bu gördüğün 
şey koruyor!”
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"Nedir o?"

"Al oku, yalnız dikkat et ilk kez bir başkasına gös-
teriyorum, yırtılmasın çok değerlidir. "

Uzattığı kâğıdı özenle aldım. Mektuba benziyor-
du. Dörde katlanmış kağıdı, dikkatle açtım ,el yazısı 
ile yazılmış bir mektuptu... Kat yerleri iz yapmıştı. Bel-
li ki yazılalı çok olmuştu! O, garsonun tazelediği ,çayı 
içerken, okumaya başladım...

  Saygı değer öğretmenim..

Ne olur beni, bizi, bizim gibileri affedin, bu güne 
kadar çektiğin acılar için affınıza sığınıyorum. Bu ya-
pılanları hak etmiş olamazsınız! Sizin ellerinize sarı-
lıp doyasıya öpemediğim için çok üzgünüm. Ne olur 
beni affedin! Bulunduğum ortam buna müsait değil-
di.Sizi tanıdığımı kimsenin bilmemesi gerekiyordu. 
Doğal olarak siz de beni tanımadınız. Çünkü aradan 
çok uzun zaman geçti. Bizler büyüdük değiştik. Sizi 
ve sizin gibi öğretmenlerimizi her zaman minnetle 
andık...

Siz, benim ve sınıf arkadaşlarım için bir kahra-
mansınız. Sizin sayenizde bu kutsal mesleği seçmiş, 
Devletin seçkin bir subayı oldum.

Istanbul'u fetheden, Fatih Sultan Mehmet'in o yaş-
ta aldığı eğitim ve devlet adamlığını anlattığınızda, 
her birimiz genç yaşta devlet yönetme hevesine ka-
pılmıştık. Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatınca kanun-
la devlet yönetmenin ne kadar önemli olduğunu öğ-
renmiştik. Çanakkale savaşını anlattığınızda vatan sa-
vunmasının ne demek olduğunu, Mustafa Kemal gibi 
kahraman komutanların nasıl savaştıklarını büyük 
bir heyecanla dinlemiştik.

Istiklal savaşını anlattığınızda yokluklar içinde 
bir savaşın nasıl kazanıldığını öğrenmiştik.

Her hafta Tarih dersini iple çekerdik. Ders anlatır-
ken tarihi anlatmıyor yaşıyordunuz, bizi de içine sü-
rüklüyordunuz, teneffüs zili çaldığında bitti diye ha-
yıflanıyorduk. Yurtseverliği, vatan sevgisini sizden 
öğrendik. Sadece Tarih anlatmıyordunuz. Tarih ya-
zanları da sizden öğreniyorduk. Namık Kemal gibi va-
tanseverleri, Nazım Hikmet gibi ünlü şairi ve onun şi-
irlerini sizden dinlemek ne büyük şanstı!

Sizin öğrenciniz olduktan sonra ordunun bir ferdi 
olmak benim en büyük hedefim oldu. Buraya atandı-
ğımda, tutukluların dosyalarını inceliyordum, adını-
zı görünce; Yıllar öncesine gittim, anılar gözümde 
canlandı. Once isim benzerliğidir dedim. Sonra me-
rakımı yenemeyip dosyanızı karıştırdım. Gözlerime 
inanamadım. Bu benim öğretmenim olamaz dedim. 
Sonra, bir yıl önce okuduğum gazetede sizden bahse-
dildiğini anımsadım. Aileniz; bir gece evinizden alın-
dığınızı, bir daha sizden hiç bir haber alamadıklarını 
anlatıyordu. Yurt dışına kaçmış olabileceğiniz yo-
rumları yapılıyordu.

Şüphemi gidermek için, gardiyanı gönderip geti-
rilmenizi istedim. Sizi karşımda görünce hemen tanı-
dım. Koşup ellerinize sarılmamak için kendimi zor 
tuttum. Lütfen beni affediniz. Sizi burada bu halde 
görmem, beni derinden yaraladı. Utandım!

Yüzünüze bakamayışım ondandı. Dosyanızı ince-
lediğimde; Içinde sizi suçlayacak hiçbir kanıt olmadı-
ğını gördüm. Size çektirilenler neden? Bunları anla-
mış değilim!.. Sizin ne kadar yurtsever biri olduğu-
nuzdan, vatan için ne büyük çabalar gösterdiğiniz-
den kuşkum yok..Sağ sol diye ayrılıp birbirine silah 
çeken öğrencilerinin arasına girip "bu böyle olmaz 
"diye feryat edişiniz hala okulunun koridorlarında 
çınlıyordur.

Her şeyi göze alarak sizi özgür bir insan olarak 
görmeye karar verdim.

Sizi çok seviyorum. Ozgür günlerde görüşmek di-
leği ile ellerinizden öpüyorum.

Oğrencilerinden H...D..

Mektup burada bitmişti. Alıp açarken gösterdi-
ğim titizlikte katlayıp uzattım. Aldı, ceketinin sol ce-
bine özenle yerleştirdi." Kalbimi neyin koruduğunu 
şimdi anladın mı? “ dedi. Boğazıma bir şeyler düğüm-
lendiğinden, ona cevap vermek yerine başımı salla-
dım."Peki bu mektup ?”

“Komutanın karşısına çıkarılışımdan bir gün son-
ra, gecenin bir vakti o iki er beni hücremden alıp dışa-
rı çıkardılar. Her yer karla kaplıydı. Gökteki dolunay 
sayesinde önümüzü görebiliyorduk. Hiç konuşma-
dan, bir süre bilmediğim bir yöne doğru yürüttüler. 
Tel örgülerle çevrili alanı geçtikten sonra ,erlerden bi-
ri, cebime bu mektubu sokup: "Arkana bakmadan ko-
şabildiğin kadar koş ,yoksa kurşunu yersin "diye ba-
ğırdı.. Koşmaya başladım!

Ay ışığı önümü görecek kadar aydınlatıyordu. Kar-
lara bata çıka koşuyordum, bir elimle de cebimdeki 
bu mektubu sıkı sıkı tutuyordum, iyice uzaklaştığıma 
karar verince; Yürümeye başladım. Bir süre sonra 
şehrin ışıkları göründü. Gerisi teferruat” dedi. Sus-
tu...

Gözlerime dolan yaşlara aldırmadan; ellerimi 
oturduğumuz masanın üzerinden uzatıp iki elini el-
lerime aldım gözlerine baktım. Orada kendimi gör-
düm...

Garson başucumda dikilmiş "Hocam kahveyi ka-
patıyoruz. Saatlerdir tek başınıza oturmaktan sıkıl-
madınız mı?" diye  soruyordu..

Garsona bakarken; belli belirsiz dudaklarımın ara-
sından, “Iyi ki ülkemde böyle şeyler yaşanmıyor!..”  di-
yerek, sağ elimi ceketimin iç cebindeki kağıt parça-
sından ayırmadan ,kalkıp yürüdüm. (01.06.2020-
Bayraklı/IZMIR)
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Gün	geçmiyor	ki	bir	hekimimizi	ve	sağlık	
çalışanımızı	koronodan	yitirmeyelim.	Şimdiye	
kadar	100'	yakın	sağlık	çalışanımız	yaşamını	
yitirdi.	Murat	Dilmener	Hocamız	da	bunlardan	
biri.	Bir	de	iyilikseverliği	nedeniyle	
yargılanması	var.	

   	“Türkiye'de	hiçbir	başarı	ve	iyilik	cezasız	kalmaz.”	
diye	bir	söz	vardır.	Aşağıdaki	haberde	iş	cezaya	
ramak	kala	bitmiş	iyi	ki…	Yoksa…			

      Istanbul Universitesi Tıp Fakültesi'nin duayen 
öğretim üyelerinden 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat 
Dilmener yeni tip Koronavirüs (Covid-19) 
nedeniyle yaşamını yitirdi.
       ( . cumhuriyet.com.tr 03 Mayıs 2020) 
       Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören 
Prof. Dr. Dilmener'in vefatını, Istanbul Universitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Bir 
değerli hocamızı daha Koronavirüs nedeniyle 
kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza 
Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş 
sağlığı diliyorum.” sözleriyle duyurdu. 
      YOKSUL HASTALARI TEDAVI ETMEKTEN 
YARGILANMIŞTI
      Dilmener'e, 2004 yılında Istanbul Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde, yoksul hastaları hukuka aykırı 
şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 

profesör ile birlikte Maliye Bakanlığı tarafından 
soruşturma açılmıştı. Soruşturmada 
profesörlerden, toplam 3,5 milyon liralık tedavi 
masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener'e de 
500 bin liralık borç çıkarılmıştı. Hastanenin döner 
sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları 
tedavi ettiğini söyleyen doktorlar konuyu yargıya 
taşımış, bunun üzerine mahkeme yürütmeyi 
durdurma kararı vermişti. Maliye Bakanlığı konuyu 
Yargıtay'a taşımış, ancak Yargıtay, hocaların bu 
paraları fakir hastaların tedavisi için 
kullandıklarına kanaat getirerek davayı temyizde 
kapatmıştı.

      	*Korona	savaş	günlerinde	ön	saflarda	
savaşım	veren	tüm	sağlık	çalışanlarımıza	
yürekten	teşekkürlerimizle!..

			Prof.	Dr.	Murat	Dilmener	Koronavirüs	nedeniyle	hayatını	kaybetti.

 
Hayat bir kavga,
cesaretlendiğin kadar
Hayat bir umut,
düşleyebildiğin kadar
Hayat bir acı,
dayanabildiğin kadar
Hayat bir kumar,
riske girdiğin kadar
Hayat bir isyan,
direnebildiğin kadar
Hayat bir türkü,
söyleyebildiğin kadar

Hayat bir bilinç,
düşünebildiğin kadar
Hayat bir rüya,
uyuyabildiğin kadar

 Serdal GÖÇMEN

8/1 Hayat

“Irkçılar	çatlasın!..”	

Yaşayın çocuklar!..
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Biz ilkokula giden çocukların ve Mumcular 
Pazarına gidip de dönenlerin korkulu rüyası idi 
Kovancı Yokuşu...

Dik rampa...

O zamanlar ne köy yolları asfalt, ne de çok araba 
var ...  Kısa belli uzun belli, yeşil tenteli jipler en lüks 
arabalar... Hemen hemen her köyün de jipi vardı o 
zamanlar... Sonra damalı minibüsler, yamuk bacaklı 
skoda pikaplar geldi.

Jipler köylerin tozlu, çakıllı yollarında tozu 
dumana katarlardı .  Bazılar ının tepelerine 
(üstlerine) demir bagajlar yapılır, pazar eşyaları, 
heybeleri  çantaları ,  çuvalları  oraya konur, 
bağlanırdı. Böylece jipin içerisinde yolculara daha 
fazla yer kalırdı...

Böylesi bir durumda bagaj kapağı açılır, istepne 
tekerleği üzerine ayakta yolcular alınır, köye ya da 
pazara öyle varılırdı... Bir jip ne kadar yolcu alırdı 
derseniz en az yirmi, yirmi beş kişi... Yani tıka basa...

Bir de Kovancı Yokuşu'nu inip çıkarak her 
cumartesi-pazar gidip gelen bir kamyon vardı Mazı 
Köyü ve civarı insanlarını pazara getirip götüren 
D  Kovancı yokuşunu inleye eribaş'ın	 Kamyonu...
inleye çıkardı. Bazı yerlerde çok yavaş gitmek 
zorunda kalırdı. Yol bozuk ve dik... Bazen insanlar 
yaya yürürken arkadan kamyona atlar, binerdi...

Neyse DERIBAŞ başka yazımıza konu olacak 
zaten… Hatırladığım kadarı ile oğulları Ibrahim, 

Mehmet, Cengiz ve damadı köy enstitülü Antalyalı 
Ramazan Hoc amızdan daha ay rınt ı l ı  bi lg i 
alabilirsem...

Neyse, deyip anlatmaya devam edelim..

Mumcular pazarından dönen Mazı Köyü tarafı 
insanları eşekle, atla, katırla gelenlerin bazıları 
hayvanlara acır,  üstlerinden iner KOVANCI 
YOKUŞU'ndan çıkıncaya kadar yaya yürürlerdi. 
Aslında ne insancıl bir duygu değil mi?..

          *

Zamana ve yöremize baktığımızda ne çok tarihe 
geçmiş yokuşlarımız var:

Halikarnas	Balıkçısı'nın yazılarına konu ettiği 
AVRAM	YOKUŞU...

Milas'ın ..BOĞA	YOKUŞU.
Muğla Gökova arası SAKAR	YOKUŞU...
Göcek Rampaları GÖCEK	YOKUŞU...

Ve	de
Bizim Karaova'nın da  var...KOVANCI	YOKUŞU
 Bu yokuştan en çok arıcılar korkarmış. Nedeni 

belli. Anlatalım:

Eski den  fen n i  kovan l ar  yo k .  Kovan l ar 
karakütük	 kovanlar.  Halk onlara zamanla 
KARAKOVAN Kütük	 Kovan diyor.  diyor... Bu 
kovanlar arkadan ve önden kapaklı kovanlar... 
Bunların bir yerden bir yere nakli hayvanlarla 
oluyor. Hayvanın –atın, eşeğin, katırın- dengesini 
kaybedip yere yıkılması büyük bir facia. . .
      Hayvan yıkılınca, kovan kapakları yerinden 
çıkıyor ya da kovanlar yarılıyor, parçalanıyor... 
Haliyle arılar dışarıya hücum ediyor... Ortalık anacık 
babacık...

Arı vızıltısı uğultusu içinde kalıyor ortalık... 
Ortalık savaş alanı gibi karışıyor...

Bu yokuşta böylesi çok olaylar yaşandığı için 
buraya bundan dolayı  "KOVANCI	 YOKUŞU"
denilmiş, derdi büyüklerimiz....

Karaova'ya, Karaovalılara ve okuyuculara selam 
olsun...

KARAOVA'NIN KOVANCI YOKUŞU

Turan SERİNBodrum'da
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Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda
Düzenlenen Baloya  Katılan İşçi Kadınlar hikâyesi

1930'lu yılların sonu…

Türkiye'deki fabrikalarda Beethoven dinleyerek 
çalışan hiç işçi var mı? Dün vardı…

Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Beetho-
ven çalıyordu.

Piyanosu olan bir fabrikadan bahsediyoruz.

Emekçilerinin koro kurdukları ve klasik müzik ses-
lendirdikleri bir fabrikadan!

Işçi korosu, sadece Nazilli'de değil, Aydın ve De-
nizli gibi çevre illerde konserler veriyor ve Atatürk'ün 
çok önemsediği çok sesli müziği Anadolu'ya tanıtıyor-
du.

Ayrıca:

İşçilerin	radyosu	vardı.
Tiyatro	yapıyorlardı.
Fabrika	bir	eğitim	kurumu	gibiydi.
İşçiler	 yemek	 aralarında	 dünya	 klasiklerini	

okuyordu.
Fabrikada	eğlenceler	düzenleniyordu.	Balolar	

yapılıyordu.
Haftada	6	filmin	gösterildiği	700	kişilik	sine-

ma	salonu	vardı.
Kurulan	“Sümer	Halkevi”nde	halka	biçki-dikiş	

kursları	veriliyordu.	Yılda	iki	kere	halka	basma	da-
ğıtılıyordu.

Fabrikada	işçilere	okum yazma	öğretmek	için	a 
beş	sınıflı	okul	vardı.	“Sümer Ilköğretim Okulu” adlı 
bu işçi okulu 980 öğrenciye sahipti.

Işçi çocukları için 26 yatak ve 40 mevcutlu bir kreş 

kurulmuştu.

Lacivert – beyaz renkli Sümer Spor; atletizmden bi-
siklete, futboldan yüzmeye kadar birçok branşta faal-
di.

Paten yapılıyordu.

Bisiklet yarışları düzenleniyordu.

Fabrika bünyesinde 40 yataklı bir hastane, bir ec-
zane, bir de laboratuvar vardı.

Işçiler ve memurlar, fabrikanın hemen önünde 
özel olarak inşa edilen 264 dairelik ve bin kişilik loj-
manlarda kalırken, bekar işçiler için 350 kişilik bir “Be-
kar Işçi Evleri” vardı.

Işçiler arasında Türkiye'nin dört bir yanından ge-
lenler olduğu gibi,

Yunanistan'dan Bulgaristan'a, Almanya'dan Isviç-
re'ye kadar yurtdışından çalışmaya gelen 1200 işçi var-
dı.

Şehir merkezi ile fabrika arasında gidip gelen ve 
fabrika çalışanlarının yanı sıra Nazilli halkının da üc-
retsiz olarak binebildiği “Gıdı Gıdı Treni” vardı! Ve Gıdı 
Gıdı isminde mizah gazetesi çıkıyordu…

Bir gün yolunuz Nazilli'ye düşerse, Kemalist Dev-
rimi'nin ürünü, çürümeye bırakılan bu fabrikayı gö-
rün; Mustafa Kemal'e olan inancınız artar.

Ve kesinlikle…

Moral bozmak yok; aynısını yine yapacağız.

Yeter ki heyecanınızı kaybetmeyin…

                                                              SONER	YALÇIN

							Sümerbank	Fabrikaları	sadece	üretim	yeri	değil	aynı
zamanda	birer	kültür	merkezleriydi.	İşte	örneği:
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I. ULUSAL DİSİPLİNLER ARASI FEN EĞİTİMİ
 ÖĞRETMENLER KONFERANSI, 4-5 TEMMUZ 2020'DE
ÇEVRİM İÇİ OLARAK YAPILDI

Günümüzde	disiplinler	arası	alanları	bilimin	
doğası	ve	bilim	tarihi	ile	bütünleştirerek,	öğren-
cilere	21.	yüzyıl	becerilerinin	kazandırılmasında	
öğretmenlerin	 rolü	 giderek	 önem	kazanmakta-
dır.	Bu	kapsamda	öğretmenlerin	fen	bilimleri	kav-
ramlarıyla	matematiksel	düşünme	yeteneğini	bir	
arada	tutan,	sosyal	bilimler	ile	teknoloji	ve	mü-
hendisliğin	iç	içe	geçtiği	disiplinler	arası	uygula-
ma	örneklerini	tanımaya	ihtiyaçları	vardır.	Bu	ne-
denle	Ulusal	Disiplinler	arası	Fen	Eğitimi	Öğret-
menler	 Konferansı'nda	 öğretmenlerin	 mesleki	
gelişimlerini	destekleyici	nitelikte	bilgi	ve	bilim-
sel	tecrübelerin	paylaşılması	ve	örnek	atölyeler	
ile	 uygulama	 becerilerinin	 geliştirilmesi	 hedef-
lendi..

I.	Ulusal	Disiplinlerarası	Fen	Eğitimi	Öğretmenler	
Konferansında;

· öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyi-
ci nitelikte bilgi ve bilimsel tecrübelerin paylaşıldı.

· Atölye çalışmaları ile uygulama becerilerinin ge-
liştirilmesi hedeflendi.

· Aynı zamanda I. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eği-
timi Oğretmenler Konferansı;

öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte katılabile-
ceği,öğrenme ortamlarında ger-
çekleştirdikleri örnek uygulama 
etkinliklerini paylaşabileceği bi-
limsel bir ortam sundu.

Düzenleme kurulundan, da-
vetli konuşmacılarına, atölye ça-
lışmalarından proje sunumlarına 
kadar tüm konferans sürecinin öğ-
retmenlerimizle birlikte planla-
nıp yürütüleceği 

I.	 Ulusal	 Disiplinlerarası	 Fen	
Eğitimi	Öğretmenler	Konferansın-
da katılımcılara “Konferans Katı-
lım Belgesi” verildi.. 

Konferans	Konuları fen bil-
gisi, fizik, kimya, biyoloji ve mate-
matik eğitimi alanlarında disip-

linlerarası;

· öğretmen eğitimi,

· öğretim programları,

· öğretim yöntemleri,

· ölçme ve değerlendirme,

· öğretim teknolojileri ve uygulamaları,

· çevre eğitimi,

· okul dışı öğrenme ortamları,

· STEM eğitimi ve

· proje eğitimi olarak belirlendi..

I.	Ulusal	Disiplinlerarası	Fen	Eğitimi	
Öğretmenler	Konferansında;

· Davetli konuşmacıların sunumları 
(akademisyen, öğretmen)

· Akademisyen, öğretmen ve lisansüs-
tü öğrencilerin akademik içerikli sunumla-
rı (tebliğ, poster)

· Oğretmen-öğrencilerin tamamlan-
mış akademik projelerine ilişkin sunumla-
rı

· STEM ve disiplinlerarası atölye çalış-
malarına yer verildi..

Yaklaşık 200 katılımcının olduğu on li-
ne Konferansta 

Ortaklar Oğretmen Okullular (Adabe-
lenliler) dernek başkanı Mustafa Ozmen ve 
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Dernek üyemiz  ve Adabelen dergimiz yazarı Hüseyin 
Yaşarın birlikte Hazırladığı OKUL DIŞI  OGRENME OR-
TAMLARINDA  BUTUNSEL OGRENME konulu sözlü 
sunumu  Dernek Başkanımız  yaptı.Mustafa		Özmen

Mustafa	Özmen'in	yaptığı	sözlü	sunumun	öze-
ti		aşağıdadır.

Mustafa	Özmen	/ Emekli Oğretmen, Izmir

Hüseyin	Yaşar   / Emekli Oğretmen, Izmir

Okul	Dışı	Öğrenme	Ortamlarında	
Bütünsel	Öğrenme

                                        	Özet

 Oğrenme denilince akla ilk gelen kavram okul 
veya sınıftır. Ancak, bu gibi kutularda  ses,  koku, ışık, 
korku ve duyumsama, .. gibi uyarıcıların sayısı azdır. 
Bu yüzden,  öğrenme daha çok soyut kavramlara 
dayanır. Oysa okul çağındaki çocuklar için duygular 
ve duyumsama çok önemlidir. Doğal ortamdaki   
örneğin, şahinin haykırışı, orman içine dalan ince bir  
patika ,yeni  eşelenmiş toprak, çağlayan dere, kekik 
kokusu,.. gibi somut olgular çocuğun merak ve 
motivasyonunu artırır. Ayrıca, öğrenme, çocuğun 
yaşantısında olduğu gibi parçalar halinde değil, bir 
bütünlük(bütünsel) içinde olmalıdır.  Amacımız, hem 
somut duyumsamaların, hem de bütünselliğin yoğun 
olarak bulunduğu mekan olan doğal çevrede 
öğrenmenin kolay ve kalıcı olduğunu anlatmak, 
sorgulama ve etkileşimli öğrenmeye dayalı,   bir sivil 
öğrenme ortamı yaratmak, bilgi akışını zaman ve 
mekan bütünlüğü içinde etkinlikler ve oyunlar  
zinciriyle sürdürmek, çocukların ve halkın doğal 
çevreye olan ilgi, merak ve sevgisini çoğaltarak, 'çevre 
–insan '    bütünlüğünü  yaşama geçirmektir. Bir yıl 
boyunca, hem devlet okulu ve hem de 
özel okul öğrencilerinin katılımı ile 
orta okul öğrencilerinden oluşan 20  
şerli gruplar halinde yakın çevrede 
d o ğ a l   ö ğ r e n m e  a l a n ı  o l a r a k 
belirlediğimiz  Bornova- Homeros 
Vadisine gidildi.  Oğrenme rehberleri 
olarak Türkçe, Sosyal bilgiler, Fen 
bilgisi, Matematik, Resim ve Müzik 
öğretmenleri belirlendi. Oğrenme 
alanına gitmeden önce öğretmenler 

arasında bu alanda öğrenilecek temel kavram ve 
beceriler tartışıldı. . Bu kavram ve beceriler ile 
okuldaki bilgi akışı arasında ilişki kuruldu. Oğretmen 
ya da rehberlerin yapacağı etkinlikler ve oyunlar 
listesi hazırlandı. Oğrenme alanında kullanılacak 
araç ve gereçler belirlendi. Oğrencilere öğrenme 
alanının tanıtımını kolaylaştıran interaktif yol 
haritası verildi. Oğrenme alanı olan Homeros 
mağaralarına gidildiğinde; Homeros'un tarihi ve 
edebi kimliği üzerinde konuşuldu. Mağarayı 
oluşturan taş türü incelenirken, mağaranın çapı ve 
çevresi ölçülerek, buradan PI sayısına ulaşıldı. 
Mağara içindeki ses ve ışık yansımaları denendi. 
Dünkü ve bugünkü işlevi  ve  ayrıca turistik önemi 
araştırıldı Çevredeki flora ve fauna incelendi … 
Onceden planlanan etkinlikler yapıldı ve oyunlar 
oynandı. Mağaradan ayrıldıktan sonra öğrenciler ile 
öğretmenler bir araya gelerek; gözlenenler,  edinilen 
deneyimler, yeni öğrenilen bilgiler, dikkat çeken 
unsurlar paylaşıldı /tartışıldı. Uygulama öncesi 
hazırlanan çalışma kâğıtları öğrencilere dağıtıldı. 
Oğrencilerden bunları doldurmaları istendi. 
Ortalama 2-3 saat süren öğrenme süreci boyunca 
yorgunluk yaşanmadı,  dikkat ve öğrenme süresi 
arttı. Sıkıntı yerine mutluluk hakim oldu. Okulda 
adını duyduklarıyla ilk kez karşılaşmanın hayranlığı 
yaşandı. Çevre kirliliğinden üzüntü duyuldu. Sonuç 
olarak tüm bilgiler, doğada coşkulu bir etkileşim, 
i l e t i ş i m  v e  a n l a m l ı  b i r  b ü t ü n l ü k  i ç i n d e 
bulunmaktadır. Doğanın ruhuna girerek, onun 
frekansına ayak uydurmak, yaşamın tüm alanlarına 
coşku getirir. Ozellikle etkinlikler ve oyunlara 
emdirilmiş bilgileri çocuğun merak kesesine 
yerleştirmek doğal ortamda daha kolay ve kalıcıdır.

Anahtar Kelimeler: Bütünsel, Flora ve Fauna, 
Duyumsama, Gözlem, Teori ve Pratik



69ADABELEN 55  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite

Matematiğe Adını Kazıyan Kadın:     
Meryem Mƒrzakhanƒ 

Başarılı	insanlar	bana	hep	ilham	kaynağı	ol-
muşlardır.	Özellikle	de	başarılı	kadınlar	bana	ay-
rı	bir	 ilham	kaynağı	oluyorlar.	Bu	yazımda	da	
bir	 tanesini	 sizlere	 tanıtmak	 istiyorum.	 Şu	 an	
aramızda	olmasa	da	matematik	için	yaptıkları	
daima	yaşayacaktır.	Öyleyse	başlayalım.	

	Meryem	Mirzakhani	Kimdir?
Meryem Mirzakhani,  03 Mayıs 1977′ de Tah-

ran'da dünyaya geldi. Bütün eğitim hayatını Iran'da 
tamamlayan genç dahi, daha dahi olacağından ha-
bersiz olduğu günlerden birinde matematik öğret-
meninin motivasyon düşürücü ko-
nuşması yüzünden, matematik ile iliş-
kisini keserek okuma ve yazmaya yö-
neldi. Ancak bir sonraki yıl, matema-
tik öğretmeninin değişmesiyle yeni öğ-
retmeni Meryem'i matematik konu-
sunda teşvik etti. Matematiğe olan bu 
aşkı onu Uluslararası Matematik 
Olimpiyatları'na (UMO) katılmaya teş-
vik etti. 1994'te arkadaşıyla birlikte 
okul müdürünün kapısına dayanarak, 
“Biz	Uluslararası	Matematik	Olim-
piyatları'na	 (UMO)	 katılmak	 isti-
yoruz.”	diyerek katıldığı yarışmada 6 
testten 5'ini doğru yaparak 41 puan al-
mış ve Iran'a altın madalya ile dön-
müştür. Meryem'in bu başarısından 
sonra matematiğe olan ilgisi iyice 
arttı. 1995 UMO'da testlerin tamamı-
nı hatasız yaparak 42 puan topladı ve 
yine altın madalyayı Iran'a götürdü. Universite eği-
timinden sonra ABD'ye giden Meryem, Harvard, 
Princeton ve Stanford gibi en önemli üniversiteler-
de çalıştı.

Fields	Madalyası'nı	Kazandıran	Çalışma:
Riemann	Geometrisi
Kendisini ödüle götüren Riemman Geometri-

si'ni biraz tanımlayacak olursak, paralel doğrula-
rın birbirine yakınlaştığı bir uzayda bir küre yüzeyi 
geometrisi olarak açıklayabiliriz. Ekvatorun üze-

rinde alınacak iki noktanın ve kuzey kutbunun 
oluşturduğu devasa bir üçgen düşünüldüğünde, üç-
genin iç açıların toplamının 180'den büyük olduğu 
gözükür. Aslında bir ekvator yayı olan taban ile di-
ğer iki kenarı oluşturan meridyenlerin yaptığı açı-
ların her ikisi de 90 derecedir. Fakat kuzey kutbu kö-
şesindeki açı ne olursa olsun toplamda 180 derece 
olarak düşünülür. Riemann Geometrisi uzayın for-
muna en yakın model olduğu ileri sürülür. Ayrıca E-
instein'in teorilerine uygun ve kendine yakın bul-
duğu bir geometri olduğu da söylenmektedir. Bu ge-
ometri yapısında sarmallar ve şekiller ancak kar-

maşık sayılarla analiz edilebiliyordu. 
Mirzakhani, Riemann yüzeylerinin 
kendine özgü muhtemel geometrile-
rini haritalayarak ortaya çıkan yeni 
alanları hesapladı. Bu çalışması onu 
Matematikçilerin	 Nobel'i	 olan	 Fi-
elds	 Madalyası'na	 götürdü.	 Mer-
yem	 Mirzakhani,	 Field	 Ödülü'nü	
alan	ilk	kadın	matematikçidir.

İran	Basınındaki	Tabuları	Yıktı
Mirzakhani'nin ölümü Iran bası-

nında da ezber bozdu. 1979'daki dev-
rimden sonra başörtülü olmayan ka-
dınların gazetelerde yer alamaması 
kuralı 40 yaşındaki Mirzakhani'nin 
ölümüyle rafa kaldırıldı. Birçok gaze-
te Mirzakhani'nin başı açık fotoğraf-
larını birinci sayfadan basarak bir ya-
sağı daha ortadan kaldırdı. Meryem 

Mirzakhani kısa ömründe iz bırakacak işlere imza 
attı. Başta genç kızlara olmak üzere çalışma azmiy-
le hepimize ilham verecek ilham olacak. 

Matematik	Dünyası	Ne	Düşünüyor?
Matematik camiası, uzun süre bir kadının pres-

tijli Fields ödülünü almasını beklemişti. Jüride yer 
alan Profesör Frances Kirwan, aslında matemati-
ğin erkeklere özgü bir alan olduğu kanısının olduk-
ça yanlış olduğunu ifade edip, “Kadınlar matema-
tikle yüzyıllardır ilgileniyor ve bu alana katkıda bu-

Fark Yaratanlar: O bir İranlı!
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lunuyor.” demişti. Oxford Universitesi'nde uygula-
malı matematik öğreten Profesör Alison Etheridge 
de, ödülün Mirzakhani'ye verilmesinden büyük bir 
sevinç duyduğunu ifade ederek şunları söylemişti: 
“Kadınlar artık matematikte çok önemli başarılar 
elde ediyorlar. Bu ödülle de kadınların başarısı taç-
landırılmış oldu. Odül, kamuoyunun ilgisini yaka-
lamak açısından çok önemli. Bence yeni nesil üze-
rinde olumlu etkileri olacaktır.”

Yazımı bitirmeden önce Mirzakhani'nin bilim 
insanlara miras bıraktığı sözü şuraya bırakıyorum. 
Bu sözün sadece bilim insanlarına değil tüm insan-

lığa miras bırakıldığını düşünüyorum. Bugünkü 
mottonuz bu söz olsun: 

Ne	olursa	bilim	yolundan	ayrılmayın,	araş-
tırmadan	ve	düşünmeden	gününüzü	tamamla-
mayın	(M. Mızrakhani).

                              

Yazar:Ecem BOLUK

KreatifBiri.Com'dan

Dudağımda uçuklatan bir keder 
Dökerken kâğıda kaşınıyor beynim: 
 
Şekvacı bir suda büyüyen 
Bitap düşen bir çiçek anneciğim... 
 
Içtiğim ilaç yüzünden 
Yeni bir kedere indim: 
 
Kanserleşiyordu yaptığım iş
Oysa bir fertti benim gibi
Onardıkça oluşuyordu kusur 
Bırakıyordum o yüzden öylece 
 
Dudağımda kaşındıran bir gece 
Kanımda ilaçtan bir sahne: 
 
Ankara'da kabarıyordu deniz 
Tanıdık bir kar giriyordu aramıza 
Kurtarıyordu beni büyüyen denizden 
Kızılay'da dalgalandığını söylüyordu
Kızılay'da dalga olmaz ki diyordum;
Tanıdık bir ayak ucuydu Ankara
Iliklerine işlerken çocuk
Morarıyordu ayak uçlarında soğuk! 
 
Yarım kalmış annem, yarım kalmış işlerim 
Yarım kalmış şehrim, yarım kalmış beynim 
Işte buydu benim rüya halim... 

Kerem YILMAZ

Yaşamak, zilzurna sarhoş

Ağlamak kolay

Nefret ikiz doğururken

Sevinmek nerede?

Dünya tepe taklak, başı dönüyor

Uzülmek ortada, yok olmak kolay

Mutluluk izinde, huzur tatilde

Şu akıl denilen zavallı nerede?

Selin getirdiği karaçalıyı

Kristal vazoya koyarsan gül diye

O da seni alıp çöpe atar

Kalp olmuş pul diye

Buğday sanıp ayrık ekersen

Gübresini verip suyunu dökersen

Uğruna bin türlü zahmet çekersen

O da seni küçük görür kul diye

Vermek erdem diye ikram edersen

Once ona verip kalanı sen yersen

Nezaketen yol verirsen

O da sana güler başı kel diye

Hatasını zamanında görmezsen

Uzmemek için hatasın görmezsen

Haksızlıklarına karşı durmazsan

O da seni satar mal diye

MUTLULUK

Mustafa ULUDAĞ

ÇALI

RÜYA HALİM 

----------------------------------------------------
       Kerem Yılmaz diyor ki:     
       Antalya'da oturuyorum. Aslen Ankaralıyım. 21.01.1980 
doğumluyum. Gazi ve Ankara Üniversite'lerini bitirdim. 2012 
yılından beri, Protez Uzmanı Diş Hekimi olarak kendi 
muayenehanemde çalışmaktayım. Şiirim, umarım derginizde 
yayımlanmak üzere kabul edilir. Sevgi ve saygıyla…    



Fethiye	Belediyesi	tarafından	yapılan	Ka-
raot	Halk	Plajı'nın	açılışı,	Muğla	Büyükşehir	
Belediye	Başkanı	Osman	Gürün,	Sanatçı	Onur	
Akın	 katılımlarıyla	 açıldı.	 Tamamen	 doğal	
ürünler	kullanılarak	yapılan	ve	projesinde	ca-
retta	carettaların	yuvalanma	alanlarına	zarar	
vermeden	çizilen	Karaot	Plajı'nda,	tüm	ürün-
lerin	ahşap	ile	yapıldığı	görüldü.

Açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün, Milletvekili Süleyman Gir-
gin, eski Milletvekilleri Sami Gökmen, Cumhur Ya-
ka, CHP Il Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Be-
lediye Başkanı Bahattin Gümüş, Fethiye Belediye 
Başkanı Alim Karaca, CHP Ilçe Başkanı Mehmet 
Demir, Iyi Parti Fethiye Ilçe Başkanı Fatih Çoban, 
Iyi Parti Seydikemer Ilçe Başkanı Sevgi Nurten Gü-
ler, Iyi Parti Marmaris Ilçe Başkanı Ali Toksoy, Iyi 
Parti Dalaman Ilçe Başkanı Bahadır Bakırcı, Iyi 
Parti Köyceğiz Ilçe Başkanı Mehmet Durmuş, Iyi 
Parti Muğla Il Başkan Yardımcısı Yunus Onder, 
Muğla Iyi Parti Büyükşehir Belediye Meclis Uyesi 
Halil Faik Bozkurt, Iyi Parti Seydikemer Belediye-

si Grup Başkanı Uğur Karadon, diğer siyasi parti 
temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muh-
tarlar, çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Gözlemevi	hizmet	vermeye	başladı:

Tamamen ahşap malzemeler kullanılarak ya-
pılan plajın, ihale edilmeden, tamamen belediye 
ekipleriyle tarafından yapıldığı öğrenildi. Bu kap-
samda Caretta Carattaların yuvalanma alanları, 
endemik bitkilerin korunması gibi birçok konuya 
dikkat eden Fethiye Belediyesi, halk plajını açma-
dan önce çalışmalarını da bu doğrultuda hazırla-
dı. Açılışta caretta caretta ve bölgenin çevresel an-
lamda zarar görmemesi için Gözlemevi'nin plajda 
hazır vaziyette hizmet verdiği görüldü. Kafeterya, 
duş ve lavabo alanı, şezlong ve şemsiye ile peyzaj 
düzenlemesiyle Karaot Halk Plajı, vatandaşlara 
hizmet vermeye başladı.

Uygun	fiyatlar	dikkat	çekti:

Açılışta hizmet vermeye başlayan Karaot ka-
feteryasının Inlice Plajı'ndaki gibi uygun fiyatlar 
ile hizmet verdiği görüldü. Aynı zamanda Bakan-

lık tarafından korona virüs ile 
ilgili belirlenen geneldeki 
tüm kuralların plajın çeşitli 
alanlarında dikildiği dikkat-
lerden kaçmadı.

“Yanıklar	halkı	adına	te-
şekkür	ediyorum”

Açılış töreninde ilk ko-
nuşmayı Yanıklar Muhtarı 
Mehmet Argıç yaptı. Argıç, 
“Karaot Halk Plajımızı mahal-
lemize kazandırmak için eli-
mizden geleni yaptık. Başta 
Fethiye Belediye Başkanımız 
Alim Karaca olmak üzere, ya-
pımında emeği geçen işçi ar-
kadaşlarımıza, şube müdür-

Türkiye'nin ilk Ekolojik Plajı 
hizmete açıldı

Fethiye'den bir haber…
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lerine özverili çalışmalarından dolayı çok teşek-
kür ederim. Bize destek veren mahalle muhtarla-
rımıza da ayrıca teşekkür ederim hayırlı uğurlu ol-
sun” dedi.

Karaca,	 “Çevreciliğimden	 kimsenin	 şüp-
hesi	olmasın”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Siz de-
ğerli halkımız yanımızda olduğu sürece, çok güzel 
işlere imza atacağız. Seçimden önce verdiğimiz 
sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz ki 
163 bin nüfuslu Fethiyemiz'de halkımızın kulla-
nım alanında olacak olan halk plajları birileri ta-
rafından Fethiye dışından birçok insana ihale edi-
lerek, paralı hale getirilmişti. Biz size söz vermiş-
tik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Os-
man Gürün ile birlikte Down Kafemizin, 100 Yaş 
Evimizin son hallerini inceledik. Pandemiden do-
layı açılışları önümüzdeki günlere kaldı. 1 yıl için-
de sizlerle birlikte 10-15 projeyi hayata geçirerek 
hizmetinize sunacağız. Beraber yürümekten bü-
yük keyif aldığım Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız ve ekibiyle birlikte Fethiye'mizin gelece-
ğini şekillendireceğiz. Eşgüdümlü bir şekilde Fet-
hiye tarihinin en büyük yatırımlarını Sayın Os-
man Gürünle birlikte başlattık. Devamı da önü-
müzdeki yıllarda gelecek. Cumhuriyet tarihinin 
en büyük altyapı yatırımlarını Muğla Büyükşehir 
Belediyemizle birlikte hayata geçireceğiz. Hiçbir 
siyasi ayrım yapmadan, 41 mahallemize eşit hiz-
met yaparak bütün yurttaşlarımızın gönlüne gir-
mek istiyoruz. Açmış olduğumuz bu tesisler proje 
aşamasında bize destek veren, fikirleriyle birlikte 
bize güç veren bütün odalarımıza, kent konseyi-
mize ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür 
ederim. Normalde 2,5 milyona mal olacak bu tesi-
si yüzde yüze yakın onarımını yapımını kendi per-
sonelimizle yaparak, 550 bin liraya mal ettik. 40 
derece sıcağın altında bu tesisi yapan emekçi ar-
kadaşlarımıza teşekkür ederim. Burada benim ne 
kadar çevreci olduğumu bilenler vardır. Yapım 
aşamasında çok üzüldüm. Bu gördüğünüz tesis 
Türkiye'de tek. Yüzde yüzü ahşapla yapıldı ve ca-
retta carettaların korunması için gözlem evi yap-
tık. Çevreciliğimden kimsenin şüphesi olmasın. 
Benim iki evladım var. Birinin adı 'Doğa' birinin 
adı ise 'Deniz'. Fethiye'de ranta karşı doğanın ko-
runması için çalışacağız. Değerli sanatçımız Onur 
Akın bugün burada. Nasıl seçimlerden önce seçim 
müziğimi 1 lira para almadan yapmıştı. Bugün de 
bize destek olmak için yine burada. Güçlü adım-
larla yürüyoruz. Sizler yanımızda olduğunuz sü-

rece yapacak olduğumuz hizmetler ve gönül ba-
ğıyla birlikte önümüzdeki seçimleri çok güçlü bir 
şekilde atlatacağız. Katkısı olan ve bizimle birlik-
te bu açılışta yer alan herkese çok teşekkür ede-
rim. Hayırlı olsun” dedi.

Girgin,	“İşte	Halkçı	Belediyecilik”

Milletvekili Süleyman Girgin ise, “Pandemi dö-
neminde halkçı belediyeciliğin önemine tanık ol-
duk. Bu süreçte millet ittifakı ile birlikte CHP'li Be-
lediye Başkanlarımıza başta Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere bu sü-
reçte gösterdikleri halkçı anlayıştan dolayı teşek-
kür ederim. Halkçı belediyecilik kentin o kentteki 
insanlarla birlikte yönetildiğinin bilincinde hare-
ket etmektir. Halkçı belediyecilik 'Ben bu ülkeyi 
bir şirket gibi yönetmek istiyorum diyerek değil, 
belediyeyi halkçı bir anlayışla yönetmek' demek-
tir. Engellisiyle yaşlısıyla genciyle kadınıyla bele-
diyenin yerel hizmetlerini sosyal anlayışla halkın 
huzuruna sunmak demektir. Muğla yapılan hiz-
metlerle bir kültür şehrine dönüyor. Fethiye'ye ve 
Muğla'ya yapılan hizmetlerden dolayı başta Muğ-
la Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gü-
rün ve Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca 
olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür 
ederim” dedi.

Gürün,	“Ölüdeniz'in	alt	yapı	sorunu	orta-
dan	kalkıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 
ise, “Karaot Halk Plajı Başkanımız Alim Karaca ta-
rafından ihaleye girilerek alınmasaydı burada ne 
yapılırdı ve hizmet almanın bedeli ne olurdu diye 
düşünmemiz gerekiyor. Bütün kıyılarımızı adeta 
herkese peşkeş çekmek, Gökova körfezini parsel 
parsel satmak üzere her türlü planları yaptılar. Ol-
ması gereken plajların yerel yönetimlerde olması, 
halkımızın uygun şartlarda buralardan yararlan-
ması gerekiyordu. Ama maalesef Muçev adlı ku-
ruluşla Muğla kıyılarını satmaya hazır vaziyette-
ler. Bu görülmüş bir olay değil. Bunu yaparken fü-
tursuzca davranıyorlar. Adeta batan geminin mal-
ları gibi adrese teslim yapmak istiyorlar. Galiba za-
manları az kaldı. Hepimiz yerel seçimlerden son-
ra bu iş olacak ve gerçekten Türkiye'nin her yerin-
de çiçekler açabilecek dedik. O maneviyatla önü-
müzdeki günlerde yapılacak seçimlere hazır vazi-
yetteyiz. Türkiye bunu hak etmiyor. Demokratik 
ülkede yaşanılır şeyler yaşamıyoruz. Sistemin bü-
tün elemanları başta hukuk olmak üzere olması 
gerektiği gibi çalışmıyor. Bu sürdürülebilir değil. 



Erken veya zamanında yapılacak ilk seçimde 
Türkiye büyük bir nefes alacak ve Mustafa Ke-
mal Atatürk'ün bize çizmiş olduğu muasır me-
deniyetler seviyesine çıkmak için raydan çıkan 
treni raya koyup hedefe doğru yürüyeceğiz. Bi-
zi ne kadar ayrıştırmak ne kadar ötekileştir-
mek isterlerse istesinler, inadına berber olma-
mız gerekiyor. Bizim bir sloganımız var. 'Birlik-
te aileyiz, birlikte Muğla'yız' bunu şu şekilde ge-
nişletebiliriz; 'Birlikte aileyiz, birlikte Türki-
ye'yiz.' Her şeye rağmen hizmet üreten ve Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün yolunda giden belediye 
başkanlarımızı görüyorum. Bu iş olacak. Muğ-
la'yı yönetenler nasıl yapıyorsa, aynı anlayışla 
ülkeyi de yönetebilirler diye içimizi rahatlat-
mamız gerekiyor. Fethiye'de yılların biriktiği 
problemler var. Olüdeniz'in arıtma ve kanali-
zasyonunu yaptık. Olüdeniz sadece bizim değil, 
dünya mirası ve korunması gerekiyor. Yıllardır 
söylenen ama yapılamayan Ovacık-Hisarönü 
kanalizasyon çalışmalarına başladık. Fethiye 
Arıtma Tesisi'nin de kapasitesini iki katına çı-
karıp, daha çağdaş hale getirip arıtma suyun-
dan yeşil alanların sulanmasını sağlayacağız. 
Bu yatırımlar basit yatırımlar değil, yüksek ya-
tırımlar. Hala kanalizasyon kanalı olmayan yer-
ler var. Bütün Fethiye'yi kanalizasyona bağla-
yacağız. Down Kafe, 100 Yaş Evi gibi sosyal 
amaçlı çalışmalarımız da var. Ama aramıza Co-
vid-19 girdi. Biz sizleri aldatmayacağız. Yapa-
mayacağımız şeyleri yapacağız demeyeceğiz. 
Sizlere eşit mesafede hizmet etmeye devam 
edeceğiz” dedi. Gürün konuşmasının ardından 
ve Karaca'nın elini kaldırdı ve tebrik etti.  Ko-
nuşmaların ardından Karaot Halk Plajı'nın açı-
lışı gerçekleşti. Açılışta sanatçı Onur Akın sah-
ne aldı. Akın en sevilen türkülerini katılımlar 
için okudu. 
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                               “Elinka” 
Emel GÜNEŞ 

YAKINLAR
YAKINIMDA UZAKTI    

                                    elƒnkaemelgunes@gmaƒl.com

Paylaşırken, 

farkediyordu gözler bir anlık, 

oysa şiir şiir, 

nefes alışımdan süzülmüş,  

verirken dökülen, 

kalemimden sayfalara tutunmuştu harflerim, 

göremeyen yüreklere de giderken. 

Kimse yok mu?'nun kimsesizliğinden 

fırlamış cümlelerimdi. 

Yaşamın kıyısında uçuşan sözcüklerimi, 

yakalayıp da tutuvermiştim, 

yüzeysel ormanlarda kaybolmasınlar diye. 

Yaşam, sabır ve direnmekti. 

Birden, 

beyaz sayfalara döküldü UMUT UMUT, 

okyanus ötesinden, 

ŞUKRAN gönderdi, 

mavilerden BULUT. 

Ve ben o buluttaki umutlara tutundum. 

Yakınlar, göz ucundan kaymış bakıyorken, 

zaman durmuştu bende, 

bekliyorken, 

susmuştu bahanelerde donmuşlar. 

Var görünen kimselerin yokluğunda, 

can oldu bana sokaklar, öğrenciler, esnaflar, 

yolum üzerinde bin kat yabancılar. 

Yönüm ben oldu biz diyenlerle. 

Yürüme gayretimle ağrılar, ağrılarla ben 

ve çantamda kitaplar. 

Uzaktı yakınlar uzaktı, yakınımda uzaktı. 

UZAKLARDAN BIRILERI de 

YAKINDI BANA, 

ÇOK YAKINDI. 

Muğla	BB	Başkanı	Osman	Gürün	ve	Fethiye
Belediye	Başkanı	Alim	Karaca



Haberler Haberler Haberler

Asım Güneş Ağabeyimizin kita-
bı...

Bastan sona gürül gürül akıp gi-
den bir yaşam hikayesi...

Dün öğle saatlerinde başladı-
ğım bu güzel kitabı gece yarısına 
doğru bitirdiğimde, yerimden 
kalktım, pencereye doğru yönel-
dim. Ay en parlak haliyle gökyüzü-
nün tam ortasından bütün dünyaya 
gülümsüyordu. Kimbilir kaç milyar 
yıldan bu yana oradaydı? Kimbilir 
kaç milyar insan ömrünü görmüş-
tü? Kimbilir kaç milyar insan onu 
orada görüp geleceğe dair sözler 
söylemişti?

Şimdi ülkemin neresine bakarsa orayı aydınlatı-
yor, kör karanlığı aydınlatıyordu.

Asım Güneş'in;  benim saygıdeğer abimin, "O	
BENİM	İŞTE" adlı kitabını okurken, bir nehir içinde 
uzun bir yolculuğa çıkmış gibi hissettim kendimi. Ki-
mi zaman coşkuyla, kimi zaman hüzünle, kimi za-
man da sevinçle okudum 125 sayfada özetlediği ya-
şamını...

Hayat kolay değil aslında, bu hepimiz için geçer-
li. Her birimiz büyük zorluklarla ve büyük çabalarla 
bir yerlere geldik... Ve her birimiz hayatın ağır çeki-
cini yiye yiye keskinleştik. Kırmızı nar gibi alevinde 
yandık, piştik, olgunlaştık... Acılar çektik, kırıldık, 
üzüldük... Umutsuzluğa kapıldık zaman zaman ve 
umutla dolduk ardından... 

Muğla / Göcek / Gökçeovacık köyü 1954, köyün 
orta sınıf gelirinde bir ailenin en küçüğü dünyaya ge-
liyor, hastalıklı bir çocuk. Adını Mevlüt koyuyorlar. 
Iki buçuk yaşında çok ciddi bir hastalık geçiriyor ve 
öldü diye yas başlıyor, son anda ölmediği anlaşılıyor 
ve hayata tutunuyor. Babaya rüyasında, bebeğin adı-
nı ASIM olarak değiştirirse yaşayacağını söylüyor-
lar. Oyle de yapıyor baba adını değiştiriyor ve o gün-
den sonra yeni yaşamı başlıyor ASIM GUNEŞ'in... 

Kitap; bir arayış, bir göç hikayesiyle başlıyor. 
Gökçeovacık'tan, Beskese'ye, oradan Dikmekavak 
köyüne oradan da, DALAKLI Mahallesine... 

Baba okuryazar bir adam, hep iyi yaşam koşulla-

rı bulmanın, çocuklarının iyi yetiş-
mesinin peşinde, yardımsever...

Anne tüm anneler gibi "iş yası-
rı" bir anne. Sabah kalk, inekleri 
sağ, yemek pişir, çocukları giydir, 
kusat, tarlada çalış. 

Yazlık kışlık hazırla ile geçiyor 
ömrü...

Küçük Asım Ortaca Cengiz To-
pel Ilkokulunda eğitime başlıyor. 
Çok başarılı bir öğrenci. Çok başa-
rılı ve yurtsever öğretmenler var o 
dönemde okullarımızda...

KEMAL ŞAHIN ve PEMBENAZ 
ŞAHIN bunlardan yalnızca ikisi...

Bu soylu öğretmenler kuşağı, öğrencilerine ada-
mış kendilerini... 

Rahmetli Ortaca Belediye Baskanımız KEMAL 
ŞAHIN öğretmenimizin, öğrencileri Muğla'ya yatılı 
sınava götürmesi, burcu kokulu fırın ekmeği yeme-
leri,  Muğla Yalabık Parkta limonata ısmarlaması, 
orada yaptığı konuşmalar beni çok etkiledi. Nasıl bü-
yük fedakarlık bu diye kendi kendime sormadan 
edemedim...

Asım Güneş, ilkokul sonrası, hem Ortaklar yatılı 
ilköğretmen okulunu, hem de Denizli Parasız yatılı-
yı kazanıyor, ama o kafaya koymuş öğretmen ola-
cak... Çünkü o biliyor ki, büyük önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürkün dediği gibi, "Milletleri kurtaranlar, 
ancak ve ancak öğretmenlerdir."

Aydın/Ortaklar'da  sözlü sınava girip orada da 
başarılı oluyor. 

Orada öğrencilik yılları. 

Yaşadıkları, öğretmen ve öğrenci arkadaşları... 

Köy Enstitüleri kapatıldıktan sonra açılan bu 
okullarda Köy Enstitüleri havası sürüp gidiyor. Ora-
da verilen iş eğitimi gibi olmasa da; yine de çok nite-
likli bir eğitimden geçiyorlar. Hele öğrenci örgütü na-
sıl çalışıyor, nasıl çalışıyor... AsımGüneş okul liderli-
ğini seçimle alıp, bir yıl okuluna, okul başkanı olarak 
hizmet ediyor.

Bugün öğretmen yetiştirmenin nasıl yok edildi-
ğini de görüyorsunuz, satır aralarında...

O BENİM İŞTE: ASIM GÜNEŞ...
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Erdal	Atıcı	



Insan su gibi okuyup gidiyor kitabı...

Sonra mezun olup Ağrı'ya, birinci tercihine ata-
nıyor. Hemen mezun olduktan iki ayda oluyor bu iş-
ler. Bugün "tu kaka" ilan edilen yıllara bakın, bir de 
bugün atanamayan yüzbinlerce öğretmen adayına...

Iki yıl sonra Köyceğiz'e ataması yapılıyor. Bir yıl 
KARAÇAM, dört yıl AGLA Mahallesinden sonra ni-
hayet Çok sevdiği ORTACA'sına kavuşuyor.

Bu arada, hayatının en büyük şansı olarak nite-
lendirdiği Kamuran Hocayla tanışıyor ve evleniyor...

Son derece uyumlu bir örnek evlilik oluyor onla-
rınki...

Hiç halktan kopmadan ve onlarla birlikte çok gü-

zel bir hayat...

Asım öğretmen, ta çocukluğundan beri hayal 
kuruyor, hayalinin peşinde koşuyor ve hayallerini 
gerçekleştiriyor. Okura da onu öğütlüyor. Yaşamı 
öylesine değil hep yüreğiyle yaşıyor. Doğaya ru-
huyla bağlı, ondan bir şeyler alırken, onu koru-
manın gerekliliğine inanıyor. Inanmakla kalmı-
yor, eylemli olarak hayata geçiriyor. Ozellikle TRT 
ve Anadolu Ajansında muhabirlik yaptığı dönem-
lerde ve Ortaca Belediyesinde Meclis Uyeliği yap-
tığı dönemde...

Asım Güneş öğretmenimin kitabını okuyup bi-
tirdiğimde sevgiyle kitabı diğer çok sevdiğim ki-
tapların arasına bıraktım. 

Bu kitaptan da çok şey öğrendiğimi, hayatı ye-
niden yeniden sorguladığımı, gerçek olanın onurlu 
bir  yaşam olduğunun altını bir kez daha çizmek ge-
rektiğini düşündüm. 

Hey dostlar neredesiniz? Lütfen bu kitabı bulup 
okuyun. Ornek bir mücadele,  örnek bir yaşam... Ya-
şamın ta ortasından gelen bir adam...

Asım Güneş Abime ve değerli eşi Kamuran Gü-
neş' e sağlık ve mutluluk diliyorum. 

En derin saygılarımla...

(O Benim Işte, Asım Güneş, 127 sayfa)

iletişim: asmgunes@hotmail.com

Ortaklar öğret-
men okulunun kapa-
tılmasından birkaç 
yıl önce okulumuz gi-
rişinin sağ tarafında 
yapılmıştı. O yıllarda 
Fizik ve Kimya labo-
ratuvarları olarak kul-
lanmıştık. Yıllar son-
ra Ortaklar Adabelen 
Ortaokulu oldu. Bu-
gün Ortaklar beldesi-
ne bağlı çevre köyle-
rin çocuklarına taşımalı eğitim vermektedir.2020-
2021 öğretim dönemi öncesinde Ortaokulun Aile 
Birliği ile birlikte Derneğimizin önemli katkılarıyla 
Adabelen Ortaokulumuzun iç ve dış boya-badana 

işlerinin tamamlanmasına yardımcı olduk. Derne-
ğimize güç veren Adabelenlilere ve Adabelen 
dostlarına yürekten teşekkürler.

ADABELEN VEFA DUYGUSUDUR

Haberler Haberler Haberler
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Haberler Haberler Haberler
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ORAL URAL AĞAN
1955 Mezunumuz

SÜLEYMAN ÖZDEMİR
1962 Mezunumuz

CEZMİ GÜZEL
1975 Mezunumuz

AHMET AŞIK
1980 Mezunumuz

ARİF AYAZ
1972 Mezunumuz

HALİL DİKENCİK
1968 Mezunumuz

KÖKSAL ŞİMŞEK
1965 Mezunumuz

MEHMET ÜNLÜ
1958 Mezunumuz

RIFAT UÇAR
1975 Mezunumuz

SEBAHATTİN ŞAFAK
Sağlık Memurumuz

MUZAFFER BAYIR
Okul Şöförümüz

YUSUF GÜLTEKİN
1964 Mezunumuz

ZEKAİ AVCIOĞLU
1956 Mezunumuz

HATİCE KAHYA
1965 Mezunumuz

İBRAHİM KAYNAR
Öğretmenimiz

MUSTAFA ÖZER
Öğretmenimiz



İLETİŞİM:
Mansuroğlu Mah. 273/3 Sk. No:6/G  Bayraklı - İZMİR

Tel: (0232) 347 78 74 - (0505) 497 04 93 - (0538) 820 46 76

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE İÇİN, GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ…
Atatürk’ümüzün: “Cumhuriyet	 sizden	 fik-

ren,	ilmen	ve	bedenen	yüksek	karakterli	mu-
hafızlar	ister.”sözünü özümsemiş cumhuriyet öğ-
retmenleri olarak yaşamımızı sürdürüyoruz.

Hepimiz biliyoruz ki güzel yurdumuzun ba-
ğımsızlığı, burada kurulan Cumhuriyet, çok bü-
yük özverilerle elde edilmiştir.Bu büyük başarı-
nın temelinde, bizim bugünlerde rahat yaşama-
mızı sağlayan binlerce şehidimizin ve gazimizin 
harcının bulunduğunu unutmadık,unutamayız.

Ortaklar Oğretmen Okullular ( Adabelenliler) 
Derneği olarak sizlerin desteğiyle ekonomik zor-
lukları olan, başarılı, çağdaş, laik ve Cumhuriyet il-
kelerini savunan; Atatürkçü üniversiteli gençle-
rin eğitimine 2003 yılından beri katkıda bulunu-
yoruz.

Derneğimizin burs verme yetkisi 5253 Sayılı 
Dernekler Yasası’na göre yeni bir tüzük taslağı ha-
zırlanarak 26.05.2007 tarihinde olağanüstü ge-
nel kurulumuzda kabul edilmiştir. Bu karar Il Der-
nekler Müdürlüğü’ne sunulmuş ve onaylanmıştır.

2003 yılından 2020 yılına kadar toplam 700 
üniversite öğrencisine öğretim yılı içinde Ekim 
ayından başlamak üzere Mayıs ayına kadar 8 ay 
boyunca burs verdik. Yüzlerce adabelenli ve ada-
belen dostu bursverenlerimiz ile birlikte, Derne-
ğimizin bölge temsilcilikleri öncülüğünde bölge-
sel olarak katkı yapmak isteyen adabelenlilerin 
de burs katkılarını aldık

Burs sistemimizde öncelikle burs katkısı yap-
mak isteyenlerin sözlü yükleniciliği esastır. Der-
neğimiz bu yüklenimleri dikkate alarak öğrenci-
lerimize banka kanalıyla burslarını iletmektedir.

Derneğimiz yönetimine verilen yönlendirme 
yetkisi ile işleyen burs sistemimiz bütünüyle gü-
ven ve özveriye dayanmaktadır..Bu nedenle burs 
katkısı yapacak arkadaşların sözlerine sadık kal-
maması ,sonradan bir değişikliğe gidilmesi veya 
iptal edilmesi birçok yönden sakınca yaratmakta-

dır.

Miktardan daha önemlisi verilen sözlü yükle-
niciliğin sürdürülebilir olmasıdır.

Derneğimiz sizlerden aldığı güvenle 2020 -
2021 öğretim yılında da burs sistemini sürdüre-
cektir.

•	Burs	komisyonumuz	2020	-2021	öğretim	
döneminde	burs	tutarını	öğrenci	başına	aylık	
125,00	TL,	8	aylık	sürede	toplam	1.000,00	TL	
olarak	belirlemiştir.

• Burs bağış sistemimiz de bağış miktarının 
büyüklüğü yada k̦üçüklüğü önemli değildir

•	Burs	katkılarınızın	miktarı	bu	rakamın	
üstünde	ya	da	altında	olabilir

• Oluşturduğumuz burs havuzundaki biri-
kimler bir öğrenci payına ulaştığında yedekteki 
öğrenciye aktarılır..

Burs vermek isteyenler makbuz karşılığında 
dernek yönetimine yada aşağıdaki posta çeki ve 
banka hesaplarına ödeme yapabilir.

Dernek	Posta	Çeki	hesap	no:	5364820	dir.
**********************************
İş	Bankası	Karşıyaka	Şubesi	:	3470	-	2499035
İban	no:TR84	0006	4000	0013	4702	4990	35
***********************************
İş	Bankası	Mansuroğlu	Şb.	:	3458	-	0593317
İban	no:	TR30	0006	4000	0013	4580	5933	17

Bu güne kadar 
katkı koyan ve koya-
cak olan tüm Adabe-
lenlilere, Adabelen 
dostlarına yürekten 
teşekkürler ediyoruz.


