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Koronavirüs'e karşın size nasıl ula-
şabiliriz, diye düşündük. Çünkü ola-
ğan olarak, matbaada bastırıp dergi-
mizin dağıtımını yapmak çok riskliy-
di. Sizin için bile. Çok kişinin elinden 
geçerek sizin elinize gelen dergimizin 
covid19'u taşıyıp taşımadığını nere-
den bileceksiniz.

 Düşündük, tartıştık. En iyisi ba-
sım biçimini değiştirmeden hazırlayıp sanal âlemden siz-
lere ulaştırmaktı. Bunu yaptık. 

                                                   *
Barış	Manço	bir	şarkısında	soruyor:
Tek	bir	soru	hemşerim	memleket	nire?	
	Bu	dünya	benim	memleket	
	Hayır,	anlamadın	hemşerim,	esas	memleket	nire?	
Bu	dünya	benim	memleket	…			
 Korona da Çin'den yola çıkarak 'bütün	memleketinin	

dünya olduğunu gösterdi. Üstelik de kahramanlık tasla-
yarak dünya egemeni olduğunu sananlara haddini bildire-
rek… 

En güçlü kendisinin olduğunu düşünen insanlık, koro-
navirüsün dünyayı terk etmesinden sonra, doğa ile ilişki-
lerini bir kez daha gözden geçirmeli, dengeli bir ilişki kur-
malıdır. Çünkü her canlının bu dünyada bir yaşam alanı 
vardır. İnsanın da…  Eğer insan, şimdi olduğu gibi, yine 
can	derdine	düşmek istemiyorsa kendi yaşam alanının 
dışına çıkmamalı ve eski inin olmayacağının da normal
ayırdında olmalıdır. Sarsılan sosyal hayatını bugünkün-
den farklı yaşamalı, bencillikten de vazgeçmelidir. En 
önemlisi de	bilimi	rehber	edinmelidir.	Çünkü	bilimin	
olduğu	yerde	kötülüğe	yer	yoktur.

 Dünya bir oyun bahçesidir. Herkes oyununu doğru ve 
güzel oynarsa sorun kalmaz.  Yazarlarımız da bu anlayış-
tan hareketle emek ürünü yazılarını sizlere sundular. Siz-
lerin de ilgisini çekeceğini düşündüğümüz konuları ele al-
dılar. Yaşamın daha güzel nasıl olabileceği üzerindeki gö-
rüşlerini dile getirdiler. Fazla ayrıntı vermeyelim. Okudu-
ğunuzda siz de göreceksiniz.

                                                  *
Sözümüzü sonlandırırken şunu söyleyelim: 
Artık bundan sonra dünyayı ve yaşamı kötüleştirenler-

le kesin olarak yollarımızı ayırmalıyız. Onlarla sofraya da-
hi oturmamalıyız. Çünkü şeytanla sofraya oturanın kaşığı 
uzun olmak zorundadır. Yoksa aç kalmayı sürdürürüz.

Gün kötüyü çoğaltma günü değildir. Gelin kalbimizle 
düşünelim ve iyiliği çoğaltalım.

 Sağlıkla ve 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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Sabah olmuş,  yataktasın  
Şöyle bir kendini yokla 
Gerin 
 
Armağan diye sun bugünü kendine 
  
Haberleri dinleme 
Bırak bağıra çağıra konuşanları 
Ne derlerse desinler 
Okuma gazete başlıklarını 
Uçüncü sayfaları 
Sinirlerin dinlensin 
 
Armağan diye sun bugünü kendine 

 Aç pencereni, kuşları dinle 
Serin esinti yalasın yüzünü 
Düşün tarlaları, bahçeleri, kırları, ormanı 
Bak dağlara 
Düşle deniz kıyılarını 
Gölleri, nehirleri, dereleri 
 
Armağan diye sun bugünü kendine 

At kendini dışarı 
Uzaklaş  
Kolay yaşama olanakları sunarmış gibi görünen  
Beton kutulardan 
Arkanda kalsın kentin uğultusu 
Armağan diye sun bugünü kendine 
Koparmadan 
Soldurmadan, öldürmeden 
Sor bir papatyaya, çiğdeme, gelinciğe 
Nedir onları bu denli çekici kılan

Armağan diye sun bugünü kendine 

 

Çiçekten çiçeğe gezen arıyı gözle  
Börtü böceği 
Daldan dala uçan kuşu 
Kurumuş ağaçta dinlenen atmacayı gözle 
Anlamaya çalış 
Nedir onları tutkuyla yaşama bağlayan 
  

Armağan diye sun bugünü kendine 
 
Kapat telefonunu 
Kafanı dinle  
Dinle kendini 
Olç, tart 
Nesin, ne yapmaktasın, amacın ne 
Koştur, koştur, koştur 
Nereye kadar 
 
Armağan diye sun bugünü kendine 
 
Ya da her şeye boş ver 
Sat anasını dünyanın 
Bir günlük de olsa 
Kuşlarla, ağaçlarla, böceklerle, çiçeklerle iç içe 
Tadını çıkar yaşamanın 
 
Armağan diye sun bugünü kendine 

Gökhan ADALI
   dƒlƒnkemƒgƒ.gokhanadalƒ@gmaƒl.com

BAHAR KARŞILAMASI
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Bugün, hemen hiç eğitim görmemiş insanlar, bü-
yük paralar kazanabilmekte, toplumsal saygınlık gö-
rebilmekte, örnek gösterilebilmekte… Haram, bir 
anlamda helalleştirilmiş bulunmakta. Beter bir de-
ğer erozyonu baş göstermiş demek ki. Oğrencilerin 
eğitimde başarılı olma güdülenmeleri ayaklar altına 
düşmüş. Onlar neyi, niçin okuduklarını, okudukla-
rıyla ne yapacaklarını ayrımlayamaz konuma sokul-
muş durumdalar. Giderek artan bir umarsızlığa, ka-
yıtsızlığa ve bıkkınlığa itilmişler, umarsızlar… 

Eğitim yatırımını bir serbest piyasa anlayışı için-
de yürütüme sokan bir avuç parababası tilki azınlı-
ğın yüzü gülerken; veliler ve öğrenciler kan ağlama-
ya başlamış. Yapılan onca yatırımın boşa gittiğini gö-
ren bu tavuk çoğunluk, ne yapacağını şaşırmış bulu-
nuyor. Universiteyi bitirenler de, en az, üniversiteyi 
kazanamayanlar kadar mutsuzluğa, umutsuzluğa 
itilmiş.  

Bir baltaya sap olabilecek nitelikte yetişebilen 
bir avuç üstün beyin gücü de, kurtuluşu beyin göçü 
olarak dışarıya kaçmakta bulmakta.  

Eğitim, mal olmuş, meta olmuş. Bütünsel anlam-
da, eğitimimizin kendisi sınıfta kalmış. Orgün eğitim 
dizgemizin donanımı, işleyişi ve gelişimi yürekler 
acısı bir konuma düşmüş.  

Bu açmazı nasıl aşabiliriz pekiyi? Belirtilen sar-
maldan kurtulabilmek için, aşağıdaki önlemlerin, 
ivedilikle yaşama geçirilmesi gerekiyor: 

  a)	Dizgesel		Yönden	
  1. Kalıpçı, köşe dönmeci, ci eğiti-"adam	sende"

me son verilmeli. 
  2. Etkili ulusal okul modeli gerçekleştirilip, için-

de çağdaş eğitim iklimi sağlanmalı. 
  3. Eğitimin niteliği yükseltilmeli. Toplam kalite 

için yeni yaklaşımlar getirilmeli. 
  4. Dizge, ezberci yapıdan kurtarılmalı, testle bes-

lenen zihinsel soykırıma ivedi olarak bir son veril-
meli ve üretken bir yapıya hızla geçilmeli. 

  5. Dizge, eğitimin amaç ve felsefesi açısından 
ulusal bir karaktere kavuşturulmalı. 

  6. Dizgenin çalışma sürecinde bilgi eskimesini 
önleyecek önlemler alınmalıdır. Bunun yöntemi de,	
"öğrenmeyi	öğrenme"dir. 

   b)	Program	Geliştirme	ve	Yöntem	Açısından	
  1. Eğitim alanındaki teknolojik gelişmelere şaşı 

gözle bakılmamalı. Aktif eğitim ve sanal eğitim gibi 
gelişmelere ayak uydurulmalı. 

  Bilgisayarlı eğitimin gerçekleştirilmesinde geç 
kalınmamalı. 

  2. Bilgi toplumunda anamal bilgi; bilginin ürete-
ni de insandır. Dönüşümün anahtarı odur. Bu ne-
denle, öğrenci gençler, işe ve mesleğe yönlendiril-
meli, yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmeli. 

  3. Ailede, iş yerinde ve toplumda alışkanlığa dö-
nüşmeye başlayan iletişim sorunlarına çözümler 
üretilebilmeli. Yoğunluğu giderek artan etik çöküşe, 
karşılıklı sevgi ve saygı yitimine, höşgörü erozyonu-
na bir son verilebilmeli. Toplumsal iklimin kirlen-
mesi durdurulabilmeli. 

  4. Meslekleşme yönelimleri ulusal gereksinme-
lere koşutlanmalı. 

  5. Yabancı dille eğitime tezelden son verilmeli, 
anadille eğitim ve anadil eğitimine ağırlık verilmeli. 

  6. Bunları yaşama geçirirken de: 
 	*	Tekçi,	tek	sesli	otorite	okulundan;	çok	sesli,	katı-

lımcı	demokrasi	okuluna,	
		*	Yasakçı	ve	yaptırımcı	sorumsuzluk	okulundan;	

sorumluluk	veren	özgürlükler	okuluna,	

EĞİTİM  AÇMAZIMIZ 

Bekir ÖZGEN
bekƒrozgen35@hotmaƒl.com
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	 	*	Öğrenciyi	başkalarıyla	yarıştıran	çatık	kaşlı	sı-
nav	ve	test	okulundan;	öğrenciyi	kendisiyle	yarıştıran	
güleryüzlü	değerlendirme	ve	yaratıcılık	okuluna,	

  *	Düşünceye	ve	kitaba	düşman,	kendini	beğenmiş	
seçkinci	 okuldan;	 okuma	 alışkanlığını	 öne	 çıkarmış	
çağdaş	okula,	ulaşabilme	savaşımı	verilmelidir.	

 c)	Edimsel	olarak	
  1.  Bütçeden eğitime ayrılan pay artırılmalı. 
  2. Eğitim, genel anlamda bir kamu hizmeti olarak 

düşünülmeli; parayla alınıp satılabilen; parası olan-
lara ayrıcalıklar yaratan bir meta olmaktan çıkartıl-
malı. 

  3. Beyin göçü durdurulmalı, üstün beyin gücü-
müzü kullanacak ortamlar yaratılmalı. 

  4. Eğitimin ulusal boyutu bir kez daha gözden ge-
çirilmeli; eğitimdeki kuşatılmışlık kaldırılmalı. 

  5. Eğitimde israf önlenmeli, kaynak yaratıcı giri-

şimlere yer verilebilmeli. 
  6. Okullarımızın fiziki yapılanması, tam öğren-

meye elverişli kılınmalı. 
  7. Yeni eğitim teknolojileri geliştirilmeli. 
  8. Eğitim fakültelerimiz, toplumumuzun eğitime 

nasıl baktığını bilimsel olarak araştırmalı, bu ve ben-
zeri sorunlara çözümler bulunmasında daha ciddi ça-
lışmalar yapmalı. 

   9. Tüm kuruluşlarımız, eğitim konusunda daha 
duyarlı olmalı, kendilerine düşen sorumlulukları ye-
rine getirmeye çalışmalı. 

  10. Eğitim, eğitimcilere bırakılmalıdır. 
   Oğrenci gençlerimiz okullarımızın varlık neden-

leridir. Bu yüzden, eğitimimizin merkezinde onlar bu-
lunmalıdır. Onları önemsemeyen, yarınlarda önlerini 
açacak donanımlar kazandırmayan okula,  de-okul
nebilir mi? Diploması, mutsuzluk belgesi olan bir ku-
ruma  adı verilebilir mi? okul

  Uzmüşler çocuğu, diğer çocuklar. 
"Senin baban çöpçü, sen de pis kokuyor-
sun.” demişler. Vicdan duygusu tam ge-
lişmemiştir okul öncesi çocuklarında. 
Zaman zaman böyle acımasız olabilirler. 
Kırmışlar yavrucağın kalbini.

Konuştum babayla. Çok üzüldü, ço-
cuğunun üzülmesine. Dağ gibi adam göz-
yaşlarını ilk kez ayırdı gözlerinden belki 
de. “Üzülmek	yetmez,	bir	planım	var.	Da-
hil	olur	musun?” dedim. Kabul etti seve 
seve. 

“Pis	ülke” oyunu oynattım çocukla-
ra bir gün. Türetilmiş (uydurma) bir 
oyun. Ne bulduysak attık yerlere. Bu ara-
da  sıktık sınıfa, ço-“kötü	 koku	 spreyi”
cuklar görmeden tabi. Birazdan sınıf da-
yanılmaz bir kokuya karıştı. Dedim niye	
böyle	 oldu? öğretmenim	 çöplerden,	 pislikten. Dediler  
Durun bakın	kapıya,	biri	gelecek,	kurtaracak	bi- dedim, 
zi	bu	pislikten,	kokudan, büyüleniyor sanki. Bak bak bi-
tiremiyorlar. 1.90 boy. Heybetli mi heybetli çöpçümüz.

Başlıyor hemen temizliğe. Ben de pencereleri açı-
yorum hemen. Temiz hava nüfuz edince etkisini kay-
bediyor kötü koku spreyi. Yardımcı öğretmenimiz de 
yasemin kokulu oda spreyini sıkıyor birkaç fıs. Çocuk-
ların gözü bizi görmüyor zaten. Ama içlerine doluyor 
mis gibi çiçek kokusu. 

Sonra yarım ay düzeninde oturuyoruz çöpçünün 

karşısına. Konuşuyor prova ettiğimiz gi-
bi. “Çöpçüyüm ben” diyor. “Siz sabahları 
uyurken daha, ya da gece yarısı mahal-
lenizin çöplerini topluyorum. Arkadaş-
larım da var. Onlar da topluyor. Çöpler 
toplanmasa sokaklardan, her yer bugün 
sınıfınızın koktuğu gibi kokar. Çöpçülük 
zordur çocuklar. Çok zor iştir.” Anlatıyor 
uzatmadan. Kısa, öz, keskin. Anlattıkça 
daha da büyüyor adam.

Nasıl dinliyorlar anlatamam. Gözle-
rini hiç ayırmadan. Hele oğlu. Gurur du-
yuyor babasıyla ve her sözünde hayran 
oluyor ona. O bakışa ömür verilir inanın 
bana.

Sonra fotoğraf çektiriyoruz hepimiz 
kahramanımızla. Alkışlarla ve aşkla 
uğurluyoruz çöpçümüzü. Bir baba, bir 

oğul. Tedavi edilmiş iki yürek. Işimiz bu. Yüreğe do-
kunmak. Hanımlar, beyler! Bir çocuğun alın teriyle pa-
ra kazanan babasının mesleğinden utanmasına daya-
namam. Dayanırsam, öğretmen olamam.

Ertesi sabah soruyor birkaç veli. “Bizim çocuk ak-
şamdan beri büyüyünce çöpçü olacağım diyor. Siz ne 
öğretiyorsunuz bu çocuklara Allah aşkına?”

Gülümseyerek cevap veriyorum: 
“İnsan	olmayı	öğretiyoruz.”

	 	 	 				C.	Ceylan	/	İnternetten

              “NE GÜZEL ÖĞRETMENSİN SEN!..”
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EĞİTİMDE YENİ KOORDİNATLAR
Durmadan aynı yöntemi uygulayarak farklı sonuçlar 

doğmasını beklemek aşırı derecede saflık olur.  Tıpkı 
buğday ektiğimiz tarladan karpuz toplamayı ummak gi-
bi. Eğitim çalışmalarında da durum aynıdır.  Nitekim 
mevcut eğiti m yöntemlerini ne kadar iyi uygularsak uy-
gulayalım günümüzün ihtiyacı olan/beklediğimiz insan 
tipi yetişmez. Ayrıca değişen ihtiyaçlar da karşılana-
maz. Orneğin, günümüzün ihtiyacı olan ayakkabıyı bek-
lerken, fabrikada bir yenilik yapmadığımız için,  çarık 
üretmeye devam ederiz. Yaşadığımız zaman diliminde 
Ihtiyaçlar değişmiş ve çeşitlenmiş bulunuyor. Bu bağ-
lamda bazı ülkeler tarım toplumundan sanayi toplumu-
na geçerken, bazıları ise çoktan bilgi toplumuna ulaş-
mış durumdadır. Insan zekâsı, yaratıcılık ve üretim dur-
madan gelişiyor. Bu günün bilgisi, makina ve teçhizatı er-
tesi gün eskirken, eğitimdeki koordinatların değişmesi 
de bir zorunluluk haline gelmiş bulunuyor.

Oğrenme bilgiyi işleme, anlamlandırma, yorumla-
ma, transfer edebilme, kullanabilme ve ondan yeni bil-
giler üretebilmektir. Müfredatta 
belirtilen ''şeylerin listesi'' şeklin-
deki malumatın ezberlenmesi de-
ğildir. Oğrenme, kişinin profiline 
(hız,	 yetenek,	 kapasite) ve stiline 
göre gerçekleşen bir olgudur. Bil-
ginin, kişilerdeki farklılıkları gö-
zetmeksizin aynı anda ve oranda 
herkes tarafından öğrenilmesini 
beklemek gibi  bir yanlı-toptancı
şa düşmemeliyiz. Yeni koordinat-
lardan biri de budur.

Bilgi toplumunda itici güç, bizatihi bilginin kendisi-
dir. Bilgiyi üreten ise insan zekâsı ve yaratıcılığıdır hal-
de kişilerin yaratıcılık ve yeteneklerini ortaya çıkaracak 
yöntemleri tercih etmelidir. Müfredatı ve öğretmeni de-
ğil, bizzat öğrenciyi merkeze almalıyız. Almalıyız ki ne-
densel düşünen, aklını kullanan, yerel ve evrensel de-
ğerleri organize ve entegre edebilen, elde ettiği bilgiler-
le kendi ve genel sorunları çözebilen bir insan tipi orta-
ya çıkabilsin. Koordinatlıları koordine ederken bu hiza-
dan da bakmalıyız.

Okul yöneticisi, yakın ve uzak çevre ile iletişim için-
de olmalıdır. Kapının kolu, etek boyu, ceketin düğmesi 
gibi günlük rutin işlere boğulup kalmamalıdır. Yönetici 
en uygun öğrenme ortamlarını hazırlar, yöneticilikten 
önce rehberlik eder. Yöneticiden çok lider olduğu için, 
sürekli öğrenci, öğretmen ve diğer personel görüşlerini 
alarak katılıma önem verir. Mutlak itaatin iletişim ka-

nallarını tıkadığına inanır.   Bu yaklaşımı ile okula de-
mokrasi mesajları verir. Katılımla birlikte, fikir zenginli-
ği ve işbirliği artar. Düşünceler çekinmeden söylenebil-
diği ve yetenekler özgürce kullanılabildiği için herkes 
mutludur.  Katılım nedeniyle, kuruma olan aidiyet artar.

Müdürlüğü, mezun olduğu dinsel içerikli okuldan 
menkul olan (%82)  yöneticilerin gücü, bilgi ve yete-
neklerinden değil, kendine verilen(kayrılan) statüden 
kaynaklıdır. Tek bilen bunlardır. Müfredata ve naftalin 
kokan kurallara ve üstlerine aşırı derecede bağlıdırlar. 
Uste itaat ederken, alttan da itaat isterler. Değişime risk 
getireceği için karşıdırlar. Tarikat, tekke ve medreseler-
le ''değerler eğitimi'' protokolleri imzalamaktan çekin-
mezler. Yüzleri yeniye değil, eskilere dönüktür. Bu gibi 
koordinatsızlara karşı dikkatli olunmalıdır.

Değişim ve dönüşüm, lider/ yöneticinin takip ede-
ceği bir çizgi olmalıdır. Yeni mevziler kazanmalı, dur-
gunluk ve kuşatılmışlıktan kurtulmalıdır. Bu sırada taş-

lar yerinden oynar, belirsizlik ve 
tehlikeler ortaya çıkabilir. Denge-
nin bozulması ve belirsizlik tehli-
ke yaratabileceği gibi bazı fırsat-
lar da doğurur. Bu noktada yöneti-
cinin lider özelliği ortaya çıkar. He-
defi ve öncelikleri, sonra strateji 
ve standartları belirler. Süreci ya-
kından takip ederek başarıya ula-
şır. Sürecin her zaman iyi gitmeye-
ceği açıktır. Bu noktada, bazı ku-
rum çalışanları eski düzeni sa-

vunmaya başlarlar. Umutsuzluk yayılmaya başlamıştır. 
Bazıları eskiyi beğenmez ama yeni yapıdan da kuşkulu-
dur. Ozel dersler, yıllarca biriktirdiği klasik sınav soru-
ları, tahrir metodu ve testler gibi uzmanlık(!) alanları el-
lerinden gideceği için korkar ve karşı dururlar. Bölüm 
başkanlığı, müdür yardımcılığı ve müdürlük makamla-
rında bulunanlar oluşacak yeni değişim ortamından te-
dirgin olurlar; açıktan veya kapalı olarak karşı çıkarlar. 
Lider/ yönetici, M. Kemal'in Kurtuluş Savaşı sırasındaki 
''yanımızda olanların değil, karşımızda olanları iyi he-
saplamalı'' sözünü esas alır ve yoluna devam eder.

Bulunduğumuz koordinatları daha da iyi belirleye-
bilmek için veliler, yerel yönetimler, sivil toplum örgüt-
leri, tedarikçiler,… etkileşim halinde bulundukları eği-
tim kurumları ile periyodik olarak görüş alış verişinde 
bulunmalıdır.   Böyle bir koordinatta n /aynadan kendi-
mizi daha iyi görebiliriz.    06 02 2020       

Hüseyin YAŞAR
huseyƒnnyasar@hotmaƒl.com
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Yoksul, kavruk birer Anadolu çocuğuydular… 
Cumhuriyet'in açtığı yolda, Tonguç Baba'nın 
okullarında kendi damarlarındaki çoğul halk kül-
türüyle, özgür yöntem tartışmalarıyla, evrensel 
bilgi ve estetikle yeniden kavruldular. Kendi yapı-
larını kendi elleriyle kurdular, kazma kürekle dağı 
taşı yararak su getirdiler, kendi becerileri elektrik 
santrallarıyla, jeneratörlerle aydınlandılar, arıcı-
lık, balıkçılık, tahılcılık, kayısıcılık, narenciye üre-
timi yaptılar; süt sağdılar elleriyle, tırpan çektiler, 
ot - ekin biçtiler Anadolu'nn tarlalarında, yamaç-
larında. Köylüleriyle omuz omuza doğaçlama 
oyunlar oynadılar, kooperatiflerde üreticilerle ör-
gütlenip bezirgâna, tefeciye kafa tuttular. Dersle-
rini kendileri hazırla-
dılar, okul yönetimle-
rine katıldılar, yöneti-
cilerine eleştiriler 
yağdırdılar… Adları 
ansiklopedilere ge-
çen yazar oldular, şair 
oldular. Universitele-
rin güzel sanatlar fa-
kültelerinin kurucu 
dekanlıklarına ulaştı-
lar…

UNESCO'nun bü-
tün dünyaya örnek diye gösterdiği Köy Enstitüleri 
ile anıldılar… Bir sabahyıldızı gibi hep parlayarak 
kaldılar.

Dünyanın egemenlerinin, Anadolu ve Rume-
li'nin kan emicisi toprak ağalarının, aracıların, be-
zirgânların hışmına uğradılar; okulları kapatıldı, 
kendileri sürüldüler, soruşturuldular, tutuklandı-
lar… Yılmadılar; halk çocuklarının aydınlık gele-
ceği için birer ateş topu oldular, sendikalar kurdu-
lar, kitaplar, dergiler yayımladılar…

Kendileri gitti de, geride o açtıkları yol kaldı 
bizlere…

Bütün faşist darbelerin hışmı onların üstünde 

patladı… 12 Eylül faşizminin arkasından gelen 
günlerde sade suya tirit, taklitçi edebiyatın ka-
lemşörleri tarafından aşağılanmaya, edebiyat 
dünyasından dışlanmaya çalışıldılar…

Onları yeniden, bilimci, çoğulcu, çözümleyici 
bir anlayışla bir kez daha ele almak, anlatmak gö-
revi düştü omuzlarımıza…

Onurla kabul ettik… Okullarının kurucusu Ton-
guç Baba'da, onların uğraşlarında, yazdıklarında 
var olan, ama bugüne kadar görülememiş değer-
leri savaştırmaya, asla bir tekrar, yineleme olma-
dan, o bakış açısıyla bugünü yeniden kurmak için 
çıktık yola…

Türk Romanında, 
Karnaval, Anadolu Rö-
nesansı, Dillerine Kur-
ban, Dilin Dört Atlısı 
gibi yapıtlarda edebi-
yatımızı çoğulcu bir 
bakış açısıyla yeniden 
mercek altına alarak 
“Batı Rönesansında 
Rabelais, Türk Edebi-
yatında Köy Enstitülü 
Yazarlar” özgün te-
ziyle onlar için söz 

hakkı aldık; Cılavuz'dan Hasanoğlan'a, Beşikdü-
zü'nden Düziçi'ne, Dicle'ye, Arifiye'ye yürümek 
var, onları bugünün koşullarına taşımak var şim-
di…

Emperyalist Batı dünyası ile yapılan kirli ticari 
anlaşmaların, karanlık odalarda yapılan pazarlık-
ların esip kavurduğu, insanları can damarından 
vurduğu, masum halk kanının akıtıldığı çıkarlar 
dünyası yerine insan kardeşliğinin, dayanışma-
nın, paylaşmanın, Anadolu imece geleneğinin gü-
nümüze egemen olacağı bir yaşam için bu topra-
ğın ve toplumun derinliklerine ışık tutmaya çalış-
malıyız… El ele, kol kola durmalıyız.

CILAVUZ'DAN HASANOĞLAN'A, 
O IŞIKLI YOLDA…

Dr. Alper AKÇAM Köy Enstitülerinin
80.kuruluş yıldönümünde
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Köy Enstitülerinin kapatılması affedilmez bir 
köy ve köylü düşmanlığıdır. Tarihin bağışlamaya-
cağı bu kirli oyun, emperyalizm ve içerideki işbir-
likçileri, toprak ve rant ağaları ile bunların elinde 
oyuncak olmuş siyasilerin eseridir. Bu oyuna katkı-
sı olanların ahiri iyi gelmemiştir.

Tertemiz köy çocuklarına sürülmek istenen le-
ke tutmamıştır. Zihinlerde yaratılan suçlamalarla il-
gili bir mahkeme kararı da yoktur. Şimdi köyler fik-
rı̂ bir karanlık içindedir. Köylerde, yüzde doksanlar 
oranında okullar kapalıdır. Okul binaları yıkıma ter-
kedilmiş, ahır, samanlık, kümes ve depo olarak kul-
lanılmaktadır.

Sayın Süleyman Demirel, Erbakan, Bülent Ece-
vit'in de yardımı ile 
bünyemize hiç uy-
gun olmayan ve “TA-
ŞIMALI” diye adlan-
dırılan bir eğitim sis-
temi uygulanıyor. Bu-
gün en az yirmi bin 
köy, öğretmen yüzü 
görmüyor. Köylü al-
tı-yedi yaşındaki ço-
cuğunu, sabahın er-
ken saatlerinde ser-
vis ile şehir ve kasa-
balara gönderiyor. 
Küçük yaştaki çocuk, riskli bir yolculukla evinden, 
anne-babasından, sıcak yemeklerinden mahrum bı-
rakılıyor. Bu sistem çilelerle dolu…

Cemaati olmayan camide imam var. Ama on öğ-
rencinin taşındığı köyde öğretmen yok!... Italya ve 
Israil'de iki çocuğa bile öğretmen var. Geleceğimi-
zin teminatı çocuklarımız böyle mi yetişmeli? Ima-
m ın old uğu  köyde öğret men  de ol malı! …
      Köy Enstitülerinden yetişen öğretmenler, sade-
ce sınıf içinde değil, köy odalarında ve köy kahvele-
rinde de aydınlatma görevlerini yerine getiriyor-
lardı. Buna rağmen, başarıları Türkiye sınırlarının 
dışına taşmış bu tertemiz köy çocuklarına ve yetiş-
tikleri kurum olan Köy Enstitülerine olan sözlü sal-

dırılar hâlâ devam etmektedir. Bu saldırıların ya-
pılmış olması, ölenlerimizin kemiklerini, hayatta 
kalan yüzde beşlerin ve bu kuruma saygı duyanla-
rın gönüllerini acıtmaktadır.

Hiçbir Köy Enstitülü; ne cumhurbaşkanından, 
ne başbakanından, ne de bakanından, genel müdü-
ründen ve okul müdüründen, “şu görüşte, bu ide-
olojiye göre yetişecek-yetiştirileceksiniz, karşı gö-
rüşlere kindar olacaksınız.” diye bir talimat alma-
mıştır.

Ben, seksen sekiz yaşında, Köy Enstitüsünün ye-
tiştirdiği bir öğretmenim. Ulkemizin çıralarını ya-
ratan Köy Enstitüleriyle ilgili gerçekleri şöyle sıra-
layabilirim:

1- Köy Enstitüle-
rine beden ve ruhsal 
yönden sağlam köy 
çocukları sınavla alı-
nır,  a ltı  yıl  yat ıl ı 
okurlardı. 

2- Hangi aralık-
larla olursa olsun, iki 
yıl sınıfta kalanlar öğ-
retmen olamazlardı, 
ö ğr et m en li k  i ç in 
standartlara uygun 
başarı sağlamak ge-

rekirdi.
3 -Köy Enstitüleri; öğretmen olacak adayları en 

üst düzeyde tutar, birincil değer olarak görürdü. Ba-
şarıları standardın altında kalan öğrencileri, şim-
diki sistem gibi sokağa atmaz, evine de göndermez-
di. Peki ne yapardı? Enstitülerin bünyesinde bulu-
nan köy sağlık memurluğu, köy ebe-hemşire bö-
lümlerine yönlendirirdi. O da olmazsa; okulun bün-
yesinde terzilik, marangozluk, demircilik, tarım ve 
hayvancılık kurslarında yetkili uzmanlar, ustalar ta-
rafından yetiştirilir; sertifikaları verilir, öğrenciler 
usta eğitici olarak köylerine dönerlerdi. Kalburun 
üstünde kalanlar da altına geçenler de köye hizmet 
içindi.

KÖY ENSTİTÜLERİNİN
KAPANIŞ ACILARI*

Mustafa KIRIŞ**Köy Enstitülerinin kuruluş
yıldönümünde

Kastamonu	Gölköy	Köy	Enstitüsü–1945
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4- Tüm derslikler, yatakhaneler, 
yemekhane gibi sosyal tesislerin alt 
ve üst yapıları öğrencilerin kendi 
ürünleriydi Yerleştikleri bozkıra can 
verir, yeşille donatırlardı.

5- Günde iki saat etüt, sekiz saat 
ders yapılır; iki saat atölyelerde, ta-
rım bağ-bahçe, hayvancılık, arıcılık 
gibi uygulamalı, altı saat ise dersha-
nede geçerdi. Okullar fabrika , 
dershaneler ise bir atölye gibi üre-
tim yerleriydi.

6- Yaz-kış her sabah tam mevcut-
la yarım saat milli oyunlar oynanır, 
beden eğitimi yapılırdı.

7- Her öğrencinin iki dalda el be-
cerisi edinmesi, bir de müzik aleti çalması zorun-
luydu.

8- Okulun kitaplığı Türk ve Dünya klasikleri ile 
başvuru kitapları bakımından zengindi. (Ne yazık 
ki Enstitüler, bu kitaplar ve imece çalışmaları nede-

niyle de suçlamalara, iftiralara maruz bırakıl-
mışlardır.) 

Ozetlersek; Köy Enstitüleri Türkiye'ye ve 
dünyaya, geniş pencereden bakan eğitim, öğre-
tim, yaşam, bilim, üretim, uygarlık, aydınlanma 
yuvalarıydı.

Köy Enstitüleri; şehir ve kasabalıların konuk 
olarak bile gelmeye tenezzül etmedikleri kırk 
bin köyün her yönüyle karanlık bir yaşama terk 
edildiği dönemde; köyü-köylüyü aydınlatmak, 
bozkırı yeşertmek için kurulmuş kültür anıtla-
rıdır. Ne yazık ki bu anıtları bugün bile ucube gi-
bi görenler bulunmaktadır.

Büyük usta sanatçının “Herkesin	bir	derdi	
var	saklar	içerisinde” dediği gibi, Köy Enstitü-
lerinin haksız zamansız kapatılmasının acısı var 

içimde…
------------------------------------
*Bu yazı dernek üyemiz Metin Bildirici tarafından iletil-

miştir. Mustafa Kırış M. Bildirici'nin kayınpederi'dir.
**Kastamonu-Gölköy Köy Enstitüsü mezunu

Köy	Enstitülerinin	kapatılması	ile	ilgili	olarak	diyor	ki:
“Kemalizm'in bağımsız toplum, özgür yurttaş yaratma amacı terk 
edilerek, Ikinci Dünya Savaşı sonrasının gelişmeleri ile de biçimsel 
demokrasiye doğru eğilimler arttı. Bu devrenin en önemli ve ilginç 
olayı 1937'de Köy Enstitülerinin kurulmasıydı. Köy Enstitüleri, 
tüketici eğitimden üretici eğitime geçilerek toplumun yeni baştan 
örgütlenmesini amaçlayan bir 'kansız ve sessiz' devrimdi. Bu 
girişim egemen çevrelerin baskısı ile önlendi ve Enstitüler  
kapatıldı.” 

Köy	Enstitülerinin	iki	
kurucusu;	İsmail	Hakkı	

Tonguç	ve	Hasan	Ali	Yücel.	
					Onlar	Köy	Enstitüleriyle	eğitim	
tarihimizde	büyük	bir		aydınlanma	
devrimi	gerçekleştirdiler.	Onları	Köy	
Enstitülerinin	80.	kuruluş	yıldönümünde	bir	kez	

daha	sevgi,	saygı	ve	minnetle	anıyoruz.		



Anadolu Tutkunu Masalcı Bir Yazar: 

ÜMİT KAFTANCIOĞLU
Toplumsal direnişler aynı za-

manda toplumsal acıların da tarihi-
dir.

11 Nisan 1980 günü işine gider-
ken, alçakça bir cinayete kurban git-
tiğinde 12 Eylül'e doğru ölümle dö-
şeniyordu taşlar. O dönemde yaşa-
nan cinnetin en koyulaştığı günler-
de, aydın kıyımı bu kez, öğretmen, 
yazar ve yapımcı Ümit	Kaftancıoğ-
lu'ydu.

Çocukluğu Dede Korkut boyları-
nın zengin anlatım geleneği içerisin-
de, halk âşıklarının, söz bilenlerin di-
zinin dibinde destan, masal, türkü, 
efsane dinleyerek, okuyarak geçiren Ümit	Kaftancı-
oğlu 1935 yılında Ardahan'ın Hanak Ilçesi'nin Koyun-
pınarı (Saskara) Köyü'nde dünyaya geldi.

Ilkokulu bitirdikten sonra köy çocuklarına kapısı 
açık Cılavuz Köy Enstitüsü'ne girdi. Okulunu bitirdik-
ten sonra Mardin'in Derik Ilçesi'nde ilkokul öğretme-
ni olarak görevine başladı.

Asıl adı olan Umit Kaftancıoğlu Garip	Tatar	 Balı-
kesir	Necati	Eğitim	Enstitüsü	Edebiyat	Bölümünü 
bitirerek Rize'nin Pazar Ilçesi'nde Türkçe öğretmenli-
ği yaptı. Yedek Subay olarak görev yaptığı askerlik dö-
nüşü, TRT'nin açtığı sınavı kazanarak, Köy Yayınları 
bölümünde göreve başladı. 

“Av Bizim Avlak Bizim”, “Dilden Di-
le” ve “Yurdun Dört Bucağından” gibi 
programlarla halk kültürünü, halk 
aşıklarını, halkın eksiğini ve sıkıntıları-
nı mikrofona taşıdı. “Gerçek edebiyatın 
halkın ağzında, dilinde olduğunu bil-
meliyiz. Halkın sözlü edebiyatını yazı-
ya geçirecek, değerlendirecek olanlar 
da halk çocuklarıdır” der. Bu gözlemle-
rini doğrularcasına, Anadolu'yu geze-
rek derlemelerle halkın sözlü yazınını 
ve halk türkülerini yazıya döktü. 

Günümüzde bile sevilerek dinlenen 
“Evreşe Yolları Dar” ve “Yüksek Yüksek 
Tepelere Ev Kurmasınlar” türküleri Kaf-
tancıoğlu'nun derlemeleri arasındadır.

Radyo Programcılığı yanında 
edebiyat dünyasında da adını duyu-
ran Kaftancıoğlu, Dönemeç'le TRT 
Büyük Odülü birincilik, “Hakul-
lah”'la Milliyet Gazetesi Karacan 
ödülü birinciliği aldı.

Nasıl bir yokluğun ve yoksullu-
ğun içinden geldiğini, hangi koşul-
larda okuyup da o gün bulunduğu 
noktaya geldiğini 'Dönemeç' kita-
bında anlatır.

“Dönemeç” on üç öyküden olu-
şan bir kitaptır. Adını verdiği 'Döne-
meç' kendi hayatındaki dönemecin 
öyküsüdür. Garip, Kars'ın Hanak Il-

çesi Saskara Köyü'nde Gani Ağa'nın öküzlerini bütün 
yaz beş liraya güderken, imtihana gidebilmek için yola 
çıkar. Yolda Kiziroğlu Mustafa Bey soyundan bir dede 
onlara yardım eder ve güçlükleri aşarak Cılavuz'a 
ulaşmayı başarır.

'Kara Kotan' öyküsünde, toprak dağıtımında kö-
yün en iyi tarlalarını üstüne yazdırmış loplop, bir köy-
lünün açtığı dava sonunda hakimi kandıramamış ve 
köylünün karşısında yenik düşmüştür.

'Süpürge' öyküsünde, yaylada unutulan süpürgeyi 
getirmeye yollanan Karabey Çocuk, ıssız dağlara vu-
rur kendini. Yolunu izini yitirir.  Babasının araması bo-

şunadır.
'Yat Kalk' öyküsünde Osmanlının 

Türkmenlere, Kızılbaşlara yaptığı zu-
lümler anlatılır.

'Azık' öyküsünde, babasına azık gö-
türmeyen çocuğunu döven anne dön-
düğünde onun öldüğünü sanarak bayı-
lır. Oysa çocuk ölmemiştir ama bu kez 
anne üzüntüsünden ölür.

 'Boz Itler' de büyülü olduğuna ina-
nılan bir kıza, büyüyü bozması için tu-
tulan hocanın aileyi kandırıp kıymetli 
eşyalarını çalması anlatılır.

'Sarı' öyküsünde, Köyün ağasının 
küllüğünde bulunan sarı nesneyi elden 
ele dolaştırarak hiç görmedikleri, tadı-
nı bilmedikleri portakal olduğunu öğ-

Hatice Sönmez KAYA
htcky05@yahoo.com

15 Nisan 1980'de alçakça
katledilen Köy Enstitülü 
öğretmenimiz;
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renirler.
'Fatih Yangını' öyküsünde, köylü, Garip'e mektup 

yazdırmaktadır. Bunlardan biri yanlış kişiye ulaşınca, 
yazan genç kızın düştüğü güç durum anlatılır.

'Tuntul' da, Bir köylü kızına Tuntul adında birinin 
attığı iftira ve sonuçlar anlatılır.

 'Gece Sekiz- Gündüz Dokuz', öyküsünde de yine 
bir köylünün attığı iftira mektupla askerdeki gence 
ulaştırılınca, genç onuruna yediremez ve intihar eder.

'Karasanlı Kancık' öyküsü, aynı kızı isteyen iki deli-
kanlının birbirlerini öldürmeleri ve gelişen olumsuz 
olaylar üstünedir.

'Alacaklar' öyküsünde, köyün bakkalı Garip'e tut-
turduğu kâğıtlarla alacaklılarının peşinde dolaşması 
anlatılır.

'Ulgar' Kışlık yiyecekleri olmayan köylülerin arpa 
alabilmek için zemheri soğuğunda ti-
piye yakalanıp çığ altında kalmaları-
nın öyküsüdür. Kaftancıoğlu, öyküle-
rinde kendi yaşamından kesitlerle De-
de Korkut tadında, köy gerçeklerini ve 
özellikle yoksul, bilisiz, çileli köy in-
sanlarının, işçilerin, emekçilerin bilin-
dik dramlarını yansıtır.

  Romanı Mardin De-“Tüfekliler”
rik'e ataması yapılan genç öğretme-
nin; güçlüklerle gittiği ilçede kendisi 
gibi yeni atanan arkadaşıyla aylık al-
madan borç içinde, yoksulluk ve yok-
sunluklarla geçen günlerini anlatır. 
Bir bakıma kendi yaşam savaşıdır bu. 
Karşıtlık içinde bulunan iki ağa ve on-
lara körü körüne bağlı insanların sa-
vaşıdır. Seçimler bu savaş üstünde ya-
pılır. Oğretmenin ne adı ne de gücü var-
dır. Oğrencisi Ahmet Türk'ün ağabe-
yinden borç para almanın ağırlığını anlatır romanda. 
Ilçe Eğitim Müdürünün umurunda bile değildir öğret-
menlerinin yoksunlukları.

Milli Eğitim Bakanlığına haklarını aramak için yaz-
dıkları dilekçede, güç durumda oldukları aylıklarını 
neden alamadıklarını sorarlar. Yanıt gecikmez. Bakan-
lığı kızdırır istemleri. Ihtar verir ve cezasız kalmaya-
cakları bildirilir. Uç ay sonra maaşları ödenir, ama hep-
si de borçlara yatmıştır.

Yaz dinlencesinde evlerine dönüşleri daha da acıtı-
cıdır. Yollarını kesen eşkıyalar onlara acır ve elli lira ve-
rirler. “Size yüz lira veren devlete yazıklar olsun. Bu ül-
ke siz öğretmenler sayesinde kalkınmalı!” sözlerin-
den sonra sığındıkları jandarma karakolunda “Eşkiya-
dan para alınır mı?” suçlamasıyla ellerindeki parayı 
alan yüzbaşıya diyecek bir şey bulamazlar, ama eşkı-
yaların duyarlılığıyla devlet görevlilerinin davranışı 

çok düşündürür öğretmenleri.
Tüm yoksunluklara karşın Derik'te uzun süre çalı-

şırlar. Gençlerle bir araya gelerek, ağalık sistemini, ka-
çakçılık yüzünden ölen insanları, ağaların kıyasıyla 
birbirleriyle çekişmeleri ister istemez onları da olay-
ların içine çeker. 

On üç yaşındaki kızların sahte şeyhlerle evlendiril-
diği, ağalığın başını alıp gittiği, insanların bir oy için öl-
dürüldüğü Derik'te genç öğretmenler de teftiş geçirir. 
Ortalığı karıştırdığı, devlet aleyhine iş yaptıkları iddi-
asıyla ayrı ayrı şehirlere sürgün edilirler…

Ağa yaratma, oy toplama yolları Derik'ten Mar-
din'den Ankara'ya, Istanbul'a uzanan yollar. Uç beş 
gencin, üç beş öğretmenin önderliği, kendi iç savaşla-
rı, topluma öncülük edişleri… Ermeni, Süryani, Kürt, 
Yezidi, Arap Çevresi… Devrime ve halkın kulağına sı-
kılsa da devrimi hazırlayan ses Tüfekliler.

  kitabı, halkla söyleşi “Hakullah”
niteliğindedir. Hanak'tan başlayıp, Da-
mal'a uzanan yollardaki Türkmen köy-
leri ve Bektaşi dedelerin yaşamıyla hal-
kın yoksulluğu anlatılır.  Zaten 'Ha-
kullah' Allahın hakkı amacıyla dede-
lere verilen paydır. Dergâha giden ve 
kimsenin yiyemediğidir. 

Yazarımız Hanak'tan yola çıkıp yö-
redeki Bektaşileri ve yaşam tarzlarını 
araştırır. Köyün bileni Hamza ile öğ-
retmen ona eşlik etmekte, gerekli bil-
gileri vermektedir. Dedeyi karşılama 
törenleri, Bektaşiliğin gölgesindeki sö-
mürü, kadınların sosyal yaşamdaki ye-
ri ve değeri, söylemleri, Halkın yerel di-
li yalınlığında anlatılır. Manileri, tür-
küleri, varsıl halk kültürü işlenir. Cem 
törenlerinin kuralları da kitapta söy-
leşi niteliğinde anlatılır.

Bunlardan başka, Yelatan, Tek Atlı Tekin Olmaz, Kö-
roğlu Kolları, Çarpana, Istanbul Allak Bullak ve çocuk 
kitapları da yazan Kaftancıoğlu'nun, çocuk doktoru 
olan oğlu Ali Naki Kaftancıoğlu: 

“En iyi arkadaşımız, masalcımız, Anadolu tutkunu, 
kalemiz babamdı. 'Beni öldürecekler, siz düzeninizi 
bozmayın' tembihlerine de bilinçaltında hazırlıklıy-
dık.” der.

Yakın bir dostuna, “Ölümümle	eşim,	çocuklarım	
ve	 yakınlarım	 ağlamasın	 istiyorum.	 Benim	 için	
caddeleri	dolaşsınlar,	bir	gazete	alsınlar,	bir	kitap	
karıştırsınlar,	kalabalık	bir	sinemaya	gitsinler,	bir	
konser	bir	konferans	dinlesinler.	Ölüm	hiç	önemli	
değil,	yaşam	var	dağ	gibi,	yaşam	var	gökyüzü,	de-
niz…” diyen ve yaşamı kutsayan Kaftancıoğlu'nu ölü-
münün kırkıncı yılında, sevgiyle saygıyla anıyoruz.
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ÇEVRE FELSEFESİ

Albenili bir kavramdır çevre. Çevre ile ilgili olmak, 
çevreci gözükmek birçok insan için saygınlık kazanma 
davranışı olarak anlaşılmaktadır. Çevrenin toplumda 
kazandığını düşündüğü önemsenmeden, itibardan, bi-
rey kendince pay almaya çalışmaktadır. Başka konu-
larda da çok görülen olağan bir davranıştır bu. 

Ama çevre ile başka anlamda da yani sorumlulukla, 
kaygıyla, çok büyük özveri ve emeklerle ilgilenenler de 
az değildir. Onlara imreniyorum, özeniyorum ve saygı 
duyuyorum. Ulkemde ilk kez tarım ekonomisi ile çevre 
arasındaki ilişkilerin incelenmesi, araştırılması ve bu 
ilişkilerin olumlulaştırılması bağlamında, Ege Univer-
sitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde, 
Tarımsal Çevre Ekonomisi adı altında lisansüstü bir 
ders açmıştım. Çok uzun olmayan o 
günler öncesinden ve de o günlerden 
bu yana çevre odaklı çok değerli altbi-
lim dalları geliştirilmiş ve bu konular-
da yine çok değerli eserler verilmiştir. 
Çevre ekonomisi, çevre siyaseti, çevre 
sosyolojisi, çevre psikolojisi gibi bilim 
dallarında çok değerli bilim insanları 
yetişmiş, toplumun ve özellikle toplum 
yöneticilerinin yararlanabileceği kö-
rün değneği değerinde bilimsel bilgi-
ler üretilmiştir.  

Çevre felsefesi de bunlardan birisi-
dir. Bu konuda gerek yurt içinde ve ge-
rekse yurt dışında çok sayıda ve biçim-
de yayınlar yapılmıştır ve yapılmakta-
dır. Universitelerde yüksek lisans ve 
doktora tezleri verilmektedir. Çalıştay-
lar, kongreler, paneller düzenlenmektedir.  

Felsefe “bilgelik	 sevgisi”	 anlamına	 gelen	 Yunanca	
philia	( sophia	sevgi)	ve	 (bilgelik)	sözcüklerinden	oluş-
muştur.	Felsefe,	genel	bir	tanımlamayla,	insanın	içinde	
yaşadığı	dünyayı	anlama	uğraşıdır…	Felsefe	zamanla	de-
ğişik	dallara	ayrılmıştır.	Örneğin	estetik,	sanat	ve	güzel-
liği;	etik,	insan	davranışındaki	doğruyu	ve	iyiyi;	mantık	
ise	doğru	düşünme	yöntemini	inceledi	(Temel	Britanica-
cilt	6-ISBN	975-7760-0201)”. Estetik, Etik ve Mantık gi-
bi bu temel konuları çeşitli alanlarda ele alan felsefe 
dalları da ele alınan dalın felsefesi olarak adlandırıldı. 
Işte Çevre Felsefesi de çevrede estetiği yani çevrede sa-
nat ve güzelliği; çevrede etiği yani çevrede insan dav-
ranışındaki doğruyu ve iyiyi; çevrede mantığı yani çev-

rede doğru düşünme yöntemini konu alan bir felsefe 
altbilim dalıdır. Bu açıklamaları, bilenler için değil, bi-
lenlerin hoşgörüsüne sığınarak, konu ile ilgilenenler 
için yazdım. 

Yukarıda açıklandığı anlamda çevre	estetiği,	çev-
re	etiği	ve	çevre	mantığı	konularında birbirinden ay-
rı değişik düşünceler ve anlayışlar vardır ve bu olağan-
dır. Sayın  da bu çeşitlilikte kendi görüş, Yücel	Çağlar
düşünce ve anlayışlarını ( , Yücel “doğal”	 söyleşiler
Çağlar /  adı altında bir kitapta toplamıştır denemeler)
(A7	KİTAP-ISBN:978-605-2191-73-6-İstanbul).	

Yazar kitabın “Sunuş” başlığında	(Doğal	 süreçleri,	
ortamları	ile	varlıkları	yaşantımıza	neden	bu	denli	dış-
sallaştırıyoruz	acaba?	Bakıyorum	da	günümüzde	bile	

çoğumuz	yalnızca	çeşitli	amaçlarla	ve	
yöntemlerle	yararlanabileceğimiz	“do-
ğal	kaynak”	olarak	görüyor	söz	konusu	
süreçleri,	ortamları	ile	varlıkları…	söz-
gelimi	“ ”	pek	az	de-doğanın	diyalektiği
ğini	konusu	yapılıyor…	“doğayı”	dışarı-
larda	bir	yerlerdeki	ortamlar	ya	da	var-
lıklar	 olarak	algılamaktan	kurtulamı-
yoruz	bir	türlü,	ne	denli	büyük	bir	yanıl-
sama!) diye bir temel anlayışını ortaya 
koyuyor ve yapıtında bu yanılsamala-
rın anlaşılmasına katkıda bulunabilme 
ereği ve çabası ile yola çıkıyor.

Amacını arı bir Türkçe ile anlatan 
yazar, doğanın nasıl okunması, orma-
nın ve makinin bugünkü çıkarcı anlayı-
şın dışında nasıl anlaşılması gerektiği-
ni, küçümsenen bozkırın gerçekteki 

önemini ve özdeki varsıllığını, tüm dalları ile sanatta 
doğanın nasıl dillendirebileceğini ve daha pek çok baş-
lıkta, bütünsel bir çevre felsefesi oluşturmuştur. Este-
tikte yani çevrede sanat ve güzellikte; etikte yani çev-
rede insan davranışındaki doğru ve iyide; mantıkta ya-
ni çevrede doğru düşünme yönteminde olmak üzere 
bütüncül bir anlayışla bir çözümleme ( analiz) ve bir bi-
reşim (sentez) yapmıştır. Çevre konusunda, çevreyi ge-
reği gibi anlama konusunda bir kılavuz eser ortaya koy-
muştur. Çevre ile ilgilenenlerin ilgi ile okuyacağını ve 
yararlanacağını düşünüyorum ve umuyorum. Yazarı 
kutlarım. Okunası bir yapıt bu kitap.(30.03.2020)

http://osmangokce.net/wp/2020/03/31/cevre
-felsefesi/

Prof. Dr. Osman GÖKÇE 
bƒlƒm.ege@gmaƒl.com
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Av. Hüseyin ÖZBEK*        Kurtuluşa giden yolda,
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TARIMIN MUHTEŞEM
DÖNÜŞÜ MÜ?

Once çok bilinen bir konuyu anımsatarak tarımsal 
üretimimizi irdeleyelim.

İnsanın	önceliği	karnını	doyurmak	değil	mi?
H. Maslow'un “ ”na gö-İhtiyaçlar	Hiyerarşisi	Kuramı

re insanın, en alttan en yükseğe doğru beş ihtiyaç düze-
yi (basamağı) söz konusudur:

• Fizyolojik ihtiyaçlar  (Beslenme, cinsellik, giyim, 
dinlenme, barınma-konut, vb.)

• Güvenlik ihtiyacı (Fizikı̂ güvenlik, sağlık, tasarruf, 
düzen ve istikrar, gelecek garantisi, vb.)

• Bağlanma ihtiyacı (Sevme-sevilme, arkadaşlık, ilgi 
görme, bir gruba üyelik, bağlanma, vb.)

• Benliğe yönelik ihtiyaçlar (Kendi kendini sayma, 
başkaları tarafından sayılma, güçlülük, takdir görme, 
başarı, saygınlık, ün, vb.)

• Kendini gerçekleştirme ihti-
yacı (kendi kendine yeterlik, 
özündeki potansiyeli eyleme dö-
nüştürme, yaratıcı gücünü ortaya 
koyma, büyük işler yapma). 

Bu kuramın ana sonucu şu: İn-
san	önce	fizyolojik	ve	güvenlik	
ihtiyaçlarını	gidermeye	çalışa-
caktır. Karnını	 doyuracak,	 gü- 
venli	bir	yerde	barınacak,	sağ-
lıklı	olmak	isteyecek	ve	gelece-
ğe	güvenle	bakmak	 isteyecek-
tir.	Eğer insan açsa, çıplaksa, barı-
nacağı bir konutu yoksa, sağlık-
sızsa, geleceğini karanlık görü-
yorsa; ilgi görme, başarı, saygın-
lık, özgür olma, büyük işler yapma gibi ihtiyaçları güçlü 
bir şekilde kendini göstermez, belki ortaya bile çıkmaz. 

Aç ve çıplak olan, insanda bir süre sonra “ne	vatan,	
ne	millet,	ne	dayanışma,	ne	sosyal	ahlak,	ne	yurtse-
verlik…” kalır.

Gelelim	gıdalarımızı	sağlayan	tarımsal	üretim	
ve	çiftçilerimizin	ana	konularına:

Türkiye, yakın dönemlere değin tarımsal üretim açı-
sından kendine yeter ülkeler arasında sayılmaktaydı. 

Ancak 1980'li yılların başından itibaren neo-
liberal politikalardan başka seçeneği düşün(e)meyen 
Ozal ve ardıllarının uygulamalarıyla tarımsal üretim ge-
riletildi. Once bu doğrultuda medya kullanılarak yalan-
lar ve aldatmacalarla beyinler yıkandı.

Neydi	bu	yalanlar	ve	aldatmacalar?
“AB ve ABD'de Tarımda Desteklemeler Yoktur” yala-

nı 
“Kit'ler ve de Tarımsal Kit'ler, Karadeliktir” aldat-

macası
“Tarım Urünlerinde Dünya Borsa Fiyatları” aldat-

macası
“Ziraat Bankası Görev Zararı” aldatmacası
“Doğrudan Gelir Desteği” aldatmacası
“Türkiye'nin gelişmesinin önündeki en büyük yapı-

sal engel köylülük ve tarımdır” yalanı
Tarımda	Neo-Liberal	Uygulamalar	Nasıl	Uygu-

landı?
• Tarımsal Kitler Ozelleştirildi.

•  Tarımsal Desteklemeler Ye-
tersiz Oldu.

• Çoğunluk Olmaları Nedeniy-
le Hedef Kitle Olması Gereken A-
ile Işgücü Temelli Küçük Ve Orta 
Olçekli Tarım Işletmeleri Tarım-
sal Desteklemelerden En Az Payı 
Aldı.

•  Tarımda Orgüt Enflasyonu 
Yaratıldı.

• Çiftçilerin Ekonomik Orgüt-
lenmesi Olan Kooperatifleşme Cı-
lız Bırakıldı. 

• Ozelikle Doğu ve Güneydoğu 
Bölgelerinde Toprak Reformu Ya-

pılmadı.
• Dünya Borsa Fiyatı Aldatmacası Işaret Edilerek Ta-

rım Urünleri Ithalatına Sınır Getirilmedi. 
• Tarımsal  Yetersiz Kaldı. ARGE
Ozetle; Türkiye çiftçisi ve tarımı zor günler yaşıyor. 

Çiftçi yoksullaştı, kimileri borçlarını ödeyemez duru-
ma geldiler, topraklarını yabancı bankalara satmaya 
başladılar. Kentliler de çiftçilerin ucuza kapatılan ürün-
lerini yüksek fiyatla tüketir oldular. 

Türkiye gıda egemenliğini yitirdi ve tarım ürünleri 
dış alımcısı oldu. Bugün Türkiye, enerji (tahıllar, yağ bit-
kileri, vb.), protein (hayvansal ve bitkisel protein) ve gi-
yinme (endüstri bitkileri, pamuk deri, yün, vb.) gerek-
sinmesini karşılayan ürünler açısından mutlak ve nü-

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI 
mustafa.kaymakcƒ68@gmaƒl.com 
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fus başına düşen miktarlar açısından dışa bağımlı.
Kimileri bir miktar artışın olduğunu ileri sürebilir. 

Ancak asıl karşılaştırmanın nüfus başına olması gerek-
miyor mu?  

Tarımın	Muhteşem	Dönüşü	Mü?
KOVİD-19	günlerinde	birden	bire	gıda	üretimi-

ni	sağlayan	tarım	ve	çiftçilerimiz	toplumun	günde-
mine	geldi.

Artık	tarım,	yalnız	kırsal	kesimin	değil,	Türki-
ye'nin	bir	sorunu	oldu.

Ancak boy gösterenlerin çoğu, Türkiye'nin bu duru-
ma nasıl getirildiğine değinmiyor.

Çözüm yolu için desteklemelerin öne çıkarıldığı gö-

rülüyor. Ancak bunun ateşi düşürmek için aspirin kul-
lanmaktan başka bir işe yaramadığını dile getirenler 
çok az.

Sorun yapısal. Çözüm yolları bütünsellik içinde ele 
alınmalı, derim.

																																																***
	1	Mayıs	Emek	Bayramı'nızı	kut-

luyorum.	Bütün	dünyada	halk	ege-
menliğini	 temel	 alan,	 eşitlikçi	 bir	
toplumsal	düzeninin,	emek	ve	bili-
min	 ışığında	 hep	 birlikte	 gerçek-
leştirilebileceğine	inanıyor	ve	dili-
yorum.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yerel to-
hum dağıtımına Türkiye'nin 72 ilinden 2763 talep gel-
di.

“Yerel	Tohum	Ulusal	Güç”	sloganı 
ile Türkiye'nin en kapsamlı Yerel To-
hum Merkezi'ni Muğla'da kuran Bü-
yükşehir Belediyesi ürettiği tohumla-
rın dağıtımına devam ediyor. www.ye-
reltohum.mugla.bel.tr	 adresine Tür-
kiye'nin 72 ilinden 2763 yerel tohum ta-
lebi geldi. Vatandaşların göstermiş ol-
duğu yoğun ilgiye anında karşılık veren 
Muğla Büyükşehir Belediyesi devam 
eden yerel tohum dağıtımlarında 13 bin 815 paket ra-
kamına ulaştı.

Türkiye genelinde 65, Muğla ili özelinde 85 çeşit ye-
rel tohumun vatandaşlara ulaştırılacağı yerel tohum da-
ğıtımına vatandaşlar 31 Mart tarihine kadar başvurabi-
lecek. Tohumculuk kanunu gereği her aileye ihtiyaç mik-
tarı kadar tohum verildiğinden ve talebin fazla olması 
nedeniyle 5 farklı çeşitte yerel tohum dağıtımı yapılı-
yor. www.yereltohum.mugla.bel.tr/tohumtalep sosyal 
medya hesabında bulunan yerel tohum talep formunu 
dolduran vatandaşlara kargo ile karşı ödemeli ücretsiz 
sınırlı sayıdaki tohumlardan gönderiliyor.

Başkan Gürün; “Ülkemizin	72	
ilinden	gelen	yerel	tohum	talebi	
bizleri	 gururlandırdı	 ve	mutlu	
etti.”

Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün “Yerel 
Tohum Ulusal Güç” sloganı ile baş-
lattıkları çalışmaların meyvelerini 

almaya başladıklarını, Muğla'nın tohumlarının Türki-
ye'nin 72 ilinde toprakla buluşmasının gurur verici ol-

duğunu söyledi. Başkan Gürün; “Ata to-
humu dediğimiz ninelerimizin, köylü-
müzün sandıklarında sakladığı gele-
neksel tohumlarımızı kurduğumuz Tür-
kiye'nin en kapsamlı yerel tohum mer-
kezinde ev sahipliği yapıyoruz. 817 ye-
rel tohumumuzu envanterimize ekle-
dik. Bu tohumları ekim alanlarımıza eki-
yor, bazı testlere tabi tutarak çoğaltıyo-
ruz. Ozellikli tohumlarımızı da -196 de-
recede dondurarak muhafaza ediyoruz. 
Büyükşehir Belediye'mizin sitesinden 

ya da Yerel Tohum Merkezi'mize gelerek yerel tohum ta-
lep eden vatandaşlarımıza da bu tohumları ulaştırıyo-
ruz. Ulkemizin 72 ilinden gelen yerel tohum talebi biz-
leri gururlandırdı ve mutlu etti. Tohum çok önemli. To-
hum geleceğin çok stratejik bir maddesi. Dolayısıyla 
Anadolu'nun çok zengin tohum varlığını üretmeliyiz ve 
geleceğe doğru bir şekilde taşımalıyız.

Başkan Gürün; “Ureten köylümüzün tekrar milletin 
efendisi olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yerel Tohum Merkezi'miz Türkiye'de örnek bir te-
sis. Muğlamızın ürettiği yerel tohumların ülkemizin 72 

ilinde toprakla buluşacak. Türki-
ye'nin kurucusu Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk'ün sözü köylü mille-
tin efendisi eksik söyleniyor. “Ure-
ten köylü milletin efendisidir” It-
hal eden bir toplumdan tekrar üre-
ten bir toplum olmamız için eli-
mizden ne geliyorsa yapmaya de-
vam edeceğiz.” dedi.

       
YEREL TOHUMLAR MUĞLA'DAN, 

ÜRETİM TÜRKİYE'DEN

Olmazsa	olmazımız	“ÜRETİM”
Bir	haber:					
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Hollanda / Leiden Universite'sinde Kültür Antro-
poloji Bölümü öğrencisi olan iki kız arkadaş, 1992 yı-
lı yazında tatil amacıyla Türkiye'ye gelirler. Farklı yer-
leri tercih eden iki kafadarın yolları Türkiye'de ayrı-
lır; Carina, Karadeniz bölgesine, Maryze ise Akdeniz 
eteklerine doğru yola koyulurlar.

Anadolu kültürüyle büyülenen iki arkadaş  
“'Türk	kadınının	aile	içi	rolü	ve	çevre	ile	ilişkile-
ri” konusunda tez hazırlamaya karar verirler.

Hollanda'ya uçakla dönen iki kafadarın aklı Tür-
kiye'de kalır. Yaptıkları plân gereğince, Carina, oku-
lundaki öğretmenlerinden onay aldıktan sonra, tek-
rar Türkiye'ye dönecek, Maryze ise Hollanda'daki iş-
çi kadınlarıyla röportaj yapacaktır.  

Çalışmayı planlı bir şekilde yürütebilmek için Ca-
rina, Hollanda, Sosyal Hizmetler Daire-
si, yabancılar şube müdürü olan Rahmi	
Sivri'den yardım ister.

Rahmi Sivri, Çorumludur, Carina'yı 
Çorum'a yönlendirmekle kalmaz, baba-
dan kalma boş evi kendisine tahsis ede-
bileceğini söyler. Carina bu teklif karşı-
sında sevinçten uçar, çünkü nerede ka-
lacağı konusu çözemediği tek sorundur.

Carina'nın son derece ciddi bir karar 
eşiğinde olduğunu anlayan erkek arka-
daşı, Michiel'in  “Gitme,	ne	olur	gitme!”
demesi sonuç vermez. Carina, 21 Hazi-
ran günü erken saatlerde Türkiye'ye uçacak olan 
uçakta çoktan yerini ayırtmıştır. Valiziyle havaalanı-
na giderken,  erkek arkadaşına: “Beni	uğurlamaya-
cak	mısın?”	der. 

Erkek arkadaşının ayağı havaalanına gitmek iste-
mese de valizin bir tarafından tutarak gönüldeşine eş-
lik eder. Bir süre sonra binme saati gelmiştir, Carina 
erkek arkadaşının boynuna dolar iki kolunu, doyun-
ca öper ve uçağa doğru yürür.

Sabah erken saatlerde Ankara'ya, aynı gün de ka-
ra yoluyla Çorum'a ulaşır.

 Rahmi Sivri'nin bahsettiği evi bulmakta zorlan-
maz, çünkü kime sorduysa Carina için gönüllü rehber 
olurlar. 

Ilk gece güncesine şu notu yazacaktır:	"Ankara	çok	
kalabalık,	ama	oldukça	da	şirin	bir	kent.	Birbirine	ya-
pışık	düzende	inşa	edilmiş	apartman	blokları	beni	çok	
şaşırttı.	Çorum'da	kalacağım	ev	bunlardan	biri	gibi	ol-
masın,	diye	çok	dua	ettim.	Galiba	duam	kabul	oldu,	ka-
lacağım	evin	bu	yapışık	evlerden	biri	olmadığını	gö-
rünce	çok	sevindim.	Halkın	konukseverliği	benim	için	
tam	bir	insanlık	dersiydi.		Ev	eski	olsa	da	şirin,	manza-
rası	pek	fena	sayılmaz,	buzdolabı	ve	çamaşır	makinesi	
de	var,	ama	kalacağım	odada	minicik	bir	dolap	bile	
yok.	Neyse,	buna	da	şükür.	Erkek	arkadaşım	Michiel'i	
arayıp	rahatlatmalıyım.”

Sabahleyin kapısı çalınır, Carina, ev sahibi gibi ol-
duğu evde konuk kabul eder.  Gelenler Sivri Ailesi'nin 
yakınlarıdır, Asuman (16) ve Yasemin (19)  Hollan-

da'dayken Rahmi Sivri, bu iki kişiden 
söz ettiği için gençlerle kırk yıllık dost gi-
bi hemencecik kaynaşır.

Hacettepe Universitesi'nde öğrenci 
olan Asuman, aynı zamanda bir lisede 
semah öğretmenliği yapmaktadır. Cari-
na, bir süre sonra Asuman'nın kursları-
na katılır; ilk kez gördüğü 'a hay-semah
ran kalır.  Alevi kültürünü tanımaya ça-
lışır. O akşam güncesine, “Pir	Sultan	Ab-
dal	Kültür	Derneği!	Bu	kişi,	16.	yüzyılda	
yaşamış	önemli	bir	Alevi	şahsiyetmiş.	Bu-
rada,	gençler	Asuman	öncülüğünde	çok	
hoş	halk	dans	(semah)	gösterisi	yapıyor.	

 Beni,	Türkçe	ve	Alevi	kültürünü	öğrenmek	için	ge-
len	Hollandalı	 bir	 konuk	olarak	 tanıttı.	Alevilik	 çok	
önemliymiş,	Aleviler	ile	Sünni'ler	arasındaki	farkı	öğ-
renmiş	oldum.	Herkes,	benim	Alevi	Kültürüne	duydu-
ğum	ilgiden	çok	memnun”

 Asuman ve Yasemin birkaç gün sonra Kültür Ba-
kanlığı ve Sivas Valiliğinin katkıları ile Pir Sultan Ab-
dal Kültür Derneği'nce düzenlenen etkinliğe davetli 
olduklarını, bu şenliklere katılmak için Sivas'a gide-
ceklerini Carina'ya söylerler. Söylerler, ama söyledik-
lerine pişman olurlar. Çünkü Carina'nın ısrarla şen-
liklere katılmak isteyeceğini hiç hesaba katmamış-
lardır. 

Carina, Türkiye'ye gelirken nasıl erkek arkadaşı-

02 Temmuz 1993 Sivas ve…              
Carina, Ah Carina!…

Mehmet GENÇ
mrgenc09@hotmaƒl.com   
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nın sözünü dinlemeyip Çorum'a gelmişse, şimdi de Si-
vas'a gitmek için aynı ısrarı göstermektedir.  Asuman 
ve Yasemin, Carina'yı vazgeçirmek için dokuz dere-
den su getirirler, çünkü konuklarının kendilerine 
ayak bağı olacağını düşünmektedirler.	 	“Şenlik	alanı	
seni	açmayabilir,	aç	susuz	kalabiliriz,	bizim	kalacak	ye-
rimiz	belli,	ya	sen?”	

Carina, yeni dostlarının kaygılarını gidermek için,	
“Çantama	yeterince	yiyecek	içecek	alırım,	size	hiç	yük	
olmam.	Siz,	yeter	ki	bana	kaldığınız	otelden,	ya	da	ya-
kınlarda	bir	yer	ayarlayın,	otele	verecek	kadar	param	
var.” 	“Peki,	öyleyse,	bizim- der. Yasemin ve Asuman'ın 
le	gelebilirsin.” demekten başka çareleri kalmamıştır.

Carina, bu sevincini güncesinde elbette paylaşa-
caktır: “Uzun süre beklediğimiz otobüs ağzına kadar 
dolu yolcusuyla nihayet önümüzde durdu. Yabancı ol-
duğumu anlayan biri bana yer verdi.  Otobüsün içi 
çok neşeliydi; müzik, yemek, neşeli gençlik… Devam-
lı türkü söyleniyordu ve inanması zor, ama her biri 
Hollandalı sanatçılar kadar mari-
fetliydi. Sabah saat 8.00 dolayında 
Sivas'a vardık.

Türkçe söylenen şeylerin an-
lamsız kalan ve anlamadığım taraf-
ların hengâmesinde yemeğimizi ye-
dik, hemen ardından tiyatroya git-
tik. Kahvaltı ettikten sonra tek başı-
ma gezintiye çıktım. Boynuma fo-
toğraf makinesini asarak kendime 
turist süsü verdim, o görkemli tari-
hi yapıları doyasıya seyredip bolca 
fotoğraf çektim.  12 ve 13. yüzyıl Sel-
çukluları tarafından yapıldıklarını 
sonra öğrendim. Burada karikatür 
sanatçısı Asaf Koçak'la tanıştım. Karşılıklı söyleşir-
ken çizdiği posterimi bana ücretsiz verişi tam bir 
Türk centilmenlik örneğiydi. 

Yasemin'in aynı otelden bana yer ayarlamak için 
ciddi özveride bulunduğunun ayrımındaydım. Kala-
cakları otelin ikinci katında bana uygun bir oda bula-
bildiğine çok sevindim. Beş katlı olan otelimizin he-
men yanındaki Cumhuriyet Lokantası'nın boş bir ma-
sasında yazıyorum bu notları. Otelin levhasını bura-
dan gördüğüme göre, levhaya bakarak adını yazıyo-
rum, “Madımak	Oteli”.

Yasemin ve Asuman konuklarını otele yerleştir-
dikten sonra kendi aralarında: “İyi	ki,	Carina'yı	ekme-
mişiz,	kaygımız	boşunaymış.	Buradaki	gördüğü	tarihi	
yerlerden	büyülendiği	her	halinden	belli.	Lokantada	
bir	Hollandalı	ile	tanışmasına	ne	demeli?”	diye kendi 
aralarında konuşuyorlardı.

Artık odalarımıza geçme zamanı geldiğinden 

gençler odalarına çekilirler. 
 Bu arada,  bir Karayolları misa-	Zeki	Büyüktanır

firhanesinde kalacak olan Cahit Kulebi'ye eşlik et-
mek için merdivenden aşağı inmektedir. Merdiven-
lerde karşılaştığı Asım Bezirci'ye: “Gel,	bu	ihtiyarı	ka-
lacağı	misafirhaneyi	bırakıp	gelelim.”	diye ısrar etse 
de, Bezirci'yi ikna edemez. (Bu	 an,	 Zeki	 Büyükta-
nır bin	ah'ın	içinde	unutulmayan	 	olarak	kalır.)

Madımak otelinin üst tarafındaki üç camiden çı-
kan çoğu çember sakallı bir grup otele doğru yaklaş-
maktadır. 

Carina, otel dışındaki seslerin arttığının ayrımın-
dadır, ama Türkçe bilmediği için pek telaşa kapılmaz. 
Belki de, şölene katılan insan sayısı her an artıyor, el-
bette bu kadar insandan bu kadar ses çıkar, diye dü-
şünmektedir. Yine de, dışarıdan gelen itfaiye ve can-
kurtaran seslerine bir anlam veremez.

x     Carina bu andaki duygularını güncesine yaz-
malıydı: “Sanırım ters giden işler 
var, duyduğum sesler şölenden ge-
len sese pek benzemiyor.  Dışarıda 
devasa ve kökten dinci grup naralar 
atıyor. Bu binada solcu düşünür ve 
yazar Aziz Nesin'inin bulunduğunu 
bana söylemişlerdi. Kendimi çok 
zor durumda hissediyorum, zira bi-
raz sonra burada neler olacağını 
tahmin edemiyorum. Otelimizin ya-
nında yangın söndürme araçları ve 
polisleri gördüğüme göre kaygılan-
mama gerek yok sanırım. Ah, tam 
olarak ne olup bittiğini bir anlaya-
bilsem!..

“Neyse, ne olup bittiğini anladı-
ğım an bu yazıya devam ederim. Sevgili günlüğüm, 
haydi kanatlan, uç git,  Michiel'i çok sevdiğimi söyle, 
öp benim için emi…”

Elinden kalemi bırakan Carina bir kez daha dışarı 
bakar, kötü şeylerin olduğu artık ayrımındadır. Bu ba-
ğırış çığırış dışarıdan değil, sanki alt kattan, hatta yan 
odalardan geliyor olmalıydı. Kapıyı açıp, koridora çık-
mak Asuman'ı aramaya karar verir. Anahtar kapıyı 
açar, ama kapının ardında kümeleşen insanlar yü-
zünden kapıyı bir türlü açamaz.

Pencereden başını sarkıtıp dışarıya bakar.   Gözü 
kan bürümüş olan insan sürüsü arasında sakallı biri-
nin en yakın arkadaşının omzuna tırmanarak birinci 
katın balkonuna çıktığını görür, aşağıdan kudurmuş-
çasına: “ Perdeleri tutuştur, yak!...Yak, yaksana lan, 
Madımak komünistlerin mezarlığı olsun. Cehenne-
me hoş geldin Aziz Nesin”.

Kapı kör duvar, penceren dışarı bakmak cehen-

Z.	Büyüktanır	ve	M.	Genç
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nemdi.
Yapacak hiçbir şeyi yok değildi, 

güncesini açarak gelişi güzel bir say-
faya son cümlelerini yazmalıydı. Çok 
geçmeden otelin etrafını kara bulut-
lar kapladığı için göz gözü görmez ol-
muştu. Bir ara, yan binadan otelin bir 
üst kat balkonuna uzatılan genişçe 
bir kalas üzerinden yürüyen birkaç ki-
şi çarpar gözüne. Yan binanın çatısına 
geçmeye çalışan kişiler sırat köprü-
sündeydiler san/ki….

Ikinci kez odasının kapısını açma-
yı dener, ama nafile… Olanca gücüyle 
içten yumruklar kapıyı, boşunaydı çır-
pınışları. Sanki koridor ve merdiven-
lerden gelen insan sesi değil, boğazı 
yarı kesilmiş bir kurbanlıktan çıkan 
boğuk sese benziyordu.  

 Bir ara sesler kesiliyor, adeta hıçkırık, öksürük nö-
betine yakalanan insan sesleri geliyordu koridorlar-
dan. 

  O da ne?
 Sinsice kapı altından giren dumanı gördü. “Bur-

numa pis kokular geliyor” diye mırıldandı kendi ken-
dine.

Carina'nın güncesine yazdığı en son satırlar, 
“Neyse, ne olup bittiğini anladığım an bu yazıya de-
vam ederim. Sevgili günlüğüm, haydi kanatlan uç git,  
Michiel'i çok sevdiğimi söyle, öp benim için emi…” 
şeklindeydi.

Günlüğü kanatlanarak uçup gidemedi Hollan-
da'ya, selamı da gitmedi Miciel'e. 

Ne olup bittiğini anladığında vakit artık çok geçti, 
anladığını da yazamadı. 

Cumhuriyetin temel taşlarının atıldığı yerde, Cum-
huriyet Caddesi'ndeki Madımak Oteli'nde bitti.

Hollanda'nın Dontichem kasabasında pırıl pırıl 
bir dünyaya gözlerini açan bu genç kızın yaşamı,  Ma-
dımak'ta kara duman, sarı alevler içinde sona erdi. 

Çorum'dan Sivas'a güle oynaya birlikte gittikleri 
arkadaşları, aşağıdaki türkü eşliğinde Carina'nın ta-
butunu omuzladılar ve onu sonsuzluğa uğurladılar: 

    “Saat	dört,	yoksun
											Saat	beş,	yok.
											Altı,	yedi,	ertesi	gün,	

				daha	ertesi	ve	belki	kim	bilir?
												
				Kitap	okurum

										İçinde	sen	varsın
										Şarkı	dinlerim	İçinde	sen
									Oturdum	ekmeğimi	yerim
									Karşımda	sen	oturursun
									Çalışırım,	karşımda	sen

			Saat	dört	yoksun…”
														(…)
Sonra götürdüler Carina'yı. Al-

manya sınırınd aki Doetinchem	
Kent	Mezarlığı'na gömdüler...

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

 Kaynakça:	 1-“News-BBC”	 Mahmut	
Hamsici,	Yusuf	Özkan,	Sinan	Onuş,		02	Tem-
muz	2014	günkü	yazısı	

		2-Canlı	tanık,	Zeki	Büyüktanır	ve	“Ma-
dımak	Yangını”	adlı	kitabı.

Not:	Carina	için	Yönetmen	Ulaş	Bahadır'ın		çektiği	MADI-
MAK:	CARİNA'NIN	GÜNLÜĞÜ	filmini,	internetten	izleyebilir-
siniz..

					Öneriyoruz….		

Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni, 
Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. 
Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini, 
Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz, 
Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, 
O kızoğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, 
Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru, 
Odlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş, 
Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, 
Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, 
Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, 
Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen' e  

Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama, 
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama. 
                     

William	SHAKESPEARE'den
Can	YÜCEL	çevirisiyle

	d.	26	Nisan	1564	-	ö.23	Nisan	1616,	Stratford-upon-Avon								

66.	SONE
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Ivriz Ilköğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Adı-
yaman, Trabzon ve Konya illerinde yedi yıl ilkokul öğ-
retmenliği yaptım. Ilkokul 4.-5. Sınıf öğretmenim ve o 
günlerde Hacettepe Universitesinde okutman olan 
Sayın Mustafa USTUNDAG'dan aldığım, “Oğlum,	daha	
köyde	ne	kadar	kalacaksın,	gözlerinden	öperim.” notlu 
yılbaşı kartını alınca Gazi Eğitim Enstitüsü Eğitim (Pe-
dagoji) bölümü sınavlarına girdim.

  Ilk test ve sonraki diğer sınavları da kazanarak 
girdiğim okulu 1972-1973 öğretim yılı yaz dönemin-
de derece ile bitirmiştim. O güne kadar uygulanan 
yöntem bölümlerini ilk üç sırada bitirenlere Ankara, 
Istanbul ve Izmir dışında istek ve ihtiyaç durumuna 
göre atamaları yapılırdı.

20 Temmuz 1973 günü yapılan ilk atamalarda ne-
dense atanmam yapılmadı ve okulu bitirdiğimin 89. 
günü yedi genel müdür imzası ile Kütah-
ya/Tavşanlı Ilçesi Atatürk Lisesi Kütüp-
hane Memur Yardımcılığı görevine atan-
dım.

Milli Eğitim Bakanlığınca Şubat 1974 
başında Demirci Ilk Oğretmen Okulu'na 
meslek dersleri öğretmeni olarak atan-
dım. Bir yıl sonra müdür yardımcılığı gö-
revine getirildim. 1975-1976 öğretim yılı 
başında öğretmen okulları iki yıllık eği-
tim enstitülerine dönüştürülmüştü. I. Mil-
liyetçi Cephe hükümeti kurulduktan son-
ra Okulumuza yeni atanan müdür Ali Güzel'in göreve 
başlamasından bir hafta sonra 16 Şubat 1976'da De-
nizli Rehberlik Merkezi'ne sürüldüm. 

Şubat 1978 başında Milli Eğitim Bakanı Necdet 
UGUR'UN isteği üzerine Demirci Eğitim Enstitüsü ve 
Oğretmen Okulu müdürlüğü görevime başladım.

Mayıs 1979'da yedi genel müdürü ile okulumuzu 
ziyaret eden sayın bakanımızın “Müdür bey, bu okulu 
kapatıp endüstri Meslek Lisesi açacağız, seninle An-
kara'da birlikte çalışalım” önerisini kabul etmeyerek 
12 Eylül öncesi Türkiye çapında hiç siyasi çatışma 
olaylarının çıkmadığı iki ilden birisi olan Muğla Ili'ne 
ilköğretim müfettişi olarak atanmamı istedim.

 8 Ekim 1979 günü Muğla Ilköğretim Müfettişi ola-
rak göreve başladı. Bu arada II. MC Hükümeti 

kuruldu ve Muğla'ya Fazlı Tekmen adında bir milli eği-
tim müdürü atanmıştı. 14 Şubat 1980 günü yedi ar-
kadaşımla birlikte daha sonra başka illere gönderil-
mek üzere görevden alınarak il içinde ortaokul ve li-
selere rehber öğretmen yardımcısı olarak atandığı-
mızı öğrendim. Militan milli eğitim müdürünün giri-
şimi ile 630 milli eğitim çalışanının il içi ve il dışı ola-
rak sürüldüklerini öğrenmiştim.

Benim atamam daha sonra Afyon Cumhuriyet Li-
sesi'ne gitmek üzere Ticaret Lisesi'ne yapılmıştı. 

Yedi arkadaşım kısa sürede ilden ayrıldı. Ticaret li-
sesi görevlilerine özel yolluk gelmeden görevden ay-
rılmaları olmadığından Muğla'da kalmıştım.

Neden görevden alındığımızı bilmediğimizden 
TOB-DER avukatları aracılığı ile Danıştay'a dava aç-
mıştım. 21 ay sonra Muğla valisi Çetin Birmek'in “gö-

revi ve memuriyeti ile bağdaşmayan siya-
si faaliyetlerde bulunduğum, Kahraman 
Maraş olaylarını protesto amacıyla boy-
kota katıldığım, bölgemdeki öğretmenle-
ri boykota katılmaya teşvik ettiğim ve gö-
revimde taraf tuttuğum” gerekçesi ile baş-
ka illere gönderilmemi istediğini öğren-
dim. Danıştay yazının bir suretini vermiş-
ti. 

Bir gün kendi kendime “Naci Kork-
maz, sen pedagoji mezunusun ve herkese 
yardım ediyorsun. Bir kez de kendin için 

bir şey yap” dedim. Ertesi günü söz konusu yazıyı da 
yanıma alarak vali beyle görüşmeye gittim.

Vali Bey ve özel kalem müdürü birlikte geldiler. 
Günaydın dedikten sonra ben “Sayın valim, sizinle gö-
rüşebilir miyim?” dedim. Vali bey “Tabi, buyurun” de-
di. Birlikte odasına çıktık. Müdür ayrılınca Vali Bey 
“buyurun oturun, sizi dinliyorum” dedi. Aramızda şu 
diyalog geçti;

-Sayın Valim, iliniz ilköğretim müfettişi Naci 
Korkmaz'ı tanıyor musunuz?

- Hayır tanımıyorum.
- Ama Sayın Valim müfettişler sizin il içinde gözü-

nüz, kulağınız, haber organınız. Sizin başarınız size 
bağlı tüm personelin görevini gereği yapmasına bağlı 

BİR ATANMA(sürgün) ÖYKÜSÜ

Naci KORKMAZ
nacƒkorkmaz1943@hotmaƒl.com

Vali	Çetin	Birmek
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değil mi? Bu nedenle tanımanız gerekmiyor mu?

- Doğru ama Naci Korkmaz' tanımıyorum.
- Sayın Valim Naci Korkmaz benim,  dedim ve Milli 

Eğitim Bakanlığına gönderdiği yazının imza kısmını 
göstererek;

- Sayın Valim bu imza sizin mi?

- Evet benim.
- Sayın Valim hiç tanımadığınız bir müfettişinizi 

daha ilinizde göreve başlayalı ve hayatında ilk kez gel-
diği Muğla'da hiçbirisi şu elimdeki belgelere göre ger-
çek olmayan suçlamalarla benim görevden alınmamı 
istemişsiniz ve yirmi bir aydır müfettiş değilim, de-
yince Vali Bey;

-Vay ito… vay hay…   ..beni kandırmış!.  dedi. 
 -Sayın Valim siz burada devletin başısınız ve dev-

let babasınız. Sizi kim kandırabilir ki?
 -Milli eğitim müdürü.

-Sayın Valim olan olmuş, ben eşime ve çocukları-
ma neden görevden alındığımı bir türlü anlatamıyo-
rum. Evimde huzurum yok, çocuklarımın morali bo-
zuk. Onların okul başarılarını bile etkiliyor duru-
mum.

-Naci Bey ne yapabiliriz?, dedi.

-Sayın Valim, olan oldu. Madem kandırıldınız, ye-
ni bir yazı ile göreve iademi isteyebilirsiniz. Isterse-
niz emir buyurun bana bir daktilo versinler memur-
lar, ben bir yazı yazayım. Beğenirseniz imzalarsınız, 
beğenmezseniz değişiklik yaparız, dedim.

Vali Bey emir verdi. Ben de Vali Bey adına Milli Eği-
tim Bakanlığı Ilköğretim Genel Müdürlüğüne, göreve 
iademle ilgili üç suret bir yazı yazdım. Vali Bey yazı-
nın sonuna 	“ilimiz	sıkıyönetim	komutanlığı	ile	var-
dığımız	 ortak	 mutabakat	 neticesinde”	 tümcesini 
de eklememi istedi. Yazıyı yeniledim ve imzaya sun-
dum.  Vali Bey yazıları imzaladı, ama ben:

“Sayın	Valim,	çok	 teşekkür	ederim,	sağ	olun,	ama	
ben	hanıma	ve	çocuklarıma	bunu	anlatamam.	Onları	
ikna	edebilmem	için	bir	suret	de	bana	verebilir	misi-
niz?”	 “Sayın	deyince, Vali Bey, “Tabii olur.” dedi.  Ben: 
Valim	böyle	diyeceğinizi	düşündüğüm	için	üçüncü	su-
reti	de	hazırlamıştım,	buyurun.” Vali Bey'in imzaladığı 
üçüncü belgeyi alıp tekrar teşekkür ederek ayrıldım. 

Vali Bey'in imzaladığı bu belgeye ek olarak Milli 
Eğitim Müdürlüğünden de bir yazı alarak Danıştay'a 
yeniden dava açtım ve Bakanlık savunma bile yap-
madan beni Muğla Ilköğretim müfettişliği görevime i-
ade etti.

Böylesi bir durum, ülkemizde görev yapan insan-
ların, üstlendikleri görevlere ne kadar uygun olduk-
ları, yani  dediğimiz ölçüye uyup uymadık-	“liyakat”

ları, adamcılık ve çıkarcılığın ne kadar yozlaşmalara, 
toplumsal huzursuzluklara neden oldukları ve ne ka-
dar da devleti maddi olarak zarara uğrattıklarının bi-
rer örneğidir. 

Tüm bunlara karşın Sayın Çetin Birmek Valimizin 
gösterdiği anlayış ve olgunluk tüm devlet ve kamu yö-
neticileri ile görevlilerine ders niteliğinde bir örnek-
tir.  

 Kendisini saygıyla anıyorum.
------------------------------------------------------------
	*	Emekli	İlköğretim	Müfettişi
Naci	Korkmaz:1943	yılında	Konya/Seydişehir/Ortakara-

ören	 Köyü'nde	 doğdu.	 İlkokulu	 köyünde,	 İvriz	 İlköğretmen	
Okulu'nu	 bitirdikten	 sonra	 Adıyaman/Kâhta/Adalı	 (Hiniç),	
Trabzon/Tonya/Çayıriçi	 (Anabedama),	 Konya/Seydişe-
hir/Aşağıkaraören	 köylerinde	 yedi	 yıl	 ilkokul	 öğretmenliği	
yaptı.	Ankara	gazi	Eğitim	Enstitüsü	Eğitim	Bölümünü	bitirdi.	
Kütahya,	Tavşanlı	Atatürk	Lisesi	Kütüphane	Memur	Yardımcı-
lığı,	Demirci	öğretmen	okulu	meslek	dersleri	öğretmenliği,	De-
nizli	Rehberlik	merkezi	 uzman	yardımcılığı,	Demirci	Eğitim	
Enstitüsü	ve	Öğretmen	Okulu	Müdürlüğü,	Muğla	İlköğretim	
Müfettişliği,	Muğla	Ticaret	Lisesi	Rehberlik	öğretmenliği,	Muğ-
la	İlköğretim	Müfettişliği,	Diyarbakır	ve	İzmir	İlköğretim	Mü-
fettişliği	görevlerini	yaptıktan	sonra	1999	yılında	emekli	olup	
DEÜ.	Özel	ilköğretim	okulu	kurucu	müdürlüğü,	İzmir	Valiliği-
nin	bir	özel	okulunda	genel	müdürlük	görevinde	bulundu.		

Çeşitli	konularda	seminer,	konferans,	televizyon	program-
ları	yaptı.		Halen	İzmir'de	yaşıyor,	evli	ve	üç	çocuk	babası	olup	
çocukları	da	öğretmendir.		

Yaşamak zil zurna sarhoş
Ağlamak kolay
Nefret ikiz doğururken,
Sevinmek nerede?
Dünya tepetaklak, başı dönüyor
Uzülmek ortada,  yok olmak kolay,
Mutluluk izinde, huzur tatilde,
Şu akıl denilen zavallı nerde?
Ve 
Susarak anlatırsan, yoluna az engel çıkar.

Mustafa ULUDAĞ

Mutluluk

       uludag.aysegul@gmaƒl.com

Mustafa	Uludağ:	Sivas-Çepni'de	doğar.		Öğrenimi	Sivas'ta	
gerçekleşir.	Öğretmen	okulundan	sonra	27	yıl	görev	yapar.	
Emeklidir.	İzmir'de	yaşamaktadır.
Hobi	olarak	soyut	ahşap	heykelle	uğraşıyor.	Değişik	
yerlerde	sergiler	açmıştır.
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KORONA DERSLERİ VE ÜLKE
GÜNDEMİ

Türkiye ve Dünya'da gündem çok hızlı değişiyor. 
Son iki ayda yaşadığımız depremler, Suriye'de ölen 
askerlerimiz, yoğun siyasi kutuplaşma derken 
Çin'de ortaya çıkan Korona virüsü ülke ve dünya 
gündemini alt üst etti.  Korona virüsü sınır tanıma-
dan tüm dünyayı etkiliyor ve insan kayıplarını arttı-
rıyor, hayat adeta durmuş durumda… Yaşanılan bu 
küresel kriz nedeniyle insanlık ve ülkemiz zor bir 
süreç yaşıyor. 19 Mart 2020 tarihine göre virüse yö-
nelik ülkemizde yapılan 8002 test sonucu 191 vaka 
ve 2 ölüm olayı var. Dünyada da 6 bini aşan ölüm ola-
yı…

Insanlık tarihi veba, kolera, çiçek ve son olarak 
domuz gribi gibi pek çok salgın yaşadı ve büyük ka-
yıplar verdi.  Şimdi bu salgını büyük bir toplumsal 
duyarlılıkla akıl ve bilimin öncülüğünde aşacağız. 
Sağlık bakanlığı bünyesinde oluşan bilim kurulu-
nun öngörüleriyle alınan önlemleri büyük bir du-
yarlılıkla uyacağız, salgını bir an önce en az kayıp-
larla aşmaya çalışacağız. Buradan sağlık kuruluşla-
rında hizmet üreten tüm sağlık çalışanlarına kolay-
lıklar dilemeyi emeğe saygı adına görev sayıyorum. 
Ayrıca sağlık bakanlığındaki bilim kuruluna sağlık 
örgütleri temsilcilerinin de yer almasını toplumsal 
dayanışma adına önemli görüyorum.

Bu süreçte gördüğümüz, yaşadığımız bazı göz-
lemleri de   başlığıyla paylaşa-“Korona	Dersleri”
cağız.  Eğitim gibi bir insan hakkı olan sağlık hakkı-
nın özelleştirilmesi, piyasalaştırılması korona ile 
mücadeleyi olumsuz etkilediği çok açık görülüyor... 
O nedenle kapitalizmin sağlık politikalarının acilen 
sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ispanya 
özel sağlık kuruluşlarını virüs salgını nedeniyle ka-
mulaştırdı. Türkiye de salgın sürecinde bunu mut-
laka gündemine almalıdır. Şehir hastaneleri virüs 
salgını sürecinde kullanılabilecek mi? Bilmiyoruz…

Bu süreçte korona testi sayısının azlığı ve vaka 
saptanmasında Türkiye geri noktalarda kaldı. Baş-
langıçta sadece 6-7 merkezde test yapılabiliyordu.  

Bugün itibari ile de test yapılan yurttaş sayısı ancak 
8 bin. Bütün illerde bu testler yapılabilir hale gel-
melidir.  Acilen çok sayıda test yapıp saptanan va-
kaların izolasyonu virüsün yaygınlaşmasını önle-
yecektir. Güney Kore deneyimi bu anlamda önemli 
ve değerlidir.

Koranalı günlerde Italya en çok hazırlıksız yaka-
lanan ve en çok insan kaybı veren bir ülke. Tüm bun-
lara rağmen Italya'dan TV ekranlarına yansıyan gö-
rüntüler toplumsal dayanışma ve insanlık adına 
umut vericiydi.    Evinden çıkamayan ama evlerinin 
balkonlarında opera parçaları, şarkılar söyleyerek, 
dans eden, dayanışma görüntüleri insanlığın umu-
dunu yeşertmesi anlamında çok değerliydi. Şimdi 
bu fotoğrafları Türkiye'de sergileyebilmeliyiz. Ul-
kemizde de toplumsal dayanışmayı, “asıl	olan	ha-
yattır,	yaşamaktır”	  diyerek hayata acilen geçir-
meliyiz... 

Sağlık bakanı her akşam açıklamalar yaparak 
toplumu bilgilendiriyor olması önemli ve değerli. 
Bu sorun ancak şeffaf bir yönetimle aşılabilir. Bir bi-
lim kurulu üyesinin yaptığı açıklama önemli. Top-
lum önlem alırsa 5 bin vaka, önlem almazsa 30 bin 
vaka olabileceği öngörüsüne dikkatle okumalıyız 
ve buna göre davranmalıyız.  Umreye izin verilme-
sinin olumsuzluğuna rağmen bu süreçte camilerde 
cemaatle namazlara ara verilmesi, okullarda eğiti-
me ara verilmesi, kahvehanelerin kapatılması ve 
pek çok önlem çok önemli olmuştur. 

Her gün TV ekranlarında söylenildiği gibi bu ka-
rantina döneminde “hijyen	 ve	 insanlarla	 ileti-
şim” en çok dikkat edeceğimiz önlemler. Evlerde ku-
rallara uyacağız, film izleyeceğiz, kitap okuyacağız, 
resim yapacağız, dostlarımızla-yakınlarımızla tele-
fonla görüşeceğiz. Sonuçta evlerde kalıp önce kendi 
hayatlarımızı sonra komşularımızın hayatlarını  
kurtaracağız.  Bağışıklık potansiyelimizi güçlü kıl-
mak için kaygıdan uzak duracağız, uykusuz kalma-
yacağız ve açık havada kimseyle iletişime geçme-

Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ
kekocabas@gmaƒl.com

“Çaresiz	dertlere	düştüm/Yok	mu	bunun	çaresi?/Var/Yaşamayı	ölecek	kadar	sevmek”																	
																																																																																																																	 Can	YÜCEL
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den yürüyüşler yapacağız. Yani yaşam biçimimizi 
yeniden düzenleyeceğiz. 

Universiteler ve okullar salgın nedeniyle şimdi-
lik eğitime üç hafta ara verdi.  60 yaş ve üzeri öğre-
tim üyelerini de izinli saydılar. Bu kararla emeklili-
ğe yaklaştığımı hissettim.  Yaklaşık bir haftadır Oz-
dere'de yazlık evimizde karantina dönemini geçir-
meye çalışıyorum. Kömürlü sobamla ısınıyorum, ça-
yımı demliyorum. Her yer kapalı, sadece eczane, fı-
rın ve marketler açık… Arada deniz kenarında yü-
rüyüş yapıyorum. Kitap okuyorum, çocuklarımla, 
arkadaşlarımla, dostlarımla sosyal medya aracılı-
ğıyla haberleşiyorum.  Her gün internet ortamında 
bir film izliyorum. Dün çok sevdiğim bir arkadaşı-
mın önerisiyle adlı bir sinema filmini “jojo	rabbit”	
keyifle izledim.  Tüm arkadaşlarımı internet orta-
mında sinema filmi izlemeyi, sanal müzeleri dolaş-
maya davet ediyorum. Korona ile ilgili mizah da çok 
yaygın. Halkımız bu konuda çok yaratıcı. Onümüz-
deki günlerde,  salgın dönemlerine ait de edebiya-
tın doğacağına dair işaretler var. Insanlık yaşadığı 
acıları anlatacak yolu mutlaka bulacak.

Tüm bu süreçler yaşanırken Yeni Kuşak Köy 
Enstitülüler Derneği (YKKED) olarak hayata dair 
tüm etkinliklerimizi ertelemeyi başladık. 15 Mart 
2020 tarihinde dostlarımızla Ivriz Köy Enstitüsü 
yerleşkesinde buluşup buralarının ranta açılması-
na hayır diyecektik. Virüs salgını nedeniyle ertele-
dik. 16 Mart günü Oğretmen Okullarının 172. Kuru-
luş yıldönümü nedeniyle YKKED şubelerinde dü-
zenlediğimiz etkinlikler vardı. Ertelemek zorunda 
kaldık.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu öğret-
menliği “Öğretmenlik,	Devletin	eğitim,	öğretim	
ve	 bununla	 ilgili	 yönetim	 görevlerini	 üzerine	
alan	özel	bir	ihtisas	mesleğidir”  şeklinde tanım-
lıyor.  Böyle bir tanımlamada sözleşmeli-ücretli öğ-
retmenliğe yer yoktur.  Bu salgın nedeniyle yaklaşık 
80 bin ücretli öğretmen çok zor duruma düştü. Ko-
rona salgınına rağmen sosyal medya aracılığıyla 16 
Mart haftasında ücretli-sözleşmeli öğretmenlik sta-
tüsünün öğretmenlik meslek onurunu koruma adı-
na kaldırılmasını talep ediyoruz.

16 Mart 1848, Oğretmen Okullarının kuruluş ta-
rihidir ve öğretmen yetiştirme tarihimizin kilomet-
re taşıdır. 1848'de başlayan bu 172 yıllık gelenek 
2014 Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığınca 299 
Anadolu Oğretmen Lisesinin kapatılışı ile yok edil-
di. Sınavla seçilmiş nitelikli öğrencilerle, parasız ya-
tılı bir yerleşke ortamında öğretmen yetiştirme kül-
türü, geleneği terk edildi.  Oğretmen Okullarının 
172. ve Köy Enstitülerinin 80. Kuruluş yıldönümün-
de nitelikli öğretmen yetiştirme adına Anadolu Oğ-

retmen Liselerinin tekrar açılmasını ve eğitim fa-
kültelerinin yeniden yapılandırılmasını talep edi-
yoruz. Unutulmamalıdır ki nitelikli öğretmen olma-
dan nitelikli eğitim yapılamaz. 

        Yaşadığımız süreç gösterdi ki yaşanan salgın 
ancak bilimin öngörüleriyle aşılabilecek. O nedenle 
Türkiye bu süreçten ders alıp eğitimin dinselleşti-
rilmesi, eğitim ve sağlığın özelleştirilmesi yakla-
şımlarını mutlaka gözden geçirmelidir. Hep bera-
ber bu ülkede sağlıkla yaşamanın yollarını mutlaka 
üreteceğiz ve yaşamı savunmaya devam edeceğiz.   
Son söz Nazım'da: “Yaşamayı	 ciddiye	 alacak-
sın/yani	o	derecede,	öylesine	ki/mesela,	kolla-
rın	 bağlı	arkadan,	sırtın	duvarda/yahut	koca-
man	gözlüklerin/beyaz	gömleğinle	bir	 labora-
tuvarda/insanlar	için	ölebileceksin/	hem	de	yü-
zünü	bile	görmediğin	insanlar	için/	hem	de	hiç	
kimse	seni	buna	zorlamamışken/hem	de	en	gü-
zel	en	gerçek	şeyin/yaşamak	olduğunu	bildiğin	
halde.”

Ahmet CENGİZ
 ahmetcengƒz1950@yahoo.com.tr

Korona

sizi ilk “çayırın dünyası” nda görmüştüm
viral parçacıklar halinde cern'den kaçmış
gizli tanrılar görünümünde/ mütevazı
“-bu dünyayı ben yarattım” demeden
insanlar geçip gidiyordu yanınızdan
aslan kaplan gergedanlar gibi gerinerek
zaman uzam ve dünyaya sahip olma tutkusuyla
ve birbirini parçalayıp çiğneyerek
farkında değillerdi gerçek sahiplerinin 
kendilerini tanrı zannederek
bir mucize oldu birden 2020'de
sesi geldi çin'den maçin'den
bir tedirginlik bir telaş bir korku
karıştı ortalık herkes perem perem
oysa bir virüscük kaçmıştı birinin nefesine
boğulup düştüler yerlere sapır sapır
kireçli ölü toprağı serpildi üzerlerine
içlerinden biri bağırdı yekinerek
“gerçek tanrılar geziyor bakın
adı  diyerekkorona	korona	korona!
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Koronayla tanışmamızın ilk günlerinde, mizaha 
sarılıp aşağıdaki dizeleri düşmüştüm bir şiirimin ilk 
bölümüne: “Okudun	mu	/	Kolera	Günleri'nde	Aşk'ı	/	
Sözün	o	köpüksüz	dalgasını,	/	Peki,	şimdi	korona	ka-
rantinasında	/	Bütün	dalgakıranlar	da	kırıldıysa	/	Ne	
mi	okumalı	öyle	/	Marquez	–	Camus	şöyle	dursun	/	Sa-
de	ama	sadece	/	 ”	Yeni	Rakı Şimdi, o sofradan kalkma-
nın, gün gün düşülen notları derleyip toparlamanın 
vakti.   

Bir ay geride kaldı.   
Once 'nın yazarı   VicenteB-Mahşerin	Dört	Atlısı

lascoIbanez'i esenleyelim. Isa'yı görenimiz henüz 
yok, ancak öteki üçü,  “kan-savaş, kıtlık, salgın hasta-
lık” her yerde. Ulkemizin 81 ili, dünyanın 181 ülke-
sinde!… Bu dünya; cüzzam, veba, kolera, frengi, sıt-
madan da kırıldı dönem dönem, nöbet nöbet. Ulke ül-
ke, kıta kıta… Kimilerinin düşlerine giren Deccal'a 
hiç benzemediğine kuşkum yok. Mahşerin bu son at-
lısı  biraz farklı; bunun ulaşmadığı yer, köşe korona
bucak yok. Küreselleşen dünyanın küresel salgını. En 
büyük tokat da bu dünyanın en çok şımaranlarına. 
Dünyanın “en” büyük abilerine. Amerika, Ingiltere, 
Fransa, Italya'ya… 'ler deyiversek olacak şuna. G	20
Sözüm sitemim, yitirilen canlara değil elbet, onlara 
baş olanlara. 

Meğer bilimi, teknoloji tapınımına kurban etme-
mek gerekiyormuş. Doğayı, kimyasala ve naylona. 
Gökyüzünü de gökdelene, sera gazına… Yılana çıya-
na, domuza ayıya, kargaya yarasaya da yaşama alanı 
bırakmak gerekiyormuş. Herkes hakkını geri istiyor. 
Deniz, doldurduğumuz kıyıyı istiyor; balıklar kirlet-
tiğimiz duru denizlerini, yarasalar o sessiz ve nemli 
gecelerini…  

Sevgili , bir kez daha kutluyo-Greta	 Thunberg
rum seni, doğanın sesini o koca koca adamlardan da-
ha önce duyduğun, sirenleri çok önceden çaldığın,  
Odysseus'un gemisine yol açtığın için. Sakız kokulu 
Ege imbatıyla, sevgimle öpüyorum seni.  

Ortada somut bir olgu var. Bu olguda, komplo te-
orilerine yer var mıdır; ilaç tekellerinin bu işte rolü 
nedir bilemem. Takke düştü kel göründü. Biyolojik sa-
vaşa akıl erdiremeyenler de gördü tehlikenin büyük-
lüğünü. Meğer bir salgın, o lanetli nükleer silahtan da 
etkiliymiş.  Neredeyse coğrafyamızın o Kimyasal 

Ali'sine bile ne kadar masummuş dedirtecek bize. 
Aman, böyle saçmalamalarla bir de bellek erozyonu-
na uğramayalım!  

Ama ortada da yaman bir çelişki var. Hem de ola-
bildiğince ironik! Biz, maskelerin düşmesini bekler-
ken cümle âlem, maskeli şimdi! Gel de dünyanın düş-
tüğü bu duruma, geldiği bu noktaya şaşırma! 

Maskeler düşmeden gerçeği göreceğimiz de pek 
görünmüyor. Yeni algılar oluşur mu, yeni bir dünya 
düzeni kurulur mu, şimdiden onu bilemem. Tembel-
liğimizi bir kez daha kutsayıp yola e “her	şey	dahil”
mi devam ederiz; yoksa tekrar hayalleri olan bir dün-
yanın çocukları olmayı mı yeğleriz, onu da bilemem.  

Biz olanı söyleyelim. Küreselleştikçe herkes bir-
birine benzemiş. Görmeyenler bugün gördü. Ne 
Trump'un Putin'den bir farkı var, ne Orban'ın Benja-
min'den…  Niye, şu sandıklar, hep aynı ustaya yaptırı-
lır ki! Putin: "Peçenek	ve	Kumanlar	memleketi	mah-
vetti,	 ama	 hepsini	 yendik;	 Koronavirus'ü	de	yenece-
ğiz." diyor. Korona, hiç renk ve ırk, din iman, edepli 
edepsiz, varsıl yoksul ayrımı da yapmıyor. Ama gel de 
bunu Putin'e anlat! Ne dut pekmezine sarılan görebi-
liyor bu somut gerçeği, ne sürü bağışıklığından me-
det uman şu bizim hısım kösem. Eee, ejder meyvesi-
nin ejder'inden tıs çıkmayınca, bu işi, kılıç kalkana sa-
rılmadan, “dut pekmezi” ile halletmeye kalkmak, hiç 
de fena fikir değildi hani! O ön almasaydı, meydan, 
kelle paçacılara kalmayacak mıydı? Şimdi merak etti-
ğim bir şey daha var. Ne mi o? Yıllarca “aşı”ya dire-
nenlerin, aşıda domuzluk arayanların pundları azı-
cık kırılmış, süngüleri düşmüş müdür acaba? Yoksa o	
Kahramanmaraşlı gibi, “Ölürse	benim	çocuğum,	sa-
na	ne	oluyor!” demeye devam mı etmektedirler? 

Gel de şimdi o Kızılderili Reisini anımsama. Gel de 
şimdi bu postmodern dünyanın naylon ilişkilerini, 
doğadan kopuk bağnazlıklarını daha çok sorgulama. 
Gel de şimdi parası ya da gücü olanın, ötekinin 
“kit”ine, maskesine, eldivenine el koymasına derin 
bir yuh çekme! 

Evet, Kızılderili Reisi Seattle'ın 1854 tarihli o mek-
tubunu, “Amentü” yerine şimdi bir kez daha okumalı-
yız. “…	 Beyaz	 adam	 annesi	 olan	 toprağa	 ve	kardeşi	
olan	gökyüzüne,	alıp	satılacak,	işlenecek,	yağmalana-
cak	bir	şey	gözüyle	bakar.	O'nun	bu	ihtirasıdır	ki	top-

“SON ATLI”NIN KORONA GÜNCESİ 

Tahsin ŞİMŞEK
tahsƒn.sƒmsek48@gmaƒl.com
Eğƒtƒmcƒ - Yazar
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rakları	 çölleştirecek	 ve	 her	 şeyi	 yok	 edecektir.	 (…)	
Unutmayın	bugün	 diğer	canlıların	 başına	 gelen	
yarın	 insanın	 başına	 gelir.	 Çünkü	 bütün	 hepsinin	
arasında	bir	bağ	vardır.	Şu	gerçeği	iyi	biliyoruz:	Top-
rak	insana	değil,	insan	toprağa	aittir.	Ve	bu	dünya-
daki	her	şey,	bir	ailenin	 fertlerini	birbirine	bağlayan	
kan	gibi	ortaktır	ve	birbirine	bağlıdır.	Bu	nedenle	de	
dünyanın	başına	gelen	her	felaket	insanoğlunun	da	ba-
şına	gelmiş	sayılır.	…”	Demek ki reis varmış, bir de ta-
ka reisi varmış.  Az daha unutuyordum gençliğimizin 
o Temel Reis'ini. Madem anımsadık, Safinaz'a da bin 
selam.  

Seattle'ın uyarısıyla kutsanacak olanın, ölüm de-
ğil hayat olduğunu bir kez daha gördük. O halde yeni, 
yepyeni başarı hikâyelerine gereksinimiz var. Yeni se-
çimlere. 'ün “Mustafa	Kemal	Atatürk Bir	gün	söyle-
diklerim	bilim	ile	çelişirse	bilimi	seçin." dediğini ha-
tırlayalım yeter. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin al-
nındaki o tümcesi,  “Hayatta	en	hakiki	mürşit	ilimdir.”	
birilerinin sandığı gibi Mürşit'in evini değil, bir ya-
şam gerçeğini somutlar. Ancak şu da bir gerçek, o 
Mustafa Kemal'li günlerden, 
ne yazık ki “Bir gün fetva ile 
bilim çelişirse fetvayı seçin.” 
denilen günlere geldik. Biz 
bu ülkede, evet anayasasın-
da “laiklik” yazan bu ülkede, 	
“İslam	bize	göre	değil,	biz	İs-
lam'a	göre	hareket	edeceğiz.	
Nefsimize	ağır	gelse	de	haya-
tımızın	 merkezine	 dönemin	
koşullarını	 değil,	 dinimizin	
hükümlerini	 yerleştireceğiz.” 
dendi ğini duymadık mı? 
Hem de en yetkili ağızdan! 
Şimdi tam da o soruyu sormamız gerektiği günlerde-
yiz: Bilimin koşulları mı, dinin hükümleri mi? 

Başarı hikâyeleri, hiçbir zaman, onu bunu mem-
nun etmek için yazılmaz. Hele önyargılarla hiç yazıl-
maz. Hadi, somutlaya somutlaya gidelim.  

Tekalif-i	Milliye (07 Ağustos 1921), on dört gün 
önce kaybedilen Kütahya-Eskişehir Savaş'ından (10-
24 Temmuz 1921) hemen sonra, ivedi alınmış bir ka-
rardır. Istenenlerin hepsine gereksinim vardır; çün-
kü on altı gün sonra Sakarya Savaşı (23 Ağustos 
1921) başlayacaktır. Şimdi soralım kendimize; o gün 
önümüzde verilmesi gereken kurtuluş savaşı var, bu-
gün üstesinden gelinmesi gereken bir salgın. Ikisi ay-
nı şey midir? Ikisini bir görmek, Kurtuluş Savaşı'nı 
çok basite indirgemek, sıradanlaştırmak olmaz mı? 
Yoksa atılan bir yazı-turayla, dünün “iki ayyaş”ının bi-
rinden beklenen medet midir? 28 Mayıs 2013'te söy-
lenen o söz, bir “tık”la hep karşımızda değil mi?  Peki, 
yarın tekrar dönülüp “ayyaş” denmeyeceğinin bir ga-
rantisi var mıdır? Yoksa Iskilipli Atıf Hoca'dan söz, Di-

yanet'ten fetva mı alınmıştır? Ya da Ulukışla'da yapıl-
dığı gibi tütsüden medet mi umulmaktadır? Elbette 
ikisi de hacı olan anamla babama ve hacı kardeşleri-
me saygısızlık yapmak istemem. Ne kılınan namazla, 
ne yapılan duayla, ne inanan insanla bir sorunum var. 
Sorunum, ikiyüzlülükle. Kutsanan hurafeyle. 

Evet, “Tekalif-i Milliye çağrısında bulunulurken, 
Istiklal Mahkemeleri kurulurken, I. Dünya Savaşı ko-
şullarında ekmek, gaz, patiska karneye bağlanır-
ken…” kimseyi memnun etmek düşünülmemiştir. 
Çünkü günün koşulları, onu gerektirmiştir. Işte günü 
geldi, camiler kapatıldı; gün o gün Mekke ile Medi-
ne'de karantina ilan edildi. Evet, böyle bir salgınla sa-
vaşımın da kendine özgü koşulları vardır. Bu koşulla-
rı, bilim kuruluna, oradan buradan, Diyanet'ten 
adam devşirmekle sağlayamazsınız. Camilerin açık 
kalıp kalmayacağına, cenazenin nasıl kefenlenip na-
sıl defnedileceğine, ancak ve ancak bilim, bilim kuru-
lu karar verebilir.     

Biz, 1929 dünya ekonomik krizini le “devletçilik”
aştık.  Korona Virüs günleri, yine Mustafa Kemal'i 

müjdeliyor. Küreselleşme-
nin foyası meydana çıktı. 
Naylon hayatın da…	 “Eği-
tim,	sağlık,	tarım” yaşamın 
sacayaklarıdır. Devlet, top-
lum ve birey olmanın; kimli-
ği koruyarak ayakta kalabil-
menin de… Uretmeden, kim-
lik korunmaz; eğitimli ve sağ-
lıklı olmadan da…  

Oktay Sinanoğlu, Coşkun 
Ozdemir, Aziz Sancar'dan 
dinlediğim ya da okuduğum 

o üretken cumhuriyet mucizesine, bu günlerde bir 
kez daha tanık oluyorum. Bir de tıp eğitimini, “uzun 
süreli ve pahalı” gerekçesiyle bizim gibi ülkelere bı-
rakan Batı'nın rezilliğine… Ozellikle de ABD'nin. Son-
ra da  diyen “Beni	Türk	hekimlerine	 emanet	ediniz.”
Atatürk'ün haklılığının gerekçesiyle buluşuyorum. 
Salt ülkemizde değil, yurtdışında da ne çok seçkin he-
kimimizin, bilim insanımızın olduğunu hepimiz bir 
kez daha görüp anladık. Birkaçını bu günlerde tanı-
ma olanağı bulduğum Bingür Sönmez, Tayfun Uzbay, 
Ahmet Saltık, Gaye Usluer, Necmettin Unal, Alpay 
Azap, Urartu Şeker başta olmak üzere ülkemin bilim 
insanlarıyla kıvanç duymaktayım. Ağzıma tat geldi, 
yüreğime şenlik!...   

Hukukçusu hariç, 10'u kadın, 25 üyeden  oluşan 
kurulun, 22'sinin mezun oldukları tıp fakültelerine 
şöyle bir baktım. Dökümüm şöyle: 8 Ankara, 5 Hacet-
tepe, 2 Istanbul, 2 Anadolu, 1'er de Cerrahpaşa, Gül-
hane, Gazi, Uludağ, Erciyes… Cumhuriyet'in kadına 
verdiği değerle bir kez daha kıvanç duydum. Demek 
ki dağa taşa tıp fakültesi açmaya hiç de gerek yok-
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muş. Hele vakıf üniversitelerinde çocuklarımızın ge-
leceğini savurmaya. Hadi, kadınlar eve demeye de… 
Neyin ne, kimin kim olduğu böyle zamanda belli olu-
yor.  

Peki, eksiği yok mu bu kurulun? Var elbette. En bü-
yük eksiklik de Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş He-
kimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği'nden üye bulun-
mamasıdır. Bu eksiklik, bu kurulu incitmiyor; rahat-
sız etmiyor mu? Eminim ki çoğunuzu ediyor. Kurula 
din psikolojisi, din sosyolojisi uzmanlarının eklen-
mesi de rahatsız ediyordur kuşkusuz. Hele bunları be-
lirleyen Diyanet Işleri Başkanıysa!... Dualı, salalı sa-
ğaltım, bilime nasıl bit katkı sağlayacaktır? Kimse me-
rak etmese, ben ediyorum. Bir şeyi daha merak edi-
yorum;	“Bilim	kurulları	tavsiyeyle	mi	yetinir,	“ka-
rar”	mı	verir?”. Sözgelimi bir doktor, apandisi patla-
mak üzere olan ya da beyin kanaması geçiren bir has-
tası için, “Ameliyathane	 hazırlayın	 durum	 acil!”	mi	
der,	“Anasına	babasına	telefon	edin	de	ne	diyorlar	bir	
sorun.”	mu der.  Bunu görüp söyleyenlerin işi gerçek-
ten zor; onların neler yaşadıklarını, neyle karşılaştık-
larını Prof. Dr. Ahmet Saltık'lara sormak gerek. 

Tıkladığımızda öğreniyoruz ki, bu kurul, 10 
Ocak'ta oluşturulmuş. Umreye gidilmemesini de 
önermiş. Ancak dinleyen kim. Canlar gitsin, ama din 
iman elden gitmesin! Kâbe kapatılmış, Mekke – Me-
dine karantinaya alınmış kimin umurunda! Var mı o 
bildik gazetelerde ya da kanallarda bunlardan bir ha-
ber?  Niye sorgulanmaz, Konya'nın, Maraş ya da Er-
zurum'un başına gelen nedir? Niye kimse sormaz, 
oraların, New York, Londra ya da Milano'yla nasıl bir 
geldisi gittisi vardır diye?  

 Ama bir yerlerden bir şeyler bekleyen çok. Evet, 
daha çok hastaneye ihtiyaç var. CIA tezgâhı o darbe 
kalkışmasından sonra, stratejik ortaklığa hiç ama hiç 
toz kondurulmadan, bütün askeri hastaneler kapatıl-
mıştı. Şimdi onlara da ihtiyaç var; özellikle hazır bek-
letilen yoğun bakım yatakları nedeniyle. Peki, niye ka-
patılmıştı o hastaneler? O hastaneler, darbe üssü ola-
mayacağına göre başka gerekçeler olmalı. “Haca-
mat”a dönülüp bakılmadığı için, “disiplin” imanı sıkı-
yor olmalı. 

         Plazma, kök hücre, antikor… Uçan kuştan me-
det - yardım umulan, aşıya gün sayılan günlerdeyiz. 
Herkes, her bilim adamından bir şey bekliyor. Erge-
nekon'dan içeri tıktıkları Prof. Dr. Ercüment Ova-
lı'dan bile… Kuşkum yok, koronaya aşı bulunur bir 
gün. Ancak şu günlerde asıl gerekli olan, karakter aşı-
sı. Sanıyorlar ki, o darbeyi, tekbirler, salalar önledi. 
Onu da önleyenler, o Ergenekon, Balyoz, Askeri Ca-
susluk'tan yargılananlardı.  Iyi ki içeriden vaktinde çı-
kıp da göreve dönmüşlerdi!... 

O bakarkörler, bir şey daha yapmışlardı. 2011'de 
Hıfzısıhha'yı kapatarak sözüm ona  Mustafa Kemal'in 

bir kurumunu daha, Refik Saydam'ın adıyla birlikte, 
tarihe gömmüşlerdi.  Ancak yine karşılarına çıktı iş-
te. Çin, kendilerinden aldığımız “kit”lerden para al-
madı. Çünkü bu kurumun, bir zamanlar kendisine 
gönderdiği aşıları unutmamıştı. Değerbilirlik, vefa, 
Mustafa Kemal'e saygı budur işte!. Utanan oldu mu 
bilmem! 

Bilim açıklık ister, bir de kimsenin ayağına bağ ol-
mamasını. Yılmaz Ozdil'in 9 Nisan tarihli yazısı, fele-
ğin çemberine değilse bile birlerinin tekerine taş ko-
yan kocaman bir soru işareti olarak orada duruyor. O 
yazıyı, benim buraya almama gerek yok. Bu çağda hiç-
bir şey gizli kalmıyor. Her şey bir “tık”ın ucunda. O bir 
zamanların  o “gizli ..kişen aşikar doğurur.” sözü, te-
davülden düşeli çok ama çok oldu. Atasözleri de de-
ğer kaybına uğruyor. 

Evet, bilim, her türlü önyargıyı reddeder. Kimse-
nin ayağına dolaşmasını istemez. Pastaure: 	“Ben	la-
boratuvara	girerken,	yalnız	ayakkabılarımı	değil,	
inançlarımı	da	kapının	dışında	bırakırım.”	der. O la-
boratuvarda, ne ulemanın sözü geçer, ne başkanın, 
ne trolün… Anımsayalım yaşananları. Trump, ilk gün-
lerde, “piyasaları olumsuz etkilediği” gerekçesiyle, 
bu konudaki her habere kızıyor; Japonları ağzına al-
masa da bunu, bir “Çin işi Japon işi” olarak görüyor-
du. derken, bir de gördü 	“Amerika	harika	durumda!”	
ki o New York'un o ünlü Hürriyet Heykeli'nin tacı, bu 
olayın simgesi olup çıkıvermiş. Sürü bağışıklığından 
medet uman Boris Johnson bir de gördü ki, kendisi, o 
sürünün kösemi oluvermiş. Bu durum hepimizi şa-
şırttı; Boris'in damarlarındaki Türk kanından şüphe 
duymaya başladık. Galatasaray'ın Muslera'sı da her-
kesin boğazında düğümlenip duranı söyleyiverdi:	
“Başkan,	dini,	korona	virüsünün	önüne	geçirdi	ve	işler	
zorlaştı.”	Elin ağzı kese değil ki büzesin. 

Zorlukları elbette aşacağız. Nasıl mı? Mizahla gü-
lümseyerek, … Karantina gün-mizahla	utandırarak
lerinde, önce kendinize bir “Karantina  Adası” kura-
rak. O ada, Urla sahilinden seyrederken de Asan-
sör'de Dorio Moreno'yu düşlerken de güzeldir.  Şük-
ran Yücel'in Karantina'sını okurken de…   

Karantina, Italyanca bir sözcüktür. “Kırk, kırklık, 
kırktan ibaret” anlamlarına gelir. Görüyoruz ki, şu bi-
zim “kırkı çıkmak” deyimini hatırlatıyor. Kırk gün bir 
yerlere kapanıp kalacağımıza göre,	“Dışarı	çıkarsam	
Tahtalıköy,	evde	kalırsam	Bakırköy” noktasına gelme-
den, düşlerinizi bir güzel iyice zenginleştirebilirsiniz. 
Italyan güzelleriyle, “Gina Lollobrigida, Sophia Lo-
ren, Claudia Cardinale, Ayşe Nana…”yla aklınızı boz-
madan elbet.  

Hem sokağa çıkmadan da düşler kurulabilir, eşi-
mizin güzelliğini keşfe bir kez daha keşfe çıkabiliriz. 
F.	Kafka'nın o sözünü anımsayalım yeter: “Dışarıya	
kapanmak,	esasen	içeriye	açılmaktır.”	
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Konuk odamıza geçtiğinizde, göreceğiz ki cam-
dan çerçeveden çıkıp nefes almak isteyen üç beş ki-
tap orada bizi beklemektedir. Zamanında, kimseler-
den eksik kalmamak için alıp oraya konduğumuz. 
Hatta onların birkaçı da imzalıdır. Unlü kuyrukların-
da saatlerce beklemeyi göze alıp fotoğraf çektirerek 
anılara yolcu ettiğimiz. Gelin, onları vitrin süsü ol-
maktan kurtaralım. Hem unutmayalım ki, “Çok	oku-
yan	değil,	çok	gezen(ti)	koronayla	tanışır.”	Sevgili Bu-
rak Akkul, sözüm sana, senin gibi işini yapanlara de-
ğil elbet. 

Başka ne yapalım? Sanal gezilere çıkalım, ama ka-
rınca kararınca. Rehbersiz değil elbet. Rehberimiz 
“Güldüşün	Hanım” olsun. Bol bol duvaryazısı oku-
yalım, pazaryeri dolaşalım. Sonra da elimize kâğıt ka-
lem alıp karikatürler çizelim, notlar alalım. Işte be-
nim notlarıma düşenler: 

 • Allah vermiş pırasa / Hiç yenir mi yarasa / Zıkkı-
mın kökünü yiyeseciler / Bak çöktü piyasa. (Nazilli 
pazaryeri) 

• Veresiye yoktur artık. Her an ölebilirsiniz. (esnaf 
camı) 

• Komşunun gribi, komşuya korona gözükür. (du-
var yazısı) 

• Koronalıyı gösterip gribe razı ediyorlar. 
(TV'den) 

• Koronalıyla yatan koronalıyla kalkar. (karı-koca 
sohbeti) 

• Iki günlük sokağa çıkma yasağı, bütün yurtta bü-
yük bir coşkuyla kutlandı. (karikatür altyazısı) 

 Kulakların çınlasın Ilhan Şeşen, biz böyle değil-
dik,  “Neler	Oluyor	Bize?”	

Iki günde kim aç kalmış ki, biz aç kalmayız. Hadi 
kuralım şu çilingir sofrasını. Ancak şu var ki, çilingir 
sofrası görgü ister. Bu iş, ilk haberle sokağa fırlamaya 
benzemez. Evet, benim sevgili karantina dostum, 
“Ana	sütüyle	adam	olmayan,	aslan	sütüne	hiç	ama	hiç	
bulaşmamalı.” Bilmeyene anlatmak zordur biliyo-
rum. Rakı içmek, zanaattan öte bir sanattır. Peki nasıl 
öğrenilir o sanat? Aydın Boysan'dan birkaç yazı, bir 
iki video izlenerek. Hayyam'ın ruhu şad edilerek. 
Ozellikle Can Yücel'den “Rakı Içen Kadın” şiiri ezber-
lenerek. Evet, çilingir sofrasının sohbeti ahestedir, ka-
dehi de ince belli.  “Dökülen	mey,	kırılan	şişe-i	rindan”
olsa da ayak sakınılarak basılır. Söz de usul olanı se-
ver. “Lafını bil de, ağzını sil de söyle” sözü en çok bu 
sofralara yakışır.  

Neden mi girdim bu konuya? Belki o “Geçmiş za-
man olur ki hayali cihan değer.” dediğimiz sohbetleri 
hatırlarız diye. Insan yüzüne bakmayı, gözbebekleri-
mizle konuşmayı bir kez daha öğreniriz diye. Evet, 
“performansa	dayalı	iş	ve	ücret; trafik ve navigas-

yon;  twitter, facebook, whatsapp, kafe	 ve	 AVM;
instagram; …“ hepimizi çok ama aşkım,	kanka-kanki
çok yormuştu.  Görüyoruz, koronanın de hiç acelesi 
yok; o halde biz de acele etmeyelim. Zaten; “Koronayı	
gelin	etmişler,	gerdekten	on	dört	günde	çıkmış.”	

Bu kadar yiyip içmek, bu kadar sohbet bize yeter. 
Hadi, şimdi kalkalım da boşaltalım şu sofranın üstü-
nü! Evinin salonunu yürüyüş pisti yapalım. Hadi yü-
rüyelim! Biraz daha hızlı yürüyelim!... Karantina bit-
tiğinde, evin kapısından çıkabilecek halimiz olsun. Dı-
şardaki salıncağı koparmayalım!...  

Hayat, eteklerini savurta savurta sallanmaya de-
vam ediyor, hiç kuşkusuz devam edecek. 

Dün nevruzdu
Bugün dışarda hava pırıl pırıl,
Kuşlar şakıyor ağaçlarda,
Bütün doğa bahar sarhoşu.
Bir tek biz insanlar,
Ozellikle de yaşlılar, 
Mahpus evlerimizde.

Doğa bizden öç alıyor :
Yanarken amazon ormanları,
Çığlık çığlığa yanarken bütün canlılar
Feryatlar içinde
Avustralya ormanlarında.
Insanlığın canına okurken
Gözü doymaz kapitalizm,
Yeterince gür haykıramadık
Haksızlığa, acımasızlığa
Ey "büyük insanlık !"
Korona günleri elbet bitecek,
Insanlar unutmamalı bu günleri,
Dünyayı bu hale getirenleri.
Bir de elbet "büyük insanlık"
Hiçbir zaman unutmamalı
Ancak el ele, omuz omuza olursa
Kurabileceğini,
Dünya cennetini.

Unutmamalı!

Prof. Dr. Şevket TOKER 
sevket.toker@ege.edu.tr
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'Korona	battaniyem'i	bitirdim,	 şimdi	 'Korona	
bolerosu'	örüyorum.	Bolca	dizi	ve	film	iz-
liyorum,	konser	kayıtlarını	dinliyorum.	
Evimizin	-kendiliğinden	biten	fesleğenle	
dolu-	minnacık	bahçesini	düzenledik.

Yaşadığım kentte değil, seyahat ama-
cıyla geldiğim Izmir'de, kızımın yanında ge-
çiyor korona günlerim. Yıllık iznim, 65 ya-
şıma 4 kala bir yaşta olsam da, kronik has-
talıklarım  nedeniyle idari izne dönüştü.

16 günde rutin oluştu, her güne yeni et-
kinlikler ekleyerek. Belirsizlikten muzda-
ribim herkes gibi elbette ama kızım sayesinde -ev içi- 
hayatım, çok kolay ve konforlu.  “Iyi ki … diyorum on-
dan aldığım  sosyal ve psikolojik destekle.

Orgü materyallerim de sağlanınca rengarenk ip-
lerle ördüğüm 'Korona battaniyem'i bitirdim, şimdi 
'Korona bolerosu' örüyorum. Elimdeki kitabı bitire-
miyorum, - dilerim geçicidir- dikkatim dağınık.

Bolca dizi ve film izliyorum, konser kayıtlarını din-
liyorum. Bugün akşam yönetmenliğini Melek Ulagay 
Taylan'ın yaptığı Dr. Gül Pulhan ve Dr. Stuart Blaylock 
ile ekiplerinin 'nde sür-Batman	Gre	Amer	Höyüğü
dürdükleri arkeolojik  kazıların hikayesini anlatıldı-
ğı “KATMAN” belgeseli izleyeceğiz, kızımla. Sanal 
alemde “evde yaşam ipuçları”na dair -sürekli	güncel-
lenen- çok güzel önerilerin yer aldığı listelerdeki et-
kinliklerle, ne denli süreceği bilenemeyen Korona 
günlerini anlamlandırmak güzel oluyor.

Artık günde 10 bin adım atamıyorum, ama her za-
mankinden biraz daha fazla ve uzun olan telefon ko-
nuşmalarımı yürüyerek ve saçma sapan hareketlerle 
yaparak artı fiziksel aktiviteye dönüştürüyorum. 3 
gündür kızımla yüksek sesli müzikle yarım saat ka-
dar dans ediyoruz ve bu bize çok iyi geliyor.

Dün evimizin -  kendiliğinden	biten	fesleğenle	dolu-
minnacık bahçesini düzenledik, becerebildiğimiz ka-
darıyla. Çiçek tohumu getirecek yarın bir arkadaşı-
mız. Sosyal medyayla ilişkim olabildiğince sınırlı. Ar-
tık emanet bir bilgisayarım da var. “Yaşlıyım	Haklı-

yım”	web sitesi için yapılan medya takip raporlarını 
inceleyebiliyor, siteyi güncelleyebiliyorum 
aldığım teknik destekle. 

Bu sabah yakın gözlüğüm kırılınca, mec-
burcu oldum dışarı çıkmaya. Şimdi yeni 
gözlüğümle bilgisayarımın başına otur-
dum bir şeyler yazmaya. Hiç	de	kendimden	
söz	 etmeye	 niyetim	 yokken,	 	 dökülüverdi	
klavyeden	yukardaki	 satırlar,	affoluna	efe-
nim.

	"	Aralarından	geçiyorum
Hiç	kimse	el	ele	değil

Herkes	kendine	dönmüş	diyorum
Bir	kaçının	içine	bakıyorum
Hiç	kimse	kendisiyle	barışık	değil
Herkese	kendini	anlatıyorum
Kime	kendini	anlatsam	şaşırıyor
Kendimi	kime	anlatacağım,	şaşırdım
Hiç	kimse	ilkin	kendisine	alışık	değil
Hiç	kimse	ilkin	kendisiyle	barışık	değil”
Özdemir	Asaf

Az önce bitirdim ulusal basın ve internet medya-
da yaşlılığa ilişkin 6 anahtar kelimeyle yapılan tara-
ma raporunu.

Getirilen yasakla evde yaşamlarını sürdüren 65 
yaş üzeri yaşlıların gereksinimlerine ilişkin kamusal 
ve yerel kurum ve kuruluşların hızlıca örgütlendiği-
ni, gönüllü kişi ve kuruluşların anlamlı destek çalış-
malar yaptığını, gereksinimleri karşılandıkça ve gü-
ven sağlanınca yaşlıların 'feveran'ının -g azaldı-öreli-	
ğını söylemek mümkün.

Medyadaki yaşlılığa ve yaşlılara dair söylemin 
epeyce düzeldi. Mesela “Söz	Dinlemeyip	Bankta	Otu-
ran	Yaşlılara	Sulu	 İkaz” gibi başlıklı haberler yerini 
“Yaşlılara	Nezaketle	 'Evde	Kal' Dediler” gibi başlıklı 
haberlere bıraktı. Gaziantep'te polislerin oyalanma-
ları için evlerindeki yaşlılara Mangala ('pıc' ya da ' altı 
ev' de  denilen) oyunu paketi hediye ettiklerine iliş-
kin haber çok hoştu. Haberlerin ötesinde çok iyi yazı-

"Hƒç Kƒmse İlkƒn Kendƒsƒne Alışık
 Değƒl"/ Medyada "Yaşlı" Haberlerƒ Düzelƒyor mu? 

Şadiye DÖNÜMCÜ
dosadoster@gmaƒl.com

Koronalı günlerde…
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lar da okudum; özelikle yaşlılara 
ilişkin ayrımcılığa dikkat çeken.

Büyük illerde her yaştaki va-
tandaş için açılan telefonla psiko-
lojik destek merkezlerinin kulla-
nabilecek durumdaki yaşlıların da 
işine yarayacağı kesin. Evde olma-
nın getirisi stresle baş etme yol ve 
yöntemlerine dair epeyce habere 
de rastladım. Yine sokakta el ara-
bası ya da motorlu araçlarla sebze 
satışının yapılmasından yaşlıların -geçmiş günlere 
özlemle ve– gereksinimlerini karşılayabilmekten 
mutlu olduğuna dair haber hoştu.

Kırsalda, köylerde yaşamını sürdüren yaşlılarla 
gençlerin dayanışmasına ilişkin bir-iki habere rastla-
dım. Sosyal medyadaki paylaşımlarda yaşlıları aşağı-
layan, küçümseyen söylemler yerini şirin olanlara bı-
raktı gibi. 

Istemimizin dışında olsa da, kaygılı olsak da, ruti-
nimizin tepe taklak olup yeni rutin oluşturduğumuz 
şu günlerde sağlığımızın yerinde olması öncelik ve te-
mel gereksinimlerimizi giderebilecek kadar gelirle 
birlikte. Sevdiklerimizin iyi olduğunu bilmek iyi geli-
yor insana. Büyüklerimizin işi artı zor. Yaşamdan bek-
lentilerimizi sadeleştirdik, hayallerimizi erteledik 
bir süreliğine hepimiz. Yaşlılığının gençlik dönemin-
de biri olarak; yaşlılığının orta yaş ve ileri dönemin-
dekiler için yapılan/ yapılacak  her şey mutlu ediyor 
beni.

Sevgili okur; kafamın dağınıklığı yazıya da yansı-
dı. Sağlık, iyilik hali demek. Ruhsal iyilik de fiziksel 
sağlık kadar önemli ve bu iyilik halinde de temas çok 
önemli. Sevdiklerimizle -aynı mekanda olsak bile- fi-
ziki temas kuramadığımız Korona günlerinde hiç de-
ğilse telefonla temas kurmak güzel geliyor insana. 
Arayanlarınız çok olsun, elbette aradıklarınız da.

Zorunlu olarak fiziki anlamda koruduğumuz sos-
yal mesafeyi sosyal iletişim alanında arttırmamız ge-
rektiği bu günlerde; bolca uyumayı ve hareket etme-
yi, az ama anlamlı yemeyi, zaman bulamadığımız için 
yapamadıklarınıza zaman ayırmayı, müzik dinleme-
yi, az ama öz haber dinlemeyi, sosyal medyada kısa 
süreli oyalanmayı, sıkça evinizin pencerelerini  aç-
mayı, çokça sıvı almayı, ellerimizi ve solunum siste-
mimizi mahveden kimyasalları makul düzeyde kul-
lanmayı, ev içindeki iletişimde olduklarımızla tartış-
madan kaçınarak iletişim kalitesini yükseltmeyi, evi-
nizdeki -ve yüreğinizdeki- fazlalıkları ve gereksizleri 
atarak gönencinizi yenilemeyi, size iyi gelen neyse -
onları yapmayı hatırlatırsam haddimi aşmış olur mu-
yum?

Yazının biteceği yok, kafamın dağınıklığının da. Bi-
razdan Istanbul'da olan ve bugün 4 yaşına giren to-

run Atlas'ın doğum günü partisine 
katılacağım; sanal olarak. Ve ona 
yağmur nedeniyle bahçeyi doldu-
ran salyangozlardan birini ve bir 
dal fesleğen hediye edeceğim sanal 
olarak.

Ilhan Irem'in bestelediği Ozde-
mir Asaf şiirindeki gibi ilkin kendi-
mize alışkın olmadığımızın ve ilkin 
kendimizle barışık olmadığımızın 
ayrımına vardığımız korona günle-

ri, ilkin kendimize ve  ardından çevremizdekilere 
alışmamıza ve ilkin kendimizle ve ardından çevre-
mizdekilerle barışmamıza vesile olsun diyorum. Sağ-
lıcakla.. 

Salih GÖZEK
zƒya.akyƒldƒz@hotmaƒl.com

ah! mihri
avuçlarında unutmuşsun 
ömrünün tenhalığını,
bildim…
anılarını yeniden hatırlar mısın?
hangi zamanı eksilttin yüreğinde
hangi aşklarını eskittin
hazırlıksız yazma vasiyetini
mabetler hep tanık kırılgan dileklere
bil…
zor zamanlarına taşı umutlarını
bir türkü yak
güneşe tapan yağmur üstüne
ve içinden geçenleri anlat
kalan ömrüne
bilsin…
ah! mihri düşle ki…
kurşun geçmez sancıların ipeğe dönüşür
üzüncün;
yüzünün kıyısında eskimiş mühür
yüreğinin derininde boşluk
içinin kuytusunda kül!
kırık kafeslere boşunadır anahtar
kimse bilmiyor
hepsi bu!...

Kƒmse
Bƒlmƒyor
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Vallahi bir geldin, Pir geldin!...
Edirne'de, Ayvalık'ta, Konya'da ve Bodrum kıyı-

larında; soğukta çıplak ayak ağlaşan mülteci ço-
cukları da unutturdun…

Bizim ne için gittiği havada kalmış, o güzelim ev-
latlarımızın yasını da.

Ekonomi, önemli değil. Aslında toplumun canı, 
yani önce kendi. Ve “kendinden” başkası önemli de-
ğil.

Kapanan marketler zincirinin, yüzde 30 ile ka-
lan ürünlerini nakitle çevirebilme telaşını bile an-
lamadan. Eczaneler, marketlere savaş çıkmışta ar-
dından da epeyce sürecek bir “kıtlık” yaşarcasına 
saldırdılar…

Evet saldırdılar.
Yani, bir en fazla iki ürün 

almak yerine. Kullanmasa da 
atabilmeyi, yani ötekinin aç 
kalmasını tercih etti.

Çok da zor değildi bunla-
rın oluşumu.

Artık o eski Sosyalizm - Ka-
pitalizm tartışmaları bitti.

Tek elden,
Tek yürekten!
Emperyalizm bayraklarını sallayarak, Kapita-

lizmin- Globalizme evrilişini izliyoruz.
Ileride her türlü programa konu olacak malze-

meler bile hazır.
Edirne'de, cebindeki son para için Mülteciye Ha-

lı satan,
Istanbul Aksaray' da o son parayı alıp, 200 TL' 

ye Edirne ya da “burası Yunanistan” diye bırakan.
Yüzünde maske ve nereden geldiği bilinmeyen 

bir ses ile otobüs durağından Coronalı diye atılan 
bizim vatandaşımız.

Atan yine bizim vatandaşımız.

Afganistan, Pakistan ya da Suriye yani savaş ve 
yokluktan kaçıp; geçiş olarak misafir bulunduğu 
topraklardan yüzmeye çalışarak. Yeri geldiğinde 
batan botu ve botun içindekileri Sahil Güvenliğe 
ulaşabilmek için bu soğukta suya atlayan ve de kur-
taran. Fakat Yunan sınırında üzerinde ki her şey kı-
yafet dahi alınıp, tekrar Türkiye sınırına gönderen, 
Yunan hükümeti.

Türk-Yunan sınırına çektiği jilet örgülerde yet-
meyince, Bulgaristan'dan baraj kapaklarını açma-
sını isteyen, Yunan Hükümeti.

“Komşusu açken, tok yatan bizden değildir.” Ha-
disinin kutsallığına sığınıp, zamanında Müslüman 
kardeşlerini almayan Suudi Arabistan hükümeti. 

Kadınlara yasak üstüne yasak, uğruna bunun 
için ne kanlı devrim geçiren 
ama Corona yüzünden Cuma 
Namazını iptal eden Iran Hü-
kümeti.

  Dini bayram ziyaretlerin-
de bile ikram edilen kolonya-
yı abdesti bozulur diye alma-
yan; ama ne market ne ecza-
ne demeden daha mal sahibi 
kolileri açmadan yağma et-
meye çalışan da. 10 TL Kolon-

yayı, 50 TL'na satan bizden.
 Italya, hava kuvvetlerine bağlı uçakları ile ka-

rantina altında ki halkına Pavarotti dinleten, Italya 
Hükümeti.

COVID-19 Corona Virüsünün ilk çıkış yeri Çin 
(Huwan) hükümeti, bugün (14 Mart Tıp Bayramı 
aynı zamanda) çaresiz kalan Italya'ya yardım ede-
ceğini açıkladı.

Bizim için en güzel olan bana göre kolonya.
Iran da bile vatandaşlarından biri alkol yasak ol-

duğu için mi bilinmez, Corona yüzünden saf alkolü 
içip hastanelik oldu.

Bizimkilerde yadsınamaz. Yoğurt içine arap sa-
bunu katıp yiyen var. (A Haber yaptı. Doktor, anla-

Emel SEÇEN
emelsecen@gmaƒl.com

Koronalı günlerde…

TEŞEKKÜRLER, CORONA(!)
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tıyor. Hasta konuşuyor. Sonra Sputnik yalanlıyor.)
Gelelim kolonyaya…
70'lerin sonlarında ki gaz-şeker, çay, sigara kuy-

ruğunu bile geçti. 
 Ulkemize ilk kez 1882 yılında Ahmet Faruki ta-

rafından ithal olarak getirip, üretilmeye başlanan 
ve Cumhuriyet tarihinde 1923 yılında ilk kez “Bon-
marşe” olarak tanımlanan ve Eyüp Sabri Tuncer 
marka imzası ile savaş sonrası ilk Cumhuriyet mar-
kalarımızdan olmuştu.

Bunu bize yeniden hatırlattığın için tekrar te-
şekkür Corona!

 Kolonya demiştik, evet.
 Eski o muhteşem günlerde ki gibi… Misafire ön-

ce en iyisinden ve ardından evine ne alabildiysen; 
şeker, çikolata ile lokum ikramı sonrası hemen eli-
nin altına peçete tutularak, kolonya ikramı…

Nihayet geçtiğimiz günlerde, beklenen haber 
geldi.

Aşı bulunmuş. Geçmişte aşı tartışmaları sürer-
ken; yazdığı kitap yüzünden sıkı bir eleştiri bom-
bardımanına tutulan Soner Yalçın'ın neredeyse 
Türkiye'nin tamamının okuyup, takip ettiği 
ODATV gazetesi kapatıldı. Genel Yayın Yönetmeni, 
Haber Müdürü ve muhabir tutuklandı. CHP Millet-
vekilleri ziyaretleri sırasında üç kişilik odada tek 
kişi tecrit olarak kalıyorlar, bilgisi basına yansıdı.

Içerdekiler mi deli. Yoksa dışarıdakiler mi? so-
rusu bildik bir sorudur. Barış'lar orada daha mı sağ-
lıklı. Bunu da onlar çıktıktan sonra öğreneceğiz.

Ve gerçekten aşı sağlık için mi? Yoksa –izmlerin 
süreci olarak sistematik bir var oluş mu? Baktığı-
nız da dün (Ozge Kopuz-Instagram) Yavuz Dizdar 
hoca da buna benzer açıklamalarda bulunuyor ve 
“merak etmeyin” diyor.

Esas mesele ise bu kadar hijyen deniyor da. Hij-
yenden bu kadar yoksun Hindistan da niye hiç va-
ka yok?

 Neden Amerika Hükümeti; dış işleri olarak sa-
dece Türkiye ve Ingiltere'ye açık bırakıldı. En sağ-
lıklılar, kendi kızında bile hatta Trump da bile tar-
tışılırken virüsün varlığı (kan vermiyordu çünkü), 
onlar mı? Onlar ise neden onlarla görüşmelerinin 
hemen ardından Kanada Başbakanında da görül-
dü?

Ve tabii ki kıssadan hisse.
Sana teşekkür ediyoruz Corona(!)
Bize yitik insanlığımızın nasıl yok oluşa gittiği-

ni ve bir yandan bu içsel yolculuğumuzda bu ay-
mazlıklardan nasıl çıkarız sorusunu kendimizde 
arayıp, bulabilmemiz için zaman yarattın. Herkes 
içe kapanmış durumda.

Dünyanın lambası kapatıldı.
Açıldığında neler değişmiş olacak, bunu da biz-

lerin çocukları ileriki yıllarda daha iyi görecek.

Emin UGUNLU 
emƒn.ugunlu@gmaƒl.com
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Insanlık tarihinin gördüğü en büyük salgın olan 
1918'deki Ispanyol Nezlesinden dünya nüfusunun 
yüzde 15'i eksildi. Bu hastalıktan 50-100 milyon ara-
sı kişi öldü. Mart 1918'de ABD'de ortaya çıkan bu sal-
gına Ispanyol Nezlesi denmesinin nedeni, savaş için-
deki ülkelerde sansür nedeniyle hastalıktan söz edi-
lememesi, Ispanya savaşta değildi.

Birinci Dünya Savaşında, cephelerdeki açlık, so-
ğuk, sağlık koşullarının elverişsizliği gibi nedenlerle 
veba, tifüs, frengi, verem, çiçek gibi hastalıklardan 
Osmanlı cephelerinde on binlerce erin öldüğü bili-
nir. (Annemin babası Ali, 1917'de hastalıktan hava 
değişimine gelmiş ve köyde ölmüştür.)

İSPANYOL	GRİBİ	İSTANBUL'DA
Osmanlılar, Ispanyol gri-

biyle de Eylül 1918'de Istan-
bul'da tanıştı. Virüs Anado-
lu'ya da bulaştı ama en bü-
yük tahribatını Istanbul'da 
yaptı.

Istanbul gazeteleri, Eylül 
1918'den başlayarak bu has-
talıkla ve hastalığa karşı alı-
nan önlemlerin haberleriyle 
doludur. 

 Istanbul'da zaten sağlık-
lı bir eğitim yapılamıyordu. 
Itilaf Devletleri bazı okul bi-
nalarına el koymuştu. Maaşlarını alamayan öğret-
menlerin meslekten ayrılma eğilimleri görülüyordu. 
Devlet, eğitim giderlerini karşılayacak bir bütçeye 
de sahip değildi. Bütün bu olumsuzlukların üzerine 
salgın hastalıklar nedeniyle okulların tatil edilmesi 
gündeme geldi.

OKULLAR	TATİL
Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ertesi günü olan 

31 Ekim 1918 tarihli Tevhid-i Efkâr gazetesi, okulla-
rın bir haftadır tatil olduğunu, hastalık geçmediğin-
den tatilin bir hafta daha uzatılacağını haber vermiş-
tir. 1 Kasım 1918 tarihli Vakit'te Maarif Müdürlüğü-
nün açıklaması yer almaktadır. Buna göre Ispanyol 
nezlesinin bulaşıcı bir hal alması nedeniyle okulla-

rın bir süre daha kapalı kalacağı bildirilmektedir. 
Gebze Erkek Okulu da aynı nedenle 10 gün tatil edil-
miştir. Sıhhiye Umum Müdürlüğü, 7 Kasım günü ya-
yımlanan genelgesinde okulların 9 Kasım'dan başla-
yarak açılacağı duyurulmaktadır. 

Aradan bir ay geçmeden Istanbul'da Ispanyol nez-
lesi yeniden şiddetlenmiştir. Bazı okullardaki öğret-
men ve öğrenciler hasta olmuşlardır. Zaman gazetesi 
(7 Aralık 1918) Okulları, geçen ayki tehlikeden daha 
büyüğü beklemektedir. Sıhhiye Müdürlüğü okulları 
kapatmalıdır. Nitekim birkaç gün sonra okullar yeni 
bir karara kadar kapatılmıştır. Sinemalar da kapalı-
dır. 2 Ocak 1919 günü Ispanyol nezlesinden bir haf-
tada 350 kişinin öldüğü yazılmıştır. (Vakit, 1 ve 2 

Ocak 1919)
AŞISI	YOK!
06 Ocak'ta okulların ve si-

nemaların bazı şartlarla açı-
lacağı yazılmıştır. Maarif Ne-
zareti, bu hastalıkla baş ede-
bilecek araçları olan okulla-
rın hemen açılacağını açık-
lamıştır. (Zaman 6 Ocak 
1919). Hastalıktan ötürü Is-
tanbul Sultanisinin yatılı öğ-
rencilerinden bazıları gün-
düzlüye geçmiştir. Ispanyol 
gribinin aşısı yoktur. Sıhhiye 
Müdürlüğü, öksürük mendi-

li kullanmak, hasta ziyareti yapmamak, kapalı me-
kânları havalandırmak, kalabalıklardan uzak dur-
mak, hastalık süresince yataktan çıkmamak, ıhla-
mur içmek gibi tanıdık tavsiyelerde bulun muştur. 
(Fikriyat, internet)

Ozel okullarda çocuk okutanlar, zamanında öde-
dikleri taksitlerin peşine düşmüşlerdir. Dişlerinden 
tırnaklarından artırarak taksitleri ödedikleri halde 
gerek salgın hastalıklar, gerek başka nedenlerle 
okullar iki ay geç açılmıştır. 10 Aralığa kadar okullar 
tatil edilmiştir, ne zaman açılacakları da belli değil-
dir. (Yeni Gazete, 20 Aralık 1918) Maarif Nezareti, 
eğitimdeki iki aylık kaybın yılsonuna eklenerek tela-
fi edileceğini açıklamıştır. (Edirne, 26 Aralık 1918)

İSTANBUL'DA 100 YIL
 ÖNCEKİ SALGINLAR

Zeki SARIHAN
zekƒsarƒhan@gmaƒl.com

Geçmişten...

O	zamanki	İSTANBUL-Eminönü
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VEBA	DA	VAR!
1919-1920 Oğretim yılının korkulu hastalığı da 

vebadır. Vakit, 4 Kasım 1919'da “Vebanın Istanbul ta-
rafına atladığını” haber vermiştir. Ertesi günkü ha-
berine göre ise “Veba, pek tehlikeli bir hal almıştır.” 
Bu nedenle okullar 6 Kasım 1919'da kapatılmıştır. 
Maarif Nezareti, bütün okullar ile fakültelerin 12 Ka-
sım'dan başlayarak açılacağını duyurmuştur. (Vakit, 
11 Ekim 1919)

Okullar sağlık kontrolünden geçirilmiş, açılma-
sında sakınca görülmeyenlerin, hafta başı olan 15 Ka-
sım Cumartesi günü açılmasına karar verilmiştir. Ve-
ba görülen bölgelerin dışında kalan okulların öğren-
ci, öğretmen ve hizmetlileri aşılanacaktır. (Istiklal, 
13 Kasım 1919) Türk Dünyası gazetesi (11 Kasım 
1919), okulların hepsinin değil, yatılısı da bulunan 
gündüzlü okulların tatil edildiğini yazarak bu kararı 
eleştirmektedir. Yatılı okullara giren çıkanların da 
bu hastalığı bulaştırabileceğini, bu nedenle bütün 
okulların açık olması gerektiğini yazmıştır.

“YASSI	ŞİŞELER”	AVRUPA'DAN	GELMEMİŞ!
Vebaya karşı bütün öğretmen ve öğrencilerin aşı-

lanması kararı alınmışsa da elde yeteri kadar aşı yok-
tur. Savaştan önce Avrupa'ya sipariş edilen “yassı şi-
şeler” gelmemiştir. (Vakit, 25 Aralık 1919)

Ispanyol gribi de sürmektedir. Ihlamur Kas-
rı'ndaki Şehzadeler Mektebi, Ispanyol nezlesi nede-
niyle 10 gün süreyle kapatılmıştır (Vakit, 25 Aralık 
1919) Maarif Nezareti, üniversite de içinde olmak 
üzere okulları on gün süreyle yeniden tatil etmiştir. 
(Peyam, 29 Aralık 1919)

  1921 yılında da Galatasaray Lisesinin okulda çı-
kan hastalık nedeniyle bir süre tatil edildiğini Ile-
ri'nin 08 Şubat 1921 tarihli sayısında okuyoruz.

1922 yılı başlarında Istanbul'da bu kez kızamık 
baş göstermiş ve okullara kadar yayılmıştır. Bir yan-
dan da çocuklara çiçek aşısı yapılmaktadır. (Yeni 
Şark, 6 Şubat 1922)

  Bu vesile ile sağlıkçılarımızın Tıp Bayramı kutlu 
olsun.

 Hüsnü ERTUNG
aykaryay@gmaƒl.com

OTURAN	KADIN		
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ÖĞÜTLEME VE UYARI

Rıza YETİM
yetƒmrƒza@gmaƒl.com

Eğitimde…

Oğütleme, yani nasihat; uyarı, yani tembihle-
me; bizim harca harca bitmez hazinemiz. Parasız 
pulsuz, dağıt dağıtabildiğin kadar. Ulkemizde her-
kes, önüne gelen herkese bol keseden öğüt verme-
den hiç geri durmuyor. Herkes herkese uyarıda bu-
lunmayı görev sayıyor. Sanki herkes, söyledikleri-
ne inanıyor ve uyuyormuş gibi. Onüne gelene, "Ya-
lan söylemek ayıptır. Dürüst ol. Tembellik çok kö-
tü bir alışkanlıktır. Hiç durmadan çalışıp çalışkan 
olacaksın. Büyükleri sayıp küçük-
leri seveceksin. Emeğe saygı duy-
mayana insan bile denmez. Başarı, 
üretime dayalı olursa değer kaza-
nır. Eğitim, yaşamdan ayrı düşünü-
lemez. Çocuklarımızı geleceğe üre-
time dayalı eğitimle taşıyabiliriz. 
Toplumun sağlık ve temizlik alış-
kanlığı bireyden başlar. Kişi kendi-
ni sevmezse hiç kimseyi sevemez; 
kendine güvenemezse babasına bile güvenmez. 
Kadınlarını, kızlarını okutmayan uluslar, köle ola-
rak yaşamaya yargılı kalırlar." Akıl vermekten geri 
durmuyor insanımız.

Oğüt veren, uyarıda bulunan insanın, önce ken-
dini sorgulaması gerekir, "Bu söylediklerime ken-
dim uyuyor muyum?" diye. Insanlar kendilerini 
sorgulasalar, ilk önce kendi yanlışlarını, hatalarını 
denetleyip düzeltirler. Eğer öyle yapsalardı, ne 
öğütlemeye ne de uyarıya gerek kalırdı. Hiç kimse 
de başkasından öğüt ve uyarı beklemezdi. Nasıl ol-
sa insan, yaşayıp giderken, yaşam koşulları içinde 
nasıl yaşayacağını öğrenecektir. Oğrenmek iste-
mese bile yaşam ona, ne yaşayacağını, nasıl davra-
nacağını öğretir. En başta ev ve aile; sonra da okul, 
ona örnek ve önder olma görevi yapacaktır. Ço-
cukların biçimlenip saygın bir birey olmasında 
evin ve ailenin, okulun ve sokağın ona etkisi kuş-
kusuz yadsınamaz. Çünkü ev ve aile, okul ve sokak, 
yaşamdan ayrı düşünülemez. Bırakalım insanları, 
yanlışlarını doğrularını biraz da kendileri bulsun-
lar. Kendimizi evin ve ailenin, okulun ve sokağın ye-
rine koymaya hakkımız yok. Bir an önce, öğütleme 
ve uyarıyla bir yerlere varılamayacağı gerçeğini 

kavrayıp kabullenmemiz gerekiyor. Çünkü bu yol, 
çıkmaz yol, kör sokak. Bırakalım insanlar, öğren-
mek istedikleri her şeyi çabalayarak kendileri bul-
sunlar. Hem hiç kimse, başkalarına akıl verecek, 
yol gösterecek yeterlikte ve yetkinlikte değildir. Şu-
nu hiç unutmayalım; bir ülkenin insanları, öğütle-
me ve uyarıyla değişip gelişemez; uygarlaşıp uy-
garlık kuramaz. Bu savaşım, öğütlerle, uyarılarla 
değil; yaratıcı ve üretken bir eğitimle olur. Tıpkı 

Köy Enstitülerinde olduğu gibi. Bi-
linmezden, bulunmazdan, öğütle-
melerden, uyarılardan medet uma-
rak hiçbir yere varılamaz. Hem uy-
gar dünya bugünlere, bilinmezler-
den, bulunmazlardan, öğütleme ve 
uyarılardan medet umarak gelme-
di.

Insanlığın yaşama hakkı, emeği 
oranında olur. Emek üretime dönüşürse, insan ora-
da hem erince hem de gönence erer. Onun için 
emek kutsaldır. Hem de akbuğday ekmeği gibi tat-
lıdır. Mutluluğa ermenin anasıysa, hiç kuşkusuz 
eğitimdir. Eğitimsiz hiç bir şey olmaz, hiç bir yere 
varılmaz.

Hepimiz, eğitimsiz olmayacağını, bir yerlere va-
rılamayacağını biliriz de, yine de bilinmezden, bu-
lunmazdan medet ummaktan geri kalmayız. Ol-
maz böyle aykırı yaşam anlayışı. Tez zamanda ger-
çeğe dönelim bence. Gerçeğe dönelim, öğütleme-
ler, uyarılar, öte dursun. 

       Olmaz mı?..
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 Yıldız teknik Universitesi'nde görevli bir söz-
de profesörün gazetelerde ve televizyonlarda ya-
yımlanan bir beyanatını görünce dedim ki; bu ka-
dar cehalet ancak bu tür bir tahsille elde edilir. 
Adını anmıyorum, çünkü bilim adına utanıyo-
rum ve gerçek profesörlerden özür diliyorum.

Bu zerzevat derki; (Benzetmemden dolayı sa-
latalık ve kabaktan da özür diliyorum.) “Malatya, 
Elazığ, Manisa depremleri Allah'ın bir cezasıdır. 
Çünkü bu hükümetin meclisi zinayı cezasız ve 
serbest bırakmış, erken evliliği yasaklamıştır. 
Rahmetullah'ın yasak koymadığına siz yasak ko-
yarsanız, işte böyle cezasını çekersiniz.”

Bu yobaz kafayı sıfatlandırmak için çok çeşitli 
isimler geldi aklıma. Yobaz, softa, mürteci, satı-
lık, sapık vs. Sonradan anımsadım. Izmir-Kemal 
Paşa'nın Yukarıkızılca Köyü'nde Girit mübadili 
Omer Dayı ile Gümüş Hanım Teyze vardı. Omer 
Dayı, inat mı inat, kör cahil; ama her şeyi bildiğini 
zanneder ve ısrarla yanlışı savunurdu. Gümüş 
Hanım onun cahilliği için "nato	kafa	nato	mer-
mero" derdi. Yani bir şeyi mermere anlatırsın, 
ama O'na anlatamazsın; boşuna yorulmayın der-
di.

 Yani 60 yaşındaki bir tecavüzcü, 10-12 yaşın-
daki bir kız çocuğuna tecavüz edecek ve yasaya 
göre bu kız çocuğu tecavüzcüsüyle evlendiği tak-
dirde cezadan kurtulacak ve bu kafa bu olayı 
onaylıyor. Onaylarken de Tanrı'yı tanık gösteri-
yor, sanki tanrı kendisi gibi sapıkların koruyucu-
sudur.

Bu sapığın ifadesine göre cezalandırılması ge-
rekenler, yasaları çıkaranlar değil; bu karda kışta 
deprem felaketine uğrayan fakir fukara deprem-
zedeler. Bu sapkın fikirlere karşı ne üniversite 
çevresinde ne de hükümetten tepki gelmiştir. 
(Yıldız teknikten göstermelik bir soruşturma 
açılmış, ama sözde profesör derslerine devam et-
miştir.)

Bu yobaz kafa; Miladi doğumlu, hicri kafalıdır.
Atatürk ve devrimlerine karşıdır.

TC ye karşıdır. (Bazı vilayet konaklarından ve 
belediyelerden TC ibaresi kaldırılmıştır.)

Bayrağa ve Istiklal Marşı'na karşıdır.

Andımıza karşıdır.
Bu kafalar kendilerini besleyen ortamın tam 

içindedirler, bunları uzakta aramaya gerek yok-
tur. Çünkü Istiklal Savaşı olmamıştır, diyen tarih 
profesörleri vardır.

“Türk Ordusu yerine keşke Yunan galip gel-
seydi.” diyen, şeriatçı, Osmanlı özlemcisi fesli 
püsküllüler vardır.

Ulkenin zor durumda düşmanla işbirliği ya-
panların parklara, meydanlara dikilen heykelleri 
vardır.

Deprem felaketini Hikmetullah'ın bir cezası 
olarak vasıflandıran bu kafa, her gün daha büyük 
depremlerle karşılaşan ve depremle yaşamayı 
öğrenen Japonya'yı Küba'yı görmez ve duymaz. 
Daha dün Küba'da ve Japonya'da 8 şiddetinde 
depremler oldu, kimsenin burnu kanamadı, hiç-
bir bina yıkılmadı. Çünkü böylelerinin gözü ve ku-
lağı cehaletle mühürlenmiştir. Bilim denilen kav-
ramdan haberleri yoktur.

Bu Yobaz kafalardan biri de son Elazığ depre-
minde kendini göstermiştir. Zerzevat kafalı söz-
de alim kişi Elazığ depremdeki ölü azlığını nasıl 
izah ediyor; depremde yıkılan bir apartmanın be-
ton blokunun altında kalan türbanlı ve tesettürlü 
kadının elleri dışarda kalmış, göz ve alın kısmı dı-
şarıyı görebilecek durumda ve yardım bekliyor. 
Kadını bu halde görüp kurtarmaya giden kişi de 
erkek bir AKUT elemanı. Kadın kendisini kurtar-
maya gelen erkeği görünce ellerini çekmeye çalı-
şıyor ve "Yarabbi, bana erkek eli değeceğine, bu-
rada canımı al." diyesiymiş.

“NATO KAFA, NATO MERMERO!”

Faik AY
b.erguder@hotmaƒl.com
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Kadının bu çırpınışını ve yardımı reddedişine 
yine bir yobaz şahit oluyor ve yorum yapıyor. " Al-
lah tesettürlü ve iffetini koruyan bu hanımın yü-
zü suyu hürmetine ölü sayısını az tutmuş ve ce-
zalandırma da insaflı davranmıştır”

Bu yorumlarla nereye varılmak istendiğini va-
rın siz düşünün.

Yine Kahramanmaraş'ta bir Kur'an kursuna 
yurt binası yapılacaktır. Temel atanların başı 
olan birisi, törende yaptığı konuşmada, Kur'an 
kursunun inşaatında bir tuğla ile yardıma katı-
lanlara cennette ev verileceğini müjdelemekte-
dir.

500 sene önce Hristiyan dünyasının Katolik 
papazları Endüljans adı altında cennetteki yerle-
rin hisse senetlerini satıyorlardı. Cennetteki 
mevkiye göre fiyat değişiyormuş. Çok da pahalı-
ya satılıyormuş. Topladıkları paralarla da Müslü-
man dünyasına savaş açıyorlarmış.

Bizim cennet çok ucuza gidiyor(!) Bir tuğla, 
bir cennet…

Bu yorumların hepsi din adına yapılıyor.
      Bu sapkınlıklar hiçbir dinin öğretisi olamaz, 
olsa olsa dine ihanetin belgesi olur.

03 Şubat tarihli Sözcü Gazetesi'nde, Ayşe Su-
cu köşesinde deprem felaketinden ders alınması 
gerektiğinden söz eder. Japonya, Küba örneğinde 
depremin felaket olmadığı, yaşam dersi olduğu, 
bilime, teknolojiye uyulması halinde felakete dö-
nüşmeyeceğini ifade eder ve derki; "Allah ceza-
landırmada Hristiyanların yerine Müslümanları 
mı seçiyor (Hâşâ)”

Çünkü bu ülkelerde inşaatlarda demirden ça-
lan, çimentodan çalan, midye kabuklu kum kulla-
nan, temelsiz bina yapan müteahhitler yok. Ola 
da yanına kar kalmaz.

Bu yobaz kafalar ülke zor durumda kaldığı za-
man parmaklarının ucunu bile kıpırdatmazlar. 
Ulkeyi yok etmek için düşmanla işbirliği yap-
maktan kaçınmazlar. Işgal günlerinde Damat Fe-
ritler, Vahdettinler, Şeyhülislam Mustafa Sabri-
ler, Iskilipli Atıf hocalar, Konya'daki medreseliler. 
Şeyh Sait olayları, Dersim isyanları, Kubilay olay-
ları, Bozkır isyanları, vs... hep böyledir.

Bu olayların hepsi ülkenin en zor durumların-
da, din adına, din elden gidiyor diye meydana gel-
miştir.

Bu kafa, Ingilizlerle işbirliği yaparak Türk as-
kerine kurşun sıkmış kişilerin heykellerini, 
parklara ve meydanlara diktirmiştir. Şeyh Sa-
it'in, Seyit Rıza'nın, Iskilipli Atıf Hocanın vs...

Ulkemizde her şey milletin gözü önünde olu-
yor, olayları dilediğiniz kadar saklayabilir, üstü-
nü örtmeye çalışabilirsiniz. Başınızı kuma soka-
bilirsiniz. Gün gelir her şey ortaya çıkar ve sizlere 
doğruları göstermeye çalışan dürüst insanlarla 
karşılaşırsınız.

Ancak ben nato kafa nato mermero kalacağım 
diyorsan, Tanrı sana da, millete de şifa versin, 
âmin!

Ayla Kavrukkoca
TARHAN
hamdƒeraytarhan@gmaƒl.com

  İLERİYİ
DÜŞÜN

BİR KEZ; 
 İLERİYİ ĎÜŞÜN BİR

KEZ, İLERİYİ!..
Hayallerin, umutların ve sevdiklerin
 Gün gelecek, terk edecekler seni 
Bu evrende yalnız yapayalnız kalacak 
Umidin bos, arzun tutsak
Ve yıllar yılı ağlayacaksın, 
Beter olacaksın, 
Köşe baslarında ya da camıı avlusundaki 
Dilenciden... 
O, her gün dilendikleriyle 
Geçimini sağlayacak 
Sense bos yere umutsuz aşkın peşinde 
Yorulacaksın..
 Ve bir sabah, postacı 
Acı acı kapıyı çaldığı an,
 Radyolarda şarkılar yarım kalacak... 
O günden sonra dudakların 
Tebessümü kaybedip 
Titrek bir halde, “Ne zaman geleceksiniz?“
Mırıldanacak 
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Adabelen, dendi mi Ortaklar Oğretmen Okulu 
canlanır gözümde. Atatürk anıtı ile Revir arasında 
arkadaşlarımla dolaşmaya başlarım. Ilk gençliği-
ni yaşayan cıvıl cıvıl kızlı erkekli delikanlılar. Ve 
onları candan seven, koruyan, güler yüzlü, bazen 
de , dercesine sert bakışlı öğretmenler. sakın	ha
Hele biri var ki güzeller güzeli, menekşe bakışlı 
Edebiyat Oğretmenim Ismet Tarcan. Annemden 
sonra ikinci kez veriyor bana can. Bir bayramda 
O'na üzerinde gonca gül olan bayram kartı yolla-
mıştım. Içine de “Oğretmen anneme” diye yaz-
mıştım nedense. Oğretmenim o kartı çok sevdi, sı-
nıf sınıf gezdirerek oku-
du. Şimdi düşünüyo-
rum da biz onların ço-
cuklarıydık. Onlar yıl-
dız olup sonsuzluğa ka-
vuştular, bizler öksüz 
kaldık.

Ortaklar Oğretmen 
Okulu'nda toplandığı-
mız günlerde, öğret-
men lisesinde okuyan 
öğrencilerin biri, “ Bu 
yaşlı başlı kadın erkek 
öğretmen emeklileri 
burada ne arıyorlar,” de-
mişti de ben de “Gençli-
ğimizi, çocukluğumu-
zu” demiştim.  Anneler 
ölmez, ölen çocukluğumuzdur derler ya belki de 
çocukluğumuzu arıyoruz. Ne zaman bir yalnızlık 
çökse dağlarıma bulut bulut, yürek ağrılarım geç-
sin diye bir türkü tuttururum. Anamın, öğretmen-
lerimin gözleri buğulanınca düşlerimde,  dere 
olup akarım hasretine. 

Biz yörük çocukları, göç göç çiçekleri açtığında 
hasret dolu isli çadırımızı, okulumuzu özleriz. 
Hasret tutuşunca yüreğimizde, bulutlar yükselir 
gökyüzünde. Bir çağrı aldık mı damar damar, sel 
olup, dere, ırmak olup akarız denizlere. 66-67 me-
zunlarının buluşma yemeğine çağrıldık Kuşada-

sı- Kadınlar Denizine. Deniz masmavi, ak köpük-
ler dalga dalga, güneş pırıl pırıl… Tam buluşma 
oteline yaklaşıyorum bir sis, bir kör duman kaplı-
yor her yeri. O duman içinde ak saçlı, kıvır kıvır 
yüzlü kadınlı erkekli insanlar. Yayla bulutu gibi sis 
kalkarken yavaş yavaş, yıldız bakışlı öğretmenler 
sarmaş dolaş. Hasret hasret, özlem dolu bakış-
lar…

Bu can yoldaşlarımın adlarını vermeyeceğim. 
Onları o denli çok seviyorum ki birinin adını unut-
sam, sitem etse, dert olur içime. Hani sevgi demle-
nir sevdaya dönüşür ya bizlerin sevdası da öyle 

bir şey. Arkadaşlıktan, 
dostluktan, kardeşlik-
ten de öte bir şey. Biri-
ne bir şey olacak diye 
üstünde titreyen bü-
tünleşmiş bir beden. Bi-
rini soruyoruz, “Allah 
rahmet eylesim üç ay 
önce,” deyince gözler 
yaşarıyor, dudaklar tit-
riyor, gözler yere bakı-
yor. Hüzün karayılan gi-
bi çöreklenirken yere, 
biri fırlıyor yerinden, 
“Olüm herkesin başın-
da, uyudun uyanmadın 
olacak. Onu unut bugü-
nü yaşamaya bak,” der 

demez su yürüyor bedene, canlanıyor gözler, sarı-
lıyor kardeşler.          

Tam havamıza girerken başı şapkalı bir dost 
uzatıyor elini. Şapkasına bakıyorum, anlıyor ne 
demek istediğimi. “Kanser tedavisi görüyorum, 
saçım döküldü. Bir kez daha sizleri görmek için 
geldim.” Nasıl hüzünlenmez insan, yaşaran gözler. 
Dalıp giden gözler. Yaş 65-72 arası, yüreğimizi ya-
kan aşk yarası. Arkadaşlarımın adlarını söyleme-
yeceğim dedim ama bu güzel günün oluşmasında 
emekleri geçen  ve SFüsun	Gada	Özenç umru	Ak-
çan adlarını sözlemeden de geçemem ki… Sun-

ADABELEN KARDEŞLİĞİ

Etem ORUÇ
orucetem@hotmaƒl.com

16 Mart: Öğretmen Okullarının
 kuruluş yıldönümünde,
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day Beach Hotel'i tutan dostlar. Sevinçle hüznün, 
özlemle ayrılığın denizin dalgaları gibi gel gitlerin 
hızlandığı bir sırada. Füsun Hanım: “Haydin arka-
daşlar, saat 7, yemek salonuna geçiyoruz,” diyor. 

Kol kola girmiş sevdalı bakışlar, ağır ağır salo-
na yöneliyor. Şöyle salona bir göz gezdiriyorum, 
seksene aşkın kişi. Tümü temiz giyimli, tıraşlı, ba-
kımlı, Atatürk Türkiyesi'nin sönmeyen güneşleri. 
Oturup kalkışları, çatal bıçak kullanışları bile bir 
başka güzel. Eski dostlar şarkısıyla beraber kaldı-
rılan kadehler, hafif dokunuşlar, “ Daha güzel gün-
lere,” deyişler. Benim usuma bir soru takılıp kalı-
yor. Acaba daha güzel günler görecek miyiz? Dü-
şüncenin burgacında kıvranırken dans havaları 
başlıyor. O güzel, narin insanlar dansa kalkıyorlar. 
Bir bayanın kolu alçıda, tek eliyle tutuyor eşini, 
ama hiç kaybetmemiş neşesini. Baylardan birinin 
de ayağı sargılı, sürüne sürüne çıkıyor sahneye. 
Eli bastonlular pür neşe. Ve ardından efelerin hay-
kırışı, “Doğunun sınır taşı, / Erzurum'un dadaşı, / 
Efesi var Aydın'ın, / Eğilmez Türk'ün başı.” Efelik 
kadın-erkek işi değil, yürek işidir. Atatürk Türki-
yesi'nin yılmaz bekçileri, diz vuruyor toprağa. 

Gelen sıcak yemekleri yemeye başlıyoruz, ka-
dehler kalkıyor yer yer. Birden bire başlayan bir 
dans havası. Ve ortaya fırlayan bir genç dansöz. Yı-
lan gibi kıvrıla kıvrıla dans ediyor. Alkış tufanı yan-
kılanıyor duvarlarda. Dansör masaları dolaşıyor 
dans ederek. Kadınlar, erkekler para takıyor süt-
yenine. Bir bayan para uzatıyor eşine, “Şunu da ta-
kıver,” diye. Bir diğer bayan felçli eşinin ağzını sili-
yor peçeteyle. Yürekleri sevgi dolu bu denli güzel 
insanları kim yaratmış diye düşüncelere dalarken 
kadınlı erkekli horon başlıyor. Kol kola bir ırmak 
gibi akıyorlar.          

Ben ve bazı arkadaşlar eşleriyle gelmemişler. 
Ama ben uyumlu, paylaşımcı, bir birini besleyen 
güzel insanlara gördükçe bir bektaşi öyküsünü 
anımsıyorum. Bektaşi'nin biri, köye giderken me-
zarlığa girer. Mezar taşlarında 32 gün yaşadı, 46 
gün yaşadı, 84 gün yaşadı, 92 gün yaşadı, diye ya-
zıları görünce iyice merak eder. Köye vardığında 
köyün bilgesine sorar: “Bu köyün insanları hiç ya-
şamadan mı ölüyor? En fazla yaşayan 92 gün yazı-
yor,” deyince, “Bizim köyde bir gelenek vardır. Do-
ğan çocuğun beline bir mutluluk torbası bağlarız. 
O kişi mutlu olduğu her gün için torbaya bir taş 
atar. Olünce de torbadaki mutluluk taşları sayıla-
rak mezar taşına yazılır,” deyince Bektaşi: “Dese-
nize ben burada ölsem hiç yaşamadı, yazacaksı-
nız:” 

Yasaklarla dolu evimizde, çevremizde ne ka-
dar yaşadığımız düşündürücü. Ben bunları düşü-
nürken yöneticimiz, Adabelenliler Derneğinin sı-
kıntılarını, büyük yemeğe katılanlarının azalma-
sını, üye sayısı ve Adabelen dergisine aboneliğin 
azlığını dillendirirken Adabelen dergileri elden 
ele satılıyor. Uye olanlar oluyor.

Sabahın seher vaktinde, Güneş boynunu uzattı 
dağların ardından. Kahvaltıdan sonra başlayan ay-
rılık telaşları. Kimi Antalya'dan, kimi Mersin'den 
gelmiş. Sıkı sıkı sarılmalar, dönüp dönüp bakış-
malar. Telefon numarası, adres alış verişleri. 
Opüşmeler, el sallamalar… Gençlik yıllarından 
usumda kalan bir dize takılıyor dilime. “El	salla-
ma	ardımdan,	/	El	et,	el	et,	/	Sakın	ağlama	ardım-
dan,	/	dönerim	elbet.”		 

Içimizde buruk bir tat, kafamızda belki'lerle 
yollara düşüyoruz. Bir düşünür, “En uzak mesafe 
birbirini anlamayan iki kafa arasındaki mesafe-
dir,” diyor. Bizler anlıyoruz birbirimizi. Acılarımız, 
sevinçlerimiz, korkularımız, acılarımız örtüşüyor 
birbiriyle. 

Sağlıcakla, daha güzel günlerde görüşebilme 
dileklerimle!..

Hey orada oturan küçük kız 
Gel yanıma, saçlarını öreyim. 
Sen de gel küçük adam 
Burnunu sileyim. 
Açlıktan kemikleri sayılan karabaş 
Sırtında bebesiyle, 
Çöpü karıştıran kadın.  
Elinde sopasıyla , 
Çöpü karıştıran adam. 
Gözlerinizi kaçırmayın, 
Başınızı eğmeyin. 
Sizin suçunuz değil, 
Bizim ayıbımız. 

Birgül Kavcar GÜÇLÜ
cemƒlguclu@gmaƒl.com

UTANMA



Adabelen’de 
Kalan Anılarım
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Muammer ÖZLER
muammerozler@yahoo.com

ÖMERBEYLİ'DE
PORTAKAL PAYLAŞIMI

1960 Kasım-Aralık aylarıydı. Omerbeyli staj kö-
yündeyiz. Staj gurubumuz; Turgut Uçar,  Serpittin Gü-
nay, H. Şefik Eryılmaz, Mehmet Oztürk-Hepsini de 
rahmetle anıyorum.-  Ismet Içöz, Yusuf Karagöz ve 
ben.                        

 Hafta sonları Incirliova pazarından masraf görür, 
sebze-meyve alırdık evimize. Akşamları meyveleri 
aramızda şöyle paylaşırdık: bir kişi pencereye doğru 
döner, bir başka kişi de herhangi bir elma veya porta-
kalı eline alır “Bu kimin olsun?” diye sorardı. Pence-
reye doğru dönen arkadaş da “Falancanın olsun.” di-
yerek elinki meyvenin sahibini belirlerdi. Meyveler 
büyüklü küçüklü olduğundan, herkes iyi meyvelerin 
kendisine düşmesini isterdi. Ilk günlerde pek önem 
vermemiştim ama, her çekilişte yarı yeri çürük, kü-
çük meyvelerin hep  bana düşmesi dikkatimi çekme-
ye başladı. Bundan da üzülürdüm hani.  A aaa! bir 
gün bir de ne göreyim, masanın üzerindeki lüks lam-
basının ışığının pencere camı içine yansımasıyla mey-
velerin her türlü özelliği apaçık görülebiliyordu! Ben-

de jeton düşmüştü ama iş işten de geçmişti. 
O akşam portakallar paylaşılacaktı. “Bu gün por-

takalların sahiplerini ben belirleyeceğim!” dedim ve 
pencereye doğru döndüm. Her şeyi açık ve net bir bi-
çimde görebiliyordum. Portakalları eline alacak olan 
da rahmetli Turgut Uçar'dı. Ben başlangıçta bir tane 
iri, bir tane de küçük ve hafifçe çürük iki portakalı be-
lirlemiştim zaten. Ortalara doğru Turgut arkadaşım 
o iri portakalı eline aldı ve “Bu kimin olsun?” diye so-
runca, ben de “BENIM OLSUN!”, küçük portakalı alın-
ca da “O DA SENIN OLSUN!”  dedim. 

Kahkahalarımızın güzelliği ile portakalların tadı 
birbirine karışıverdi birden. Şimdi nerede bulalım bu 
tadımlılığı, bu güzellikleri. Ardından sazımızın telin-
den süzüle süzüle gelen türkülerimizi birlikte söyle-
dik. Hele hele Muğla Zeybeği'ni daha da bir coşkulu 
söyledik. Hem de oynaya oynaya… Çapraz yapıp, sol-
dan dönerek, ortaya diz vura vura… Oğretmenimiz Se-
lami Akdal'ın o gür sesini duya duya…

ŞAİR	BEHÇET	KEMAL	ÇAĞLAR	OKULUMUZDA		
Yine 1961 yılının ilkbahar aylarından biriydi. 

Ders arası dinlenmeye yeni çıkmıştık ki, nöbetçi öğ-
renci olan arkadaşım Ahmet Gacal (rahmetle anıyo-
rum) koşarak yanıma geldi. Biraz da telaşlı sesiyle 
Zülfikar Ortaç öğretmenimizin öğret-
menler odasında beni beklediğini ve ive-
di davranmamı söyledi. Ben de koşarak 
gittim. 

Oğretmenimiz gene o tertemiz giysi-
leriyle kapıda beni bekliyordu. “Amman 
efendim!” dedi.  “Iyi ki geldin. Iki saat son-
ra okulumuza Şair Behçet Kemal Çağlar 
gelecek, bir tören yapılacak. Törende de 
onun bir şiirini sen okuyacaksın. Git kü-
tüphaneye güzel bir şiir bul gel.” Aniden 
verilen bu görevlendirme karşısında ne 
yapacağımı, ne diyeceğimi şaştım kal-
dım. Kısa  sürede güzel bir şiir bulmanın telaşı ile şair 
Behçet Kemal Çağlar'ın huzurlarında şiir okuyacağı-
mın coşkusu  karışıverdi birbirine. Elim ayağıma do-
laştı. Koşarak gittim kütüphaneye. Bir antolojiden şa-

irin “BAYBURT KOŞMASI” adlı şiirini seçtim ve üze-
rinde çalışmaya başladım. Zülfikar öğretmenimize 
göstermedim bile. Çünkü kendisi bana çok güvenirdi.

Nihayet şair Behçet Kemal Çağlar okulumuza gel-
diler. Onu okul müdürümüz Mehmet 
Alptekin, öğretmenlerimiz ve bir gurup 
öğrenci okul girişinde karşıladık. Yemek-
hane salonunda yaptığı o veciz konuşma-
sı hepimizi çok etkilemişti. Konuşması 
arasında yolda gelirken okulumuz üzeri-
ne yazdığı şiirini de okudu.

Tören programı gereği sıram gelip, şa-
irin o “BAYBURT KOŞMASI” adlı şiirini 
okumak üzere sahneye çıktığımda kal-
bim yerinden fırlayacak gibiydi. Bugün 
dahi hiçbir şiiri o günkü coşkunluğum ka-
dar güzel okuyamam herhalde. Tören so-

nunda Behçet Kemal Çağlar da, okul müdürüm de, 
Zülfikar öğretmenim de tebrik ve teşekkür ettiler. 
Omrümde duyduğum en büyük sevinçlerden biriydi 
bu…



ORTAKLAR ÖĞRETMEN OKULU
VE ADABELEN ÇİÇEKLERİ

Süleyman KURU
suleymankuru1944@hotmaƒl.com

Sevgili	okurlar	ve	Adabelen	çiçekleri,	merha-
ba!

Ortaklar Oğretmen Okulu ve Adabelen çiçekle-
rinden söz edebilmek için, kısaca da olsa, okulun ta-
rihçesinden de söz etmemek olur mu?

16 Ağustos 1944 tarihinde, Ortaklar bucağına 
2,2 km. uzaklıkta, Adabelen Tepesi denilen yerde, 
1840 dekar arazi üzerine, okulumuzun temeli atıl-
mış, 1945-1946 eğitim-öğretim yılında Izmir-
Kızılçullu Köy Enstitüsü'nden gelen Aydın Ili ve çev-
resi doğumlu öğrencilerle eğitim ve öğretime, Or-
taklar Köy Enstitüsü olarak başlamıştır.

1954 yılına kadar, il-
kokul üzerine 5 yıllık eği-
tim-öğretim veren Köy 
Enstitüsü olarak devam 
etmiş, daha sonra 6234 
sayılı kanunla yapılan de-
ğişiklikle ilkokul üzerine 
6 yıllık eğitim-öğretim 
veren ilköğretmen oku-
luna dönüştürülmüştür.

1974-1975 eğitim-
öğretim yılında ilkokul 
üzerine 7 yıllık eğitim-
öğretim veren öğretmen 
lisesine dönüştürülmüş-
tür. 09 Ocak 1976 tarihinde lise üzerine 2 yıllık eği-
tim-öğretim veren, sınıf öğretmeni yetiştiren eğitim 
enstitüsü okulumuz bünyesinde açılmış, ortaokul, li-
se ve yüksekokul seviyesindeki öğrenciler aynı ku-
rumda eğitim-öğretim görür duruma sokulmuştur. 
Daha sonra bu işin böyle yürümeyeceği anlaşılınca 
eğitim enstitüsü kapatılmış ve öğrenciler de Ankara 
Eğitim Enstitüsüne nakledilmiştir.

Okulumuz 1989-1990 eğitim-öğretim yılına ka-
dar öğretmen lisesi olarak eğitim-öğretime devam 
etmiş, 1989-1990 eğitim-öğretim yılından itibaren 
de Ortaklar Anadolu Oğretmen Lisesi'ne dönüştü-

rülmüştür. 2014-2015 eğitim-öğretim yılından iti-
baren de Ortaklar Fen Lisesi'ne dönüştürülmüştür. 
Günümüzde de aynı adla eğitim-öğretime devam et-
mektedir.

Köy Enstitüsü olarak eğitim-öğretime başladığı 
1945-1946 eğitim-öğretim yılından itibaren, okul bi-
nalarının, öğretmen lojmanlarının, demir atölyesi-
nin ve marangoz atölyesinin yapımında bizzat öğ-
renciler de çalışmış, öğrenciler kültür ve meslek 
dersleri yanında, inşaat işlerinde de çalışarak, yete-
neklerini geliştirmişlerdir.

Ortaklar Oğretmen Okulu, ilkokul üzerine öğren-
ci alan, karma eğitim-
öğretim uygulayan, mey-
ve bahçesi, her türlü seb-
zenin yetiştirildiği seb-
ze bahçesi, pamuk tarı-
mı yapılan geniş tarlala-
rı, koyun sürüsü ve ta-
vuk çiftliği olup, üretimi 
yapılan ürünler döner 
sermaye kanalı ile de-
ğerlendirilir, öğrencile-
rin ihtiyaçları karşıla-
nır, okul personeline de 
satış yapılırdı. Devlet pa-
rasız yatılı öğrencileri-

nin yanında az sayıda gündüzlü öğrencileri de vardı. 
Oğrenciler derslerinin yanında üretime de katılır-
lardı.

Bu güzide okulda, her türlü bilgi, beceri, öğret-
menlik mesleği için gerekli formasyonda, soran, sor-
gulayan, araştıran, vatan millet sevgisi ile dopdolu, 
Atatürk'ün izinde, Adabelen Çiçekleri olarak yetişti-
rilip, ülkemizin kuş uçmaz, kervan geçmez köşele-
rinde görev alıp, oraları ışıkları ile aydınlatmışlar, 
saçtıkları ışıkları ile yeni Adabelenlilerin yetişmesi-
ne vesile olmuşlardır.

5 yıl, 6yıl ve 7 yıl gece ve gündüz bir ve beraber ol-
manın oluşturduğu kardeşlik havasının yarattığı sa-
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mimi ve sımsıcak duygularının ömür boyu devam et-
tiğini görmek, biz öğretmenlerini de ziyadesi ile mut-
lu ve bahtiyar kılmaktadır.

Bendeniz 1970-1971 eğitim-öğretim yılında, Gü-
müşhane ilköğretmen okulu Matemetik-Astronomi 
öğretmenliğinden, okulumuza atandım. Iki yıllık eği-
tim enstitüsü açılınca kadrom buraya aktarıldı. Ka-
sım 1976 da doğum yerim olan Kiraz Ilçesi'nde lise 
açılınca, isteğim üzerine Kiraz Lises'ne atandım.

Görev yaptığım süre içinde genel olarak fen veya 
matematik şubelerinin derslerine girdim. Bu arada 
7/A matematik şubesinin dersine girdiğim dönem-
le ilgili bir anımı anlatmak istiyorum:

Bu sınıfın sınavını yaptığım bir gün, öğrencilere 
sınav sorularını yazdırıp sınıf başkanına, sınav kâ-
ğıtlarını	 topla	 gel, dedikten sonra bahçeye çıktım. 
Bahçede beni gören okul müdürü    

Şahabettin Akıllıoğlu:
-Hayrola ne yapıyorsun?
  Ben de:
-Sınav yapıyorum.
Okul müdürü:
 -Olur mu arkadaş, böyle sınav yapılır mı?
Ben de:
-Olur müdür bey, ben öğrencilerime güveniyo-

rum.
Hiç unutmuyorum, o sınav kâğıtlarını değerlen-

dirdiğimde, onluk sistemde, iki 5, bir altı, geri kalanı 
1 ile 4 arasında sıralandılar. Sonucu okul müdürüne 
gösterdiğimde:

-O sınavın sonucu mu bu notlar?
Ben:
-Evet deyince, okul müdürü:
-Şu birler benim yanımda 10 şimdi, dedi memnu-

niyetle.
Ben de:
-Müdür Bey, bize fırsatını bulunca çalan çırpan 

değil; temiz ve dürüst öğretmenler gerekli, dedim. O 
da:

-Sizi kutluyorum, dedi. 
O yıl bu sınıftan üniversite sınavlarında Türkiye 

üçüncüsü çıkarmıştık.
 İlköğretmen	okullarını,	eğitim	enstitülerini	

ve kapatıp, her üni-yüksek	öğretmen	okullarını	
versiteye bağlı gündüz ve gece bölümleri ayrı olmak 
üzere, hesapsız kitapsız eğitim fakülteleri açarak, sa-
yıları 700 binlere varan atanamayan öğretmenle 
karşı karşıya kaldık. Yüksek Oğretmen Okulları, lise 
ve dengi okullara öğretmen yetirmenin yanında ül-
kemizin bilim adamı kaynağı idi. Oğretmen yetişti-

ren kurumları kapatarak, eğitim-öğretim ve sınav 
sistemleri ile oynayarak sistemin çökmesine ve eği-
tim-öğretim sisteminin içinden çıkılmaz hale gel-
mesine sebep olan zihniyet af edilebilir mi?

Bilimselliği bir kenara koyup, soran, sorgulayan, 
araştıran nesiller yetiştirmeyi unutup, nerede ise bü-
tün okulları imam hatipleştirerek, eğitim-öğretim 
ve öğretmen sorunlarını çözeceğini sanmak, art ni-
yet değilse safdilliktir.

Okulumuz binalarının, lojmanlarının bulunduğu 
alanlar sit alanı ilan edilip kullanılmayışı, kaderleri-
ne terk edilip harabeye döndüklerini görmek, be-
nim ve Adabelen camiasının yüreklerimizi yakıyor, 
içimizi acıtıyor.

Oğretmenlik mesleği ihtisas isteyen bir meslek 
olup, herkesin yapacağı bir meslek değildir. Oğret-
menleri, sözleşmeli, geçici sözleşmeli, ücretli ve kad-
rolu gibi gruplara ayırmak kabul edilebilir bir tutum 
ve davranış olamaz. Bütün öğretmenler kadrolu ol-
malıdır.

Eğitim-öğretimde gelişmiş ülkeler arasında yer 
bulabilmek için, öğretmenlerimizi çok iyi yetiştir-
mek, naz iki yabancı dil bilen, alanlarında çağın ge-
rektirdiği bilgi ve beceri ile donanımlı, bilimsellikle 
barışık, soran, sorgulayan ve araştıran olarak yetiş-
tirmek, yöneticilerin öncelikli görevleri olmalıdır.

   ATATÜRK:
 	 -Öğretmenler!	 Yeni	 nesil	sizlerin	eseri	 ola-

caktır.
  -Oğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vic-

danı hür, irfanı hür nesiller ister. derken eğitim ve öğ-
retime verdiği önemi belirtmek istemiştir.

 Malzemesi insan, en hassas varlık,
 Hem çok özen ister, hem de duyarlık,
 Sıradan iş değil, bu sanatkârlık,
  Oğretmenim seni böyle görmeyen utansın.

 Bize hayat verir, ilim denizin,
 Istikbale rehber, aydınlık izin,
 Can damarı sensin, taze filizin,
 Baharımda yeşil, gül öğretmenim
Bu duygu ve düşüncelerle, ilköğretmen okulları-

nın, eğitim enstitülerinin ve ülkemizin bilim adamı 
kaynağı ve lise dengi okullarına öğretmen yetiştiren 
yüksek öğretmen okullarının yeniden açılması di-
leklerimle, hoşça, dostça ve sevgiyle kalın.

 ----------------------------------------------                
   	*Emekli	Matematik	Öğretmeni
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              ATEŞİ VE İHANETİ GÖRDÜK...
470	yıllık	Türk	şehri	Selanik	107	yıl	önce	25	

bin	asker	 ve	1.000	subaya	rağmen	 tek	kurşun	
atılmadan	Yunanistan'a	teslim	edilmişti.

Selanik'i	tek	kurşun	atmadan	teslim	eden	Ha-
san	Tahsin	Paşa	(1845-1918	)	daha	sonra	divan-
ı	harpte	gıyabında	yargılanarak	idama	mahkûm	
edilmiş	ve	vatan	haini	ilan	edilmiştir

	 Bu	 durum	 geçmişi	 kahramanlıklarla	 dolu	
şanlı	Türk	ordusu	açısından	bir	kara	leke	olarak	
kalacaktır.

Balkan Harbi sırasında Selanik, Osmanlı'nın Batı 
Cephesinde bulunuyordu. Sırpların ve Yunanlıların 
taarruzu neticesinde Selanik şehri, 9 Kasım 1912'de 
teslim oldu. Bu durum kıs-
men şehirde yaşayan kozmo-
polit halkın istekleri, kısmen 
de Kolordu Kumandanı Ha-
san Tahsin Paşa'nın gafleti ne-
ticesinde gerçekleşmiştir. Se-
lanik 10 Ağustos 1913'te im-
zalanan Bükreş Antlaşması 
ile resmen Yunanistan'a bıra-
kıldı.

 YUNANİSTAN	 İLE	YAPI-
LAN 	 S ELANİK 	 TESLİM	
ANTLAŞMASI	 VE	 ANTLAŞ-
MA	KOŞULLARI

8 Kasım 1912'de Selanik'te toplanmış olan Yu-
nan ve Türk ordularının temsilcileri arasında yapı-
lan görüşmeler sonunda, kabul edilerek imzalanan 
protokol ile; Selanik'in ve Türk birliklerinin düşma-
na şu şartlarla teslim edileceği kabul edilmişti:

1. Osmanlı askerlerinin silahları, kendileri tara-
fından toplanacak ve bir depoya konularak, Yunan 
ordusunun sorumluluğu altında korunacaktır. Bu-
nunla ilgili olarak bir tutanak düzenlenecektir.

2. Osmanlı askerleri kısmen Karaburun, kısmen 
Topçular kışlasında yerleştirilecek, bunarlın iaşesi, 

Selanik yönetiminin bütçesinden ve belediyenin ek 
yardımından sağlanacaktır.

3. Selanik şehri, barış antlaşması yapılıncaya ka-
dar Yunan Ordusu'na teslim edilecektir.

4. Gerek Tahsin Paşa, gerek kurmay heyeti, bütün 
Osmanlı askeri; tarafsız bir bölgede oturtulacaklar-
dır. Ancak ailelerinin yanına dönmek istedikleri za-
man, artık savaşa katılmamaya yemin etmek şartıy-
la, rahat bir şekilde yerlerine gönderileceklerdir.

5. Jandarma ve polisler silahlarını taşıyabilecek-
tir.

6. Karaburun silahları alınmış Osmanlı askerle-
rinin oturma yeri olacaktır. 
Karaburun'un topları ve mü-
himmatı, Osmanlı askerleri ta-
rafından, işe yaramaz hâle ge-
tirilecek ve Yunan Ordusu'na 
teslim edilecektir.

7. Birinci maddenin muh-
tevası, 9 Kasım 1912 Cumar-
tesi gününden itibaren iki 
gün içinde uygulanacaktır.

8. Bu durum barışın imza-
sına kadar geçerli olacaktır.

9. Osmanlı Jandarmaları 
ve polis memurları yeni karara kadar vazifelerine 
devam edecektir.

10. Osmanlı subayları kılıçlarını muhafaza ede-
cektir.

11. Osmanlı erleri, Osmanlı subayları tarafından 
terhis edilecektir.

12. Osmanlı subayları da, erleri de savaş esiri sa-
yılmayacaktır.

13. Validen en küçük rütbeli memura varıncaya 
kadar, Osmanlı görevlileri serbest kalacaktır.

14. Mahalli adetlere, halkın dinlerine hürmet 
edilmesi için kesin emir verilecektir. Bütün dinlere 

 Yılmaz BOZKURT

			Ulusal	Egemenlik	ve	Cocuk	Bayramınızın	
																																								“100.	Yılını	yürekten	kutluyoruz!..-Adabelen
   

Ulusal egemenlƒk ve bağımsızlık neden önemlƒ?      
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mensup mahkemeler, görevlerine devam edecektir.
15. Yeni bir emre kadar, gümrük idaresi eskisi gi-

bi faaliyetine devam edecektir. Keza, Düyun-u umu-
miye ve tütün inhisar idareleri de aynen kalacaktır.

16. Bu şartlar Yunan Hükümeti'nin sorumluluk 
ve garantisi altında uygulanacaktır.

Selanik: 8 Kasım 1912
Yunan Prensinin Delegeleri Osmanlı Ordusu Ko-

mutanı V. Dusmanis, Jön Metaksas Hasan Tahsin       
Fakat bu şartlardan çoğu kâğıt üzerinde kaldı. Ozel-
likle Müslümanların ve Musevilerin ne canı ne de 
malı korundu. Yunan askerleri 9 Kasım 1912'de sa-
vaşmadan galip olarak Selanik'e girdiler. 470 yıllık 
Osmanlı hâkimiyetinden sonra ilk defa bir Yunan or-
dusu, tarihi Türk şehri olan Selanik'e girdi.

Yunan ordusunun şehre gireceği duyulduktan 
sonra şehir, Rumlar ve diğer azınlıklar tarafından 
baştanbaşa Yunan bayraklarıyla donatıldı. Rum kız-
ları balkonlarından şehre giren askerleri çiçekler 
atarak karşıladı. Bunlar arasında, Türklerin daima 
en sadık tebaaları olarak bildikleri Yahudilerden de 
yüzlercesi vardı.

Türkler ve Müslümanlar ise evlerine kapanmış, 
olup bitenler hakkında hiçbir fikir yürütememiştir.

Selanik'in teslim şartları unutulmuş ve şehirde 
Türk katliamı başlamıştır. Bunlara Yunan makamla-
rı seyirci kalmış, birçok Ittihat ve Terakki Partisi 
mensubu tutuklanmıştır. Partinin kurucularından 
Dr. Nazım Bey de tutuklananlar arasında yer almış-
tır.

O günlerde yapılan taşkınlıklar galipler için bir 
yüz karası olmuştur.

İŞGALİN	YABANCI	BASINDAKİ	YANKILARI
Kölnische	Zeitung muhabiri şöyle yazıyor:
“Selanik'teki Ayasofya Camii üzerinde hac yük-

seliyor yeniden. Yeni Fatihler hacı diktiler. Ama hani 
nerde Hıristiyanlık ve insanlık belirtileri?...

Hac, merhametin sembolüdür, ama Rumlar kan-
la lekelediler onu. Talan, katliam, ırza geçme, kor-
kunç oranlara yükseldi. Çeteler civar köylerdeki 
Müslümanlara yapmadıklarını koymadılar. Çok sa-
yıda muhacir açlıktan ya da süngüyle öldü.

KezaYunanlıların beslemeyi taahhüt ettikleri si-
lahtan tecrit edilmiş Osmanlı askerlerinden çoğu aç-
lıktan öldü.”

Şehrin tesliminin ardından Selanik'teki birçok 
camii de kiliseye çevrilmiştir.

Türk askerlerinin çilesi bitmemiş, teslim şartla-
rına rağmen, nakilleri sırasında, sadece Yunan as-
kerlerinden değil, Rum halkı tarafından da hakarete 
ve şiddete maruz bırakılmışlardır.

Selanik'te, düşmana teslim olan Türk askerinin 
toplamı 25.000 er, 1.000 subaydı. Ayrıca 15.000 er 
de şehit olmuş veya firar etmişti. Cephane olarak da 
70 top, top mermileri (denize döküldüğünden dola-
yı) sayılamamıştır, 30 makineli tüfek, 70.000 piyade 
tüfeği, 4.160.000 piyade tüfek mermisi ve 1200 ka-
dar çeşitli hayvan düşmana teslim edildi.

Tarihi Türk şehri Selanik'in kurşun atılmadan 
düşmana teslim edilmesi, Türk Ordusu'nun şerefli 
geçmişine ve Türk tarihinin büyüklüğüne sürülen 
bir kara leke ve komutaya da kötü bir örnektir.
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AZİM NEDİR?
Geçenlerde iki yakın arkadaşım ziyaretime geldi. 

Ikisi de 40 yılı aşkın bir süredir eğitim alanında er-
genlerle çalışıyorlar. Genel olarak şimdiki öğrenci-
lerin durumundan bahsediyorduk ve çocukların ka-
rakterlerinde neyin değiştiğini sorduğumda, ikisi 
birden  dedi. Daha doğrusu, azmin eksikliği-“azim”
ne dikkat çektiler. Oğretmenler arasında çocukların 
“dayanıksız” büyüdüğüne dair giderek büyüyen en-
dişeler mevcut gibi görünüyor.

Biraz daha inceleme yaptıktan sonra, arkadaşla-
rımın sahada gözlemlediği şeyi bilim insanlarının 
da laboratuvarda araştırdığını öğrendim. Azmin ya 
da bir başka deyişle metanetin başarıda oynadığı 
rol, bilimsel çalışmaların gündeminde yer alıyor. 
Araştırmalarda ön plana çıkan isim bilim insanı An-
gela	Duckworth, çalışmalarına devam etmesi için 
yakın zamanda 650 bin dolarlık bir burs almış. 
Duckworth incelemelerini, sebatın en değerli er-
demlerden olduğunu savunan William James, K.E. 
Ericson ve Aristo'ya dayandırıyor.

Davranış biçimi olarak metanetin sözlük karşılı-
ğı “sağlam ve inatçı karakter” olsa da, Duckworth 
kendi çalışmalarına dayanarak bu tanımı “uzun va-
deli hedeflere yönelik azim ve tutku” olarak yorum-
luyor. Ancak, tanıdığım bazı metanet sahibi insanlar 
uzun vadeli hedeflerin peşinden gidecek lükse sa-
hip değil ve daha acil ihtiyaçlarını gidermek duru-
mundalar. Bu, yeteneklerinin değerini azaltmıyor el-
bette, ancak metanetin	sonuçtan	ziyade	tutumla	
ilgili	olduğuna işaret ediyor.

Duckworth'ün çalışmaları geleneksel anlamda 
olağanüstü performans ve başarı bağlamında yürü-
tülüyor, yani uzun vadeli test puanları, dereceler ve 
madalyalarla ölçülmek zorunda. Ozellikle şu soruyu 
irdeliyor: Yetenek	ve	zeka	açısından	aynı	seviye-
de	olan	insanların	bazıları	neden	diğerlerinden	
daha	çok	şey	başarıyor?	

Aşağıda sıraladığım metanet özellikleri, hem 
Duckworth'ün bulgularını hem de ölçülemeyen baş-
ka özellikleri içeriyor. Duckworth'ün kendisi, meta-
netin tanımlaması zor bir özellik olduğunu belirti-
yor. Bazı anlarda daha güçlü, bazı anlarda ise daha 

zayıf hissedilen metanet, ona erişme, onu harekete 
geçirme ve kontrol etme derecenize göre değişken-
lik gösteriyor. Işte ölçebileceğiniz daha belirgin 
özelliklerden bazıları… 

Cesaret
Cesareti ölçmesi zor olsa da, metanet seviyenizle 

doğrudan orantılıdır. Korkuyu veya başarısızlığı yö-
netme beceriniz başarı için mecburidir ve başarının 
öncüsüdür. Yüksek	metanet	sahibi	 insanlar	ba-
şarısız	olmaktan	korkmaz,	bu	durumu	sürecin	
bir	parçası	olarak	kabullenirler. Yenilgiden öğre-
nilecek büyük dersler olduğunun farkındadırlar ve 
yüksek başarılar için azmin gerekli olduğunu bilir-
ler.

Başarısızlık veya hata yapma korkusu, uzmanla-
rın deyimiyle hayat kalitesini düşüren bir “hastalık” 
olabilir ve risk almaya karşı duyulan sağlıksız bir is-
teksizlik (ya da hassasiyeti kabullenmeye duyulan 
güçlü bir direnç) olarak tanımlanır. Bazı belirtiler 
arasında anksiyete, psikolojik engeller ve mükem-
melliyetçilik yer alır. Bilim insanları bu durumu ge-
netiğe, beyin kimyasallarına ve hayat tecrübelerine 
bağlıyor. Ama telaşa kapılmayın, bu çözülmeyecek 
bir problem değil. Eleanor Roosevelt'in de dediği gi-
bi,  “Her	gün	sizi	korkutan	bir	şey	yapın.” Cesaret	
kas	gibidir,	gelişmesi	için	her	gün	egzersiz	yap-
mamız	gerekir.	Bunu yaptığınız takdirde büyüye-
cek, yapmazsanız körelecektir. Cesaret metaneti kö-
rükler.

Sorumluluk	duygusu
Muhtemelen bildiğiniz üzere, “Beş büyük faktör 

kuramı” adlı, insan kişiliklerini oluşturan beş temel 
karakter özelliğinin bulunduğunu öne süren bir ku-
ram mevcut. Bu özellikler; deneyime	açıklık,	so-
rumluluk,	 dışadönüklülük,	 uyumluluk	 ve	duy-
gusal	tutarsızlık olarak ifade ediliyor. Her biri, di-
ğer uçtaki zıttıyla bir süreklilik içinde ve kişiliğimiz, 
bunların herhangi bir zaman dilimindeki etkileşim 
dinamiklerinin ifadesi olarak tanımlanıyor. Orne-
ğin, bir an çok uyumluyken az sonra öfkelenebilirsi-
niz, ancak duygularımız genellikle dengelidir.

M. Tınaz TİTİZ*

Azƒmlƒ Olduğunuzu Gösteren Beş Temel Özellƒk
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Duckworth'e göre, metanetle en yakın ilişkiye sa-
hip olan özellik sorumluluk. Ancak, iki sorumluluk 
türü olduğu görülüyor ve ne kadar başarılı olacağı-
nız hangi tipe sahip olduğunuzla ilgili. Bu bağlamda 
sorumluluk; dikkatli, özenli ve titiz davranmak de-
mek. Ancak 1992 yılında yapılan bir çalışmada eği-
timci L.M. Hough, tanımın çok daha farklı olduğuna 
karar verdi ve çalışması, başarıyı sorumluluğun gü-
venilirlik yönlerinden ayırdı.

 Başarı odaklı birey, yorulmadan çalışır, iyi bir iş 
yapmaya özen gösterir ve elindeki görevi bitirir. 
Obür taraftan güvenilir birey, daha çok öz denetim 
sahibi ve gelenekseldir. Hough, başarı	odaklı	ka-
rakter	özelliğinin	iş	etkinliği	ve	eğitim	başarısı	
açısından	güvenilirlikten	çok	daha	iyi	sonuçlar	
verdiğini	keşfetti. öz	denetim	sahibi	ve	risk	 Yani, 
almayan	kişiler	değişime	ayak	uydurabilen	bi-
reylerle	aynı	seviyelere	gelemeyebilir.   

Uzun	vadeli	hedefler	ve	dayanıklılık:	
Bir	işin	sonunu	getirmek
Hem metanet sözcüğünün anlamı hem de 

Duckworth'ün tanımı, azim unsurundan bahsedi-
yor. Ancak Duckworth'e göre, bu olağandışı başarı 
noktasında açığa çıkıyor ve uzun vadeli bir bağlılık 
talep ediyor. Duckworth, “… başarı, yetenek ve çaba-
nın ürünüdür. Çaba, uzun vadeli bir hedefe yönelik 
uğraşların yoğunluğunun, yönünün ve süresinin bir 
işlevidir.” diyor.

Malcolm Gladwell, 2007 yılında yayınladığı kita-
bında optimal başarıyı belirleyen koşullardan bah-
sediyor. Beatles, Bill Gates, Steve Jobs… Bu isimler 
bu denli güçlü bir iz bırakmayı nasıl başardılar? 
Gladwell ve Duckworth, hedef	 belirlemenin	 ve	
pratik	yapmanın önemi konusunda hemfikir. Ba-
şarılı olmak için  çalışmak gerektiğini 10.000	saat
belirtiyorlar.

 Görünen o ki, olağanüstü	yeteneklere	sahip	ol-
sanız	bile	başarılı	olmak	için	10	yıl	boyunca	haf-
tada	en	az	20	saat	çalışmanız	gerekiyor. Ancak, 
başarıyı gerçekten yakalamış biriyle, saatlerini bir 
işi yapmaya adamış insan arasında fark var: Çalış-
malarınızın	bir	amacı	olmalı. Uzun vadeli hedef-
ler de bu noktada devreye giriyor. Hedefler,	uzun	
süreli	çabalarınıza	anlam	ve	değer	katmak	için	
gerekli	bağlamı	oluşturuyor. Bu sayede motivas-
yon, sürdürülebilirlik, tutku, cesaret, dayanıklılık ve 
de metanet gelişiyor.  

Rezilyans	(Esneklik	ve	toparlanabilme	bece-
risi):	İyimserlik,	özgüven	ve	yaratıcılık	

Mükemmelliğe doğru çıktığınız yolculukta tabii 
ki tökezleyeceksiniz ve tekrar ayağa kalkmanız ge-
rekecek. Peki, size ayağa kalkma ve yolunuza devam 

etme gücünü veren şey nedir? Gelecek bilimci ve ya-
zar Andrew Zolli, bunun olduğunu söylü- 	rezilyans
yor. Bu konuyla ilgili kaleme aldığı kitabında, rezil-
yansı “insanların, toplumların ve sistemlerin öngö-
rülemeyen şoklar ve sürprizler karşısında ana he-
deflerini ve bütünlüklerini koruması” olarak tanım-
lıyor. Zolli'ye göre rezilyans;	iyimserlik,	yaratıcı-
lık	ve	özgüvenin	bir	kombinasyonu. Bu özellikler 
bir araya gelerek durumları yeniden değerlendir-
memize ve duygularımızı düzenlememize olanak 
sağlıyor.

Şöyle	bir	denklem	kurabiliriz:	
İyimserlik+özgüven+yaratıcılık=rezil-

yans=metanet.	
Metanetin en önemli noktalarından biri rezil-

yans ve bu özellike başınızı dik tutmanızı, ilerleme-
nizi ve hangi güçlüklerle karşılaşırsanız karşılaşın 
direnç göstermenizi sağlayan mekanizma. Kısacası, 
metanetli insanlar şuna inanıyor: “Sonunda	 her	
şey	çok	güzel	olacak	ve	olmazsa	da,	bu	dünyanın	
sonu	olmaz.”

Mükemmelliyet	değil	üstün	başarı
Genel olarak, metanetli insanlar mükemmeli ara-

mazlar, ancak üstün başarı için çaba gösterirler. Bu 
iki ifadenin arasında çok ince bir fark olduğu düşü-
nülebilir, ama aslında birbirlerinden oldukça farklı-
lar. Mükemmelliyet; aşırı detaycılıktır, affedici değil-
dir ve esnek davranmanıza müsaade etmez. Elbette 
mükemmelliğin gerekli olduğu durumlar da vardır, 
örneğin dalış ve jimnastik gibi spor dallarında stan-
dartları belirlemek için gereklidir. Ama genel an-
lamda, mükemmellik bir insanın ideal olana dair al-
gısıdır ve bunu kovalamak bir hayali kovalamaktan 
farksızdır. Endişe,	 düşük	öz	saygı,	 obsesif	kom-
pulsif	bozukluk,	madde	bağımlılığı	ve	klinik	dep-
resyon	 “mükemmelliyetçilik”	 ile	 bağdaştırılan	
durumlardan	sadece	birkaçı. Açık konuşmak ge-
rekirse, bunlar başarıya engel olan uğursuzluklar-
dır.

Ustün başarı ise . bir	tutumdur,	bir	sonuç	değil
Amacın veya işlevin yerine getirilmesi anlamına ge-
lir; erdemle yakından bağlantılıdır. Çok daha hoşgö-
rülüdür; başarısızlığa izin verir ve onu kucaklar. Ha-
yal kırıklığına izin verir, gelişimi	mükemmelliğin	
üstünde	tutar. Ustün başarı gibi metanet de arayış, 
mücadele, bulma ve asla pes etmeme tutumudur.   

Kaynak:
EğitimPedia	web	sayfasından	alınmıştır.	
https://www.egitimpedia.com/azimli-insanlarin-5-temel-
ozelligi/		
https://www.forbes.com/sites/margaretperlis/2013/10/29
/5-characteristics-of-grit-what-it-is-why-you-need-it-and-
do-you-have-it/#f4d5b804f7b9

*	Eski	bakanlarımızdan
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                      YAŞADIKLARIMDAN 
Sizi biraz geçmişe, 1980'lerin başlarına götür-

mek istiyorum. 

05 Mart 1980 tarihli Muğla yerel gazetelerin-
de, benim de içinde bulunduğum, sürgün edilen 
öğretmenlerin 52 kişilik listesi vardı.

O günler: “Bana, sağcılar da suç işliyor, dedir-
temezsiniz!” diyen Başbakan Süleyman Demi-
rel'in zamanı. Milliyetçi Cephe hükümetinde ül-
kücülerin milli eğitime egemen oldukları zaman.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Ulkücü Fazlı Tek-
men. O kadar yetkili ki elinde bakanlık onaylı boş 
kararnameler var. Hoşuna gitmeyen kişilerin ad-
larını yazması yeterli. Bu listedeki öğretmenlerin 
suçları nedir, bilemem. Ancak ben kendi suçla-
rımdan(!) söz edeceğim. 

İlk	 suçum I-Oğretmen okulunda (Adabe-
len'de) Fen Bilgisi(Biyoloji) Oğretmenimiz Mus-
tafa Nurdoğan arıcılık da yapıyordu. Bize de arıcı-
lığı öğretiyordu. Bu nedenle iş derslerinde Atçalı 
arkadaşımız Muhittin Aydaş'la çift kat 30 tane arı 
kovanı yapmıştık. Kerestesini de o zaman hama-
mı ısıtmak için gelen kütüklerden seçiyorduk. 
Şimdi kovan yapmak çok kolay. Parçaları hazırla-
yıp çiviyle çakıyorsun. Biz o zaman çeyiz sandığı 
gibi şablon çizip karşılıklı açarak geçme yapıyor-
duk. Iş Bilgisi Oğretmenimiz Esat Bey öyle göster-
mişti. Bu kovanlara arı koymuştuk. Tatil günlerin-
de de Tekin Harabeleri'nin yanından başka yerle-
re taşıdığımız da oldu. Bu sayede ben arıcılık da ya-
parak deneyim kazanmıştım.

                                   *

Fethiye-Zorlar Köyü'ne 5. öğretmen olarak 
atandım. Diğer arkadaşlar köyde kalmıyor, şehir-
den gelip gidiyorlardı. Köyde sadece ben kalıyor-
dum. Biz sadece okulda öğretmen değildik. Köyün 
de her türlü ekonomik ve sosyal sorununun çözü-
müyle ilgilenmek üzere yetiştirilmiştik. O neden-
le bu köyde ne yapılabilir diye düşündüm. 

Zorlar, orman içi köyüydü. Çevre incelemesi 

yaptım. Arıcılığa çok uygundu. Ben de okulda 
edindiğim arıcılıkla ilgili deneyimlerimi burada 
uygulamak istedim.

Fethiye'de Türkiye geneline hitap eden arıcılık 
üretim istasyonu vardı. Büyük bir kuruluştu. Ko-
van ve arı üreterek ihtiyaç olan yerlere gönderi-
yordu. Bu istasyona 'dan yeni ata-Urfa	Çayırmera
nan Müdür Ibrahim Yılmaz'la görüştüm. Köy hak-
kında bilgi verdim. Nasıl yardımcı olabileceğini 
sordum.

Hayvancılığı geliştirmek için uygun alanlara 
yonca ektirmeye, arıcılığı geliştirmek için köyde 
kurs açmaya karar verdik. Once çalıştığı Urfa Ça-
yır meradan getirttiği yonca tohumlarından tek-
nik elemanlarla köyde 15 kişiyi ikna ederek, ek-
tirdik. O kadar verimli oldu ki yaz sonunda 5 defa 
biçtiler.

Ikinci olarak arıcılığı ele aldık. Köyde cumarte-
si, pazar olmak üzere kurs açtırdık. Kursa muhtar 
ve azalar dahil 52 kişi katıldı. Bir ay kursa devam 
ettik. Amacımın kurs sonunda kooperatif kurmak 
olduğunu teknik elamanlara anlatmıştım. Onlar 
da her ders arasında kooperatifçiliğin önemin-
den, yararlarından  söz ettiler. Sonuçta ben de da-
hil olmak üzere 52 kişi arıcılık belgesi aldık.

Kurs süresinde kullanılmayan eski okulun bir 
sınıfını tamir ettim. O zamanlar elektrik yoktu. 
Halk Eğitimden gazlı lüks lambası getirdim. Kur-
siyerlere: “Akşamları kahvede oturmaktansa oku-
la gelin, hazırladığım sınıfta toplanalım.  Arıcılık 
dahil çeşitli sorunlarımızı konuşuruz. Ayrıca so-
runlarımızla ilgili çeşitli kitaplar bulurum. Hep 
birlikte faydalanmaya çalışırız.” dedim. Köylü kü-
çük gaz lambası yakarken lüks ışığı ile okulda ge-
ce büyük aydınlık oluyordu. Bana fikren yakın 
olan hayli kişi de gelmeye başlamıştı. Çok da ya-
rarlı oluyordu. Ilgili kaynak kitaplar da bulmuş-
tum.

Katılmayanlardan bazıları okul dışında dola-
şarak, öğretmen örgüt kuruyor, diye söylenmeye 

Durmuş KANBER*
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başlamışlar. Bazı yerlere şikâyette bulunanlar bi-
le vardı. Ne yaptımsa olmadı, bu birlik yarıda kal-
dı.

Ben yine bir tatil günü arıcılık belgesi alanları 
okula davet ettim. Tamamı da geldiler. Çeşitli soh-
betlerden sonra amacımı açıkladım:

“Arkadaşlar, bu kadar birlikte çalıştıktan sonra 
belgeleri aldık; arıcılığa başladık. Kurs sürecinde 
teknik elamanların yararından söz ettiği birlik ko-
operatifçiliktir. Bu birliğe hepimiz dahiliz. Arıcıla-
rın birçok ihtiyaçları olacak. Kovan, petek, ilaç… 
gibi birçok şey. Ayrıca ürettiğimiz balların satıl-
ması. Bu saydığımız işleri bizim adımıza yapacak 
kişileri aramızdan seçelim.” dedim. Yapabilecek-
lerine inandığım kişiler ile muhtarın ve azaların 
adlarını da yazdım. Muhtar ve azalar razı olmadı. 
Onlar ayrılınca, diğerleri de: “Onlar olmayınca bu 
iş olmaz. Biz de yokuz”, dediler. Sonuçta ne yap-
tımsa başaramadım.

II.SUÇUM:1971 yılında Fethi-
ye'de Ilköğretim Müffetişi Cemal	
Akbulut,	 Nazmi	 Ören,	 Mehmet	
Dırgalı dahil 40 öğretmen yapı ko-
operatifi kurarak Fethiye Akarca 
Mahallesi'nde 87 dönüm bir tarla 
almıştık.

Arıcılıkta olduğu gibi koopera-
tifçilikte de deneyimliydim. “Bir-
likten kuvvet doğar.” a en çok ina-
nanlardanım. Mademki inanıyo-
rum, o halde köy yararına mutlaka 
bir şey yapmalıydım.

Köyleri imamlara bırakmalarının anlamı orta-
ya çıkıyor. Çünkü öğretmen köylüyle iç içe olunca 
onların dertlerini birlikte yaşıyor. Ben de öyle ol-
dum.

Eğitim ve öğretimin dışında başka alternatif-
ler aramaya başladım. Fethiyeli Muğla Millet Ve-
kili Ali Döğerli'ye ulaştım.1980'lerde Orman Köy-
lerini Kalkındırma Projesi vardı. Tam da Zorlar Kö-
yü'ne uygundu. Çevre tamamen orman. Her yıl ke-
sim yapılıyor. Ben de Orköy Kalkınma Kooperati-
fi'ni kurarak köylüyü bu nimetten yararlandır-
mak istedim.

Kooperatif kurulursa çiftçinin gübresi, ilacı ko-
operatif yoluyla çiftçiye ucuza gelecekti. Daha bir-
çok yararı da olacaktı. Fakat en önemlisi çevresin-
deki ormanda yapılan kesimler. Binlerce ster 
odunlar. Her yıl kesimden sonra orman işletmesi 
usulden ihale yapmış oluyor. Her defasında Zorlar 

Muhtarı alıyor.1980 yılındaki ihale ise steri 3 lira-
dan almış gibi yapılan binlerce ster odun piyasaya 
18 liradan satılıyor. El değmeden gelen iyi ka-
zançtı bu.

 Baktılar ki bu öğretmen burada olursa bize 
hep zararı olacak. En iyisi biz bundan kurtulalım, 
dediler. Dostları olan Milli	Eğitim	Müdürü	Fazlı	
Tekmen'e selam gönderdiler. O da elinde bulu-
nan onaylı kararnamelerden birini bana ayırdı. 

Böylece 5 Mart 1980 tarihinde diğer arkadaş-
lar gibi sürgün kervanına katılmış oldum. ÖĞRET-
MENLİK	VASFINI	KAYBETME,	ÇEVREDE	 İTİBA-
RINI	YİTİRME gerekçesiyle. Gördünüz mü ne ka-
dar büyük suç işlemişim.

Sonuçta sözde vasfını	kaybetmiş	ve	itibarını	
yitirmiş	bir kişi(!) olarak Milas'ın Fesleğen yayla-
sına yine öğretmen olarak gönderildim. Benimle 
aynı yere sürülen Esenköy'den Ramazan	Torna-

cı da vardı. Ramazan Bey'le valiz-
lerimizi alıp yola çıktık. Ayrıca di-
ğer arkadaşlar gibi biz de Danış-
tay'da dava açtık.

Bu kadar konuştuktan sonra 
Muğla'dan yolculuğumuza devam 
ediyoruz. Benimle Fesleğen'e sür-
gün olan Ramazan Tornacı arkada-
şımla Milas Ilköğretim Müdürlü-
ğü'ne vardık. Arkadaşlar bizi çok 
iyi karşıladılar. Tanıştık, sohbet et-
tik. Milas dahilinde sağcı sadece Il-
köğretim Müdürü ve Gümüşkesen 
Ilkokulu'nda 3 öğretmen olduğu-

nu öğrendik.

Saat 5'te Fesleğen yaylasına sadece bir jip var-
mış. Arkadaşım Ramazan ile saatinde arayıp bul-
duk. Yolcu fazla olduğundan jipin kasasının tahta 
tabanını yeterince geriye çekip halatla bağladılar. 
Böylece kasayı genişletmiş oldular. Yine de sıkışık 
bir şekilde ayakta dağ yamacına doğru yolculuğa 
başladık. Milas'tan Fesleğen 56 kilometre. Yarı 
yolda ıssız dağın yamacında giderken arka lastik 
patladı. Stepne de tamircide kalmış.3 sıcak yama 
varmış yetmedi. Çaresiz yolun yarısında gece bek-
lemeye başladık. Anlattıklarına göre o yola ikinci 
araba hiç gelmemiş. Zaman hayli geçti. Yolun ke-
narındaki ağaca yaslanıp beklerken uzaktan bize 
doğru gelen bir ışık göründü. Herkeste büyük bir 
sevinç. Bu sizin şansınızdan, şimdiye kadar hiç 
böyle ikinci bir araba gelmezdi bu yola, diye konu-
şuyorlardı.
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Gelen de bir jipti. Milas'ta vatandaşın birisi al-
dığı keçileri Fesleğendeki çobana götürüyormuş. 
Stepnesini verdi. Geç vakit Fesleğen'e varabildik. 
Bize okulu gösterdiler. Lojmana vardığımızda za-
man geç olmasına rağmen Sökeli genç öğretmen 
Süleyman Tekeli karşıladı bizi. Annesiyle beraber 
kalıyorlarmış. Ilk gece vakitsiz gelen misafir oldu-
ğumuzdan yataklarını bize bırakarak komşu bir 
eve gittiler.

Sabah erkenden kalkıp yakın bir çevre gezinti-
si yaptım. Burası orman içiydi. Her taraf çam or-
manı. Iki ev bir arada yok. Okul ormansız küçük 
bir boşluğa yapılmış. Hemen yakınında büyük bir 
kestane ağacı dikkatimi çekti; gölgesinde 300 ko-
yun kürneyebilecek. Çobanlık da yaptığım için öy-
le tahmin ettim.

Çevreyi görünce Zorlar Köyü'nde kuramadı-
ğım, sürülmeme sebep olan Orköy kalkınma ko-
operatifinin tam yeriydi. Ilgili sözleşme, tüzük, yö-
netmelikler de çantamdaydı. Eğitim ve öğretimin 
yanısıra köy ve çevre hakkında genç öğretmen Sü-
leyman Tekeli ile konuştum. O, “Köy,	çamlığın	ara-
sına	dağılmış	350	hane	kadar.	Elektrik	yok,	içme	su-
yu	hiç	yok.	Her	ailenin	evinin	yakınında	yağmur	su-
larının	en	iyi	toplanabileceği	yerde	7-8	metre	de-
rinliğinde	geniş	kuyular	var.	Tüm	canlıların	yaz	bo-
yu	içme	ve	kullanma	suyu	oluyor.	Her	aile	sırayla	
okula	her	gün	bir	bidon	su	getirir.	Teneffüste	ihti-
yacı	olan	çocuklara	sırayla	birer	bardak	su	verilir.	
Yokluk	ve	çaresizliğin	hepsi	burada var.” “Or-  dedi. 
manda	iş	olursa	erkekler	çalışır.	Kadınlar	da	halı	
dokur.”	Demek ki meşhur el dokuma Milas halıları 
bu yoksul dağ köylerinde dokunuyormuş, diye dü-
şündüm. Arkadaşım devamla “Ticaretini	 yapan-
lar	ham	yün	olarak	getirir.	Çaresiz	köylü	eğirip	ip	
haline	getirir.	Daha	önemlisi	doğadan	orman	için-
deki	bitkilerden	elde	ettikleri	solmaz	kök	boya	ile	
boyayarak	halı	haline	getirir.	Patron	emek	karşılı-
ğı	olarak	bir	miktar	para	öder.	halıları	alır.	Başka	
çaresi	olmayan	vatandaş	verilene	razı	olmak	mec-
buriyetindedir.”	dedi. Ben de kooperatifçilikle ilgi-
li çalışmalarımı ve düşüncelerimi anlattım. Süley-
man Oğretmen de, “Çok faydalı olur.” dedi.

Oyle olunca yeniden burada da suç işlemek(!) 
gerekiyordu. Hemen araştırmaya başladım. Once 
Milas'ta Orköy Kalkınma Kooperatifi konusunda 
bilgisi olan Orman Bölge Şefi Mehmet Bey'le gö-
rüştüm. Ondan da olumlu yanıt aldım. Şu anda is-
mini hatırlayamadığım başka bir şef de köylüye 
verilecek orman ürünü zati ihtiyaçlara az bir fiyat 
farkı koyarak kooperatifin kuruluş masraflarını 

karşılamaya söz verdi.

Hayalimdeki toplum kalkınmasında ilk adım 
olarak düşündüğüm kooperatifçilik burada en-
gelle karşılaşmadı. Çantamdaki tüzük, yönetme-
lik ve sözleşmeler burada işe yaradı. Fesleğen'e 
komşu üç köy adına Orköy Kalkınma Kooperatifi-
nin kuruluşu gerçekleşti. Bundan sonrasını Söke-
li	Fesleğen	Okul	Müdürü	Süleyman	Tekeli	de-
vam ettirdi.

   *

 Köy okulları nisan sonunda tatile girdiği için 
Ramazan Tornacı arkadaşımla Fethiye'ye dön-
dük. Yaz tatilinde Danıştay'a açtığımız davanın le-
himize sonuçlandığı haberi geldi. Ben de Muğla 
Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tayin dilekçesi gön-
derdim. Çünkü daha önceden örnekleri vardı.	Faz-
lı	Tekmen sürgün olduğu yere iade edilenlere ara-
cı göndererek daha iyi başka yerler teklif ettiri-
yordu. Ben de dilekçemde Fethiye'nin en iyi okul-
larından ilko-GÜNLÜKBAŞI	 ve	MENTEŞEOĞLU	
kullarını yazmıştım.

Okulların açıldığı haftaya rastlayan 12 EYLUL 
1980 ihtilali Türkiye'nin zararına, sadece ben ve 
benim gibilerin yararına oldu. Milli Eğitim Müdü-
rü Fazlı Bey ihtilalin ilk günü hangi yönde olduğu-
nu bilemediğinden suçunu aza indirmek için be-
nim gibi isteği olanları ilk istediği yere atayarak 
acele 13 Eylül sabahı atama listesini oda kapısı-
nın dışına asmış. Ben de böylece damdan düşer gi-
bi Günlükbaşı Ilkokulu'na 36. öğretmen olarak is-
teğimle atanmış oldum.

                                    *

    Şu anda 80 yaşındayım. Bir yıl önce dergimi-
zin yazarlarından Bahtiyar Bey, “Dergide benim 
de yazmama Editörümüz Ismail Tuna sebep ol-
du.” demişti. Ben de yüreklendim. Ismail Arkada-
şıma sordum. O da “Hemen yaz, bana gönder. Sen-
de duracağına dergide dursun.” deyince yazma-
mam için ortada bir neden kalmamıştı. 

                                     *

   Geç de olsa gelecek sayımızda bizi etkileyen 
ve arkadaşım Ismail Tuna'nın bugününü çok ön-
ceden keşfeden çok değerli öğretmenlerimizden 
Burhanettin Canatan'ı anlatmak istiyorum. 

   TUM ADABELENLILERE VE ADABELEN 
DOSTLARINA SELAM OLSUN!..
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İÇİMİZDEKİ DEĞERLİ İNSANLARIMIZ: 

HAYRETTİN KARACA ve RAHŞAN ECEVİT 
“TOPRAK	DEDE”,	ADI	KALDI	BİZDE
Adı Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucu-

su. Uzun yaşadı, 97 yaşında bu bencil ve acımasız 
dünyadan göçüp gitti.

Birleşmiş Milletler tarafından da “Orman	Kah-
ramanı”	seçilmiştir.

Karaca'nın hayatı bir 
derstir bizlere. Insan iste-
diği işi yapmalıdır değil 
mi?

Liseyi bitirdikten son-
ra, memleketimizin triko-
örme işi yapan en başarılı 
sanayi kuruluşlarından bi-
rinin başına geçince ün-
lendi.

 Karaca firması ülke-
mizde ihracatın liderliğini yapmıştır. 

 “Ben sanayi ile uğraşmak istemiyorum .”diye-
rek edebiyat dünyası ile ilgilenip kalan güzel  za-
manını  doğa ile bütünleşerek yaşamaktı.

Hayrettin Karaca, özlemini çektiği doğa bileşke-
sini elli yaşlarında Türkiye'nin ilk özel arberetu-
munu kurmuştur.

  Yurtiçi ve yurt dışında gezdiği her yerden to-
humlar toplamıştır. Gezdiği botanik bahçelerinden 
deneyimlediği doğa çalışmaları olmuştur.

 Yalova'daki Karaca Arberetumu dünyanın her 
yerindeki botanikçiler tarafından çok iyi bilinmek-
tedir.

On dört bin türü barındırmaktadır. Memleketi-
mizde türleri yok olma noktasına gelen türler için 
de gen koruma merkezidir. 

Son zamanlarda Hayrettin Karaca bu güzel me-
kânda görev yapan işçilerin ücretlerini ödemede sı-
kıntılar yaşadığı bilgisi sosyal medyada konu edil-
miştir. Sahip çıkılması gereken doğa harikası ölü-
me terk edilmesin!

Marmaris'te görev yaptığım yıllarda Tema vakfı 
konferanslarında tanımıştım onu. Ozellikle gençle-
ri bilinçlendirme çalışmalarına liderlik etmiştir.

Doğacı, çevreci tutumuyla dillere destan olmuş-
tur. 

Son zamanlarda doğa 
katliamları onu çok üz-
müştür biliyorum. Kaz 
Dağları, Sinop vb doğayı, 
ormanları yok eden, ya-
kan, talan eden, zihniyet 
ülkemizi rant uğruna tes-
lim etmiştir.

Adı maden, adı HES, 
adı… olan her bölgeyi yok 
eden talan zihniyeti hepi-
mizi derinden yaralamış-
tır.

Ne yazık ki kapitalizmin sızısı doğacı ve çevreci 
bizleri yok saymaktadır.

Hayrettin Karaca yok sayılmış, doğacı söylemle-
rine kulaklar tıkanmıştır.

 Ulkemizin biricik Toprak Dedesi yalnız değildir 
elbet.

 Onun bize bıraktığı miras yaşatılmalıdır.
 Iki güzel insan yüreğimizin köşelerinde sonsu-

za kadar yaşayacaktır. Ruhlarına hep huzur dolsun.

RAHŞAN	ECEVİT	
Adı ile yaptıkları ile çocukluğumun ve gençliği-

min en büyük lideriydi Bülent Ecevit ve muhterem 
hayat arkadaşı Rahşan Hanım. Ulkemizin örnek çif-
tiydi. Ecevit çifti adaletten ve halktan yana bir siya-
set izlemişlerdi. Yaşamları da öyle mazbut olmuş-
tu.  Asla müsrif değillerdi.

Rahşan Hanım Bülent Bey'den üç yaş büyüktü. 
Kaç erkek hem de lider olan erkek kendinden yaşça 
büyük bir kadına âşık olur. Onun için ve ülkesi için 

hatƒcealtunay@hotmaƒl.com
 Hatice ALTUNAY
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dizeler yazar.
Rahşan Ecevit benim üzerimde insani yönü öne 

çıkan asla şımarık olmayan, ne yaptığını bilen, ol-
gun kendini geliştirmesini bilen, asla şov etkinlik-
lerine dönüştürmeyen zarif, kültürlü, siyasetle iç 
içe fakat asla popülist olmayan, başı dik hepimizin 
hayranı biriydi. Belki de Ecevit'in Ecevit olmasını 
sağlayan en büyük yol arkadaşı olarak biricik guru-
rumuzdur.

Rahşan Ecevit ile Izmir Kitap Fuarı'nda Vakıf 
standında tanışmıştım. Son üç yıldır görüyordum 
onu.

Gösterişsiz, sıradan kimliği ile yalın bakışlı ve 
duru, mahcup duruşuyla hayat arkadaşının kitap-
larına imza atıyordu. Çekinerek bir fotoğraf karesi-
ne aldım onu. Sonraki yıllarda yavaş yavaş koluna 
genç bir hanımla yürüyordu standa doğru. Koca-
man yıllar gözümün önünden geçiyordu. Kendisini 
“sayın…” olarak saymayan ve saydırmayan,”Fist 
Leydiler ”ülkesinde neredeyse fark edilmeyen bir 
gölge gibi geçip gitmişti.

Ne yazık ki siyaset insanı ve insani değerleri de 
çürütüyor. Zirveden inince hiç oluyorsun.

Insan soyu vefasız… Acımasız ne yazık ki…    
Günümüz meşhur olma arzusu ve hazzı beyinle-

rimizde dolaşırken, hırs ve ünlü olma bataklığında 
debeleniyoruz. Beynini ve bedenini bir pula sata-
rak ünlü oluvermişiz.

 Unlüyken, göklere çıkarılmışken, güzel ve alım-
lıyken –al yakışırken el bakışırken-gücün asma kat-
larında salına salına gezinirken, mide bulandırıcı si-
nekler etrafında uçuşurken, Senin varlığın yararcı. 
Kanını emdiğin biricik sevgilisin farkında değilsin. 

Fuarlarda görüyorum ve çıldıracak gibi oluyo-
rum. Güzel ve alımlı kadınları gördüler mi at sineği 
timsali peşindeler ya ün peşindeyse, ya kuyruk sal-
lamışsa hele affı yok!

Adını yüreğimize dokuyan Rahşan Ecevit dim-
dik yaşadı sevgisini ve hayatını… Ruhu huzurla uyu-
sun. 

 Rahşan	Ecevit'i	uğurlamışken	biz	de	eşi	Eski	
Başbakanımız	Bülent	Ecevit'i	anarak	onun	bir	şi-
irini	ekleyelim-	Adabelen

ÖZGÜRLÜĞÜN	ARDINDAN	
BİR	AĞIT	SÖYLEV
	
																																																				Bülent	ECEVİT
özgürlüğü yitirdik dostlar
ardından bir çift sözüm var

havaya benzerdi biraz
varlığı duyulmazdı özgürlüğün
yokluğu dayanılmaz

“saklamayın” derdi özgürlük “beni kendinize
esirgemeyin beni ellerden
esirgendikçe tükenirim çünkü
paylaşıldıkça çoğalırım ben”

oysa kendimize kalsın diye özgürlük
ona bahçelerde duvarlar ördük
uçup gitti kuş misali bahçelerden
ne eller gördü hayrını ne biz gördük

“yurttaşlar” derdi özgürlük “bu devleti
sizler yöneteceksiniz el ele
yaşatabilmek için beni
yaşayabilmek için benimle”

oysa dünyalarımız öylesine küçüktü
devlet öylesine büyük
yönetilmek öylesine rahattı
yönetmek öylesine yük

bir seyirlik oyun saydık devleti
bıraktık oyuncuların eline
düdük çaldı oyun bitti
“haydi” denildi “herkes evine”

yok artık dostlar
ağlamanın yararı
ellerimizle kazıldı
özgürlüğün mezarı
kendimizi gömdük içine
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“FITRAT”
Dur
Tam	burada	dur!	
Eyvah	o	duramadı…
 Evet, orada durmalıydım. Ama nasıl… Sabahtan beri 

aralıksız çalışan kaslarım yeter artık diyordu. Gözlerim 
inşaatta ki asansör boşluğunu fark etmeyince son baş-
ladı. Artık hiç bir gelecek mümkün değil. Sadece gözle-
rim de miydi sorun? Beni durduracak başka ne olabilir-
di? Belki bir bariyer.

“Yeğenim, bilirim sıkıntıdasın, her şey üzerine gelir. 
Istersen gel bizimle, çalışmak ayıp değildir. Hem harçlı-
ğın çıkar, he mi de kafan dağılır. Kurada adın çıkınca da 
yine gidersin. Elinden tutan mı var?”

Zorluklarla da olsa, okudum öğretmen oldum. So-
runlar bitmemişti, tekrar memleket günleri, işsizlik, 
beklemeler,  gün yeniden başladı. Her dillenen sorun ar-
dında yeni sorular bıraktı. Işte şimdi de buradayım. Bi-
timsiz mavi gökyüzüne doğru uzanan yapılardan birin-
de.   Yaşam hep eksik bıraktı bir şeyleri, hep tamamla-
mak gerekti.  Okul yılları… zor da olsa güzeldi. Hazırlık-
larımız bu günler için değildi belki, olsun gene de güzel-
di. Sarı saçlı, bütün yüzüyle gülümseyen çocuk,  hani an-
nen ile birlikte gelmiştiniz yaptığımız daireleri görme-
ye, mini etekli tanıtımcımız sizi gezdiriyordu, sana anla-
tacak ne çok şeyim vardı belleğimde. Sadece azıcık gü-
lümseyebildim. Oysa yıllarca bütün hazırlıklarım sizler 
içindi.

Düşecek	değil	mi?	
Bir	şeyler	yapamaz	mıyız?
Çok	geç.	Elden	ne	gelir!
Her şey sizin yüzünüzdendi. Şairin dediği gibi. Ge-

çirdiğim zor çocukluk, yoksulluk, parasız yatılı mektep-
ler…  Her şey sizin yüzünüzdendi. Sınavlar, yırtık yeşil 
parkalar, altı delik pençe tutmayan ayakkabılar, uyku-
suz geçen sarhoş geceler. Aşklar, terk edilişler, yalnız ge-
çen saatler, çalan ziller, bitimsiz bekleyişler… Büyük 
umutlarla girdiğim okul bittikten sonra beklemek, bek-
lemek, beklemek. Her şey sizin yüzünüzden. Sona götü-
ren o dengesiz adım da, o da sizin yüzünüzden.

“Oğlum sıkma be canını, geçer bu günlerde. Bak söy-
lediler televizyonda yeni kuralar çekilecekmiş seçim-
lerden sonra. Bu sefer sana güler talih hem ne var, yaşa-
yıp gidiyoruz burada. Bir eksiğimiz mi var?” 

Ilk başlarda çok kötü değildi sanki. Cebime üç beş ku-
ruş giriyordu. Anama para bile göndermiştim. Yükselen 
binaların içerisinde karıncalar gibiydik. Yukarı, daha yu-

karı, daha da yukarı. Sonra… Ben düştüm. Ya da daha 
doğru olarak söylemek gerekirse, birazdan büyük bir 
olasılıkla düşeceğim. Onlenemeyen yanlış bir adım. Hız-
la binanın asansör boşluğundan aşağıya süremeyecek 
bir yaşam. Bu satırlar nasıl mı yazıldı? Bunu kurgucu ile 
benim aramdaki özel iletişim diye açıklamayı deneyebi-
lirim ama bu sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Düşü-
yorum diyorum. Bence dikkatinizi bu noktaya vermeli-
siniz! Sözcüklerimi tam olarak aktaramadan, göğü del-
meyi amaçlayan binanın asansör boşluğunda, yer çeki-
mi sayesinde artan bir hızla düşüyorum. Yer kabuğu her 
an biraz daha yakın. Kollarımı açtım, birazdan ona ula-
şacağım.

Düştü,	Allah	günahlarını	affetsin.
Biraz	dikkat	etseydi…
“Işçi arkadaşlar, çalışırken koruyucu malzemeleri 

lütfen kullanın. Inşaat sektörü tehlikeli bir sektördür, en 
çok kaza ve ölüm bu sektördedir. Çok dikkatli çalışın. 
Sağlığınız bizim için çok önemli. Bakın ne güzel bir işye-
ri açmış patronumuz. Yaşanacak evler üretiyorsunuz. 
Belki bir gün siz de, neden olmasın.”

Yaşanacak evlerde yaşayamadan ölmek de bize na-
sip oluyor hep. Bir nefeslik duramayız mı? Hayret, dur-
dum. Her şey durdu. Nasıl oldu bilemiyorum. Son bir 
kez göreyim ama gökyüzü de yok ki. Altı yanım duvar. 
Amma çok da iz var bu duvarlarda. Tırnak izi gibi. Arada 
kırmızılıklar da var. Kan olmalı bunlar. Güvenlikçi arka-
daş sen görmedin mi bunları dolaşırken? Gerçi sen düş-
medin değil mi buradan, nasıl göreceksin. Asansör boş-
luğu kaplama malzemeleri renklenince kimselerde gö-
remeyecek değil mi? Boşluğa başıboş bir umut gibi uza-
nan paslı on ikilik demir birilerinin kurtuluşu olmuş ola-
bilir mi? Tırnak ve kan izleri... Hızla düşerken, bir umut 
paslı demire tutunabilir miyim çabaları. Orada da kanlı 
parmak izleri de var. Demir ellerini parçalamıştı düşen-
lerin. Eller önemli.

	Kim	durdurdu	bunu,	neden	düşmüyor?
Nereden	bileyim	düşmüyor	işte	sen	de	görüyor-

sun.
Ellerim önemli. Çocuklara bir şeyler anlatırken ba-

kımlı ellerimle, tahtaya tebeşir izleri bırakmalıyım. En 
çok ellerime bakılacaktır. Velilerin elleri sıkılacak, an-
nelerin elleri öpülecek. Elimi duvara uzatmayacağım, 
benim ellerimin de izi kalmasın. Gerek yok. Izler burada 
ama seslerini hiç duymamıştım düşenlerin. Sesler bu ka-
dar kısa sürede kaybolabilir mi? Beni de kimse duyma-
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dı. Sesimi bari demire iliştireyim, acele etmeli,  hızla bağ-
lamalı heceleri. Belki bir gün duyan olur. 

“Uzme kendini bu kadar, ne olur bekleriz biraz daha, 
bu güne dek nasıl durduysak. Anlatırım bizimkilere de. 
Hem annem söyledi, babamın bir tanıdığı varmış, ikimiz 
için de konuşacakmış. Bakarsın olur. Onemli değil ama 
büyüklerin gönlü olsun diye bir yüzük de takarız aklına 
yatarsa.”

Ah be güzelim… Dağ köylerinde çocuklara yeni bilgi-
ler öğretirken mutlu mesut yaşayacaktık, değil mi? Ol-
madı işte. Ama pes etmek yok diye inşaatlarda çalışma-
ya başladım, o da olmadı. Beceremedim diyemeyece-
ğim. Çok çalıştım, çabaladım, bina kadar hızla yüksele-
cektim laf ta şirkette de… Olmadı, asansör boşluğunda-
yım ve birazdan yere çakılacağım. Nasıl da göremedim 
boşluğu, daldım tabi; günde on saat çalış, insan dalgın-
laşıyor. Kırmızı bant çekilecek demişti kontrole gelen 
yetkili. Çekilmiş miydi? Bilemiyorum, ama birazdan çe-
kerler. Ne fark ederdi ki! Sadece gören gözlere…

-Kaç	 kişi	 oldu	 dikkatsizlikten	 ölen	 sayıyor	mu-
sun?

	-Bilmem	çok	olmadı	ama	bir	sorayım	söylerim.
 Saygıdeğer patronum yıkadın mı ellerini, benim ka-

nım için demiyorum, biraz evvel nasıl çalışıyoruz diye 
dolaşırken, burnunu karıştırıyordun. Allah razı olsun, 
biraz fazla çalıştırdın bizleri ama yevmiyelerimizi öde-
din.  Odemeyenlerde var söylüyorlar. Haklısınız dikkat 
edemedim, akşam alacası,  biraz da ışık azdı çalıştığımız 
yerde, dalmışız işte.  Keşke daha sağlam bir engel koy-
saydı birileri asansör boşluğuna. Dikkatli ol ama sen de 
düşme bir yerlere, alışık değilsin pek. 

Oleceğim birazdan.  Iş yerine gelen polis ekipleri, ha-
ber edersiniz değil mi bu gece polise, yoksa görmezden 
gelip yarını mı beklersiniz sayın patronum. Gece soğuk. 
Gelen polisler önce inşaat çevresine güvenlik şeridi çe-
kerek önlem alırken, hani düşmeyelim diye alınmayan 
önlemlerden bahsediyorum.  Daha sonra olay yerine ge-
len sağlık ekipleri öldüğümü onaylayacak. Savcılık vs… 
Olayla ilgili soruşturma başlatılacak, Sonra bir cankur-
taran ile Adli Tıp Kurumu morguna. Keserler mi beni? 
Ne oldu, diye kimler gelecek bilemiyorum. Belki sen, 
anam, birkaç duyan arkadaş belki de. Belki az okunan ga-
zetelerde birkaç satır haber. Sıra bize anca ölümlerde ge-
liyor.

Yok,	çok	olmamış,	hesapladığımızın	altında.
İyi	bari	ona	da	şükür.
Ertesi gün arkadaşlarım mutlaka bir cenaze töreni 

düzenleyecektir benim için. Yakalarına da mezun oldu-
ğumda çektirdiğim fotoğrafı takıp, gözleri yerde, ana-
mın yanında ağlamaklı sessizce imamı bekleyecekler. 
Adet oldu değil mi? Aslında mezun olduğumuzda fotoğ-
raflarımızı çeken sarışın fotoğrafçı kız burada olsaydı ve 
şu anda fotoğrafımı çekseydi vesikalık, nasıl görünür-
düm? Dur biraz saçlarımı elimle olsun düzelteyim. Göz-
lerimde korku vardır elbette, önce saçlarımı görün. En 
güzel anılarımı seçmeliyim hatırlanması için. En iyi 

dostlarım yanımda olacaklar. Gülüşüm fotoğrafta bile ol-
sa gizleyecek hepsini. Sahip olduklarımız, kaybettikle-
rimiz yanında hiç. Duyuyor musunuz beni? Duyamıyor-
sunuz anladım, ya siz ulaşılmaz bir uzaktasınız ya da be-
nim sesim kısıldı.

Kaça	patlayacak	bize	birde	onu	sorsana	avukata.
Hem	kim	işe	almış	bu	öğretmeni	araştır	bakayım.
Sevgilim evlenmiş olsaydık sen bari alacağın paray-

la rahat yaşardın.  Yine de peşini bırakma şirketin, ana-
ma faydası olsun. O takip etmez, istemez kan parası fa-
lan. Mahkeme mi? Sen de bilirsin, bir şey çıkmaz mahke-
melerden. Oldüğümle kalırım.  Verilen parayı al, ama lüt-
fen hayatım için iyi pazarlık yap, ucuza gitmemeliyim.

Kesinlikle	olmasın	bir	daha,	uğraşıp	duruyoruz	sonra,	
işe	amele	alırken	sen	de	bak,	uyumasınlar.

Ne	oluyor	ya,	neden	uzadı	bu	düşme	işi,	hiç	böyle	ol-
mamıştı?

Bu ana kadar beni dinleme zahmetine katlandığınız 
için teşekkür ederim. Birkaç satır sonra terk edeceğim 
bu öyküyü, sadece öyküyü değil tabii. Lütfen acele et-
meyin daha bir satır olmadı. Yaşam bu kadar dayanıl-
maz olabilir mi?

 “Arkadaşlar başımız sağ olsun, bakın biraz dikkat et-
memeniz nelere mal oluyor. Hep derim dikkat dikkat di-
ye. Yapmayın be kardeşim. Tamam, bu işin fıtratında da 
var ama. Biraz dikkat edin ya. Bir dolu masrafa, bir dolu 
gözyaşına mal oluyor sonra. Hadi şimdi herkes işinin ba-
şına…”

Doğru söylüyorsun arkadaş, doğru söylüyorsun 
da… Hadi hadi diye ustabaşıları daha az dolansaydı da, o 
tırnak izleri olmasaydı. Sen göremeyeceksin ama o izle-
ri. Bu evlerde mutlu mesut yaşayacaklar da.  Belki ses-
ler kalır ardımızda. Asansöre bindiğinizde seslere kulak 
verin …

“Er	kişi	niyetine…”
Ey cemati müslümin gelmediniz cenaze namazıma. 

Günlerden cumaydı oysa. Daha kalabalık oluruz san-
mıştım. Evde kıldık namazı demeniz, olmaz ya, sizi af-
fettirmiyor. Iki elim yakanızda. Yalan bari söylemeyin. 
Görünmeden kaçtınız cemaatten. Cemaat dediğim de iş-
yerinden izin alan ya da başlarım iznine diyen birkaç 
memleketlim birlikte çalıştığımız. Işsizlikle boğuştuğu-
mu görünce araya girip inşaata girmemi sağlayan,  beni 
yeni mesleğime alıştıran köylüm. En baş safta da o… Küf-
rediyor içinden ben sebep oldum diye… Yok be hemşe-
rim sana nasıl kıyabilirim, sen olmasan zaten… Bir de sa-
fa uzak duran, cami kapısında bekleyen birileri var tanı-
mıyorum hiçbirini ama oradalar. Namaza neden gel-
mezlerse? Sorup öğrenmek lazım. 

Imam efendi sen de ne çabuk bitirdin duayı, dur hele 
cemaat bir nefes alsın. Acele bekleyenin mi var? Patro-
nun yedi sülalesine dua ettin, benim ölmüşlere de azıcık 
okusan. Hadi dostlar omuz verin de gidelim artık.

Sonra mı? Sonra ben öldüm. Bekleyenler sağ olsun…
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Insanlık tarihindeki savaşlar, insanı yaşadığı coğ-
rafyadan / anayurdundan koparmış, yerinden yur-
dundan etmiş, geriye kaybedilmiş topraklar ve kay-
bedilmiş hayatların acıları kalmıştır. 20. Yüzyılda, 
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Isviçre'nin Lozan ken-
tinde yapılan uluslararası görüşmelerde, 30 Ocak 
1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü-
metiyle Yunanistan arasında imzalanan “Türk ve 
Rum Ahalinin Mübadelesine Dair Sözleşme ve Proto-
kol”, en büyük nüfus mübadelesidir. Mübadele, din te-
mellidir. Türkler ile Rumların yer değiştirmesi değil-
dir. Müslüman ve Ortodoks dinlerine göre ayrıştırıl-
mıştır bu insanlar.    

Büyük Mübadele, büyük kopuş, büyük acı, büyük 
hasret demektir. 

1912-1924 döneminde gerçekleşen Büyük Mü-
badelede, Yunanistan ve Adalar-
da yaşayan altı yüz bin kadar 
Müslüman, karşı yakadan bu ya-
kaya,  bir buçuk milyon kadar 
Anadolu Rum Ortodoks'u bu ya-
kadan karşı yakaya köklerinden 
koparılıp savruldular. Mübade-
le, 20. Yüzyılın en büyük acıla-
rından biridir ve bu acılar insan-
lık tarihinde silinmez izler bı-
rakmıştır.  Rakamlar kurudur, 
gözyaşlarını, yürek acılarını, va-
tan hasretini ifade etmez!  

Rumlar ve Türkler, Ortodokslar ve Müslümanlar, 
gözleri arkada kalarak, elli yıl geri dönmemek üzere 
evlerini barklarını, mallarını mülklerini, dağlarını 
ovalarını, atalarının mezarlarını geride bırakmak zo-
runda kalmışlardır. Rum olsun Türk olsun birinci ne-
sil mübadiller 'larla, 'larla, sönmeyen hasret-ah vah
lerle var oldukları topraklara doyamadan, bu dünya-
dan geçip gitmişlerdir.  

Ben mübadele fırtınasında, Selanik Bölgesi'nin 
Kavala liman kentinden koparılarak getirilmiş mü-
badil bir ailenin çocuğu ve emekli öğretmenim. Yur-
dumun çeşitli kentlerinde Türkçe ve Türk Dili ve Ede-
biyatı dersleri verdim. Cumhuriyet değerlerine bağlı, 
Atatürkçü gençler yetiştirdim. Fakat köklerimi hiç 
unutmadım.  Ailemin yaşadığı büyük acıya ve büyük 
hasrete tanık olarak büyüdüm. Mübadelenin insan 

ruhunda yarattığı sarsıntıyı onlarda gördüm. Müba-
dillerin gözyaşlarının dilini, bizzat yaşamış gibi öğ-
rendim. Toprak çeker insanı! Görmesem de Kavala be-
nim hayalimde yaşardı. 

Emekliye ayrıldıktan sonra, hayatımın rüyası 
olan ilk mübadele öykülerimi, gözyaşlarımı sildiğim 
eskimeyen mendilimin üstüne yazdım. Bu anı öykü-
ler “Sardunya	 Kokan	 Toprakların	 Öyküleri-
Kalbim	Rumeli'de	Kaldı”	adlı kitabımda, 2013 yı-
lında ve sonrasında SAY Yayınevi tarafından yayım-
landı. Bu kitabım, çok insanı ağlatmış, birçok müba-
dilin dert ortağı olmuştu. 2019 yılında 4. Baskısı çık-
tı. Ama mübadele  Rume-“para	 gibi	 ikiyüzlüdür”.
li'den koparılan insanlar gibi, Anadolu'dan koparılan 
insanlar da çok acılar, çok ateşli özlemler yaşamıştır. 

Mübadele bir bütündür. 
Ben, bu bütünlüğü tanımak 

ve yazmak için Anadolu'dan ko-
parılan Anadolu Rumlarının acı-
larını da Yunanistan'a gidip, gör-
düm. Görüp yaşadıklarımı kale-
me aldım. “Gerçek	 Mübadele	
Öyküleri-Kalbim	 Anadolu'da	
Kaldı” adıyla, 2019'da kendi ola-
naklarımla yayınladım. Müba-
dele ve sonrasını kapsayan dö-
nemdeki tek tek canlı tarihlerin 
gerçek öykülerini yazarak mü-
badele gerçeğini gözleriniz ve yü-

reklerinizin önüne koyabildiğim için mutluyum. 
 “Kalbim Rumeli'de Kaldı” kitabımı yazarken, ben-

den başka okuyan olacak mı, diye düşündüğüm ol-
madı değil. Fakat yayımlandıktan sonra çok yankı 
uyandırdı. Izmir ve çevresinden çeşitli mübadele der-
nekleri, kurumlar, belediyeler sahip çıktı kitabıma. 
Memleketim Odemiş'ten tutun, Izmir'in çeşitli ilçele-
rinden Ayvalık'a kadar belediyelerin davetiyle İmza	
ve	Söyleşi	Günlerim oldu. Istanbul'da “Bir Kofer Bir 
Sandık”, Selçuk'ta “Selçuk Kültür, Sanat ve Turizm Fes-
tivali”,  Kuşadası'nda “Mübadele Günleri” gibi birçok 
etkinliğe davetli olarak katıldım.  

   Izmir'de konferanslar verdim. Çeşitli TV kanal-
larında ve radyolarda hep mübadillerin sesi oldum. 
Izmir'de, Izmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açı-

MÜBADELE KALPLERİ 
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lan “Buca Göç ve Mübadele Anı Evi”ne birçok katkıda 
bulundum. Bütün çabam, ilk kuşaklar için büyük acı-
lar, sarsıntılar ve özlem demek olan Mübadele'nin 
unutulmaması ve mübadele kültürünün yok olma-
ması içindi. Bağlar, diller ve kimlikler kaybolmasın di-
ye… 

Izmir Atatürk Il Halk Kütüphanesi de 2019'un Ni-
san ayında, bana kapılarını açmış, “Kalbim Anado-
lu'da Kaldı” kitabımın ilk tanıtım toplantısını yap-
mıştık. Bu kez, “Kalbim Rumeli'de Kaldı” kitabımın 
ışığı altında, Rumeli Müslümanlarının mübadele ön-
cesi ve sonrasında neler yaşadıklarını konuşacaktık. 
Katıldığım bütün etkinliklerin kalbimde ayrı bir yeri 
vardır ama 25 Şubat 2020 tarihinde, Izmir Atatürk Il 
Halk Kütüphanesi'nde yaşadığım mutluluğu  hiç unu-
tamam!.. 

İlk	Göz	Ağrılarımla	Yıllar	Sonra	Buluşma			
Etkinlik tarihinden önce, kütüphane görevlisi Sul-

tan Hanım'ın gönderdiği afişi Facebook sayfamda 
paylaşmıştım. Paylaşımı-
ma gelen yorumların bi-
rinde, “Zarafetiniz,	 sev-
giniz,	bilginiz	ile	bizleri	
bu	günlere	taşıdınız.	Te-
şekkür	 ederiz.	 Sağlıklı,	
uzun	bir	ömür	diler,	el-
lerinizden	 öperiz,”	 diye 
yazmıştı Toker Gürsoy. 
Okuyunca nasıl heyecan-
lanmıştım! Çünkü Toker 
Gürsoy, 1965 yılında öğ-
retmenliğe ilk adımımı at-
tığım Buldan Ortaoku-
lu'ndan ilk öğrencilerim-
dendi. Ben, o zaman on do-
kuz yaşında, çiçeği burnunda bir öğretmendim. Ara-
dan elli beş yıl geçmişti ve hiç karşılaşmamıştık…  

Altı yıl önce, yine Buldan Ortaokulu'ndan öğren-
cim Orhan Veli Bahar'dan sürpriz bir telefon almış-
tım. Elli yıl sonra da olsa sesinden hemen tanımıştım 
onu. Telefonumu, komşusu Buldan Ortaokulu eski 
Müdürü Aytekin Bey'in eşi Odemişli hemşerim Jülide 
Abla'dan aldığını söylemişti. Sadece bir ders yılı ça-
lışmıştım Buldan'da. O yıl, Fen Bilgisi Oğretmeni Gür-
büz Güner, Türkçe Oğretmeni Turhan Kayahan ile bir-
likte, Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı Orta Asya 
Türklerini anlatan “AKIN” adlı piyesi oynamaları için 
öğrencilerimizle aylarca çalışmıştık. Sahneye çıktık-
larında, veliler ve Buldan halkı oyunu çok beğenmiş-
lerdi. Orhan Veli, bu oyunda Türklerin başbuğu Ha-
kan'ı canlandırıyordu. O telefon konuşmamızda, Ha-
kan rolündeki haliyle; kömürle yaptığımız kara sa-
kalları ve bıyığıyla gözümde canlanmıştı on beş ya-
şındaki Orhan Veli. Bunları konuşurken hem ağlamış 
hem gülmüştük. O günden bu yana, vefalı öğrencim 

hiçbir etkinliğimi kaçırmaz, elinde çiçeğiyle gelir.  
25 Şubat Salı günü saat: 15.00'ten önce, eşim ve 

ben Izmir Atatürk Il Halk Kütüphanesi'nin salonun-
daydık.  Konuklar, yeni yeni geliyorlardı. Bembeyaz 
çiçeklerle donanmış masama gittiğimde, Orhan Veli 
elinde bir saksı Lilyum çiçeğiyle geldi yanıma. Zarif, 
güzel lilyumun mis kokusunu içime çekerken teşek-
kür ettim. Orta sırada oturan, yaşlı iki beyi göstere-
rek sevinçli bir sesle: 

“Oğretmenim, bugün aramızda Toker Gürsoy ile 
yine Buldan Ortaokulu'ndan öğrenciniz Reha Seyrek 
var,” deyince heyecanla kalbim çarpmaya başladı. 
Bembeyaz olmuş saçları, gülen yüzleriyle geldiler ya-
nıma. Elli beş yıl sonra kavuşmanın sevinciyle sarıl-
dık birbirimize. Orhan Veli de katılmıştı bu seremo-
niye. Gözyaşlarımız yanaklarımızı ıslatmıştı… 

Onlar benim . Insanın yaşa-ilk	 göz	 ağrımdılar
mında “Ilk”ler hiç unutulur mu? Aradan uzun yıllar 
geçse de, bazen renkler, biçimler; bazen bir kitap ve-

ya bir şiirin minicik iki di-
zesi; bazen bir müzik sesi 
ilk sevgiliyi hatırlatır bi-
ze. Bir öğretmen için de 
ilk ö ğrencilerinin yeri 
apayrıdır. Onlarla birlikte 
öğrenirsin ilk öğretecek-
lerini. Sonraları öğren-
men ve öğretmen devam 
etse de “ilk”ler unutul-
maz! 

Toker, Fransızca öğ-
retmenliği yapmış. Sonra 
serbest çalışmaya başla-
mış. Babası, Buldan Orta-
okulu'ndan arkadaşım Re-

sim Oğretmeni Salih Gürsoy'du. Birkaç yıl önce kay-
betmişler onu. Rahmetle andık. Reha, Ege Universi-
tesi Hastanesi'nde laborant olarak çalışmış. Şimdi 
emekliydi. Ikisi de torun sahibiydiler. Orhan Veli Ba-
har da emekli muhasebeciydi. Onun da torunları var-
dı. Oğrencilerimin yetmiş yaşında olduklarını o gün 
öğrendim. Benden dört yaş küçüktüler. O zaman bil-
mezdim yaş aldıkça, insanlarla aramızdaki yaş farkı-
nın kapanacağını. Gençken öyle mi ya… Oğrencilerim 
çocuğummuş gibi gelirdi bana.  

Oğretmenlik, sadece sınıfa girip ders anlatmak de-
ğildir ki! Oğrencilerinin sorunlarıyla ilgilenip sıra-
sında anne olmaktır, baba olmaktır. Sevgiyle yaklaş-
maktır onlara. Oğretmen, her bakımdan örnek kişi de-
mektir. Eğitmenliğimin yanında, öğrencilerimin ede-
bi zevklerinin gelişmesi için kılık kıyafetime, renk 
uyumuna, kara tahtaya çizdiğim şemalardaki düzene 
de çok dikkat ederdim. Bizleri böyle idealist yetiştir-
mişlerdi öğretmenlerimiz.    
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 Salon dolmuş, konuklarımız 
yerlerini almıştı. Konuşmama baş-
ladığımda, kendimi birden Bul-
dan Ortaokulu'nda hissettim. On 
dokuz yaşımdaydım. Heyecanla, 
“Bugünkü dersimiz, Mübadele ve 
Rumeli Müslümanları” diyor gi-
biydim. Uzerimdeki kırmızı ceket, 
siyah pantolonun yerini gri etek 
ve yelek almıştı. Beyaz buluzu-
mun yakasında ise gri kravat… Uç 
öğrencim, on beş yaşlarındaki hal-
leriyle sırada oturuyorlardı sanki. 
Anlatmam devam ederken bir te-
neffüs molası verip konuklarıma 
da tanıttım vefalı öğrencilerimi. 
Duygulu anlar yaşandı yine.  Za-
man su gibi akıp geçmişti. Kitabımı okuyan konukla-
rımız da vardı aramızda. Onlar da çok güzel katılım-
larda bulundular.  

Etkinlik boyunca hep bizlerle olan Izmir Atatürk 
Il Halk Kütüphanesi Müdürü Sn. Veli Caner, yanıma ge-
lip önce tebrik etti beni, sonra adıma yazılmış “Teşek-
kür Belgesi” verdi. Ardından da kocaman, mis kokulu 
bir çiçek demeti… Mutlulukla teşekkür ettim kendisi-
ne. Sıra fotoğraf çekimine gelmişti. Toplu çekildiği-

miz fotoğraftan sonra,  dostlarım, 
konuklarım ve hakikatli öğrencile-
rimle fotoğraflarımızı çeken Sultan 
Hanım'a da ayrıca teşekkür ettim. 
Sevgili Toker ve sevgili Reha ile tek-
rar görüşmek üzere sarılarak (Ko-
ronavirüs yoktu o zaman) vedalaş-
tık. Kucak dolusu, tazecik, mis ko-
kulu çiçeklerim ve eşimle kütüpha-
neden ayrılırken, Orhan Veli çiçek 
buketlerini taşımaya yardım etti bi-
ze. Arabamıza kadar yoldaşımız ol-
du. Onunla da sevgi duygularıyla ay-
rıldık birbirimizden.  

Arabamızla Karşıyaka'ya doğru 
giderken, yaşadığımız güzellikler 
için beni tebrik eden eşime:  

 “Iyi ki kitaplarımı yazmışım! Onlar sayesinde, bu-
günkü mutluluğumu yaşadım. Iyi ki öğretmen olmu-
şum! Yarım yüzyıl sonra öğrencilerim tarafından unu-
tulmamak, eksilmeyen sevgiyle yeniden kenetlen-
mek az şey midir? Bir öğretmen daha ne ister ki?” de-
dim. 

Gözlerime bir ışıltı, dudaklarıma mutlu bir tebes-
süm gelip oturmuştu o an… 

Not:	Aşağıdaki	başarılı	resimler	yazarımız	F.	Tunçay'ın	sevgili	torunu	
Diego	Demir	tarafından	yapılmıştır.	Kendisini	kutluyoruz.

Resimler:	Diego	Demir

	50	yıl	önceki	öğrencilerimle...
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MUCİZE

Tahir EKER
tahƒr.eker@gmaƒl.com

*Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanla-
ra peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah'ın iz-
nine bağlı olarak gösterdikleri olağanüstü olaylar, hâl-
ler, tansık. TDK. 

*Insanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay  
*Insan aklının alamayacağı olay  
*Olağanüstü, şaşırtıcı.  
*Hayran bırakan, doğaüstü sayılan olay. TDK. 
Türk Dil Kurumu böyle buyurmuş- böyle açıklamış 

(!) Bu açıklamaların çoğunu, açıklayanlara bırakarak, 
açıklamalar içinden bir cümle alacağım.  

Ama önce şunu hiç unutmayalım.  
Bilgi,	nereden	gelirse	gelsin,	kaynağı	kim	olursa	

olsun;	insana,	doğaya,	insan	doğa	ilişkisine	yararı	
olmayan	bilgi,	bilgi	değildir.	Gevezeliktir.		

“Insanları hayran bırakan, olağanüstü, şaşırtıcı” 
T.D.K.  

Her	mucize,	olağanüstü,	ama	hiçbir	mucize	do-
ğaüstü	değildir.		

Mucizeler, doğanın henüz tamamını okuyamadığı-
mız fakat var olduğunu bildiğimiz yasaları ile açıkla-
nabilir.  

Insanın var oluş nedeni de bu yasaların okunup, an-
laşılmasını sağlamak içindir, diye düşünüyorum. In-
sanlığın ortak aklı doğanın yasalarını yavaş, ama kara-
lı bir şekilde çivi yazısı söker gibi okuyor. Dün, dünya-
nın düz olduğunu düşünüyorduk. Bugün yuvarlak ol-
duğundan kuşkumuz yok. Dün, dünyayı evrenin mer-
kezi sanıyorduk. Bu gün dünyanın evrende çok küçük 
bir gezegen olduğunu biliyoruz. Dün atom parçalana-
maz diyorduk bu gün atomdaki devasa enerjiyi kulla-
nıyoruz. Bu gelişmeler çoğaltılabilir, ama anlamak is-
teyenler için bu kadarı yeter sanırım. 

Doğanın devinimi, gören gözler ve düşünen beyin-
ler için mucizelerle doludur: 

Bahçenizde her bahar bütün güzelliğiyle yeniden 
açan ve hoş kokular saçan bir çiçek mucizedir 

Bir kangurunun, tüysüz, gözleri açılmamış yavru-
sunun, doğumdan hemen sonra, anne kangurunun ke-
sesini bulabilmesi mucizedir.  

Bir anne tavşanın yavrularını güvene almak için yu-

vanın girişini toprakla kapatıp, beslenmeye gitmesi ve 
döndüğünde yuvanın girişini açıp yavrularını besle-
mesi mucizedir.  

 Bir yavru ceylanın doğumdan hemen sonra ayağa 
kalkıp, Annesinin memesini bulabilmesi ve o süt ko-
kusuyla annesini sürünün içinde bulabilmesi mucize-
dir.  

Ve arıların bal yapması, kovanını kışın soğuktan, ya-
zın sıcaktan koruyabilmesi de mucizedir. 

Bizi de var eden doğa; zamanın akışı içinde kendi-
ne özgü ritüelleriyle biz görsek de görmesek de anla-
sak da anlamasak da bizden bağımsız, bizi şaşırtan, 
hayran bırakan tüm mucizelerin anasıdır. 

Mucize sözcüğünü dillendiren ve ona anlam yükle-
yen insanın, doğadaki yerini de irdelemeliyiz.  

Elbette bir damla sudan yaratılan insanın doğuşu, 
yürümesi, konuşması düşünebilmesi ayrı ayrı birer 
mucizedir.  

Var oluşu mucize olan insan, bütün kutsal kitaplar-
da Eşref i Mahlûk (yaratılmışların en şereflisi olarak) 
baştan ödüllendirilmiştir. Bu şeref ona, öğrenip öğret-
tiği, düşünüp yaptığı, üretip yarattığı için verilmiştir.  

Bu sebeple insanlar da belki Kızıldeniz'i Hz Musa 
gibi asa ile ikiye ayıramaz fakat dilerse Kızıl Deniz üs-
tüne köprüler, altına tüneller yapabilir. Hz. Isa gibi cü-
zam yaralarını bir el temasıyla iyi edemez, fakat cüz-
zam illetini, trahom'u, verem'i daha bir yığın hastalı-
ğın sebeplerini bulup o sebepleri yok ederek, hastalığı 
yeryüzünden kaldırabilir. Ve insan, daha bir yığın mu-
cizelere imzasını atabilir. Yeter ki önce kendisini aşsın. 

 Başarı	yolunda	en	büyük	engel,	insanın	kendisi-
dir.	Kendisini	aşan	her	engeli	aşar.	

 Bence... 
En	büyük	mucize	insanın	kendisini	aşmasıdır.	
Yazımı şöyle sonlandırmak istiyorum. 
Olmasını	istediğin	her	ne	ise…		
Olması	için:	bilgi	ve	birikimini,	aklını,	yüreğini,	

emeğini	harmanlamalısın.	
Mucize,	bu	harmanın	hasadıdır.	
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Söylenceye göre; Tanrıça Athena, geyik kemiği 
ya da Büyük Menderes Nehri'nin kaynağındaki bir 
gölde yetişen uzun sazlar üzerine delikler açarak ilk 
flütü icat eder. Buluşu ile gurur duyan Athena, tanrı-
lar önünde çalmak için tanrıların ziyafetine katılır. 
Şölende flüt çalarken yüzünün aldığı şekille Aphro-
dite ve Hera alay edince Athena sinirlenir ve toplan-
tıyı terk eder. 

Ida dağı eteklerinde bir su kaynağının yansıma-
sında flütünü çalarken yanaklarının şiştiğini ve çir-
kinleştiğini görünce öfkelenir, flütü fırlatıp atar ve 
onu tekrar kullananın çok büyük cezalara çarptırıl-
masını diler.

Diğer bir söylenceye göre ise; kırların, çobanla-
rın, sürülerin tanrısı, koruyucusu olan Tanrı Pan bir 
gün Büyük Menderes Nehri'nin kaynağında, Eldere 
Gölü'nde bir su perisini çırılçıplak yıkanırken görür. 
Ona sarılmak ister. Kız ka-
çar, Pan kovalar. Peri göl-
den yardım dilediğinde, 
kıza acıyan göl, onu kuru 
bir kamışa döndürür. 
Pan kamışlardan değişik 
uzunluklarda parça ke-
sip onları balmumu ile 
birbirine birleştirir, böy-
lece Eldere Gölü'ndeki 
sazlardan ilk flütü icat et-
miş olur. Onu her çaldığında peri kızı ile dudak du-
dağa öpüştüğü, flütün sesinin de onun sesi olduğu 
sanrısına kapılıp gider.

Her ne ise… Marsyas, mitolojide Frigyalı Hyag-
nis'in oğlu ünlü bir satirdir. Frigya'nın Kelenai (Di-
nar) kentindendir. Gençliğinde Frigya tanrısı Pan 
için ilahiler yazmış, besteler yapmıştır. Frigya'nın 
seslerine can veren, her geçen gün müziğe daha bir 
tutkuyla bağlanmış bir çoban olan Marsyas, bir gün 
kırlarda dolaşırken Athena'nın fırlatıp attığı bu flü-
tü bulur.

APOLLON'A	MEYDAN	OKUYOR
Athena'dan haberi olmayan çoban ; bul-Marsyas

duğu flütü çalmaya başlar ve sesine hayran kalır. Bir 
tanrıçanın eseri olduğu için güzel sesler çıkaran flü-

tü büyük bir beceriyle çalan çoban Marsyas zamanla 
çok güzel ezgiler çıkarmaya başlar. Kısa sürede çev-
reye yayılan ünü, güzel sanatların ve müziğin tanrısı 
Apollon'a kadar ulaşır. Apollon da müziğe düşkün-
dür ve lir çalmakta çok ustadır. Kimse o güne kadar 
onunla yarışmaya cesaret edememiştir. 

Tanrı Apollon, Marsyas'ın müzikteki başarısını 
kıskanır ve onu herkesin önünde yarışmaya davet 
eder. Yenenin, yenilene istediği cezayı verebileceği-
ni belirtir.

Yarışma, Tanrı Timolos'un dağı olan Bozdağ'ın 
eteklerinde, Frigya Kralı Midas'ın başkanlığındaki 
üç kişilik bir jüri heyeti ve halkın önünde yapılır. Di-
ğer efsaneye göre yarışmanın yapıldığı yer Hititler-
den Aka-Iyon, Frig, Kimmer, Pers, Roma, Bizans Ve 
Türklere kadar birçok Anadolu Uygarlığından izler 
taşıyan Afyon'un  (Kelenia- Apamenia) Ilçesi-Dinar

dir ve tarihte ilk müzik 
yarışmasının yapıldığı 
yer olarak kabul edilir.

Dinar çevresinde bu-
lunan, Geç Helenistik dö-
neme tarihlenen çok sa-
yıda sikke üzerinde, flüt 
çalan bir adam resmedil-
miş olması da buna kanıt 
olarak gösterilmiştir.

Bulunan sikkelerin üzerindeki resmin ise mito-
lojide üstün müzik yeteneğiyle tanrıları hayran bı-
rakan ve onlarla yarışacak kadar güzel flüt çalabilen 
çoban Marsyas olduğu biliniyor.

Dinar'da her yıl düzenlenen “Marsyas	Kültür,	
Sanat	ve	Müzik	Festivali” Antik çağın bu mitsel anı-
sını ve müzik geleneğini sürdürmeyi amaçlıyor. Söy-
lencenin bu biçimine göre; Dinar sınırları içerisinde 
yer alan ve Büyük Menderes  Neh-(Maiandros)
ri'nin kaynaklarından birini oluşturan “Suçıkan” 
Marsyas ve Apollon arasındaki yarışmanın gerçek-
leştiği ve sonrasında Marsyas'ın derisinin yüzüldü-
ğü yerdir.

KRAL	MİDAS	DA	HAKEMDİR
Apollon liriyle tanrısal ezgiler çalarken sanat ve 

su perileri olan  koro halinde eşlik ederler. müzler

MARSYAS EFSANESİ 
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Marsyas flüt çalmaya başlayınca Tanrı Apollon'dan 
aşağı kalmaz, o da çok güzel ezgiler çalar. Halk 
Marsyas'ı alkışlayıp, tempo tutar. Apollon'un ceza-
landırmasından korkan jüri kararını açıkladığında, 
Kral Midas adil davranarak iki puan sayılan oyunu 
Marsyas'a verir ve berabere kalırlar.

APOLLO'NUN	OYUNU
Söylencede, Apollon'un nasıl meydan okuduğu 

ile ilgili iki farklı inanış vardır. Birincisine göre 
Marsyas, beraberlikten hoşnut, ayrılmak üzere iken 
Apollon lirini baş aşağı çevirip aynı melodiyi çalar, 
Marsyas'tan da aynısını yapmasını ister. Jüri, bu mey-
dan okumanın adil olduğuna karar verir. Flütün 
tersten ses çıkarmaması yüzünden Marsyas yenilir. 

Diğer inanışa göre ise berabere kaldıklarını gö-
ren Apollon, lirini çalarken şarkı söylemeye başlar. 
"Işte" der şarkısında, "Sen de aynısını yap! Kavalını 
çalarken şarkı söylemeni istiyorum!" Marsyas karşı 
koyar, sesin değerlendirme dışı kalması gerektiğini 
söyler, karşılaştırılması gereken aletin kullanımın-
daki ustalıktır. Apollon, buna karşılık olarak, 
Marsyas'ında flütünü üflerken temelde aynı şeyi 
yaptığını, çalgısının sesine kendi sesini kattığını id-
dia eder. Jüri, Apollon'un iddiasını kabul eder. 
Marsyas, deneyip yapamadığını görünce Apol-
lon'un oyununa geldiğini fark eder. Apollon gibi ça-
lamayacağını itiraf etmek zorunda kalır ve yarışma-
yı kaybeder.

GÖZYAŞLARI	IRMAK	OLDU
Apollon, yarışmayı kaybeden Marsyas'ı kayalık-

ta bir zeytin ağacına astırıp diri diri derisini yüzdü-
rür ve çeşitli işkencelerle öldürtür. Marsyas'ın ölü-
müne üzülen kayaların ağlayarak Suçıkan kayalıkla-
rını oluşturduğu söylenir. Su perilerinin gözyaşları 
sel gibi akarak ırmak olup Marsyas adını alır. 
Marsyas çayı çok sonraları adını Çine çayına bıraka-
caktır.

Ayrıca Apollon, Kral Midas'ın kulaklarının iyi 
duymadığını savlayıp ceza olarak onun kulaklarını 
da eşek kulağına dönüştürür.

Derler ki; Apollon pişman olmuş, utanmış yaptı-
ğından ve kırıp atmış lir'ini. Ne var ki Çine çayı hala, 
Marsyas'ın iniltilerini duyurarak, kayalara yansıtı-
yor Tanrı Apollon'un zalimliğini…

Dünya; ilkçağ Tanrılarının ne kadar adaletsiz ola-
bileceğini, Marsyas'ın çektiklerini, yalnız söylence-
den değil; Hierapolis tiyatrosundaki kabartmalarda 

Ayrıca Paris Louvre'daki Roma lahtinde görebili-
yor… 

AYDIN-MUĞLA	YOLUNDA
Marsyas'ın gözyaşları ile oluştuğu rivayet edilen 

ve antik çağda Marsyas ırmağı olarak anılan akarsu, 
günümüzde, Muğla ve Aydın il sınırları içinde yer 
alır. Oncesinde Kayırlı sonrasında Çine Çayı adını 
alarak Büyük Menderes nehrine dökülür. Çine çayı, 
Muğla'nın Yatağan ilçesinin doğusunda Sarıgerme 
deresi ve Karagedik dağlarından beslenen ve Büyük 
Menderes Nehri'ne dökülen 359 kilometre uzunlu-
ğunda bir akarsudur.

Ege'nin en dramatik söylencelerinden biridir 
Marsyas Efsanesi… Çine'den Muğla yönüne gider-
ken Yatağan'a ulaşmadan bir anda göktaşı yağmuru 
başlamış sanırsınız. Ust üste yığılmış kayaların 
oluşturduğu kıvrımlarla dolu bir vadiden geçersi-
niz. Beşparmaklar'dan, Gökbel dağına ve Madran'a 
uzanan gnays kayaların oluşturduğu gizemli bir yer-
dir burası. 

Bu vadiden geçenler, bir milyar yaşındaki taşla-
rın muhteşem ve ilginç şekilleriyle Muğla'ya doğru 
yol alırlar. Heykelimsi taşların ustalar elinden çıktı-
ğını düşünebilirsiniz. Kayaların aralarından yarık-
larından fışkırıvermiş zeytin ağaçları, çamlar şaşkı-
na çevirir sizi…

Gökbel vadisi olarak bilinen bölge bir uzay at-
mosferi yaratır. Aşağıdaki vadide ırmak kayalardan 
atlayarak göletler oluşturup yoluna devam eder.

Hele baharda çiçek açan zakkumlar pembe, be-
yaz ve kırmızı çiçekleriyle vadiyi bir çiçek bahçesine 
dönüştürürler. Anadolu'nun en eski kayaçlarının bu-
lunduğu vadide milyarlarca yıl esen rüzgârlar ve ya-
ğışlar, fosil taşları bugünkü haline getirmiştir. 

Insanın başını döndüren ve ilginç gnays kayala-
rıyla hayranlık yaratan bu vadide karayolunda yol 
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alırken her dönemeçte Marsyas'ın acıklı öyküsü yüreğinizi yakar. Ha-
va yağmurluysa ırmağa akan dereler bilin ki Müzlerin gözyaşlarıdır. 
Siz de belki bu acıklı öyküyü düşünüp gözyaşlarınızı tutamazsınız. Ola-
sıdır ki arabanızı kenara çekip içinizden dilekte bulunursunuz hiçbir 
masum böyle ceza görmesin diye.

İNCEKEMER,	GELECEK	KUŞAKLARLA	KUCAKLAŞACAK
 Marsyas çayı üzerinde, halk arasında "Gelin	Geçmez	Köprüsü"	

olarak bilinen, Roma döneminden kalma 2 bin 300 yıllık	İncekemer	
Köprüsü, Çine Adnan Menderes Barajı'nın yapılması ve sus tutması so-
nucunda, özel bir toprakla üzeri örtülerek sular altında bırakıldı. Ba-
rajın ömrünü tamamlamasından sonra, yani yaklaşık 50 yıl sonra kül-
türel miras olarak yeniden genç kuşaklarla buluşacak. 

 Magnesia antik kenti, Aydın Ili, Germencik Ilçesi, 
Ortaklar Bucağı'na bağlı Tekin Köyü sınırları içinde, 
Ortaklar-Söke karayolu üzerindedir. Kent efsaneye 
göre Thessalia'dan gelen Magnetler tarafından ku-
rulmuştur. Apollon'un kehaneti ve yol göstermesi 
üzerine Anadolu'ya gelen Magnetlerin kurdukları 
ilk Magnesia'nın yeri bilinmemektedir.  , Diodor
Menderes Nehri'nin sürekli yatak değiştirip taşması 
sonucu meydana gelen salgın hastalıklar ve Pers teh-
likesine karşı Atinalı Thibron'un, kenti M.O. 400-
399 yıllarında buraya Gümüş Dağı'nın eteklerine ta-
şıdığını yazmaktadır.          

 Yeni Magnesia, çevresi surlarla çevrili, yaklaşık 
1300x1100 m2 bir alanı kapsayan, ızgara planlı cad-
de ve sokak sistemine sahip bir kentti. Priene, Ephe-
sos ve Tralleis üçgeni arasında ticari ve stratejik açı-
dan önemli bir konuma sahipti. Magnesia'nın tasa-
rım ve uygulamaları da zamanın ünlü mimarı Her-
mogenes tarafından yapılmıştır. Hermogenes bura-
da bir tapınak inşa etmiştir. Bu tapınak, Ion düze-
ninde 8x5 sütunlu olup 67,5x40 m. boyutuyla Ana-
dolu'nun Helenistik dönemdeki dördüncü büyük ta-
pınağıdır.

 Bugüne kadar 'da beş önemli yapı Magnesia
kompleksi üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. 
Bu yapılar gezilebilir ve görülebilir hale getirilmiş-

tir. Bunlardan iki tanesi, kazıları kısmi olarak ger-
çekleştirilen, bugünkü beden eğitimi okullarının bir 
karşılığı olan ve bedensel faaliyetler ile birlikte fel-
sefe, edebiyat gibi kültürel eğitimlerin de verildiği 
Gymnasionlar, bir diğeri Anadolu'nun dördüncü 
büyük tapınağını içinde barındıran ve halen kazı ve 
restorasyon çalışmalarının devam ettiği Artemis	
Kutsal	Alanı, bir diğeri kazı çalışmaları tamamlan-
mış ve bir yayın ile bilim dünyasına tanıtılmış, tiyat-
ro planlı olan, doğanın olumsuz koşullarından, belki 
de bir heyelandan dolayı inşası yarım kalmış olduğu 
düşünülen  ve sonuncusu ise kazı çalış-Theatron
maları halen devam eden kentin stadyumudur.

Stadyum: Anadolu'nun en iyi korunmuş tamamı 
mermerden yapılmış 40 bin kişilik stadyumu'dur. 
Sporun tarih boyunca önemsendiğini gösteren bir 
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durum bu. Yapılan kazı ça-
lışmaları sonunda yakla-
şık 1700 yıl toprak altında 
kalan 190 m. uzunluğu 
olan bu stadyum, yeniden 
gün ışığı ile buluşturul-
muş ve yapılacak resto-
rasyon çalışmalarıyla da 
bugünkü olimpiyat oyun-
larına benzer spor yarış-
malarının düzenlendiği 
ve yaklaşık 40 bin kişinin 
aynı anda izleyici olarak katıldığı o eski görkemli 
günlerine yine kavuşabilecektir.

Binlerce mermer oturma sırasına sahip olan 
Magnesia stadyumunda günümüzdekine benzer şe-
kilde oturma sıralarının belli gruplar için önceden 
belirlenmiş olması ilginçtir.

Orneğin kendi yarışmacılarını desteklemek için 
gelen Efesliler'in 2500 kişilik bir bölüme "bu kol-
tuklar Ephesos'tan gelenlere ayrılmıştır" yazısını 
yazmaları, günümüze kadar gelen loca kültürünün 

temelleri hakkında fikir 
vermektedir.

32	kişilik	Tuvalet:	
Magnesia Kutsal Ala-

nı'nda aynı anda 32 kişi-
nin kullanabildiği uygar 
bir tuvalet de ortaya çıka-
rılmıştır. Temiz suyun ha-
vuzda toplandığı, günü-
müz tuvaletlerine yakın 
bir sistemle çalışan bir tu-

valettir bu. Duvardaki motifler ve kullanılan sistem 
nedeniyle de burada yaşayan insanların oldukça uy-
gar oldukları anlaşılmaktadır. 

                                                       *
Görüldüğü üzere yaşadığımız topraklar ne denli 

tarihsel zenginliklere sahip. Bunun böyle olduğu-
nun bilincine ve sorumluluğuna varmak zorunda-
yız. Bu nedenle bu kültür varlıklarını gelecek kuşak-
lara devretmek de birincil görevimizdir.     

 Unutmayalım. 

Kimi çocukluktan, kimi mahalleden, kimi okul-
dan, kimi de çalışma yerimizden olan arkadaşları-
mız vardır. Kimi ile gezip tozmaktan, bazıları ile si-
yaset konuşmaktan, bazıları ile oyun oynamaktan, 
kimi ile de laf olsun torba dolsun boş boş konuşmak-
tan hoşlanırız. Kısacası onlarla vakit öldürürüz. Içle-
rinde öyleleri vardır ki onlarla rakı masası daha bir 
güzeldir. Insanın içtikçe içesi gelir. 

Arkadaşlık sevgidir. Birbirimizi bir nedenden do-
layı severiz. Gün gelir bu sevgi bir incir çekirdeğini 
doldurmayacak eften püften bişeyden dolayı bitebi-
lir. Bazı arkadaşlarımızın gerçek yüzünü görememiş 
olabiliriz. Canciğer kuzu sarması olduğumuzu sa-
nırken dönüp bakarız ki arkamızdan ne dolaplar çe-
virmiş de haberimiz olmamış. Kimi ise güçlü zama-
nımızda peşimizden ayrılmaz iken, güçten düştüğü-
müzde ara ki bulasın, olmuş.

Sevincimize ortak gibi görünüp içten içe bizi kıs-
kananı da olabilir. Bütün bunları anlamamız geç ola-

bilir. Bazılarının çıkarlarına bilmeden hizmet etme-
mişsek en son söylenecek lafı pat diye söylediği için 
arkadaşlığımızın bittiği de olmuştur.

Bir de dostlarımız vardır. Onlarla her şeyimizi 
paylaşırız. Aramızda kilometrelerce mesafeler olsa 
da telefonda onların sesini duymak, onların orada ol-
duğunu bilmek bize huzur verir. 

Dostluk aşktır. Bir dost bir sürü testten geçmiştir. 
Temeli çok güçlüdür. Bu temel öyle eften püften ne-
denlerle yıkılmaz. Onlar sevincimize, hüznümüze çı-
karsız ortaklardır. Dost kaybetmek arkadaş kaybet-
meye benzemez. Insanın canı yanar, insan çok acı çe-
ker.

Ne mutlu ki bana çok dostum var. Hele bir de eski 
öğrencilerimden dostlarım var ki değme gitsin. Bili-
yorum ki onlar oradalar.

Kendinize iyi bakın. Ihtiyacınız olduğunda bilin 
ki ben de buradayım.

DOST

 Metin GÜVEN
metƒnguven48@gmaƒl.com



61ADABELEN 54  • Eğitim-Kültür-Sanat-Aktüalite

İlk	adımda	tabelalardaki	 isim/dil	karmaşa-
sına	resmen	son	verilmeli.

Bu yazıyı yazma nedenim bir süre önce Anka-
ra'da  adlı bir otel açıldığını fark et-The	Ankara
memdir. Adı olan otel-The	İstanbul,	The	Marmara	
lerin, kafelerin varlığından yıllardır haberdarım. An-
cak başkentimizin başına The gelince ayıktım, aklım 
başıma geldi. Bir Arnavut atasözünde, “Akıl külahta-
ki çividir, yumruk yemeden kafaya girmez.” diyor. Di-
lerim daha fazla yumruk yemeden anadilimize saygı 
göstermeyi öğreniriz.

Türkçenin	kaderi	
Tarih boyunca Türkçe, biraz ortamdan, biraz da 

dedelerimizin aymazlığı ve gösteriş merakı yüzün-
den pek çok dilin boyunduruğu altına girdi. Türkçe 
uzunca bir dönem Arapçanın ve Farsçanın, sonra 
Fransızca'nın   gölgesinde  kaldı,  şimdi  ise  -belki 
de son durak olarak- bir Güneş, bir Ay tutulması ya-
şayarak Ingilizcenin gölgesinde ilerliyor. 

Selçuklu'da ve Osmanlı'da, gerek şiir dili, gerek-
se resmi yazışma dili, büyük ölçüde Arapça-Farsça 
etkisi altındaydı. Ancak bütün bu dönem boyunca 
Türk halk edebiyatı Türkçeden şaşmamış, halkın du-
yarlılığına tercüman olan Karamanoğlu Mehmet 
Bey, yayımladığı bir genelge ile Türkçeyi resmi dil 
ilan etmişti. Kaşgarlı Mahmut bin sene önce yazdığı 
Divanı Lügatit Türk adlı ünlü eserinde Türkçe'nin en 
az Farsça, Arapça kadar zengin ve güçlü bir dil oldu-
ğunu savunmuştu. Ancak bütün bunlara rağmen, ya-
bancı marka kullanma, yabancı dili tabelaya, 
AVM'ye yazma  merakı, etkisi giderek artmaktadır. 
Molière'in Kibarlık Budalası, dünyamızda, en çok da 
ülkemizde yaşanmaktadır.  

Bugünkü	dilimiz	
Günümüz Türkçesi ağlanası-gülünesi bir çizgide 

yürümektedir. Hırsız girmez, satıcı girmez lüks, ko-
runaklı siteler yapılıyor. Bu sitelerin yapsatçılarının, 
mimarlarının, inşaat mühendislerinin, yöneticileri-
nin ve sakinlerinin çoğunluğu Ingilizce bilmez ama 
sitenin adı, “Jasmin Hause” benzeri Ingilizce bir keli-
medir.  Berber veya kuaför (Ziya Gökalp'e göre 
Türkçeleşmiş Türkçedir) yerine tabelasında Hair Di-
zaynır yazan çok sayıda berbere kapıdan, “Hair di-

zaynır ne demek?” diye sorduğumda, yarısından ço-
ğu bilmedikleri cevabını verdiler.  Prof. Binnur Ek-
ber'in yıllar önce tanıdığı bir kişi, rent a car adını çok 
beğendiğini, ilerde bir dükkân açarsa adını rent a 
car koyacağını söylemiş. Sonunda isteğini gerçek-
leştirip, “Rent a Car” adlı bir dükkân açmış, ancak aç-
tığı dükkân bir berber dükkânıymış.  

Kanal	İstanbul	mu,	İstanbul	Kanalı	mı?
Türkçede, alışılmış kullanış şekli, Panama Kana-

lı, Süveyş Kanalı, Çanakkale Boğazı şeklindedir; bu-
rada bir  isim tamlaması söz konusudur. Bu durum-
da Türkçe düşünüldüğünde Istanbul Kanalı denme-
liydi. Kanal Istanbul ifadesi, danıştığım dilbilimcile-
re göre Ingilizce düşünmenin ürünüdür, yanlış ter-
cümedir. 

Dilin	önemi		
Bir zamanlar insan beyninin evrim sürecinde ve 

bireyin beyninin gelişim sürecinde önce bilincin 
sonra dilin ortaya çıktığı düşünülüyordu. Ancak 19. 
yüzyılın ikinci yarısında, antropolojide ve psikoloji-
de dilin önce ortaya çıktığına, bilincin ise onu izledi-
ğine inanılmaya başlandı. Bu bilgiden çok önce Ata-
türk DTCF'ye “Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi” adını 
verdi. Ve bağlacının alışılmış yeri son kelimenin ön-
cesidir; Atatürk bu kuralı bozarak “Dil ve diğerleri” 
demeyi tercih etmiştir. Onun, muhtemelen sezgiyle 
dile verdiği önem, bugün bilimsel bir gerçektir. 
Ozetle dil, insan yaşamında çok önemli bir yere sa-
hiptir. Bu bilginin bir uzantısı olarak şunu söyleye-
biliriz dillerini kaybeden toplumlar, benliklerini de 
kaybederler, tarih sahnesinden silinirler. Kötü ha-
ber, dilimizi koruyamazsak Türkçenin elli/seksen 
yıl içinde Hititçe gibi ölü diller arasına girme tehli-
kesiyle karşı karşıya olmasıdır. Yani torunlarımızı 
bekleyen tehlike, alfabe değiştirmemiz değil, dilimi-
zi kaybetmek olacaktır.     

Sonuç
Dükkân/AVM tabelalarının Ingilizce yazılması-

nın bir nedeni özenti, ikinci nedeni ise müşteri tara-
fından kaliteli algılanıp fazlaca kâr etme isteğidir. Ge-
çen yıllarda bir eğlence yeri yılbaşı etkinliğinin nasıl 
olacağını tamamen Ingilizce olarak yazmıştı. Bura-
dan çıkardığım sonuç, bu kurumun, “Biz kaliteliyiz, 

The Türkiye(!)

Prof. Dr. Üstün DÖKMENDilimiz, nereye?...
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Ingilizce bilenlere hitap ediyoruz” iletisini vermeye 
çalıştığı şeklindeydi. Ancak  ilanın son satırında fi-
yat bilgisi, tamamen Türkçe yazılmıştı. Bu ilanı ya-
zanlar Ingilizce bilmeyen müşterilere hitap ettikle-
rini bildikleri için açıklamayı Ingilizce yazarak hava 
atmışlar, ancak “Anlamadım abi olmasın” diye de fi-
yatı ve ödeme şeklini Türkçe yazmışlardı. Bu tavır 
bir ikiyüzlülüktür, para hırsıyla anadiline ihanet et-
mektir. Böyle davranırsak kısa vadede kâr edebiliriz 
ancak uzun vadede tarihten siliniriz.

Fransa'da tabelalar Fransızca olmak zorundadır. 
Bizde ise maliyeye bildirilen dükkân isminin Türkçe 
olma zorunluluğu vardır ama sokaktaki tabelanızı is-
tediğiniz Avrupa dilinde yazabilirsiniz. Pek çok ko-
nuda, bu arada dil konusunda da büyük ölçüde ken-
di irademizle Batı'nın güdümündeyiz. Galiba The	
Türkiye dememize az kalmıştır. Ilk adımda tabela-
lardaki isim/dil karmaşasına resmen son verilmesi 
gereklidir. (Cumhuriyet-Olaylar	 Ve	 Görüşler-01	
Şubat	2020)										                                                                           

Gecelerden birisinde bir düş gördüm;
                             Hayırdır inşallah!
Varla yok arasındaydım,
Sabah da yorgun argın kalktım,
 Yoksa gece öldüm de sabah uyandım mı?
Yatağımın yanındaki aynaya baktım;
Olü değildim, vardım.
Kalbim yerinde mi yokladım.
Haber verdi kendimden.
Pişkinlikle, bencilce sırıttım;
Vardım be vardım!
Tekrar aynaya baktım; 
Yorgundum, varla yok arası,
Sular durgunca aktı, istemsiz
Yorgunluk başa kalktı,
Selamı esirgedi, senden benden,
Bağırma be paşa, bizden büyüğü var,
Sır içimde küllendi
Haber ver kendinden, haberleneyim!
Hayatın tekrarı var mı sandın!
Varsın, varız bu dünyada!
Aşk gibi, hayat gibi, ömürlerimiz gibi,
Esirge kendini kendinden,
Değişkenliğin denklemini kur.
Seviyorum, seviyoruz diyorsun,

OYNUYORUM  ZAMANA  

Tevfik KEMİKLER

Sevgi ve aşk neden yaratıldı?
Yalanlarınla öldüm ben,
Yetsin kendi tek değişkenliğin.
Toprak olsak da biz biziz!
Emredildi: kalk ayağa, kalktım,
Varlığımı anladım ayakta,
Kendi dünyasında başkayla, durdum dimdik.
Andır işte bu yaşamak
Çal çalgıcı, 

Yaşamaksa bu yaşamak,
Kollarımı kaldırdım. Oynuyorum.
Gecelerin çiçekleri başkadır,
Dar vakitlerde açarlar.
Bir aşk kokusu, bakışı varken,
Sevgilerin kalbimde kaldı,
Vakit olmadı, az zaman vardı:
Vermeye, tanımaya bile zaman olmadı, 
Biliyor musun?
Ben her zaman uğur böceğiyim. 
Mutluluk dağıtırım, sevgi veririm.
Kendimle erir, kendim olurum.
Zaman tarih olur, karışırım zamana          
Oynarım zamana, zamanlara hiç olmadan.  
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Aşağıdaki fotoğrafta görülen oda, çocukluğu-
mun geçtiği köydeki evimizin odasıdır. 1936 yılında 
köyümüzde yapılan Cem Törenlerinin rahatlıkla ya-
pılması amacıyla da büyük olarak yapılmıştır. 42 
metre karedir. Köyde aynı yılda Düzgünlerin büyük 
odası da bu amaçla yapılmıştır.

Cem törenleri 1940 ve 50li yıllarda genelde kış 
mevsiminde yapılırdı. Nedeni kar yağıp yollar kapa-
nınca jandarmanın baskın düzenlenmesini önle-
mek amacıyladır.1826 yılında Padişah 2. MAH-
MUT'un emriyle Alevilerin tüm dergâh ve tekkeleri-
ne el konulup Sünni tarikatlara devredilmesiyle 
cem törenleri yasaklanmıştı.

Aleviler cem törenlerini bu yıl-
dan sonra fırsat buldukça gizli 
olarak yapmaya başlamışlardır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında da bu 
yasak devam etmiştir. Çünkü Şey-
hülislamlık kaldırılmış ama cum-
huriyetin temel yapılandırılması 
yine Sünni geleneğinin üzerine 
kurulmuştu. Diyanet işleri baş-
kanlığı denilen sapık kurum ku-
rulmuş ve bu gün Türkiye'yi 
Araplaştırmaya çalışmaktadır.

Cem törenleri başlayınca köye 
gelen yolların başına birer gözcü 
konulurdu. Eğer ihbar edilip jan-
darma baskına gelirse haber ve-
rilir. Insanlar ışıkları söndürüp 
karanlıkta görülmesinler diye ev-
lerine giderler. Işte yüz yıllardır 
Aleviler mum söndürüyor iğrenç iftira ve yalanların 
nedeni budur.

Benim çocukluk yıllarımda cem törenlerini de-
demiz Cemal Ustüner yönetirdi. Cemal dede Cemal 
Abdal ocağının yöremizdeki temsilcisi ve önderiydi. 
Cemal Abdal, Hacı Bektaş Veli tarafından görevli ola-
rak doğu illerine gönderilmiş dergâhını Kelkit te kur-
muştur. Bu ocaktan gelen iki kardeşten biri Kır kö-
yüne Diğeri de Çalıkağıl(Herdif) köyünde birer der-
gâh kurmuşlar zamanla sadece Kırköy'deki ocak hiz-
met görmekteydi.

Cemal dede çok kültürlü ve çok olgun bir insandı, 
çevredeki Sünni köylerdeki insanlarda ona büyük 
saygı duyardı.

Cem törenleri köydeki tüm insanlara duyurulur 
herkes elinde geldiğince yiyecekler pişirip tören ya-
pılan eve gelirdi. Dargın olanlar gelir barışırdı, hak-
sız olan haksızlığını kabul edip dededen ve küs ol-
duğu insandan özür dilerdi, böylece köyde tam bir 
barış ortamı sağlanırdı. Dargın ve hatalı olan cem tö-
renine katılıp hatasını kabul etmezse toplumdan dış-
lanır kimse onunla konuşmazdı. Bu çok ağır bir ce-
zaydı bunu hiç kimse göze almazdı.

Tören boyunca beyitler söyle-
nir, saz çalınır Ehlibeytle ilgili ko-
nular anlatılır iyi insan olmanın 
tüm yolları dede tarafından açık-
lanırdı. Amaç düzgün ahlaklı bir 
toplum yaratmak, insanları kötü-
lüklerden uzak tutmaktı.

Hiç bir cem töreninde ne ce-
hennemden nede ateşten söz 
edilmezdi, Allah'ın sadece sevgi-
den ibaret olduğunu Allah sevgi-
sini yüreğinde taşıyanların günü 
gelince allaha ulaşağını anlatılır-
dı.

Günü gelip hak tecelli edince 
her insanın Hakka yürüyeceği 
hakla birleşileceğini anlatılıyor-
du.

Korkuya dayalı hiç bir insan 
iyiliğe ulaşamaz, iyiliğe hakka 

ulaşmak için sadece herkesin yüreğinde Allah sevgi-
sinin olması yeterlidir deniliyordu.

Tören sonunda pişirilip getirilen yiyecekler dede 
tarafından herkese eşit dağıtılırdı. kaç göç yoktu ka-
dın erkek herkes gelir dedenin elinden yiyeceğini 
alır elini kalbine koyarak selamlardı. Bu dağıtılan yi-
yeceğe Lokma veya Niyaz denirdi,

Dağıtım bitince dede topluma dönerek:
“Elimde	yoktu	ölçü	ve	terazi	
Allah	rızası	için	dağıttım	ben	bu	niyazı		

EVİMİZDE CEM TÖRENLERİ 

Nurettin ÖZKAN
 nurettƒnozkan@hotmaƒl.com

Çocukluğumuzun Anıları
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Herkes	hakkına	oldu	mu	razı.”
der ve toplumun rızasını isterdi. Herkesten rıza-

lık alınca cem törenini sona erdirirdi.
Şimdi Cem evlerindeki cem törenlerine bakınca 

hayal kırıklığı yaşıyorum. Tıpkı Tarikat liderlerinin 
müritlerinin yaptığı gibi gidip dedenin önünde sec-
deye varıyorlar, yeri öpüyorlar, olgun ve kültürlü hiç 
bir dede yol erbaplarının kendi önünde tapınırcası-
na eğilip secdeye gitmesine izin vermez. Alevilikte 
insan insana tapmaz saygı gösterir, bu gelenek yeni 
konulmuş ve tarikatlara özenilmiştir.

                                     ***
Aşağıdaki resimde duvara gömülü bir dolap gö-

rülüyor.  Ustası  diye bir vatandaştır, do-Mustafa	Loli
laptaki tüm nakışları 5 tane ağzı olan bir bıçakla iş-
lemiştir. Mademki bu oda böyle bir kutsal görev gö-
rüyor ben buna bir tavan yapıp öyle nakışlar işleye-
ceğim ki gelenler bu tavana bakıp aç olduklarını bile 
unutacaklar. Maalesef bir yıl sonra hakka yürümüş-
tür. Saygıyla anıyorum bu büyük sanatkârı. Ilk ve or-
taokulda bizim defter ve kitaplarımızı koyduğumuz 
bu dolabın altında bir çekmece var bu çekmecede 
çay bardaklarının saklandığı yerdi.
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Yaşamınızı değiştirmenin birkaç yolundan biri 
üzerinde durmak istiyorum.

Bir Il'de Teftiş Kurulu Başkanı iken, iki Müfettiş 
arkadaşımın yaptıkları soruşturma raporunu oku-
yorum; sonuç  Müfettişlerle konuşmam so-“İHRAÇ”.
nuç vermeyince: raporu geri alıp, uygun bir nedenle 
iade etmelerini istedim. Sağ olsunlar, söylediğimi 
yaptılar. Soruşturmayı üzerime alıp, o kişinin Mü-
dürlük görevini alıp başka bir okula öğretmen ata-
dık. Bir-iki karşılaşmamızda bana saygısız davran-
dı, ilgilenmedim. O Oğretmenin sağlam bir kişiliği 
vardı; bu nedenle, davranışları üzerinde durmadım.

Yaşadığımız hiçbir olay yok olmuyor. Mutlaka 
kayda geçiyor. Bu kayıtlar külleniyor, benzer yaşan-
tılar meydana geldiğinde; bu izler, sizde bıraktığı şid-
dete göre canlanıp, benzer yaşantılara güç katıyor.

Yukarıda anlattığım olayda, öğretmenin olum-
suz tavrı karşısında, olumsuz duygulara kapılma-
dan, iki çocuğunu perişanlıktan kurtarma duygusu-
nu canlandırarak, kötü duygunun üzerine kül örtü-
yordum. 

Once birbirine bağlantılı bir iyi, bir de kötü iki 
olayı(anınızı)sırayla canlandırın. Kötü olayı canlan-
dırıp büyütün ve tekrar yaşayın! Szi ne kadar gerdi-
ğini, öfkenizin nasıl dirildiğini, zarar verme duygu-
nuzun düşünmeyi bile engellediğini vb. görürsünüz. 
Şimdi de, iyi olayı hatırlayıp, iyice büyütün. Nasıl mo-
ralinizin düzeldiğini, duygularınızın önceki kötü 
duyguları yok edip, nasıl daha güçlü hale geldiğini 
görün.

Hayaller de anılar gibidir. Nasıl ki; kötü yaşantı-
larınızı küçültüp küllendirip, onların yerine iyi anı-
larınızı büyüterek mutlu olma ve yaşamı daha güzel 
hale getirebiliyorsanız, hayalleriniz için bu durum 
daha önemlidir.

Beyin düz algılar. Olumlu hayallerinin gerçekleş-
mesi için, beyin var gücüyle analiz ve sentezler ya-
parak çalışır. Olumsuz hayalleriniz olursa, beyin yi-
ne aynı güçle, o'nun gerçekleşmesi için uğraşır. Bu 
sistem, kişinin düşünce kalıplarını oluşturur. Dü-
şünce kalıpları, insandaki “AURA”yı oluşturur.

Sizin ruhsal yapılanmanızda, eşinizin, dostunu-
zun, arkadaşınızın büyük etkisi vardır.IYI yada KO-
TU yoktur. Iyiyi de kötüyü de biz yaratırız. Beyninizi 
kontrol edebilme becerinizi geliştirin, yoksa o sizi 
kontrol eder.

Yıllar sonra, Isparta'da Müfettişler seminerinde, 
genç bir müfettiş zorla elimi öptü. ”siz beni ve ailemi 
korumak için kendinizi riske sokmuşsunuz, sizin gi-
bi bir müfettiş olmaya çalışıyorum.” diyen kişi, yazı-
nın başındaki muhteremdir. Mutlu yaşamın sırrı; 
mutlu hayaller kurmaktan geçer. Kötü yaşantılarını-
zın üzerine daima kül atın. Her şeyi büyütün, ama 
düşmanlık duygunuzu büyütmeyin.

Her şey gönlünüzce olsun.
-----------------------------------------------------
*1966 Adabelen mezunu

 “YAŞAM BİÇİMİNİZİ
DEĞİŞTİRİN!”

Halil İbrahim KAMBAK*
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Sabahleyin Başçavuş, gözü açık jandarmalardan Re-
fik'i odasına çağırdı. “Hopalıyı yanına al. Cezaevine gi-
din. Kadir Kaya'nın duruşması varmış. Onu adliyeye gö-
türün.” dedi. 

“Baş üstüne!” diyen Refik, Hopalıyı aramaya çıktı. 
Koğuşa baktı, yoktu. Yemekhaneye baktı, yoktu. Karşı-
sına çıkan Kayseriliye sordu: 

“Hopalıyı gördün mü lan?” Kayserili, 
“Bana lan deme lan!” diye çıkıştı.  
Refik güldü: 
“Hopalıyı gördün mü ağabeyciğim?” 
“Ha şöyle,” dedi Kayserili. “Yola gel… Cevap veriyo-

rum: Hopalıyı az önce gördüm. Tuvalette sakal tıraşı 
oluyordu.” 

Refik, Hopalıyı tuvalette tıraşını bitirmiş, yüzünün 
sabununu yıkarken buldu: 

 “Hopalı, haydi gidiyoruz!” dedi.
Hopalı yüzünü kurularken, “Nereye?” diye 

sordu. 
“Cezaevine… Kadir Kaya'nın duruşması 

varmış, onu adliyeye götüreceğiz.”
“Kadir Kaya da kim?”
“Bir ay kadar önce, Pınarbaşı'ndan getir-

diğimiz yaşlı adam yok mu, işte o!”
“Ha… Suçu neydi onun?”
“Dolandırıcılık galiba…”
 Birlikte koğuşa geçtiler. Teçhizatlarını ku-

şandılar. Konuşa konuşa cezaevine vardılar. 
Gardiyan Remzi Topçu, Kadir Kaya'yı hazırlamış 

bekliyordu. Onları görünce, “Beklemekten ağaç oldum 
valla, nerde kaldınız?” diye sızlandı. 

“Ananın örekesinde,” dedi Hopalı. “Bekleyeceksin 
tabii, görevin!”

Remzi Topçu hemen yılıştı: 
“Ben görevim değil mi dedim. Ağız alışkanlığı, öyle-

sine söyledim.”
“Tamam, tamam; takılıyorum!”
Kadir Kaya'yı, ellerini kelepçeleyip çarşıdan geçi-

rerek adliyeye götürdüler. Kalem odasına soktular. Ke-
lepçeyi çıkarıp duruşma saatini beklemeye başladılar.

Mübaşir Halil Kocagöz, duruşmaya ilk onları çağır-
dı. 

Yaşlı adamı, biri bir koluna öteki öbür koluna gire-

rek duruşma salonuna götürdüler. Sanık yerine bıra-
kıp yarım adım geride esas duruşa geçtiler.

Duruşma kısa sürdü. Savcı iddianameyi okudu. Hâ-
kim, sanığa ne diyeceğini sordu. 

Sanık, duruşmaya iyi hazırlanmıştı; avukat gibi, id-
dianamedeki atılı suçu işlemediğini, iftiraya uğradığı-
nı, buna ilişkin şahitleri olduğunu, bir aydan beri hak-
sız yere mahpus tutularak mağdur edildiğini söyleyip 
tahliyesini talep etti.

Hâkim, Savcıya ne diyeceğini sordu.
Savcı, suç niteliğinin değişmesi olasılığının göz 

önünde bulundurularak sanığın tahliyesine karar ve-
rilmesini istedi.

Hâkim, Savcının isteğine uyarak sanığın tahliyesine 
karar verince duruşma bitti.

Refik'le Hopalı, Kadir Kaya'yı koltuklayarak duruş-
ma salonundan çıkardılar. Koridorda Refik, 
kelepçeye davrandı. Halkanın birini taktı. Ote-
kini takacağı anda Savcı görmüş, 

      “Ne yapıyorsun?” diye sordu.
      “Sanığı kelepçeliyorum efendim!”
      “Neden?”
      “Cezaevine götüreceğiz.”
      “Cezaevine götürme, sal gitsin!”
      “Salamam efendim!”
      “Tahliye kararını duymadın mı?”
      “Duydum efendim!”
      “Oyleyse derhal bırak onu!”

      “Bırakamam ef…”
      Savcının tepesi attı: 
      “Bana karşı mı geliyorsun?” diye bağırdı. “Ne di-

yorsam onu yap! Yoksa o kelepçeyi ondan alır, senin bi-
leklerine takarım!”

Savcı'ya, “Uygulama böyle efendim.” diyecekti; kor-
kusundan değil, saygısından diyemedi. Savcı yeni gel-
mişti. Yüzünde sakal bıyık hak getire. Çocuktu yani. Uy-
gulamayı bilmiyordu anlaşılan. Sanık, tahliye kararı ve-
rilse bile cezaevine götürülür; orada savcının 'tahliye 
edilsin' yazısı beklenir, öyle salınırdı. Bunu ona birisi-
nin öğretmesi gerekiyordu. Kuralı hatırlatmak bir anlı-
ğına geçmedi değil aklından, Allahtan kendini tez to-
parladı. Karşısındaki çocuk değil savcıydı. Kelepçeyi sa-
nıktan alıp onun bileğine takar mı, takardı. Ondan son-
ra ayıklayabilirsen ayıkla pirincin taşını!  

CANDARMA REFİK

Saffet ÖZCAN
saffetozcan@outlook.com

Öykü
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Içinden, “Emir demiri kesermiş; ne hali varsa gör-
sün!” diyerek, kelepçeyi çıkarıp sanığı saldı. 

  Böylesi başına ilk kez geliyordu. Karakola vardı-
ğında Başçavuş'a ne yanıt verecekti. Bir şey yapması ge-
rekiyordu. Düşünürken aklına “yazı almak” geldi. “Çı-
kar” talimatını verdikten sonra odasına kapanan Sav-
cının kapısını çaldı. “Gel” sesini beklemeden içeriye gir-
di. “Tak!” topuk selamı.

“Ne istiyorsun?” dedi Savcı, incelemekte olduğu 
dosyadan başını kaldırmadan.

 “Yazı, efendim!”
 “Şimdi meşgulüm, veremem! Elim boşalınca yazar 

gönderirim.”
Yazı alamadan sallana sallana karakola döndüler. 

Teçhizatlarını soyunmak için koğuşa geçtiler…
Mesainin bitmesine yakın, cezaevinden karakola 

acil bir telefon: 
“Komutanım, Kadir Kaya yok!”
“Nasıl yok?” dedi Başçavuş. “Duruşmadan dönmedi 

mi?”
“Dönmedi herhalde…”

Başçavuş Refik'i çağırdı: 
“Kadir Kaya'yı ne yaptınız?”
“Mahkeme tahliye kararı verdi. Savcı Bey salmamı-

zı emretti…”
Olayı kavrayan Başçavuş, “Siz de saldınız…”dedi
“Evet komutanım!” 
“Yazı almadın mı?”
“Almak istedim. Savcı Bey, şimdi meşgulüm sonra 

yazar gönderirim, deyince…”
 “Almadan geldin…”
 “Evet!”
 Başçavuş, saate bakıp “Dua et de Savcı yerinde ol-

sun, yoksa…”diyerek telefona sarıldı. 
 Refik, Başçavuş'un konuşmasına kulak kesildi. Sav-

cının yerinde olup olmadığını anlamaya çalıştı.
Başçavuş telefonu kapattı. Refik'e bakıp, “Allahın 

sevgili kuluymuşsun.”dedi. “Savcı Bey yerindeymiş. Ya-
zıyı gönderiyor. Çıkabilirsin…”

Rahatlayan Refik, “Tak!” topuk selamı, dışarıya çık-
tı. Koğuşa geçerek, hiçbir şeyden habersiz Hopalıyı ya-
nına çağırıp, olanları anlatmaya başladı…

28 Temmuz 1933 günün Cumhuriyet 
gazetesinde bir haber okudum. Inanıl-
maz bir haberdi. Hani bir çiçek alıyoruz, 
kırmızı renkte, hediye götürüyoruz ve 
adına da “ATATURK Çiçeği” diyoruz. O 
ATATURK çiçeğinin adını biz koyduk zan-
nediyorduk ama bakın gazeteyi aynen 
okuyorum. Gazete haberi şu:

“Chicago özel, geçenlerde Vanderbit 
Universitesi profesörlerinden Doktor Kirk Landın la-
boratuvarlarında muhtelif ameliyeler neticesinde 
kırmızı renkte yeni bir çiçek elde edilmiştir. Profesör, 
bu yeni çiçeğe isim ararken yanında duran, ama Tar-
sus Koleji'nde ATATURK'le tanışmış, ondaki tabiat 
bilgi ve ilgisine hayran olan bir diğer profesör bu çi-
çeğe ATATURK isminin verilmesini önermiştir. Ve bu 
öneri dünya nebatat dairesine iletilmiş ve ATA-
TÜRK'ün yaptığı çalışmaların anlatıldığı toplantıda 
oy birliğiyle kabul edilmiştir”. 

Yani dünyadaki her ülkede bu çiçek Gazi ATA-
TURK adıyla üretiliyor ve satılıyor.

Peki, başka bir lider var mı diye araştırdım bir çi-

çeğe adını veren, başka hiçbir lider yok. Çün-
kü tabiatıyla bu kadar bütünleşebilen bir li-
deri dünya tarihi yazmamıştır.

Bağımsızlık	savaşımızın	başlangıcı	olan19	Mayıs	Gençlik	ve	
Spor	Bayramınızın	101.	yılını	yürekten	kutluyoruz!..
VE
Dünyada	adı	bir	çiçeğe	verilen	başka	lider	yok!..

ATATÜRK	ÇİÇEĞİ'NİN	ADI	NEREDEN	GELİYOR,	BİLİYOR	MUYUZ?

Araştırmacı	Yazar
Prof.	Dr.	İlknur	GÜNTÜRKÜN	KALIPÇI'dan	

ABD'de	Atatürk'ün	adını	bir	parka	vermişler.	
Niye	ki?...		Çünkü	o	evrenseldir!
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Av hikâyeleri dinlediniz mi hiç? Dinlediyseniz, o 
gününüz suskunlukla geçecek demektir. Askerlik 
anıları, öğrencilik yaşantıları ve mahpushanedeki çi-
le dolduruşları böyledir hep. Anlatıla anlatıla bit-
mez. Hele, sizi dinleyen sabırlı, nezaket sahibi biri 
varsa! Keyfine diyecek yoktur anlatıcının. Çoğu kez 
bu çileyi çekmişimdir ben. Ancak size anlatacağım 
şu yaşanmışlık, tam da öyle değil. Değişik bir konu 
bu… Mezar ve mezarlık üzerine… 

 “Mezar” dendi mi, çocukluğum aklıma gelir. Ya-
nından geçmeye göreyim hele. Korku içime sığmaz 
olurdu. Hele bir de vakit gece ise ve yanımda kimse-
ler de yoksa, ya bildiğim duaları sıralar dururdum 
korkudan; ya da türkü söylemeye çalışırdım mırıl-
danırca.  O anda, sakın ola bir kuş kalkmasın ora-
dan! Bir baykuş ötmesin! Içim içimi yerdi. 

 Ince uzun boylu, sempatik, kendisini yetiştirmiş, 
çok okuyan, kırk yaşlarında bir genç büyük şehir Me-
zarlıklar Müdürü… Değişik anlatım yöntemleriyle 
anıların sofraya serildiği bir ortamda söz sırası ona 
geldi. Başladı ton ve vurgusu yerinde bir sesle anlat-
maya: 

“Çok yoğun olur bizim dairenin işleri. Geçen bir 
yıl içerisinde büyük şehir kapsamında otuz üç bin ce-
naze işlemi yaptık. Karşılaşılan kişiler, yorgundur-
lar, bitkindirler, asık suratlıdırlar. O suratlardan acı 
ve hüzün dökülür yerlere. Işinizi yaparken gülümse-
yemezsiniz bile.  Gün boyu empati kurmaktan canı-
nız çıkar. Bu da yetmiyormuş gibi bazı cenaze sahip-
leri kaybettikleriyle ilgili neler neler anlatırlar. Cina-
yetler, intiharlar, balkondan düşmeler...  

Yorgunluğumun zirvede olduğu bir gün, susmak 
bilmeyen telefonum acı acı çaldı. Bir erkek sesi: 

“Müdür Bey, ben komşu ilden arıyorum. Oğret-
menim ve sizden bir ricam var.” 

“Buyurun.” 
“Ablamın bir sorunu var, sizlere iletmek istediği.” 
“Nedir o sorun? Gidermeye çalışalım.” 
“Ben anlatamam efendim. Çözmeye de gücüm 

yetmiyor.”   
Merakım zirveye çıkmıştı! 

“Gelsin anlatsın.” 
“Göndereceğim efendim.”  
Kapattım telefonu. Anlatılamayacak sorun ne ola-

bilirdi ki? Resmi daireydi bulunduğumuz yer. Me-
raklanmıştım. Ertesi gün geldi o kadın odama. Yak-
laşık elli yaşlarında, başı örtülü, neredeyse ağzı da 
yaşmakla kapanır konumdaydı.  Sandalyeyi işaret 
ederek yer gösterdim. Oturmadı, başladı beni kuş-
kulu gözlerle izlemeye. O gözlerde husumet ve öfke 
izleri vardı sanki. Anlattı sonunda derdini. 

“Bir gün önce kardeşim sizi aradı, sorunumu da 
sizin çözeceğinizi söyledi, ben de geldim yanınıza.” 

“Buyurun, hoş geldiniz!”  
 “Anam bir ay kadar önce hakkın rahmetine ka-

vuştu.” 
“Başınız sağ olsun.” 
“Sizin sevk ettiğiniz mezarlığa defnedildi.” 
“Evet.” 
“Ancak bir gün sonra onun yanındaki mezara bir 

erkek cenazesi defnedilmiş.” 
“Oyle mi? Adı nedir annenizin?”  
Söyledi. Onümdeki bilgisayara girerek o adı ve 

defin yerini buldum. 71 Yaşında olduğu,  zatürreden 
öldüğü belirtiliyordu kayıtlarda. Gerçekten de ya-
nında, 56 yaşında kalp krizi teşhisi konmuş olan bir 
erkek cenazesinin mezarı vardı. 

“Evet, buyurun.” 
“O erkeğin annemin yanı başında yatmasını iste-

miyorum.” 
Şaşırdım! 
“Neden?” 
“Mahremdir çünkü.” 
“Nasıl mahrem? Ne oluyor ki?” 
“Rüyamda gördüm. O erkeğin eli anneme temas 

ediyordu.” 
Derin bir nefes aldım! Kendimi toparlamaya ça-

lıştım. 
“Hanımefendi, anneniz ölü değil mi?” 

MAHREM

İsmail ÖZKANÖykü
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“Evet” 
“Yanındaki erkek canlı mı?” 
“Hayır, o da ölü.” 
“Siz ne istiyorsunuz?”  
“Olü olsun isterse. Yan yana olamaz.”  
“Siz mezarların yapılma şeklini biliyor musu-

nuz? Iki mezar arasında 50 cm kadar boşluk vardır. 
Ustelik her iki mezar duvarı 30 cm'lik tuğla ile örül-
müştür. Dolayısıyla iki ceset arasında 110 cmlik me-
safe bulunmaktadır. Siz halen iki cansız beden ara-
sında mahremlik düşüncesi mi taşıyorsunuz?” 

“Evet.” 
“Size bir çözüm yolu öneriyorum. Kurallara uy-

gun olarak annenizin cesedini alır istediğiniz me-
zarlığa defnedebilirsiniz.” 

“Hayır olmaz. Siz o erkeği kaldırınız oradan.” 
Gerilmiştim. Söylenecek söz aradım, bulama-

dım. 
“Uzgünüm. Onerdiğiniz işi yerine getiremeyiz 

efendim. Görüşmemiz bitmiştir. Gidebilirsiniz,” de-
dim. 

Ofkeliydi. Bir şeyler söylemek istiyordu, ama ben-
den beklediği yaklaşımı göremediğinden olacak 
döndü geri, sert adımlarla çıktı odadan. Elimi şaka-
ğıma koydum. Düşündüm dakikalarca. Biz hangi ül-
kede ve halen neler düşünebilen insanlarla birlikte 
yaşıyorduk… 

Ağlanacak halimize gülmek mi, oturup düşün-
mek mi gerekiyordu, kestiremedim.” 

Ya sizler? 

Çanakkale savaşları, yedi düvele 
karşı Atatürk'ün önderliğinde yapıl-
mış dünya tarihini değiştiren savaş-
lardır. Bu savaşın iki önemli sonucu 
vardır:

1-Yok olmaya mahkûm edilmiş 
bir milletin yeniden dirilişini ortaya 
koymuştur. Yani kurtuluş savaşının 
işaret fişeğidir. 

2-Çarlık Rusya sının yıkılmasını 
önlemek için müttefik donanmaları-
nın önü kesilmiş dolayısıyla Rus Dev-
rimi gerçekleşmiştir. Rusya-Türkiye 
dostluğu bu temele dayanır.

Bu günkü cumhurbaşkanının Türkiye de ve Av-
rupa da parlatıldığı yıllardı. TV de Mehmet Altan 
ve Cavit Karataş program yapıyorlardı, Cavit Bey 
böyle emir mi verilir, diye Mustafa Kemal'e karşı 
çıkmaya çalışıyordu, donup kaldım, bu adam cum-
huriyetin okullarında okumuş,  profesör  olmuş, 
ancak bu savaşı ve atmosferini anlamamış. Çok 
üzülmüştüm, üstelik bu adamın karısı Avrupa In-
san hakları mahkemesinde yargıçtı. Çanakkale sa-
vaşları çok cephede Mustafa Kemal önderliğinde, 

inanmış bir ulusun yok olma var olma sa-
vaşıdır. Adı geçen emirin verildiği cephe 
(Arı burnu olabilir)düşman çok kuvvet-
li modern silahlarla donatılmış, hem ka-
radan, hem denizden saldırıya geçmiş, 
bizzat cephede savaşı yöneten M. Kemal 
o meşhur emrini veriyor...”	BEN	SİZE	ÖL-
MEYİ	 EMREDİYORUM!..”	 eğer takviye 
gelmezse zaten güçlü düşmana karşı öle-
cekler, sırf zaman kazanmak ve takviye 
asker ve subay kazanmak için o emri ve-
riyor ve düşman püskürtülüyor...

Yüce Türk milletinin çocuk yaşta 
gençleri o cephelere koştu, savaştı çoğu 

öldü. Bazı liseler o yıllarda mezun veremedi, her 
yurtsever ailenin bir veya iki evladı bu savaşta can 
verdi. Rahmetle andığım dedem de o savaşta şehit 
oldu. O savaşlar dünya da eşi benzeri olmayan sa-
vaşlardı... Bugün dünya devletleri Türkleri ve o sa-
vaşları iyi bilir ve de tanırlar... 

Vatanımız	 için	 savaşan	 tüm	 şehitlerimizi	
rahmetle,	minnetle	anıyorum...		

--------------------------------------------------
*1965 Adabelen Mezunu

 “BEN SİZE ÖLMEYİ EMREDİYORUM!..”

Mehmet Emin SEVGEL*

Kurtuluş Savaşımızın Önsözü olan 18 Mart Çanakkale zaferƒnƒn
 yıldönümüydü. Şehƒtlerƒmƒzƒ mƒnnetle ve saygıyla anıyoruz.
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Kendisini, ailesini, akrabalarını, komşularını,  arka-
daşlarını seven insan iyi insandır. Bir insanın öncelikle de 
kendisini sevmesi gerekir. Kendisini seven insan güvenli 
insandır. Sağlığına ve yaşam kurallarına saygı duyan in-
sandır. Giyimine, konuşmalarına, başkalarıyla iyi ilişki 
kurmaya dikkat eder. Yurt ve ulus yararını, kendi yararın-
dan daha üstün tutar. Orneğin siyasi parti seçimlerinde oy 
verirken çıkarlarını değil, ülke yararını düşünür. Her ha-
liyle doğru, dürüst, adaletli, temiz ve tertipli olur. Toplum 
kurallarına ve yasalara uyar. Hak, hukuk, adalet duygusu 
olur. Büyüklerini sayar, küçüklerini sever. Herkese yar-
dımcı olur. Tüm insanlarla iyi geçinir. Toplum tarafından 
sevilir. Orneğin komşularıyla küs olan insan sevilmez. Bu 
devlet yönetiminde de aynıdır. Türkiye tüm komşu ülke-
lerle, Avrupa Birliği ülkeleriyle ve diğer ülkelerle iyi ge-
çinmezse, dünyada da itibarımız kalmaz. Savaşlar başlar. 
Ekonomik sorunlar baş gösterir. Ticaret yapılamaz. Altın-
dan kalkılamayacak sorunlar yaşarız. 

Avrupa Birliği'ne üyelik başvurumuz vardı. Bazı ne-
denlerden üyelik başvurumuzu ertelediler. Bugün bu bir-
lik, ülkemizle istişareyi bıraktı. Tüm komşu ülkelerle du-
rumumuz ortada. Bir nevi savaş yaşıyoruz. Vatan evlatları 
şehit oluyor. Aileleri ve bizler üzüntü çekiyoruz. Siyasi or-
tamda durum iç açıcı değil. Televizyon izlemeyi bile sev-
mez olduk.

Aile düzeni ile devlet düzeni birbirine çok benziyor. 
Bazı siyasiler çocuk istiyor. Oysa her aile iyi yetiştirebile-
ceği kadar çocuk sahibi olmalıdır. Toplum düzenini boz-
mamalıdır. 

Her konuda eğitim şarttır. Devleti yönetenler de eği-
timli, milletini seven, önce devlet çıkarları, diyen insanlar 
olmalıdır. Benim bir öğretmen arkadaşım vardı. O, “Bir iş 
yapacağım zaman kırk kişiye sorarım. Bütün fikirleri in-
celer, en doğru kararı bulur, öyle yaparım.” derdi. Aynı ku-
ral devlet düzeninde de geçerlidir. Bir siyasi parti veya 
devlet yöneticileri, bakanlar her hangi bir iş yapacakları 
zaman danışmanlarına, diğer siyasi parti yetkililerine, il-
gili devlet kurumlarına sorup araştırmalıdır. Ulke yararı-
na olan işlere böyle karar verilmelidir. Partiler birbirinin 
görüşüne saygı duymalı, birbirileriyle iyi geçinmelidirler. 
Devlet ve ulusal çıkarlarda beraber olmalıdırlar. Milletve-
killeri özgür olmalı, ülke yararına olan konularda kendi 
partilerine bağlı olmamalıdırlar. 

Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde TBMM ziya-
retim oldu.  Erdal Inönü o zaman CHP genel başkanıydı. Zi-
yaretimde çok mutsuz olduğunu, önümüzdeki seçimde si-
yaseti bırakacağını söyledi. Sebep olarak da: “Şu mecliste 
namuslu, şerefli on adam yok, bu iş bana göre değil!..” de-

di. Şaşırdım. Böyle olunca, biz o seçtiğimiz kişilere güven-
meyip kime güveneceğiz? Kendimizi nasıl mutlu hissede-
ceğiz. Inönü üzüntü ve kırgınlık nedeniyle söylese de o çe-
şit kişilerin epeyce olduğunu biliyoruz. 

Fakir- fukarayı, memurları, işçileri, emeklileri düşün-
meyen ve zenginler sınıfının yanında yer alan bazı millet-
vekilleri bizi üzüyor. Çok arlı, namuslu, şerefli olan arka-
daşlarını da üzüyor. Arap şeyhleriyle zenginlik yarışı, Isla-
mi kurallara da uymuyor.  Peygamberimiz nasıl bir insan-
dı düşünmüyorlar. Kendisi tok iken, komşusu aç olan in-
san Müslüman olamaz. Bu millet şu an çok sıkıntılı. Eke-
miyor, dikemiyor, üretemiyor, biçemiyor. 

Babam erken yaşta öldü. 20 dönüm köy tarlasını orta-
ğa veren annem güç koşullarda da olsa ortağının verdiği 
ürünle dört çocuğunu yetiştirdi. Bugün ben yüz dönüme 
yakın tarla ve maaşımla zor geçiniyorum.

Mesleğimiz, işimiz ne olursa olsun mesleğimizin en iyi-
si olmalıyız. Once insan olmalıyız. Herkese örnek olmalı-
yız. Islam'a inanıyorsak, onun ilk kuralı doğruluk, dü-
rüstlük ve temizliktir. Hakka adalete uygun davranmaktır. 
Sevgidir, barıştır, yardımlaşmadır. Bu, insan olmaktır. Iba-
det kuralları ondan sonra gelir.  Hacca da umreye de gitse 
değişen bir şey olmaz.  Onun için diyorum ki; bir kişi önce 
insan olmalıdır. Insan olmayan kişiye hiçbir lakap yakış-
maz. Islam, adalet, barış ve kalkınmayı hedefler ve iyiliği 
egemen kılma ve kötülükle tavizsiz mücadeleyi önerir. 
Mazlumların, yoksulların korunmasını ister. Kişide evgi-
nin, saygının, dayanışmanın, birliğin içselleştirilmesini 
yeğler. Şirk yoktur. Çünkü şirk bölünmedir, ayrılıktır, iki-
liktir. Bundan her alanda eğitimde, ülke yönetiminde, eko-
nomide vb. kaçınmak gerekir. Paracı tarikatların gölge-
sinde yönetim olmaz. Halk yoksulluk içindeyken para ba-
balarını her gün çoğalmak da yanlıştır.

Kuran'ı Arapça okuyanın, yüzde doksanı anlamını bil-
miyor. Türkçe'yi bir kenara atıp Araplaşmaya, Osmanlı-
laşmaya çaba harcanıyor. Kuran'ı dışlayıp hadis adı altın-
da çıkara dayalı düşünceler millete yutturulmamalı.

Gerçek Islam'ın iyi bilinmesini isteyen Atatürk Elmalı-
lı Hamdi Yazır'a Kuran'ı Türkçe'ye çevirterek kendi öz di-
limizle herkesin öğrenmesini amaçladı.  Orneğin günü-
müzde de Prof. Dr. Yaşar Nuri Oztürk sağlığında, daha an-
laşılır bir biçimde Kuıran'ı Türkçe'ye yeniden çevirdi. Her-
kes Islam'ı doğrudan kaynağından öğrensin diye… 

Şu anda Cumhuriyet ilkelerinden ve laiklikten uzakla-
şılmasını amaçlayanlar var.  Fethullah Gülen, Timurtaş 
Uçar, Cemalettin Kaplan gibi niceleri… Bunlar dincidirler. 
Dinci ile dindar arasında da fark vardır. Dindar dini kural-
ları bilir ve uygular. Topluma zarar vermez. Herkesi sever, 

KİŞİ ÖNCE İNSAN OLMALIDIR

Süleyman ÖNER*         
oner.onur@hotmaƒl.com
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sayar ve inandığı gibi ibadet koşullarını yerine getirmeye 
çalışır. Dinci ise Müslüman görünür. Ancak para ve çıkar 
peşindedir ve insanları aldatır. Dinciler Islam ve insanlık 
düşmanıdırlar. Inancı olmayanlardan daha tehlikelidir-
ler. Maalesef dinciler bizi Kuran ile Islam ile aldatıyorlar. 
Halbuki Kuran yol göstericidir. Insanların mutluluğu için 
gönderilmiştir.

Bugün ülkemizde Atatürk'ün kurduğu din işleriyle 
devlet işlerini laikliğe uygun biçimde yönetmesi gereken 
Diyanet Işleri Başkanlığı var. Anayasamızın 136. maddesi 
de şöyle der: “Genel idare içinde yer alan Diyanet Işleri 
Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş 
ve düşüncelerin dışında kalarak milletçe dayanışma ve 
bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen 
görevlerini yerine getirir.”  Türkiye'nin ilk Diyanet Işleri 
Başkanı Mehmet Rıfat Börekçidir. Cumhuriyetin kuruluş 
yıllarında büyük hizmetlerde bulunmuştur. Atatürk hak-
kında şöyle demiştir: “Atatürk'ün huzuruna geldiğimde 
beni, daima ayakta karşılardı. Bense utanarak: 'Paşam be-
ni mahcup ediyorsunuz.' dediğim zaman 'Din adamlarına 
saygı göstermek Müslümanlığın icaplarındandır.' buyu-
rurlardı. Atatürk şahsi çıkarları için kutsal dinimizi siya-
sete alet eden cahil din adamlarını sevmezdi.” der. Ata-
türk Istiklal Harbini yaparken, cumhuriyeti kurarken ger-
çek din adamlarıyla istişare etmiştir. Onları sever, onlara 

inanırdı. Atatürk Türk milleti için Türk devrimlerini ya-
parak Islamiyet'e hizmet etmiştir. Atatürk'ün ölümü Is-
lam dünyası için de büyük kayıptır. 

Diyanet Işleri, diğer inançtaki insanların görüşlerine 
de yer vermek durumundadır. Orneğin Alevi yurttaşların 
Cemevleri halen resmi olarak ibadete açılmamıştır. Bu 
doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti birçok inanç ve etnik 
kimliğin birleşmesinden oluşmuştur. Herkese eşit davra-
nacak bir dini etkinlik gerekir. Din bilgini yazar Cemil Kı-
lıç Hoca, Kuran ile Aldatmak kitabında: “Diyanet yerine,  
'Inançlar Arası Eşitlik Kurumu' kurulmalı.” diyor. Doğru 
söylüyor. Diyanette Türkiye'deki her inanç kimliğinin tem-
silcileri olmalıdır. Her inancı dışlamayan bir kurum Tür-
kiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutar. Ulke vatandaşları birlik 
olur, mutlu olur. Bölünmeler önlenir.

 Sonuç olarak tekrar ediyorum, kişi, önce insan olmalı, 
sonra inancı gelmelidir.

Bu bağlamda Dergimiz Adabelen'de ülkemizin çağ-
daşlığına kalem oynatan yazar arkadaşlarımızı, çaba gös-
teren dernek başkanı ve yönetim kurulu ile tüm üyelerini 
içtenlikle kutlarım. Ulkemizde her zaman huzur ve mut-
luluk olsun.

---------------------------------------------------------
*1963 Adabelen Mezunu

* in, bu şiiri ilk kez ortaya çıktı. TUSTAV (Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı) arşivinde 1925 Nazım	Hikmet'
yılındaki belgeler arasında bulundu ve “ ” şiiri ilk kez yayımlandıİstanbul'da	1	Mayıs

Alın	teri	ve	beyinteri	dökerek	üreten	tüm	emekçilerin	
1Mayıs	Emek	ve	Dayanışma	Bayramlarını	yürekten	
kutluyoruz.	Dünya,	onların	ellerindedir.	
Onları,	Nazım	Hikmet'in	ilk	kez	ortaya	çıkan	1	Mayıs	şiiri	ile	
selamlıyoruz.																	
(01	Mayıs	2020)	

Kıpkızıl, kan kırmızı bayraklarımızın alevinden
Sarı korsan bir balon gibi soldu güneş.
Ciğerlerimizde şişen türküler ateş!
Kol kola
Düştük yola
Yedikule'den amele evleri Sirkeci'ye dayandı,
Karagümrük kırmızıya boyandı.
Kasımpaşa tersaneyi yüklendi sırtına,
Geçtik köprüden
Geliyoruz: 
Yol ver bize Cadde-i Kebir!
Kaldırımları söken topuklarımızla
Tokatlıyan'da göbekli mebusları tokatladık.
Osmanbey'in ensesine atladık!
Zifosladık Şişli'nin kadife mantosunu!

   
Bugün toz kondurmuyoruz keyfimize!
Bugün “Mayıs Bir”!
Bir Mayıs'ta Istanbul
Bizim olmuş gibidir!
* *
Hürriyet-i Ebediye tepesinde taş kesilen
Mahmut Şevket'in iskeleti!
Seni oraya diken sınıf
Zırnık kadar bile vermedi bize hürriyeti;
Yıkıl karşımızdan!
Yangınları haykıran Yangın Kulesi tepeden bakma bize
Bir gün elbet
Seni borazan yapacağız kendimize,
Istanbul'un ağzı
Haykıracak kızıl inkılâbımızı!
                 ( )Tele1	Tv	haber	sitesinden

			İstanbul'da	1	Mayıs
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  Kar, yağmur, çamur, fırtına, soğuk derken nihayet so-
na erdi kış. Genellikle kasvetli havalar. Içi kararırdı insa-
nın güneşsiz havalarda. Güneşin o aydınlığına hasrettik 
çoğu günler. 

Gökyüzüne baktı sevinçle. Sağını solunu taradı se-
lam verir gibi. Içi içine sığmıyordu. Bahar bir başka he-
yecan veriyordu yüreğine insanın. Güneş pırıl pırıl, 
ağaçlar gelinlikleriyle süzülüyorlar; pembe, beyaz, lila 
ve maviye boyanmışlar sanki. Mis gibi kokuyor ortalık. 
Kırlangıçlar dans ederek uçuşuyorlar coşkuyla. Kele-
bekler defilede sanki… Olçülü kibar ve salınarak renk 
cümbüşü sunuyorlar. Kaldırımlar kalabalık. Herkes so-
kağa atmış kendini. Salıncaklar kaydırak kum havuzu ço-
cuk sesleriyle çın çın... Ortalık cıvıl cıvıl. Ancak insanla 
tadı geliyor yaşamın. 

Keyifle bir yudum aldı çayından. Bizim oraların ka-
çak çayı bir başka oluyor. Tavşan kanı mübarek. Bu ara-
da göz ucuyla salıncaktaki kızına baktı. Gazete okumak 
da gelmiyordu içinden. Gözü çevredeydi. Çiçek buketi-
ne baktı. Çünkü doğum günüydü eşinin. Kızı saz kursun-
dan çıkmış, birlikte yaptırmışlardı buketi. Sonra kitap-
çıya uğramışlar, kızı kendisine iki, annesi  için de bir öy-
kü kitabı almıştı doğum günü hediyesi olarak. Kırama-
mıştı güzel kızının ricasını, parkta oynamak istemişti 
bir süre. Hey gidi günler. Insanoğlu her şeye alışıyor. Yok-
luk, düş kırıklıkları hatta sürüp giden ölümlere. Ancak 
yeniden filizler veriyordu umut. Yaraları tedavi ediyor-
du ailesi ya da dostlarıyla birlikte olmak.      

Derken çocukluğuna daldı gitti. Tek göz bir ev. Yok-
sulluk kentinin cehennem sıcağı ve sıcaktan kavrulmuş, 
durmadan çalışan anası. Marabalık zor. Tarla tapan ol-
mayınca daha da zor…

Kan davası vardı köylerinde. Kıllıoğlu aşireti kanlı-
sıydı kendilerinin. 

Yüzünü hayal meyal hatırladığı babası, sözüm ona tö-
re gereği vurmuştu aşiretin bir gencini. Hapse girmişti. 
Anası damdaki kocasına harçlık yetiştirmek için gecesi-
ni gündüzüne katıyordu. Bir deri bir kemikti zavallı. Ken-
disinin katkısı olmuyordu el kadar bir çocuk olarak. Kız 
kardeşi de bir yaş küçüğüydü. O da kendi halinde büyü-
dü neredeyse. Ilkokul 4. sınıftaydı. Babası hapisten ka-
çıp bir gece yarısı eve gelmişti. Sabah ezanından önce de 
ayrılmıştı köyden. Sonra da üç dört  kez daha gelip gitti 
kimselere görünmeden. Anası sıkı sıkı tembih etmişti 
ona. Ağzından kaçırırsa kanlıları vuruverirdi oracıkta 
babalarını. 

Yaz geçmiş okullar açılmıştı. 5. Sınıftı artık… Okul-
dan sonra da ya gurbete ya da çobanlığa gitmek zorun-
daydı. Okuyamazdı ki. Ekinlerin toprakla kavuştuğu dö-
nem. Bütün köy tarlalarda arı gibi çalışıyordu. Kardeşi-
ne  sahip çıkıyordu gücü yettiğince. Bir gece anasının yü-
rek yakan çığlığıyla uyandı. Tek göz evlerinin önü insan-
la dolmuştu. Göklere ağıyordu ağıtlar. Neden mi?

Çünkü babasını çalıştığı uzak kentte bulmuşlar ve 
vurmuştu kanlıları. Intikamlarını almışlardı. Yıkıldı. 
Herkesin dağ gibi babası varken ardında, onun umutları 
sönmüş, kolu kanadı kırılmıştı. Oysa kente göçüreceğini 
söylermiş anasına. Bir kondu yapmakmış düşü. “Oğlu-
mu okutacam, ona naylon kravat bile alacam, evin bir kö-
şesine de radyo, kızıma da  bebekler alacam... Sen de işe 
gitmeyeceksin, çocuklarımıza bakacaksın.” dermiş ana-
sına. Anası günlerce bunları anlatmış,  yaslar tutmuştu 
kan çanağına dönmüş gözleriyle...  

O hüzünle anlatmayı sürdürdü:           
“Oğretmenim okulumuza gelen iki adamla tanıştır-

dı. Yurda götüreceklermiş beni. Anamla konuşmuşlar. 
Oğlumdan ayrılmak zor, dese de razı olmuş sonunda. 
Yurda gittim, ama yüreğimin yarısı köyümde kaldı. Gün-
lerce ağladım, yatağımda örtünün altında. Okumak iste-
medim. Muhasebeciye verdi öğretmenim beni. Muhase-
beci çok sevdi beni. Iki yıl çalıştım orada. Bu arada adım 
soyadım değişmişti. Patron ikna etti beni, akşam orta-
okuluna kaydoldum. Ardından akşam ticaret lisesi, son-
ra da akademi… Yurdun yanı sıra patronum da harçlık 
gönderdi öğrenimim boyunca. Geldim işim hazırdı. Pat-
ronum şimdiki çalıştığım fabrikaya yerleştirdi beni. Ora-
da yıllardır ambar sorumlusuyum. Kısa dönem askerlik 
sonrası sıra yuva kurmaktaydı. 

Eşimi önerdiler, devlet hastanesinde hemşireydi. 13 
yıl dile kolay, ne çabuk geçti zaman. Kızım 12'sinde, oğ-
lan ise henüz 5… Kayınvalidem bakıyor ona... Kutu gibi 
evimiz. Bir de eski model de olsa,  bizi taşıyacak kadar 
arabamız var. Sermayemiz çocuklarımız…” 

Gülümsedi.
Kızı salıncakta. Akşama buzluktan çıkardığı malze-

meyle memleket yemeği yapacaklardı. Kızı da salatayı… 
Saatine baktı, 10 dakika daha oynasın, gideriz diye söy-
lendi Giderken ısmarladıkları yaş pastayı aldılar mı, 
program tamamdı.

                                                            *
 -Selamünaleyküm Beşir Ağa…

DOĞUM GÜNÜ

Kör gözüyle…  Azmi ERMİŞ
azmƒermƒs@hotmaƒl.com
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Dili boğazına takıldı sanki, bakakaldı. Dondu… Kanı 
çekildi elinden ayağından. “Tamam artık!” dedi. “Buraya 
kadarmış”. Henüz 40'ında… Kanlısıydı. Karısını, kızını 
ve oğlunu düşündü bir an. Onlardan ayrılıp gitmek… Kı-
zının çığlık atan yüzünü düşündü. Kaçsam… “Kaçamaz-
sın oğlum, beynine yersin kurşunu, adam gelmiş!”. 

Korkuyla yalvaran bir bakış attı adamın yüzüne. Yü-
zündeki çıban izinden tanıdı onu. Saçlarının dibinden 
ve sırtından ter fışkırıyordu.

- Buyur etmeyecek misin beni Beşir?.. Kimi bekliyor-
sun, beni beklemediğin belli… Hatırlandın mı beni…? 
Ben Şehmuz...

Kocaman eli havada. Çaresizce, umarsızca sıktı bu 
eli Tayfun.

- Bu… bu..  Buyur Şehmuz Ağa, aleykümselam!..
- Çay söyle de içeyim haydi. Yıllardır borçlusun ba-

na...
Tayfun tedirgin hızla kızından tarafa baktı, garsonu 

aradı gözleriyle. Işaretle iki çay söyledi. Şehmuz Bey'in 
çantasına takıldı gözü. Çaylarını yudumlarken biraz ra-
hatlamıştı. “Oldürecek olsa çoktan vururdu beni. Yoksa 
kedinin fareyle oynadığı gibi mi oynuyor benimle... Eh!... 
Olacakla öleceğe çare bulunmaz.” Kızı geldi yanlarına.

- Gazoz içmek istiyorum, terli de değilim...
- Merhaba küçük hanım ben Şehmuz.
- Merhaba efendim, dedi kız saygılı. Mesafeli bir şe-

kilde; “Ben de Çilek”

- Çok güzel adın varmış.
- Babam vermiş efendim adımı. Yoksul olan babam-

lara bazen bulgur, bazen erişte, çay, şeker verirmiş el al-
tından bu Çilek Teyze. Bazen de yağ verirmiş bir topak. 
Baba… Yanlış söylemedim de mi?

-Hayır kızım… Doğru söylüyorsun.
 Şehmuz'dan yana döndü;
Şehmuz Gardaş… Okulda yalınayak top oynardık. Çi-

lek Ana her zaman olduğu gibi öğretmenimize kocaman 
bir torba getirirdi. Bir gün topa koşarken ona çarptım ve 
torbasını düşürdüm Çilek Ana'nın. Yere saçılan kalem-
leri, defterleri topladım utanarak suçluluk duygusuyla. 
Kızmadı Çilek Ana. Bir çift de kara lastik takıldı gözüme. 
Iç çekerek devam etmek istedi Tayfun; olmadı… Gerisini 
getiremedi sözlerinin. “Hava kararırken öğretmen ça-
ğırtmıştı.” diyebildi sesi titreyerek. Sonra devam etti:

- Tamam dedim, dayağı yiyeceğiz. Ama öyle olmadı. 
Kalem ve defterle birlikte kara lastiği giydirdi ayağıma. 
Gıcır gıcır mutluluktan uçmuştum. Bize söylemese de Çi-
lek ananın hediyesiydi bu. Dedim ki, evlenirsem bir de 
kızım olursa adını “Çilek” koyacağım. Şehmuz Gardaş, iş-
te böyle Çilek Ana senin anan olduğu kadar benim de 
anam.

Gözleri dolmuştu Şehmuz'un. Kartvizitini uzattı:
 -Akşama görüşürüz Beşir. Hanımlar hastanede aynı 

servisteler.

   Yurdumuz düşmanlardan temizlenmiş. Cum-
huriyet idaresi yani Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. 
Bu işler Atatürk önderliğinde, yokluk içinde, çok güç 
şartlar içinde, olağanüstü koşullarda oluşmuş. Padi-
şah yönetiminden kurtulan ülkemizde demokratik 
yönetim kurulmuş. Her konuda inkılaplar yapılmış 
Bunlardan biri de Arap dili olan Kuran alfabesinden 
Yeni Türk alfabesine geçilerek herkesin okuma -
yazma öğrenmesinin sağlanması oluşmuş. Köy 
enstitüleri kurulmuş. Hızlı okuma yazma seferberli-
ği başlamış. Bunu istemeyen iç ve dış güçler, köy 
enstitülerini kapattırmışlar. Yerine öğretmen okul-
ları kurulmuş. Bunlardan biri de Ortaklar Oğretmen 
Okulu. Adabelen Tepesi üzerine kurulmuş. Burada 
tüm eğitim enstitüleri ve öğretmen okullarında ol-
duğu gibi çok değerli aydın öğretmenlerimiz, nice 
değerli büyüklerimiz yetişmiş.

Ileri gelen öğretmenlerimiz aydınlandıkları oku-
lunu yaşatmak, okuma zorluğu çeken yoksul gençle-
re hizmet için Adabelenliler derneğini kurmuşlar. 
Bu denek güç şartlarda oluşturduğu imkânlarla bir-

çok öğrenciye bağışta bulunuyor, burs veriyor. Okul 
mezunları arasında iletişim sağlıyor. Ben de burs 
alan öğrencilerden birisiyim. Bu dernek ebediyen 
yaşasın istiyorum. Ozellikle buradan burs alan biz-
ler, meslek hayatına ulaştığımız zaman bu derneğin 
üyesi olalım. Ebediyen Derneği yaşatalım. Bunun 
için tüm burs alan öğrencilerin uyarılması, duyurul-
ması, bir araya gelmelerini istiyorum. Yediğimiz ek-
meği helal etmemiz gerek. O zaman bugün bizlere 
hizmet eden değerli dernek yöneticilerinin, dernek 
üyelerinin ve Adabelenlilerin ruhları şad olur. Rahat 
uyurlar. Böyle bir oluşum ebediyen yaşamış olur. 

Bu derneği kuran, yaşatan ve katkısı olan tüm bü-
yüklerimin ellerinden öperim.        

Saygılarımla.
--------------------------------------------------
	*Emre	Oytun	Öner:	Derneğimizin	burslu	öğrencisi.
*İstanbul	Sağlık	Bilimleri	Üniversitesi	Eczacılık	Bölümü	

Öğrencisi	

Diyorum ki!..
 Emre Oytun Öner* 

                                                   oneroytun48@gmaƒl.com
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Yaşlanma belirtisi mi bilmem kitap okurken uyu-
yup kalıyorum. Uçüncü kattaki evimizin çalışma oda-
sında, pencere önünde, kitabı göğsüme bastırıp kol-
tuğa iyice yaslanmışım uyurken.  Pencere camının 
vurulduğunu duyarak uyandım. Zorlukla araladığım 
gözlerimin önünde pencere eşiğinde kaplumbağayı 
görünce “Rüyadayım” diyerek hemen kilitledim kir-
piklerimi.

“Lütfen pencereyi açar mısınız? Size söyleyecek-
lerim var.” sözlerini duydum cam vurma sesleri ara-
sında. Uyumak mümkün değildi. Şaşkınlıkla kitabı, 
çalışma masasının üzerine koyup pencereye baktım 
yeniden. Evet, pencere eşiğindeki kaplumbağa, göz-
lerini gözlerime dikip ön ayaklarıyla vurduğu pence-
reyi açmamı söylüyordu. Kaplumbağanın konuşa-
mayacağını bildiğim için biri bana şaka yapıyor her-
halde diye düşündüm. Ben uyurken, kaplumbağayı 
oraya koyup kendisi konuşuyor 
olabilirdi… Iyi de işte görüyor-
dum; kaplumbağa, konuşuyordu 
ve ön ayağıyla cama vuruyordu. 
Hele gözlerindeki o manaya ne 
demeliydi? Yine de gerçek kap-
lumbağa olmayabilir.” dedim 
içimden. Uzaktan kumandalı bir 
oyuncak kaplumbağa olabilirdi. 
Pencereyi açıp bakmak en iyisiy-
di. Daha pencereyi açar açmaz 
“Gün ortası bu neyin uykusu böy-
le? Yoksa günahların mı seni ağır külçelere dönüş-
türdü?” diyen sesini duydum onun. Şaşkınlıkla öyle-
ce donakalmıştım. Cevap versem, o bir kaplumba-
ğaydı. Ama konuşuyordu. Hatta hesap sorar gibiydi. 

Sanki aklımdan geçenleri okumuş gibi “Hesap 
sormaya geldim. Çocuklarımın katili senmişsin. Sor-
dum, araştırdım ve nihayet iyice emin olunca geldim 
sana. “Çocukların mı? “ diye sordum,  şaşkınlıkla. 
Kendime inanamıyordum. Işte kaplumbağa ile kar-
şılıklı konuşuyordum. Bir kamera şakası olabileceği-
ni düşündüm önce. Biz evde yokken biri kamera koy-
muş olabilirdi. Belki şu an benim kaplumbağa ile ko-
nuştuğuma bakıp gülüyorlardı. Sesimi olabildiğince 
kontrol ederek “Bunun bir kamera şakası olduğunu 
biliyorum. Yutmadım numaranızı“ derken kaplum-
bağa, şiddetli bir darbeyle koluma vurdu. Yüzüne 

baktım. Canlı gibiydi. Offf daha önce hiç yakından 
görmemiştim ki kaplumbağayı canlı olarak...

“Istersen eline al, incele beni! Ben canlıyım ve sa-
na hesap sormaya geldim. Çocuklarıma borçluyum 
bunu” deyip “Otur lütfen. Korkma, sizler gibi cani de-
ğiliz biz. Buraya sana zarar vermeye değil, bundan 
sonraki yaşantında daha dikkatli olmanı söylemek 
için geldim. Çünkü araştırdım sen, vicdansız biri de-
ğilsin. Çocuklarımı isteyerek öldürmemişsindir el-
bet… Ama şuradaki bir tavır, bir eylem sizlerin hiç 
ummadığı yerlerde ve şekillerde etki yapıyor. Bu ara-
da benim ağzım kurudu ve yorgunum. Yiyebileceğim 
bir şeyler var mı evinizde? Domates olabilir… Salata-
lık olabilir” tepsi içinde olarak bir domates bir de sa-
latalık getirdim. Teşekkür etti, salatalıktan bir ısırık 
alırken…

Karşısına oturup onu dinleyecektim. “Sen de ken-
dine bir kahve yap istersen. Sade 
Türk Kahvesini severmişsin” de-
di. “Benimle ilgili daha neleri bi-
liyorsun ki “dedim, onunla geçe-
cek zamanın uyumlu olması bek-
lentisiyle. “Aşka âşıksın. Yaptığın 
her ne ise aşk ile yapabileceksen 
yaparsın. Yoksa dünya üstüne yı-
kılsa yine de yapmazsın. Işte be-
ni de sana getiren senin bu aşka 
olan inancın. Çünkü insan olan 

inanır aşka; aşk ile. Bence her tür, kendi özelliklerini 
taşımalı. Insan görünümlü insan olmayanlarla ileti-
şim kuramazdım. Işte onlar, yakarlar, yıkarlar da en 
çok yok ettikleri kendileridir, anlamazlar… Hani siz-
ler, onlar için; ruhunu şeytana satanlar dersiniz.” 
Kendisini kaptırmış anlatacaktı daha. Ancak benim 
merakım hat safhadaydı. Ben, onun çocuklarını ne za-
man öldürmüş olabilirdim ki? Olsa olsa çocuklu-
ğumda olabilirdi ama hayır! Ben, çocukluğumda da 
merhametliydim. Hiçbir canlıya zarar veremezdim.

“Sohbetin güzel ama buraya çok ciddi bir ithamla 
geldin. Lütfen söyler misin ben senin çocuklarını ne-
rede, ne zaman ve nasıl öldürmüş olabilirim? Iftira at-
mak kötü bir şeydir, bilir misin?” Kendime inanamı-
yordum. Ciddi ciddi kaplumbağanın karşısına geç-
miş onunla konuşuyordum. Yoksa hala rüyada mıy-

KAPLUMBAĞADAN MI?

 Emine CİN
emƒnecƒnn@hotmaƒl.com
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dım? Dilimi ısırdım. Parmağımı ısırdım. Uyanıktım. 
Odadan çıktım, balkondaki çiçeklerime dokundum. 
Telefonun kamerasını açıp o anları kaydetmeyi dü-
şünerek girdim odaya… “Beni ve konuşmalarımızı 
kaydedebilirsin, sorun yok. Ama unutma ki benim, si-
zin gibi konuştuğumu duyanlar, inceleme yapmak 
adına- bilim adına beni kesmezler mi? Orama bura-
ma değişik uygulamalarda bulunmazlar mı? Çocuk-
larımdan sonra bir de benim mi katilim olacaksın? 
Hem lütfen söyle kendin gibi aşka âşık birini bulabi-
lecek misin ki ona benden söz ettiğinde o da senin gi-
bi davransın! Ağlama lütfen. Asla seni ağlatmak iste-
mem”  Ağlıyor muydum? Ellimi yüzümde dolaştırdı-
ğımda fark ettim ki gözyaşlarım, yanaklarımdan sü-
zülüp göğsüme dökülüyordu giysimin üzerinde kü-
çük gölcükler oluşturduğu… “Ben bu kadar sulu göz 
değildim eskiden “ dedim gözyaşlarımı ve burnumu 
silerken.

“Bundan beş sene öncesine kadar sen ve eşin Ga-
ziemir'deki bu dağlarda yürümedik yer bırakma-
mışsınız, değil mi?” Başımı sallayıp “Yeniden başla-
yacağız” diyecektim ki o anlatmaya devam etti.  
“Normal yürüyüşlere alışık olan toprak, sizi de sükû-
netle taşırken birden sen, kahırla anlatmışsın; yala-
nın, yolsuzluğun ve yoksulluğun perişan ettiği ha-
yatlar karşısındaki çaresizliğini… Merkeze rantın, pa-
ranın konduğunu. Sonra sormuşsun Çınar Ağacına: 
Şu akan derenin yönünü değiştirsem sen bundan na-
sıl etkilenirsin? Çınar, sana cevap vermiş: Doğayla 
hep savaştınız ve onun dengesi bozulurken aslında 
kendi dengeleriniz bozulmuş, anlamamışsınız. Açtı-
ğınız bir çukur, yaptığınız bir yol, sadece o bölge”yi 
değil aklına gelen gelmeyen her yeri, her şeyi ve her 
şekilde etkiler. Bu etkilenişin sonucu, her zaman he-
men görünmediğinden anlamıyorsunuz. Iklim deği-
şiyor. Depremi olduran faylar yerinden oynuyor. Yağ-
murlar, fırtınaya, sele sebep olabiliyor. Böylece ve-
rimli tarım arazileri yok oluyor. Nihayet besleneme-
yen tohum, verimleşsin diye değişik ilaçlar kullanıl-
dığında ürünü yiyenler hastalanıyor, anlamıyorsu-
nuz.

Her şeyi bir savaşlaşma şeklinde yaşayanlar için; 
“Doğayla savaşta; yendiğimiz kadar medeniyiz” şek-
lindeydi belki başarı. Kuşların göç yollarına hava-
alanları yapılabiliyordu örneğin. Beynimde,  koşuş-
turan düşüncelerin ağırlığından mahcup susuyor-
dum. “Amacım seni utandırmak değil. Ama söyle lüt-
fen kahırlanarak mı çözüyorsun sorunları… Senin 
kahrına ne desin çınar ağacı?” cevap vermedim. O da 
susmuştu. Beynimin içinde koşuşturan sorularla baş 
etmek zordu… “Çınar Ağacına sormamalı mıydım? 
Gerçekler- yaşananlar, söylenmese yok mu oluyor-
du?”  Çaresizce kaplumbağaya baktım. Onun da ce-
vaplayamadığı soruların sessiz çığlığında olduğunu 
gördüm

Sonra sanki çok uzaktaki bir masal gibi odaya do-
luştu anlattıkları… Kahırlar dolaşmış dağlarda, 
ağaçların dalları üzerinde… Ağaçların yaprakları ta-
şıyamamış bu kahırları ve bırakıvermiş yere… Yerde 
otlar, böcekler kavruluvermiş kahırdan.  Işte bütün 
bunlara alışık olmayan bir tavşan hızla avlanmayı bı-
rakıp yuvasına doğru koşmaya başlamış. Onu gören 
kuşlar, tehlikeyi etraflarına anlatmak için sağa sola 
uçuşmuşlar. Tilkiler, küçük böcekler derken domuz-
lar da oldukları yerlerden çıkıp yuvalarına ya da ko-
runaklı buldukları yerlere gitmeye başlamışlar. Yeni 
yavrulamış olan bir domuz, yavrularıyla beraber hız-
la Çatalkaya'ya doğru koşmaya başlamış. “Benim de 
yuvam oradaydı… Yumurtalarımın çatlamasına az 
kalmıştı. Ama o domuz ve yavruları onları yemiş. 
Ben yoktum. Çok da uzaklaşmamıştım. Ama yetişe-
medim. Onları kurtaramadım. Çok ağladım. Günün o 
saatinde olacak bir şey değildi bu!”

Kulaklarıma inanamıyordum. Çatalkaya denen 
dağ, Balçova sırtlarındaydı. Demek beni boşu boşu-
na suçluyordu. “Çocuklarının katili ben değilim” diye 
bağırdım sevinçle. “Yo yooo yanılmam mümkün de-
ğil. Onca zaman araştırıyorum” dedi üzüntüyle ve 
emin bir şekilde. “Ama Çatalkaya, dedin. Biz Gazi-
emir'deki dağlarda yürüdük.” Büyük bir hayal kırık-
lığına uğradığını yansıtan yüzüyle uzun uzun baktı 
yüzüme kaplumbağa… Sonra hüznün saklanamazlı-
ğında olarak; “Bir yerde bir şey oluyorsa zincirleme 
olarak o olan kendi döngüsünden de çıkarak bütün 
dünyayı etkiler, bilmiyor musun? Bilmiyorsan öğren 
ki benim çocuklarımın ölmesiyle kim bilir, örneğin 
Avusturalya'da adını bilmediğim bir ağaç ya da iklim 
nasıl etkilenmiştir?” dedi.

Şaşkınca bakıyordum ona. Çocuklarının ölümün-
den, dolaylı olarak da olsa beni sorumlu tutuyordu. 
“Sen de öyle ortalık yere mi bırakmıştın yumurtala-
rını? Neden korunaklı bir yere saklamamıştın?” de-
dim, kendimi ferahlatmak amacıyla. Sanki bu soruyu 
bekliyordu… “O da ayrı bir hikâye. Benim yuvam, 
ilkbahar ortalarında bir dalı fuşya, diğer dalı beyaz 
açan, çalı türü çiçek olan Begonvilin kök dallarının al-
tındaydı. Bir gün bir grup insan, o begonvili, topu-
ğundan ameliyat olduğu için dağlara çıkamayan ar-
kadaşına “Sen, dağlara gidemiyorsun ama bak biz sa-
na dağdan ne getirdik” diyerek götürmek üzere kü-
rekle topraktan çıkarıp yanlarında getirdikleri sak-
sıya diktiler.” 

O anda kalbim sıkıştı, bayılacak gibi oldum. Bir 
kaç sene öncesine gitmiştim. Hasta ziyaretime gelen 
arkadaşlarıma, “Bana dağları anlatın. Hatta fotoğraf-
lar çekin getirin başka bir şey istemem” demiştim. Ve 
birkaç gün sonra onlar bana o begonvilin fotoğrafını 
gösterip “Çabuk iyileş de seninle yürüyelim buralar-
da” dediklerinde “En sevdiğim çiçeklerdendir. Bal-
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konumda kaç kez yetiştirmek istedim de olmadı” de-
miştim. Bunun üzerine onlar saksıya dikilmiş olarak 
getirmişlerdi o begonvili bana. O gün dünyanın en 
mutlu insanıydım. Meğer mutluluğum, başka canla-
rın hayatı üzerine olmuş. Çalışma odamın önündeki 
balkonu kaplayan begonvil… Meğer dolaylı değil de 
gerçekten sebep olmuştum ölüme. Katildim işte. 
Kaplumbağa, balkondaki begonvili görüp tanıma-
mış mıydı? Arkadaşlıkları yok muydu onların?

Ona baktım… Bu acı gerçeği doğrudan yüzüme vu-
ramayacak kadar bilge görünüyordu. Deminden be-
ri her şeyi anlatan gözleri, başka türlü bakıyordu şim-
di. Yüzüme bakıyordu ama gözlerimden geçip büyük 
ve karanlık bir boşluğa akıyordu sanki… Ağladığı-
mın farkındaydım artık. Içim sadece acıya durmuş-
tu… Karşımda öylece duran kaplumbağa nasıl ol-

muştu da kucağıma gelip gözlerimden öpüyordu be-
ni. “Yeni çocukların yine o begonvilin korunaklığın-
da büyüyecekler, söz veriyorum. Oyle ki beni de tanı-
yacak çocukların, begonvilin anlattıklarıyla” diye-
cektim ki o, “Anladım ki bazen alışkanlıklarımızı da 
gözden geçirmemiz gerekiyor. Kendime yeni bir çalı 
dibi bulacağım. Kendini suçlamak çözüm değil.” di-
yerek gitmek için pencere eşiğine doğru yürüdü. Son-
ra birden durup başını bana doğru çevirerek yeni-
den manalı bakan gözleriyle “Aslında çözümü bili-
yorsun” gibilerinden baktı…

Bilerek ya da bilmeden etkilediğimiz hayatlar… 
Hayatlar ve biz… Biz ve çevremiz…  Her şey nasıl da 
birbirine bağlıydı böyle?.. Işte bir kaplumbağanın sır-
tındaydı dünya…

Şiraze dağılmış üslubu bozuk
Bülbül sandım kargayımış bilmedim
Enine boyuna yakışmaz yazık
Heybe sandım torbayımış bilmedim

Uzülürüm harcadığım zamana
Aklım ermez garez ile gumana
Her adem de benzemezmiş adama
Kamil sandım zorbayımış bilmedim

Görür idim gözetirdim münevver
Pahası biçilmez değerli cevher
Sarraflar da aldanıyormuş meğer
Geçmez akçe hurdayımış bilmedim

Esti asi poyraz ezdi sinemi
Yaralandım yaram almaz merhemi
Acıtıyor yaş doldurur didemi
Gonca sandım darbe imiş bilmedim

BAHTIYAR'ın eğilmeyen başıyım
Insanlığın hayaliyim düşüyüm
Tuzu yokmuş ekmeğiyin aşıyın
Gerçek dostlar nerdeyimiş bilmedim
                   (11. 12. 2019. DIKILI)

        
Gönlümün bağını ben sana açtım, 
Gel dedim gelmedin gelsen ne vardı? 
Sevseydin başına gülden bir taçtım, 
Gel dedim gelmedin gelsen ne vardı? 

Yıllardır yedim ben tatlı aşımı, 
Kedere saldın sen dertsiz başımı,
Gözümden dökülen şu gözyaşımı, 
Sil dedim silmedin silsen ne vardı? 

Doyamadım zümrüt yeşil gözüne, 
Hasret kaldım bir tek tatlı sözüne, 
Yüreğimi açtım sözün özüne, 
Dol dedim dolmadın dolsan ne vardı? 

Acıma acını dem diye kattım, 
Zehirli yılları em diye yuttum, 
Yakarıp Tanrı 'ya bir dilek tuttum, 
Bil dedim bilmedin bilsen ne vardı? 

Irfan'ım sabredip nefsimi oydum, 
Ateşten acıya inan ki doydum, 
Gönlüne, avcuna kalbimi koydum,
 Al dedim almadın alsan ne vardı?

Halkça	söyleyiş:	İki	şiir				

Bahtiyar TAKKALI
bahtƒyartakkalı@hotmaƒl.com

      BİLMEDİM

İrfan AKSOY

      NE VARDI
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      Ula Ilçesi Portakallık Köyünde yaklaşık 15 
yıldır kullanılmayan ahır şimdi bir sanat yuvasına 
dönüştü. Unlü tiyatro oyuncusu ve seslendirme 
sanatçısı Tilbe Saran'ın da içinde yer aldığı kadın 
girişimi sayesinde 15 yıl önce terkedilen ahır, ti-
yatro atölyesi olarak hizmet vermeye başladı.

Yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ve terkedil-
miş halde bulunan bir köy evini ve ahırını alan Til-
be Saran ve diğer kadın girişimciler, bir tiyatro 
atölyesi kurdu. Muğla'nın Ula Ilçesi Portakallık kö-
yünde kurulan tiyatro atölyesi, “Forum Tiyatro” 
eğitimi ile faaliyete başladı. Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi ile ortaklaşa olarak faaliyete alınan Por-
takallık Tiyatro atölyesinde çözüm bekleyen sos-
yal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel 
halkın gönüllü katılımı ile geliştirilmesi amaçla-
nıyor.

Tilbe	Saran,	 “Muğla'ya	gelerek	Şehir	Kar-
gaşası	ve	Keşmekeşinden	Kurtulduk!”

Tiyatro atölyesinin 
kurulmasında önemli 
rol üstlenmiş olan sa-
natçı , bu Tilbe	Saran
atölyenin kurulma 
aşamasını anlattı. Is-
tanbul'un kargaşalı 
hayatı ve şehrin keş-
mekeşinden bunal-
dıklarını söyleyen Sa-
ran, Istanbul'dan ayrı-

lıp Muğla'ya taşınan bir arkadaşının tavsiyesi üze-
rine Portakallık Köyündeki bu yeri bulduklarını 
söyledi. Bakmaya geldikleri ilk anda kendilerini 
buraya ait hissettiklerini belirten Saran, “Mimar 
arkadaşımla birlikte gidip bakmaya karar verdik 
ve köye geldiğimizde daha hemen kendimizi bu-

raya ait hissettik. Buraya geldiğimizde 
kapı kapalıydı. Yan düşmüş bir kapı, 15 
yıl kimsesiz kalmış bir yerdi. Oncelikle 
şu anda stüdyo olan yeri gördük. Ahır 
olarak kullanılmış ancak çökmüş hal-
deydi. Artık taşıyıcıları da çökmüş sa-
dece taş duvarlar kalmıştı. Burası çok 
hoşumuza gitti ve burada çok güzel bir 
tiyatro atölyesi kurulabileceği fikri be-
lirdi. Aslında burası bir kadın girişimi 
diyebiliriz. Çünkü burayı gösteren bir 
kadın, projeye biz 3 kadın olarak başla-
dık. Bu bizim ilk etkinliğimiz ve bu da 

gene bir kadın aracılığıyla başlamış oldu” dedi.
Saran, “Umarım Muğla Büyükşehir Belediyesi-

nin bu girişimi bütün yerel yönetimlere öncülük 
eder”

 Sanata ve Sanatçıya büyük önem veren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Portakallık Tiyatro atölye-
sine de büyük destek veriyor. Atölyede Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi ile birlikte, çözüm bekleyen 
sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin ye-
rel halkın gönüllü katılımı ile birlikte geliştirilme-
si konusunda ortak bir proje başlatıldı. Muğla Bü-
yükşehir Belediyesinin sanatın gücüne inanarak 
birlikte başlattıkları bu projenin diğer Belediye-

Çok	güzel	iki	sanat	haberi…		

	I-Muğla-Ula-	Portakallık	Köyü'nde?*
					Ahırdan	Sanata	Dönüşen	Atölye
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lere de örnek olmasını isteyen Tilbe Saran, “Uma-
rım ki Muğla Büyükşehir Belediyesinin bu girişi-
mi bütün yerel yönetimlere öncülük eder. Bunun 
iyi örneklerinin çoğaldığını görürüz hep birlikte. 
Çünkü yerel yönetimler insanın temel ihtiyaçları-
nın ilk karşılandığı kamusal alandır. Dolayısıyla 
çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, genel top-
lumsal cinsiyet sorunları, eğitim problemleri gibi 
sorunlu olan yerlerde sorunu olduğu gibi bırak-
mak değil çok farklı açılardan okunabilir açıkla-
nabilir incelenebilir olmasını sağlamak, buna çö-
züm getirmesi beklenen yönetimlerin eline çok 
büyük bir fırsat sunmuş oluyor. Bu teknik yerel yö-
netimlerce kullanıldığında ve çoğaldığında en 
azından sorunun ne olduğunu ve nerelerden kay-
naklandığını ve çözümü o sorunun bizzat muha-
tabı tarafından çözülmesine olanak sağlamış ola-
cak” diye konuştu.

Eğitmen Christoph Leucht, “Toplumda gelişim 
kaydedilmesi gereken sosyal sorunları belirliyor 
ve sahneliyoruz”

Portakallık Tiyatro Atölyesi Dünya'da “Forum	
Tiyatro”nun en önemli temsilcilerinden ve eğit-
menlerinden biri olan 'un ver-Christoph	Leucht
diği eğitim ile faaliyete başladı. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinden ve Türkiye'nin çeşitli böl-
gelerinden 20 kişinin katıldığı “Forum Tiyatro” 

eğitiminin sona ermesinin ardından sanatçılar 
bir oyun sergileyecek. Forum tiyatronun klasik ti-
yatrodan farklı olduğunun altını çizen eğitmen 
Christoph Leucht, “Bu tiyatronun amacı toplum-
daki eşitsizliklerin bazı yaşanan toplumsal so-
runların nedenini anlamak ve bunların gösteril-
diği sahneler oluşturmaktır. Daha sonra bu sah-
neler seyirci ile paylaşılıyor ve seyircilerden sah-
neye müdahalede bulunmaları isteniyor. Burada-
ki amaçta hem bu eşitsizliklerin arkasındaki si-
temleri anlamak hem de bunları nasıl değiştirebi-
leceğimizi seyirci ile birlikte düşünmeye çalış-
mak. Bir belediye için vatandaşlarının yaşadığı so-
runların ne olduğu anlayabilmek ve bu sorunları 
kim çözebilir bu sorunların çözümünde kim gö-
rev almak istiyor, bunları birlikte anlayabilmek 
çok önemli. Bir belediye için tıpkı bir okul, bir üni-
versitede olduğu gibi insan hakları, eşitlik gibi 
kavramlar çok önemli. Bu nedenle bir belediye-
nin böyle bir etkinlikle nerelerde hala gelişmeye 
ihtiyaç var bunları anlamaya çalışması çok güzel 
ve önemli bir husus” dedi. 

----------------------------------------------------------
 Haber tarihi 04 Kasım2019
*Editörün	Notu:	Portakallık	Köyü	benim	kö-

yümdür.	Sanat	uygarlıktır.	Tiyatro	da	en	sevdi-
ğim	sanat	dallarının	başında	gelir.	Bu	nedenle	
de	çok	mutlu	oldum.	(İsmail	TUNA)

		II-Tatvan'a	sanatı	sevdirdi
Bitlis Tatvan'da görev yapan Görsel Sanatlar 

Oğretmeni Sevda Eren, yaptıkları çalışmalarla öğ-
rencilerinin hayatına dokunuyor. Sadece öğrenci-
leriyle değil 81 ili de çalışmalarına katan Eren, 
amacının bölge halkının ve öğrencilerin sanatla iç-
li dışlı olmalarını sağlamak olduğunu söylüyor

Bitlis Tatvan Van Gölü Ortaokulu'nda görev ya-
pan Görsel Sanatlar Oğretmeni Sevda Eren, geçen 
mayıs ayında unutulmaz bir etkinlik gerçekleştir-
di. Meşhur tabloları öğrencileriyle canlandıran 
Sevda Oğretmen'in geri dönüşüm malzemeleriyle 
yaptığı tablolarda, ünlü ressamların eserlerinde 
yer alan karakterleri canlı model kullanarak yan-
sıtması büyük ilgi gördü.

Yaklaşık dört yıl önce ilçedeki okula atanan 
Eren, sıra dışı çalışmalarıyla hem okulda hem de 
öğrencilerin yaşamlarında farkındalık yarattı. 
Eren, öğrencileriyle yaptığı çalışmaları BirGün'e 
anlattı:
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Eren, yaptıkları çalışmalarla öğrencilerde 
olumlu değişimler gözlemlediğini söyledi. Çocuk-
ların yapabileceklerine inandırmak gerektiğini 
söyleyen Eren, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızı	karakterlere	benzeyecek	şekilde	
seçtik.	Canlandıracakları	eserleri	araştırarak	o	sa-
natçıyı,	 eseri	 incelediler	 ve	 bu	bakışlarına	kadar	
yansıdı.	Ve	derslerde	çok	aktif	olmayan	çocukları-
mızı	seçtim,	çünkü	kendilerine	güvenmeye	ihtiyaç-
ları	vardı.	Sergi	sonrasında	müthiş	derecede	özgü-
venleri	arttı.	Hepsinin	farklı	özellikleri,	farklı	yet-
kinlikleri	var.	Bir	imkân	sunulursa	kendilerini	gös-
terebiliyorlar.	 Çocuklara	 yapabileceklerine	 inan-
dırmak	gerekiyor.”

’HEP	BERABER	GÜZELİZ’
“Çalıştığım okullarda 'hep beraber güzeliz' slo-

ganıyla hareket ettim ve sadece dersine 
girdiğim öğrencileri değil de bütün oku-
lu çalışmalarımıza kattım" diyen Eren, 
bu seneki sergiyi şu sözlerle anlattı:

“Sadece dersine girdiğim öğrencileri 
değil de bütün okulu çalışmalarımıza 
kattım. Çocuklar aynı anda müdürler, 
müdür yardımcıları ve öğretmenlerle, a-
ileleriyle resim yaptılar ve bu resimler 
tek bir tabloda bir mozaik gibi birleşi-
yordu. Sonra dedim ki; Tatvan'da ki ço-
cuklarımız hayatları boyunca bir sergiye 
gitmemişler o halde onlar gidemiyorsa 
ben onlar için sergiyi Tatvan'a getire-

yim. Sanatçıları bizzat arayarak, mesaj yollayarak 
yapmak istediğim projeden bahsettim ve yurti-
çinden yurtdışından birçok güzel isim bizi des-
tekledi ve bize çalışma gönderdiler. Ayrıca 81 il-
den okulları tek tek arayarak aynı birer ölçüde 
portre çalışması istedik. Her şehirden öğretmen-
ler ve öğrenciler bize çalışma gönderdiler ve biz 
bunları birleştirdik.”

Yaklaşık 300 adet eseri 30 Kasım-2 Aralık tari-
hinde Tatvan Yaşam AVM'de sergileyeceklerini di-
le getiren Eren, amacının bölge halkının ve öğren-
cilerin sanatsal aktivitelere katılımını sağlamak 
olduğunun altını çizdi.

DİLARA	ŞİMŞEK		                                                  
	(BİRGÜN'den-	21.11.2019)

Tüm	
kadınlarımızın,	
geçmiş,	08	Mart	
Dünya	Emekçi	

Kadınlar	Gününü,	
yürekten	
kutluyoruz
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Ikiz annesi olmak demek; "Aaaa bunlar ikiz 
mi?" diye her yerde dikkat çekmek ve sorgulan-
mak demektir. 

Ikiz annesi olmak demek ; "Normal mi, tüp be-
bek mi?" sorularına sürekli maruz kalmak de-
mektir.

 Ikiz annesi olmak demek; bir ninniyi iki bebek 
için ayrı ayrı besteleyip gerekirse de ikisine ortak 
bir şekilde söylemek demektir.

Ikiz annesi olmak de-
mek; gerekirse iki bebeği-
nizi aynı anda emzirmek de-
mektir.

Ikiz annesi olmak de-
mek;	"O	benim	annem,	ha-
yır	 benim	annem!.." diye 
kavga eden çocuklarınızı gö-
rünce gözünüze yaşlar dol-
ması demektir.

Ikiz annesi olmak de-
mek; yemeğini yemeyen bir 
çocuğunuzdan kahrolduk-
tan sonra arkasından ikinci 
bir yemek yedirme savaşın-
dan da mağlup ayrılıp ye-
mekleri çocuklarının ba-
şından aşağı dökmeyi iste-
mek demektir.

Ikiz annesi olmak demek; yeni yeni tuvaletini 
söylemeye başlayan bir çocuğunu iki damla çiş 
için bin bir zahmetle ve oyunla klozete oturtmuş-
ken diğer çocuğunun bir anda banyoya dalıp elini 
ayağını yıkamasına engel olmaya çalışmak, de-
mektir. Bu arada klozette oturan çocuğunun ye-
rinden kalkmaması için eline tuvalet kâğıtlarını 
tutuşturmak ve kendisini mumyaya çevirmesine 
izin vermek, demektir ve akabinde “Elimi yıkaya-

cağım” diye ağlayan çocuğuna, “Iyi hadi yıka bari” 
demişken her yeri ıslatmasına ek olarak kayan ta-
buresinden düşmesin diye müdahale etmek, de-
mektir. Ancak bu sefer de kakasını yapmış, ama 
poposu daha yıkanmamış çocuğunun salona kaç-
masına engel olmak ve sonrasında poposunu yı-
kamaya tam ikna etmişken diğerinin taharet mus-
luğunu sonuna kadar açmasından dolayı üstünün 
hatta hatta ağzının, burnunun su içinde kalması 
ve sonrasında çöp kovasının devrilmesi,  etrafın 
mahvedilmesi, arkasından “sifonu ben çekicem” 

yarışı içindeki çocuklarına 
sabırla tuvalet eğitimi ver-
meye çalışmak demektir.

Ikiz annesi olmak de-
mek; oğlunuzla oyuncak 
arabalarla oynarken, sıkıl-
mış küçük kızınızı eğlen-
dirmek için acıkan arabala-
ra kızınızın yaptığı çay ser-
visinden içirmek demektir

Ikiz annesi olmak de-
mek; bir yere gezmeye gidi-
leceği zaman çekilen çocuk 
giyindirip soyundurma ezi-
yetini iki kere yaşayıp kan 
ter içinde kalma durumu-
nun çarpı 2 olması demek-
tir

Ikiz annesi olmak demek; ikiz annesi olmayan 
hiç kimsenin anlayamayacağı şekilde farklı bir ya-
şam, farklı bir annelik yaşamak demektir. 

Nasıl, yazıyı okurken siz de yorgunluk hissetti-
niz mi? Yanıtınızı duyar gibiyim.

İKİZ	ANNELERİNİ	SEVİNİZ!..

İKİZ ANNESİ OLMAK NE 
DEMEKTİR?

Emekçi kadınlar günü                                              Seher Tiriç ÖZTÜRK     

Olayın	kahramanları
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KADINLAR NİÇİN YAZMALI
Oğretmen-Yazar Hatice	 Sönmez	 Ka-

ya DİLSİZ	AY'nın üçüncü kitabı  Urün ya-
yınlarında basılıp yayımlandı..

Kadınlarımız daha çok yazmalı, çünkü 
bu toplumun bütün katmanlarını en iyi on-
lar tanır.

Acıları, sevinçleri, ezilmişlikleri, dış-
lanmışlıkları, itilip kakılmaları en iyi onlar 
bilir, onların duyguları daha yoğun, içinde 
yaşadıkları toplumu daha iyi analiz eder-
ler onun için yazmalılar, Daha çok yazma-
lılar ki bu toplumun kör inançlarıyla ka-
ranlığa boğduğu kadınların çevresi aydın-
lansın, sesleri gök kubbede yankılansın.

Değerli öğretmen arkadaşıma yazın ha-
yatında başarılar dilerim.

Okuru bol olsun — 
Hatice	Sönmez	Kaya	diyor	ki:	
	“Yazmak	için	çok	okumak	gerektiğinin	bilincinde-

yim.”
Doğum yerim Kırşehir. Ankara'da yaşamaktayım. 

Emekli sınıf öğretmeniyim. Oğretmen Okulunda, kla-
siklerle ivme kazanan okuma sürecim, edebiyat öğret-
menim sayesinde yazmaya yönelse de ancak emekli 
olunca kalem alabildim elime.

Başkentteki edebiyat etkinliklerine katılmam bir-
çok yazarla ve yazan arkadaşlarla ta-
nışmamı sağladı.  Uğur	 Mumcu	
Araştırma	 Vakfı'nda, Yaratıcı Yaz-
ma ve Felsefeye Giriş Seminerine ka-
tılarak yazmanın tadına vardım. Va-
kıftaki değerli öğretmenimiz Çiğ-
dem Ulker'le de grup çalışmalarımız 
oldu. Dörder öykümüzden oluşan 
“Babil'in Peri Masalları” bu çalışma-
nın ortak ürünüdür.2015 yılında baş-
ladığım bu yolculuk sanki bir yerle-
re geç kalmışım duygusuyla hızla 
ilerledi. Esinlendiğim tek olgu, yaşa-
dığımız dönemde kadınlarla çocuk-
larımızın yaraları, insan davranışla-
rı ve ilişkileri oldu.

Toplumca yaşadığımız dramla-

rın öykülerime yansımaması olanaksız. 
Gerçek yaşamdan etkilenip, esinlenerek 
oluşturuyorum öykülerimin kurgusunu 
ve karakterlerini. Olay kurgusu içindeki 
kahramanlar ve karakterler her ne denli 
gerçeklikten payını alsa da sonuçta bire 
bir yaşanmış değiller. Kimi öyküler olaca-
ğı varsayılan kurgulardan oluşmuştur.

“Uşü” kitabımdaki 'Armağan' öyküsü, 
kızımın yaşadıkları üstüne kurgulanmıştı. 
'Utanç' öyküsü, kendine kıyan bir öğret-
men arkadaşımın yaşadığı dramdı. “Uşü-
dünüz mü?” öyküsü, abisinin tecavüzüne 
uğrayıp hamile kalan genç kızın ailece ce-
zalandırılması haberini gazetelerin üçün-

cü sayfasında okur okumaz oluştu kafamda. Bu kita-
bım dosya aşamasında 'Arif Baş Oykü Yarışması'nda 
özel ödül aldı. 

“Gün Gülü” kitabındaki aynı adı taşıyan öyküdeki 
olay, öğretmenlik yaptığım bir kasabada geçmişti. 
Anımsadıkça yüreğim yanar.

Bir televizyon izlencesinde; yarım kalan bir evin ye-
nilenme sürecinde, kocasını madende yitirmiş acılı 
bir kadının, onca güzel görüntülere şamataya, karşın 
üzgün yüzü ve çocukların kederli bakışları bana “Ev” 
öyküsünü yazdırdı. Onların tek eksiği babalarının yok-
luğuydu. Insanları tüketime yönlendiren reklamların 
ya da varsıllık içinde, duygusal yoksunluğu çekmenin 

acısını ve çelişkisini yaşıyoruz aslın-
da. Mutluluğun ölçüsü; sevgidir, 
emektir, kendini güvende hisset-
mektir.

“Dilsiz Ay” kitabımdaki 'Çığlık' 
Ozgecan'ın öldürülmesi üstüne yaz-
madan duramadığım bir öyküydü. 
Yazık ki kadın ve çocuklarımızın çığ-
lıkları giderek artmakta, bizler de 
bu utançla yaşamaktayız.

Yazmak için çok okumak gerekti-
ğinin bilincindeyim. Ozellikle yazma 
edimi disiplinli çalışmayı gerektiri-
yor. Geç kaldım, ama tüm güçlüğüne 
karşın, okumanın, yazmanın ve sa-
natın sağaltıcı gücüne inanıyor, 
üretmenin güzelliğini yaşıyorum.

Nurettin ÖZKAN
 nurettƒnozkan@hotmaƒl.com

Kadınlar Günü
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Sanırım 4. sınıftaydık. Ekonomik nedenlerle 
Varlık Dergisi'ne sınıfça abone olabilmiştik. O ne-
denle ilk gün neredeyse grup halinde okuyorduk.

Ilk baktığımız yer mesut öğretmenimizin şiirle-
ri oluyordu. Bir yıldız üzerine yazılmıştı şiir aklım-
da kaldığı kadarıyla. Bildiğimiz tüm parlak görü-
nen yıldızları saydık, fakat hiçbirinin üzerinde or-
tak karar oluşturamadık. Son etütten çıktık. Kısa 
bir süre daha tartışınca rahatsız etme korkusunu 
bir kenara bırakıp öğretmenimizin evine gitmeye 

karar verdik. Sözcü seçtiğimiz arkadaşımız zile 
bastı. Az sonra Mesut Oğretmenimiz çıktı. “Biz bu 
şiirinizdeki yıldızın hangi yıldız olduğuna karar ve-
remedik. Onun için rahatsız ettik. Açıklarsanız çok 
sevineceğiz efendim.” dedi arkadaş titrek sesiyle.

O tatlı ve özel gülüşünü atarken içeri doğru: “Is-
met bak. Bizim çocuklar yıldızımızı merak edip gel-
mişler. Yıldızımızı bilememişler.” dedi. Ismet Oğ-
retmenimiz gelmedi. Mesut Oğretmenimiz çok sev-
diği Türkiye coğrafyasını anlatır gibi kendinden ge-
çercesine coşkulu bir içtenlikle anlatmaya başladı 
şiirinin konusunu:

“Gençler. Sizler de ileride evleneceksiniz. Mutlu 
olacaksınız. Çocuklarınız olacak. Bunlar sizin mut-
luluğunuza taç olacaklar. Aşk güneşinizin yıldızları 
olacaklar. Her iki gözünüzün ikisi de o yıldızınıza 
bakacaklar. Işte bizim – - diye bir yıldızı-Günseli
mız oldu. Bu şiiri de o yıldızıma yazdım. Şiirdeki yıl-
dız Günseli kızımız.” dedi.

O arada saat 23 olmalı ki Hamdi Ağabeyimiz 
elektrikleri kesti. Az sonra Ismet Oğretmenimiz 
elinde boğumlu gövdeli, büyük camlı gaz lambası 

ile kapı önüne çıkmıştı. Selamlaştık. Iyi ge-
celer, dileyip ayrılmıştık.

Eğitim güneşlerimiz iki öğretmenimizin 
yıldızları daha sonraları üçe ulaştı. Uçü de 
öz kardeşimizdir. Onlar, Ağabeyliğimizi ka-
bul ederlerse çok seviniriz.

                         *
Yıllar sonra  kardeşimizin Günseli Ber-

gama-Bölcek	Beldesi	Ortaokulu'na Ingi-
lizce öğretmeni olarak atandığını duyduk. 
Iş arkadaşım ve okul kardeşim Koray	Kut-
lu ile dersten sonra iki kez motorumuzla zi-
yaretine gittik, fakat Izmir'e gittiğinden bu-
luşup görüşemedik ve yardımcı olamadık.            

                                                                                      
(2012-Cevat Turan-61)

YAŞAMAK
Yaşamak deyince benim aklıma
Gökyüzü gelir, ağaçlar gelir.
Dağ başlarında, bozkırda
Ilgıt ılgıt esen rüzgâr gelir.
Yaşamak deyince benim aklıma
Yar gelir.

                   Mesut TARCAN

“MESUT BABA” İLE EDEBİYAT SOHBETİ

                                              Cevat TURAN

Bir	16	Mart'a	daha	ulaşmışken	analım	öğretmenimizi	ve	de	
tüm	öğretmenlerimizi!..	Elbette	1961mezunumuz	ve	yazarımız	
C.	Turan'ı	da…-(Adabelen)
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KANTARON
Eski dönemlerden beri kullanılan şifalı bitkilerden 

biri kantaron. En eski halk ilacı. 2000 yıllık geçmişe sa-
hip. Sarı kantaron olarak biliniyor ve ismini sarı çiçek-
lerinden alıyor. Doğal şekilde kendiliğinden ormanda, 
yol kenarlarında, kırlarda yetişiyor.

Kantaron yağı, kantaronun sarı çiçeklerinin aksine 
kırmızı renkte. Kırmızı kantaron adıyla da satıldığını 
görebilirsiniz. Kantaron çiçeklerinin belli koşullarda 
zeytinyağı içerisinde bekletilmesiyle oluşan kantaron 
yağı en doğal başucu ilacımız aslında. Sarı kantaron çi-
çekleri zeytinyağında bekledikçe, şifasını zeytinyağına 
geçirdikçe, sarı renkteki yağ mucizevi şekilde kıpkır-
mızı oluyor.

Kantaron	yağı	ve	yararları:
• Kantaron yağı hücre yenileyici özelliği sayesinde 

açık yara ve kesiklerde çok etkili. Cildin kendi kendini 
yenilemesine yardımcı olur.

•  Yanıkları iyileş-
tirir. Eski dönemler-
den beri yanık iyileş-
tirici özelliğinden fay-
dalanılmaktadır. Ya-
nık bölgeye sürüldü-
ğünde hem acısını ha-
fifletir, hem de anti-
septik özelliği saye-
sinde oluşacak ilti-
haplanmayı giderir.

• Kantaron yağı 
ezik ve morlukların 
hızlı iyileşmesini sağ-
lar.

• Romatizma ağrı-
larına iyi gelir. Kas ve 
eklem ağrılarını hafif-

letme özelliğine sahiptir. Ağrıyan bölgeye kantaron ya-
ğı ile masaj yapılması önerilir.

• Kantaron yağı bazı cilt problemlerini tedavi eder.
• Yazın güneşten kaynaklı yanıkların iyileşmesini 

hızlandırır, acısını alır.
• Kantaron yağı mide rahatsızlıklarının giderilme-

sinde yardımcıdır.
• Kantaron yağı varis olan bölgelere masajla uygu-

landığında varis görünümlerinin azalmasına yardımcı 

olur.
Yara ve yanık iyileştirici, ağrı kesici, anti mikrobiyal 

ve hücre yenileyici özellikleriyle kantaron yağı her ev-
de bulunması gereken, şifası tecrübelerle kanıtlanmış 
mucize etkilere sahip bir doğal yağ.

Kantaron	yağı	kullanırken	dikkat	edelim!
• Kantaron yağı güneşte lekelenmeye sebep olabi-

leceği için, cildinize sürüp güneşe çıkmamanız gerekir.
• Ayrıca herhangi bir hastalığınız varsa kullanma-

dan önce doktorunuza danışın.
• Hamilelikte kullanmayın.
• Alerjik bünyeniz varsa kullanmadan önce cildini-

zin küçük bir bölgesinde test edin. 
(Olivya	Dükkân-İnternette)
       -----------------------------------------------------------    
      
MAVİ	KANTARON
Kerem	YILMAZ
drkeremy@hotmail.com

Yeşil içinde rastladığım bir mavi kantaron çantamda 
Deniz çekiliyor sandım tango çalarken kulağımda 
 
Sarı arı oldu, dokundu deniz üstündeki tomurcuklara 
Teşekkür ettim içimde ritimden sevi yaratan şarkıya 
 
Sarı güneş oldu takiben besledi damarlarımı suyla 
Bir bisikletli gülümserken saydamlaştı sandım dünya 
 
Yeşilin üzerinde nur kırmızıya hayran eden 
Denizi sulayan güneş yeşil kırmızıyı büyüten 
 
Isıtıyor içimizdeki sitem güneşe duyulan özlemi 
Kokuyor kıyı sabrediş tomurcuk mavi olurken...  

----------------------------------------------------------------
K.	Yılmaz	diyor	ki:	
İsmim	Kerem	Yılmaz.	Antalya'da	oturuyorum.	Aslen	Anka-

ralıyım.	 21.01.1980	 doğumluyum.	 Gazi	 ve	 Ankara	Üniversi-
te'lerini	bitirdim.	2012	yılından	beri,	Protez	Uzmanı	Diş	Heki-
mi	olarak	kendi	muayenehanemde	çalışmaktayım.	Bu	şiir	ça-
lışmam,	umarım	derginizde	yayımlanmak	üzere	kabul	edilir.	
Sevgi	ve	saygıyla…	

Özge KAYA
zokaya@gmaƒl.com

Doğadan
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Dalgıç Niyazi ve arkadaşı, arabalarını bir koyda, 
denizin tam kenarına, incecik kumların üzerine 
park edip malzemelerini boşalttılar ve sözleştikle-
ri yerli balıkçının teknesine taşıdılar, kıyıdan iki 
milden fazla açıldılar. Ayaklarında paletleri, beden-
lerinde dalgıç giysileri, bellerinde ağırlık kurşunla-
rı ve kemerleri, sırtlarında tüpleri, gözlerinde de-
niz gözlükleri, ellerinde deniz tabancaları, balık tel-
leri ve en önemlisi de derinliği ölçen, pusulasıyla 
yönlerini bulmalarını sağlayan su altı saatleriyle, 
denize gömüldüler. Bunu, açıkta seyreden büyük 
gemilerin, dev tankerlerin kendileri için oluştur-
duğu büyük tehlikelere rağmen yaptılar. Oluşan su 
akıntıları ve dalgalardan, farklı yönlerden üzerleri-
ne gelen esintilerden, korunma çabaları da caba-
sıydı. Buna indikleri kırk metre derinlikteki suların 
soğuk, karanlık, korkutucu sükûnetini de eklemek 
gerekiyor. Niçin bütün bunlar?  O derinliklerde ci-
rit atan sinaritler, akyalar, orfozlar... Gelinler gibi 
alın yazılarına boyun eğmiş, nazlı nazlı salınan, al-
benili, hülyalı, ürkek, gizemli balıklar için elbette. 

Dalgıçlar, onların bu derin ve karanlık sulardaki 
özgür, başlarına buyruk, kısıtlamasız yaşamlarına 
hayranlıkla, bir o kadar da saldırganca baktılar. 
Hayranlığın kalplerini yumuşattığı, o uyuşukluk nö-
betinden sıyrıldılar. Lâcivertimsi, puslu, karanlık 
derinliklerin varsıllığını muştulayan tetikleyici al-
benisi ve taşkınlık yüklü hırsla gelişen ataklıkla on-
ca balığa bön, açgözlü ve acımasız bakışlarla, azgın 
boğalar gibi saldırdılar. Çok güçlü, ilk tutkuların çıl-
dırtıcı tetikleyiciliğiyle iki dalgıç, tanımlanamaz bir 
avlanma, can alma arzusuyla, hırsla o derinlikler-
de, bolca balık avladılar. Her seferinde sil baştan 
başlamak, onca deneyimin, yaşanmışlığın ışığında 
yeteneklerini sınamak, hırslarını tatmin etmek, ka-
rarsızlıklardan, belirsizliklerden, yoksulluktan sıy-
rılmak ve varsıllıklar, güzellikler içinde yaşamaya 
koşmak… Yoğun hırsların tetiklediği baskıyla sal-
dırganlıkları tavan yaptı. Acımasız ve saldırgan dav-
ranmak, doğayı ve canlıları hiçe saymak, hor gör-
mek, yaşama hakkına saygısızlık… Elindeki lamba-
sının güçlü ışığı karşısında tamamen umarsız, kı-
mıltısız kalan o koskoca balıkların korkuyla titre-

yişleri zaman zaman içini burktu Dalgıç Niyazi'nin. 
O bakışlarda, o titreyişlerde öylesine bir kabullen-
mişlik ve teslimiyet okunuyordu ki! Olümcül saldı-
rı öncesi yaşanan dehşet, ıstırap, umarsızlık… Ka-
ranlık, derin sularda, gizemli ve devasa bir suskun-
luğa gömülerek ölümü kabullen zavallılar… Taban-
canın zıpkınından çıkarılıp tele takılan her balığın, 
dalgıcı daha da hırslandırması ve şevkle, açgözlü-
lükle yeniden saldırıya geçmesini tetiklemesi… Hiç 
kimsenin boy ölçüşemeyeceği bir saldırgan ener-
ji… Birçok canlıyı acımasızca yok ederek varsıllığa,  
mutluluğa ulaşabilme hayalleri… Sözleştikleri sa-
atte deniz yüzeyine çıktılar ve tekneyle, arabalarını 
park ettikleri yere geldiklerinde, kötü bir sürprizle 
karşılaştılar. Araba, iki karışa yakın yükselen deniz 
sularının içinde, kumların arasında kalakalmıştı. In-
ce kumlu deniz suları az da olsa arabanın içini de 
doldurmuş, tabanda birikmişti. Arabayı bir köylü-
nün traktörüyle yüksekçe bir yere çektiler ve te-
mizlediler, havalandırdılar, kurumaya bıraktılar. Ya-
kınlarındaki bir çoban kulübesinde yatıp uyuyarak 
dinlendiler. Kent yaşamının kendilerine sunduğu o 
rahatlıkların ve dinlendirici ortamın özlemiyle iç 
çektiler. Kalktıklarında da kuruyan arabalarının 
motoru sulardan pek zarar görmediğinden hemen 
çalışınca, çok sevinen iki dalgıç, arabayla balık hali-
ne gittiler; yaklaşık altmış kilo balığı satıp parasını 
üleştiler ve mutlulukla evlerine döndüler. Ama ara-
larında gördükleri hesaba itiraz eden, arabanın ya-
kıt parasını ve diğer giderleri yüksek bulduğunu 
söyleyen dalgıç arkadaşı, paragözlülüğüyle, değer 
bilmezliğiyle Niyazi'nin çok canını sıktı, gönlünü 
derinden yaraladı. Nerede o duyarlılık, içtenlik, gü-
ven ve anlayış üzerinde gelişen dostluklar? O, us-
larda yer edinen, yürekleri dolduran, her geçen 
gün yükselen, taşan dostluk pınarları… Güven duy-
gusunun ihanete uğraması, o en sıkı bağların da do-
laşıp, düğümlenip, çözülmesi, kopup kesilmesi. Iri-
ce bir balık götürdüğü inançlı, deneyimli, yaşlı ba-
bası, Niyazi'ye teşekkür etti; düşüncelerini aktardı; 
içgüdüsel bir öngörüyle, babacan bir otoriterlikle, 
içtenlikli sesiyle yol gösterdi. “Yüce Rabbimin in-
sanlara yemesi için helâl kıldığı tüm canlıları, kişi 

DALGIÇ

Öykü   Zekeriya YAVUZ
zekerƒyayavuz@gmaƒl.com
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ancak kendi ihtiyacı kadar avlayıp tüketmeli, aşırı-
ya kaçmaktan, çok cana kıymaktan kaçınmalıdır de-
rim ben! Zira elde ettikleri o paradan bir hayır gö-
receklerini hiç sanmam. Kendilerinden misliyle çı-
kar!” Onca yaşlanma ve yıpranmaya karşın, deneyi-
min baskın inandırma gücü ve de deneyimli bir ira-
denin öngörüleri karşısında giderek gerileyen 
hırslar… Babasının uyarıları kulaklarında çınlar-
ken, günlerce derin düşüncelere daldı; derin sular-
daki o iri balıkların, savunmasız, zavallı hareketsiz-
likleri vicdanını kemirdi durdu. Her an duyumsa-
nan vurgun yeme korkusu ise hiç akıldan çıkmadı.  

Yaşamını tehditlerle, gaspla, çirkeflikle o sahil 
kasabasında sürdürmekte olan Gaspçı Katil Atıf, 
motorlu küçük kayığı ile koyları tek tek dolaşır, ba-
lık çiftliklerine yanaşır, tehditler savurur ve çiftlik-
lerde bin bir emekle beslenen çipuraları, levrekleri 
kepçesiyle kendi kayığına doldururdu. Bu arada da 
ellerindeki deniz tabancaları ile avlanan dalgıçla-
rın önünü keser, malzemelerini ve yakaladıkları ba-
lıkları da tehditle ellerinden alırdı. Zorla ele geçir-
diği bütün bu balıkları, malzemeleri götürüp satar, 
eline geçen paranın tümünü hemen o gün içkiye 
uyuşturucuya harcardı. Kaderdi bu,  Dalgıç Niya-
zi'nin yolu da bir kış gecesinde, Gaspçı Katil Atıf 'ın 
yaşadığı o sahil kasabasına düştü. Gece yarısıydı, 
hiç delinmeyen zifiri bir karanlık dört bir yana çök-
müştü. Arabasıyla tek başına geldiği bu sahil kasa-
basının üç dört km. uzağında, denizin hemen dibin-
de, ıssız bir zeytinlikte, ağaçların arasındaki çok al-
çak bir düzlükte park etti. Kaçak avlanan dalgıçla-
rın peşine düşüp, onlara nefes aldırmayan, tüm mal-
zemelerine ve balıklarına el koyan Jandarma'ya ya-
kalanmamak içindi bu önlem. Arabasında soyun-
du, dalgıç giysilerini giydi. Deniz dibine dalarken 
ağırlığını arttıracak olan kemer ve kurşunları beli-
ne bağladı. Diğer malzemelerini ellerine aldı. Çev-
resi levrek kaynayan karşıdaki adanın tam karşısı-

na,  en yakın noktaya ulaşmak için sarp yamaçlar-
da, çalılıklar arasında, cıvıklaşan, su kusan dar pa-
tikada, kayıp yuvarlanmamak, bir şeye takılıp tö-
kezlememek için lambalarının birini yaktı; yere 
doğrulttu. El lambasının buğulu camından dökülen 
kar beyazı ışık huzmeleriyle, çiseleyen yağmur al-
tında çok çileli bir yürüyüşe geçti. Tehlikelere gebe 
zifiri karanlık gecede, henüz yolu yarılamamıştı bi-
le. Solundaki denizde, hafif ışığı güçlükle seçilen ba-
lıkçı motorundan bir anda ateşlenen tüfeğin mer-
milerinin, ıslık çalarak az ilerisindeki kayaya isabet 
ettiğini anlar anlamaz kendini yere attı; lambasını 
söndürdü;  sürünerek patika kıyısındaki büyükçe 
bir kaya parçasının ardına gizlendi. Lambasının ışı-
ğını fark etmişlerdi demek ki! Denizdeki tüm balık-
ların kendisine ait olduğunu sanan ve onlardan hiç 
kimseye pay vermek istemeyen, bencil, kıskanç, 
gözlerini para hırsı ve kan bürümüş yerli balıkçı-
lardan birinin ateş ettiğinden adı gibi emindi. Ol-
dum olası yabancıları ve dalgıçları hiç sevmezler, 
nefret ederlerdi adeta. Balıkçı motoru uzaklaşınca 
da ayaklandı, silkindi, lambasını açtı, iyice önüne tu-
tarak sessizce dar patikada ilerlemeye koyuldu. Bir 
ara kulaklarında, minik bir şelalenin şırıltıları çın-
ladı. Durakladı ve lambasının ışığını, su şırıltısının 
geldiği sağ yanına çevirdi. Gördükleri karşısında 
korkudan dizleri titredi, tüm bedeni sarsıldı. Bir 
adım sağında onlarca metre derinlikte ıssız bir ma-
den kuyusu vardı. Hiçbir önlem alınmadan öylece 
bırakılıp gidilmişti. Kış süresince yağmur sularıyla 
oluşan derecikler maden kuyusuna şırıltılarla dö-
külüyor ve değişik yönlere ayrılan galerilerin de-
rinliklerinde yitip gidiyordu. Bir aksilik sonucu içi-
ne yuvarlanıp bu maden kuyusuna düşse, cesedini 
haftalar, aylar sonra bulabilirler miydi acaba diye 
düşündü. Tüm bedeni korkuyla buz kesti. Ardın-
dan da iniş aşağı,  hızlı adımlarla adanın tam karşı-
sında, deniz kıyısına ulaştı. Adaya beş yüz metre 

uzaklıktaydı. Yağmur damlaları alabildiği-
ne irileşirken, sığ yerleri yürüyerek, derin-
leşen yerleri de yüzerek geçti. Levreklerin 
alabildiğine bol olduğu bu adanın çevresin-
de kıyıya paralel olarak paletlerini oynat-
maya, avının, nasibinin peşinde sessizce 
ilerlemeye başladı. Bir anda önünde beliri-
veren levreklerin en iri olanlarının üzerin-
de lambasının güçlü ışıklarını sabitledi. Göz-
leri güçlü ışığa kilitlenen, tutsak olan lev-
rekler, hareketsiz kalakaldı. Kimisi de son 
bir çırpınışla kendini sığ denizin dibindeki 
bir taşın ardına atmaya çabaladı. Yalnızca 
kafasını gizleyebildi, bedeninin diğer yanı 
açıkta kaldı, savunmasız, umarsız korku-
dan tir tir titredi. Dalgıç Niyazi, her türlü acı-
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ma duygusundan yoksun bir davranışla, levreğe ge-
rektiği kadar yaklaştı ve elindeki deniz tabancasını 
balığın başına doğrultarak tetiğe asıldı. Tabanca-
dan süratle fırlayan zıpkın baş, korkudan yarı öl-
müş balığın tam başına saplandı. Böylelikle de balı-
ğın bedeni hiç hasar görmedi. Kısa iple tabancaya 
bağlı zıpkınla birlikte balığı kendine çeken dalgıç, 
cansız balığı zıpkından çıkarıp elindeki tele taktı; 
tabancasını yeniden kurdu ve yeni avının peşine 
düştü. Saatlerce hırsla, tutkuyla, heyecanla, sabırla 
levreklerin peşinde yüzdü durdu. Tek düşündüğü 
olabildiğince çok levrek vurmak, çok para kazan-
maktı. Saatine baktı, dört saattir hiç ara vermeksi-
zin avlanmıştı. Elinde sımsıkı tuttuğu tel tamamen 
iri levreklerle doluydu. Epeyce ağırlaşan levrekle-
rin, on kiloyu çoktan aştığını anladı. Bu arada uzun 
süreli avlanmalarda hep zorlandığı o gereksinme-
nin kendisini iyice sıkıştırdığını duyumsadı. Uze-
rindeki dalgıç elbiselerini çıkarmaya zamanı yok-
tu. Sidik torbasını boşaltıncaya kadar öylece işedi. 
Kasıklarının ve çevresinin sıcacık sidiğiyle bir anda 
ısındığını duyumsadı. Artık kıyıya çıktığında soyu-
nacak, deniz suyunda temizlenecekti. 

Duyumsadığı büyük yorgunluğun ardından bu 
işi sonlandırmaya karar verdi. Işte tam o anda, az 
ötesinde bir motorlu kayığın yolunu kestiğini ve 
kendisini beklediğini gördü. Gaspçı Katil Atıf, ışık-
larını Dalgıç Niyazi'nin üzerinde sabitledi ve her za-
manki gibi kendinden emin, en sert sesiyle tehdit-
lere girişti: “Ulan yabancı, tabancanı, gözlüğünü, pa-
letlerini, lambalarını ve de avladığın o balıkların 
hepsini hemen benim kayığımın içine at ve bura-
dan kaybol, bir daha da sakın görünme! Yoksa seni 
hemen burada, şimdi öldürüveririm, hiç acımam ya-
parım, kimse de seni bulamaz, hadi acele et!” Dalgıç 
Niyazi kıyıya yönelerek birkaç metre ilerledi ve sığ 
yere ulaştığında da ayaklarının üzerine dineldi. 
Gaspçı Atıf 'a doğru döndü, deniz tabancasını ona 
doğrulttu. “Ulan sıkıysa dene! Bana doğru yaklaştı-
ğın anda tabancanın tetiğine asılırım, ben seni bir 
balık gibi gebertirim, hadi görelim bakalım el mi ya-
man, bey mi?” Şimdiye kadar hiç kimsenin kendisi-
ne karşı koymadığını düşünen gaspçı,  bu kararlı 
karşı duruştan alabildiğine ürktü ve hemen deniz 
tabancasının menzilinden uzaklaşmak üzere kayı-
ğıyla geri çekildi. “Bu kez elimden kurtuldun ama 
buralara gelmeye devam edersen seni eninde so-
nunda yok edeceğim, bunu bil!” Vahşi bir kurt gibi 
saldırganca uludu ve kayığıyla oradan uzaklaştı, git-
ti. “Sıkıyorsa, gücün yetiyorsa gelir yaparsın.” diye 
bağıran dik duruşlu, asi ruhlu Dalgıç Niyazi de elin-
de deniz tabancası, ayaklarında paletleriyle geri ge-
ri yürüyerek kıyıya ulaştı. Bu günün kötü sürprizle-

ri hiç bitecek gibi görünmüyor, terslikler birbiri ar-
dı sıra eklenip duruyordu. Yağmur suları, arabasını 
park ettiği düzlükte birikmiş, göllenmiş, diz boyu-
nu çoktan aşmıştı. Minik bir göle dönüşen düzlük-
teki arabası, yarısına kadar sulara gömülmüştü. 
Arabanın içi, motoru çamurlu suların saldırısına uğ-
ramış, görünmez olmuştu. Sabah olmasını ve sula-
rın çekilmesini beklemekten başka yapacak bir şey 
yoktu. Hava da kıpırtısız deniz suları gibi serin ve 
sessizdi. Kapkara ve donuk gökyüzü, kesif bir sisle, 
dinginlikle doğanın üzerine çökmüştü. Zihnini ke-
miren kuşku ve düşüncelerle, yüreğine düşen piş-
manlıklarla sendeleyerek kıyıya dönen dalgıç, ça-
kılların üzerine oturdu; kendisinden bıkıp usanan 
denize baktı, dalgıç lambalarının ışığından kurtul-
ma çabasıyla yorgun, bitkin düşmüş o balıkları gö-
rür gibi oldu, giderek solan ay ışığının kararan ay-
dınlığında derin düşüncelere tutsak düştü. Ağzın-
dan, burnundan taşan, gümüşi soluğu uzadı gitti. 
Aylardır derin sulara her daldığında, zihninin bir 
köşesinde varlığını sürdüren vurgun yeme tehlike-
si, yerli balıkçıların düşmanca tavırları bir bir göz-
lerinin önünden geldi geçti. Ve de bir anda cinnet 
geçirmişçesine saldırıya geçebilen köpek balıkla-
rı...  Inançlı babasının, kulaklarında çınlayan uyarı-
ları aynen gerçekleşiyordu. Bir çekiciyle arabasını 
çektirecek, temizletecekti. Büyük bir olasılıkla su 
alan motoru çalışamayacak, küflenmeye yüz tuta-
caktı. Ucuz, düşük demeden arabasını elden çıkar-
manın yolunu arayacaktı. Kazandığı tüm paralar 
misliyle cebinden çıkacaktı. Diğer yandan birlikte 
avlandığı dalgıç arkadaşlarının vefasızlığı, cimrili-
ği, değer bilmezliği bir kez daha canını sıktı. Yıllar 
önce, hasadı yeni yapılmış sahildeki o buğday tar-
lasında sigara tiryakisi, dikkatsiz, özensiz bir dalgıç 
arkadaşının çıkardığı o yangını ve tarlanın orta ye-
rinde yığılı yüzlerce saman balyasının kül olup git-
mesini, sonrasında da aylar boyu polis ve jandar-
madan kaçarak geçirdiği günleri, onca acıyı, güçlü-
ğü anımsayınca, canının sıkıntısı daha da arttı. O an-
larda deneyimlilerden bir uyarı gelmemesi, dene-
yimli bireylerin ve bilinçli davranışların giderek 
alanı boş bırakması, önlemsiz kişilerin ve deli fişek 
davranışların o boşluğu doldurması… Kendisinin 
sigara içmediğinin kanıtlanmasıyla, yangına neden 
olan sigara tiryakisi dalgıcın tutuklanmasıyla o be-
lâdan güç bela kurtulabilmişti. Ozellikle de ellerin-
deki lâmbasının ve deniz tabancasının önünde, ita-
atkâr kurbanlıklar gibi korkuyla titreyen o savun-
masız, umarsız balıklar gözünün önünden hiç git-
medi. Deneyimler çoğaldıkça, yaşam daha iyi kav-
randıkça yaşananlar daha da bir gözden geçirildi, 
süzgeçle süzüldü. Uykusuzluk ve yorgunlukla uyu-
şan bilincin zayıflayan uyarılarıyla artan üzünçlere 
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ve pişmanlıklara ancak gece karanlığının sessizli-
ğinde katlanılabildi… 

Yalnızca yürekli ve korkusuz olmak, işinde ça-
lışkan ve sabırlı davranmak yeterli miydi? Peki ya 
vicdan, merhamet, adalet, tüm canlıların yaşama 
hakkına saygı?.. O pişmanlıkla anımsanan geçmişi, 
üzünç yüklü varsıllık hırsını bir daha asla yaşama-
mak, o açgözlülüğün dürtüsüne asla kapılmamak, 
kendisini huzurlu bir yaşamın yatıştırıcı kollarına 
bırakmak, vicdanlı apak bir dünyayı kabullen-
mek… Hayvanları hep av nesnesi olarak gören in-
sanoğlunun tarihsel açgözlülüğünü, zulmünü terk 
etmek… Varsıllığa ulaşma hırsı, derin düşüncelerle 
birlikte yitip gitti. Yüreğinden taşan pişmanlık duy-
gularının giderek kendisini rahatlattığını duyum-
sadı. Işıltılı gözlerine, yüzüne bir gülümseme yayıl-
dı, denize ve doğaya karşı içtenlikle duyumsadığı, 

bolluk ve şükran yüklü duygular tavan yaptı. Sabah 
güneşinin ilk ışıkları karşısında, hücresinden açık 
havaya çıkan bir tutsak gibi gözlerini ovdu sonra da 
bir elini kaldırıp kamaşan gözlerine siper etti. Anı 
ve düş bombardımanı altında yarı uykulu geçirilen 
onca saatler sonrasında sabah melteminin okşa-
yışlarıyla, bakışlarında bir üzünç yoğunluğu birik-
ti. Zayıflıkları, kararsızlıkları sonlandı. Yüreğinin 
derinliklerinde duyumsadığı bahar sıcaklığı ile Dal-
gıç Niyazi, o anda yaşamının en önemli kararların-
dan birini verdi: “Sahip olduğum tüm av malzeme-
lerimi derhal elden çıkaracağım ve bir daha asla av-
lanmayacağım. Yaşamımı tümüyle insani, vicdani 
ve mantıklı, doğru bir temele oturtacağım. Kararlı-
lığımdan asla vazgeçmeyecek, hiç tökezlemeden, 
yavaşlamadan doğruluğuna inandığım bu yolda 
dimdik yürüyeceğim…”
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SANAL	ALEMDEN…	Öylesine…
																																				Derleyen:	İsmail	TUNA

Ozgür Eğitim Yayınları'nın sürdürmekte 
olduğu Mevlüt KAPLAN adına düzenlenen 
“Yazma	Yarışması” “ÖYKÜ”, 2020'de  dalında 
olacak.

A)	AMAÇ:
Yazarlarımızı özendirmek, yazdıklarını 

değerlendirmek, nitelikli yapıtlarla çocuk 
düzeyine uygun, yazınımızı zenginleştirmek.

B)	KOŞULLAR:	
1. Yarışma herkese açıktır.
2. Konu seçimi serbest. Dil ve içerik 8-18 yaş 

düzeyini kapsayacak.
3. Oykü dosyası 50 sayfadan az, 60 sayfadan 

çok olmayacak. (A4 boyutlu kâğıda) çift aralıklı 
olarak daktilo ya da bilgisayarla yazılacak.

4. Yarışma, 2019-2020 yılında yayımlanmış 
çocuk-genç öykü kitaplarına da açık.

5. Yarışmaya katılma süresi 9 Eylül 2020 günü 
saat 17.00'de sona erecek.

6. Yazarlar yarışmaya tanınmış oldukları adla 
katılacak.

7. Yarışmaya beş dosya ya da beş kitapla 
girilecek, ürünler geri verilmeyecek.

8. Dosya ya da kitaptan birine yazarın kısa 
özgeçmişi, fotoğrafı, açık adresi, telefon numarası 
eklenecek.

C)	ÖDÜLLER:
9. Birinciye; 2.000 TL ödenecek.
10. Ikinci, üçüncü ve mansiyon ödülü 

kazananlara plaket ve kitap seti verilecek.
11. Dereceye giren dosyalar ileride 

kitaplaştırılacak olursa yazarla sözleşme 
yapılacak.

Ç)	SEÇİCİ	KURUL:	Ahmet	ÖZER,	Sedat	
SEVER,	Asım	ÖZTÜRK,	Oğuz	TÜMBAŞ	ve	
Özgür	KAPLAN

D)	YAZIŞMA	ADRESİ:
 Ozgür Eğitim Yayınları 858 Sok. Paykoç Han 

No:9/B Konak / IZMIR
Tel - Faks (Belge Geçer): (0232) 484 10 39
e-posta: mevlutkaplan35@hotmail.com

Bir	Duyuru!..

24.	MEVLÜT	KAPLAN	EDEBİYAT	ÖDÜLÜ/2020

Almanya	Başbakanı	
Merkel	alışverişte.

İki	foto:	İsmail	Tuna.	Yurttaşlarımızın	yaratıcılığı:	Yer	Karşıyaka,	
Asılda	Yüksek	Doz	ilaç	için;	Çevirme,	trafik	için	kullanılır.	
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09	 Şubat	 2020 günü yaptığımız olağan 
genel kurul toplantısında Dernek yönetimine 
yeniden seçilen Mustafa	 Özmen,	 Ahmet	
Özden,	Cezmi	Dikmen,	Cemil	Güçlü Sevil	 ve 
Önsay	 Ağa	 arkadaşlarımızı kutluyor ve 
onlara başarılar diliyoruz.

19. GENEL KURULUMUZ
YAPILDI

Her devrim, kendini anla-
mış, benimsemiş kuşakların ye-
tişmesiyle yaşayabilir. Bu ne-
denle yeryüzünde her devrim, 
kendi eğitim sistemini kurmayı 
ve yerleştirmeyi temel almıştır. 
Türk Devrimi de doğal olarak ay-
nı yolu izlemiş, hedef olarak seç-
tiği  düzeyi-"çağdaş	uygarlık"
ne ulaşmak için eğitim ve öğre-
time öncelik vermiştir

Türkiye'nin  geri	 kalmışlık
yapısını değiştirmeye yönelik, “Irgattan bilim ada-
mı, marabadan sanatçı” yetiştiren bir eğitim mode-
liydi köy enstitüleri.

Ve Köy Enstitülüler “bilen” olma yanında, “ya-
pan” aydın olarak tarihteki yerlerini aldılar.      

Bir anlamda sınıfsal yapı on-
larla değişti. Enstitü sonrası ya-
şamını köy öğretmenliği yapa-
rak geçiren, her anını halkın 
mutluluğu için tüketen, her ör-
gütlülükte yer alan, nerede mü-
cadele varsa orada boy göste-
ren, ezilen, sürülen, öldürülen 
öğretmenlerimizi saygıyla ve 
minnetle anıyoruz. Elbette Köy 
enstitüsü mimarları Hasan	Ali	
YÜCEL İsmail	Hakkı	TON-'i ve 

GUÇ'u da… 
Köy Enstitüleri, Milli Kurtuluş Savaşı'nın dev-

rimci ruhunun yansımalarıdır. Selam olsun Ata-
türk'ümüze de!

Ülkemiz için bir aydınlanma devrimi olan KÖY ENSTİTÜLERİNİN
80. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ!

Derneğimiz  Dünya	 Emekçi	 Kadınlar	 Günü
için Izmir Kültürpark'ta IBB'nce düzenlenen 
etkinlikte stant açtı. Standımızda dergimiz 
yazarları  ve Rıza	Yetim,	Ali	Kaya,	Bekir	Özgen
Ahmet	Cengiz kitaplarını imzaladılar. Ayrıca bu 
süreçte  Oğret menimiz  da Serpil 	 Tankuş
konuğumuz oldu.  İzmir Büyükşehir	 Belediye	
Başkanımız	Tunç	SOYER de standımızı ziyaret 
etti ve bize onur verdi. Fotoğrafta 'le Tunç	Soyer
dergimiz yazarları Ali	 Kaya,	 Ahmet	 Cengiz,	

Bekir	Özgen, Birgül	 Güçlü  ve yönetim kurulu 
üyelerimiz  ve  Sevil	 Önsay	 Ağa Cemil	 Güçlü
görülüyorlar.

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR
GÜNÜNÜ KUTLADIK



Haberler Haberler Haberler

     Oğretmen okullarının kuruluşunun 172. yıldönümünde Türki-
ye'de “ ko-öğretmen	yetiştirme	süreci	ve	öğretmen	okulları”nı	
nuşmak için 'daydık. Konuşmacı olarak Adabelenli Eği-Can	Radyo
timci Yazar 'ın katıldığı programda, Adabelenli Ahmet	Nuri	Doğan
Müzik Oğretmeni  de Mandolin ve akordeonu ile Işıltan	Uşaklıgil
marşlar ve şarkılarıyla katkı koydu. Program canlı ve internette de 
görüntülü olarak yayımlandı.

Öğretmen Okullarının Kuruluş Günü
16 MART'TA CAN RADYODAYDIK

Israr ve inatla derneğimiz için bir şeyler 
yapmak amacıyla çalışan temsilcilerimiz var. Bu 
kahvaltı buluşması da Muğla temsilcimiz Şadi 
Aslan'ın öncülüğünde gerçekleşti. Aralarında 
bulunamasak da yüreklerimiz onlarlaydı.

    Muğlalı Adabelenliler'e bu güzel 
buluşmaya katıldıkları için yürekten 
sevgiler...

Benim	neyime	gerek	korkulu	düşler,
Uyanmak	varken	derin	uykudan
Dolaşsam	kitaplarda	sayfa	sayfa
İnci	gibi	dizilse	dilimde	sözcükler.
Bir	uğur	böceği	düşse	avucuma,

Uçursam	onu	yeniden
Adabelen	Tepesi'ne

				Muammer	ÖZLER	-1961 Mezunu

MUĞLA'DA ADABELENLİLERİN KAHVALTI BULUŞMASI VARDI
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ALİ AYCEN
1951 Mezunumuz

Okulumuz mezunu Bayram 
Avcı'nın yönettiği Ortaca 
Folklor ve Araştırma Derne-
ği'nin geleneksel gecesine 
Adabelenliler olarak biz de 
katıldık. Böyle folklor gece-
sini bir Adabelenli'nin dü-
zenlemesi bizim için hiç de 
sürpriz değil. Çünkü Adabe-
lenin temelinde bu kültür 
var. Bayram Avcı'yı kutluyo-
ruz ve bundan sonra da ken-
disine başarılar diliyoruz.

MUĞLA-ORTACA'DA ADABELEN'DEN
ESİNTİLER VARDI

MÜMİN BEŞOLUK 
1964 Mezunumuz

RAMAZAN ÖZCAN 
1950 Mezunumuz
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Yirmi yıl. Az değil bir der-
nek için. Nereden, nasıl ve ni-
ye başladı bu serüven?

Küçük yaşlarda Adabe-
lenli olduk. Kederi ve sevinci 
birlikte yaşadık. Zaman gel-
di, mezun olduk, gittik. Yıllar 
gelip geçti. Okulda birlikte 
yaşanan duygularla yeniden 
birlikte olma, sevgi yoğunlu-
ğunu paylaşma özlendi. Bu-
nun için ilk girişim 1983 yı-
lında gerçekleştirildi. Oku-
lumuzdan 1959-1960-1962 yıllarında mezun 
olan Hüseyin	 DEMİRBİLEK,	 Rafet	 CANGÖ-
ZEN,	Ali	Erman	ÖĞÜNÇ,	Ercan	KÖYLÜ	işe gi-
riştiler.

05 Şubat 1983 tarihinde ilk olarak “ADABE-
LEN'DEN	ESİNTİLER” adı altında, fuar içi Ada 
Gazinosu'nda bir gece düzenlendi. Bu geceye ka-
tılanlar kendi devre arkadaşlarından oluşuyor-
du.

Aynı yıl, 28 Mayıs 1983'te ikinci bir gece dü-
zenlendi.  Bu kez diğer devrelerin de katılımla-
rıyla büyük bir coşku yaşandı. Bu gecede, her yıl 
mayıs sonu, haziran başlarında bu gecelerin tek-
rarlanması kararı alındı. Bu karar uyarınca 
1984, 1985, 1986 ve 1987 yıllarında aynı yerde 
geceler düzenlendi. 1987 yılındaki 6. Gece'de, 
Hüseyin	DEMİRBİLEK, gecelere kendilerinden 
sonraki kuşakların sahip çıkmalarını istedi. Iz-
mir'den , Manisa'dan Sedat	ÖZTÜRK Süleyman	
SELÇUK Levent	SUNGUR, Aydın'dan da  gönül-
lü olarak bu görevi üstlendiler. 7. Gecemiz Fuar	
içinde 'ta yapıldı. Bu ge-	DİLEK	RESTAURANT
ceye katılım çok olmuştu. Düzenleyici dostların 
deyişiyle . Bu geceler her yıl süt	maya	tutmuştu
düzenlenecekti. 

Düzenlendi de. Ne var ki bu gecelerin düzen-
lenmesinde görev alan arkadaşlarımız çok sı-
kıntı çekiyorlardı. Dernek kurma düşüncesi bu 
süreçte gelişti. Dernekleşme bu sıkıntıları orta-
dan kaldırabilirdi. Bu düşünce 14. gece ve son-
rasında gündeme gelmeye başladı. Düşünce ol-
gunlaştı. Dernek kurulmasına karar verildi. 
1972 mezunu teknik çalış-Hasan	 ERDOĞAN	
maları yapıp derneğin tüzüğünü hazırladı. Ku-
ruluş başvurusu yapıldı. 30.04.2001 tarihinde 
de tüzük onaylanarak derneğimiz resmen ku-
rulmuş oldu. Dernek olarak ilk yemeğimizde Fet-
hiye'de kucaklaşıldı. Dernekleşme ile yalnızca 
dünözlem (nostalji) yemeklerin sürdürülmesi-
ni değil, aynı zamanda derneğin kültürel, sosyal, 
eğitsel ve sanatsal etkinliklere yer vermesi de 
öngörüldü.

En önemli amaçlarımızdan birisi de aklını 
kullanabilen, sorgulama kültürüne sahip, üret-
ken, yaşama sımsıkı bağlı, laik-demokrat dü-
şünceleri yeni arayışlarla yaşadığımız yıllara ta-
şımak ve cumhuriyetimizin devrimci eğitim an-
layışına sahip çıkmak oldu.

Adabelenliler Derneği olarak, ülkemizde eği-
timle ilgili her türlü çalışmada görüş bildiren, ge-
rekiyorsa görev alan sivil bir toplum örgütü ola-
rak yaşamımızı sürdürmek kararlığındayız.

DERNEĞİMİZ 20 YAŞINDA 

9 Şubat 2020 Genel Kurulumuz


