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HAYAT, YAﬁAMAK, SANAT...*
Zafer GENÇAYDIN

“Niçin, hayat sofras›nda karn› doymuﬂ
bir misafir gibi kalk›p gidemiyorsun?”
Lucretius
Yaﬂam›n gizine ve anlam›na öteden beri ak›l erdirmeye çal›ﬂan insano¤lunun en büyük meraklar›ndan biri de ölümden sonraki bilinmezliktir. Ölümden
sonra dirilme veya yaﬂam›n sürece¤i inanc› ise, “yok
olma” düﬂüncesini sindirememek; ölümü kabullenememek, ölümsüz olma iste¤inden kaynaklan›r. Çeﬂitli
kültürlerdeki, insan bedenini mumyalay›p saklama
düﬂüncesi bunun en belirgin göstergesidir. Ölüm, ayr›l›ﬂ, bunun sonucu da yaln›z kalma olgusudur. Yaln›zl›k, ölüm ve açl›k gibi insan›n en büyük korkular›ndand›r. Öylesine dayan›lmaz bir duygudur ki yaln›zl›k, türkülerde bile dile getirilmiﬂtir: “Ölüm Allah’›n
emri ayr›l›k olmasayd›.”, “Ayr›l›k ateﬂten bir ok” dizeleri bunun nas›l yak›c› bir duygu oldu¤unu anlatmaya
yetiyor.
Ayr›l›¤›n ac›s›na dayanamayan sevdal›lar›n, ölümü kurtuluﬂ sayd›klar›na iliﬂkin birçok eser vard›r!
Ayr›l›k, yaln›zl›¤a terk edilmektir; de¤ersizleﬂtirilmek,
cezaland›r›lmakt›r. Belki de bu tür duygular›n yaratt›¤› hüzün, insan›n içine düﬂtü¤ü umars›zl›ktan kaynaklanmaktad›r.
Ölümle gelen yaln›zl›k ise ayr›l›ktan, yokluktan
da öte bir anlam taﬂ›r. Adnan Binyazar, “ﬁairin Kedisi” adl› öyküsünde; erken yaﬂtaki o¤lunu ve ard›ndan
da eﬂini yitiren Cahit Külebi’nin çekti¤i yaln›zl›¤›n›n
dayan›lmazl›¤›n› anlat›rken onu ﬂöyle konuﬂturur:
“Adnan, Adnan, onlar yokluklar›n› da al›p götürdüler.” 1
ﬁair, sevdiklerinin yokluklar›n› kendi yaln›zl›¤›nda o denli derinden yaﬂar ki, onun için ölüm yaln›zca
yokluk de¤il, yoklu¤un da ötesinde, dönüﬂü olmayan
ve onu isyan ettiren bir yaln›zl›kt›r. Belki insano¤lunu
ölümsüzlü¤ün çaresini aramaya iten neden, ard›nda
büyük boﬂluk b›rakan yaln›zl›k korkusudur. ‹nsan soyunun, yaﬂamdan çok ölümü düﬂünmesinin nedeni de
buna ba¤lanabilir.

Organizman›n ömrünü tamamlamas› olarak kabul
edilen ölüm, yaﬂambilimcilerce, bir yok oluﬂ de¤il,
Lavoisier yasas›nda anlam›n› bulan bir biçim de¤iﬂtirme olgusudur. De¤il bir insan›n, bir kavmin yok olmas› bile do¤an›n umurunda de¤ildir. Çünkü do¤a ne ba¤›ﬂlay›c›, ne çocu¤unun yoklu¤una a¤layan ﬂefkatli bir
ana, ne de gaddard›r. O, kimseye karﬂ› sorumlulu¤u
olmayan, yaln›zca ba¤l› oldu¤u varoluﬂ yasalar›n›n iﬂlerli¤ini yerine getiren bir durumun ad›d›r. Ölüm de
yaﬂam da do¤a için birdir. Bilim adam›, felsefeci ya da
sanatç› için ölüm ne anlam taﬂ›rsa taﬂ›s›n, de¤iﬂmeyen
bir ﬂey varsa o da ölümden kaç›lamayaca¤› gerçe¤i
karﬂ›s›ndaki umars›zl›k duygusunun insan üzerinde
b›rakt›¤› etkidir.
“Sokrates’e: Otuz Zalimler seni ölüme mahkûm
ettiler, dedikleri zaman: ‘Tabiat da onlar›!’ demiﬂ.” 2
Sokrates’in ölümü alg›lay›p dile getiriﬂi, kuﬂkusuz
ﬂairin ya da bir kahraman›n alg›lay›ﬂ›ndan farkl› olacakt›r. Ahrete inanan bir dindar için ölüm, sa¤l›¤›ndaki doyumsuzluklar›n› giderece¤i bir baﬂka yaﬂama geçiﬂ anlam›n› taﬂ›rken; “Bütün dertlerin bitti¤i yere gidece¤iz diye dertlenmek ne budalal›k!”t›r 3 diyen
Montaigne ise, acaba yaﬂam›n anlams›zl›¤›n› m› yoksa yaﬂam›n üstesinden gelemeyenlerin, ölümü bir kurtuluﬂ olarak görmeleri gerekti¤ini mi vurgulamak istemektedir?
‹nsanl›k tarihi boyunca, merak konusu olmuﬂ olan
yaﬂam ve ölüm, yaﬂam›n anlam›, iyili¤i-kötülü¤ü ya
da k›sal›¤›-uzunlu¤u ile ilgili de¤il niteli¤i ile ilgilidir.
“Aristo, Hypanius ›rma¤›n›n sular› üstünde bir tek
gün yaﬂayan küçük hayvanlar bulundu¤unu söyler. Bu
hayvanlarda, sabah›n sekizinde ölen genç, akﬂam›n saat beﬂinde ölen ihtiyar ölmüﬂ say›l›r. Bu kadarc›k ömrün bahtl›s›n› bahts›z›n› hesaplamak hangimize gülünç
gelmez? Ama sonsuzlu¤un yan›nda, da¤lar›n, nehirlerin, y›ld›zlar›n ömrü yan›nda bizim hayat›m›z›n uzunu, k›sas› da o kadar gülünçtür.” 4
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Bundan altm›ﬂ yetmiﬂ y›l önce, ömrünü rençperlikle tüketmiﬂ; “Topraktan ö¤renip kitaps›z bilen”lerden olan A¤›nl› Osman A¤a ölünce, okur-yazar bile
olmayan kar›s›na: “Altm›ﬂ yedi y›l birlikte yaﬂamak
nas›l bir ﬂey?” diye sorduklar›nda, o da: “Sanki bir
kuﬂ, çal›ya kondu kalkt›.” diye yan›tlar. “Bin y›l yaﬂamakla, bir gün yaﬂamak aras›nda fark yoktur.” diyen bilgenin düﬂüncesini böylesine güzel özetleyen
bir söz var m›d›r acaba!
“Hayat›n de¤eri yaﬂanmas›nda de¤ildir, iyi yaﬂanmas›ndad›r; öyle uzun yaﬂam›ﬂlar vard›r ki pek az
yaﬂam›ﬂlard›r. ﬁunu anlamakta geç kalmay›n: doya
doya yaﬂamak y›llar›n çoklu¤una de¤il, sizin gücünüze ba¤l›d›r.” 5
Yaﬂam›n sonu olarak ölüm, varoluﬂun gizi karﬂ›s›nda insan›n kendisini ‘var etme’ ve ‘hayret’ duygusu uyand›rarak, merak›m›z›; araﬂt›rma, ö¤renme,
keﬂfetme iste¤imizi güdülemede önemli bir etken
olabilir. Bir anlamda, yitip gitme korkusu karﬂ›s›nda
kendimizi unutturmamak için, yaﬂam›, dolay›s›yla da
kendimizi de¤erli k›lma amac›na dönük etkinliklere
yönlendirmesi aç›s›ndan, yarat›c›l›¤›n kayna¤›d›r da
denilebilir. Çünkü insano¤lu, varl›¤›n› sürdürebilmesini ve do¤ay› daha kolay yaﬂanabilir bir duruma getirebilmesini yarat›c›l›¤›na borçludur. Bu anlamda
yarat›c›l›k, “Varoluﬂun zorunlu bir devam›d›r. Varl›¤›m›z› yaratarak ifade ederiz.” 6 Bu ba¤lamda sanat,
baﬂlang›çta yaﬂam› sürdürebilme eyleminin ta kendisi olmuﬂtur ve “Hayat› anlayan zekân›n, onu en ilgi
çekici, en güzel ﬂekillere sokmas› anlam›na gelir.”
Sanat›n amac›, hayat› de¤iﬂtirmektir. Ama Vincent
van Gogh’un dedi¤i gibi: “tamamlanmam›ﬂ bir taslak olan dünya duygusuzca de¤iﬂtirilirse geriye pek
bir ﬂey kalmaz.” 7 Sanatsal yarat›c›l›k olmazsa, yaﬂam kurulaﬂmaya, anlams›zlaﬂmaya baﬂlar. Yaﬂam›n
anlams›zlaﬂmaya baﬂlamas›; yap›lacak bir ﬂeyin; örne¤in yaﬂama sevincinin, yaﬂam enerjisinin kalmamas›na, insan›n kendini de¤ersiz bulmas›na, dolay›s›yla da yaﬂamdan b›kmas›na yol açar. Böylece kendini de¤ersiz hissetmeye baﬂlayan insan, art›k yaﬂamdan haz duymamaya baﬂlad›¤› için ya kendini intihara ya da ihtiyarl›¤a haz›rl›yor demektir.
Yaﬂamdan haz duymak yaﬂam›n gizlerini anlay›p bilmektir. Aristo: “Bilmekten haz duydu¤umuz
için ö¤renmek isteriz.” der. ‹nsan›n evren karﬂ›s›nda

duydu¤u hayret ve hayranl›k duygusuna dayal› sorgulama, keﬂiflerin temelini oluﬂturur. Bunun temelinde de korkusuzca soru sorabilme iste¤i yatar. Yaﬂamak bir anlamda fark etmek, fark edilenlerle ilgili
sorular sorabilmek ve düﬂünmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Descartes boﬂ yere: “Düﬂünüyorum, öyleyse
var›m.” dememiﬂ. Yetiﬂkinler gibi, eleﬂtirel yetiye
sahip olmamakla birlikte, do¤a olaylar› ve yaﬂamla
ilgili olarak, “Çocuklar›n sorduklar› ve büyük insanlar›n cevap vermedikleri sorular toplan›p da bir kitap
halinde bast›r›lsa ne hoﬂ bir ﬂey olurdu! Çocuklar›n
da filozoflar ›rk›na mensup olduklar› görülürdü.” diyor Jean Guitton ve çocuklar›n, insan› ﬂaﬂk›na çeviren sorular›ndan birkaç örnek veriyor: “Mademki iki
gözümüz var, neden iki ﬂey görmüyoruz?” / “E¤er
ben gökyüzüne gitseydim, Tanr› benim oraya ç›kmama engel olabilir miydi?” / “Baba, Tanr› neden acaba ﬂeytan› öldürmüyor? O zaman yeryüzünde kötülükten eser kalmazd›.” 8 gibi sorular düﬂündürücü ve
anlay›p kavrama iste¤inin göstergeleri oldu¤u kadar
derin düﬂünebilme filizlerinin de tohumlar›d›r ayn›
zamanda.
T›pk› çocuklar gibi imgelem dünyalar›n›n zenginliklerinden kaynaklanan, hiç de akla uygun gözükmeyen sorular soran düﬂseverlere bilim çok ﬂey
borçludur. Hiçbir art düﬂünce gütmeden ‘içindeki çocu¤u konuﬂturan’, düﬂüncelerine ‘sansür’ koymayan,
özgür düﬂünceli insanlar için yaﬂamak, bir anlamda
evrende olup bitenleri fark etmek ve fark edilenlerle
ilgili sorular sorabilmek ve düﬂünmek demektir. Örne¤in: yaklaﬂ›k iki yüz y›l önceleri, Jules Verne, bugün gerçekleﬂmiﬂ bulunan; Aya Yolculuk, Yerin
Merkezine Yolculuk gibi romanlar›n› yazd›¤›nda,
edebiyat dünyas› bile, onu, ‘hayal dünyas› geniﬂ bir
deli’ olarak nitelemiﬂti. Geleneklerin ve inançlar›n
kölesi olmuﬂ o dönemin insanlar›n›n Jules Verne’i
anlamalar› beklenemezdi kuﬂkusuz. Uçman›n sadece
kuﬂlara ve meleklere özgü bir özellik oldu¤una kesin
olarak inanan biri için ay’a uçmay› hayal etmek bile
günah iﬂlemekle ayn› anlama gelir. Onlar, ölümden
sonraki daha mutlu bir yaﬂam için (!) Tanr›’ya yaranma ad›na bu dünyadan elini ete¤ini çekmeye haz›r,
düﬂünce tembelleridir ki her ça¤da benzerlerine s›kça rastlan›r.
Uygarl›k tarihi bugünkü durumunu, gerçekleri
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ö¤renme u¤runa itilip kak›lmay›, yarg›lanmay› ve
hatta ölümü bile göze alabilen bilim ve düﬂünce kahramanlar› Sokratesler, Brunolar, Pîri Reisler, Galileler gibi daha nicelerine borçludur; yoksa o kahramanlar›n yaﬂad›klar› dönemlerin para babalar›na ve
yetkililerine de¤il. Sokrates’i bald›ran zehri içmeye
mahkûm eden “Otuzlar Meclisi”ndekilerden kaç›n›n; ya da Galileo’yu yarg›layan engizisyon mahkemesi üyelerinden ve Galileo’nun savundu¤u tezin
yanl›ﬂl›¤› konusunda bilirkiﬂilik yapan sözde bilim
adamlar›ndan hangisinin ad›n› bilen var? ‹liada ve
Odysseia destanlar›n›n yarat›c›s› Homeros’un yaﬂad›¤› Truva kentinin yöneticisini, herhangi bir soylusunu ya da tüccar›n› an›msayan; Rembrandt’› aforoz
eden, Michel Angelo’yu hapse atan Papa’n›n; açl›k
s›n›r›nda yaﬂayan Vincent van Gogh Hollanda’s›n›n
zenginlerinden birinin ad›n› bilenimiz var m›?
“Dünyan›n en yoksul insan›, paradan baﬂka hiçbir ﬂeyi olmayand›r.” diyen Schopenhauer gibi düﬂünürsek; yenilik ve gerçeklerin peﬂinde koﬂan bilim, düﬂün ve sanat insanlar›n› yarg›lama erkinden baﬂka
hiçbir ﬂeyi olmayan ‘yoksul’lar unutulup gittiler,
ama ‘yal›nayak, baﬂ› aç›k Sokrates’ iki bin y›ld›r
kendini savunarak yaﬂ›yor. ‹nsanl›k tarihi boyunca,
din ad›na, ahlak ad›na ve devlet ad›na öldürülen birçok düﬂünür, sanat ve bilim ﬂehitleri de insanl›k var
oldukça yaﬂayacaklard›r. Çünkü uygarl›k onlar›n
damgas›n› taﬂ›yor.
S›n›rs›z imgelem gücüne, özgür düﬂünceye, yenilikçili¤e sahip olmalar› nedeniyle; bilim, düﬂünce
ve sanat insanlar›ndan ahlakç›lar ve egemen güçler
hep korkmuﬂlard›r. Çünkü yaﬂad›klar› ça¤›n tan›¤›
olan bu ‘ﬂ›mar›k çocuklar›n ne yapacaklar› belli olmaz.’ Platon, ﬂairin do¤uﬂtan ihtilalci oldu¤unu vurgular ve “ﬁairin hayali… Dünyadaki ﬂeylerin hepsinden çok daha güzel ﬂeylerle yüklüdür” 9 der. Çok etkileyici diyalogu Symposium’da da gerçek sanatç›lar
ile neyi kastetti¤ini anlat›r: “Yeni bir gerçekli¤e yaﬂam verenlerdir bunlar.”
Gerçek sanatç›, entelektüel ö¤renme aﬂk›n›n ürünü olan eleﬂtirel bilinç ve seçimci tavr›n, titiz gözlem
yoluyla kazand›¤› deneyimler sonunda, do¤an›n gerçe¤ini ya da biçimlerini estetik imgeler arac›l›¤›yla,
kendi düﬂüncesinde yeniden düzenleyerek ifade
edendir. ‹ﬂte bu yeniden düzenleme iﬂinin ad› da ‘so-

yutlama’d›r. Yarat›c› zekâ ise soyutlamac› zekâd›r.
Freud ise: “Gerçekte fantazyadan geriye do¤ru gidildi¤inde tekrar realiteye ulaﬂan bir yol vard›r ve bu
yol sanatt›r.” 10 diyerek sanat›n do¤a ve yaﬂamla olan
ba¤›n› vurgulamak istemiﬂtir. Duyarl›k kazand›rman›n ötesinde, bir baﬂka bilgi türü, bilgi edinme yolu
olarak da sanat, bilime öncülük de ederek uygarl›¤›n
ve teknolojinin geliﬂmesine katk›da bulunur.
“Yaratman›n, keﬂfetmenin, düﬂünmenin hazz›n›
tadan sanatç›lar, bilim adamlar› ve filozoflar için her
türlü ç›kar, ün, sayg›nl›k gibi ﬂeylerden daha çok yaratman›n ve keﬂfetmenin verdi¤i haz önemlidir. Onlar için yaﬂamak, uzun süre yeryüzünde kalmak de¤il, düﬂünmek ve evrenin gizlerine varmakt›r. Spinoza: “Bilge kiﬂinin ölümün de¤il, yaﬂam›n üzerine düﬂündü¤ünü söyler.” 11 Bu çaba, ‘sahip olmak’ anlay›ﬂ›ndan ‘olmak’ anlay›ﬂ›na geçmek için gösterilen
sürekli bir u¤raﬂ›n bir parças› yönünde alg›lanmal›d›r. Eckerhart da: “‹nsanlar ne yapt›klar›n› de¤il ne
olduklar›n› düﬂünmelidirler.” sözüyle, ‘olmak’ kavram›n› aç›klar. Olmak, “sahip olmak’›n, yani bencillik ve ben’ine ba¤l›l›¤›n karﬂ›t›d›r.” Bir anlamda ‘olmak’, çok ﬂeye sahip olmak iste¤i yerine çok ﬂeye
gereksinim duymadan yaﬂayabilmek, ruhsal doyuma
ulaﬂmak, olgunlaﬂmak yönünde yorumlanmal›d›r.
Gerçek anlamda geliﬂmiﬂlik, yani olgunlaﬂmaksa, teknolojiye sahip olmakla de¤il, sanat›n özü olan
haz duyma yoluyla duyarl›¤› geliﬂtirmekle gerçekleﬂtirilir. Unutmamak gerekir ki “bilgisiz (bilimsiz)
toplumlar cahil, duyars›z (sanats›z) toplumlarsa barbard›r.” E¤er keﬂfetmekten haz duymay›, sanat›n güzelliklerini yaﬂam›m›z›n her alan›na sokabilmeyi ö¤renebilseydik, hiçbir karﬂ›l›k beklemeksizin yaratman›n ve de¤erler üretmenin gururunu yaﬂayabilirdik. ‹ﬂte o zaman insan iliﬂkileri ve yaﬂam daha zevkli, daha düzenli olur, varoluﬂun anlam›n› daha derinden duyumsard›k.
Duygu dünyam›z›n ve kültür yaﬂam›m›z›n giderek çoraklaﬂt›¤› günümüzde yaﬂamak, uzun y›llar
yeryüzünde kalmak de¤il, yaﬂama, çok ve anlaml›
olaylar s›¤d›rabilmektir. E¤er yaﬂam›m›z verimsiz ve
anlams›z geçiyorsa, ha yaﬂam›ﬂ›z ha ölmüﬂüz, de¤iﬂen bir ﬂey olmaz!..
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Irwin Edmann, Sanat ve ‹nsan, çev. Turhan O¤uzkan, MEB Yay. ‹stanbul 1991, s. 48.
Herbert Read, Sanat ve Toplum, Umran Yay›nlar›, Ankara 1981, s. 108.
11
Erich Fromm, Sahip Olmak ya da Olmak, çev. Ayd›n Ar›tan, Ar›tan yay›nevi, ‹st. 1990, s. 183.
* Bu yaz› ‘Sözcükler’ dergisinin Mart-Nisan 2007 say›s›nda da yay›mlanm›ﬂt›r.
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A⁄INLIYIM SÖYLEM‹ B‹TECEK M‹?
S. Selami TAﬁBAﬁI

1997 y›l› sonbahar›nda, Ahmet Çetin’in öncülü¤ünde Ankara-Atatürk Orman Çiftli¤i’ndeki
T‹GEM Salonu’nda A¤›nl› hemﬂerilerimizin kat›laca¤› yemekli bir toplant› tertip edildi.
Toplant›ya yetmiﬂe yak›n hemﬂerimiz kat›ld›.
Toplant›n›n ana gayesi; mevcut yönetime destek verilerek derne¤in daha aktif hale getirilmesi,
hemﬂerilerimizin s›kça bir araya gelebilecekleri
bir meskenin kiralanmas›, ileriki y›llarda kaynak
yarat›larak sat›n al›nmas›, A¤›nl› han›mlar›n,
A¤›nl› gençlerin dernek binas›nda buluﬂturulmas›,
tan›ﬂt›r›lmas›, kaynaﬂt›r›lmas› idi.
Toplant›ya kat›lanlar›n hemen hepsi ortaya
konulan düﬂünceleri paylaﬂt›klar›n› ifade ettiler.
Dernek binas›n›n temini maksad› ile yard›m
ça¤r›s› yap›ld›. Toplant›ya kat›lanlar›n büyük bir
ekseriyeti içtenlikle kabullendiler. Yapacaklar›
yard›m miktarlar›n› aç›klad›lar. Sonraki günlerde
yard›m sözü verenler ödemelerini yaparak “pingeli” oluﬂturdular.
Dernek yönetimleri, ilerleyen dönemlerde
özel toplant›lar ve geceler düzenleyerek art› kaynaklar yaratmaya çal›ﬂt›lar. ‹stenilen kayna¤›n yarat›lmas›nda bu tür gayretlerin yeterli olmad›¤›
görüldü. Baﬂka çareler aranmaya baﬂland›. Eﬂya
piyangosu tertibine karar verildi.
Dernek yönetiminde olan arkadaﬂlar›m›z›n
üstün gayret ve çal›ﬂmalar› ile hedeflenen miktara
ulaﬂ›lmam›ﬂ olsa da az›msanmayacak bir gelir
sa¤land›.
Dernek yönetiminde olmayan baz› hemﬂerimiz gönüllü olarak bu çal›ﬂmalara kat›larak hat›r›
say›l›r ölçüde para toplad›lar.
Hali vakti yerinde olan birkaç hemﬂerimiz
toplu para yard›m›nda bulundular.
Neticede toplanan paralarla Ankara’da çok
güzel bir daire sat›n al›nd›. Tefriﬂiyle birlikte, al›nan daire hemﬂerilerimizin hizmetine sunuldu.
1997 y›l›n›n sonbahar›ndaki düﬂünce gerçe¤e dö-
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nüﬂtü.
Bu hususta eme¤i geçen, baﬂta yönetim kurulundaki arkadaﬂlar›m›za, yard›m›n› esirgemeyen
hemﬂerilerimize, o gün oldu¤u gibi bugün de bir
daha gönülden teﬂekkür ediyorum. Hepsinden Allah raz› olsun…
Han›m hemﬂerilerimiz tahminlerin üzerinde
ilgi göstererek çeﬂitli aktiviteler gerçekleﬂtirdiler.
Bu tür faaliyetlerini daha da art›rarak devam ettirmekteler. Sonuç olarak dernek binas›n› en çok han›mlar kullanmaya baﬂlad›lar. Ne yaz›k ki gençlerimiz beklenen ilgiyi göstermediler. Halbuki ilk
hedef onlar› bir araya getirmek, tan›ﬂt›rmak ve
kaynaﬂt›rmakt›. Olmad›, olmuyor...
Bir ara dernek yönetiminin tamamen gençlere
b›rak›lmas› düﬂünüldü. Ancak, yönetimi oluﬂturacak say›da gönüllü bulunamad›. Yönetime al›nan
gençler istenilen düzeyde gayret göstermediler.
Görüldü ki analar› babalar› gibi A¤›n’a sevdal› de¤iller.
Yeni nesil; A¤›n d›ﬂ›nda çal›ﬂ›yor, A¤›n d›ﬂ›nda okuyor, A¤›n d›ﬂ›nda evleniyor, A¤›nl› tan›mayanlarla evleniyor, A¤›n d›ﬂ›nda çocuklar› do¤uyor, büyüyor. A¤›n’› hiç görmeden büyüyenler
çok. A¤›n d›ﬂ›nda büyüyen çocuklar A¤›nl›y›m
demiyor. Diyenlerse ana-baba hat›r› için diyorlar.
Bizler, nereli oldu¤umuz soruldu¤unda, vilayetimizi söylemeden A¤›nl›y›m demekten keyif
al›yoruz. Bizi tan›yan yabanc›lara A¤›n’› ezberletiyoruz. A¤›nl› olmaktan gurur duyuyoruz…
Bizden sonraki kuﬂak ne yaz›k ki A¤›nl›y›m
söylemini unutacak.
Çocuklar›m›za, torunlar›m›za A¤›n’› tan›tacak, A¤›n’› sevdirecek bir yol keﬂfedilmezse, derneklere yönetici olacak say›da A¤›nl› bulamayaca¤›m›zdan korkuyorum.
Dilerim korktu¤umla kal›r›m!
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ANA
(Adresine ulaﬂamayan mektuplar)
Mustafa YORULMAZ
Ana, hani köyden ayr›l›rken ben
Yolcu etmeye gelen
Kalabal›¤›n ön saflar›nda durup
Baﬂ›nda beyaz tülbentinle
Gözyaﬂlar›n› silerek:
‘Tez gelesin o¤ul’ diyordun ya
Bo¤az›ma dü¤ümlenen h›çk›r›ktan
‘Hakk›n› helal et’ diyememiﬂtim ana!
Vatan asker bekliyor diye
Duyar duymaz koﬂtum
Çanakkale’deki cepheye
Köy önündeki tarlada
B›rakt›¤›m saban›
Aﬂa¤› ba¤› bellerken
Meﬂenin dibine koydu¤um
Kazma ile küre¤i
Söyleyememiﬂtim sana
En kötüsü de,
Dursun Emmi’den ald›¤›m
Yar›m çuval bu¤day›
Anlatamam›ﬂt›m,
O da de¤irmende kald› ya
Ona yanar›m.
Ana, hani köyden ayr›l›rken ben:
‘Tez gelesin o¤ul’ diyordun ya
Bugün aylardan Ocak
Y›l 1915,
Gelibolu’da bir siperdeyim…
Ayaklar›m su içinde
Üstümde kar taneleri
Bir elimde tüfe¤im
Düﬂman› gözetliyorum
Önümde bir tas üzüm hoﬂaf›
Diyece¤im, akﬂam yeme¤indeyim…
Ak koyunun yününden
Ördü¤ün çorab›, kaç ay oldu
Aya¤›mdan ç›kartamad›m
Siperden sipere koﬂmaktan
Vallahi y›kayamad›m.
Bu kaç›nc› siper girip ç›kt›¤›m
Bu kaç›nc› taarruz
Düﬂman› yar›p geçti¤im
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Kefensiz topra¤a verdi¤im
Bu kaç›nc› ﬂehit
Art›k sayam›yorum.
Ana, hani köyden ayr›l›rken ben:
‘Tez gelesin o¤ul’ diyordun ya
Dün düﬂümde gördüm seni
Rahmetli babamla,
Yemen’den dönmeyen
A¤abeyim Osman’›.
Birlikte oturuyorduk ayvanda
Hoﬂ bir koku vard›
Getirdi¤in ayranda
Hepimiz gülerken sen a¤l›yordun
Bense dayanamay›p:
‘Ana… ana…’ diye ba¤›r›yordum.
Omzumdan silkelenerek uyand›m
Hasan Çavuﬂ gülerek:
‘Hayrola Ali’ dedi
Bismillah çekip geldim kendime.
Ana, hani köyden ayr›l›rken ben:
‘Tez gelesin o¤ul’ diyordun ya
ﬁimdi sabah oluyor
Siperler askerle doluyor
Anl›yorum ki hücum emri verilecek
Bu hesap er geç görülecek
Hasan Çavuﬂ ba¤›r›yor:
‘Az kald› ha, az kald›’ diye.
Süngümüzü takt›k
Atmaca gibi bak›yoruz
Kumandan›n ‘hücum’ diye
Kükremesini bekliyoruz
Hep bir a¤›zdan getirdik
Kelimeyi ﬂahadeti
Bir solukta okudum
Ö¤retti¤in tüm dualar›
Bilinmez, kaç›m›z sa¤ kal›r geride
Bilinmez kaç›m›z gider rahmete
Olur ki dönmezsem sana
Köyden ayr›l›rken diyememiﬂtim ya
‘Hakk›n› helal et ana’
19.08.2006
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B‹R MEHMET KABASAKAL VARDI...
Hüseyin KABASAKAL

(Geçen say›dan devam)
2. ‹kinci Evlilik ve Askerlik:
Aile çemberi içinde süregelen bu tats›z olaylardan sonra yaﬂam normal seyrine girmiﬂti. Ba¤,
bahçe, tarla iﬂleri u¤raﬂ›lar›, gönül ac›lar›n› az çok
unutturmuﬂtu.
1926 y›l› okul tatilinde A¤›n’a gelen babam,
evlenme konusunu ortaya att›. Yine gelin adaylar› arand›. Sonunda uygun bir k›z üzerinde karara
var›ld›. Bu, teyzem Ayﬂe idi. K›sa sürede gerekli
haz›rl›klar tamamland›. O dönemin yöntemi olan
dinsel törenle, 3 Temmuz 1926 akﬂam› nikah k›y›ld›.
Kabasakal soyunun ikinci kolundan olan teyzemin aileye giriﬂinden herkesin gönlü rahat ve
mutlu idi. Bu rahatl›k içinde güzel bir dü¤ün de
yap›ld›. Pederﬂahi aile, yine kurulmuﬂtu. Ne var ki
bu kez de amcam›n askere al›nma iﬂi ortaya ç›km›ﬂt›.
3 Ekim 1926 günü, 1320 (1904) do¤umlular
askere ça¤r›ld›. Çantas›n› s›rtlayan gençler Elaz›¤’da toplanmak üzere A¤›n’dan ayr›lm›ﬂlard›.
Bu günden terhis tarihi olan Haziran 1928’e
kadar yaﬂanan olaylar, bu yap›t›n ikinci bölümünde, ‘Amcam’ taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r. Yeniden eve dönünceye kadar ailenin yaﬂam›nda aﬂa¤›daki de¤iﬂiklikler olmuﬂtu.
Yeni evlilerin ayr›l›ﬂ›, baﬂta teyzem olmak
üzere hepimizde üzüntü yaratm›ﬂt›. Bu ayr›l›k daha çok amcam› y›pratm›ﬂt›r. Her ne kadar karﬂ›l›kl›, s›k mektuplaﬂma yap›lm›ﬂsa da buradaki ayr›l›¤›n özlemi, oradaki askeri koﬂullara eklenen
özlem, gün geçtikte büyüyen buruk duygular›
kamç›lam›ﬂt›r. O dönemde ancak on günde gelebilen posta günleri say›l›yor, o gün Aba, Hasana¤agilin çeﬂmenin baﬂ›nda beklemeye baﬂl›yordu.
Mektup gelirse, büyük bir sevinç ve heyecanla
eve koﬂar, mektubu okuturdu. Mektup gelmezse,
omuzlar› çöker, ad›mlar› a¤›rlaﬂ›r, yüz çizgileri
derinleﬂirdi.
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Bu arada teyzemin hamile oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›. Bu, ailede sevinçli bir bekleyiﬂ yaratm›ﬂt›. Dolay›s›yla, anne ve çocu¤unun sa¤l›kl› bir geliﬂme
içinde do¤umun gerçekleﬂmesi için gerekli özen
gösterilmiﬂti. Sonunda Aba’n›n usta elleriyle bir
o¤lan çocuk do¤du. K›rm›z› saçl›, beyaz tenli bebe¤e ‘Mahmut’ ad› verildi. Mahmut bir iki ay
içinde tombul, canl›, tatl› bir bebek olmuﬂtu. Onu
o kadar sevmiﬂtim ki, günün büyük kesimini onu
sevmekle geçiriyordum.
Bir sabah a¤lama sesleri ile uyand›m. Olay
çok ac›yd›. Mahmutçuk geceleyin bo¤ulmak suretiyle ölmüﬂtü. Beﬂdutlara gitmeden, yol üzerindeki K›ra Mezarl›¤›’na gömülmüﬂtü.
A¤lamakla uykusuz geçirdi¤im gece süresince ertesi gün giriﬂece¤im iﬂin karar›n› vermiﬂtim.
Çok masum ve çocukça olan bu karar› uygulayacakt›m. Erkence giyindim. Bir kürek ve kazma
alarak mezarl›¤a gittim. Çevrede ve yolda kimse
yoktu. Yedi yaﬂ›ndaki bir çocuk becerisi ölçüsünde mezar› açmaya baﬂlad›m. Kafamda hep Mahmut’u ç›karaca¤›m, yatt›¤›m odan›n penceresine
oturtup her gün yapt›¤›m gibi onunla oynayaca¤›m› hayal ediyordum. Bu s›rada bir ayak sesi duydum. Bir ses yavaﬂça: “Ne yap›yorsun Hüseyin?”
dedi. Bu Hocagilden Hüseyin (Aksoy) Amca idi.
Düﬂüncemi anlatt›m. Hüseyin Amca, gayet inand›r›c› bir konuﬂma ile: “‹yi düﬂünmüﬂsün, ama bunu akﬂam güneﬂ batarken yapman gerekir. ﬁimdi
eve gidelim, akﬂam seninle gelir birlikte ç›kar›r›z”
diyerek beni eve getirdi. Bu iﬂin fizyolojik yönüyle yanl›ﬂ oldu¤una inand›r›ld›m.
Melek yüzlü bu tatl› çocuk, bugün bile an›lar›m›n baﬂ köﬂesinde yerini ve canl›l›¤›n› korumaktad›r.
3. Amcam›n Askerlik Dönüﬂü:
Say›l› günler, ne kadar çok olursa olsunlar, bir
gün bitiyordu. Amcam, yirmi dört ayl›k yurt görevini bitirip sapasa¤lam yuvaya dönmüﬂtü.
Bu dönüﬂ, aile içinde bir bayram havas› oluﬂ-
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turmuﬂtu. Ona sar›lmak, güneﬂten yanm›ﬂ yanaklar›n› öpmek için paylaﬂam›yorduk. Hepimiz sevinç gözyaﬂlar› döküyorduk. ﬁ›rnak’ta baﬂlay›p,
A¤›n’da biten, haftalar süren yaya yolculu¤unun
yaratt›¤› yorgunluk, bu mutlu kavuﬂman›n sevinciyle amcamdan uçup gitmiﬂti sanki. Karﬂ›l›kl›
yaﬂanan iki y›ll›k ›zd›rapl› ayr›l›k bir anda unutulmuﬂ gibiydi.
Kavuﬂman›n heyecan› biraz dinince, hepimiz
O’nun çevrede bir ﬂey arad›¤›n›, gözlerini teyzeme çevirerek bir ﬂeyler sorar gibi bakt›¤›n› gördük. Aba, o derin seziﬂiyle ﬂöyle konuﬂtu: “Mehemmet, biliyorum Mahmut’u ar›yorsun. O uyuyor diye seni oyalamayaca¤›m. ﬁu sevinçli an›m›zda seni üzecek bir haber vermek istemezdim.
Ama nas›l olsa ö¤renecektin. O, iki ayl›kken öldü.
Seni o mihnetli yaﬂam›n içinde üzmek istemedik,
saklad›k. Allah sana ve anas›na uzun ömür versin.
Allah verdi ve ald›. Daha çok Mahmut’lar›m›z
olacak inﬂallah.”
Sakin, sab›rl›, hoﬂgörülü amcam, birkaç damla gözyaz› d›ﬂ›nda, geçirdi¤i ruhsal sars›nt›y› gizlemeye çal›ﬂt›.
K›sa sürede aile içi ahenk ve düzen baﬂlam›ﬂ,
yaﬂam›n zorlad›¤› iﬂler sürdürülmeye baﬂlam›ﬂt›.
A¤›n’›n tekdüze yaﬂam›, her zamanki yorucu,
usand›r›c› temposuyla sürüp gidiyordu. Bu s›rada
teyzem tekrar hamile kalm›ﬂt›. Aba’n›n sözleri
gerçekleﬂmiﬂti. 9 Nisan 1932 tarihinde ikinci
Mahmut do¤muﬂtu.
Bu do¤um, önceki ac›y› az da olsa unutturmuﬂ, amcam› ve teyzemi sevindirmiﬂti. Do¤umlar
birbirini izlemiﬂ, 17 ﬁubat 1933’te Hatice, 1934’te
Ali do¤muﬂtu.
1923 ile 1933 aras›nda do¤muﬂ olan kardeﬂlerim Gülsüm, Ahmet, Osman ve ﬁadan, bibimizin
çocuklar› Fahriye (Ö¤ünç) ve Fahrettin (Tözün)
ve amcam›n çocuklar›, ailenin yaﬂam›nda gürültülü, ancak mutlu bir ortam yaratm›ﬂt›.
Denilebilir ki bu mutluluk 1933 y›l›na kadar
sürmüﬂtü. 26 A¤ustos 1932 tarihinde yitirdi¤imiz
dedemizle, bir hafta aral›kla aram›zdan ayr›lan bibimizin eﬂi Hasan eniﬂtemiz, bu mutlulu¤u gölgeleyen ac› olaylar aras›na girmiﬂti.
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Teselli için gelen dostlar, ‘büyük ölülere rahmet, geride kalanlara uzun ömürler’ dilemiﬂlerdi.
Ne yaz›k ki, insan yaﬂam›n›n ‘ezeli ve ebedi’ kanunu, teselli ve temennilerle duraklam›yor, do¤a
kanunlar›, kendi do¤rultusu ve hükümlerine göre
ezip geçiyordu. Keﬂke yak›nlar›n ve dostlar›n dilekleri geçerli olsayd›.
B. KABAKASAL A‹LES‹’‹N‹N UFKUNDA KARA BULUTLAR
1. Orta Ev Yapt›rma Giriﬂimi:
1933 y›l› sonuna kadar aile, dede evinde (Cemal Serttaﬂ’›n mülkiyetine geçen) yaﬂ›yordu. Bu
ev, Ali dedemizin teyzesinden dedemlere kalm›ﬂt›. Bu nedenle ‘Halagilin ev’ olarak tan›n›rd›. Bu
eve son dönemlerde Nak›sgilden al›nan iki oda
eklenmiﬂ ve büyük ölçüde onar›m da yap›lm›ﬂt›.
Ancak, yine de ailenin rahatça yararlanaca¤› bir
duruma getirilememiﬂti.
Bu durum karﬂ›s›nda babam, ﬂimdiki evin arsas›n› komﬂumuz Salih Day›’dan (Çelik) sat›n ald› ve inﬂaat malzemesi sa¤lamaya baﬂlad›. Bir
yandan K›ra’daki ocaktan beyaz, Karataﬂl›k’tan
granit taﬂ› ç›kar›lmakta, A¤›n’dan ve köylerden
a¤aç malzemeler al›nmaktayd›. Bu malzemelerin
taﬂ›nmas›nda, öbür hayvan sahiplerinin yan›nda
amcam›n büyük çabas› ve pay› vard›r.
Evin plan› iki kardeﬂin evi olaca¤›na göre düﬂünülmüﬂ ve uygulanm›ﬂt›. Evin temeli, 1931 y›l›nda at›lm›ﬂ ve iki y›lda bitirilmiﬂti. Ne yaz›k ki,
evin bitiriliﬂi aileye huzur ve mutluluk getirmemiﬂ; ufukta beliren kara bulutlar bir felaket habercisi olarak ailemizin üzerine çökmüﬂtü. ‹nﬂaat›n
en yo¤un çabalar›n›n geçti¤i s›rada, bizim kat›r›n
kejkeresinden taﬂlar› boﬂaltan amcam›n sa¤ alt çene bölümündeki bir ﬂiﬂ gözüme iliﬂti. Önce ar›
soktu¤u için ﬂiﬂti¤ini sanm›ﬂt›m. Sorunca, fark›nda olmad›¤›n› söyledi. Elimle kontrol edince ﬂiﬂen
kesimin kemik kadar sert oldu¤unu saptad›m.
Durum üzüntü vericiydi. Ailede büyük üzüntü ve telaﬂ baﬂlam›ﬂt›. Bu s›k›nt›l› günlerde ortaokuldaki e¤itimim nedeniyle Elaz›¤’a gitmiﬂtim.
O dönemde ‹stanbul’da bulunan bibimlerle yap›lan yaz›ﬂmalar sonunda, amcam›n ‹stanbul’a gitmesine karar verildi.
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Okulda iken, arand›¤›ma dair haber verilmiﬂti. Amcam› ziyaret odas›nda beni beklerken buldum. Beni görmeden gitmeye gönlünün elvermedi¤ini söyledi. Kendimi tutamad›m. A¤layarak
sar›ld›m...
O gün trenle Elaz›¤’dan hareket etti. ‹stanbul’a gidiﬂi, ameliyat oluﬂu ve A¤›n’a dönüﬂüne
ait herhangi bir kay›t tutmam›ﬂt›. Yazacaklar›m
kiﬂisel an›lar›ma dayanmaktad›r.
Amcam›n Gülhane Hastanesi’nde yap›lan
muayenesinde konulan teﬂhise dayanarak yap›lan
operasyonu, Mim Kemal (Öke) gerçekleﬂtirmiﬂtir. Ne yaz›k ki operasyon baﬂar›l› olmuﬂsa da alt
çene kemi¤i al›nm›ﬂt›.
Amans›z hastal›ktan kurtar›lmas›, O’nun yoksun kald›¤› çene kemi¤inin ve kaybolan güzelli¤inin yaratt›¤› ac›y› biraz olsun unutturmuﬂtu. Amcam uzun süre, u¤rad›¤› bu felaketin sars›nt›s›n›
yaﬂam›ﬂt›. Çenesinde meydana gelen bu çöküntünün görünümünü gizlemek için bir atk› ba¤lam›ﬂt›. Zamanla bu uygulama gere¤ini de duymaz olmuﬂtu.
Her ne kadar yaﬂam normal düzeyine kavuﬂmuﬂ görünümünde idiyse de, amcam ve ailenin
öbür bireylerinin içinde, bir geri tepmenin gizli
korkusu, inceden inceye sürüp gitmiﬂti.
2. Felaket Zincirinin Orta Halkas›:
ﬁöyle böyle dengeye kavuﬂmuﬂ olan ailenin
yaﬂam›, yeni bir bunal›mla dalgalanm›ﬂt›. Amcam›n çenesinin ameliyatl› kesiminde kabarmalar
baﬂlam›ﬂt›. Önceki feci deneyimin verdi¤i al›ﬂkanl›kla vakit geçirmeden ‹stanbul’a ulaﬂmak gere¤inde karara var›l›yor. Ancak, ev inﬂaat› ve babam›n emekli olarak (maaﬂs›z) görevden ayr›lmas› dolay›s›yla büyük bir mali kriz yaﬂanmaktad›r.
Yine de, her olanak kullan›larak ‹stanbul’a gönderilmesi gerçekleﬂtiriliyor. Bu s›rada ben, askeri lise onuncu s›n›fta bulunuyordum. Amcam, 7 ﬁubat 1935 günü ‹stanbul’a gelmiﬂti.
Bu günden sonra yaﬂad›¤› ac›kl› olaylar› bütün ayr›nt›lar›yla düz yaz› ve ﬂiirleriyle anlatm›ﬂt›r. 15 Temmuz 1935 gününe kadar uygulanan tedavi çabalar›, umutlar› ve hayal k›r›kl›klar› bu an›-
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larda yans›t›lm›ﬂt›r. Bu dönemin maddi ve manevi bunal›mlar›n› birlikte yaﬂam›ﬂt›k. Ona s›k›nt›l›
evrelerinde mali yönde bir yard›mda bulunamaman›n ›zd›rab›n› hâlâ yaﬂamaktay›m. Dar›gilin
Mevlüt Day› ve eﬂi Gülsüm Abla insan üstü bir
özveri ile ona kucak açm›ﬂ, bu hastal›¤›n a¤›r yükünün alt›na girmiﬂlerdi. ‹yilikseverli¤in ola¤anüstü bu temsilcilerini minnetle anar, sonsuz rahmet dilerim.
Onunla, A¤›nl› Mehmet Sabit’in Divanyolu’ndaki kahvesinde buluﬂur, okul dönüﬂ saatine
kadar dolaﬂ›r ve dertleﬂirdik. Ac› duygular›n› ve
s›k›nt›lar›n› benden saklar, o halinde bile beni teselli etmeye çal›ﬂ›rd›.
A¤›r bir hastal›¤›n, zorunlu olmas› gereken bir
hastaneye yat›r›lmas› hususu sa¤lanamam›ﬂt›.
Amcam, durumunu belirten zülfiyâre dokunur bir
konuﬂma yapm›ﬂ, o anda kahvede bulanan Akﬂam gazetesi muhabiri, olay› gazetesine yazm›ﬂt›.
Sa¤l›k iﬂleri ile ilgili kurum, ﬂaﬂ›rt›c› bir ilgi ve duyarl›l›k göstererek, Etfal Hastanesi’ndeki tedavisinin yat›r›larak sürdürülmesini sa¤lam›ﬂt›.
Ne yaz›k ki, Alman uzmanlar›n titiz röntgen
uygulamalar›na karﬂ›n olumlu bir sonuç al›namam›ﬂt›. O’nu ziyarete gitti¤im bir gün doktoruna giderek durumu sordum.
Alman doktor, çaresizlik belirleyen bir el hareketiyle t›p biliminin bu hastal›k karﬂ›s›nda yenik
düﬂtü¤ünü, hastan›n son günlerini çoluk çocu¤u
ile geçirmesinin en iyi bir çözüm oldu¤unu söylemiﬂti.
Bu kat› sözlerin on yedi y›ll›k bir ruh üzerine
yapaca¤› sars›nt›y› gizleyerek, doktorun önerisini
söyledim. Sükûnetle dinledi: “Hüseyin, en do¤rusu da bu” dedi.
O’nu Haydarpaﬂa’dan u¤urlarken, bu ölüm
ayr›l›ﬂ›n›n kahr›yla ezildi¤imiz halde bu korkunç
duyguyu birbirimize hissettirmemeye çal›ﬂt›k.
Trenin tiz düdük sesi duyulmaz oldu¤u zaman
gözyaﬂlar›mla, h›çk›r›klar›mla kendimi bitkin bir
durumda vapurun tehna bir köﬂesine atm›ﬂ, kana
kana a¤lam›ﬂt›m.
(Devam edecek)
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MAN‹LER*
Av. Fikret MEM‹ﬁO⁄LU
Da¤da harman olur mu
Aﬂka ferman olur mu
Yana yana kül oldum
Küle derman olur mu
Eﬂik eﬂik aras›
Buldum atlas paras›
Göz gördü gönül sevdi
Nedir bunun çaresi
E¤irdim kelep ettim
ﬁam yolun Halep ettim
Ölmüyesi yâr için
Ölümü talep ettim
Ekin ektim düzlere
Diken oldum gözlere
‹ﬂte ben gidiyorum
Harput kals›n sizlere
Eﬂigen baﬂ koymuﬂum
Ba¤r›ma taﬂ koymuﬂum
Gözümden akan kand›r
Ad›n› yaﬂ koymuﬂam
Evin bark›n var m›d›r
Dört yan›n duvar m›d›r
Yüre¤imden kan gider
Hiç haberin var m›d›r
Evde ipek hal›y›m
Hal›n›n halhal›y›m
Bana de¤me jandarma
Ben bir yi¤it mal›y›m
Garibim bu gülﬂende
Baykuﬂlar ötüﬂende
Gariplik ne çetinmiﬂ
Baﬂ yast›¤a düﬂende

Garibim yüzüm gülmez
Kimseler halim bilmez
‹çerim kurt kuﬂ yemiﬂ
Kapal›d›r görülmez
Gece ç›kt›m ayaza
El ettim ben beyaza
Öyle bir yâr sevdim ki
Hem okuya hem yaza
Gemideyim gemide
Aya¤›m yemenide
Arad›m bulamad›m
ﬁam’› da, Yemen’i de
Gemi gelir yan verir
‹skeleye ﬂan verir
ﬁimdi zaman k›zlar›
Huvardaya can verir
Gül aç›lm›ﬂ bahane
Bülbül durmuﬂ divane
Evvel kadrin bilmedim
ﬁimdi oldum divane
Hapishane yap›s›
Asma kilit kap›s›
Ben gözüme ald›rd›m
Hem idam hem hapisi
Harputtan ald›m bak›r
Yosmam gözlerin çak›r
O çak›r gözlerine
Kurban olsun bu fakir
Harputta çal›ﬂ›r›m
Derdimi dan›ﬂ›r›m
A¤am izin verirse
Yârime kavuﬂurum

* Harput Halk Bilgileri, Elaz›¤ Kültür Derne¤i Yay›nlar› No: 2, Elaz›¤ 1995, Sh: 113-114
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1971 YILINDAN BUGÜNE A⁄IN KÖPRÜSÜ
Mehmet BALTACI
1975 y›l› baﬂlar›nda, Karayollar› 8. Bölge (Elaz›¤)
Müdürlü¤ü’ndeki yol yap›m çal›ﬂmalar› ile ilgili Genel Müdürlü¤e bilgi vermek ve ihtiyaçlar›m›z›n karﬂ›lanmas› için
görüﬂmelerde bulunmak üzere geçici görevle Ankara’ya
gönderildim.
Genel Müdürlükteki görüﬂmelerimiz Yap›m Dairesi
Baﬂkanl›¤›’nda 3-4 gün devam etti. Kendilerine Bingöl
deprem yollar›, Devlet Su ‹ﬂleri ad›na yap›lan rölakasyon
(ba¤lant›) yollar›, feribot rampalar› ve normal programdaki
yollarda yap›lan çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi verdim ve bunlar›n yan› s›ra ihtiyaçlar konusundaki talebimi de ilettim.
Dönemin Karayollar› Genel Müdürü, çok takdir etti¤im ve sayd›¤›m, Karayollar› teﬂkilat›na ilk girdi¤im 1968
y›l›nda müdürlü¤ümü yapan Celaleddin Dursun idi. Celaleddin Bey’e ziyaret için u¤rad›m. Kendisine Elaz›¤ Bölgesinde inﬂaat› devam eden yollarla ilgili bilgiler verdim, çok
memnun oldu. Keban göl seviyesinin tam kotuna ulaﬂmadan, feribot rampa ve rampa ba¤lant› yollar›n›n acilen yap›lmas›n› istiyordu.
Bu ba¤lamda, DS‹ Genel Müdürlü¤ü ad›na yap›lan bu
iﬂlerle ilgili olarak da kendisine detayl› bilgiler verdim. Çal›ﬂmalar›n yeterli seviyede olabilmesi için ek olarak 12 milyon TL ödene¤e ihtiyac›m›z olaca¤›n› söyledim. (Bu miktar paran›n karne katsay›s› dikkate al›nd›¤›nda bugünkü de¤eri 2.100.000 YTL’s›na tekabül etmektedir.) Bu ödenekle,
çal›ﬂaca¤›m›z öncelik arz eden projeleri kendisine anlatt›m.
Çal›ﬂma tasla¤›n› kendisi de onaylad› ve özel kalem müdürüne; DS‹ Genel Müdürü Haz›m Tütüncüo¤lu Bey’i aramas›n› söyledi.
O dönemde, DS‹ ad›na yap›lan Keban Baraj› rölakasyon yollar›, feribot rampalar› ve feribot rampa yollar›n›n yap›m›; DS‹ Genel Müdürlü¤ü ile Karayollar› Genel Müdürlü¤ü aras›nda akdedilmiﬂ bir protokole göre, Karayollar›
Genel Müdürlü¤ü’nün Merkez Bankas›’ndaki 23 no.lu hesab›na DS‹ taraf›ndan yat›r›lan paralarla gerçekleﬂtiriliyordu.
Genel Müdürümüz; DS‹ Genel Müdürüne, DS‹ ad›na
yap›lan Keban Baraj Gölü alt›nda kalan yollarla ilgili çal›ﬂmalar hakk›nda genel bir bilgi verdikten sonra, 1975 y›l›
için ihtiyac›m›z olan 12 milyon TL ek ödene¤in 23 no.lu
hesaba yat›r›lmas›n› kendisinden rica etti ve bu talep DS‹
taraf›ndan da olumlu karﬂ›land›. Karayollar›n›n ek ödenek
talep yaz›s›n› DS‹ Genel Müdürlü¤ü’ne kendim elden götürerek takip ettim. ‹stedi¤imiz ek ödenek 1-2 gün içinde
Karayollar›n›n Merkez Bankas›ndaki hesab›na intikal etmiﬂti.
12 milyon TL ödene¤in dekontunu yan›ma alarak gönül rahatl›¤› içinde Elaz›¤’a döndüm.
Bölgede, Bölge Müdürü ile görüﬂerek bu ödene¤in
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proje baz›nda da¤›l›m›n›n aﬂa¤›daki gibi olmas›na karar
verdik:
a) A¤›n-Karama¤ara aras›ndaki 8 km’lik feribot ba¤lant› yolunun yap›m› için 8 milyon TL ayr›lmas›,
b) Pertek, Çemiﬂgezek ve Baﬂp›nar feribot rampa ve
rampa ba¤lant› yollar› için 4 milyon TL ayr›lmas›.
A¤›n-Karama¤ara aras› 8 km’lik bir mesafeydi. Bu kesime ait daha önce yap›lm›ﬂ bir güzergâh etüt çal›ﬂmas› da
yoktu. Yolun baraj gölünü takip ederek geçmesi en uygun
ve ekonomik çözüm olarak görülüyordu. Ama biz, Balc›lar
(Apuﬂma) üzeri Alada¤’a ç›k›p oradan A¤›n’a inen güzergâh etüdü üzerinde de durduk.
Alternatif güzergâhlar›, daha önceki yaz›mda da bahsetti¤im gibi dönemin A¤›n Belediye Baﬂkan› Sadi Kap›s›z’la birlikte gezdik. O bize, güzergâhla ilgili yararl› bilgiler verdi ve yard›mc› oldu. Kendisine burada bir kez daha
teﬂekkür ediyorum.
Yo¤un çal›ﬂmalar sonucu, Bölgede yapt›¤›m›z görüﬂmelerde en uygun ve ekonomik çözümün Keban Baraj Gölü’nü takip eden sahil güzergâh› oldu¤una karar verdik.
Proje ve ihale için metraj çal›ﬂmalar›m›z bu güzergâh esas
al›narak devam etti. ‹ﬂin yaklaﬂ›k 1.Keﬂif Bedeli’nin 8 milyon TL mertebesinde oldu¤unu tespit ettik. Ayr›lan ödenekle 1975 y›l› içindeki A¤›n-Karama¤ara aras› yol inﬂaat›n›n stabilize yol olarak bitirilmesi mümkün olabilecekti.
‹ﬂin ihalesini Emek ‹nﬂaat ad›na Elaz›¤l› bir firma ald›
ve çal›ﬂmalara h›zl› bir ﬂekilde baﬂlad›. Müteahhit, ﬂantiyesini ﬂu anda Jandarma Çeﬂmesi mevkiinde bir yere kurdu.
ﬁantiyenin aç›l›ﬂ› kurban kesilerek yap›ld›. Aç›l›ﬂa, Elaz›¤’dan Yap›m ﬁefi olarak servisimin bütün personeli ile
kat›ld›m. Çok güzel ve neﬂeli geçen bu yeme¤e A¤›n Belediye Baﬂkan› Sadi Bey de davetliydi.
Yol yap›m çal›ﬂmalar› örnek bir çal›ﬂma temposu içinde devam etti. Yol yap›m› s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan güçlükler
elbirli¤i ile tasfiye edildi. 8 km’lik ba¤lant› yolu, sanat yap›lar› ve toprak iﬂleri ile birlikte o y›l içinde tamamland›.
Alttemel (stabilize) malzeme, yaklaﬂ›k 50 km’den (Kozluk
Çay›) çekildi. Ya¤murlar baﬂlad›¤› için, çekilen alttemel
malzemenin çamura batarak yok olmas› ihtimaline karﬂ› o
y›l içinde yola serim iﬂlemi yap›lamad›. Bu malzeme uzun
y›llar serilmeden yol üzerinde kald›.
A¤›n taraf›ndaki ba¤lant› yolu yap›m çal›ﬂmalar› 1975
y›l›nda devam ederken, Keban taraf›ndaki 15 km’lik Keban-Arapkir Ayr›m›-Karama¤ara rampa aras›ndaki kesimde de proje yap›m› için arazi etüt çal›ﬂmalar›na devam edildi. Bu kesimin de 1976 y›l›nda muhakkak ihale edilip yap›m›na baﬂlanmas› gerekiyordu. Gelecek say›da bu kesimdeki yol yap›m çal›ﬂmalar›m›zla ilgili an›lar›m› bulacaks›n›z.

a¤›n

Mart-Nisan 2007

Ö⁄RENC‹LER‹N BAﬁARISINDA OKUL ve A‹LEN‹N ÖNEM‹
Naz›m ERCAN

Bir iﬂi baﬂarmak için; de¤iﬂik yap› ve nitelikteki
engelleri aﬂmak, sorunlar› çözmek zorunday›z. Bu
nedenle, yaﬂam bir u¤raﬂ›lar dizisidir diyebiliriz.
U¤raﬂlar›m›zda baﬂar›l› olmak için de var gücümüzle didinir, dururuz. Öte yandan, yaﬂam çizgisi boyunca birçok baﬂar›s›zl›klarla karﬂ›laﬂ›r, onlar›n ac›lar›n› da yaﬂar›z. Baﬂarma önemli bir gereksinimdir.
Ayn› zamanda sa¤l›kl› bir kiﬂili¤in ve mutlulu¤un
da temel nedenlerinden biridir. Çocuklar›m›z›n e¤itim ve ö¤retim sürecinde baﬂar›l› olmas›nda üç temel faktör vard›r. Bunlar; çevre, okul ve ailedir.
ﬁimdi bunlar› s›rayla inceleyerek, çocuklar›m›z›n
gelecekte baﬂar›l› birer birey olarak topluma kat›lmas›nda nelerin yap›lmas› gerekti¤ine bir bakal›m.
ÇEVRE: E¤itimcilerimiz, çocuklar›n geldi¤i
çevreyi iyi tan›mal› ve çevre incelemesi yapmal›d›rlar. Çünkü e¤itim ve ö¤retimde çevrenin önemi büyüktür. E¤itimcilerimiz; çocuklar›n ekonomik durumlar›n›, ulaﬂ›m ve yaﬂam tarz›n›, sosyal yap›s›n›
bilirse, e¤itim süreci içinde kendisi baﬂar›l› oldu¤u
gibi ö¤rencileri de kiﬂilik kazan›r. Çevre incelemesi
objektif olarak yap›lmal› ve uygulanmal›d›r.
OKUL: E¤itimciler, s›n›ftaki ö¤rencilerin farkl›
ailelerden geldi¤ini asla unutmamal›d›r. Temel e¤itim, kiﬂilerin istikballerini belirlemede çok önemli
bir özelli¤e sahiptir. Ö¤retmen, ö¤rencilerini sosyal
yap›lar›yla birlikte iyi tan›mal›, davran›ﬂlar› olumlu
yaklaﬂ›mlar içerisinde düzeltme yönüne gitmelidir.
Okul çal›ﬂmalar›nda gelece¤imizin teminat› olan
yavrular›m›z›n sorunlar›n›n çözüme kavuﬂturulmas›nda Aile-Ö¤retmen iﬂbirli¤i çok büyük önem taﬂ›maktad›r. Baﬂar›n›n temel anahtarlar›ndan biri de
budur.
Baﬂar› hiçbir zaman tek yönlü olamaz. Okul,
ö¤retmen ve aile, baﬂar›n›n temel taﬂlar›d›r. Ö¤retmen, ö¤rencisinin zay›f ve baﬂar›s›z oldu¤u konularda sab›rla ve azimle bilgilendirmeye devam etmelidir. E¤itimcinin, temel e¤itimde ayn› zamanda
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bir çocuk psikolo¤u gibi davranmas› gerekmektedir.
Çocu¤un okulu sevmesi, derslerinde baﬂar›l› olmas›
için unutulmamal›d›r ki öncelikle ö¤rencinin ö¤retmenini sevmesi gerekmektedir. Burada da e¤itimcilere zorlu bir görev düﬂmektedir. Dersi bir angarya
olmaktan ç›kar›p çocu¤un gözünde zevkli bir oyun
haline dönüﬂtürmek, baﬂar›y› da beraberinde getirecektir. Ulu Önder Atatürk’ün söyledi¤i gibi, “Yeni
nesil ö¤retmenlerin eseri olacakt›r.”
A‹LE: Çocuklar›m›z›n baﬂar›s›nda aile içi e¤itimi çok önemlidir. Çocuklar›n sorunlar›, sab›rla ve
bilimsel yaklaﬂ›mlarla çözümlenmeye çal›ﬂ›lmal›d›r. Çocu¤u azarlayarak, k›zarak de¤il, yap›c› bir
iliﬂki içerisinde ona sorumluluk ve kiﬂilik kazand›rarak baﬂar›l› olmas›n› sa¤layabiliriz.
Aileler, çocuklar›n okulda ald›klar› görev ve
ödevleri çözmede yard›mc› olmal›d›r. Bu iﬂi önemsemelidirler. Okul dönüﬂü, ailenin evde; gel bakal›m
bugün okulda neler yapt›n, neleri ö¤rendin, hangi
ödevler verildi türündeki yaklaﬂ›mlar›, hem çocu¤u
derse karﬂ› motive edecek, hem de baﬂar›y› getirecektir.
Aileler, çocuklar›n ders ve okul hayatlar›yla yak›ndan ilgili olmal›d›rlar. Ö¤rencinin, ders ve okul
durumunun ailesi taraf›ndan takip edilmekte oldu¤u
izlenimini edinmesi gerekir. Çocu¤umuzu devaml›
kontrol alt›nda tutmal›y›z ve onu çok iyi tan›mal›y›z.
Zorunlu olmad›kça onlar› evde yaln›z b›rakmamal›y›z. Sürekli yanlar›nda ve destekçisi oldu¤umuzu
bir ﬂekilde onlara göstermeliyiz.
Sonuç olarak, gelece¤imizin teminat› olan çocuklar›m›z›n ileride toplumda baﬂar›l› birer birey
olarak yer almas›nda ﬂimdiden yap›lmas› gerekenleri yapal›m. Okul-Aile iliﬂkisini pekiﬂtirelim. Böylece ülkemizin gelece¤ini baﬂar›l› gençlere teslim etmiﬂ oluruz.
Yaz›m› Ulu Önder Atatürk’ün “Bir ülkenin gelece¤i, o ülke gençli¤inin e¤itimine ba¤l›d›r” sözleriyle noktal›yor, ayd›nl›k günler diliyorum.
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YA⁄MURLU B‹R GÜN
Reha ‹LTER

Ya¤mur, sicim gibi ya¤›yor, rüzgârla birlikte…
Böyle karars›z deli dolu havay› camdan seyretmeyi
çok severim. Ancak, d›ﬂar› ç›kmam gerek… Çünkü,
Zerrin bekliyor.
Her ﬂeyim tamam. Soka¤a ç›kt›m. ﬁemsiyemi açmamla, an›nda telleri ters döndü. Düzelttim... Bir iki
ad›m daha derken yine bir sert rüzgâr… yine ters döndü!.. Geri dönemem, gitmem gerek. Telin ucunu tutup
rüzgâr›n geliﬂ yönüne do¤ru çevirdi¤imde, ﬂemsiyenin
bozulmad›¤›n› fark ettim. Bu mübare¤in ne yönden
esece¤i de belli de¤il. Bir yandan uçuﬂan eteklerime
sahip ç›kmaya çal›ﬂ›rken, bir yandan da ﬂemsiyeyle savaﬂ›m› sürdürüyorum. Çocuklu¤umda, hep rüzgârl›
havalarda ﬂemsiye ile uçulur mu diye düﬂünürdüm?
Bugün ise art›k uçamayaca¤›m› biliyorum.
Tüm gayretime karﬂ›n zaman zaman dengem bozuluyor, eskiden olsa f›rlat›r atard›m. ﬁu anda onu düﬂünemiyorum bile. Öyle s›k› tutuyorum ki, uçmas›n,
ters dönmesin diye bu uyduruk ﬂemsiyeyi.
Bir anda, evden ç›karken yan›ma para almad›¤›m› fark ettim. Neyse, metro istasyonuna varmadan, bir
bankamatik var; oradan çekerim, diye düﬂündüm.
Hem ﬂunun ﬂuras›nda ne kadarc›k yolum kald› ki, diyerek de kendimi teselli ediyorum.
Gel de hayran olma… Eski dönemlerde bankadan
para çekmek için uzun süre beklemek gerekti. Ya ﬂimdi? Cumartesi-pazar, gece-gündüz de¤iﬂmiyor… Hayat›m›z ne kadar da kolaylaﬂt› bu alanda, diye düﬂünerek bankamati¤e do¤ru yürüyorum. ‹ki kiﬂi s›rada…
Karﬂ›dan gelen bayanla, ayn› anda kuyru¤a yaklaﬂ›yoruz. Bayan›n elindeki bir miktar para ve banka kâ¤›d›ndan, onun daha önce para çekti¤ini anl›yorum.
Kad›n›n, kahverengi, dalgal› da¤›n›k saçlar›n›n ucunda su damlac›klar› vard›. Bana telaﬂl› biri gibi geldi.
Göz göze gelmedik, ama benden önce kuyru¤a girdi.
Baﬂ›ma dert olan ﬂemsiyeyi yine kontrol etmeye
çal›ﬂ›yorum. Öndekilere ve arkamda yeni oluﬂan kuyruktakilere zarar vermesin diye… Önümdeki telaﬂl›
bayana s›ra geldi. Ne yapt›¤›n› göremiyorum, ancak
iﬂin oldukça uzad›¤›n› fark ediyorum. Çok bekledim,
sab›rla bekliyorum, ama içim içimi de yiyor. Geç kalaca¤›m. Kuyruktan ç›ksam olmaz, çünkü param yok.
Beklemek zorunday›m.
Bu arada oldukça yaﬂl› bir çift, önümdeki bayan›n
yan›na yanaﬂt›. Eyvah, bir bunlar eksikti diye içimden

14

geçirirken, yaﬂl› bayan: “K›z›m bir de buna bak›ver.”,
diyerek, elindeki bankamatik kart›n› uzatt›. Bir anda
ne yapaca¤›m› ﬂaﬂ›rd›m, karars›z kald›m. Önümde, bir
türlü kendi iﬂini beceremeyen bir kiﬂi, eh, bir de hiç
bilmeyen ve yard›m isteyen ikinci bir kiﬂi! Dayanamad›m: “Han›mefendi, lütfen s›raya girer misiniz?”, dedim. Yaﬂl› bayan: “A k›z›m, o yabanc› de¤il ki, benim
gelinim.”, demez mi! “Fark etmez, s›ra benim, üstelik
hiç zaman›m da yok, lütfen arkaya geçer misiniz?”,
dememle, bu kez de yaﬂl› adam: “Ne car car konuﬂuyorsun, öldün mü?”, demesin mi! Ölmedim, ama ölmekten beter oldum. Bo¤az›mda sanki bir ﬂeyler dü¤ümlendi, gözlerim doldu. Sesim titreyerek, yaln›zca:
“ Haks›zl›k yap›yorsunuz. Size hakk›m› yedirtmem...”
diyebildim.
Hani insan, rüyas›nda koﬂmak ister koﬂamaz, konuﬂmak ister konuﬂamaz, kavga etmek ister edemez,
iﬂte tam anlam›yla öyle oldum. Hiç sevmem tart›ﬂmay›, hele de yaﬂl› ve yabanc› biriyle…
Çok üzülmüﬂtüm. Karﬂ›mdaki adam ise hâlâ söyleniyordu. ﬁemsiyeyi kolumun alt›na s›k›ﬂt›r›p, kulaklar›m› t›kad›m.
Önümdekiler daha sonra ne yapt›lar bilemiyorum,
birden çekildiler. Birkaç dakika içinde kendi iﬂimi bitirdim. Ama ben de bitmiﬂtim. Koﬂar ad›mlarla metroya bindim, boﬂ bir yere y›¤›l›rcas›na oturdum. Allak
bullak olmuﬂtum. Bo¤az›mdaki dü¤ümden yutkunam›yor, nerdeyse bo¤uluyordum.
Metrodan inince Zerrin’e koﬂtum. Koltuklara gömüldük. Çay içerken koyu bir sohbete dald›k.
Yaﬂl› adam, haks›zl›k, yap›lan terbiyesizlik… Kafam›n bir yerinde gidip geliyor, akl›mdan ç›km›yordu.
Laf laf› açt›, Zerrin’in o s›cac›k, o tatl› sohbetleriyle unuttum yaﬂad›¤›m tüm olumsuzluklar›…
***
Sabah, radyatörün ç›t›rt›s› ile uyand›m. Biraz sonra o da sustu. Ortam öyle sessiz ki, ev halk› derin bir
uykuda. Yavaﬂça kalkt›m. Parmaklar›m›n ucuna basarak salona geçtim. Yeni yeni ortal›k ayd›nlan›yor.
Oh, bay›l›r›m bu ortama. Yap›lacak en güzel ﬂey
okumakt›r. Adnan Binyazar’›n, Merkez Kitaplar aras›nda yay›mlanan, kapa¤›nda çok hoﬂ çizimler bulunan “Elif ile Mahmut” kitab›n› elime ald›m. Ad›, ba-
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na bir aﬂk öyküsünü ça¤r›ﬂt›rd›. Baﬂlad›m okumaya.
Adnan a¤abeyin kitaplar›n› uzun y›llard›r okumama karﬂ›n, kendisiyle konuﬂma- tan›ﬂma olana¤›m olmam›ﬂt›. Bundan y›llar önce, bir gece, ﬁadan Teyzemlerin evlerinin önündeki bahçede, kalabal›k bir grup
oturuyordu. Bizim de o gruba kat›lmam›zdan biraz
sonra, bir bayanla bir erkek izin isteyerek ayr›ld›lar.
Gidenlerin, Adnan Binyazar ile eﬂi oldu¤unu daha
sonra ö¤rendim. Onlarla tan›ﬂma f›rsat›n› kaç›rd›¤›m
için çok, ama çok üzülmüﬂtüm.
Bu duygular›m›, daha sonralar› A¤›n’da de¤iﬂik
kiﬂilerle paylaﬂt›m. Bir konuﬂma s›ras›nda, Ersan
Gündüz: “Reha, sana söz ... A¤›n’a bir daha geldi¤inde seninle mutlaka tan›ﬂt›raca¤›m.” demiﬂti.
Geçen yaz, Ersan sözünü tuttu. Bo¤ucu bir ö¤len
s›ca¤›nda, sevgili Adnan Binyazar a¤abeyimizle
A¤›n’daki evimize geldiler. Kitaplar›nda; s›ras›nda
hüngür hüngür a¤latan, kimi kez kahkahalarla güldüren, yo¤un duygu seli içinde o uçtan bu uca savuran o
müthiﬂ yazar, iﬂte karﬂ›mdayd›…
ﬁaﬂ›rm›ﬂt›m, bu benim için gerçekten büyük bir
onurdu. Ve çok ﬂansl›yd›m. Uzun uzun sohbet edildi.
‹nsan, yazar›n› tan›y›nca kitab›n› da daha baﬂka türlü
okuyor.
A¤›n’daki bu ortam bir film ﬂeridi gibi gözlerimin
önünde tekrar canlan›yor. Okumay› sürdürüyorum.
Dünkü olaylar›n etkisinden kurtulamam›ﬂt›m. Yap›lan
davran›ﬂ› bir türlü kabullenemiyor ve bu davran›ﬂ› kendime yediremiyordum. Neden sanki böyle bir olay yaﬂam›ﬂt›m? Adam resmen hakaret etti…
Kendimi bu düﬂüncelerden soyutlamaya çal›ﬂ›p,
tekrar kitaba dönüyorum.
Ben, Binyazar’›n kitaplar›n› ders çal›ﬂ›r gibi okurum. Zaman zaman bir sözcü¤ü, bir cümleyi defalarca
okumam, üstünde düﬂünmem gerekir. Bu nedenle, yavaﬂ yavaﬂ, sindire sindire okumay› sürdürüyorum. Masal tad›nda… Kitap, beni y›llarca geriye, o masallar›
çok okudu¤um çocuklu¤uma götürüyor.
Masalda bir derviﬂ var. Çocu¤a bilmece soruyor:
“O köt adam, dili var sözü yok.” ‹ﬂte ben bu cümlede
çak›l›p kald›m. Bir anda beynimde kocaman bir ﬂimﬂek çakt›. Nas›l ferahlad›m, nas›l bir ayd›nl›¤a ç›kt›m,
anlatamam.
Evet, bilmecede sözü edilen; o dünkü adam, kötü
bir adamd›. Dili vard›, ama sözü yoktu!
Binyazar, sana binlerce, ama binlerce kez teﬂekkür
ediyorum.. Beni hiç kimse bu kadar etkili teselli edemezdi. Ben bile!
Kalemine, yüre¤ine sa¤l›k.
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EY ‹B‹B‹K KUﬁU
Ceyhun Atuf KANSU

Derdim nedir bilir misin?
Ey garip ibibik kuﬂu.
Söylesem bölüﬂür müsün,
Ey garip ibibik kuﬂu?
Yaz s›ca¤›nda duydu¤um,
Vadilerin içli sesi.
Gölgesinde uyudu¤um
Sükûn dolu yaz ö¤lesi.
Nerede gümüﬂ ﬂad›rvan,
Bol gölgesinde ç›nar›n?
Aﬂ›¤›y›m ﬂ›r›ldayan,
Gönlüme akan sular›n.
Bay›lt›c› i¤delerde,
O sar› sar› çiçekler.
Eski baharlar nerede,
Bizi hangi da¤da bekler?
Az m› uyudum sesinle,
Benim içli, garip kuﬂum?
Ben de senin gibi, dinle,
Bir garip derde düﬂmüﬂüm.
Ey iyi kalpli ibibik
Benim k›rlar›m›n kuﬂu!
Bir serin rüyada ibrik,
‹çinde uyur gözyaﬂ›.
Anneci¤im benim k›r›m,
Koﬂsam bir uçtan bir uca.
Dertlerimi unuturum
Çiçekli yollar boyunca.
Uzakta b›rakt›¤›m ev,
Komﬂu k›z›n›n gülüﬂü,
En büyük ac›lar› sev,
Sev diyor ibibik kuﬂu.
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B‹R ÖMRÜ KARASU’YA GÖMDÜLER!..
Günerkan AYDO⁄MUﬁ

Onu di¤er nehirlerden hep ayr› tutard›m. Onda bir coﬂku, bir h›rç›nl›k, bir umursamazl›k vard›. Hele ilkbahar aylar› gelip de, da¤ yamaçlar›ndaki karlar erimeye görsün; ondaki u¤ultu, ondaki ç›rp›n›ﬂ gittikçe artard›. Karasu’nun yamaçlar›ndaki da¤ köylerinin hepsi de onun sesiyle uyurlard›. Kimi yerde “MURAT”, kimi yerde de “KARASU” derlerdi ad›na. Y›llard›r hep ayn› yolu izleyip akm›ﬂ, ayn› yere koﬂmuﬂtu. Tanr›, onun yar›n›n› çevresindekilerin kaderiyle eﬂ tutarak sökülmez bir çivi, bozulmayan bir yaz› misali al›nlar›na vurmuﬂtu. O, sular›n› bazen tertemiz aﬂk hikâyelerine, bazen de hasret dolu yüreklerine ak›tm›ﬂt›.
Kargapazar› Da¤lar›’ndan yola ç›karken nice
çaylar›, nice dereleri ba¤r›na basard›. Aﬂa¤› kesimlere indi¤inde ise, Munzur’un sarp eteklerini
oyarak derin vadiler meydana getirirdi. Onun yol
boyu süren homurtusu Keban yak›nlar›nda Murat
Suyu’nun derinliklerine gömülerek kaybolurdu.
Keban’dan sonra ise taa, Basra Körfezi’ne kadar
F›rat olup akard›. Karasu boylar›ndaki köyler
onunla sarmaﬂ dolaﬂt›lar. Yaz aylar›nda ekin tarlalar›n›n bunalt›c› s›ca¤›n› onun kumlu, çak›ll› k›y›lar›nda yüzerek giderirlerdi. Kimi yerde ise kayabaﬂlar›na oturan ya¤›z delikanl›lar, “Yine bugün
da¤da duman var” diye bir uzun hava tuttururlar,
ya da “F›rat kenar›nda yüzer kay›klar” türküsünü
söylerlerdi. Bu içli, yan›k sesler bazen karﬂ› k›y›lara kadar uzan›r, bazen de Karasu’nun homurtalar›na kar›ﬂarak kaybolurdu…
Bugün Karasu boylar›ndaki köylerin ço¤u
yok art›k!.. Alçakl› yüksekli tepeler, kar› eksilmeyen Munzur Da¤lar›’n›n yamaçlar› onun homurtular›n› duymuyorlar. Kargapazar› Da¤lar›’ndan
yola ç›karak Keban’dan sonra F›rat olup akan bu
suyun a¤z›na gem vurulmuﬂ! O, ﬂimdi bir ulu, bir
koca göl olmuﬂ art›k!.. Onun yuttu¤u köyler, ba¤lar, bahçeler ise geçmiﬂten yana ac› ve buruk hat›ralar olarak kalm›ﬂ. Dün k›y›lar›nda sürülerini sulayan çobanlar, yaz s›caklar›nda sular›yla serinle-
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yen Anadolu köylüsü göç edip gitmiﬂ! Bu çilekeﬂ
insanlar yeni topraklarda, yeni ﬂehirlerde bir baﬂka umutla yaﬂamaktalar. Ama içlerinde yine de giderilmeyen bir boﬂluk, bir hasretlik vard›r. Baba
oca¤›n›n hasretli¤idir bu! Emeklerini verip, terlerini döktükleri topraklara ve Karasu’ya, Murat’›n
gürültüsüne hasretliktir bu…
***
Bir yaz ikindisinin hafif serinli¤i çökerken,
gölün sular› yavaﬂ yavaﬂ k›y›lara do¤ru gidip gelmeye baﬂlam›ﬂt›. Bu gidiﬂ geliﬂler sürdükçe k›y›lardan bir ﬂeyler al›yor, sonra da ald›klar›n› çekerek diplere götürüyordu. Bu ç›plak sahillerin sessizli¤ini ço¤u zaman büyük bir gürültü ile çöken
bir yar, bir kaya parças› bozuveriyordu. Buralardaki toprak ilk kez suya doymaktayd›. Ama yine
de ç›plakt› her taraf. Otlar›n boyu her zaman oldu¤u gibi yine bir kar›ﬂ› geçmiyordu. Siz kumu olmayan bir akarsu, bir göl veya bir deniz düﬂünebilir misiniz? Burada ise k›y›lar batakl›k, kayal›k, ya
da dik yarmalar halindeydi. Kimbilir belki y›llar
sonra bu sahiller de kumlan›p çak›llaﬂ›verecekti.
Asl›nda dünyan›n her yerinde ilk baraj göllerinin
k›y›lar› hep böyle olurdu. Alabildi¤ine uzanan
a¤açs›z, otsuz, kumsuz k›y›lar bir garip duygu verirdi insana. Gölün alt›nda kalan tepeleri, dereleri,
köyleri önceden görüp, onlar›n eski yerlerini de
düﬂünürseniz, benli¤inizi ac› bir duygu kaplar.
Güneﬂ yüksek da¤lara do¤ru alçal›rken, serin
bir rüzgâr esmeye baﬂlad›. Biraz sonra yan›k bir
Anadolu türküsü dalgalar halinde k›y›lara vurdu;
“Bu da¤lar meﬂe da¤lar
Vermiﬂ baﬂ baﬂa da¤lar
Yârim küsmüﬂ gidiyor,
Koymay›n aﬂa da¤lar.”
Bu içli Anadolu türküsünü sonuna kadar dinledi. Sesin geldi¤i yana bakmad› bile. Hafiften
esen yelle birlikte toz bulutu gibi k›y›lar› yalayan
bu ses, bir çoban›n akﬂam türküsüydü. Nitekim az
sonra k›y›lar yeniden sessizli¤e büründü… Otur-
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du¤u yerden karﬂ› k›y›lara bakt›; ince bir sis halinde da¤ köyleri iliﬂti gözlerine; hepsinin adlar›n›
hafifçe m›r›ldand›. Zaten o köylerin ço¤unu barajdan önce gezmiﬂti. O s›ralar Karasu’yu karﬂ›ya
hep “apat”la geçerlerdi! “Aha ﬂu k›y›daki Savuk
Köyü. Daha yukarda düzlükte Karasar var. Onun
yan›ndaki…” Durdu, o köylerden tan›d›klar› akl›na geldi. Eski günleri yeniden yaﬂ›yormuﬂ gibi oldu! Hayalinde canland›rd›¤› hat›ralar bir anda
gözlerini bu¤uland›rd›… Uzun bir süre daha dald›
gitti!.. Buralardan uzak kalal› tam on y›l olmuﬂtu.
O, köyünü gölün derinliklerine gömerken de gözyaﬂlar›n› tutamam›ﬂt›! Hem göç baﬂlad›¤› zaman
a¤layan sadece o de¤ildi ki, nedense yurtlar›ndan,
yuvalar›ndan ayr›lmak yaﬂl›lara daha çok zor gelmiﬂti!.. Kolay de¤ildi bu; y›llard›r dertlerine yan›p, toylar›na, dü¤ünlerine kanan bu insanlar, bir
anda bilmedikleri ﬂehirlere da¤›l›vereceklerdi. Kimi ‹stanbul’un, ‹zmir’in, kimi de bir baﬂka ﬂehrin
insanlar› olacakt›. Onlar ayr›l›rken bir daha kavuﬂman›n, görüﬂmenin zorlu¤unu çok iyi biliyorlard›!
Bu yüzden birbirlerine daha s›k› sar›l›p vedalaﬂt›lar. Göçün sürdü¤ü o günlerde köyü terk eden herkes mutlaka mezarl›¤a u¤ruyordu. Birden Dursun
Çavuﬂ’u hat›rlad›; boynuna öyle a¤layarak sar›lm›ﬂt› ki, “Hey gidi koca ömür hey!..” dedi… Sanki yaﬂan›lan o günler; ba¤ ve bahçelerle birlikte
suya gömülüp gitmiﬂti! Yeniden uzaklara do¤ru
bakt›; dudaklar› araland›, f›s›ldar gibi, “Ne kadar
vefas›zm›ﬂ›z!.. Zor muydu bir mezeri gald›rma¤!
Bari anamla babam›n mezerini gald›rsayd›m!..
Hey gidi hey, onlar› da suya gömdük!..” ﬁu suyun
alt›nda kalan dede yadigâr› tarlalar, evler sanki
dün geceden kalan rüya gibi bir ﬂeydi.
O bunlar› düﬂünürken, çoban çoktan tepeyi
aﬂarak kaybolup gitmiﬂti. Oturdu¤u yerden kalkmak bile istemedi. Köyde yaﬂad›¤› küçük olaylardan tut da, muhtarl›k seçimlerine varana kadar
hepsini tek tek gözlerinin önüne getirdi. Bir ömrün yaﬂand›¤› topraktan, yurttan kopman›n bu kadar zor olaca¤›n› hiç düﬂünmemiﬂti! Belki de köyün evleri, ba¤ ve bahçeleri su alt›nda kalmasayd›, ayr›l›k ona bu kadar zor gelmeyecekti. ‹çinden
“Hepsi de yalanm›ﬂ” diye geçirdi. Sanki uzun k›ﬂ
gecelerinde anlat›lan devli, perili masallardakine
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benzer bir sihir, koca köyü taﬂ› ile, topra¤› ile al›p
götürmüﬂtü!.. Götürmüﬂtü de, sadece Dursun Çavuﬂlar›, Ali Day›lar›, Ahmetleri b›rakm›ﬂt› burada… ﬁu anda köylülerinin ço¤unun yerlerini dahi
bilmiyordu. Zaten on y›ld›r içini kavuran hasret
onu iyice bitirmiﬂti. On y›l sonra tekrar bu topraklara gelirken, “Bari köyümün su alt›nda kalmayan
da¤lar›n›, tepelerini görürüm” diyerek yola ç›km›ﬂt›. Köyüne duydu¤u hasreti az da olsa giderece¤ini umuyordu. Göçten sonra yerleﬂti¤i ﬂehre
hâlâ al›ﬂamam›ﬂt›. Gözlerini göle do¤ru yeniden
dikti; Yaﬂad›¤› ömrü burada sanki yeniden yaﬂ›yor gibiydi. Göle yak›n bu düzlükte otural› saatler
olmuﬂtu. Onu kurdu¤u bu hayallerden ard›nda
duydu¤u ayak sesi kurtard›, “Emi, ci¤aran var
m›?” Yerinden yavaﬂ yavaﬂ kalkt›, geriye döndü¤ünde o sesle göz göze geldi; tan›m›ﬂt›, kendi
köylüsü Deli Hakk› idi bu!.. Hakk›’y› tepeden t›rna¤a süzdü ve, “Beni tan›d›n m› Hakk›?” dedi. Bir
yandan da cebinden sigaras›n› ç›kar›p Hakk›’ya
do¤ru uzatt›. “Hee, niye tan›mayacakm›ﬂ›m, Salim Day›’s›n!” dedi. Hakk›, verdi¤i sigaray› çakma¤› ile yakt›ktan sonra, “Sen buralarda m›s›n
Hakk›?” Hakk› yanan sigaras›ndan derin bir nefes
çekti, Salim Day›’n›n yüzüne bakmadan,
“A¤›n’da galirim” dedi. Onu tan›yanlar Hakk›’n›n
çok önceleri ak›ll› oldu¤unu bilirlerdi. Hatta bir
ara evlenmiﬂti bile… Ama daha sonra kar›s› ile
geçinemediler. Bir süre sonra kar›s› da kaç›p gitti… Onun ayr›l›ﬂ›ndan sonra Hakk› giderek de¤iﬂmeye baﬂlad›. Zaten fazla bir zaman geçmeden
akl›n› da iyice yitirdi. Hakk›, hayat›n›n bir k›sm›n› Elaz›¤’da ak›l hastanesinde geçirdi. O, ak›l hastanesinde iken hayattaki tek kardeﬂi bir trafik kazas›nda ölmüﬂtü. Böylece Hakk› köyünde yapayaln›z kald›. Son zamanlarda Baraj istimlakinden
pay›na düﬂen paray› bir vasiye verdiler. Paray›
alan vasi, kasabada boﬂ bir dükkan kiralayarak
Hakk›’ya yatacak yer temin etti. Zaten o, günlerinin büyük bir k›sm›n› da¤lar›, bay›rlar› gezerek
geçirirdi. Bazen gece bile gezdi¤i olurdu. Hakk›,
yanan sigaras›ndan derin bir nefes daha çekti.
Çevresine iyice bakt›ktan sonra oldu¤u yere çömeldi. Salim Day›, Hakk›’ya köyü aray›p aramad›¤›n› sordu; Hakk› gözlerini göle dikerek, “Köy
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suyun alt›nda gald› Salim Day›!” dedi. Daha sonra Salim Day› kalk›p Hakk›’n›n karﬂ›s›na oturdu.
Güneﬂ gün bat›s›nca yükselen da¤lar›n ard›na
kaymak üzere idi. Hakk›’yla birlikte çok ﬂeyler
konuﬂtular… Gölün ç›rp›n›ﬂlar› biraz daha artm›ﬂt›. Salim Day› durmadan konuﬂuyordu; “Mezzeki’de ne bostan olurdu Hakk›!.. Yenice’de benim
gavakl›¤› bilirsin, onun üst baﬂ›nda bir su ç›kard›
ki, o suyun tad›n› heç bir yerde bulamad›m!” Hakk› hep Salim Day›’y› dinliyordu. Bazen gülümsüyor, bazen de, “Oralar da suyun alt›nda gald› Salim Day›!” deyip lafa giriyordu. Bir ara Salim Day›, “Bizim köy mü güzel yohsam A¤›n m›?” dedi.
Hakk› bir süre göle do¤ru bakt›, gözünü gölden
ay›rmadan, “Bizim köy güzeldi ama ﬂimdi o da
suyun alt›nda…” dedi. Salim Day› sürdürdü konuﬂmas›n›, “Hat›rlirsin, bir gün All›gilin Mustafa
bir domuz vurmuﬂtu da, onu taa, Bodanalardan
köye kadar sana taﬂ›tm›ﬂt›!” Hakk› gülerek, “Hat›rl›rim…” dedi. Bir müddet konuﬂmadan sustular. Salim Day› gölün karﬂ› k›y›lar›na yeniden
bakt›, gözüne ilk Savuk Köyü iliﬂti, “Hakk›” dedi,
“Bir gün Bekir’le Savuk’a dü¤üne gidecektik, suyun kenar›nda apata binlik, suyu geçerken apat
K›rçan’›n Gölü’ne girdi. O gölü bilirsin ya, anaforu çoktur.” Hakk›, Salim Day›’n›n sözünü yine
kesti, “O göl de suyun alt›nda gald›!” Salim Day›
konuﬂmas›na devam etti; “Göl bizi epeyim döndürdü! ‹ﬂte tam o s›rada Bekir’in löküsü göle düﬂmesin mi! Bekir az daha gendini göle atacakt›,
ama ben b›rahmad›m! Neyse, dü¤ün dönüﬂü Bekir mektebin yang›n gancalar›n› alarak gölde löküsünü arad›, ama bulamad›…” Salim Day› anlat›rken güneﬂ de art›k kaybolmuﬂtu. Akﬂam ezan›na yak›n bir zamanda yerlerinden kalkt›lar. Yol
boyunca yine hep Salim Day› konuﬂtu. Bazen
Hakk›’ya sorular soruyor, bazen de geçmiﬂi anlat›yordu. Onlar›n üzerinde yürüdükleri yol köyün
eski yolu idi. Y›llardar gidilmeye gidilmeye üzerinde yaban otlar›, çak›r dikenleri bitmiﬂ, sonra da
kuruyup kalm›ﬂlard›. Az m› yürümüﬂtü bu yolu…
ﬁimdi bile gözünü kapasa hiç ﬂaﬂ›rmadan A¤›n’a
giderdi! Her Cuma günü köyün büyük bir k›sm›
ilçeye cumaya giderlerdi. Alacaklar›n› da al›r, tekrar köye dönerlerdi. ‹ﬂte ﬂimdi bu yol gidilip gelin-
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meye gelinmeye sanki yol olmaktan ç›km›ﬂt›. Bir
süre sonra gökyüzünde y›ld›zlar parlamaya baﬂlay›nca, A¤›n’›n ›ﬂ›klar› da göründü. Salim Day› iki
gündür geldi¤i A¤›n’dan yar›n ayr›lacakt›. ‹lçenin
giriﬂinde Hakk›’ya veda ederek kald›¤› eve do¤ru
yürüdü.
***
As›rl›k ç›nar›n alt› yine kalabal›kt›. Oyun oynayanlarla gevezelik edenlerin sesleri, taa uzaklardan duyuluyordu. Baﬂ›nda asker ﬂapkas›, omzunda y›rt›k bir ceketle gelen Hakk›, ç›nar›n alt›nda tenha bir köﬂeye oturuverdi. Kenar masalarda
oturanlardan biri çayc›y› ça¤›rarak, “Hakk›’ya bir
çay yap” dedi. Hakk› bu sesi duymad› bile. Az
sonra önüne konulan çay› kimin ›smarlamad›¤›n›
sormadan yudumlamaya baﬂlad›. Bitiﬂik masada
oturan gençlerden biri Hakk›’ya dönerek, “Hakk›’n›n köyünü yeniden suyun üzerine ç›karm›ﬂlar!” dedi. Bu sözün üzerine masada oturanlar gülüﬂerek Hakk›’ya bakt›lar; O, duymam›ﬂ gibi davrand›… Hakk›’n›n kendilerine bakmad›¤›n› gören
bir baﬂka genç, “Sizin köyü ç›karm›ﬂlar Hakk›, git
de bak…” dedi. Hep birden yeniden gülüﬂtüler.
Hakk› çay›n› bitirmeden kalkt›, çarﬂ›ya yukar› yürüyerek kaybolup gitti…
***
F›rat’›n kollar›ndan birisiydi Karasu. A¤z›na
gem vurulmaz, önünde hiç durulmazd›. Ondaki
homurtu ve ondaki gürültü nedendir bilinmezdi.
Ama gün geldi, önüne set çektiler Karasu’nun…
O koca nehir göl oldu art›k. Iﬂ›k olup akt› Anadolu’nun evlerine!.. Hep ›ﬂ›k ya¤d›rd› bu kez… Iﬂ›k
ya¤d›rd› da, insanlar› yurdundan yuvas›ndan da
etti… Karasu boylar›nda ﬂimdi Baraj Gölü var!
Yeni büyüyen yavrular Karasu’yu tan›mazlar bile… Onunla baﬂlayan hikâyeler, onun k›y›lar›nda
yaﬂanan olaylar masald›r onlara. T›pk› Kaf Da¤›’n› anlatan masallar gibi… Sanki bir sihir, bir
büyü ald› götürdü F›rat boylar›n›!.. Evet, yeni yetiﬂen çocuklar eski Karasu boylar›ndan bahsedilirken böyle sanacaklar. Oysa baraj›n yurtsuz, yuvas›z koydu¤u ve geçmiﬂlerini suya gömdü¤ü insanlar; Dursun Çavuﬂlar, Salim Emmiler barajla gelen ac› gerçe¤i sadece onlar bilecekler!..
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KADINLARIN KONUMU ve ÇA⁄DAﬁLIKLA ‹L‹ﬁK‹S‹
Doç. Dr. Songül ALTINIﬁIK

Türkiye’de her y›l 05 Aral›kta Kad›na Seçme ve Seçilme Hakk› Verilmesi, 08 Martta ise
Dünya Kad›nlar Günü, çeﬂitli etkinliklerle kutlanmaktad›r. Geçti¤imiz günlerde de 08 Mart
Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle bas›n, televizyon, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerce
birçok yay›n, toplant›, panel ve söyleﬂiler yap›lm›ﬂt›r. Özellikle, 22 Temmuz 2007 tarihinde
yap›lacak erken genel seçimler nedeniyle, siyasilerin de kad›nlara yönelik baz› demeçleri, kota konusundaki görüﬂleri oldukça anlaml›yd›!
Kad›n-erkek eﬂitli¤i; geliﬂme, kalk›nma, Bat›l›laﬂma ve modernleﬂme diye nitelendirilen
“ça¤daﬂlaﬂma”n›n ölçütlerinden biridir. Türkiye’nin kalk›nmakta olan bir ülke olarak, kad›nerkek eﬂitli¤inde okuma-yazma oran› ve kad›n›n
toplumdaki statüsü aç›s›ndan ça¤daﬂlaﬂma amac› ile tutarl› görünümlere sahip oldu¤unu söylemek kolay de¤ildir. Örne¤in 2000 nüfus say›m›na göre 15 ve daha yukar› yaﬂ grubundaki toplam okur-yazar nüfus içinde kad›nlar›n oran›
yüzde 78,5’dir. Kad›nlar›n hâlâ yüzde 21,5’u
okumaz-yazmazd›r.
Kad›n›n toplumdaki statüsünü çal›ﬂt›¤› ya da
çal›ﬂabilece¤i meslekler aç›s›ndan aç›klamak
mümkündür. TÜ‹K’in 2000 nüfus say›m› verilerine göre, toplam çal›ﬂanlar aras›nda kad›nlar›n oran› yaklaﬂ›k 1/2’dir. Buna karﬂ›l›k, çal›ﬂan
kad›nlar›n meslek gruplar›na göre da¤›l›m›na
bak›ld›¤›nda daha çok düﬂük statülü alanlarda
yo¤unlaﬂt›¤› görülmektedir. ‹lmi ve teknik elemanlar, serbest meslek sahipleri ve bununla ilgili di¤er meslek grubunda çal›ﬂanlar›n yüzde
10’u kad›nd›r. 1990 nüfus say›m›nda bu oran›n
yüzde 7 oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda bu durum az
da olsa bir geliﬂme olarak nitelendirilebilir. Yine TÜ‹K verilerine göre, 2005 y›l› itibariyle, çal›ﬂan kad›nlar›n “kanun yap›c›lar, üst düzey yöneticiler ve müdürler”, “profesyonel meslek
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mensuplar›”, “yard›mc› profesyonel meslek
mensuplar›” ve “büro ve müﬂteri hizmetlerinde
çal›ﬂanlar” olarak oran› yüzde 2,63’dür. 2001
y›l›nda ise bu oran yüzde 2.31’dir. Verilen tüm
bu istatistiki veriler, çal›ﬂan kad›nlar›n daha çok
tar›msal alanda ve düﬂük statülü meslek gruplar›nda yo¤unlaﬂt›¤›n› göstermektedir.
Kamu ve özel kesimlerde çal›ﬂan kad›nlar›n
say›s› gittikçe artmaktad›r. Özellikle iki sektör,
e¤itim ve bankac›l›k, kad›nlar›n yo¤un çal›ﬂt›klar› alanlar içinde ön s›ray› almaktad›r. Örne¤in
kamu kesiminde çal›ﬂan her üç kiﬂiden biri Milli E¤itim Bakanl›¤› kadrosunda çal›ﬂmaktad›r.
Bankac›l›kta ise bu oran yaklaﬂ›k yüzde 36’d›r.
Bu iki sektörden bankac›l›k kesiminde çal›ﬂan
kad›nlar›n statüleri bilinmektedir. E¤itim sektöründe, ilkö¤retim ve genel liselerde çal›ﬂan kad›nlar ö¤retmenlerin yüzde 45’ini oluﬂturmaktad›r. Ancak, kad›n ö¤retmenlerin bu oran›, öbür
sektörlerde oldu¤u gibi, yönetim düzeyindeki
oranlar› ile tutarl› bulunmamaktad›r. Her iki
okul türünde okul müdürlerinin sadece yaklaﬂ›k
yüzde 3’ü kad›nd›r.
Kad›n-erkek eﬂitli¤i aç›s›ndan, okuma-yazma ve kad›n›n toplumdaki statüsü ölçütleri yönünden Türkiye’de kad›nlar›n ça¤daﬂ bir konumda olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Geliﬂmeler karﬂ›s›nda: Genel bir bak›ﬂla, çal›ﬂma yaﬂam›nda iki önemli nokta gözlenmektedir. Birincisi, Türkiye’deki geliﬂmelerin toplumsal yaﬂama gittikçe daha uygar bir görünüm
kazand›rd›¤›; kad›nlar›n, çal›ﬂma yaﬂam›n›n her
alan›nda yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›¤›d›r. Yukar›da
sergilenmeye çal›ﬂ›lan görünüm, uygun koﬂullar
sa¤land›¤›nda, yönlendirildi¤inde, var olan engeller kald›r›ld›¤›nda ya da azalt›ld›¤›nda, kad›nlar›n statü sa¤layan mesleklere de yerleﬂebilece¤i kan›s› güçlenmektedir. ‹kincisi, kad›nlar›n çal›ﬂma yaﬂam›ndaki bu say› art›ﬂ› yönetim
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alan›nda ayn› oranda de¤ildir. Yönetim statüsünde çal›ﬂanlar içinde kad›nlar›n azl›¤› dikkat
çekicidir. Bu durum, çeliﬂkili ve ayk›r› bir geliﬂmedir. Yukar›da özetlenmeye çal›ﬂ›lan olumlu
yasal düzenlemelere karﬂ›n, sergilenmeye çal›ﬂ›lan uygulamadaki çeliﬂkili ve ayk›r› durum karﬂ›s›nda çal›ﬂman›n bir do¤urgusu olan yükselme
ya da yönetici olma konusunda Türk kad›nlar›,
yönetimdeki yerlerini almak için mücadele etmektedir.
Türkiye; bu konuda erken kararlar alm›ﬂ, ileri ad›mlar atm›ﬂ bir ülke olmas›na karﬂ›n, kad›nlar›n toplumsal yap› içindeki iﬂlevlerine iliﬂkin
ça¤daﬂ yarg›lara, aç›k tutumlara girmiﬂ görünmemektedir. Türk kad›n›n›n ça¤daﬂ bir konumda olmad›¤›n› belirtmek gerekir. Örne¤in bir k›s›m u¤raﬂ alanlar›n›n erkeklere özgü oldu¤u kan›s›, yayg›nl›¤›n› korumaktad›r. Özellikle üst
düzey yöneticilikler kad›nlar için uygun görülmeyen görevlerin baﬂ›nda gelmektedir. Bütün
söylediklerim, kentli, okumuﬂ kad›nlar›n durumuna iliﬂkin. Köylerde, kasabalarda yaﬂayan,
halk kültüründe kalm›ﬂ kad›nlar›n durumunun
ise ayr›ca ve önemle üzerinde durulmas› gerekir.
Kad›n haklar› derken önce onlar› düﬂünmek gere¤i de madalyan›n öbür yüzüdür ve çok ac› vericidir.
S›n›rl› olsa da, öbür çal›ﬂma alanlar›nda oldu¤u gibi, kad›nlar›n, getirildikleri yöneticilik
görevlerini de baﬂar›yla sürdürdükleri söylenebilir. Kad›nlar›n çal›ﬂma ve yöneticilik alanlar›nda baﬂar›s›z olacaklar›na iliﬂkin hiçbir veri
yoktur.
Kad›nlar›n cinsiyet ayr›m›ndan kaynaklanan
sorunlar› sadece yükseltimle s›n›rl› kalmamaktad›r. Yükseltim d›ﬂ›nda e¤itim, iﬂ bulma, ücret
eﬂitsizli¤i ve sosyal haklardan yararlanmada da
büyük sorunlar yaﬂad›klar› bilinmektedir. Türkiye’de çal›ﬂan kad›nlar›n oran›, Avrupa Birli¤i
(AB)’ne üye ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda da çarp›c› sonuçlar vermektedir. 2005 y›l›nda AB’nin
27 ülkesinin ortalama kad›n istihdam oran› yüzde 56 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 23.5’dur.
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‹Ç‹MDEK‹ GENÇ KIZ
Fatma Yaﬂar ÇAKAR

‹çimde bir k›z a¤l›yor
Susturam›yorum,
Çok genç benden
Tam on alt› yaﬂ›nda
Avutam›yorum…
Ele avuca sa¤maz
Haﬂar› m› haﬂar›
Ayak uyduram›yorum…
Ben güz bahçelerinden
Son gülleri toplarken
O, bulutlar üstünde
Kanatl› bir kuﬂ gibi.
Bazen h›çk›r›k olup
Dökülüyor gözlerimden
Ço¤u kez dertleﬂip,
Konuﬂuyor benimle:
“Seni mutlu eden benim
Bana karﬂ› koyma” diyor.
Bazen al›n›yorum,
Utand›r›yor beni…
Neﬂeli mi neﬂeli
Coﬂturuyor çevresini
Hiç k›ﬂ yaﬂam›yor
Hep bahar›nda yaramaz
O da benim gibi
Sevmiyor geceleri!
Geceler kasvetli
Geceler karanl›k, öcü gibi
Geceler de¤irmentaﬂ›
Geceler insafs›z
Ö¤ütüyor beni yavaﬂ yavaﬂ
Geceler uykusuz…
K›ﬂ sarm›ﬂ beni
Yaﬂam›m duman duman
O var ya, içimdeki genç arkadaﬂ›m
Odur beni yaﬂama ba¤lay›p
Dünyada avutan.
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REFTAR KALFA’YA GAZEL
A. Münir CER‹T

Koparm›ﬂlar seni bilmem hangi bahçeden
Henüz koklanmam›ﬂ el de¤memiﬂ bir beden.
Güzel, çok güzel olmal›s›n sen Reftar
Satm›ﬂlar belli Saraya bir içimlik su iken.
Bilmem kaç kez ald› tüm yaﬂam›nda Hünkâr
Yata¤›na seni, haz›rlan›p beklerken.
Bende ne kald› bilemezsin sen Kalfa
Bütün bu k›r›k zifaf öykülerinden.
Senin o rast peﬂrevin, o a¤lamalar›n
Arada dik baﬂl› mahura giden.
Saz semaini dinledim a¤layarak
Bilmem ustalar ne duyar bu inlemelerden.

SENS‹Z ZEVK VERMEZ OLDU
Dr. Galip UZUNCA

Dolaﬂsam da ben böyle hüznümle diyar diyar
Teselli vermiyor hiç ne dostlar ne a¤yar
Hazin son yolculu¤un yakt› beni zâr-ü zâr
Sensiz zevk vermez oldu gayri bu alem bana.
Hasretinin hüznüyle gülﬂende güller soldu
O terk-i diyar›nla hayat›m zindan oldu
ﬁu zavall› gönlüme elem ve keder doldu
Sensiz zevk vermez oldu gayri bu alem bana.
Garip garip yaﬂarken böyle pür melâlimle
Bir teselli arar›m nakﬂolan hayalinle
Periﬂan›m harab›m bu öksüz ahvalimle
Sensiz zevk vermez oldu gayri bu alem bana.
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A⁄IN LEBLEB‹S‹ YER M‹S‹N?
Nihat ERTU⁄RUL
Bir haftal›k tatil için Antalya’da yerimi ay›rtm›ﬂt›m ki,
A¤›n Düﬂün ve Sanat Dergisi’nin son say›s› elime ulaﬂt›.
Hasretle ve merakla dergimizi okurken, dergide yaz›s› bulunan yazarlardan birisinin ismi bilhassa dikkatimi çekti.
Bu isim hiç de yabanc› gelmiyordu bana, Feyzullah Arslan… Hemen, dergimizin ‘Yazarlar›m›z› tan›yal›m’ sayfas›n› açt›m. Evet, o idi… Eski emniyet genel müdür yard›mc›s› ve bas›n sözcüsü… 3 farkl› yüksek okul bitirmiﬂti, 2
alanda master yapm›ﬂt›. Bu kez dergimizdeki yaz›s›n› daha bir dikkatle okudum. Kel Mahmut Köyü’nün isminin
nas›l Gül Mahmut oldu¤unu bu yaz› sayesinde ö¤rendim.
‹ﬂte o anda, halen Antalya Emniyet Müdürlü¤ü görevini
sürdüren bu kiﬂi ile tan›ﬂarak yöremiz üzerine mülakat yapmaya karar k›ld›m. Antalya’ya geldi¤imin üçüncü gününde de kendisine telefon açarak randevu istedim. Sa¤ olsun
beni k›rmad›, görüﬂme talebime olumlu yan›t verdi.
‹ki saat sonra makam›nda buluﬂmaya karar verdik.
Yani 13.30 da... Avrupa’n›n bana ö¤retti¤i dakiklikle,
13.25’de Antalya Emniyet Müdürlü¤ü binas›n›n önünde
idim. O anda, kap›n›n önüne h›zla yanaﬂan sivil plakal› bir
araç dururken, içinden Do¤u Anadolulu olduklar› hemen
belli olan 3 ﬂah›s indi. Ortadakini tan›makta gecikmedim.
Bu, Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan’d›.
Feyzullah müdürün özel kalem sorumlusu, Hakan
Sayg›ner… Rütbesi, emniyet amiri. Soy ismi gibi sayg›l›
bir memur. Bana ›srarla, beklerken ne içece¤imi sordu. Elma çay›nda karar k›ld›k. Odac› sa¤ olsun bana kuﬂburnu
çay› getirmez mi!.. Hiç de sevmem kuﬂburnunu, gülüﬂtük.
‹kinci çay›m elma oldu.
Yirmi, yirmi beﬂ dakikal›k bir bekleyiﬂ sonras›nda
Feyzullah Arslan’›n odas›nda idim. Ben, zaten bu odan›n
pek de yabanc›s› say›lmazd›m. PKK’n›n Antalya’da aktif
oldu¤u senelerde Alman gazeteleri için iki kere il müdürleri ile röportajlar yapm›ﬂt›m. Odaya girdi¤imde dikkatimi
ilk çeken ﬂey duvarlardaki plaketlerin çoklu¤u oldu. Tüm
duvar plaketlerle doluydu. ‹kincisi ise karﬂ›lanmam›n pek
s›cak olmad›¤›!.. ‹lk tan›ﬂma fasl› geçince hava yavaﬂ yavaﬂ yumuﬂad›. O as›k yüzlü müdür, tabir caizse ufak ufak
gülmeye baﬂlam›ﬂt› bile. Hele hele laf A¤›n’a gelince, Feyzullah Arslan’›n keyfi tam manas› ile yerine gelmiﬂti. Bu
arada müdürlük odas› pek de boﬂ kalm›yor, kiﬂiler yanlar›nda bolca getirdikleri selamlarla iﬂlerini takibe u¤raﬂ›yorlard›. Müdür bey bir ara, bu iﬂlerin hepsi zaten normal yollardan olabilecek ﬂeyler diyerek bir aç›klama yapma zaruretini duydu. Düﬂündüm, acaba so¤uk karﬂ›lanmam›n nedeni belki benim de bir iﬂimin oldu¤u düﬂüncesi miydi diye? Hani olur ya!
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“Asl›m› sorarsan›z Sivas-Gürünlüyüm. Ama ben kendimi A¤›nl› olarak da görürüm…” diye söze baﬂlad› Feyzullah müdür. Akabinde, gülerekten hemen ekledi: “Ben
zaten sizin Vahﬂen Köyü’nün fahri hemﬂerisiyim. Dolay›s›yla otomatikman A¤›nl› olmuﬂ oluyorum.” dedi. Gürün,
A¤›n, Vahﬂen ba¤lant›s› kafama tak›lm›ﬂt›. Merak›m› ve
tereddüdümü gidermek için, bu ilintiyi kendisine sordum.
Ald›¤›m yan›t oldukça ilginçti. “Eski Emniyet Müdürlerinden ‹smet A¤›n ile TRT’de görev yapan Haluk Y›lmaz,
A¤›nl›d›rlar. ‹kisi de çok sevdi¤im yak›n arkadaﬂlar›md›r.
Elaz›¤ Emniyet Müdürlü¤ü görevini sürdürdü¤üm y›llarda, bir gün hep beraber Haluk’un köyü olan Vahﬂen’e gittik. Sene kaç derseniz, 1999… Köyün o zamanki muhtar›,
Faruk isimli çok efendi eski bir ö¤retmen. Epey muhabbetten sonra: ‘Müdürüm, biz Vahﬂenliler seni çok sevdik, gel
seni bizim köylü yapal›m.’ dedi. Ben de kendisine: ‘K›rk
y›ll›k Kâni olur mu yani?’ laf›n› hat›rlatt›m. Bunun üzerine: ‘O zaman siz de fahri hemﬂerimiz olursunuz.’ dedi.
‘Haydi, o zaman olay›m.’ dedim. Hemen köyün defterini
getirdiler, ad›m› deftere kaydederek beni Vahﬂenli yapt›lar.
‹ﬂte o günden bugüne Vahﬂenli ve mahﬂere kadar da A¤›nl› oldum.” diyerek, Vahﬂenli olmas›n›n hikâyesini k›saca
özetledi.
A¤›n denince akl›na ilk ne geldi¤ini sordu¤umda, fazla beklemedi bile. Cevab› zaten haz›rd›: “Kültür, insanl›k,
sayg›, medeniyet, feribot, adam gibi adaml›k…” ve son
olarak da: “Do¤unun, Bat›s›…” dedi. Tüm A¤›nl›lar ad›na
gururland›m. Bölgeyi çok iyi tan›yan eski Elaz›¤ Emniyet
Müdürü, Bölgedeki e¤itimin yüksekli¤ine de¤inirken bir
tekerlemeyi de sözlerine eklemeden geçemedi: “A¤›n’dan,
E¤in’den, Darende’den, Gürün’den! Buralardan e¤itimli
insanlar ç›kar…” diyordu…
Sohbetimiz s›cak bir muhabbete dönüﬂünce, duvardaki plaketleri nereden ald›¤›n› ﬂaka yollu sordum. Hemen
yerinden kalkarak, bana aralar›ndan sadece ikisini gösterdi. ‘Zülküf A¤ar Vakf›’ yaz›yordu üzerlerinde. Yani, Mehmet A¤ar’›n rahmetli babas›n›n Vakf›… Di¤erlerinin üzerinde de ülkemizin dört bir yöresinin isimleri vard›. Sormam›n esas nedeni ise, ﬂimdiye kadar bu kadar çok plaketi bir
arada görmemiﬂ olmamdand›.
A¤›n’›, A¤›nl›lar› ne kadar sevdi¤ini anlatmaya devam
etti Feyzullah Arslan… A¤›n havas› koklam›ﬂ insanlar› bile çok sevdi¤ini anlatt›. Onlar› etraf›nda görmekten duydu¤u memnuniyeti, hoﬂnutlu¤u dile getirdi. Öyle ki; 20002002 y›llar› aras›nda A¤›n’da görev yapm›ﬂ olan Komiser
Züleyha Tayanç’› bile yan›na alm›ﬂt›. Kendisini hemen ça¤›rtarak: “A¤›nl› hemﬂerimiz,” diye beni tan›ﬂt›rd›. Müte-
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vaz›, han›m bir bayan, Züleyha Tayanç. Ancak, müdürünün yan›nda pek de rahat de¤ildi. Onun için kendisine, k›saca: “A¤›n’›n, A¤›nl›n›n neyini be¤endiniz?” diye sordum. Ald›¤›m cevap gayet k›sa oldu: “‹nsanl›¤›n›…” Kendisine teﬂekkür ettim. Gözlerinin içi parlayarak güldü.
Feyzullah Arslan art›k yerinde duram›yordu. Birden
seri bir hareketle arkadaki dolab›n kapa¤›n› açarak önüme
bir tabak leblebi koydu. ﬁaﬂ›rd›¤›m› görünce de hemen ekledi: “Hakiki A¤›n Leblebisi.” Sahiden ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m! Bu
ﬂaﬂk›nl›¤›m kendisine ayr› bir keyif vermiﬂti, gülüyordu;
hem de pek neﬂeli… “Ziyattin A¤›n a¤abeyim, A¤›n’dan
göndermiﬂti. Biliyorsunuzdur, rahmetli oldu…” dedi, sesi
titreyerek. Belliydi ki ona karﬂ› büyük bir sevgi ve sayg›s›
vard›. Almanya’dan Antalya’ya geliyorum ve emniyet müdürü bana A¤›n leblebisi ikram ediyor. Nas›l ﬂaﬂ›rmayay›m
ki! Benim de art›k keyfim yerine gelmiﬂti.
Konu A¤›n’dan, A¤›nl›lardan aç›lm›ﬂken, dostlar›n›n
gönderdi¤i selamlar› da kendisine iletmeyi unutmad›m.
Kimlerden mi? Baﬂta dergimizin editörü Altan ‹lter olmak
üzere, Batman Jandarma Bölge Komutan› Tu¤general Erhan Güder ve onu yak›ndan tan›yan daha bir kaç kiﬂi…
Memnun oldu¤unu hissettim, sevindi¤ini gördüm.
“Elaz›¤’da görev yapt›n›z, Elaz›¤ size ne hat›rlat›yor?”, sorusunu sordum bu s›cak insana. Baﬂ›n› biraz öne
do¤ru e¤erek: “Elaz›¤l› bana, ben Elaz›¤l›ya benzerim. Ben
neysem Elaz›¤l› da odur” sözlerinin ard›ndan: “Gakgoﬂlar
gelir akl›ma… Keban gelir, feribot ile yapt›¤›m A¤›n-Çemiﬂgezek yolculu¤um, bunlardan en mühimi de nizami
park etmiﬂ inekler gelir akl›ma.” dedi, y›llar›n müdürü. Son
olarak da ekledi: “Adam gibi adam› olan bir bölgedir Elaz›¤ yöresi…”
Yar›m saatli¤ine geldi¤im odada zaman ak›p gitmiﬂti.
Ne benim can›m gitmek istiyor ne de Feyzullah müdür beni gönderiyordu. Birden yine tekrar yerinden kalkt› ve dolaplar›n birinden iki kitap ç›kard›. Kendisi yazm›ﬂt›. ‹mzalayarak bana hediye etti. Birinin ad› ‘Gül, Güldür, Düﬂündür.”, di¤eri ise ‘Polisin Hat›ra Defterinden.’
Bu arada foto¤rafç›s›n› ça¤›rarak bir de hat›ra foto¤raf› çektirdi ve birini bana verdi. Art›k gitmeliydim… ﬁöyle
bir zengin kalk›ﬂ› yaparak hafifçe koltukta do¤ruldum.
Devletin müdürünün zaman›n› zaten yeteri kadar çalm›ﬂt›m. Yavaﬂça ve istemeye istemeye yerinden kalkt›. A¤›n
ve tüm A¤›nl›lara selam ve hürmetlerini iletmem ricas›ndan sonra, a¤›r a¤›r vedalaﬂt›k, sar›ld›k. Yapabilece¤i bir ﬂeyin olup olmad›¤›n› da tekrar sormay› ihmal etmedi Feyzullah müdür. Vedan›n s›ca¤› olmasa bile çok s›cak bir veda oldu.
Odan›n kap›s›ndan ç›karken tekrar bakt›m, eli havada.
Son sözleri ise hâlâ kulaklar›mda: “A¤›nl›lara kap›m hep
aç›kt›r, aç›k kalacakt›r. Hepsine selamlar, hoﬂça kals›nlar…”

a¤›n

Mart-Nisan 2007

VAHﬁEN-IV
Mustafa KAYA

ad› tezek
hani samanla yo¤urup
çemirleyip pantullar›m›z›
çi¤nedi¤imiz may›s
k›vam bulunca
nerede duvar vard›
avuç avuç yap›ﬂt›r›l›r
kurutmaya b›rak›l›rd›
s›k›lmadan tiksinmeden yapard›k
e¤lence gelirdi
ya da
otarmaya kat›lan sürünün ard›ndan
s›rt›m›zdaki küfeye doldurduklar›m›z›
y›¤ard›k bir yere
devﬂirece¤imiz kavun karpuzlar
ahbun döküp tarlaya
filiz versin diye baranlar
yeyece¤imiz h›yarlar akl›m›za gelirdi
bir iﬂimiz poh toplamakt›
erken davranan kazançl›yd›
ne güzel günlerdi
cizirik çevirirdik sonra
ceviz a¤açlar› vard›
teni beyaz ceviz yerdik
ellerimizin k›nalanmas›na bakmadan
bir yanda çi¤nenmiﬂ may›s y›¤›l›
bir yanda eﬂelenen tavuklar
ev – ah›r iç içe bar›ﬂc›l
ve
ah›rlar›n kuytular›nda sakl› folluklar
en sevdi¤imizdi
tereya¤›na k›r›lan yumurtalar
tezek av› biter bitmez
çocuklard›k dur durak bilmez
kah eﬂek ar›lar› peﬂinde
öldürüp arka atmak
kah arkta bal ar›lar›n› kurtarmak
çal›larla çevrili bahçelerde gözlerimiz
belki davet edilirdik
sabahla baﬂlayan savaﬂ›m›z
karanl›k bas›ncaya dek
katlanarak devam ederdi
ve
ocaklar›n alt›na sürülen tezek
k›zg›n güneﬂe inat geçmiyordu
ve hiç sönmedi
çocukluk günlerimin efsane ateﬂi...
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VANLILAR, KEND‹ ﬁEH‹RLER‹ ile
VAN GÖLÜ’NE ÂﬁIKLAR
Av. Turgut ‹NAL

50 küsur y›l önce Bal›kesir’de Yeni Çarﬂ›’da
Vanl› Beﬂir ad›yla an›lan iri yar› bir esnaf›m›z vard›.
Eﬂi de kendileri gibi çok iri yar› idi. Her ikisi de 100
kiloyu çoktan geride b›rakm›ﬂlard›. Zücaciyeciydi.
Neﬂeli, güleç yüzüyle babacan bir tipti. Kendisi Vanl›yd›. Ne zaman Bal›kesir’e gelmiﬂti, onu bilememiﬂimdir. Ben Ateﬂ gazetesinde çal›ﬂ›rd›m. Bizim Paﬂa
Camii yan›ndaki gazete matbaas›n›n önünden geçerken, gazete sahibi Cahit Albayrak’la karﬂ›l›kl› espri
içerisinde bir nevi dalga geçmeli konuﬂmalar› olurdu. Ertesi gün Ateﬂ gazetesinde Beﬂir’e ait bir haber
ç›kar, haberin baﬂl›¤› da genellikle, ‘Vanl› Beﬂir Eder
tebﬂir (müjde)’ olurdu.
Geçti¤imiz günlerde, gazeteci, tiyatro eleﬂtirmeni yazar Tanju C›l›zo¤lu ile baz› yak›n dostlar›m›n
ça¤r›s› üzerine Van’a gittim. Van gezimiz üç gün
sürdü. Tanju C›l›zo¤lu’nun Kocaeli’nde ç›karm›ﬂ oldu¤u Bizim Sanat Dergisi’nin, Van Devlet Tiyatrosu’nu ödüle lay›k görmesi ve bu ödülün bizzat Van’a
gidilerek verilmesinin kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olmas›, orada
yap›lacak olan tören davetimizin nedeni idi. Tanju
C›l›zo¤lu ile birlikte sanatç›lar, ressamlar ‹stanbul ve
Kocaeli’nden Van’a gelmiﬂlerdi. Ben de ‹zmir-Ankara yoluyla uçakla Van’a gittim. Yukar›daki anlatm›ﬂ oldu¤um Vanl› Beﬂir d›ﬂ›nda, Van’a ait bizzat
görmeye dayal› bir bilgim yoktu. Bu yaz›m›z› gezimizdeki yaﬂad›klar›m›za dayand›r›yorum.
Önce, Van’› bu büyüklükte ve düzeyde geliﬂmiﬂlikte düﬂünmemiﬂtim. Van havaalan› ad›n›, eski
Baﬂbakanlar›m›zdan Vanl› Ferit Melen’den alm›ﬂt›.
Vanl› Ferit Melen’e yap›lan jesti büyük bir incelikle
karﬂ›lad›m. ‹nﬂallah Bal›kesir’de de Ferit Melen düzeyinde ve üstünde yetiﬂmiﬂ devlet, siyaset ve bilim
adamlar›na, sanatç› ve iﬂ adamlar›na böylesine güzel
jestler yap›lm›ﬂ olsun.
Havaalan› büyükçe bir havaalan› say›l›r. Büyük
büyük uçaklar inip kalk›yor, Van Gölü’nün üzerinde
uçtuktan sonra süzülerek göle bitiﬂik havaalan›na inmesi insan› epey heyecanland›r›yor. Çeﬂitli havayolu ﬂirketlerinin ve Türk Hava Yollar›n›n da ﬂehir içerisinde beﬂ-alt› yerde sat›ﬂ bürolar› bulunuyor.
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Van’›n nüfusunun 500-600 binden baﬂlayarak 1
milyon oldu¤unu söyleyenler var. Van, koca bir ﬂehir olmuﬂ. ﬁehri kapsayan çift bulvarl›, birbirine kesiﬂen yollar ﬂehri adeta sarm›ﬂ. Bu çift bulvarl› yol
güzelim Bal›kesir’de hemen hemen yok gibi. Belki
Gazi Bulvar› çok k›sa da olsa örnek gösterilebilir.
Van’da siz üç yüz, ben beﬂ yüz diyeyim, 8-10
katl› binalar, iﬂ yerleri, ticari kuruluﬂlar, çarﬂ›lar, marketler habire birbirini izliyor. Bal›kesir’de onar katl›
yüz tane binay› zor sayars›n›z gibi geliyor. Bal›kesir’deki tek gökdelenimiz Özmerkez’le övünür dururuz. Van’da belki beﬂ düzine Özmerkez var.
Van’da Türkiye’nin bütün ünlü firmalar›n›n sat›ﬂ ma¤azalar› var. Bakt›m caddenin karﬂ›s›nda 5. noter yaz›yor. Alt›nc› ve yedinci noter var m› bilmiyorum? Ama biz hâlâ üçüncü noterdeyiz.
Vanl›lar kendi ﬂehir ve Van Gölü’ne adeta âﬂ›klar. Urfa’daki kutsal bal›klar gibi, Van ismi, Van Gölü ismi, uçan kuﬂ ile denizdeki bal›klar hariç hemen
hemen her yere konmuﬂ. Biz Bal›kesir ismini pek
kullanmay›z. Firmalar›m›zda, ﬂirketlerimizde, ma¤azalar›m›zda, mamüllerimizde Bal›kesir ismini pek
görmeyiz, hatta hiç görmeyiz. Allahtan, garaj›m›zda
sadece Bal›kesir ilinde çal›ﬂan Bal›kesir Seyahat otobüs firmam›z var. Allahtan, Bal›kesir ismini taﬂ›yan
Bal›kesir Birlik gazetesi var. Bizim bilgimiz d›ﬂ›nda
Bal›kesir ismini kullananlar varsa bize duyursunlar,
onlar için yaz› yazal›m, radyomuz BRT’de duyural›m ve mutlulu¤umuzu Bal›kesirli hemﬂerilerimizle
paylaﬂal›m.
Van Devlet Tiyatrosu’nun, san›r›m ‹stanbul, Ankara, ‹zmir devlet tiyatrolar›ndan hiç fark› yok gibi.
Fuayeleri, sergi salonlar›, dinlenme yerleri, cafeler
mevcut, koca bir tiyatro salonunda haftada dört kez
iki gece, iki gündüz suare ve matine halinde oyunlar
var. Sanatç› say›s›nda ve kalitesinde hiç esirgeme yap›lmam›ﬂ, belki elliye yak›n sanatç› ve teknik eleman
görev alm›ﬂ. Bunda bugünkü Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik’in dahli var m›? Varsa kutlar›z.
Van’da Yüzüncü Y›l Üniversitesine ba¤l› 9 fakülte,
3 enstitü, 13 yüksekokul bulunmakta, 1450 ö¤retim
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üyesi ile 10580 ö¤renciye e¤itim ve ö¤retim verilmektedir. Bizim Van’a gitmemize neden olan ve
ödül alan, Van Devlet Tiyatrosu’nda Shakespeare’nin trajik oyunu, Romeo Jüliet eseriydi. Oyunun
baﬂlamas›ndan önce yar›m saat süreli gitar dinletisi
vard›. Dinleti, profesyonel bir sanatç› taraf›ndan verildi. Gazeteci ve tiyatro eleﬂtirmeni Tanju C›l›zo¤lu
oyunun baﬂlamas›ndan önce sahneye ç›kt›, sanatç›lar›, oyunun yönetmenini takdir eden bir konuﬂma
yapt›. Oyunun yönetmeni Kemal Baﬂar’a ödülünü
sundu ve; “Vanl›lar, tiyatronuzu koruyunuz, bunu
say›n Validen, say›n Belediye Baﬂkan›ndan, Van
halk›ndan, Üniversiteden bekliyoruz” dedi.
Tiyatro mihmandarlar› bizi ayr›lan yerimize ald›lar. Yan›m›zda; eski Van Valisi Mehmet Tan›n›r
ve eﬂi, yine yan›m›zda Yüzüncü Y›l Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Aﬂk›n ve de¤erli eﬂleri bulunuyordu. Kendileri ile konuﬂmalar›m›z oldu. Vali
M. Niyazi Tan›l’a, Valimizden selam ve sevgilerimizi getirdi¤imizi söyledik. Rektör Prof. Dr. Yücel
Aﬂk›n’a da “Türk halk› ve kamuoyu sizi izliyor, takdir hanenize puanlar gönderiyor” dedik. Say›n Rektör Prof. Dr. Yücel Aﬂk›n, Üniversitenin, bilimin
onuru ve Cumhuriyetin, demokrasimizin bekas› için
sayg›n bir savaﬂ vermiﬂti ve sürdürüyordu.
Van’da Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi’nin yan› s›ra, Van’da bulunan Jandarma Asayiﬂ
Kolordu Komutanl›¤›’na ait askeri hastaneler, Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na ait tüm hastaneler ve e¤itim hastaneleri, çok say›da özel hastaneler yer alm›ﬂt›. Askeri hastanenin GATA ile boy ölçüﬂür durumda oldu¤u söyleniyordu. Tiyatrodaki sanatç› ve yetkililer, “Biz seyircisiz kalmay›z. Askeriyemiz, Kolordu Komutan›
Paﬂam›z, Kurmay baﬂkan›m›z bizi seyircisiz b›rakamaz. Kendileri sanata çok düﬂkünlerdir. Bizim seyircilerimiz sayg›n seyircilerdir” ﬂeklinde düﬂüncelerini
ifade ettiler. Konuﬂmac›lar, konuﬂmalar›n baﬂlar›nda
Say›n Vali, Say›n Komutan›m, Say›n Belediye Baﬂkan› diye söze baﬂlam›ﬂlard›. Biz sahnede komutan›
arad›k, göremedik. Orada Asayiﬂ Kolordu Komutan› Korgeneral Selahattin U¤urlu komutanl›¤›ndaki
korgeneralden sonra, Kurmay Baﬂkan› Kur. Alb.
Seyfillah Sald›k. Albay›m›z, bizim Bal›kesir Jandarma Alay Komutan›m›zd›. Kendisi hakk›nda güzel,
olumlu sözler duyduk ve bundan mutlu olduk. Van’a
gelmiﬂken randevu ald›k, ziyaret ettik. Bizi her asker, her komutan gibi zarif ve sayg›n ölçülerde kar-
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ﬂ›lad›. Bal›kesir özlemini giderdik ve Bal›kesirlilere
içten sevgi ve sayg›lar›n› iletmemizi istedi, veda
ederken bir nevi askerlik an›s› foto¤raf çektirdik.
Restoranlar, kebapç›lar, et saraylar› g›rla... Olayl› Yimpaﬂ’tan baﬂlayarak bütün marketler s›ra s›ra.
Van’da; Van TV, Van Prestij TV televizyonlar›
ile ayr›ca 6-7’nin üzerinde radyo var. Biz üç radyoyu, bir televizyonu ziyaret ettik. Radyo Tutku FM’de
Salih Geçgel’in program›na kat›ld›k. Vanl›lara seslendik. Yerel gazeteleri ziyaret ettik. Bölgesel Do¤u
Anadolu gazetesi iki y›ll›k iken, Van Sesi gazetesinin 70 y›ll›k oldu¤unu ve 19 Ocak 2006 tarihli say›s›yla 16895 say›ya vard›¤›n› duyduk ve çok mutlu
olduk. Bal›kesir ilindeki gazeteci arkadaﬂlar›m›z›n,
Bal›kesir’deki gazete örgütlerinin, Van Sesi gazetesi
kurucusu Remzi Perihan’dan sonra Erdal Perihan’›
kutlamalar›n› ve hatta gerekirse kendilerini 70 y›ll›k
gazetenin sahibi olarak Bal›kesir’e davet etmelerini
öneririz. Gazeteler, Bal›kesir gazeteleri gibi renkli ve
on sayfa ç›k›yor. Gazetelerden birinde ç›kan ilanda
Özel Van Akademi T›p Merkezi’nin çal›ﬂma sahalar› tan›t›l›rken, görev yapan doktorlar›n da isimleri verilmiﬂ ve bunlar›n içerisinde örne¤in; Prof. Dr. Ahmet Faik Öner, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Uzman› diye tan›t›l›yor.
Seçimler konusunu “hangi parti kazan›r”, “Belediye Baﬂkan›n›z tekrar kazan›r m›?” sorusunu sordu¤umda, Vanl› bir iﬂ adam›, “Bu da¤›t›lacak ödüllere,
ikramiyelere, hediyelere, onlar›n bollu¤u ve miktar›na ba¤l›. Bizim burada bir tabir vard›r. Onu aynen
söyleyelim. ‹nsan›m›z, keledoﬂ yeme¤ine Müslüman, bulgur pilav›na da H›ristiyan olur. Türkiye’nin
her yöresinden, her dinden, her mezhepten bu söze
uyan insanlar ç›kabilir. Siz bana bir deste, bir kucak
para verin, bak bu para ile ne oylar getiriyoruz” diye
yan›tlad›.
Van’dan dolu dolu müsbet intibalar ve güzel düﬂüncelerle ayr›ld›k. Van’› kendi ﬂehrimizle mukayese ettik. Çok geliﬂmiﬂ bulduk, Adeta Büyükﬂehir ölçe¤inde gördük. Van’a, Van’da tan›d›¤›m›z insanlara, dostlu¤umuzu kabul eden insanlara buradan sevgiler, sayg›lar sunar›z.
Kendilerini Bal›kesir’de germekten, karﬂ›lamaktan, a¤›rlamaktan mutluluk duyaca¤›z.
Vanl›lara sevgi ve sayg›lar›m›zla.
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BA⁄CILIK
Fevzi ﬁENER

BBC-N (Ba¤-Badem-Ceviz-Nar) projemizden, bu say›da ba¤c›l›ktan söz edece¤im.
Bilindi¤i gibi, yöremiz ba¤lar› çok eskiden
dikilmiﬂ çok yaﬂl› ba¤lard›r. ﬁöyle bir düﬂünüyorum da, kendi ba¤›m›z› dedem dikmedi, babam
dikmedi, ben de dikmedim. Demek ki en az›ndan üç nesil eskitmiﬂ bu ba¤lar… bu da yaklaﬂ›k
150 sene eder. 150 senelik ba¤dan nas›l verim
bekleriz? Literatürde, ba¤›n ömrünün 60-70 sene oldu¤u bildiriliyor. Öyle de bizim ba¤›m›zdan bu yaﬂta ne bekleriz, nas›l ürün alabiliriz?
Yap›lacak ilk iﬂ; bu eski ba¤›m›z› ya gençleﬂtirmek ya da söküp yeniden modern ba¤ tesisi kurmak olmal›d›r. Peki ama nas›l gençleﬂtirebiliriz?
Ba¤›n bir k›sm›n› güzden toprak seviyesinde
veya daha aﬂa¤›dan kestikten sonra derince kazar, b›rak›r›z. ‹lkbaharda bu kesilen yerlerde çok
kuvvetli omcalar ç›kar ve üç y›l bak›ld›ktan sonra yeniden yüksek verim veren ba¤› elde etmiﬂ
oluruz. Bu arada yeni ç›kan filizleri tel sistemine
uygun olarak terbiye edebiliriz. Buradan ürün
al›nca, bu defa ayn› iﬂlemi (üzümsüz kalmamak
için) ba¤›n kalan k›sm›nda da yapar›z.
‹kinci iﬂlem, derin iﬂ makineleri ile söküp yeniden dikim yap›l›r. ﬁimdi; yeni bir ba¤ tesisini
nas›l kurabiliriz? Buna k›saca bir göz atal›m:
Öncelikle ba¤ kuraca¤›m›z tarlam›z› dikim
aral›klar›na göre iﬂaretlememiz gerekir. Dikim
aral›¤› için ideal olan› (bölgemiz için) s›ra aralar›n›n 3 metre, s›ra üzerinin ise 2 metre olmas›d›r.
3m

A

x

3m

x
B x

3m

x

x
C
2m

x

x

x

x

x

x

2m

3m
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x

D
3m

ﬁöyle ki; tarlam›z›n her taraf›ndan 3 metre
çekilerek iﬂaretlemeye baﬂlar›z. Önce A noktas›na bir kaz›k çakar ve B noktas›ndaki kaz›¤a bir
ip çekeriz. Keza, A noktas›ndan C noktas›na da
dik ç›karak ipimizi çekeriz. C ile D ve D ile B
noktalar›na ip çektikten sonra, A noktas›ndan B
istikametine do¤ru (s›ra üzeri) 2 metre çeker,
sonra kireçle iﬂaretler ve di¤er s›ralar› da ayn› ﬂekilde belirleriz. Daha sonra kepçe ile iﬂaretli yerlerde s›ray› ﬂaﬂmadan en az 1,5 m derinlikte çukurlar açar, üst topra¤› alt k›sma alt topra¤› da
üst k›sma gelecek ﬂekilde doldururuz.
Bu iﬂlemleri aﬂa¤›daki (A ve B) ﬂekillerde
görüldü¤ü gibi yapt›ktan sonra, s›ra dikim iﬂlerine gelir. Ayn› makineli çal›ﬂmay› boydan boya
hendek açmak suretiyle de yapabiliriz.
Çukur açarken yap›lacak iﬂlemler:
Aﬂa¤›da ﬂekil A’da görüldü¤ü gibi önce kepçe ile kaz›m›z› yapar›z. Kaz› yaparken ç›kan topraklar› ok istikametine göre istif ederiz. Dolgu
yaparken de ﬂekil B’de görüldü¤ü gibi üst toprak
alta, alt toprak da üste gelecek ﬂekilde istiflenir.
1m

Üst Toprak

Alt Toprak

Üst Toprak
1,5 m
1,5 m

Alt Toprak

ùekil A- Kazı

ùekil B- Dolgu yaparken

Çukurlar› bu s›ra ile doldurduktan sonra
ekim iﬂlerine geçeriz. Daha önceden haz›rlanm›ﬂ
Amerikan asmas› üzerine (ac› tevek) bizim yerli üzümlerden köhlü, öküzgözü veya bo¤azkere
çeﬂitlerinden seçilmiﬂ çeﬂitlerden aﬂ›lanm›ﬂ köklü çubuklar kullan›l›r. Burada kesinlikle yöremize uygun s›ral›k çeﬂitler, Amerikan anaçlar› üzerine aﬂ›lanm›ﬂ çubuklar kullan›lmal›d›r. Ba¤›m›z› floksera hastal›¤›ndan korumak için mutlaka
aﬂ›l› çubuklar kullanmal›y›z. Çünkü floksera yö-
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remizde de görülmeye baﬂland›.
Malatya’da ba¤c›l›k yap›lan Yeﬂilyurt, Tecde, Konak ve daha birçok köylerde floksera hastal›¤›ndan ba¤lar tamamen kurudu ve yeniden
aﬂ›l› çubuklarla ba¤lar›n› yenilemeye baﬂlad›lar.
Çünkü bu hastal›¤›n mücadelesi de imkâns›z
olup, mücadelesi yap›lamayan bir zararl›d›r. Bu
konuyu, dergimizin daha sonraki say›lar›nda yay›mlanacak olan ‘Ba¤ hastal›k ve zararl›lar›’ bölümümüzde izah etmeye çal›ﬂaca¤›m.
ﬁimdi çukurlar doldurulmuﬂ tarlam›zda, ba¤
fidanlar›m›z› (çubuk) çukurlar›n üzerine gelmesi için baﬂ kaz›ktan itibaren ipimizi çekeriz. A-B
hatt› üzerinde 2 metrelik bir lata ﬂaﬂ›rmadan, önceden açt›¤›m›z çukurlar›n ortas›na gelecek ﬂekilde belle veya kürekle aç›lan çukurlara bir k›s›m toprak, bir k›s›m kum, bir k›s›m çiftçilik
gübresi, 50-100 gram fenni gübreden yap›lan
harçla dikim yapar›z. Dikim s›ras›nda ﬂöyle bir
yol izlenir: Aç›lan küçük çukurun taban›na köklü çubuk konur. 5-10 cm haz›rlanan harçl› topraktan ilave edilir. Daha sonra bu çukur su ile
doldurulur. Suyunu çektikten sonra toprak doldurulur ve hafifçe ayakla çi¤nendikten sonra,
rüzgârdan etkilenmemesi için de bir herek, sopa
veya serpeneye ba¤lan›r.
Bölgemizde yeni ba¤ tesisleri kuran çiftçilerimizi candan kutluyorum. Yöremiz için art›k bu
iﬂler kaç›n›lmaz olmuﬂtur. Nas›l olsa Elaz›¤ ve
Malatya’da ikamet eden hemﬂerilerimiz eski
ba¤lar›n bak›m iﬂleri için her y›l A¤›n’a gittiklerine göre, biraz da yeni ba¤ tesisi kursak fena m›
olur? Beyelmas› Köyü’nde Vedat-Necmi Atalay, Hüseyin Karada¤, Nevzat Ateﬂ, Ahmet Özdemir, Mehmet Aksoy, bendeniz, Sadi Akgül,

ﬁenp›nar Mahallesi’nde Faruk Ayd›n, Süleyman ve Mustafa Erben, Modanl›’da Mehmet
Day› ve komﬂular›, Yabanl›’da Harun, Mehmet
Hilmi Topalo¤lu, ﬁafak Ayd›n Uzuno¤lu ve di¤er köylerden sayamayaca¤›m›z hemﬂerilerimiz, Akp›nar’da ﬁinasi Karaman, Kaﬂp›nar Köyü’nde Mehmet Selçuk, Havna’da Adem Pasinli ve kardeﬂleri, A¤›n merkezde Gürol Korkmaz
ve kardeﬂleri, Mehmet ‹kinci, Ziyaetdin Yaz›c›
fevkalade çal›ﬂmalar yapmaktad›rlar. Kendilerini candan kutluyorum.
2006’n›n sonbahar›nda, ‹stanbul ve Mersin’deki iﬂ adamlar›m›zdan Alaettin Yaz›c› ile
Faruk Do¤an, 100 dekarl›k ba¤ ve 40 dekarl›k
nar bahçesi tesis ettiler. Bu ba¤lar› benim ad›ma
yapsalar, bu kadar gurur duymaz, bu kadar sevinmezdim. Kendilerini içtenlikle kutluyor ve
bu konuda her zaman hizmetlerinde olaca¤›m›
buradan bildirirerek, baﬂar›lar›n›n devam› diliyorum. Rüyalar›m gerçek oluyor.
Bu sezona yetiﬂmek üzere Arapgir Yaz›l›
(Saldek) Köyü’nde ﬂarap fabrikas›n›n temeli
at›ld› ve inﬂaat devam etmektedir. Ayr›ca
A¤›n’da, Aﬂ›r’›n Çiftli¤inde de ﬂarap üretimine
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu ﬂu demektir, art›k ürünümüzün
pazar› aya¤›m›za geldi. Belki bizim iﬂ adamlar›m›zdan biri de ç›kar üzüm, nar, elma vb. meyve
suyu, sirke ve üzüm ürünlerini üreten imalathane veya fabrika kurar. Uzak de¤il diyorum bunlar. Çünkü yukar›da bahsetti¤im hususlar› 2004
y›l›nda yazm›ﬂt›m, ﬂimdi gerçek oldu ﬂükür.
Önümüzdeki say›da, ba¤ hastal›k ve zararl›lar›ndan korunma yöntemleri ile bak›m› hakk›nda yazmaya çal›ﬂaca¤›m.
Sayg›lar›mla.

De¤erli okurlar›m›z,
A¤›n Düﬂün ve Sanat Dergisi,
geçen say›s›yla 40. yaﬂ›na girdi ve aral›ks›z olarak tam 17 y›ld›r yay›mlan›yor.
Gelecek kuﬂaklara en büyük kültür miras› olarak b›rakaca¤›m›z dergimizin
yaﬂamas› için lütfen çaba harcayal›m ve olas› adres de¤iﬂikliklerini
telefonla/mektupla zaman›nda Derne¤imize bildirelim.
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YAZARLARIMIZI TANIYALIM
A. Münir Cerit:
1926 y›l›nda A¤›n’da do¤du. ‹lkokula A¤›n’da baﬂlad›.
‹lkokul, ortaokul ve liseyi Elaz›¤’da bitirdikten sonra,
1952’de ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden mezun oldu.
Mezuniyetinden sonra; Karayollar›, DS‹, Türkiye Petrolleri, Foster Wheeler, ATAﬁ gibi kuruluﬂlarda görev yapt›. 1967’den günümüze kadar da, serbest dan›ﬂman olarak
karayolu ve demiryolu yap›mlar› baﬂta olmak üzere, A¤›n
Deri Fabrikas› da dahil birçok fabrikan›n yap›m›na emek
verdi.
Çeﬂitli dergilerde yaz›-ﬂiirleri yay›mlanan, mesle¤inin
yan› s›ra çok de¤iﬂik alanlarda çeviriler yapan Cerit’in; “Petrol Emperyalizmi”, “Götürücüler” (Konveyörler), “Makine
Mühendisli¤i El Kitab›” (l. bask› 4 cilt- 2. bask› 2 cilt), “Endüstriyel Borulama El Kitab›” adl› eserleri bulunuyor.
Halen bir ﬂirkette dan›ﬂmanl›k yapan Yük. Mak. Müh.
A. Münir Cerit, A¤›n-Kuzgeçe Mahallesi’nden Ceritgilin
rahmetli Hanife-rahmetli Hasan Tahsin Cerit’in o¤lu olup,
evli ve 2 çocuk babas›d›r.
Av. Turgut ‹nal:
1937 y›l›nda Bal›kesir’de do¤du. 1959’da ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
46 y›ld›r avukatl›k mesle¤ini sürdüren ‹nal, 12 y›l Bal›kesir Barosu baﬂkanl›¤›n› yapt›. Ülke içinde ve d›ﬂ›nda say›s›z konferanslar verdi ve bu çal›ﬂmalar› nedeniyle çok say›da ödüller ald›.
Yerel ve ulusal bas›nda yer alan makale, inceleme ve
görüﬂ ﬂeklindeki yaz›lar›n›; “Yaﬂam Hukuku ve Yönetimin
Sorumlulu¤u”, “Devletimizin Çocuklara Bak›ﬂ Aç›s›”, “Yaﬂam Dosyas›”, “‹zinli Demokrasi” ve “Yarg›da ‹nsan Haklar›” adl› kitaplar›nda toplad›. Son y›llarda da ard› ard›na;
“Adaletin Bu mu Adalet”, “Sadaka Gibi Demokrasi”, “Sözde Söylevde ‹nsan Haklar›” ve “Manevi ﬁahsiyet Hikâyesi”
kitaplar›n› yay›nlad›.
Bal›kesir’de halen avukatl›k görevini sürdürmekte olan
Turgut ‹nal, çok say›da sivil toplum örgütünde aktif olarak
görev almaktad›r.
Günerkan Aydo¤muﬂ:
1949 y›l›nda A¤›n’da do¤du. ‹lk ve ortaokulu A¤›n’da
tamamlad›. 1970’de Tunceli Erkek ‹lkö¤retim Okulu’nu ve
daha sonra da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans bölümünü bitirdi.
Elaz›¤’›n çeﬂitli yörelerinde bir süre ö¤retmenlik yapt›.
Halen, MEB Devlet Kitaplar› Elaz›¤ Bölge ﬁefli¤i’nde görevini sürdürmektedir.
“Ak Topraklar Üzerinde Bir ‹lçe: A¤›n”, “ﬁark Ç›ban›”,
“Harput Kültüründe Din Âlimleri”, “Bir Ben Uykusuz” ve
“E¤in’de Cirit Oyunu” adlar›nda kitaplar› bulunan, Türk
Edebiyat›, Erciyes, Do¤uﬂ Edebiyat, Öncüler, Güneysu,
Ozan, Töre vb. dergiler ile ulusal-yerel gazetelerde yaz› ve
ﬂiirleri yay›mlanan Aydo¤muﬂ, Elaz›¤ Gün›ﬂ›¤› gazetesinde
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yaz›m yaﬂam›n› devam ettirmektedir.
A¤›n-Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi’nden Kuluﬂgilin ö¤retmen Hüsnü Aydo¤muﬂ’un o¤lu olan Günerkan
Aydo¤muﬂ, ‹LESAM üyesi olup, evli ve 2 çocuk babas›d›r.
Reha ‹lter:
1951 y›l›nda Amasya’ya ba¤l› bir demiryolu ara istasyonu olan K›zo¤lu’nda do¤du. ‹lk ve ortaö¤renimini Sivas’ta tamamlad›. Çal›ﬂ›rken, e¤itimini sürdürerek daha sonra Ankara K›z Teknik Yüksek Ö¤retmen Okulu, Ev Ekonomisi ve Beslenme bölümü’nü bitirdi.
TCDD ‹zmir Bas›mevi’nde baﬂlad›¤› çal›ﬂma yaﬂam›n›,
TCDD Ankara Hastanesi’nde memur olarak sürdürdü.
1983’de ö¤retmenlik mesle¤ine geçiﬂ yaparak; Sincan K›z
Meslek Lisesi, Ankara Kent-Koop, ‹stiklal ‹lkö¤retim
okullar›nda görev yapt›ktan sonra, 1997’de emekliye ayr›ld›.
Y›ld›z-emekli demiryolcu rahmetli Murat Özk›z›ltan’›n
k›z› olan Reha ‹lter, A¤›n-Tatara¤as› Mahallesi’nden Altan
‹lter ile evli olup, 2 çocuk annesidir.
Doç. Dr. Songül Alt›n›ﬂ›k:
1951 y›l›nda K›¤›’da do¤du. 1978’de Gazi E¤itim Enstitüsü Matematik bölümünü, 1982’de de Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi’ni bitirdi. 1985’de HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden E¤itim Yönetimi, Teftiﬂ, Planlama ve
Ekonomi alan›nda yüksek lisans, 1988’de ayn› alanda doktoras›n› alarak, 1997’de doçent oldu.
1971’de Ticaret Bakanl›¤›’nda baﬂlad›¤› çal›ﬂma yaﬂam›n›, 1974’den 2003’e kadar Merkez Bankas›’nda sürdürdü
ve müdür olarak emekliye ayr›ld›.
Kara Harp Okulu, Gazi, Hacettepe, K›r›kkale ve At›l›m
üniversitelerinde ö¤retim üyeli¤i yapt›.
Hacettepe ve At›l›m üniversitelerindeki görevini halen
sürdürmekte olan, e¤itim, yönetim, siyaset vb. alanlarda çok
say›da makalesi bulunan, kitap editörlü¤ü ve kitap bölüm yazarl›¤›n›n yan› s›ra baz› bilimsel dergilerde hakemli¤i de bulunan Doç. Dr. Songül Alt›n›ﬂ›k Elaz›¤l› olup, evlidir.
Saadet Korkmaz Baﬂsürücü:
1952 y›l›nda Bilecik’te do¤du. ‹lkö¤renimine Ankara’da baﬂlad›. 1963’de Almanya’ya gitti ve lise ö¤renimini
de orada tamamlad›.
1976’da yurda döndükten sonra, 1994’de resim çal›ﬂmalar›na baﬂlad› ve çeﬂitli hocalardan dersler ald›. Kümbet,
Osman Hamdi Sanat Galerisi ve Antalya Müzesi’nde kiﬂisel
sergiler açt›, Sanat Soka¤›, Falez Hotel, Art Galeri, Almanya Hamburg vb. yerlerde 20’nin üstünde karma sergiye kat›ld›. Halen, Antalya Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Resim
Atölyesi’nde çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
A¤›n-Kuzgeçe Mahallesi’nden eski Nahiye Müdürü
Sabri Korkmaz ile A¤a Day›’n›n torunu, rahmetli Feridun
Fikret Korkmaz’›n k›z› olan Saadet Korkmaz Baﬂsürücü, evli ve 2 çocuk annesidir.
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FIKRALAR
Mehmet ORHAN

Al, Bunu da Al!
Kahvecigillerden Osman A¤a yine tarlada. Bu
kez ekinler derilmiﬂ ve p›rnat yap›larak öbek öbek
dizilmiﬂ. Osman A¤a, bu p›rnatlar› ba¤ yap›yor ki
eﬂe¤e yüklesin de harmana taﬂ›s›n. ‹ﬂi bitirmek üzereyken f›rt›na ç›k›yor. Giderek h›z› artan f›rt›na, Osman A¤a’n›n ba¤ yap›p haz›rlad›¤› bu¤day saplar›n› sürüyüp tarlan›n yak›n›ndan akan Murat’›n suyuna döküyor. Geride bir iki ba¤ kal›yor.
Öfkeden ç›lg›na dönen Osman A¤a koﬂarak gidiyor, kalan ekin ba¤lar›n› kucakl›yor, do¤ruca Murat’›n k›y›s›na götürüyor. Onlar› suya do¤ru savururken de:
- Bunlar› niye b›rakt›n? Al bunlar› da al! Bunlar
da senin olsun, diye sesleniyor.

- Hayrullah, giriﬂte bir akraban var, seni görmek istiyor, diyor.
Çeçe kap›ya koﬂuyor, orada kocaman bir çoban
köpe¤i. Bu arada, konuyu bilen bekçiler gülüﬂüyorlar. Bir oyuna geldi¤ini anlayan Çece, servise dönüp yerine oturuyor.
Az sonra muhasebe ﬂefi geliyor:
- Hayrullah, diyor, akrabanla görüﬂtün mü?
- Görüﬂtüm.
- Ne diyor, niçin gelmiﬂ?
- Fabrikada iﬂe girmek istiyor.
- Peki, olur diyeydin.
- Dedim, ama memur olmak istemiyor.
- Ya ne istiyor?
- Muhasebe ﬂefli¤ini istiyor.

Hangisini Be¤enirsen Al Götür
Köylülerden birinin eﬂi ölür, evlenmek için birkaç yere baﬂvurur, sonuç alamaz. “Kortiko¤lu’nun
çevresi geniﬂtir, bulsa bulsa o bulur.” diye sal›k verirler. Adam gelir Kortiko¤lu’nun kap›s›n› çalar:
- Day›, der, kar›m öldü, ben periﬂan oldum, oca¤›na düﬂtüm, bana bir eﬂ bul.
Kortiko¤lu; adama araﬂt›raca¤›n›, yolu düﬂtü¤ünde u¤ray›p sormas›n› söyler. Ama adam, hafta
sekiz, gün dokuz Kortiko¤lu’na u¤rar, b›kt›r›ncaya
kadar sorar.
Bir gün yine Kortiko¤lu evde iki eﬂiyle otururken adam ç›kagelir. ‹ste¤ini yinelemeye f›rsat vermeden, Kortiko¤lu:
- Araﬂt›rd›m, sordum, soruﬂturdum sana göre
bir eﬂ bulamad›m. (Han›mlar›n› göstererek) Bak, bu
hatunlar›n ikisi de benim kar›m, hangisini be¤eniyorsan al götür, der.
Adam bir daha u¤ramaz olur.

Hepsini Yerim mi Dedi?
A¤›n Kaymakam› bir gün Baﬂp›nar’a gider.
Köyün giriﬂinde duvara dizilmiﬂ tezekleri görünce,
sahibini ça¤›rt›r. Yan›na gelen hatun, Ekirekli Day›’n›n eﬂidir. Kad›n› gören kaymakam:
- Bu tezekleri hemen kald›r›n, bir daha geliﬂimde görmeyeyim, diye emir verir.
Day›’n›n eﬂi, kaymakam›n bu sert ç›k›ﬂ›na çok
üzülür. Day› iﬂinden eve dönünce haberi hemen ona
ulaﬂt›r›r ve “Bir daha geliﬂimde görmeyeyim” dedi¤ini de vurgular.
Eﬂini dikkatle dinleyen Day›:
- Niye kar›, der, görürsem hepsini yerim mi demek istedi?

Muhasebe ﬁefli¤i’ni ‹stiyor
Hozakpurlu Hayrullah Çece, Malatya ﬁeker
Fabrikas› muhasebe servisinde çal›ﬂ›yordu. O, çevresinde herkese tak›l›r, çevresi de f›rsat düﬂürerek
onu köﬂeye k›st›rmak isterdi.
Bir sabah, muhasebe ﬂefi fabrikaya gelirken, giriﬂ kap›s› önünde bir çoban köpe¤i görüyor. “Bununla Hayrullah’a bir oyun oynamal›y›m” diye kuruyor.
Servise gidince Çeçe’ye:
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Sör Tobi
Dr. Vâk›f Özkul, ‹bik Day›’ya yak›nl›¤›ndan m›
nedir, yeri geldi¤inde nükteli konuﬂmay›, deyim de
oldu¤u gibi, “Taﬂ› gedi¤ine koymay›” ustal›kla beceren ender kiﬂilerden biridir. ‹ﬂte onun böyle bir
nüktesi:
Nihat Asyal›, evine al›p besledi¤i köpek yavrusuna “Tobi” ad›n› verdi. Köpek eve al›ﬂs›n diye de
bir süre dost, ahbap ziyaretlerini ask›ya ald›.
Asyal› Ailesi’ni yanlar›nda gören yak›n arkadaﬂlar› ona sitem etmeye, sataﬂmaya baﬂlad›lar. Dr.
Vâk›f Özkul da ﬂöyle dedi:
- ﬁekerim, herkes evini beklesin diye it al›r, Asyal›lar ise, bir it ald›lar, ﬂimdi ailece eve kapan›p
onu bekliyorlar.
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HABERLER
* Elaz›¤ Valisi Muammer Muﬂmal’›n giriﬂimiyle baﬂlat›lm›ﬂ bulunan “Elaz›¤ Okuyor” kampanyas› tüm h›z›yla sürüyor. Bu ba¤lamda, A¤›n’da
da baﬂlat›lm›ﬂ bulunan kampanya kapsam›nda,
A¤›n Kaymakaml›¤› taraf›ndan A¤›n’daki okullara
3 bin YTL tutar›nda kitap ba¤›ﬂ›nda bulunuldu.
* De¤erli hemﬂerimiz Prof. Zafer Gençayd›n’›n
‘Coﬂku’ ad›n› verdi¤i resim sergisi; 1 May›s – 27
May›s 2007 tarihleri aras›nda, Atlas Sanat Galerisi,
Cinnah Caddesi No: 19/1 Tel: 0 312 468 59 04
Çankaya-ANKARA adresinde aç›ld›.
De¤erli hemﬂerimizi kutlar, daha nice sergilere
ﬂeklindeki dileklerimizi sunar›z.
* A¤›n-Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi’nden de¤erli hemﬂerimiz Günerkan Aydo¤muﬂ’un “E¤in’de Cirit Oyunu” adl› kitab›, Manas
Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›mland›.
Tüm okurlar›m›za sal›k veririz.
* A¤›n-Aliuﬂa¤› Mahallesi’nden de¤erli hemﬂerimiz Serap Tuncer Duru’nun eﬂi Ahmet Duru,
Yarg›tay 2. Ceza Dairesi üyeli¤ine seçilmiﬂtir.
Bir A¤›n aﬂ›¤› olan Ahmet Duru’yu kutlar, yeni görevinde baﬂar›lar dileriz.
* Ankara-A¤›n Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i,
“Han›mlar Grubu” taraf›ndan, 24 Mart 2007 Cumartesi günü, 14.00-17.00 saatleri aras›nda, Dikmen Eski Polis Evi’nde yaln›zca han›mlar›n kat›ld›¤› yemekli bir toplant› düzenledi.
Yüz kiﬂiyi aﬂk›n han›m›n kat›ld›¤› yemek; A¤›n
oyunlar› eﬂli¤inde ve A¤›n’a duyulan özlemlerin dile getirildi¤i sohbetlerle coﬂkulu bir ﬂekilde sona erdi.
* Ankara-A¤›n Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen ve geleneksel hale gelen
“A⁄IN GECES‹”, 14 Nisan 2007 Cumartesi günü,
19.30-23.30 saatleri aras›nda, Gazi Üniversitesi
Teknik E¤itim Fakültesi Gazi Kültür Merkezi Salonu’nda yap›ld›.
Tepte’den Burhan Ölmez, ‹stanbul’dan Gani
Day›’n›n o¤lu Mustafa Ölmez’in klarnetleri ve Bademli Köyü’nden Nadir Y›lmaz’›n davulu eﬂli¤inde; A¤›n havalar›yla coﬂan ve halay çekenlerin pistlerden taﬂt›¤› gece, 250 kiﬂiyi aﬂan kat›l›mc›lara çok
ﬂey ifade etti ve o gece, bir anlamda A¤›n yaﬂand›
ve yaﬂat›ld›.
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* A¤›n-Bademli Köyü’nden de¤erli hemﬂerimiz Hacer-Hüseyin Karatepe çiftinin, 8 Mart 2007
tarihinde Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde
ad›n› Adem Emre koyduklar› bir erkek çocuklar›
dünyaya geldi.
* De¤erli hemﬂerimiz Afet-Necati Kâhyao¤lu’nun k›zlar›/damatlar› Ümit/‹lker çiftinin, 16 Mart
2007 tarihinde Marmaris Devlet Hastanesi’nde ad›n› Zeynep Duru koyduklar› bir k›z çocuklar› dünyaya geldi.
Karatepe ve Kâhyao¤lu ailelerini kutlar, minik
yavrular›m›za yaﬂamlar› boyunca sa¤l›k, mutluluk
ve uzun ömürler dileriz.
* A¤›n-Aliuﬂa¤› Mahallesi’nden de¤erli hemﬂerilerimiz Zabite-Mehmet Kaya’n›n o¤ullar› Nazmi ile Saniye-Osman Demirçin’in k›zlar› Merve, 8
Nisan 2007 Pazar günü Ankara Tutkun Dü¤ün ve
Kokteyl Salonu’nda yap›lan dü¤ünle, evliler kervan›na kat›ld›lar.
* A¤›n-Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi’nden hemﬂerilerimiz Adalet-Azmi Öcal’›n k›zlar› Derya ile Halil Ulu¤nuyan, 28 Nisan 2007 Cumartesi günü ‹zmirspor Beyaz Dü¤ün Salonu-‹zmir’de yap›lan dü¤ünle yaﬂamlar›n› birleﬂtirdiler.
Aileleri kutlar, genç çiftlere yaﬂam boyu mutluluklar dileriz.
* Dergimiz yazarlar›ndan Dr. Galip Uzunca’n›n de¤erli eﬂi Nimet Uzunca, 25 ﬁubat 2007 tarihinde yaﬂam›n› yitirmiﬂ ve Bursa’da topra¤a verilmiﬂtir.
* A¤›n-Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi’nden Kad›yorangil’in rahmetli Mehmet (Saatç›)
Kapusuz’un eﬂi, Sadi, Osman Kapusuz, Memnune
Gençosmano¤lu ve Meftune Özdil’in sevgili anneleri Pakize Kapusuz, 4 Mart 2006 tarihinde yaﬂam›n› yitirmiﬂ ve ayn› gün Ankara-Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda topra¤a verilmiﬂtir.
* A¤›n-Uzungil Mahallesi’nden rahmetli Ahmet Sakall›’n›n eﬂi, Atilla, Soner Sakall›, Zeliha
Niksarl›, Ayﬂe Can, Emine Taﬂ, Fatime Karaday›
ve Songül Sönmez’in sevgili anneleri Hatice Sakall›, 6 Nisan 2007 tarihinde A¤›n’da yaﬂam›n› yitirmiﬂ ve orada topra¤a verilmiﬂtir.
Ölenlere Tanr›’dan rahmet, tüm sevenlerine ve
yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.
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MAHALLE / KÖYÜ
Tatara¤as› Mah.
Yediba¤ Köyü
A. Yabanl› Köyü
Sarayc›k Köyü
Akp›nar Mah.
Bademli Köyü
Hac›yusuf Mah.
Kuzgeçe Mah.
Yenipayam Köyü
Akp›nar Mah.
Akp›nar Mah.
ﬁenp›nar Mah.
Sarayc›k Köyü
Sarayc›k Köyü
Modanl› Köyü
Müd. Hüs. Ef. Mah.
Akp›nar Mah.
Dibekli Köyü
Kuzgeçe Mah.
ﬁenp›nar Mah.
Akp›nar Mah.
Dibekli Köyü
Yediba¤ Köyü
Kaﬂp›nar Köyü
Akp›nar Mah.
Akp›nar Mah.
Beyelmas› Köyü
Altunayva Köyü
Sarayc›k Köyü
Müd. Hüs. Ef. Mah.
Bademli Köyü
Beyelmas› Köyü
A. Yabanl› Köyü
Sarayc›k Köyü

DO⁄UMLAR
ÇOCU⁄UN ADI SOYADI
BABA ADI
DO⁄UM YER‹
Karya ALP
U. Mehmet
ABD
E. Sude ÖZCAN
Bahri
Fatih
Berkan UZUNO⁄LU
Engin
Eminönü
O. Diyar ERTAﬁ
Mehmet
A¤›n
Arda BALTACI
Necip
Alt›nda¤
A. Emre KARATEPE
Hüseyin
Alt›nda¤
Hazar KOCA
Ahmet
Elaz›¤
Selen FIRAT
Mehmet
Esenler
Arda Nuri KAYA
‹. Gökhan
Kartal
Mert Orhan DEM‹R
Bülent
Malatya
Dilek Nisa DEM‹R
Bülent
Malatya
M. Nur KARAO⁄LU
Mustafa
Bornova
Taha PERKTAﬁ
Bayram
Konak
Berat KÖRO⁄LU
Talip
Ba¤c›lar
Emre YAKAR
Y›ld›r›m
Buca
Mehmet AKTAﬁ
Tuna
Seyhan
Duru UZUNO⁄LU
E. Bircan
Yenimahalle
‹pek YÜCE
Ayhan
Gaziosmanpaﬂa
T. Ali ERBAKAN
Fatih
Bolu
S. Salih USLU
Hasan
Fatih
F. Nisa ÖZD‹L
Ömer
Malatya
O¤uzhan MET‹N
Mustafa
ﬁiﬂli
S›la KARAKAﬁ
Ali
Elaz›¤
Elif FIRAT
Ömer
Alt›nda¤
A. Emir FIRAT
M. U¤ur
Kartal
E. Betül FIRAT
Emrah
K›r›kkale
Kaya O⁄UZ
Sedat
Çankaya
Y. Emre AKTAﬁ
Mete
Ümraniye
Ahmet YALÇIN
Mehmet
Ba¤c›lar
M. Can NERK‹Z
Hüseyin
A¤›n
Sude EKE
Hüsamettin
Çankaya
Begüm KARATAﬁ
Sebati
Malatya
Sudenur TOPALO⁄LU
T. Murat
Malatya
Arta TAﬁKIN
Caner
Seyhan
Dünyaya yeni gelen yavrular›m›za yaﬂam boyu sa¤l›klar dileriz.

MAHALLE / KÖYÜ
Ö¤rendik Köyü
Uzungil Mah.
Tatara¤as› Mah.
Samançay Köyü
Müd. Hüs. Ef. Mah.
Ö¤rendik Köyü
Bademli Köyü
Modanl› Köyü
Kuzgeçe Mah.
Sarayc›k Köyü
Yediba¤ Köyü
Pul Köyü
Bahad›rlar Köyü
Demirçar›k Köyü
Pul Köyü
Pul Köyü
Kaﬂp›nar Köyü
Hac›yusuf Mah.
Pul Köyü
Hac›yusuf Mah.
Ö¤rendik Köyü
A. Yabanl› Köyü
Samançay Köyü

ADI SOYADI
Demet KARADAYI
Halim Cüneyt ÖZKUL
Güzin ERCAN
Yasin YILMAZ
Tamer TOKMAK
Z. Yaﬂar EROL
‹pek YALÇIN
Osman B‹LD‹R‹R
H. Nazmi KAYA
Mustafa ‹K‹NC‹
Fikret KÖKSAL
Ahmet KAYA
Fazl› KAPLAN
Ayﬂegül ASLAN
Nihan SEYHUN
Demet KILINÇ
Nurdan AL‹ﬁ
H. Serkan O⁄UZ
Ayd›n PARLAK
Asl› TIRMAﬁ
Nizamettin KARADAYI
M. Turan TATLI
Türker PAS‹NL‹
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EVLENENLER
EVLENEN‹N ADI SOYADI
Ahmet YAMAN
Ü. Gülsüm ÖDEVC‹
Cüneyt SÖNMEZ
Ceyda AYDIN
Hülya KANBARO⁄LU
Aysun BOZDO⁄AN
Tolga ÖZTÜRK
Yasemin ÖZMENTAﬁ
Merve DEM‹RÇ‹N
Fergül KURBAN
Nuran PENBEGÜL
Fatma K‹R‹ﬁ
Handan KAPLAN
Dursun ALAYURT
Murat GÜNEY
Selim Ç‹MEN
‹. Onur DO⁄AN
P›nar O⁄UZ
Fahriye KARAKUﬁ
A. Emrah ﬁENTÜRK
B. Burcu AT‹K
Gülcihan ERDEM
Rahime TEM‹Z

EVLENME YER‹
Konak
Yenimahalle
Bornova
Ere¤li
Seyhan
Diyarbak›r
Çankaya
Z. Burnu
Keçiören
A¤›n
Üsküdar
Antalya
Etimesgut
Seyhan
Beﬂiktaﬂ
Ba¤c›lar
Bahçelievler
Yenimahalle
Üsküdar
Keçiören
Diyarbak›r
Konak
Konak

DO⁄UM TAR‹H‹
18.11.2006
02.02.2007
14.02.2007
26.02.2007
27.02.2007
08.03.2007
08.03.2007
10.03.2007
11.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
14.03.2007
16.03.2007
17.03.2007
21.03.2007
23.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
28.03.2007
28.03.2007
28.03.2007
31.03.2007
02.04.2007
02.04.2007
05.04.2007
08.04.2007
11.04.2007
12.04.2007
12.04.2007
13.04.2007
15.04.2007
16.04.2007
20.04.2007
23.04.2007

EVLENME TAR‹H‹
04.02.2007
24.02.2007
24.02.2007
02.03.2007
03.03.2007
09.03.2007
11.03.2007
11.03.2007
12.03.2007
13.03.2007
14.03.2007
16.03.2007
20.03.2007
23.03.2007
24.03.2007
25.03.2007
31.03.2007
06.04.2007
05.04.2007
07.04.2007
12.04.2007
14.04.2007
15.04.2007
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MAHALLE / KÖYÜ
Müd. Hüs. Ef. Mah.
A. Yabanl› Köyü
Modanl› Köyü
Akp›nar Mah.
Beyelmas› Köyü
Yediba¤ Köyü

EVLENENLER
ADI SOYADI
EVLENEN‹N ADI SOYADI
Edip ÇAKAR
Hülya KAYA
Kemal ÖKSÜZO⁄LU
Selda IﬁIKGÜN
Erkan ASLAN
Selda EK‹NC‹
Gönül KARADA⁄
Ergün KÜREKEN
‹smail ÜNAL
Ayﬂe ÖZDEM‹R
Tu¤ba ÖZCAN
Nurettin DO⁄RU
Çiftleri kutlar, yaﬂam boyu mutluluklar dileriz.

MAHALLE / KÖYÜ
Baﬂp›nar Mah.
Balc›lar Mah.
Modanl› Köyü
Kuzgeçe Mah.
Müd. Hüs. Ef. Mah.
ﬁenp›nar Mah.
Altunayva Köyü
Sarayc›k Köyü
Balkayas› Köyü
Yediba¤ köyü
ﬁenp›nar Mah.
Yenipayam Köyü
Samançay Köyü
Pul Köyü
Altunayva Köyü
Uzungil Mah.
Modanl› Köyü
Samançay Köyü
Akp›nar Mah.
Hac›yusuf Mah.
Müd. Hüs. Ef. Mah.

ÖLÜMLER
ADI SOYADI
DO⁄UM TAR‹H‹
ÖLÜM YER‹
Hasan SELÇUK
20.01.1981
Kocaeli
Mustafa ÖZDEM
15.09.1932
Elaz›¤
ﬁükriye ÖZCAN
10.08.1932
Modanl›
Pakize KAPUSUZ
01.07.1915
Ankara
Peruze YANDIMATA
01.02.1919
Konak
Hatice KARAO⁄LU
01.07.1925
Ceyhan
Müﬂerref DO⁄AN
25.12.1921
A¤›n
‹hsan ﬁAH‹N
15.01.1937
Sarayc›k
Fatma EK‹C‹
13.09.1926
Balkayas›
S. Mehmet ULUﬁAN
14.01.1994
Kocasinan
Süleyman AVLAR
15.10.1943
Alt›nda¤
Ahmet AYTEK‹N
20.08.1928
Yenipayam
Mehmet ULUSOY
05.02.1930
Malatya
Hasan KARAKAﬁ
12.04.1950
Balçova
Ayﬂe GÜLTEK‹N
01.07.1931
Fatih
Hatice SAKALLI
12.04.1925
A¤›n
Necmiye ASLAN
29.03.2007
Elaz›¤
Utku YÜCEL
06.07.1966
Kad›köy
Ömer Lütfi UZUNO⁄LU
01.07.1930
Beyo¤lu
Zeynep Behiye MODAN
14.02.1910
Yenimahalle
Meftune AKKOYUN
20.02.1943
A¤›n
Ölenlere Tanr›’dan rahmet, tüm yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.

EVLENME YER‹
Üsküdar
Arapgir
Esenler
Yumurtal›k
Ayd›n
Maltepe

EVLENME TAR‹H‹
17.04.2007
18.04.2007
19.04.2007
20.04.2007
20.04.2007
21.04.2007

ÖLÜM TAR‹H‹
22.02.2007
27.02.2007
03.03.2007
04.03.2007
05.03.2007
07.03.2007
10.03.2007
10.03.2007
12.03.2007
16.03.2007
17.03.2007
20.03.2007
26.03.2007
31.03.2007
01.04.2007
06.04.2007
06.04.2007
15.04.2007
17.04.2007
19.04.2007
24.04.2007

DUYURU
De¤erli okurlar›m›z,
A¤›n Düﬂün ve Sanat Dergisi’nin
2007 y›l› abone ba¤›ﬂ› 25 YTL’dir.
2006 y›l› abone ba¤›ﬂlar›n› (25 YTL) hâlâ göndermemiﬂ olan
okurlar›m›z›n, 2007 y›l› abone ba¤›ﬂlar›n› da dahil ederek
toplam 50 YTL’yi, A¤›n Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nin
101843 no.lu Posta Çeki hesab›na
yat›rmalar›n› önemle rica ederiz.

