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Dicle Köy Enstitüsü’nü bitirmiﬂtim. 1956’n›n
sonbahar›. S›nava girmeye gidiyordum Ankara’ya.
Do¤u Ekspresi baﬂkente yaklaﬂ›rken, gözüme lokomotifin bacas›ndan püsküren kurumlar›n dolaca¤›n›
bile bile baﬂ›m› kompart›man›n penceresinden ç›karm›ﬂ, uzaklarda ›ﬂ›k topu gibi parlayan baﬂkente bak›yordum. Çocukluk belle¤imde yaln›zca gar’›n›n görüntüsü kalan Ankara y›llarca benim düﬂ ülkem olmuﬂtu. S›nav› kazan›rsam, düﬂlerim gerçekleﬂecek,
Atatürk’ü, onun devrimlerini, yatt›¤› An›tkabir’i, tiyatrolar›, operalar›, konserleri, geniﬂ salonlu kitapl›klar›, sergileri, temiz caddeleri, iyi giyimli insanlar›,
hoﬂ kokulu kad›nlar› ba¤r›na basan “›ﬂ›k topu”nun
içinde ben de yerimi alacakt›m.
Bunlar› gözümde canland›r›nca, bir anda beni sevince bo¤an duygu k›p›rdan›ﬂlar›n›n içimde yaratt›¤›
umuttan korkmuﬂtum. Hayat›m hep böyle geçmiﬂti;
sevinmeyegöreyim, yüre¤imde cad›lar›n kanl› elleri
dolaﬂ›yordu. ‹çimi korkunun karanl›¤› sarm›ﬂt›; s›nav› kazanamay›p tembel bir gece yar›s› treniyle geldi¤im yerlere geri dönersem, “›ﬂ›k topu”nun uzaklarda
bir kara noktaya dönüﬂmesi bir yana, hayat›m›n ›ﬂ›¤›
sönecekti.
S›nav› kazand›m!
Cad›lar kanl› ellerini yüre¤imden çekti.
“Iﬂ›k topu”ndaki yerimi alm›ﬂt›m.
Ankara, tiyatrolard›, operalard›, konserlerdi, caddelerdi, k›zl› erkekli Çubuk Baraj› gezileriydi, k›zlarla dansa kalkmakt›, Gençlik Park›’nda so¤uk biralard›, geçici aﬂklard›, banliyö trenlerinde ﬂark›lard›...
“Iﬂ›k topu”nda da yaﬂasan›z, sevinci karanl›¤a
bulayan duygulardan kurtulam›yorsunuz. Hüznün
karabasan›na u¤rad›¤›m akﬂam saatlerinde, Gazi E¤itim Enstitüsü’nün yüksek yap›l› pencerelerinin ard›ndan Ankara’n›n uzak ›ﬂ›klar›na bakar, “Buradan sonra yolum nereye düﬂecek, oralarda nelerle karﬂ›laﬂaca¤›m...” diye düﬂünürdüm. Nedense hayat›n yolu,
gözümün önünde hep uzun bir kara çizgiydi.
Okulu bitirince Çorum’a atand›m. Orada karﬂ›laﬂaca¤›mla karﬂ›laﬂm›ﬂ, hayat yolumun ayd›nland›¤›n›
görmüﬂtüm. O¤uznamelerde, gölün ortas›ndaki bir
a¤ac›n kovu¤unda yüzü aydan ayd›n güzeli gören
O¤uz Ka¤an, “Gördü, sevdi, ald›...” diye anlat›l›r.
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Çorum’da;
gördüm,
sevdim,
ald›m...
Askerli¤imi Maraﬂ’ta yapt›m. Maraﬂ’›n ak k›ﬂlar›nda, baﬂ› karl› Ah›r Da¤›’n›n yürüdü¤ünü gördüm.
“Da¤ yürüyor,” dememe güldüler. Ama, görüyordum; da¤ yürüyor, kar alt›nda kenti yaklaﬂ›yordu.
Gözün ak ipli¤i karas›ndan seçemedi¤i bir gecenin
koyu karanl›¤›nda, dolunay gökte ›ﬂ›k patlamas›na
u¤ray›p da¤›n yamaçlar›nda gezinince, Maraﬂ’›n erdemli kocalar›, sözün büyüsüne erip ne dedi¤imi anlad›lar;
“Ah›r Da¤›’n›n yürüdü¤ünü gördü bu çocuk,”
dediler, “askerlikten sonra burada kals›n, çocuklar›m›z› okutsun...”
Sekiz yüz k›z ö¤rencisi olan ‹lkö¤retmen Okulu’nda iki y›l ö¤retmenlik yapt›m. Her gün, Maraﬂ’›n
taﬂ›nda topra¤›nda, “Turnam nerden gelirsin asl›n
Maraﬂ’tan / Kanad›n ›slanm›ﬂ ya¤murdan yaﬂtan”
türküsünü dinledim; “ﬁu Maraﬂ’›n k›zlar› oyyy oyyy,
hem yürür hem sallan›r” deyiﬂinin güzellik s›rr›na erdim. Bir 23 Nisan günü, gök ekinler boy verende,
Maraﬂ’›n tüm k›zlar› sal›n›p yürüyorlard› alanda. Törenden dönerken, sevda u¤runa, son s›n›fa gelmiﬂ bir
k›z ö¤rencimi gözümün önünde kurﬂunlad›lar. Ö¤rencimin kara gözleri bak›ﬂ›n› yitirirken, gökte uçan
turnalar›n kanad›, ya¤murdan yaﬂtan de¤il, kandan ›sland›;
kan› gördüm,
ölümü gördüm,
otopsi masas›na yat›r›lm›ﬂ ö¤rencimin genç k›zl›k bedenini gördüm...
Dolunay da¤ yamaçlar›nda gezinmedi; Ah›r Da¤›’n›n ak yamaçlar› karard›, yürür ayaklar› yürümez
oldu; kanatlar› kan ›sla¤› turnalar›n gün ortas›nda gö¤ü b›rak›p gitti¤ini kimse görmedi.
Emin Özdemir’in mektubu, k›z›n kurﬂunland›¤›
o ölümertesi bahar›nda geldi. Hacettepe Üniversitesi
Temel Bilimler Yüksek Okulu’nda Türkçe Bölümü
Baﬂkanl›¤›’na getirilmiﬂti Özdemir. Varl›k’taki yaz›lar›m ilgisini çekmiﬂ. “Benim bölüme yaz›dan çizi-
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den anlayan ö¤retmenler ar›yorum. Adaylar›mdan biri de sensin,” diyordu mektubunda. Yan›mda, “gördü¤üm, sevdi¤im, ald›¤›m” eﬂim Filiz; baﬂ›nda tolga,
s›rt›nda erguvan harmani, Anadolu zaferinden dönen
Romal› bir komutan gibi, on y›l sonra duygular›m›n
anakaras› Ankara’n›n kap›s›ndan bir daha girdim.
Ankara o ›ﬂ›k topu de¤ildi art›k; da¤lara, tepelere
serpiﬂtirilmiﬂ gecekondular kentiydi. Geceleri Çankaya s›rtlar› ayd›nl›k içindeyken, gecekondularda y›ld›z
kadar ›ﬂ›k k›rp›ﬂm›yordu. Evlerin önündeki salk›msö¤ütler, ›ﬂ›nmak için günün do¤uﬂunu bekleyeceklerdi. Sularca ar›n›k bozk›r ›ﬂ›¤› el örmesi ak perdelerden s›z›nca ﬂenlenecekti gecekondular›n yoksul odalar›. Teneke saks›larda sardunyalar, ›t›rlar, fesle¤enler
s›z›nt› ›ﬂ›klarla renklerini bulacaklard›, yolun ortas›nda akan bulaﬂ›k sular›n›n kirini kokular›yla bast›racaklard›...
‹sviçre da¤lar›ndan ‹sveç karlar›na, ‹spanya k›rlar›ndan Kanarya Adalar›’n›n yanarda¤ kal›nt›s› tarlalar›na, Singapur’un gül bahçelerinden Avustralya’n›n
çöllerine... onca yere gittim geldim; nereye gittiysem,
oralarda, Ankara’n›n sularca ar›n›k “gün ›ﬂ›¤›”n› arad›m, çiçeklerin rengine burnumu tuttum.
Ne o ›ﬂ›¤› gördüm,
ne bozk›r çiçeklerinin o kokusunu ald›m...

d› uça¤›n içine; onca adam›n içinde gelip beni buldu.
Ankara’n›n gecekondular›nda ›t›rlar›n, sardunyalar›n, fesle¤enlerin rengi soldu.
Dilimde, Ankara’dan kalan yan›k bir türkü...
“Ankara’n›n taﬂ›na bak / Gözlerimin yaﬂ›na
bak!”

Cumhuriyet’ten Iﬂ›k Kansu, benim “Ankara”m›
soruyor.
Benim Ankara’m... Iﬂ›k can, Ceyhun A¤abey’in
“dal›m o¤ul”u, benim Ankara’m, duygu dünyam›n
anakaras›d›r;
her ölümle öksüz kalan sonbaharlar›yla...
Öyle bir sonbaharda, Esenbo¤a Havaalan›’n›n
kargosunda eﬂimin Berlin’den gelecek tabutunu bekliyordum. ﬁimdi onunla toprak yoldaﬂ› olmuﬂ Cahit
Külebi ile Ahmed Arif ortalar›na alm›ﬂlar beni. O¤ul
yitirmenin yaral› yüre¤i yüzünde yas’a dönmüﬂ Vecihi Timuro¤lu’nun. Emin Özdemir ile Mahmut Makal
köy topra¤›ndan bir yontu; darmada¤›n bak›ﬂlar›,
yüzleri... Remzi ‹nanç’›n renkli gözleri kapkara.
Mustafa ﬁerif Onaran, Dr. Kemal Köseo¤lu, Dr. Vak›f Özkul... Ankara d›ﬂ›na kadar on beﬂ-yirmi araba...
Sonunda bir ambulans›n içinde “ölü” tek kal›yor.
Emin Özdemir, Mahmut Makal, eﬂimin a¤abeyi
Atillâ Laçin, bir de ben; Fatih Yurdemi’nin arabas›Ankara’da zaman, kavramsal de¤iﬂime u¤rad›. O n›n arka koltu¤una s›¤›ﬂ›yor, Çorum topraklar›na,
yaﬂlarda her ad›m bir ilerleme. Yeni yeni iﬂler, üye- onu var eden bozk›r “ana”ya yürüyoruz.
likler, yaz›lar, dostluklar, arkadaﬂl›klar, tan›ﬂ›kl›klar...
Önemli yerlerde ad›n geçiyor...
ﬁimdi, Ankara’ya her geliﬂimde, içimde eﬂime
Tam “Ben neymiﬂim” diyecekken, bak›yordum, kavuﬂma umudu k›p›rd›yor...
yüre¤imin ortas›nda, ete kemi¤e bürünüp “bende
Dönüﬂ baﬂlay›nca bozk›r ›ﬂ›¤› sönüyor, sardunyaben” olmuﬂ bir k›r Yunus’u... Onun yan› baﬂ›nda, lar sarar›yor... Fesle¤enler kokusuz bir tutam ot! Makendine gel diyen bir Molla Kas›m...
raﬂ’ta Ah›r Da¤› yürümüyor, gökte uçan turnalar›n
27 May›s’› Çorum’da yaﬂad›m, 12 Mart’› Anka- kanatlar›na ölümün kan› bulaﬂ›yor...
ra’da. 12 Mart ki, Bedri Rahmi gibi yüre¤i Anadolu
Emin Özdemir, Ankara dönüﬂlerimde bunu bilir;
geniﬂi bir ozana “Türün Paﬂa, Türün Paﬂa, sürüm sü- bin azas›nda bin s›z› duysa, otobüse bindirmeden berüm sürün Paﬂa” dizelerini yazd›rtm›ﬂt›r. On y›l son- ni yaln›z komaz. Otobüs hareket edip uzun yol karanra gelen 12 Eylül ondan da beterdi; ayd›n zulmünü l›klar›na dal›nca, “umut” dedi¤imiz ak kuﬂ aldatmadoruklara ç›karmakla kalmad›, ﬂeriatç›lar› destekledi, cas›, sabaha dek umutsuzlu¤un yuma¤›n› sarar dulaik Türkiye Cumhuriyeti’ni temelden y›kmak iste- rur...
Karanl›k camdaki yüzüm;
yenlerin ekme¤ine ya¤ sürdü.
umut izi taﬂ›mayan donuk bak›ﬂlar›n yerleﬂti¤i bir
“Evren Paﬂa, Evren Paﬂa, evren evren dertle yadüzlük...
ﬂa!..”
Otobüsün içi, v›n›lt›l› bir duyars›zl›k borusu...
12 Eylül’ün s›cak günlerinde Berlin yollar›na
Ankara karanl›k bir “›ﬂ›k topu”...
düﬂtüm. Uçak “›ﬂ›k topu”ndan havaland›. Gökte yük-Duygular›n Anakaras›selince, gurbet duygusunu zindana çeviren ›ﬂ›klar s›z-
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NE OLDUK
‹lhami EROL

Çocuk yaﬂta gurbet ele düﬂende,
El kahr›ndan ve yokluktan piﬂende,
Köyüm; çok an›m var her bir köﬂende
Ne yaz›k ki sana dönemez olduk.
Aﬂa¤› P›nar’da as›rl›k ç›nar,
Dibinde oturan hep onu anar,
Buz gibi suyundan içenler kanar,
Havay› ve suyu anamaz olduk.
K›nal› kekli¤i avlayamad›m,
Pornek’teki dutu sallayamad›m,
Cenazeme bile a¤layamad›m,
Gülenleri bile k›namaz olduk.
Ne namaz ne niyaz, olduk beynamaz,
Nas›lsa gurbette kimse k›namaz,
Çelik tencerede hedik kaynamaz,
Cevizi bademi k›ramaz olduk.
Ilg›t ›lg›t yaz yelleri esende,
Bahar çiçek açar türlü desende,
Kucak aç›p, haydi gelin desen de
Nergizi, nevruzu deremez olduk.
Emine bac›m da gider yarpuza,
Fatl› Day› yumulmuﬂtur karpuza,
Küzne’den suyu iç ne gerek buza,
Dolap sular› ile kanamaz olduk.
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Anam oturmuﬂtur duvar dibine,
‹nsan bu havada girmez evine,
Karl› pekmez yiyemedik bu sene
‹lkbahar› bile göremez olduk.
S›rt›ndad›r toru gider bal›¤a,
Zihni Day› varm›ﬂt›r da Aﬂulu¤’a,
Ne b›rakt›k babam›zdan o¤ula,
Töremizi bile veremez olduk.
Osman Day› bastonuna yaslanm›ﬂ,
Bello bile ben gideli uslanm›ﬂ.
Bütün sevdiklerim mazide kalm›ﬂ,
Atan›n izini süremez olduk.
Lapa lapa kar ya¤›yor yaz›ya,
Hasan Emmi yok ki baks›n taz›ya,
Yirmi y›ld›r tavﬂan de¤mez az›ya,
Ekme¤i tiride banamaz olduk.
Deli Küzneliyim, ne desem size,
Vallahi bu gurbet getirdi dize,
And›kça köyümü yaﬂ gelir göze,
Utand›k, dizleri dö¤emez olduk.
‹lhami’yim, hiçim gurbet ellerde,
Bülbüller ﬂak›maz yaban güllerde,
Figan›m as›l› kald› tellerde,
Bir uzun havay› diyemez olduk.
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B‹R AYDINLANMA SAVAﬁÇISI ve
SANATÇI OLARAK ZAFER GENÇAYDIN
‹smail ATEﬁ
“DÖRT RENK
Ne zaman karanl›kta kalsam
Sanki bo¤ulurum
Bir ressam gelir korkusuz
Ellerinde k›rm›z› sar›
Mavi beyaz
Kurtulurum”
M. Cemil U¤urlu*

Zafer Gençayd›n, resimlerinde cesur, dolays›z ve
anlat›mc› tavr›yla dikkat çeker. Yaln›zca düﬂüncelerindeki aç›k sözlülü¤ü ile kalmay›p, resimlerinde, yaz›lar›nda, derslerinde, konuﬂma ve konferanslar›ndaki düzeylili¤i ve ça¤daﬂl›¤› savunan tutarl›l›¤›n› her zaman
korumuﬂ bir sanatç›d›r.
Sanatç›, çocukluk y›llar›nda annesinin duyarl›l›¤›ndan ve çizim yetene¤inden etkilenir. Fakat, sanat ortam›yla tan›ﬂmas› Akçada¤ ‹lkö¤retmen Okulu’nda baﬂlar. “Köy Enstitüsü” gelene¤inin devam› olan bu okulun e¤itim programlar› içinde sanat ve iﬂ e¤itimi derslerinin ayr› bir yeri vard›r. Gençayd›n bu y›llarda resim
ö¤retmenleri Tayyip Y›lmaz ve Selami Gedik d›ﬂ›nda,
Frans›z izlenimcilerine ve Cezanne’a hayranl›k duyar.
Ö¤retmen okulunu bitirdikten sonra, henüz 18 yaﬂ›ndayken üç y›l Adapazar›-Akyaz›-Güvençler Köyü’nde
ö¤retmenlik yapar. 27 May›s 1960 Askeri müdahalesinin geçici karar› gere¤ince köy ö¤retmenlerine muhtarl›k görevi de verilmiﬂtir. Gençayd›n’›n “sanat tutkusu”
ve kendini geliﬂtirme arzusu, onu 1962’de Gazi E¤itim
Enstitüsü Resim-‹ﬂ Bölümü’ne yönlendirir. Gazi’de
Refik Epikman ve Adnan Turani’nin ö¤rencisi olur. Bu
dönem, onun sanat› kavrama ve dünya görüﬂünün biçimlendi¤i y›llard›r.1 Turani’nin sanatç› tavr› ve e¤itimci kiﬂili¤inden ço¤u atölye arkadaﬂ› gibi o da etkilenir.
Halil Akdeniz, Bilal Erdo¤an, Adem Genç, Mehmet
Güler, Bekir Sami Çimen gibi günümüz Türk resminin
tan›nm›ﬂ simalar› atölye arkadaﬂlar›d›r. Gazi E¤itim
Enstitüsü Resim-‹ﬂ Bölümü en verimli ve parlak dönemlerinden birini yaﬂamaktad›r.
Mezuniyetten sonra, Gençayd›n 1965-68 y›llar›
aras›nda Diyarbak›r Erkek ‹lkö¤retmen Okulu’nda resim ö¤retmenli¤i yapar. “Diyarbak›r’daki kültürel ortam benim için bir üniversite gibiydi”2 der sanatç›. Ta-
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rihi zenginlikleri ve o zamanki kültürel iklimiyle son
derece uygar iliﬂkiler içinde tart›ﬂ›l›p konuﬂulan bir ortama sahiptir Diyarbak›r. Gençayd›n edebiyatla da oldukça ilgilidir. Diyarbak›r’da yay›nlanan Taranc› dergisine, A¤›n dergisine ve zaman zaman da Cumhuriyet
gazetesine denemeler ve tart›ﬂma yaz›lar› yazar. Kitap
sevgisi hummal› bir okumaya dönüﬂür.
1960’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda Türkiye’de “sol yay›nlar›” yeni ç›km›ﬂ, TÖS’ün (Türkiye Ö¤retmenler
Sendikas›) ve gençlik hareketlerinin etkin oldu¤u y›llard›r. Yaﬂar Kemal, Fakir Baykurt, Orhan Kemal,
Mahmut Makal gibi k›rsal kesimi ve yoksul insanlar›
anlatan edebiyatç›lar›n popülaritesi yüksektir ve Gençayd›n onlar›n yazd›klar›na da ilgi duyar; antik Yunan
Filozoflar›n› ve dünya klasiklerini okur; Do¤an Avc›o¤lu’nun “Yön Dergisi”, “Türk Solu”, “Türk Dili Dergisi” ve “Varl›k Dergisi”; gibi yay›nlar› izler. Günlük
gazetelerin 25 kuruﬂ oldu¤u o y›llarda, Gençayd›n’›n
ayl›k gazete ve dergi abonman ücreti 125 lirad›r. Diyarbak›r’daki “Kar›nca K›rtasiye ve Kitabevi” ﬂair, yazar,
politikac› ve sanatç›lar›n buluﬂma yeridir. Diyarbak›r’da ö¤retmenlik yapan, sanat eleﬂtirmeni Kaya Özsezgin, ﬂair Mehmet K›yat (o y›llarda subay), T‹P’in
(Türkiye ‹ﬂçi Partisi) önde gelenlerinden Tar›k Ziya
Ekinci, CHP’li politikac›lardan Metin Cizrelio¤lu, Diyarbak›r’da etkili simalard›r.3 Ö¤retmen Okulunda ﬂiir
ve tiyatro geceleri düzenlenir, genç sanatç›lar› özendirmek amac›yla resim yar›ﬂmalar› organize edilir. Çevre
il ve ilçelerden Diyarbak›r’a gelen k›rsal kesim çocuklar› Gençayd›n’a göre; ö¤renme tutkusuyla dolu yetenekli gençlerdir ve birço¤u üç y›ll›k e¤itim sürecinde
büyük aﬂama kateder. Aradan 40 y›l geçmiﬂ olmas›na
karﬂ›n, Gençayd›n, bu ö¤rencilerin bir k›sm›yla bugün
hâlâ diyalo¤unu sürdürmektedir.
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Gençayd›n’›n Diyarbak›r’daki resim çal›ﬂmalar›, lekeci anlay›ﬂa ve zengin renk nüanslar›na dayal› toplumsal temalard›r. Bu dönem, yoksul insanlar› konu edinen,
zaman zaman soyutlamac› anlay›ﬂla birlikte gerçeküstücülü¤e kaçan fantastik çal›ﬂmalar da yapar sanatç›. 1968
y›l›nda Ankara Hasano¤lan Ö¤retmen Okulu’na atan›r.
Resim çal›ﬂmalar›n› aral›ks›z sürdürür ve 1970 y›l›nda
Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde ilk kiﬂisel
sergisini açar.
1971 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n açt›¤›
“Yurtd›ﬂ› Doktora ve ‹htisas Ö¤renimi S›nav›”n› kazand›ktan sonra Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda
Prof. Jaenisch ve Prof. Ackermann’›n atölyelerinde e¤itim görür. Sanatç› o y›llarda Gustav Mahler’in müzi¤ine
hayrand›r; Brecht, Kafka, Sartre, Camus, Erich Fromm,
Nietszche, Freud ve Adler okur. Sanat Psikolojisi ve Sanat Sosyolojisine ilgi duyar ve atölye derslerinin yan› s›ra bu derslere de kat›l›r. 1976’da Berlin (Tegeler Musikladen)de ikinci kiﬂisel sergisini açar. S›n›rl› boﬂ zamanlar›nda Berlin’deki “Türkiye Bilim Teknoloji ve Araﬂt›rma
Merkezi”nde gönüllü olarak çal›ﬂ›r. 1978’de Türkiye ve
Almanya’da yap›lan Türk iﬂçi çocuklar›na yönelik “e¤itim kongresi”ne rapor haz›rlar.
Gençayd›n’›n Berlin’deki s›n›f arkadaﬂlar›n›n bir
k›sm› bu gün dünyaca ünlü; Reiner Fetting, Barbara Heinisch, Salome, Wolfgang Isle, Elwira Bach gibi sanatç›lard›r. Birlikte “Ara Ara” grubunu kurarlar. Grubun isim
babas› ve faal üyelerinden biridir Gençayd›n. Resimlerinde kulland›¤› parlak renkler ve kaligrafiyi an›msatan
çalak f›rça anlay›ﬂ› ay›rt edici özelli¤idir. Grup arkadaﬂlar›, onun parlak ve ﬂiddetli renk z›tl›klar›na dayal› soyutlamalar›n›: “Akdeniz insan›na özgü”, s›cak ve coﬂkulu
resimler olarak tan›mlarlar.
“Ara Ara” grubu üyelerine göre: sanatç›n›n sürekli
aray›ﬂ içinde olmas› yaﬂamsal önem taﬂ›r. Sanat görüﬂleri, yüzlerce y›l tekrarlanarak tüketilen geleneksel biçimlendirmelerin ötesinde ve ça¤›n gereksinimlerine uygun
tav›r geliﬂtirmek ve yeni olan› keﬂfetmek yönündedir. Bu
sanatç›lar›n ço¤u soyut ifadeci veya soyutlamac› bir “resim dili”ni benimserler. Grup üyeleri, Berlin’de periyodik olarak düzenlenen FBK (Freie Berliner Kunstausstelling-Berlin Serbest Sanat Sergisi) etkinliklerine kat›l›rlar.
Gençayd›n, Alman Sanatç›lar Birli¤i taraf›ndan 1976 ve
1977 y›llar›nda München’teki “Haus der Kunst” jüri sergilerine önerilir ve her iki sergide de resimleri sat›l›r.
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‹lk gençlik y›llar›nda Cezanne’a hayranl›k duyan
Gençayd›n’da soyutlama e¤ilimi ö¤rencilik y›llar›nda
belirmeye baﬂlar. Bir ara, nesne ve figür görüntüleri iyice kaybolur resimlerinde. Sonradan, lekeci anlay›ﬂa bürünen figürlerin belirginleﬂti¤i, renk ve f›rçan›n müzikalitesini arayan soyutlamalar biçiminde bir e¤ilim belirir4.
Sanatç›, Gazi E¤itim Enstitüsü’nde temel e¤itim alm›ﬂ,
malzeme deneyimi edinmiﬂ, kiﬂisel sergi düzenlemiﬂ, ülkesinde olumlu eleﬂtiriler alm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, Berlin
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndaki ilk y›llar›nda bilinçli bir seçimle her ﬂeye s›f›rdan baﬂlar. Do¤a objesinin
oluﬂum “gizi”ni çözmeyi ve bunu sanat objesine dönüﬂtürmeyi amaçlayan “Temel Sanat E¤itimi” dersine özel
önem verir.
Disiplinli bir araﬂt›rmayla baﬂlayan obje ve figür çal›ﬂmalar› giderek yine soyutlamaya yönelir. Baﬂlang›çtan
beri birbirine yak›n; genellikle kromas› azalm›ﬂ koyu
renk tonlar›n›n yerini, yavaﬂ yavaﬂ z›t renkler ve d›ﬂavurumcu özellikli ö¤eler almaya baﬂlar. Z›t renkleri kullanmas›nda ve d›ﬂavurumcu ö¤elerin resimlerine girmesinde, sanatç›n›n o dönem içinde oldu¤u “psiﬂik yaﬂant›s›”
önemli bir etken olur. Anl›k heyecan› tuvale aktar›rken,
çabuk ve çalak bir f›rça anlay›ﬂ›, do¤as›na uygun düﬂtü¤ü için yumurta tempera tekni¤ini (toz boya ve yumurta
kar›ﬂ›m›) dener ve bundan haz duyar; ya¤l›boyan›n yan›lsat›c› etkisinden ayr›, temperan›n çabucak kurumas› ve
yal›n etkisi amac›na uygun düﬂer. Gençayd›n, 1970’li
y›llardan bu döneme kadarki resimlerini, insan-do¤a ve
toplumsal olaylar›n dramati¤ini d›ﬂavurumcu ögelerle
yans›tan “psikogram”lar olarak niteler5.
Gençayd›n’›n resimleri için “d›ﬂavurumcu”, “yeni
d›ﬂavurumcu”, “soyut”, “lirik soyut”, “soyutlama” kavramlar› kullan›l›r. Fakat onun resmi gerçekte somut ile
soyutun biraradal›¤›ndan oluﬂur. Somutluk; sanatç›n›n
temel ilgi oda¤› olan, do¤a ve insan gerçe¤inden kaynaklan›r. Genellikle do¤adan, nesneden ve insandan yola ç›karak kompozisyonlar›n› düzenler. Resimlerindeki nesneler ve figürler kendilerini hemencecik ele vermezler ve
bazen hiç tan›nmasalar da gerçektirler. Bir nesnenin ya
da do¤an›n fiziki görüntüsünü resmetmek ona anlams›z
gelir. Daha çok görüntünün alt›nda yatan gerçektir onu
ilgilendiren. Bir baﬂka deyiﬂle nesnelerin iç yüzü, gözle
görünmeyen yan› ilgilendirir onu. Sanatç›: “Bir a¤ac›n
alg›layabildi¤imiz görüntüsü mü? Dal ve yapraklar› m›d›r gerçek olan, yoksa onun bitkisel hücre yap›s› m›? Bir
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a¤ac›n yap›sal yaﬂam›n›n bilinmesi, d›ﬂ görüntüsünün bilinmesinden daha az m› önemli? D›ﬂ görüntüyü böcekler
de alg›layabilirler. Ama ancak insan düﬂüncesidir a¤ac›
imgeleﬂtirebilen. Gerçekleri görüntülerinden soyutlamak
özü de¤iﬂtirmek demek de¤ildir. Tersine ayr›nt›dan ay›klamak, karmaﬂadan kurtarmak demektir. Bu nedenle,
gerçe¤i soyut ö¤elerle yans›tmaya ve özüne inmeye çal›ﬂ›yorum. Picasso’nun “A¤layan Kad›n”›ndaki elemi ya
da Goya’n›n “Kurﬂuna Dizilenler” indeki dehﬂeti, hiçbir
foto¤raf›n o denli güçlü olarak yans›tabilece¤ini düﬂünemiyorum6” der.
Gençayd›n, 1977’de Berlin Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu Senatosu taraf›ndan “Meisterschüler” (sanatta uzmanl›k derecesi) unvan›n› al›r. 1977-1978 y›llar› aras›nda ayn› okulun Görsel ‹letiﬂim Bölümü’nde “Film Yap›s›n›n Temelleri-Resim-Ses iliﬂkileri” seminerlerine kat›l›r. Eﬂ zamanl› olarak, 1976-1978 y›llar› aras›nda Schöneberger Volkschochschule’de “Video Bantlar› Üzerine
Sanat” konulu dersleri izler ve uygulamalar yapar. Böylece, hem “yedinci sanat” hakk›nda, hem de sonraki y›llar›n sanat›nda önemli yer tutacak olan “video sanat›”
hakk›nda ilk elden bilgiye ulaﬂ›r.
Sanatç›, 1978 y›l›nda Türkiye’ye döner. Bir zamanlar e¤itim gördü¤ü, Gazi E¤itim Enstitüsü Resim-‹ﬂ Bölümü’ne ö¤retmen olarak atanm›ﬂt›r.
Gençayd›n’›n ülkesine dönüﬂü de herkesten farkl›
olur: Üç büyük dosya dolusu desen ve grafik çal›ﬂmas›
ile hepsi bir metrenin üzerinde, bir k›sm› 150x200 cm.
boyutlar›nda ellibeﬂ tuval vard›r beraberinde. Sanatç›n›n
belki de en verimli dönemine ait olan bu d›ﬂavurumcu
anlat›m yüklü, yal›n ve an›tsal etkili yap›tlar›n hemen hemen tümü bugün çeﬂitli müze ve koleksiyonlara da¤›lm›ﬂ
durumdad›r.
1970’li y›llar›n ikinci yar›s› Türkiye’nin en karanl›k
ve çalkant›l› dönemlerinden biridir. Bu y›llar, siyaset ve
ekonomide istikrars›zl›¤›n, sa¤-sol kutuplaﬂmas›n›n, fanatik milliyetçili¤in, katliam ve iç savaﬂ provalar›n›n yaﬂand›¤› (Çorum ve Kahramanmaraﬂ olaylar›), Ümit Kaftanc›o¤lu, Bedrettin Cömert ve Abdi ‹pekçi gibi yurtsever ayd›nlar›n bir bir öldürülmeye baﬂland›¤› y›llard›r.
Bu ürkütücü atmosfer içerisinde Ankara’daki Gazi E¤itim Enstitüsü Resim-‹ﬂ Bölümü s›k›nt›l› ama verimli bir
dönem yaﬂar. Gençayd›n’dan baﬂka Almanya’da sanat
e¤itimini tamamlay›p dönen Halil Akdeniz, Zahit Büyükiﬂleyen, Hüseyin Bilgin, Hayati Misman, Fransa’dan
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dönmüﬂ olan Mürﬂide ‹çmeli de bölümün kadrosunda yer
al›rlar. Halil Akdeniz k›sa bir süre sonra ‹zmir’e gider,
fakat kadroda Mustafa Ayaz, Hasan Pekmezci, Söbütay
Özer, Metin Yurdanur ve ‹hsan Çak›c› gibi sanatç› hocalar da bulunmaktad›r. ODTÜ hocas› Jale Erzen, Azmi
Gündo¤du ve Galip Türkdo¤an gibi ö¤renci üzerinde
olumlu etkisi olan hocalar sanat kültürü derslerinin bir
k›sm›n› yürütmektedirler. Gençayd›n, resmin yan›nda
heykel sanat›na da ilgi duyar. 1979 y›l›nda Gazi E¤itim
Enstitüsü Müdürlü¤ü’nün Köy Enstitülerinin kurucusu
‹smail Hakk› Tonguç an›s›na düzenledi¤i büst yar›ﬂmas›nda Birincilik Ödülü kazan›r. Avrupa’dan yeni dönmüﬂ
olan Gençayd›n ve di¤er sanatç› hocalar›n verimli, coﬂkulu ve heyecanl› oldu¤u dönemdir bu y›llar. Gazi E¤itim Resim-‹ﬂ Bölümü’nde dinamik bir sanat ortam› oluﬂur ve bu durum ö¤rencilere de yans›r. 1980 Askeri Müdahalesinin getirdi¤i s›k› yönetim koﬂullar›na ra¤men,
atölyeler günün geç saatlerine kadar ve tatil günleri (bazen izinsiz olarak) aç›k tutulur. Bölümde, Türkiye’nin
çeﬂitli yörelerinden gelmiﬂ kozmopolit, çal›ﬂkan ve duyarl› bir sanat ö¤rencisi kitlesi bulunmaktad›r. O y›llardaki jürili Devlet Resim ve Heykel Sergileri ve yar›ﬂmal›
DYO sergilerine bir çok Gazili ö¤rencinin resim ve heykelleri sergilenmek üzere seçilir, bir k›sm› ödül kazan›r.
Aralar›nda bu sat›rlar›n yazar›n›n da bulundu¤u 1982 ve
1983 mezunlar›n›n büyük bir k›sm› bugün, güzel sanatlar›n farkl› alanlar›nda; sanatç›, ö¤retim üyesi, ö¤retmen,
grafiker, sanat galericisi, karikatürist ve yay›nc› olarak
etkinlik göstermektedir. Zafer Gençayd›n, Gazi E¤itim
Enstitüsü Resim-‹ﬂ Bölümü’nde bu sanat atmosferinin
oluﬂmas›nda, kilit rol oynayan pek az isimden biridir. O
y›llarda Türkiye’de özellikle Ankara’da istisnalar hariç,
ça¤daﬂ denemeler yapma e¤iliminde olan genç sanatç›lara karﬂ›, ya ba¤naz bir tutum tak›n›l›yor ya da görmemezlikten geliniyordu.
Sanat eleﬂtirisi yapanlar da ço¤u kez, kendi anlay›ﬂ›n›n d›ﬂ›ndaki çabalar› yabanc›l›kla damgalayarak araﬂt›rma e¤iliminde olan genç sanatç›lar› d›ﬂlamay› ye¤lerler.
Gençayd›n, yenilikçi ve araﬂt›rmac› e¤ilimleri destekler,
tutucu hoca ve yazarlar hakk›nda: “Yöresel, ulusal, kendimize özgü sanat reçeteleriyle, bilinçli ya da bilinçsiz,
gençleri belli bir çizgiye çekme çabalar›, birçok kiﬂiyi
folklorik anlamda resim yapmaya kimilerini de “entellektüel naifçili¤e” itmekteler7 tesbitini yapar, “Baz› baz›
minyatür gelene¤imizden ve yaz› sanat›m›zdan söz edilir

a¤›n

Temmuz-A¤ustos 2007

ve arka ç›k›lmas› istenir. Kuﬂkusuz ki eﬂsiz sanat de¤erlerimizdir bunlar. O de¤erlere, yap›ld›klar› ça¤›n atmosferinde var›labilmiﬂtir. Ça¤›m›z›n sorunlar› ise yeni bir
sanat dili ve atmosferi gerektirir”8der. Sanat e¤itimi gören gençleri “kiﬂinin e¤ilimi ve yönelimi” do¤rultusunda,
reçete vermeksizin, geliﬂtirmeyi amaç edinir. Sanatç›
aday›n›n yo¤un konsantrasyon sonucunda, sezgi yoluyla
kendine özgü “sanatsal dili”ni bulabilece¤ini düﬂünür.
Ankara Resim Heykel Müzesi’ndeki say›l› örnekler
d›ﬂ›nda, Ankaral› izleyici ilk kez, Zafer Gençayd›n’›n
sergilerinde bu kadar çok say›da büyük boyutlu resimle
yüzleﬂir. Onun, resimlerinde kulland›¤› kontrast iliﬂkiye
dayal› parlak renkler, bir k›s›m hoca arkadaﬂ› tara›ndan
yad›rgansa da yetiﬂmekte olan genç sanatç›lar› “rengi özgürce kullanma” konusunda cesaretlendirir. 1980’li ve
1990’l› y›llarda; Ankara’da resim e¤itimi görüp de Gençayd›n’›n renk ve f›rça kullan›m›ndan ve ifadeci tutumundan etkilenmeyen sanatç› say›s› azd›r. Gençayd›n,
“Sanat yap›t›n›n bir iﬂlevi de insanlar› düﬂünmeye yöneltmektir” der. Daha da öteye, düﬂünürsek nesneyi ve kendisini aﬂmas›n›, perdenin arkas›n› görmesini sa¤lamak,
yetkinleﬂtirmek. Estetik olgunlukta as›l›p kalmak bir
noktada durmak demektir. Estetik olgunluktan baﬂka verecek ﬂeyi olmayan sanat yap›t› seyirciyi uzlaﬂmaya götürür. Uzlaﬂma olunca da art›k düﬂünmeye gerek yoktur.
Al›ﬂveriﬂ bitmiﬂ, dura¤anlaﬂm›ﬂt›r insan. Amac›m ça¤›m›z insan›n›n ve toplumun psikogram›n› vermektir. Ezilen, horlanan, öldürülen insanlar›n ve ac›mas›zca yokedilen do¤an›n dram›n›n ve bu ac›mas›zl›k karﬂ›s›ndaki tepkinin resimsel ifadesidir resimlerim”9 der. 1980’lerin ilk
aylar›ndan itibaren Gazi’deki olumlu atmosfer çözülmeye baﬂlar. Kurumun ad› Gazi Yüksek Ö¤retmen Okulu
olarak de¤iﬂtirilir. Ard›ndan YÖK ve yeni üniversite yasas›yla, Gazi Üniversitesi kurularak resim bölümü, E¤itim Fakültesi bünyesine al›n›r. Sanatç› hocalar›n bir k›sm›na dokunulmazken, bir k›sm›n›n iﬂine son verilir. (Nihat Kahraman, Metin Yurdanur). Bir k›sm›n›n da Ankara Lisesi’ne “depo tayinleri” ç›kar›l›r. Gençayd›n da Ankara Atatürk Lisesi’ne tayin edilenler aras›ndad›r. Koﬂullar gere¤i, askeri yönetim taraf›ndan baﬂlar›na müdür
olarak atanm›ﬂ olan merhum Albay Hüseyin K›z›lay’a
karﬂ› düﬂüncelerini korkusuzca söylemiﬂ olmas›na ve
onunla çeliﬂmesine karﬂ›n; üniversiteye ba¤land›ktan
sonraki kadrolaﬂma s›ras›nda Gençayd›n’›n Gazi’den
uzaklaﬂt›r›lmas›n›n nedeni baﬂkad›r ve daha sonra anlaﬂ›-
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lacakt›r: Gençayd›n, kat›ld›¤› bir paneldeki konuﬂmas›nda “sanat” ile “geleneksel sanat (zenaat)”›n kar›ﬂt›r›lmamas› gereken iki ayr› olgu oldu¤unu, geleneksel sanat ile
“sanat”›n hiçbir ilgisinin olmad›¤›n›, birisinin gelenekle
“tekrarla” yaﬂad›¤›n›, di¤erinin ise “tekrarla” öldü¤ünü;
mesela, bir Sivas hal›s›n› veya Uﬂak kilimini aynen tekrar etmezseniz yozlaﬂt›r›rs›n›z, ama sanat› da tekrar ederseniz yozlaﬂ›r”10 demiﬂtir. Sanatç›n›n bu konuﬂmas›
“Türk sanat›n› inkâr ediyor” ﬂeklinde yorumlanarak Gazi E¤itim Enstitüsü’nden uzaklaﬂt›rma nedeni olur.
1980’li y›llarda, t›p doktoru ‹hsan Do¤ramac› YÖK
baﬂkan› olarak Türk üniversitelerinin baﬂ›nda bulunmaktad›r. Bat› kültürünü özümsemiﬂ, bir “ayd›nlanmac›”
olan Do¤ramac›, kurucusu ve yaﬂam boyu fahri Rektörü
oldu¤u Hacettepe Üniversitesi’nde bir “Güzel Sanatlar
Fakültesi” aç›lmas›n› arzu etmektedir. Do¤ramac›, Avrupa ve Amerika’daki büyük üniversitelerin ço¤unda sanat
fakülteleri bulundu¤unu bilmektedir. Ayr›ca, Gazi’deki
çözülmeden sonra Ankara’da üniversite düzeyinde sanat
e¤itimi veren bir kurum da kalmam›ﬂt›r. 1982 y›l›nda
“kuruluﬂ karar›” al›n›r. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde sanat tarihi ve resim dersleri vermekte olan
Adnan Turani, kurucu olarak tayin edilir. Turani’nin göreve davet etti¤i ilk isimlerden biri Gazi’den uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ olan Zafer Gençayd›n olur. Zafer Gençayd›n, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluﬂunda ders programlar›n›n dünya sanat fakülteleri ile k›yaslanarak oluﬂturulmas›ndan tutun da, bir sanat ö¤rencisinin gereksinim duydu¤u “fiziki alan›n” metreküp olarak hesaplanmas›na kadar birçok konuda, özverili bir biçimde emek verir. Ö¤retim üyeli¤inin yan› s›ra 1994 ile
2000 y›llar›nda iki dönem fakülte dekanl›¤› yapar. Gençayd›n, teknolojinin insanlara ve topluma konfor sa¤lamakla birlikte çok fazla ﬂeyi götürmesinin yanl›ﬂ organize edilmesinden kaynakland›¤›n› vurgular.
“Teknoloji ve insan karﬂ›tl›¤›n›n dengelenmesi sorunu”nu ça¤›m›z›n en can al›c› sorunlar›ndan birisi olarak
görür. Bu ba¤lamda, teknolojiyi üreten insan›n “duyarl›k
e¤itimi”nin önemi anlaﬂ›lmaktad›r. Sanatç›, her f›rsatta
sanat e¤itiminin sadece sanatç› yetiﬂtirmek için de¤il,
“insan›n sanat yoluyla e¤itilmesi” için gerekli oldu¤unu
vurgular: “Sanat e¤itimi özgürleﬂme e¤itimidir; çünkü
sanat›n do¤mas› insan›n düﬂüncesine, hayal dünyas›na
ambargo koymayan, sansür uygulamayan bir özgürlük
ister.
(Devam edecek)
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ESK‹ PA⁄N‹K ve ÇOCUKLU⁄UM
Samiye GENÇ
Pa¤nik’in köylere has o büyülü, meyve, çiçek, hayvan ve insan kokan, s›cak, güzel yaz gecelerinde, tüm torunlar dedem Fehmi Karahan’›n evinin dam›nda s›ralan›p oturur, F›rat’›n derinden gelen u¤ultulu sesi ve insan› rahatlatan serinli¤inin eﬂli¤inde büyüklerin sohbetlerini dinlerdik.
O tarihte bizler daha beﬂ alt› yaﬂlar›nda çocuklard›k.
1968-1969 y›llar›ndan bahsediyorum. Elektri¤in henüz
olmad›¤› zamanlard›. Küçük hunilerin geniﬂ taraflar›n›n
lehimlenerek kapat›lmas›yla elde edilen, içine gazya¤›
konulan ç›ralarla ayd›nlan›rd›k geceleri.
Yaz tatillerinde köye gidece¤imiz zamanlar› iple çekerdik. Geceleyin damda büyükler otururken, biz çocuklar s›rtüstü yatar, y›ld›zlar› seyrederdik. Ne çok y›ld›z kayard›. Dilek yetiﬂtiremezdik ço¤una… Bugüne kadar gitti¤im her yerde o y›ld›zlar› arad›m. Fakat hiç onlar kadar
ço¤una, onlar kadar parla¤›na ve uzansan tutacakm›ﬂ gibi yak›nda olan›na rastlamad›m. Çocuklu¤umun y›ld›zlar› belki çocuklu¤umla birlikte eski Pa¤nik’te kald›.
Belki de birer birer kayd›lar boﬂlu¤a!..
O güzel gecelerden sonra, hepimiz sabah erkenden
kalkar, anneannem Huriye Do¤an’›n yay›¤›n›n etraf›na
üﬂüﬂür, yay›g›n bitmesini sab›rs›zl›kla beklerdik. Bu
arada anneannemin yay›¤›n içine bakt›¤› masuradan biz
de merakla bakar ama pek de bir ﬂey göremezdik. Olsun,
yine de bakard›k. Yay›k bitince, o ayran kokan mis gibi
tereya¤› ekmeklerimize sürülür ve iﬂtahla yenirdi.
Tabii sonra köydeki arkadaﬂlar›m›zla buluﬂur, onlar›n iﬂlerine yard›mc› olur, ayn› zamanda da e¤lenirdik.
Bizim için en büyük iﬂ g›dikleri otlatmak olurdu. Bazen
de koyunlar› F›rat kenar›na götürür, y›kar, bu arada biz
de çimerdik. Belki de o zamanlar dünyan›n en mutlu çocuklar› biz olurduk…
Neden oldu¤unu pek an›msam›yorum ama geceleri
kazanlar kurulur, büyük ateﬂler yak›l›r, bulgurlar haﬂlan›rd›. Ben en çok közde patl›can ve biber piﬂirmelerine
sevinirdim. Kaynat›lan bulgurlar› kovalarla damlara taﬂ›r
büyük bezlerin üzerine sererek kuruturlard›. Hiç sevmesek de kuﬂlar› kovalama iﬂi biz çocuklara kal›rd›.
Derken, bir yaz köye gitti¤imizde ‹ngilizlerin geldi¤ini ve arkeolojik kaz› çal›ﬂmalar› yapt›klar›n› ö¤rendik.
Bu bizim için çok ﬂaﬂ›rt›c› bir durumdu. Onlar› çok me-
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rak ederdik ama ayn› zamanda çok da çekinirdik. Yak›ndan görünce “Aaa… bunlar da bizim gibi insanm›ﬂ” dedi¤imizi hat›rl›yorum. Ama asla yanlar›na yaklaﬂamazd›k!.. En dikkatimizi çeken ﬂey, onlar›n yapt›klar› ilkel
duﬂ sistemi olmuﬂtu. Sabah hep birlikte kalkar, kaz› yapt›klar› yere giderlerdi. Onlar gidince, biz de duﬂlar›n› incelemeye koyulurduk. Bir a¤ac›n etraf›n› san›r›m sacdan
bir paravanla kapatm›ﬂlard›. Hemen üstüne plastik bidondan bir su deposu yerleﬂtirmiﬂler ve deponun alt›na
huniden yap›lma bir süzgeç takarak bir duﬂ sistemi oluﬂturmuﬂlard›. Her akﬂam kaz›dan sonra duﬂlar›n› al›p dinlenirler, geceleri ellerinde fenerlerle tek s›ra halinde
“ayakyolu”na giderlerdi. Bizim için çok gizemli, merak
uyand›ran insanlard›. Potirik ç›kt›¤› bir gün, tuvaletlerindeki tuvalet ka¤›d› rüzgârla beraber aç›l›p, metrelerce gö¤e do¤ru uçuﬂmuﬂ ve köycek bu görüntüye anlam verememiﬂtik.
Hatta bir gün köyün harman yerinde yang›n ç›km›ﬂ,
bütün köy, telaﬂla çeﬂmeden harman yerine kadar su kovalar›n› elden ele geçirerek yang›n› söndürmeyi baﬂarm›ﬂlard›. ‹ngilizlerin de ayn› köylüler gibi yang›n söndürmeye canla baﬂla iﬂtirak etmeleri beni çok etkilemiﬂti.
Onlar›n en büyük yard›mc›s›, köyün en dobra, en
pervas›z, en iﬂi olmayan adam› Bekargil’in Hasan A¤abey’di. Dillerini bilmese de onlarla iyi anlaﬂ›rd›. Öyle ki
geçti¤imiz y›llarda kaz›n›n sorumlusu Bay Richard, Hasan A¤abey’i ziyarete köye geldi, ikisinin de çok duyguland›klar›na ﬂahit olduk.
Birkaç y›l sonra kaz› bitti, baraj bitti, o güzelim evler ki mimarileri çok ilginçti, o yemyeﬂil bahçeler, yalanc› cennet gibi güzelim köyümüz, an›lar›m›z, kökümüz,
bir yan›m›z sular alt›nda kald›. Ben sanki çok güzel bir
rüyadan uyand›m. Büyüklerin hüngür hüngür a¤lad›klar›n› ve yeniden köy kurmak için nas›l çaba sarf ettiklerini gördüm.
ﬁimdi önünde masmavi Keban Gölü, yemyeﬂil ba¤lar›, bahçeleri ile bugünkü Kaﬂp›nar Köyü, Mehmet Do¤an’›n, nam-› di¤er ﬁöför Emmi’nin (Hac› Dedem) ve
kadim dostu Muhtar Hüseyin Selçuk’un (Hüseyin Day›’m›n) eseridir. Onlar›n sayesinde yine çok güzel bir köyümüz var, nur içinde yats›nlar.
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MAN‹LER*
Av. Fikret MEM‹ﬁO⁄LU
Mantin çarﬂaf baﬂ›nda
Kalem oynar kaﬂ›nda
On alt›dan bir eksik
Tamam on beﬂ yaﬂ›nda
Mavi fistan as›l›
Ortas›ndan kas›l›
‹kimiz bir mahleli
Nas›l gezek küsülü
Mavi kordelem ensiz
Nas›l gezersin bensiz
Ayak kald›r tezce gel
K›z duramim ben sensiz
Memeler gül memeler
Darald› bol geymeler
Uç vermiﬂ baﬂ kald›rm›ﬂ
Kavuﬂmuyor dü¤meler
Memelerin m›ﬂam›ﬂ
Uclar› yumuﬂam›ﬂ
Ele güne kapal›
Kim sevmiﬂ kim okﬂam›ﬂ
Memelerin hoﬂad›r
Biri bin kuruﬂad›r
Verme cahal eline
Öfeler yumuﬂad›r
Menekﬂeyim tüterim
Y›ldan y›la biterim
Bir günün u¤ru için
Boynum e¤ri tutar›m
Saç›m› üç böldüler
Bölük bölük ördüler
Yaz›k bu genç ömrüme
Bir soysuza verdiler

Sar› çitin bendedir
Sar› de¤il pembedir
Cennetten huri gelse
Gine gönlüm sendedir
Sararm›ﬂ›m solmuﬂum
Sor ki neden olmuﬂum
Bir vefas›z yâr için
Gel gör beni n’olmuﬂum
Seherden gittim ba¤a
Elim de¤di yapra¤a
Dünyada ne gün gördüm
Nas›l girem topra¤a
Seherden uyanay›m
Edas›na yanay›m
Buna da¤lar dayanmaz
Ben nas›l dayanay›m
Su üstünde kelekler
Yeﬂil giymiﬂ melekler
Niye ben esirmiyim
Kabul olmaz dilekler
Tabakta dar› gördüm
Düﬂümde yâr› gördüm
Keﬂke görmez olayd›m
Benzini sar› gördüm
Yaralar›m oyuldu
Göz göz oldu soyuldu
Benim derdim az m›yd›
Bu da üste koyuldu
Yâr›n kolunda ﬂeve
Kimdir yâr›m› seve
Acep o gün olur mu
Alam götürem eve

* Harput Halk Bilgileri, Elaz›¤ Kültür Derne¤i Yay›nlar› No: 2, Elaz›¤ 1995, Sh: 115-116
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B‹R MEHMET KABASAKAL VARDI...
Hüseyin KABASAKAL

(Geçen say›dan devam)
r›ﬂmas›n› uygun görmüyorlard›.
3. Tay›nlar›n Büyümesi:
7 Nisan 1927, kar ya¤›yor, hâlâ so¤uklar sürüp
22 ﬁubat 1927’de tay›nlar alt› fiﬂek a¤›rl›¤›nda gidiyor.
5. Kerur Hakk›nda Bilgiler:
artt›. Bir derece olsun yeterli oldu. Paras›zl›k sür“Kerur’un önü dere
mekte… Bir paket tütün dört kuruﬂ. Tütünsüzlük
Baka baka geldim nere?
yüzünden diﬂ etlerim ﬂiﬂti. Sab›r ve para beklentisinHiçbir ﬂey kalmad› serde
deyiz:
Acep memleketim nerde?
“Aya¤›mda yoktur çorap giyeyim,
Ben bilmem ki kimlere ne diyeyim.
Ko¤uﬂun önü bay›r
Bizim kader bozuk imiﬂ bilesin,
Yan›yorum cay›r cay›r.”
Bunu yazd›m dinleyerek gülesin.”
Çölemerik’ten (Hakkâri) Kerur’a kadar bölge
28 Ocak 1927’de A¤›n’a bir telgraf çektim, bir yerlileri genellikle “cac›k” dedikleri ottan yap›lm›ﬂ
de mektup gönderdim. 2 ﬁubat 1927 gününden baﬂ- peynir yiyorlar. Bunu a¤za almak olanaks›zd›r. Anlayarak vücutlar sevkiyat›n etkilerini duymaya baﬂ- cak, bu otun çok yararl› oldu¤u söylenir. Yiyen kimlad›. Bacaklar ve gövdede kavlamalar olmuﬂtu.
seleri y›lan sokmazm›ﬂ (!). Bu¤day, bulgur bilmez4. Askerin ﬁan›:
ler. Yedikleri dar›d›r.
Kerur’a sürekli kar ya¤›yor ve ortal›¤› beyazlaKimi zaman e¤itim yap›yoruz. At›ﬂ yap›yoruz.
t›yor. Kerur bucak merkezi olmakla birlikte, bu boﬂ Bu y›l ramazanda orucun tamam›n› tuttum (31
aldatmacad›r. Buralarda e¤itim ve ö¤retim bilin- adet). Kuran’› bitirdim. Bölükte teravih k›ld›rd›m.
mez. Neredeyse, vahﬂiler gibi kulübelerde yaﬂarlar. Tanr› yinelenmesini nasip eylesin.
Tabur, bu duruma karﬂ›, yararl› iﬂler yapmak20 Nisan 1927 günü A¤›n’a mektup gönderdim.
tayd›. Okul yapmak, kulübeleri onarmak, yollara S›n›r komisyonu topland›. Halk, ba¤lar›n› budamakald›r›m döﬂemek, birçok yenilik güneﬂiyle köylü- ya baﬂlad›. Halbuki, ba¤lar karl› durumda. So¤u¤un
leri ayd›nlatmak, askerin moral düzeyini yükselt- etkisi yok. Burada, alt› kaﬂ›k ayran› bir kuruﬂa sat›mek çarelerini aramaktayd›.
yorlar. Erler, ﬂaﬂk›nl›kla içiyorlar.
Hastal›k, salg›n durumdayd›. Bu hastal›k günde
23 Nisan 1927’de ambara casus k›l›kl› bir adam
bir, iki kiﬂiyi mezara götürüyordu. Bu durumu önle- gelmiﬂti. Sabaha kadar d›ﬂar›ya ç›kar›lmad›k. Bu
meye çare yoktu, çünkü doktor yoktu. Nice yi¤itler gün Cumhuriyet Bayram›n› kutlad›k. Tören ola¤abu yüzden öldü, kay›plar verildi.
nüstü oldu.
24 Nisan 1927’de karavanalara ot kar›ﬂt›r›lmaya
“Nice yi¤itler topra¤a düﬂtü,
baﬂland›. Tay›nler büyüdü. Ancak unlar elenmediÇok ocaklar›n ateﬂi söndü.
¤inden ekmek yemek zor. Çünkü kimi zararl› hayGiden yi¤itlere a¤lamak boﬂtu,
vanlar›n ç›kmas› nedeniyle mideler kabul etmemeBugün bizim için kötü bir gündü.”
ye baﬂlad›. Ba¤dat hurmas› çok bol. Mezar otundan
(zambak) ﬂöyle yararlan›l›yor: Yapraklar do¤rana27 ﬁubat 1927 günü bir hemﬂeriyi, Hastekli Ah- rak bir tencere kaynam›ﬂ suya at›l›yor. Ayr›ca kepemet’i mezarl›¤a gönderdik. Cihan a¤lad›. O kadar ki ¤i al›nm›ﬂ dar› unu da kar›ﬂt›r›larak piﬂiriliyor ve yigökteki y›ld›zlar bile garibin aniden topraklara ka- yorlar.
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1 May›s 1927’de manga ile muharebe at›ﬂ› yapt›k. Aniden ﬂiddetli dolu ya¤maya baﬂlad›. Bu nedenle ekinler, meyveler harap oldu.
15 May›s 1927’de dut a¤açlar›n›n yapraklar› s›çan kuyru¤u durumundayd›. Karl› da¤lar aras›nda
a¤açlar yeﬂermeye, çimenler görülmeye baﬂlad›.
Yerliler 25 May›s 1927’den baﬂlayarak kazma ile
ba¤lar›n› kazmay› sürdürüyorlar.
Burada taze so¤an bilinmiyor. 10 Haziran
1927’de dutlar a¤armaya baﬂlad›. Hava, geceleri so¤uk, gündüzleri s›cak oluyor. Bu bölgelerde akrep
çok bulunuyor. Bir tanesi 25 dirhemdir (32 gr.). Pire ve sinek korkunç derecede boldur.
Bugün A¤›n’a üç mektup gönderdim. Elcezire
denilen Güney Anadolu bölgesinde yo¤urt ﬂöyle yap›l›yor:
Önce süt hafifçe ›s›t›l›yor. Üç kilo sütün içine,
üç kilo da yo¤urt kat›ld›ktan sonra kab›n etraf› besleniyor. Bulamaç gibi bir yo¤urt ortaya ç›k›yor. Bu,
yo¤urttan çok kesilmiﬂ ayrana benziyor. Ne var ki,
bunu askere yo¤urt diye sat›yorlar. (A¤›n’a iki, ‹stanbul’a bir mektup gönderdim)
Kürtlerin, sabahleyin kalkar kalkmaz yüzlerini
y›kama adetleri yoktu. Ellerine ald›klar› ekme¤i tencerenin baﬂ›nda yiyor, kar›nlar›n› doyuruyorlard›.
Bunlar, sofra baﬂ›nda ailece yemek yeme¤i bilmiyorlar; teker teker yiyorlard›.
Tar›m bak›m›nda, bir varl›klar› yoktu. Ç›tl›k dedikleri otlar› haﬂlay›p kurutuyorlar. Kürt evlerinin
kap›lar› çok alçakt›r. Her girip ç›kt›kça baﬂlar›m›z›
çarpmaktan koruyam›yoruz.
6. Yaﬂamda Görülen De¤iﬂmeler:
10 Haziran 1927, günler uzun. Akﬂam olmuyor.
Bir gün bir y›la bedel. Askerin moralini bozucu sorunlar var.
8 Haziran’dan beri pirinç-makarna yemekleri
ç›kmaya baﬂlad›. Tay›nlar büyüdü. Her ne kadar görevim rahatsa da, bu tekdüze yaﬂam usanç vermeye
baﬂlad›. Tanr› hay›rl›s›n› versin.
Arada dolaﬂan duyultulara göre, askerlik bir y›la iniyormuﬂ. Buna inanmasak da birbirimizi avutmada yararl› oluyor. Bu, her zaman her kur’ada ortaya at›l›r ve hiçbir zaman da gerçekleﬂmez.
16 Haziran 1927’de bölüklere da¤›t›ld›k. Bu
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arada birçok hemﬂerilerimizden ayr› kald›k. 18 Haziran’da baﬂlayan ya¤mur, alt› gün sonra kara çevirdi. Güya dut zaman›ndayd›k. Yine de bir kez yiyebildik. Zaten 22 Haziran’da dutlar savd›.
20 Haziran 1927’de beslenmeyi devrald›k. ‹ﬂlerimiz biraz s›k›laﬂt›. Ertesi günü yiyecekler bitti. Yine arpa ekme¤i yeme¤e baﬂlad›k.
Bu¤daylar henüz yeﬂil, arpalar sararmaya baﬂlad›. Yiyecek hiçbir meyve yoktur. Havalar sürekli serin geçiyor. Sular› çok benzersiz güzel. Böyle güzel
suyu hiçbir yerde göremedim. ‹ki yudumda diﬂler
s›zl›yor.
Üç ay içinde hiçbir mektup alamad›m. Yaln›z
de¤ersiz eﬂya ihbarnamesi ald›m. Paketin içinden
mektup ç›kmas› beklentisindeyim.
25 Haziran 1927, taburun yiyecek ambar› bize
devredildi. Yönetim bize geçince iﬂler zorlaﬂt›. Ancak her ﬂey bollaﬂt›. Yeterli yiyecek ç›k›yor. Erlerin
beslenmesi üst düzeye ulaﬂt›. Bölük emiri oldu¤um
için silah ve cephanemi de ald›lar. Elimde silah ve
beylik eﬂya kalmad›.
7. Hasat zaman›:
1 Temmuz 1927’de bu¤daylar biçilmeye baﬂlad›. Bu iﬂleri bitirip Zazan dedikleri yaylaya gittiler.
Kerur’da bir Kürt kald›.
12 Temmuz 1927’de bu¤daylar biçilerek yerine
dar› ekmeye baﬂlad›lar. Harman olarak damlar› kullan›yorlar. Dü¤en bilmiyor, öküzleri gezdirmek suretiyle harman yap›yorlar. Harman makinesi yoktur.
Bu iﬂi yaba ile sa¤l›yorlar. Bugünlerde h›yar ç›kt›,
iki tanesi iki kuruﬂtur. Bugünlerde askerlik bir y›l diye kendimizi avutuyoruz.
Tarlalar a¤ustosa kadar biçildi; yeniden sürülerek dar› ekildi. Pancar boldur, ç›kar›p yeme¤e baﬂlad›lar. Buran›n kad›nlar› hastalan›p yatt›klar›nda türkü ça¤›rarak sabah› yaparlar.

“Burada çoktur üzüm,
Söyleyecek vard›r sözüm.
Çölemerik’te yoktur gözüm
Hat›rlad›kça yurdu, s›zlar gönlüm.
Çölemerik elleri da¤dan geçilmez
So¤uktur sular› asla içilmez
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Derya gibi sular› asla geçilmez
Yollar› dar da¤lar› kar geçilmez.
Sabah›n seheri dokunur bize
Her postada selam yazar›z size
Hiçbir yerden ac›ma gelmez bize
‹nﬂallah sizinle kavuﬂaca¤›z güze.
Çölemerik elleri oldu yurdumuz
Yüz iken bine ç›kt› derdimiz
Gözükmez yol oldu bizim ard›m›z
Üçe eriﬂecek bizim mart›m›z.
Kerur dedikleri yüz bir hanedir
Buran›n evleri birer t›marhanedir
Köyün önü düz yaz›lar
Bize imdat edin ey gaziler
Görenin yüre¤i s›zlar
Acep neler çekti asker kuzular.”
1 A¤ustos 1927, havalar kah serin, kah s›cak geçiyor. Buralarda cici (A¤ustos böce¤i) yoktur. Yaln›z ishak kuﬂlar› geldi, ancak güzel seslerini, ezgilerini iﬂitemedik. Üzüm çok. Erler battaniyeler dolusu
üzüm getiriyorlar. (A¤›n’a, ‹stanbul’a mektup yazd›m)
Çevremizde yükselen görkemli da¤lar yeﬂile
boyand›. K›ﬂ görüntüleri kayboldu. Her yerde bahar
güzellikleri var.
(An›lar›n yaz›lm›ﬂ oldu¤u defterin bu kesiminde
eksikli¤ini belirti¤imiz yapraklar›n öbür taraflar› da
kayboldu¤undan, 1928 y›l› Nisan’dan baﬂlayarak
yaz›m›z› sürdürüyoruz.)
C. 1928 YILI ANILARI
1. 23 Nisan Cumhuriyet Bayram›:
Bugün Cumhuriyet Bayram›’m›z› kutlad›k. Hava aç›k ve berrak. Kürtler çift sürmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Kar, sadece köyün içinden kalkm›ﬂt›r. Yeﬂillik
yoktur.
3 Nisan 1928 günü bölgemize 3 saatlik (15 km.)
uzakl›ktaki bir köye, ‹ngilizler hesab›na, Nasturiler
sald›rd›lar. Bunun gerekli nedeni anlaﬂ›lamad›.
A¤açlar, 10 Nisan’da çiçek açmaya baﬂlam›ﬂt›r.
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Geçen y›la oranla bu y›l daha erken geliﬂme görülmekte. Geçen y›l, may›s içerisinde yapraklanan dutlar, bu y›l 20 Nisan 1928’de açm›ﬂt›r.
Cumhuriyet Bayram› bu y›l daha sönük geçti.
Askerin moralini art›racak bir konuﬂma bile yap›lmam›ﬂt›r.
Bu s›ra, süt, yo¤urt çok bol. Her gün yiyoruz,
içiyoruz.
27 Nisan 1928’de 3’ncü bölük G›lamon denilen
yere gitti. Ancak ben gitmedim. Ambar oldu¤u gibi
Kerur’dad›r. Acemi erler gelmemiﬂti. Bu nedenle
ambar›n günlük eﬂyas›n› gelecek erlere ay›r›p gönderece¤im. ﬁimdilik bol bol geziyorum. Hiçbir görevle yükümlü de¤ilim.
2. Kurban Bayram›:
29 Nisan 1928’de Kurban Bayram› haz›rl›klar›na baﬂland›. Kürtler de haz›rlan›yor. Onlar›n küçük
bir örgütleri de var. Kürtlerin cac›kl› peynir basma
zaman›d›r. (Cac›k: Güzel kokulu ve tatl› bir ot)
Gece yar›s› ya¤an dolu, büyük y›k›nt› ve zarar
yapm›ﬂt›r. Barzan denilen yer ile çad›rlar aras›nda
geniﬂ bir dere vard›r. 3’ncü bölük doluya bu derede
tutulmuﬂtur. Bin güçlükle korunmaya çal›ﬂan bölük,
bir ma¤ara veya bir saçak bulunmad›¤›ndan büyük
zorluk karﬂ›s›nda kalm›ﬂt›r. So¤uktan bir er donarak
ölmüﬂtür. Sabahleyin hareket edecek olan erler, o
gün dinlenmiﬂ ve ölen er elbisesiyle oraya gömülmüﬂtür.
Yollar tümüyle sarp ve taﬂl›d›r. Sular, çaylar kabarm›ﬂ ve köprüsüzdür. Sulardan geçmek zor ve sak›ncal›d›r. Üç, dört Kemaliyeli erin yüzerek yapt›¤›
yard›mlarla çaylardan zorlukla geçiliyor. O kadar
ki, bir kez silah ve cephanesiyle ak›nt›ya kap›lan bir
er, bo¤ulurken zorlukla kurtar›l›yor. Ancak suya kap›lan öbür er bo¤ulmuﬂ; sadece tüfe¤i kurtar›lm›ﬂt›r.
G›lamon denilen yer, çevresi k›z›l renkli da¤larla çevrili, s›ca¤› ve sivri sine¤iyle tan›nm›ﬂ bir bölgedir. Dutu bol, suyu tuzludur. Kerur’a dört günlük
uzakl›ktad›r.
(Not: Amcam›n askerlikle ilgili an›lar› burada
defterin son sayfas›nda bitmiﬂtir. Terhisine kadar
olan an›lar›n› belki yazm›ﬂsa da kaybolmuﬂtur)
(Devam edecek)
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30 A⁄USTOS ZAFER BAYRAMI
Dr. Galip UZUNCA

Bin dokuz yüz yirmi iki y›l› seferinde
Yirmi alt› A¤ustos Kurtuluﬂ Zaferi’nde
Kocatepe’den emir verdi Gazi cenk için
Hücum baﬂlad› saat beﬂ otuzda Grek için.
Hürriyet aslanlar› ﬂahlan›p kükredikçe
Allah Allah sesleri göklerde gürledikçe
Otuz A¤ustos bin dokuz yüz yirmi iki’de
Düﬂman telef olmuﬂtu Dumlup›nar önünde.
Hani o siperlere bir y›lda girilmezdi
Haﬂmetli ordular› Türkler’e yenilmezdi
Böyledir bu milletin ilâhi metaneti
Böyledir Mehmetçik’in sars›lmaz cesareti.
Mega müstevlilerden kurtulunca bu vatan
Devrimlerle baﬂlad› her yerde hoﬂ bir irfan
Çünkü baﬂ›m›zda o Mustafa Kemal vard›
Ma¤lubiyet bilmeyen eﬂsiz bir önder vard›.
O Mustafa Kemal ki bir zafer dahisiydi
Müstevlilere karﬂ› istiklâl hamisiydi
Anal›m Atatürk’ü ﬂükranla bir kez daha
Hürriyet timsalidir o unutulmaz deha.
Anal›m ﬂehit olan nice nevcivanlar›
Kad›n-erkek savaﬂan pür pervas›z canlar›
O mübarek ruhlar› ﬂad olsun dilﬂad olsun
Kutsal aﬂiyanlar› nur âlâ nurla dolsun
ve
Otuz A¤ustos Zafer Bayram› kutlu olsun.
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BEN ÖLDÜM
Hayri GENÇOSMAN
Sevgili ö¤retmenim Nuri Onat’a

Keçilerin en keçisi bizim kolik keçidir. Sütü
boldur ya, inad› da ondan aﬂa¤› de¤ildir. Akﬂam
a¤›lda ben keçileri tek tek tutuyorum, anam da
sa¤›yor. Bu kolik yüzünden -kolik boynuzsuz demektir- her gün bir papara yiyece¤im. Üstelik bugün kafam karmakar›ﬂ›k. Çünkü komﬂular›m›zdan Topik Ahmet Day› öldü. Akﬂamüstü kalabal›kla birlikte ben de gittim mezarl›¤a. ‹lk defa ölü
gömülmesini gördüm. ‹ki kiﬂi, beyaz bir torbaya
konulmuﬂ Topik Day›’y› tabuttan al›p derin bir
çukura indirdiler. Üzerini mertek denilen kal›n
tahtalarla s›k›ca bezedikten sonra, çukuru toprakla doldurdular. Zavall› Topik Day› kald› orada.
ﬁimdi hem bu korkunç olay› düﬂünüyorum,
hem de kolik keçiyi tutuyorum, anam sa¤›yor.
Hayvan›n boynunu bacaklar›m›n aras›na k›st›rm›ﬂ›m. S›rt›ndan arkaya do¤ru e¤ilerek iki arka
baca¤›n› da ellerimle k›sk›vrak etmiﬂim. Ama kafam›n kar›ﬂ›kl›¤›ndan m› faydaland› nedir, bir baca¤›n› elimden kurtar›p, süt dolu tas›n ortas›na
dal›verdi. ﬁimdi gene azar›n bini bir paraya!
Neyse ki tam bu s›rada a¤›l›n kap›s›nda bizim
Hatun Bibi göründü. Onun yan›nda anam beni
azarlayamaz. Hatun Bibi:
- Gidejek miyük Zeynap, dedi.
Anam:
- Giderük bibi, iki lohma bir ﬂey yeek de…
- Gej galmaya¤ eleyse, hep ged›rük ki baﬂlam›ﬂ.
- Galmazuh galmazuh. Nedek bibi, iﬂdür görülejeg iﬂda.
Hatun Bibi gittikten sonra anama soruyorum:
- Nere gidejeksiz ana?
- Guran di¤nemeye.
- Zaten anlam›ﬂt›m.
Keçilerin sa¤›m› bittikten sonra anam geçip
sofray› haz›rlad›. Minderlerin üstüne ba¤daﬂ kurarak alçac›k masam›zda yemeklerimizi yedik.
Sonra anamla birlikte, Hatun Bibiyi de evinden
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alarak Hac› Haf›z amcalara gittik. Okuma kitab›m koltu¤umda, güya ders çal›ﬂaca¤›m.
Bugün Kur’an uzun sürmedi. Haf›z amca, her
zamanki gibi “sadakallahül aziiim” dedikten sonra vaaza baﬂlad›. Herkes Topik Day›’n›n ölümünden dolay› üzüntü içinde oldu¤undan, hep bu konu üzerine konuﬂuyordu.
Haf›z amcan›n vaaz› epeyce uzun. Söyledikleri özet olarak ﬂu: Ölüp de mezara girdikten az
sonra, uykudan uyan›r gibi uyan›rm›ﬂ›z. Kendimizi evimizde, yata¤›m›zda san›rm›ﬂ›z. Yani öldü¤ümüzü bilmezmiﬂiz. Bu s›rada zebani denilen
cehennem bekçileri dikilirlermiﬂ baﬂ›m›za. Ama
baﬂlang›çta bize görünmezlermiﬂ. Sevdi¤imiz
kimselerin sözgeliﬂi anam›z›n, babam›z›n, arkadaﬂlar›m›z›n, ya da kocam›z›n, kar›m›z›n sesleriyle bizi ça¤›rmaya baﬂlarlarm›ﬂ. Biz hemen s›çray›p kalkmaya davran›rm›ﬂ›z ama, kafam›z üzerimize dizilmiﬂ olan merteklere çarp›nca birden
öldü¤ümüzü anlar, sonsuz bir korkuyla gene s›rt
üstü serelenirmiﬂiz yere. Zebaniler, tan›d›¤›m›z
seslerle daha bir süre ça¤›r›rlarm›ﬂ. Biz ise hem
korkumuzdan, hem de günahlar›m›z›n a¤›rl›¤›ndan hiç yerimizden k›p›rdayamazm›ﬂ›z. Zebaniler bunu anlay›nca kolumuzdan tutup çekiverirlermiﬂ birden. Sonra da baﬂlarlarm›ﬂ pataküt dövmeye…
Ben bunlar› dinledikçe bir yandan Topik Day›’y›, bir yandan da hat›rlayabildi¤im kendi günahlar›m› düﬂünüyorum. Bir defas›nda Lollarl›
S›r›k Zülküf’le, Ali A¤an›n Suyu’nda kavun çalm›ﬂt›k. Bir defa da… ahh! Keﬂke yapmasayd›m
bunlar›! Zavall› Topik Day›… günah› çok muydu acaba!..
Haf›z amcan›n vaaz› bitince kad›nlar ayakland›. Biz de kalkt›k, fenerlerimizi yak›p yola
ç›kt›k.
Yolda anama soruyorum:
- Ana ecep ﬂimdi Topik Day› ne yapir?
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- Mezerinde yatir, ne yapacah!..
- Zebani emiler götürmüﬂlerdür vallaha.
- Allah bülür, biz bülmezük.
Ben biraz da as›l sormak istedi¤im ﬂeylere giriﬂ olsun diye diyorum ki:
- Ana, ﬂimdi Topik Day›’n›n mezeri gapgarannuhdur devül mi?
Anam öfkeyle:
- Bülmem! diyor.
Az›c›k arkada kalan Hatun Bibi anama ç›k›ﬂ›yor:
- G›z n’olur; gözel cu¤ap versene ça¤aya!
- Aman bibi!
Ben gene bir konuﬂma yolu bulma umuduyla
m›r›ldan›yorum:
- Oyanince –uyan›nca- baﬂ›ni part diye tahdalara urur. Nas›l gorhar devül mi? O gerannuhda
bir de baﬂi yar›lursa! Ana Topik Dayi’nin günahi
çok midür ecep?
Hatun Bibi, anama:
- Zeynap, bu oglani daha gurana götürme, diyor.
Eve geliyoruz. Az sonra yer yata¤›ma uzan›yorum. Kafamda Topik Day›, mezar, zebaniler,
günahlar›m?..
Birden anam›n sesiyle s›çrad›m:
- Ula Mehemmet!..
“Küüüt” kafam› bir tahtaya vurdum. Sanki
aln›m içeri geçti. Hemen elimi aln›ma götürdüm
ama, s›z›s›, ta içerden, beynimden geliyor. “Buras› neredir, ben neredeyim!” ‹ki elim birden baﬂ›m› vurdu¤um yere uzand›:
- Uyyy, ben ölmiﬂim!..
Üzerimde boydanboya Topik Day›’n›nki gibi
tahtalar dizili. Sesim de nas›l bo¤uk ç›kt›, nas›l
korkunç… “Ölmüﬂüm, ölmüﬂüm!..” Kafam keçeleﬂti, s›z› m›z› duydu¤um yok art›k. B›rakt›m
kendimi s›rtüstü ellerim yan›ma düﬂtü. “Vayy,
demek öldüm ben!” Zaten kapal› olan gözlerimi
daha da s›kt›m. Anam›n h›rç›n sesi gene ç›nlad›:
- Ula Mehemmet, ula ﬂeytan suratlu!..
Haf›z amcan›n yap›ﬂkan gözlü, k›rp›k sakall›,
kay›p dudakl› çehresi geldi gözlerimin önüne.
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Sesi u¤ul u¤ul u¤uldad› kulaklar›mda. “Zebaniler
anaz›n, babaz›n a¤ziynen ça¤›rurlar sizi, onlar›n
suretinde görünürler.”
Korka korka bir daha yoklad›m üzerimdeki
tahtalar›. Tamam, mezarday›m iﬂte. Üzerimdeki
tahtalar t›pk› Topik Day›’n›n üzerinde dizilen
tahtalar gibi. ﬁimdi evde anamla babam nas›l a¤laﬂ›yorlard›r kimbilir! Topik Day›’n›n kar›s›yla
k›zlar› gibi. Evimiz, mahallemiz, ö¤retmenlerim
bir bir geçiyor gözlerimin önünden. S›r›k Zülküf,
sipsivri kafas›, toprak rengi surat›yla dikiliyor
karﬂ›ma. Ne üzülüyor, ne gülüyor, ne k›p›rd›yor,
put gibi donmuﬂ kalm›ﬂ, beni gözlüyor. ‹lk görüﬂümde gerçekten Zülküf sand›m onu. Az kals›n,
“ula Zülküf!” diye ba¤›r›yordum ki, böyle taﬂ gibi, buz gibi duruﬂuyla bana hemen Haf›z amcan›n sözlerini hat›rlatt›. “Sevdüklerinizin, arhadaﬂlar›n›z›n sesiynen ça¤›rurlar sizi, onlar›n suretinde görünürler! Bu Zülküf mülküf de¤il, düpedüz
zebani iﬂte. Bana günahlar›m› hat›rlatmak için
öyle görünüyor. Vay Zülküf vay! Günahlar›m›n
birini onunla iﬂlemiﬂtim. ‹kincisini de... ah o beni
bir daha, bir daha öldürüyor, hiç de unutam›yorum. Bir h›rs›z kedimiz vard›, ad› Tekir. Bir gün
anam kasaptan getirdi¤i eti, serin yerde dursun
diye, bahçedeki büyük sepetin alt›na koymuﬂ.
Ama bizim tekir hiç et kokusu al›r da durur mu!
Gitmiﬂ sepetin alt›na la¤›m aç›p eti kaç›rm›ﬂ. Bu
kedinin daha baﬂka çok suçlar› vard›. Bu da üzerine eklenince iyce tepem att›. Öyle de bir kedi ki
hiç yakalanmaz, insana yaklaﬂmaz. Zaten pek
eve barka girdi¤i de yoktu. Ama birkaç gün sonra bir punduna getirip yakalad›m bunu. Önceden
bir çamaﬂ›r ipini kement gibi ilmekleyip d›vara
asm›ﬂt›m. Hemen ipi d›vardan ald›m, ilme¤ini
boynuna geçirdim. Bu baﬂlad› debelenmeye. Debelendikce de ip boynunu s›kt›. Bahçeye geçirip,
kara eri¤in dal›na ast›m. Ç›rp›na ç›rp›na öldü.
Ben h›rs›z kediden kurtulduk diye sevinirken, haberi olunca, anam beni çok azarlad› gene. “Seni
cehenneme atarlar” dedi durdu. O zaman pek kula¤›ma girmemiﬂti bu sözler… Halbuki do¤ru
söylermiﬂ anam. ‹ﬂte dedi¤i ç›kt›. ﬁimdi cehenne-
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me atacaklar beni. Ah! Yapmaz olsayd›m, elim
aya¤›m tutulsayd› da yapmaz olsayd›m.
Bu olay zihnimden ﬂimﬂek gibi geçerken, karﬂ›mda Zülküf ﬂeklinde duran zebani kayboldu.
Onun yerine kedinin erik dal›ndaki as›l› ﬂekli geldi. Evet, evet bana günahlar›m› gösteriyorlar ki
inkâr edemiyeyim. Bunlar› bir bir söylemiﬂti Haf›z amca. Ah ben! Ah neler yapt›m ben, yapmaz
olsayd›m. Zavall› kedi ç›rp›n›p duruyor iﬂte karﬂ›mda.
Kafam kazan gibi, davul gibi, keçe gibi. ‹ﬂte
kaskat› kesildim, soluk alam›yorum. “Aman anac›¤›m, ben ﬂimdi n’olaca¤›m!” ‹çim doluyor ama
korkumdan a¤layam›yorum.
Birden mezar›mda bir kar›ﬂma oldu. Biri kolumdan tutup h›zla çekti beni. Nas›l kilometrelerce uzaklara f›rlad›m bir anda. Gözlerimi daha çok
s›kt›m. Surat›ma “ﬂaak” diye bir ﬂamar indi. ‹ﬂte
dövmeye de baﬂlad›lar.
- Vallahi S›r›k Zülküf götürdü beni, vallaha…
- Gahsene ula gahsene, niye bele edirsin?
Anam›n ellerine benzedi¤ini sand›¤›m iki el
kafam› tuttu, zang›r zang›r sall›yor:
- Mehemmet, ula Mehemmet!..
Nas›lsa gözlerim az›c›k araland›. Karﬂ›mda
anam, odam›z, eﬂyalar›m›z…
- Ana ben öldüm mi?
- Neeee!..
Anam surat›ma bir ﬂamar daha indirdi. Gözlerim ayg›n bayg›n sa¤a sola bak›yorum. Evet, bizim evimiz buras› ama…
Anam ﬂaﬂk›n, korkulu, yumﬂak:
- N’oldi sana Mehemmet?
Anam›n yumuﬂamas›yla birden tazelendim,
ar›nd›m, y›kand›m. Sanki bütün korkular›m bir
anda uçuverdi. S›çray›p dikildim. Sonra dönüp
anam›n beni çekip ç›kard›¤› yere bakt›m. Me¤er
ben, gece uykuda, yata¤›m›n yan›ndaki tahta kerevetin alt›na yuvarlanm›ﬂ›m.
Hiçbir ﬂey söylemeden odadan ç›kt›m.
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GEÇT‹ ÖMRÜM
Zeki ‹K‹NC‹

Geçti ömrümün güzel günleri
Açm›yor sinemin gonca gülleri
K›r›ld› saz›m›n na¤me telleri
O geçen günleri arar›m dostlar

Saçlar›m a¤ard› tarümar oldu
Gözlerim görmüyor sanki kör oldu
Akl›m karmakar›ﬂ bana ne oldu
O giden günleri arar›m dostlar

ﬁahin idim yükseklerden uçard›m
Ceylan gibi susuz çölden geçerdim
Derya deniz demez vurur geçerdim
ﬁimdik düz yollarda gidemem dostlar

ﬁiirlerde ismin güzel, güzelim
Kuruyor a¤ac›m döker gazelim
Yaﬂ altm›ﬂ beﬂ baz› ﬂeyler sezerim
‹stemem gurbette kals›n mezar›m

Bir gün bu dünyadan gitti¤im zaman
Söyleyin dostlar›ma toplay›n heman
Helvam piﬂirilip yendi¤i zaman
Arkamdan dua eyleyin dostlar
‹stanbul / Mart-1995
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ÇOCU⁄UN VARSA DERD‹N M‹ VAR?..
Dr. Erdal ATABEK

Gelene¤e göre ‘çocu¤u olmak’, hem aile birli¤inin amac›d›r, hem de soyu sürdüren
yeni filizin mutlulu¤udur. Onun için de bütün evliliklerin sonras›nda ‘çocuk beklentisi’, ailenin ortak merak› olur. Ailenin toprak
ve hayvan mülkiyetini sürdüren ‘erkek çocuk’ gereksinmesi, tar›m toplumlar›n›n üretim iliﬂkilerinden kaynaklan›yordu. Endüstriye yöneliﬂin üç yüz y›l› da kad›n›n eme¤inden pay al›ﬂ›na, ba¤›ms›zl›k kazan›ﬂ›na,
kendi özel mülkiyetine sahip oluﬂuna tan›k
oldu. Ailesinin yaln›z, çocuk do¤urmas›n›,
onlar› bak›p büyütmesini bekledi¤i kad›n da
art›k toplumsal üretimin de kiﬂisel mülkiyetin de orta¤› oldu. ﬁimdi erkek çocuktan da
k›z çocu¤undan da beklenenler de¤iﬂmektedir. Ailenin çocuklarla ilgili sorumlulu¤u da
sadece onlar›n evlendirilmeleriyle s›n›rl›
kalmamaktad›r, çok önceden baﬂlamaktad›r.
Bugün ‘çocuklar›n e¤itimi’, ailelerin erken sorumluluklar›ndan birini oluﬂturmaktad›r. ‘Çocu¤un iyi bir e¤itim almas›’, bu
konuda bilinçlenen daha çok ailenin çok
önemli sorunu olmaktad›r. ‘‹yi bir e¤itim’
dendi¤i zaman anlaﬂ›lan da ‘‹ngilizce e¤itim veren okullar ya da kolejlerde okumak’
oldu¤u için aileler de ‘çocu¤un bu okullara
giriﬂ s›navlar›na haz›rlanmas›’ hedefine
odaklanmaktad›r. Baﬂka bir seçene¤in bulunmamas› da bu hedefin giderek bir ‘e¤itim endüstrisi’ne dönüﬂmesine yol açmaktad›r.
Ailelerin ikinci bir erken sorumlulu¤u
da ‘çocu¤un ev d›ﬂ›ndaki hayat›’ ile ilgili
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olarak artmaktad›r. Bulu¤ ça¤›na yaklaﬂan
çocuk-gencin ev d›ﬂ›nda ne yapt›¤›, nerelere gitti¤i, kiminle arkadaﬂ oldu¤u, oralarda
nelerle u¤raﬂt›¤›, özellikle büyük kentlerde
ailelerin korkulu rüyas› olmaktad›r.
Liselerdeki ﬂiddet olaylar›, uyuﬂturucu
maddelerin gizlice kullan›m›yla ilgili dehﬂet
verici örnekler, politik ilginin gizli bir örgüte yönelmesi olas›l›¤› gibi pek çok neden,
ailelerin uykusunu kaç›rmakta, ne yapacaklar›n› bilememenin huzursuzlu¤unu yaﬂatmaktad›r.
Buradaki en önemli sorun, geleneksel
toplumun rol belirleyici kurallar› etkisini
kaybederken modern bir toplumun rollerinin aileler aç›s›ndan bilinmemesi, benimsenmemesi, çocuk aç›s›ndan da çeliﬂkiler
içine girilmesidir. Geleneksel toplumun
‘baba’ rolü de, ‘anne’ rolü de, ‘erkek çocuk’
ya da ‘k›z çocuk’ rolleri de belirgindi; kurallar› belliydi, bu kurallar toplumsal onay
görmekteydi. Kiﬂinin birey olarak sorumlulu¤u de¤il, herkesin ‘aile sorumlulu¤u’
önemliydi. Bu sosyal yap›n›n da yanl›ﬂlar›
elbette vard›, bask›c› kimli¤i de¤iﬂmeliydi,
bireyi geliﬂtirmeyen etkileri aﬂ›lmal›yd›.
Ama bu de¤iﬂim, sindirilmesine zaman b›rakmayan bir h›zda olunca, de¤iﬂen ‘kiﬂilik
rolleri’ yerine yeni ve belirgin kurallar konamay›nca, hiç kimse ne yapaca¤›n› bilemez oldu.
Babalar ve anneler, çocuklar›yla ‘nas›l
ilgileneceklerini’ ﬂaﬂ›rm›ﬂ durumdalar. Bask› yaparlarsa çocu¤u bunaltmaktan çekin-
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dikleri için, kendi ‘rollerini’ bulam›yorlar.
Yapt›klar›n›n bask› olup olmayaca¤› konusunda karar veremiyorlar. ‘‹lgilenmek’ sadece sormak, gereksinmelerini karﬂ›lamak
oldu¤u zaman da çocu¤un iç dünyas›na hiç
giremediklerinin fark›ndalar. Çocuklar›n›
yönlendirip yönlendirmeme aras›nda seçim
yapam›yorlar. Yönlendirmek istedikleri zaman da nas›l davranacaklar›n› bilemiyorlar.
Bir çocu¤u ‘özgür k›lmak’la ‘baﬂ›boﬂ b›rakmak’ aras›ndaki fark›n nerede baﬂlay›p nerede bitti¤ini kararlaﬂt›rmakta zorlan›yorlar.
Çocuklar için de ayn› güçlükler sözkonusudur. Onlar da kendi ‘ba¤›ms›z olma’
istekleriyle anne-baba ﬂefkati aras›nda s›k›ﬂm›ﬂ durumdalar. Kiﬂiliklerine ba¤›ms›zl›k kazand›rmak için giriﬂtikleri baﬂkald›r›,
onlar› -kendi aç›lar›ndan bile- yanl›ﬂlara yöneltirken ne yapacaklar›n› bilemiyorlar.
Bütün bunlara, ailelerin de¤iﬂik yap›lar›n›, kiﬂisel psikoloji farklar›n›, beklenti ayr›l›klar›n› ekledi¤iniz zaman ortaya ç›kan tablonun karmaﬂ›k olmas› da kaç›n›lmazd›r.
Bir anlamda ‘çocuklar›yla iliﬂkiler’ konusunda ailelerimiz yaln›z b›rak›lm›ﬂt›r. Sadece ortaya bir sorun ç›kt›¤› zaman suçlanmakta, ‘zaman›nda çocuklar›yla ilgilenmedikleri için’ sorumlu tutulmaktad›r. Asl›nda
ailelere taﬂ›malar› çok güç olan bir yük yüklenmekte, sonra da sorumlu tutularak suçlanmaktad›rlar. Toplumun bugünkü karmaﬂ›k ortam›nda, cinselli¤in böylesine ortal›¤a
dökülüp pazar mal› yap›lm›ﬂ durumunda,
uyuﬂturucudan para kazananlar›n rahatça
çal›ﬂt›¤› bir ortamda, içki içmenin büyüme
göstergesi say›ld›¤›, markal› giyinmenin her
yolla modernleﬂme olarak tan›t›ld›¤› bir

20

dengesizlikte genç bir k›z, genç bir erkek
‘kiﬂili¤ini nas›l bulacakt›r?’ Onlara kim ya
da kimler yol gösterecek, arkadaﬂ olacak,
yard›m elini uzatacakt›r?
***
Bu de¤iﬂim, bir çalkant›d›r. Tar›m toplumundan endüstri toplumuna geçerken, geçmiﬂten gelece¤e uzanan kilometre taﬂ›nda
bu çalkant›lar›n yaﬂanmas› ola¤an say›labilir. Ama tam da bu noktada ailelere de genç
insanlara yard›mc› olacak kurumlara büyük
bir gereksinme vard›r. Devlet de, belediyeler de, toplumun bütün örgütleri de (sendikalar, meslek kuruluﬂlar› vb.) bu de¤iﬂimin
sa¤l›kl› olmas› için çaba harcamak yükümlülü¤ündedir. Gençli¤i stadlara doldurmakla, pop konserlerine ya da arabesk müzi¤e
yönlendirmekle bu görev yap›lamaz.
Toplumda ‘aile ve gençlik e¤itim-dan›ﬂma kurumlar›’ kurulmal›d›r. Buralarda yap›lacak çal›ﬂmalarla ‘aile e¤itimi’ sa¤lanmal›, aileler bir çocu¤un büyümesinden
genç insan psikolojisine kadar her konuda
ayd›nlat›lmal›d›r. Gerek ailenin, gerekse
gençlerin her sorunu için ‘dan›ﬂacaklar›’
yerler kurulmal›d›r. Çocuklar›n ve gençlerin ‘kiﬂilik e¤itimi’ için bütün e¤itim kurumlar›nda program de¤iﬂiklikleri yap›lmal›d›r.
Aileler suçlanmamal›, onlara yard›mc›
olunmal›d›r. Gençler suçlanmamal›, onlarla
arkadaﬂ olunmal›d›r. Bu, bütün toplumun
görevidir. Bu soruna ald›r›ﬂ etmeden ‘iyi
e¤itim vermek’ baﬂar›lamaz. Verece¤iniz
e¤itim de beklenen iﬂe yaramayacakt›r.
Beklemeden iﬂe baﬂlamak. Baﬂka çaremiz var m›?
- Bizim Duygusal Zekâm›z-
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ELAZI⁄ GAZ‹ HUZUREV‹
Ankara-A¤›n Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i taraf›ndan, 14 Nisan 2007 tarihinde Gazi
Üniversitesi Kültür Salonu’nda düzenlenen
“A¤›n Gecesi” coﬂkulu bir ﬂekilde geçmiﬂ ve
konuklar bu gece bir sürprizle karﬂ›laﬂm›ﬂt›.
Gecenin sürprizi; A¤›n-ﬁenp›nar Mahallesi’nden de¤erli hemﬂerimiz iﬂ adam› ‹brahim
Taﬂbaﬂ›’n›n A¤›n’da bir huzurevi yapt›raca¤›na iliﬂkin müjdesiydi.
Geceyi takip eden günlerde çal›ﬂmalar hemen baﬂlat›ld›. Huzurevi’nin ilk etapta 32 kiﬂilik olmas›, inﬂaat ve tefriﬂ iﬂlerinin ‹brahim
Taﬂbaﬂ› taraf›ndan, iﬂletmecili¤inin ise Elaz›¤
Valili¤i taraf›ndan yürütülmesi düﬂünüldü.
Bu düﬂünce ve projeler zaman geçirilmeksizin 16 Nisan 2007 tarihinde Elaz›¤ Valisi
Muammer Muﬂmal’a telefonla iletildi.
Ancak, görüﬂmeler sonucunda, A¤›n’da
huzurevi aç›lmas›n›n; gerek personel (en az 20
kiﬂi), gerek bu huzurevini iﬂletecek kuruluﬂun
olanaklar›n› zorlamas› gerekse sa¤l›k, ulaﬂ›m,
iaﬂe, denetim vb. zorluklar nedeniyle A¤›n’da
yürütülmesinin olanaks›z oldu¤u dile getirildi.
Elaz›¤ Sosyal Hizmetler Müdürü Zeynel
Abidin Koç da; huzurevi kadrosunda bulunan
doktor, hemﬂire ve hizmetlilerin küçük ilçelere gitmek istemediklerini, huzurevinde kalacak kimselerin doktor ve hastanelere yak›n olmas› gerekti¤ine de¤inerek olas› risklerin önüne geçilmesi amac›yla huzurevlerinin ilçelerde de¤il, il merkezlerinde bulunmas›n›n her
aç›dan daha yararl› ve kaç›n›lmaz oldu¤unu
vurgulad›.
Koç, daha sonra, Elaz›¤-Malatya karayolu
üzerinde ‹ller Bankas› Sosyal Tesislerinde, iki
y›ld›r 54 kiﬂinin yararland›¤› bir huzurevinin
bulundu¤unu ve bu huzurevinde 5 kiﬂilik
A¤›nl› misafirlerinin oldu¤unu belirtti.
Yukar›da k›saca de¤inilen hususlar da göz
önünde bulundurularak, hemﬂerimiz ‹brahim
Taﬂbaﬂ›’n›n inﬂa etmeyi düﬂündü¤ü huzurevi-
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nin zorunlu olarak Elaz›¤’a yap›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Söz konusu huzurevi, Elaz›¤’da mevcut
Gazi Huzurevi’nin bulundu¤u arsada ek bina
olarak yap›lacakt›r.
16 A¤ustos 2007 tarihinde imzalanan protokol, 3 sayfa 23 maddeden oluﬂmakta olup;
- Ece Tur A.ﬁ. ad›na (‹brahim Taﬂbaﬂ› –
Yönetim Kurulu Baﬂkan›)
- Elaz›¤ Belediye Baﬂkanl›¤› ad›na (M.
Süleyman Selmano¤lu – Baﬂkan)
- Elaz›¤ ‹l Özel ‹daresi ad›na (Muammer
Muﬂmal – Vali)
Taraf›ndan imzalanm›ﬂ ve Devlet Bakan›
Nimet Çubukçu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.
Görüﬂmelerin baﬂlang›c›nda 32 kiﬂi olarak
düﬂünülen kapasite protokolde 54 kiﬂiye ç›kart›lm›ﬂt›r.
Protokol maddelerinin baz›lar›:
- Ek bina, Elaz›¤ ‹li, Sürsürü Mahallesi,
Gedik Karaçal› mevkiindeki tapuda 1046 ada
7 parsel no.da kay›tl› 6347 m2’lik arsa üzerinde ECE Tur A.ﬁ. taraf›ndan, Elaz›¤ Gazi Huzurevi’ne ek olarak anahtar teslimi yap›lacak
olup 54 kapasiteli ek bina inﬂas›, tefriﬂi ve iﬂletmeye al›nma iﬂlemi yap›lacakt›r.
- ‹nﬂaat projeleri yap›lmakta olup, inﬂaat
2007 sonuna kadar bitirilmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
- Ek binan›n ad›; Elaz›¤ Gazi HuzureviYaﬂl› Bak›m ve Rehabilitasyon ünitesi olacakt›r.
- Ek binan›n inﬂaat› ve tefriﬂi ECE Tur
A.ﬁ. taraf›ndan, personel ve iﬂletme giderleri
ise kurum taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r.
- Elaz›¤ Gazi Huzurevi-Yaﬂl› Bak›m ve
Rehabilitasyon Ünitesi’ne baﬂvuruda bulunan
Elaz›¤ ili A¤›n ilçesinde yaﬂayan yaﬂl›lara öncelik verilecektir.
Güzel Elaz›¤’›m›za kazand›raca¤› sosyal
amaçl› bu bina için de¤erli hemﬂerimiz ‹brahim Taﬂbaﬂ›’ya teﬂekkürlerimizi sunuyoruz.
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FEM‹N‹ZM
Songül SAYDAM

Dünyan›n en eski çat›ﬂmas› kad›n erkek savaﬂ›d›r. Bu savaﬂ›n ne zaman baﬂlad›¤› bilinmiyor; ancak kad›nlar›n erkeklerle eﬂit haklara sahip olmas› için harcanan çaban›n kökleri Pitagoras’a dayan›yor. Pitagoras “Cins olarak kad›n, bilgeli¤e erkeklerden daha yatk›n bulunuyor ve onlarda bilgelik do¤ald›r” diyor. Kad›nlar üzerine düﬂmanca sözlerine karﬂ›n Platon’un ünlü yap›t› “Devlet”te kad›nlar erkeklerle eﬂit haklara sahipti.
Kad›nlar konusundaki olumlu düﬂünceler
suya yaz›lan yaz›lar gibiydi. Kad›n›n kendisi
var; ancak varl›¤› yoktu.
Üç çocu¤uyla dul kalan Christine de Pisan’›n 1405 y›l›nda yazd›¤› “Kad›nlar Kenti”
kad›nlara karﬂ› ayr›mc›l›¤› yeren ilk ateﬂli yap›tt›. Rahip düﬂünür Poullain de la Barre
1673’te “‹ki Cinsin Eﬂitli¤i” yap›t›n› yazd›. Ancak ses getirmedi.
1651-1695 y›llar› aras›nda yaﬂayan Meksikal› bilgin ve ﬂair Rahibe Juana ‹nes, kad›nlar›n
özgürleﬂmesinden çok önce yaﬂam›ﬂ “ba¤›ms›z
kad›n” feminizmin öncüsüydü.
‹nsan, yurttaﬂ haklar› gündeme geldi¤inde
kad›nlar yine gölgedeydi. Jean Jacques Rousseau, 1762 y›l›nda ele ald›¤›, e¤itim üzerine öncü çal›ﬂmas› olan “Emile” adl› yap›t›nda, kad›nlara yönelik düﬂüncesini ﬂöyle aç›kl›yordu:
“Erkekler ve kad›nlar birbirleri için yarat›lm›ﬂlard›r; ama karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›klar› eﬂit olmaktan uzakt›r. Biz onlar olmadan yaﬂayabiliriz, onlarsa bunu yapamazlar. Onlar bizim duygular›m›za gösterdikleri iyi özelliklere, biçti¤imiz de¤ere, çekicilikleri ve erdemleri karﬂ›s›nda kendilerine de¤er vermemize muhtaçt›rlar.
Bu nedenle kad›nlar›n tüm e¤itimi erkeklere göre planlanmal›d›r. Yani erkekleri mutlu
edecek, onlara yararl› olacak, onlar›n sevgisini
ve sayg›s›n› kazanacak, çocukken onlar› yetiﬂti-
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rip birer eriﬂkin olduklar›nda onlara özen gösterebilecek, onlara fikirleriyle yard›mc› olup gerekti¤inde teselli edecek, onlar›n yaﬂam›n› daha
güzel, daha mutlu k›lacak biçimde yetiﬂtirilmelidir, kad›nlar.”
Kad›nlar›n kendilerini göstermesinin bedeli
a¤›rd›. Avrupa’da 600 bin kad›n cad›l›kla suçlanarak öldürülmüﬂ, diri diri yak›lm›ﬂ, inan›lmaz iﬂkencelere u¤ram›ﬂt›. 1789 Frans›z Devrimi’nden cesaret alan Olympe de Gouges, “Kad›n ve Kad›n Yurttaﬂ Haklar› Bildirgesi” broﬂürünü yay›mlad›. ‹stekleri çok masumdu:
“Kad›nlar uyan›n! Bugün akl›n sesi tüm evrende yank›lanmaktad›r. Haklar›n›z› bilin. Do¤an›n güçlü imparatorlu¤u, önyarg›yla, fanatiklikle, bat›l inançlar ve yalanlarla kuﬂat›lm›ﬂ de¤ildir art›k. Boﬂ üstünlük iddialar›n›n karﬂ›s›na
tüm cesaretinizle akl›n gücünü ç›kart›n, birleﬂin! Ey kad›nlar, hele bir bütün kiﬂilik gücünüzü bir araya toplay›n.”
Olmype de Gouges giyotinle idam edildi.
Giyotine giderken ﬂöyle ba¤›r›yordu:
“Giyotin ve cellat! Fransa’n›n ﬂan› olan
devrimin meyveleri mi bunlar? ‹ki cins aras›nda ayr›m gözetmeden, evrensel bir model olarak tüm dünyaya yay›lacak olan bunlar m›?”
Çok geçmeden erkekler gibi rahat hareket
edebilmek için pantolon giyen Theroigne de
Mericourt umut ›ﬂ›¤› oldu; ama k›ﬂk›rt›lan farkl› siyasal gruptaki kad›nlar onu taﬂlay›p beyninden yaralad›. Theroigne de Mericourt, ﬂu ça¤r›y› yap›yordu:
“Sonunda kad›nlar›n üzerindeki o utanç verici at›ll›¤› atman›n zaman› geldi. Bunca zaman
kad›nlar› böyle bir pasifli¤in içinde tutan erkeklerin cahilli¤i, kibri ve adaletsizli¤i olmuﬂtur.
Haydi hep birlikte analar›m›z›n o gururlu Germenler’in halk meclislerinde konuﬂtu¤u, savaﬂta kocalar›yla omuz omuza çarp›ﬂt›¤› günlere
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geri dönelim”
O, ak›l hastanesinde yaﬂama savaﬂ› verirken
kad›n haklar› savunuculu¤u Fransa’da sessizli¤e gömüldü.
‹ngiltere ve Amerika’da kad›nlar seslerini
yükseltmeye baﬂlam›ﬂt›. Thomas Paine
ABD’den ‹ngiltere’ye geri dönüp ünlü “‹nsan
Haklar›” adl› yap›t›n› yazd›. William Blake onu
uyarmasayd› ölüm cezas›na çarpt›r›lacakt›.
Fransa’ya kaçt›. Arkadaﬂ› Mary Wollstonecarft
“Kad›n Haklar›n›n Savunucusu” adl› modern
feminizmin temeli olan yap›t›n› 1792’de yazd›.
Ç›kar ç›kmaz kap›ﬂ›ld›:
“Bir çok kad›n fizikçi olacakken, bir çiftlik
yönetecekken, bir dükkan idare edecekken ve
tek baﬂ›na çal›ﬂarak dimdik duracakken, duygusall›k ve utanç yüklenerek hoﬂnutsuzlu¤un kurban› olarak hayat›n› boﬂa harcam›ﬂt›r. Herhangi
bir iﬂi tam anlam›yla yaparak ekme¤ini kazanm›ﬂ kad›n en hünerli güzelden daha sayg›de¤erdir!” (215 y›l önce yay›mlanan bu yap›t geçti¤imiz aylarda Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar› Hasan Ali Yücel Klasikleri aras›nda Türkçe’ye ilk kez çevrildi.)
Bilimkurgu klasi¤i “Frankenstein”i yazan
k›z›n› do¤urduktan 11 gün sonra öldü. K›z› annesinin ad›n› ald›: Mary Wollstonecarft Shelley.
‹nsan haklar› dalgas›n›n hep gerisinde kalan
feminizm bir köle çocu¤a okuma yazma ö¤retti¤i için cezaland›r›lan k›z kardeﬂlerden Amerikal› Sarah Grimke’nin sürdürdü¤ü savaﬂ›m s›ras›nda yazd›¤› “Eﬂitlik Üzerine” adl› çal›ﬂmas›
yeni bir güç kazand›:
“Akl›n cinsiyeti yoktur. Zihin gücünün zihniyeti yoktur. Erkeklerin görevleri ve kad›nlar›n görevleri, erkeklerin alan› ve kad›nlar›n alan› hakk›ndaki düﬂünceler yaln›zca keyfi fikirlerdir. Kad›n ve erkek eﬂit yarat›lm›ﬂlard›r. Ayn› düﬂünsel güçlere ve ayn› ahlaki sorumluluklara sahip k›l›nm›ﬂlard›r. Bunun sonucu olarak
erke¤in yapt›¤› ahlaki olarak ne kadar haksa bu
kad›n için de ahlaki olarak o kadar hakt›r.”
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Feminizm, 1848 y›l›nda toplanan Birinci
Kad›n Haklar› Kurultay› ile ivme kazand›. 100
kad›n ve erkek taraf›ndan imzalanan “Duygular
Bildirgesi”nde ﬂu düﬂüncenin alt› çizildi:
“Tüm erkekler ve kad›nlar eﬂit olarak yarat›lm›ﬂlard›r. Yarat›c›lar› taraf›ndan verilmiﬂ ve
vazgeçilmez haklara sahiptirler ki, bunlar›n aras›nda yaﬂam, özgürlük ve mutlulu¤un peﬂinden
koﬂma hakk› vard›r.”
1869 y›l›nda John Stuart Mill “The subjection of Women” (Kad›nlar›n Ba¤›ml›l›¤›) adl›
yap›t›n› yay›mlad›. Mill kitab›nda “Bir cinsin
di¤er bir cinse egemenli¤i yanl›ﬂ ve insano¤lunun geliﬂmesinin önündeki en büyük engellerden biridir” diyordu.
Kendini ve arkadaﬂlar›n› “feminist” olarak
tan›mlayan ilk kiﬂi 1882 y›l›nda ortaya ç›kt›. Bu
kiﬂi, Fransa’da “La Citoyenne” adl› dönemli
yay›n› ç›karan Hubertine Auclert’ti.
Feminizm ve feminist kavramlar› 18941895 y›l›nda ‹ngiltere, Almanya ve ‹spanya’ya
1897’de ‹talya’ya ulaﬂt›… Bir y›l sonra Rusya’ya ve Yunanistan’a, üç y›l geçmeden okyanusu aﬂ›p Amerika ve Arjantin’e geldi, II Meﬂrutiyet’le Türkiye’ye ulaﬂt›. Bu sözcü¤ü bir erkek kullan›ma soktu. Baha Tevfik, Lacquerre’nin “Feminizm” baﬂl›kl› bir yaz›s›n› ve Ayan
Meclisi üyesi Besarya Efendi’nin feminizm
üzerine görüﬂlerini yazd›¤› mektubunu da ekleyerek yay›mlad›. Osmanl›’da ilk feminist say›labilen etkinlik “Üç Kad›n” imzal› “Terakki”
gazetesinde ç›kan bir mektuptu.
Feminizm “Kad›n haklar›” ad›yla 1910 y›l›nda ABD’de yay›lmaya baﬂlad›. Birinci ve
‹kinci Dünya Savaﬂ› ile neredeyse “gündemden
silinen” feminizm olgusu, savaﬂlar sonras› dünyada varl›¤›n›, giderek artan bir etkinlikle sürdürdü.
Kad›nlar art›k, “ikinci s›n›f kiﬂiler” olmad›klar›n› dünyaya duyurmak ve kabul ettirmekle kalm›yorlar, dünyan›n önde gelen sorunlar›
karﬂ›s›nda ﬂimdi, erkeklerle eﬂit biçimde görev
al›yorlar…
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YÖREM‹ZDE MÜZ‹K ve ÇALGININ GEÇM‹ﬁ‹
‹smail N. BEYDEM‹R

Ortak do¤ada yaﬂayan, A¤›n, E¤in (Kemaliye), Arapgir, Keban ve Çemiﬂkezek yöresi insanlar›n›n ortak kültürleri ve bu ortak kültürlerinin
kayna¤› olan ortak bir müzikleri vard›r. Özellikle
Ermenilerin yo¤un oldu¤u E¤in, Arapgir, Çemiﬂkezek ve A¤›n yörelerinde, birçok türkü ve oyun
havalar›ndaki dokuz sekizlik vurgunun 2+3+2+2
ve 2+2+3+2 türleri yayg›nd›r. Anadolu ve Ortaasya yöresi müziklerinde bu tür dokuz sekizlik vurgunun bulunmamas›, bu vurgular›n Ermenilerden
kald›¤› kan›s›n› uyand›rmaktad›r.
1940’l› ve 1950’li y›llarda, o gün 70 yaﬂ›n›n
üstünde olan Vahﬂenli Cancik Day› ile dü¤ünlere
giderdik. Ermeniler döneminde de davul çalan
Cancik Day›, Ermeni müzisyenlerinin bizim havalar›m›z› çald›klar›n›, Ermenilerin de bizim havalar›m›zla oynad›klar›n› söylerdi. Oyunlar, müzik
vurgular›n›n ayak ve kol devinimlerine uygulanmas›d›r. Ortak müzikleri olan yöremizin A¤›n,
E¤in ve Arapgir yörelerinde, oyunlar da ortak niteliktedir. Bu üç yerleﬂim yerinin do¤usunun F›rat
ve Murat nehirleri ile kesilmiﬂ olmas› nedeniyle,
eskiden insanlar arac›l›¤›yla taﬂ›nan müzik ve
oyunlar, bu iki ›rmaktan do¤uya ve bat›ya ba¤lant› kuramam›ﬂt›r. ‹letiﬂim araçlar›n›n geliﬂmesinden
sonra, yöremiz d›ﬂ›ndaki müzik ve oyunlara özenen yöre insanlar›, kendi müzik ve oyunlar›n› unutur duruma gelmiﬂlerdir. Bu özentiye neden olan
en büyük etken de, özenilen bölgelerin ekip çal›ﬂmalar› ile oluﬂturulan düzenlemeden do¤an be¤enidir. Yöremizde böyle bir düzenleme çal›ﬂmas›
yap›lmad›¤›ndan, bu yitirimin sürmesi kaç›n›lmaz
olacakt›r.
Halk müzi¤i derlemelerinde temel kural, parçan›n al›nd›¤› yerin ad›yla kayda geçmesidir. Derlemecinin eline geçen bir parçan›n, derlenen yere
çok uzaklardan gelen biri arac›l›¤›yla taﬂ›nmas›
olas›l›¤› da vard›r. Biz kendi yaﬂant›lar›m›zda bu
sav›m›z› kan›tlar nitelikte kimi olaylar gördük. En
belirgin örne¤imiz, “Arapgir Gelin A¤latmas›”
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olarak TRT repertuar›na geçen türküdür.
1938 y›l›ndan bu yana yöre müzi¤iyle ilgiliyim. Rahmetli Gani Day› ile birçok dü¤ün ve e¤lencelerde bulundum. 1942 y›l›na dek, yöremizde
Gelin A¤latma havas›n›, Gani Day› da içinde olmak üzere, bilen yoktu. 1940’l› y›llarda A¤›n Halkodas› yönetiminde bulunan ayd›n ö¤retmen büyüklerimiz her yaz en az iki gösteri düzenlerlerdi.
1942 y›l›ndaki bir gösteri için çal›ﬂt›¤›m›z müzik
içine, rahmetli Nuri Onat a¤abeyimiz, Gelin A¤latma türküsünü de koyarak, bizlere ö¤retti. Bizler
de dü¤ün ve e¤lencelerde bu havay› çalmaya baﬂlad›k. Gani Day› da bizlerden ö¤renip yöre dü¤ünlerinde çalarak bu havan›n yay›lmas›n› sa¤lad›.
Arapgir’e de ulaﬂan bu türküyü, Muzaffer Sar›sözen Arapgir’den derledi ve ad›n› da “Arapgir Gelin A¤latmas›” koydu.
Bu konuda ikinci bir örne¤i de, 1950 y›l›nda
Gani Day› ile dü¤üne gitti¤imiz Aﬂuvan Köyü’nde gördük. Bulgaristan göçmenlerinin yaﬂad›¤› bir köy olan Aﬂuvan’a, kendi yöremizde dü¤ün
yerine geliﬂ s›ras›nda çald›¤›m›z “Sabah›n Seher
Vaktinde” ezgisi ile girdik. Hoﬂbeﬂten sonra, köyün yaﬂl›lar› bize ileri derecede yak›nl›k göstererek nerenin göçmenleri oldu¤umuzu sordular. Biz,
göçmen olmad›¤›m›z› söyledi¤imizde, “Göçmen
de¤ilsiniz de bu havalar› nereden biliyorsunuz?”
dediler. “Sabah›n Seher Vaktinde” gibi havalar›n,
Bulgaristan’da kendi havalar› oldu¤unu söylediler. O zaman, bu havalar›m›z›n Osmanl› döneminde Anadolu’dan oraya götürülüp yaﬂat›ld›klar›n›
bilmediklerini anlad›m. Göçmenlikle adland›rmaya k›zan Gani Day›’y› kaﬂ göz imleriyle yat›ﬂt›rd›m. ﬁimdi, diyelim ki, bir araﬂt›rmac› Bulgaristan’da bu göçmenlerin yan›na gelip “Sabah›n Seher Vaktinde” türküsünü orada derleseydi, bu türkü Bulgaristan’›n hangi yöresinde derlenmiﬂse
oran›n ad›yla an›lacak; “Anadolu’dan gitmiﬂtir”
diyenin savlamas› geçersiz olacakt›.
Üçüncü bir örne¤i ise, A¤›n Karaa¤aç’da ya-
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ﬂad›k. Elaz›¤’dan gezmeye gelen Eczac› Ayd›n
Temizer, yan›nda bir mühendis arkadaﬂ da getirmiﬂti. Yöremiz havalar›n› çal›p söylerken mühendis arkadaﬂ a¤lamaya baﬂlad›. Nedenini sordu¤umuzda, Elaz›¤’›n bu havas›n›, Karsl›lar bir gösterilerinde Kars türküsü diye söyledikleri için çok
üzüldü¤ünü bildirdi. Ben gene bu olay› insan taﬂ›mac›l›¤›na yorumlay›p Kars’ta Elaz›¤’dan giden
kimsenin olup olmad›¤›n› sordum. Var oldu¤unu,
bunlardan tan›d›klar›n›n da bulundu¤unu söyleyince, bu türküyü oraya bu tan›d›klar›n›n götürdü¤ünü anlatt›m, rahatlad›.
Bu konuyla ilgili bir baﬂka an›m›z da ﬂöyledir:
Rahmetli Sabri Baykut a¤abeyimiz askerli¤ini
Bart›n’da yapm›ﬂt›. Orada ö¤rendi¤i “Bart›n Yolu
Düzdedir” türküsünü bizlere ö¤retti, bizler de çal›p söyledik. A¤›n’da askerlik görevini ifa eden
jandarmalar dü¤ünlere gelir, kendi yörelerinden
türküler söylerler; bizler de çalar, onlar› oynat›rd›k. “Oy Gumrih¤a Gumrih¤a, Tahir Allah Gumrih¤a”, “Ah Vele Yumma”, “Tombulum” gibi havalardan, yöremizde unutulmay›p yaﬂat›lan
“Tombulum” oyun havas› da bunlardand›r.
Halkbilimde özellikle oyun ve türkülerin adland›r›lmas›n› ben ﬂöyle görüyorum: Büyük yerleﬂim yerleri göl; küçük yerleﬂim yerleri de çay, dere, pahar gibi su kaynaklar›d›r. Halk türküsü ve
oyunlar bu kaynaklar›n ç›kt›¤› k›rsal kesimlerde
oluﬂur. Büyük yerleﬂim yerleri kalabal›k ve sanayi
üretimi yap›lan yerler oldu¤undan, türkü ve oyun
yarat›m›na katk›lar› azd›r. K›rsal kesimden buralara gelen ve bu de¤erlerin birikiminden oluﬂan göle bakan birileri, suyun bu kesimi falan çay›n, ﬂuras› filan derenin, aha bura da ﬂu pahar›n diye bir
ay›r›m yapabilir mi? Bu adland›rma, hem bu birikim, hem de yönetimsel ba¤l›l›k nedeniyle küçük
yerleﬂim yerlerinin tan›nmamas›ndan ötürüdür.
Bir kez de sahiplenildikten sonra, bir oyun ve türkünün as›l yerine dönmesi olanaks›zd›r.
Elaz›¤’›n en meﬂhur oyunu olan “Çayda Ç›ra”
için de Diyarbak›rl›lar ﬂöyle söylerler: Bizim de tan›k oldu¤umuz gibi, Diyarbak›r’da Dicle nehrine
“Çay” derler. Karpuzculu¤u ile tan›nm›ﬂ Diyarba-
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k›r’da, e¤lenenler, çay k›y›s›ndaki karpuz tarlalar›nda su üzerine kaz›klar çakarak oturma yeri yaparlarm›ﬂ. ‹çini boﬂalt›p yedikleri karpuz kabuklar›n›n içine kül doldurur, gaz dökerek yakar, sonra
da bunu çay suyuna b›rak›rlarm›ﬂ. Yukar›dan beri
suya b›rak›l›p yanan bu ﬂeylere “ç›ra” der; ﬂehrin
önündeki durgun yerde toplanan bu ç›ralara bakarak da “Çayda Ç›ra Yaniyi” diye söyleyip oynarlarm›ﬂ.
Akçada¤ Köy Enstitüsü’nde okuyan arkadaﬂlar›m›z, 1942 y›l›nda, Van dolaylar›ndaki arkadaﬂlardan ö¤rendikleri “Keçi¤e” adl› oyun havas›n›
yöremizde de oynamaya baﬂlad›lar. Kürtçe “k›z”
anlam›na gelen bu türkülü oyun havas›, “Hara valla keçi¤e…” diye Kürtçe sözlerle oynan›rd›.
‹ﬂte bu göllere tapulanmamak için, yöremizden derledi¤imiz ve E¤in, Elaz›¤, Arapgir göllerine ulaﬂmam›ﬂ oyun ve türkülerimizi yay›nlamadan, kimsenin ellerine geçmemesine özellikle
özen gösterdik. Bu konuda bir atasözümüzün kullan›ld›¤›n› belirtelim: “Erken kalkan yol al›r, er evlenen döl al›r” denir ve bu konuyla geniﬂ ilgisi vard›r. Elaz›¤, yöremizde “erken kalkm›ﬂ ve er evlenmiﬂtir.”
Yöremiz çalg›lar› konusuna gelince; tüm Anadolu’da oldu¤u gibi, yöremizde de çalg›, davul
zurna imiﬂ. Tanzimatla mehterin yerini bando al›nca, zurnan›n yerini de klarnet alm›ﬂ. Müslümanlar›n müzikle u¤raﬂmas›n›n günah say›ld›¤› dönemlerde, müzik yapanlar Ermenilermiﬂ. Vahﬂenli
Cancik Day›, 1890-1905 y›llar›nda Vahﬂen’de
(ﬁenp›nar) Armen ve Arakel adlar›nda iki kardeﬂten birinin klarnet, di¤erinin de keman çald›¤›n›,
kendisinin de bunlarla dü¤üne gitti¤ini söylerdi.
1880’li y›llarda Amerika’dan yöremize bulgur
çekme ve harman makinelerini getiren Ermeniler,
bu iki Avrupa saz›n› da yöremize ilk getiren hemﬂerilerimizdir. Bu dönemde ‹nli Kuas ad›nda bir
Ermeni zurna çalar, çok büyük bir davulla dü¤ünlere gelirmiﬂ. Bu büyük davul yörede öyle ün yapm›ﬂ ki, büyük bir ﬂeyi anlatmak için “‹n’in davulu
gibi” diye bir benzeti deyimi günümüze dek gelmiﬂtir. Cancik Day› Ermenilerin kendi dü¤ünlerin-

25

de de bizim oyunlar›m›z› çal›p oynad›klar›n› söylerdi. 1895 do¤umlu olan babam Ad›güzel Beydemir, Vahﬂen’deki Armen ve Arakel kardeﬂler ile
‹nli Kuas’› kendisinin de bildi¤ini söylerdi. Askerlik görevlerini bandocu olarak yapan Müslümanlardan klarnet çalanlar, askerlikten sonra da çalmay› sürdürmüﬂlerdir.
Babam›n bildi¤i ilk Müslüman klarnetçi,
Arapgirli Mahmut Çavuﬂ ad›nda birisiymiﬂ. 1910
y›llar›nda Mahmut Çavuﬂ, A¤›n’da Kepekçigilin
Ziya yahut ‹brahim’in dü¤ününe gelmiﬂ ve babam›n dedi¤ine göre, A¤›n, klarnet çalan ilk Müslüman› böyle görmüﬂ. Vahﬂenli Veysel Yalç›n Day›,
Küﬂne’de 30-35 evlik, Vahﬂen’in içinde 40 evlik
Ermeni oldu¤unu, Vahﬂenli Agopcan’›n zurna ve
klarnet, Ba¤dik’in keman, Aram’›n da davul çald›¤›n› söylerdi. Yöre dü¤ünlerini bu üç Ermeni hemﬂerimiz yaparm›ﬂ. Babam da bunlar› bildi¤ini söylerdi. Salim Gençosman Amca’n›n klarnet ö¤renmek için çal›ﬂt›¤›n›, ö¤retmen okuluna gidince b›rakt›¤›n› gene babam söylerdi. 1910-1920 y›llar›
aras›nda ‹nli Fazl› ile Cüjügenli ‹hsan klarnet çalar
olmuﬂlar. ‹hsan tuluat kumpanyalar›yla gezer, dü¤ünlere gitmezmiﬂ. 1938-1941 y›llar›nda Arapgir’de ortaokulu okurken, Cüjügenli ‹hsan Day›’y›
tan›d›k. Hanc›l›k yapan, akﬂamc›l›¤› ve dünyaya
boﬂ vermiﬂli¤iyle ün salm›ﬂ bir kimse olarak tan›n›rd›, klarnet çald›¤›n› görmemiﬂizdir.
1930’lu y›llarda Cüjügenli Fazl› Day›, o¤lu
Sabri ile, A¤›n’da Fahrettin Tüzün’ün kay›nbabas› Mustafa Day›’n›n dü¤ününe gelmiﬂti. O¤lu Sabri çok küçüktü; yürüyerek çald›¤› si bemol klarnetin kala¤› neredeyse yere de¤ecekti. Fazl› Day›,
Sabri’ye çok sert davran›r, klarneti iyi çalmas› için
dövermiﬂ. Babam›n asker arkadaﬂ› olan Fazl› Day›’n›n o¤lu Sabri, 1930’lu y›llarda bir gün bize gelip bir gece kald›; damda otururken klarnet de çal›p ertesi gün gitti. Sonradan ö¤rendik ki, babas›n›n bask›s›ndan kaçm›ﬂ ve bir daha da yöreye gelmedi. Sabri, Türkiye’de tan›nm›ﬂ bir klarnet ve alto saksafon ustas› oldu. Sümerbank Malatya Fabrikas› bandosunda, Adana ve ‹stanbul piyasalar›nda yaﬂam› boyunca sayg›n bir müzisyen olarak ça-
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l›ﬂt›.
Bu dönemde, ‹nli G›ldo ad›nda tan›nm›ﬂ bir
zurnac› da varm›ﬂ ama, babam bunun A¤›n’a hiç
dü¤üne gelmedi¤ini söylerdi. Cüjügenli ﬁükrü ile
‹nli Kuas zurnac›lar› babam da bilirdi. Kurtuluﬂ
Savaﬂ› y›llar›nda, Dersim üzerinde jandarma görevlisi olarak askerlik yapan babam, ‹nli Fazl› ve
Cüjügenli ‹hsan Day› ile birliktelermiﬂ. Klarnet çalan bu iki arkadaﬂ›na heveslenen babam da klarnet
alm›ﬂ. Ben babam›n klarnet çald›¤›n› çok az an›ms›yorum, ama evde buldu¤um klarnete ben de heveslenerek çalmaya baﬂlad›m. Ortaokulun birinci
s›n›f›nda iken s›n›fa klarnet getiren ö¤retmenimiz
bana çald›r›rd›.
Hörenekli ‹brahim Avlar Amca, 1910’lu y›llarda, G›rani’de ﬁerif Day›’n›n kardeﬂi ﬁakir’in
zurna çald›¤›n›, ilk klarneti ‹nli Fazl›’da gördü¤ünü, Onarl› Çete’nin zurna ile dü¤ünlere gitti¤ini
söylerdi.
1930’lu y›llarda, A¤›n’da Bekir Karagülle keman çalard›. Babamdan sonra müzikle u¤raﬂan
ikinci A¤›nl› olan Bekir Amca, keman›, kemençe
gibi sol elinde asarak çalard›. Bekir Karagülle Amca’n›n nota bildi¤i, bestelerinin oldu¤u söylenirse
de kan›t getirecek bir belge yoktur. Bu dönemin
çalg›c›lar›n› bizler de biliyoruz. 1938-1941 y›llar›
aras›nda Arapgir’de Onarl› Çete’nin zurna çald›¤›n›, ﬁehir Pa¤nikli Ali’nin klarnet çald›¤›n›, Ermenilerden keman ve klarnet çalanlar› görmüﬂtük.
Gene bu y›llarda Tepdeli Gani Day›m›z›n a¤abeyi Mustafa Day› Diyarbak›r’da askerli¤ini yaparken, Elaz›¤l› Hüseyin Çavuﬂ’tan klarnet ö¤renip gelmiﬂ, yöremizde de çalmaya baﬂlam›ﬂt›. Hüseyin Çavuﬂ’u ben de tan›d›m; 1948 y›l›nda Diyarbak›r’da askerli¤imi yaparken, ondan 110 liraya
bir sol klarnet alm›ﬂt›m. O döneme göre iyi bir
klarnetçi idi. Mustafa Day›, Gani Day›’ya da klarnet çalmay› ö¤retti; ölene dek de birlikte dü¤ünlere giderlerdi. Uzungil Mahallesi’nde Reﬂit Bey’in
dü¤ününe birlikte gelmiﬂlerdi ve Gani Day›’n›n
üstünde asker giysisi vard›. Genç yaﬂta ölen Mustafa Day›’n›n yerini tutan Gani Day›’m›z, yöremiz
müzi¤inin en büyük ustas›, halkla iliﬂkisi çok derin
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olan bir müzisyen, zurnan›n kökünü yöremizden
kaz›yan bir devrimci olarak 1980 y›l›n›n sonlar›na
dek yaﬂad›. Traktörle bir köye giderlerken, bir kad›na yer vermek için aya¤a kalk›nca traktörden
düﬂerek beyin kanamas›ndan öldü. Unutulmaz
an›lar b›rakan büyük sanatç› ve de¤erli insan Gani
Day›’m›z› rahmet ve sayg› ile anmay› bir insanl›k
borcu sayar›z.
1940-1950 dönemlerinde klarnet çalan, Arapgir Pa¤nik’inden Ali ve Veysel vard›. Horoç’tan
Tahsin klarnet, kardeﬂi Veysel keman (kemençe
gibi asarak), küçük kardeﬂleri de davul çalarlard›.
Gene Horoç’tan, babam›n teyzesi torunu, Kurdikgilin Hasan davul çalard›. Gücülü Mehmet Day›
keman› kemençe gibi asarak çalard›. Vahﬂen’de
Cancik Day› ve o¤lu Ali davul çalarlard›. Kebanl›
Kadir Usta klarnet çalard› ve o¤ullar› Mehmet ile
Ali’ye de klarnet ö¤retti. A¤›n’da ben klarnet, Kemal Alp ba¤lama ve cümbüﬂ, Sadettin Koçer keman, Hac› Bekir Day›’n›n kayn› Lütfü darbuka ve
davul, Hüseyin Çelenk davul, Kemal Niksarl› keman ve mandolin çalard›k. Yöremizde davulcu ad›
söz konusu olunca, Gani Day›’n›n ad›n› “Çavuﬂ”
koydu¤u Hüseyin ‹ﬂcan an›msanmadan geçilmez.
Ecüzlü’de oturan Çavuﬂ, günümüze dek gelmiﬂ
geçmiﬂ davulcular›n en ustas›yd›. Çal›nan havan›n
ezgisine göre, her ölçüyü de¤iﬂik vurgularla çalar,
tokmak ve çubukla m›zrapl› sazlardaki m›zrap
vurgular› gibi vurgular yapard›.
1950 sonras›, Gani Day›’m›z, ye¤enleri Burhan’› klarnetçi, Mehmet’i de cümbüﬂçü olarak yetiﬂtirdi. Daha sonra da o¤lu Mustafa Ölmez klarnet
çalmaya baﬂlad› ve ‹stanbul alan›nda müzik yapabilecek ölçüde geliﬂti. Cüjügenli Fazl› Day›’m›z›n
o¤lu Emin klarnet çalmaya baﬂlad› ve yöremiz
müzi¤ini iyi çalan belirgin bir klarnet sanatç›s› oldu. Onar’da ‹brahim, yöre dü¤ünlerinin tan›nm›ﬂ
klarnetçisi oldu. Peküsülü Ahmet de dönemin tan›nm›ﬂ klarnetçilerinden iken, 1995’te öldü. O¤lu
Ali Kemal ‹stanbul’da yöremiz müzi¤ini yapan
klarnetçi oldu. Ocakl› Güzel, yöremizin tan›nm›ﬂ
kemanc›lar›ndand›. “D›lo” diye tan›nan Turan Gezer, yöremiz dü¤ünlerinin baﬂ çalg›c›s› olarak, ke-
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man çalard›. Hem saz›, hem de oyun ve öykünmeleri ile toplumu neﬂelendirir, bulundu¤u dü¤üne
baﬂka bir renk katard›. Arapgir’in Amberge’den
yöremize en iyi klarnet çal›c›s› ‹brahim ç›km›ﬂt›r.
Günümüzde, Vahﬂenli Ahmet Yalç›n klarnet,
Sonay Yay davul çalan gençlerimizdendir. Hozakpur’da klarnet çalmaya özenen birçok genç varsa
da bunlardan ‹brahim gencimiz Elaz›¤ yerel müzi¤i çal›ﬂan bir klarnetçi oldu. A¤›n’da Erol Yaz›c›
cümbüﬂ çalmaktad›r. Kardeﬂim emekli ö¤retmen
ﬁakir Beydemir, özençli (amatör) olarak klarnet
çalar, Ö¤retmen, Amcagilin Ahmet ba¤lama çalmaktad›r.
Buraya dek ad›n› verdi¤imiz müzisyenler, eskilerin deyimi ile, “çantadan yetiﬂme”dir. Bilimsel
olarak ö¤renimle müzik yapan Hüseyin ve Tahsin
Gençosmano¤lu a¤abeylerimiz, yöremizden ç›kan, Ankara Devlet Konservatuvar› ö¤renimini
görmüﬂ ilk sanatç›lard›r. ‹brahim Amca’m›z›n k›z› ‹fagat Ertaﬂ’›n o¤lu Tangör Ertaﬂ, konservatuvar
ö¤renimli olup Cumhurbaﬂkanl›¤› Senfoni Orkestras›’nda keman sanatç›s› olarak çal›ﬂmaktad›r.
Burhan ‹lter a¤abeyimizin o¤lu Süleyman Nazif,
TRT ‹stanbul Radyosu’nda tonmayster olarak çal›ﬂmakta ve eﬂi Çimen ‹lter de Halk Müzi¤i okuyucusu olarak ayn› yerde görev yapmaktad›r. Kemal Alp’›n rahmetli o¤lu Rahmi de ‹stanbul ortam›nda kanun çalan müzisyenlerdendi. Hörenekli
Bülent Serttaﬂ, Türkiye’de tan›nm›ﬂ bir okuyucu
sanatç›m›zd›r. Arapgir ve E¤in yörelerinde yerel
müzik yapan çalg›c›lar varsa da, A¤›n’da tan›nmamaktad›rlar.
Böylece, A¤›n ve yöresinde yetiﬂen müzik sanatç›lar›n› anm›ﬂ, yöresellik gelene¤imizi yerine
getirmiﬂ oluyoruz. Bu yaz›m›zda, bizden eskilerden ald›¤›m›z bilgilere kendi yaﬂam dönemimizde
gördüklerimizi de ekledik. Yaﬂam sürdükçe insanlar›n do¤a ve dörütle ilgili geliﬂmeleri de sürecektir. Bunun için gerekli olan yaﬂam kural›, bat›l›l›ktan uzak, laik Cumhuriyet ilkelerinin geçerli olmas›d›r. Yüz y›ll›k bir geçmiﬂi kayda almakla, müzik
tarihi konusunda gelece¤e belge sunmay› amaçlad›¤›m›z› bildiririz.
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YAZARLARIMIZI TANIYALIM
Hayri Gençosman:
1926 y›l›nda A¤›n’da do¤du. ‹lkokulu A¤›n’da, ortaokulu Arapgir’de okudu.
Askerlik sonras› Adana’da bir toprak a¤as›n›n yan›nda çal›ﬂ›rken, Türk Dil Kurumu’nun açt›¤› öykü yar›ﬂmas›na “Conta” isimli öyküsüyle kat›larak derece ald›.
Adana Cezaevi’nde baﬂgardiyan olarak çal›ﬂmaya
baﬂlad›. Ancak, tutuklu bir yazara yak›nl›k göstermesini
hoﬂ görmeyen cezaevi yöneticileri ile anlaﬂamamas› üzere, bu görevinden ayr›lmak zorunda kald›. ‹skenderun
Deniz ‹kmal Kurumu’nda görev ald› ve bu arada günlük
bir gazetede 2 y›l› aﬂk›n bir süre köﬂe yazarl›¤› yapt›.
Daha sonra ‹stanbul’a giderek kitap/k›rtasiye dükkan› açt›. Sihirbazl›k Sanat› adl› bas›lm›ﬂ yap›t›n›n d›ﬂ›nda,
dosyalar dolusu yaz›lar› bulunmaktad›r.
A¤›n-Tatara¤as› Mahallesi’nden rahmetli Haticerahmetli Osman Gençosman’›n o¤lu olan Hayri Gençosman, 18 Mart 1995 tarihinde yaﬂam›n› yitirmiﬂ olup, 1 erkek çocuk sahibidir.
Zeki ‹kinci:
1930 y›l›nda A¤›n’da do¤du. ‹lkokulu A¤›n’da, ortaokulu Tunceli’de, liseyi Silivri’de bitirdi.
Memuriyete ilk olarak 1954’de Tunceli’de Orman
‹ﬂletmesi’nde baﬂlad› ve 1 y›l sonra Tunceli Nüfus Müdürlü¤ü’ne geçerek burada 14 y›l baﬂkâtip olarak görevini sürdürdü. Naz›miye’nin Derova Nahiyesi’nde nahiye
müdürlü¤ü yapt›ktan sonra, s›ras›yla; Sar›yer, Beyo¤lu ve
‹stanbul Merkez Nüfus Müdürlü¤ü’nde müdür olarak görev yapt›ktan sonra 1981’de emekliye ayr›ld›.
A¤›n-Hac›yusuf Mahallesi’nden rahmetli Fatma‹kincigil’den rahmetli Osman Avni ‹kinci’nin o¤lu olan
Zeki ‹kinci, evli ve 3 çocuk babas›d›r.
Dr. Erdal Atabek:
1930 y›l›nda Adapazar›’nda do¤du. 1948’de Kabataﬂ
Erkek Lisesi’ni birincilikle tamamlad›ktan sonra,
1954’de ‹stanbul T›p Fakültesi’ni bitirerek, t›p doktoru
olarak meslek yaﬂam›na baﬂlad›.
1965’de Milliyet, 1966’dan itibaren de Cumhuriyet gazetesinde düzenli olarak yaz›lar›, yay›mlanmaya baﬂlad›.
1970’li y›llarda SSK Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ilk müsteﬂar› ve Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Planlar›nda Özel ‹htisas Komisyonu baﬂkan› olarak görev
yapt›. 1980’de Aile Okullar› kuruculu¤u, yöneticili¤ini ve
e¤itmenli¤ini üstlendi. 1985 y›l›nda Almanya, ‹sveç, Danimarka, Hollanda gibi ülkelerde aile, gençlik, kültür
konferanslar› verdi.
Cumhuriyet gazetesinde yaz›lar› sürekli yay›mlanan,
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özel ofisinde “Aile ve Gençlik Dan›ﬂmanl›¤›” yapmakta
olan, yurt içi ve d›ﬂ›nda konferans ve özel seminer çal›ﬂmalar›n› sürdüren Dr. Erdal Atabek’in, de¤iﬂik konular›
içeren çok say›da yay›mlanm›ﬂ kitab› bulunuyor.
Gürol Korkmaz:
1945 y›l›nda A¤›n’da do¤du. ‹lk ve ortaokulu
A¤›n’da, liseyi Elaz›¤’da bitirdikten sonra, Dil Tarih ve
Co¤rafya Fakültesi’nden mezun oldu.
Çal›ﬂma yaﬂam›na Sivrice Azot Sanayii’nde baﬂlad›.
Daha sonra s›ras›yla; Elaz›¤ Erkek Ö¤renci Yurdu, A¤›n
Deri Fabrikas› A.ﬁ., Malatya Y›faﬂ Muhasebe Müdürlü¤ü görevlerini yürüttükten sonra, Malatya’da kendi ad›na
serbest muhasebecilik ve sigortac›l›k yaparak emekliye
ayr›ld›.
A¤›n-Kuzgeçe Mahallesi’nden Necibe-‹smail Kavasgil’den rahmetli ﬁemsettin Korkmaz’›n o¤lu olan Gürol Korkmaz, evli ve 2 çocuk babas›d›r.
Doç. ‹smail Ateﬂ:
1960 y›l›nda Göle’de do¤du. 1982’de Gazi Üniversitesi Gazi E¤itim Fakültesi, Resim-‹ﬂ Bölümü’nü bitirdi.
Çal›ﬂma yaﬂam›na Yerköy’de resim ö¤retmeni olarak baﬂlad›. 1985’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi; Resim Bölümü’ne araﬂt›rma görelisi olarak
atand›. 1989’da ayn› fakültede ö¤retim görevlili¤ine atand› ve 1996’da yard›mc› doçent unvan›n› ald›.
Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olarak görevini sürdürmekte olan
‹smail Ateﬂ’in yurt içi ve d›ﬂ›ndaki çeﬂitli müze ve koleksiyonlarda çok say›da eseri sergilenmekte, inceleme,
araﬂt›rma ve makaleleri de¤iﬂik yay›n organlar›nda yay›mlanmaktad›r.
‹smail Ateﬂ’in ayr›ca H.Ü. Senatosu, Baﬂar› ve Tebrik Ödülü ile 53. Devlet Resim Ser. Resim Yar›ﬂmas›
1.’lik ödülü bulunmaktad›r.
Songül Saydam:
1967 y›l›nda Silifke’de do¤du. ‹lk ve orta ö¤retimini
Silifke’de tamamlad›. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu.
Yurdun de¤iﬂik yörelerinde ö¤retmen olarak görev
yapt›. Halen Silifke’de babadan kalma kitabevini yaﬂatma
u¤raﬂ› vermekte ve bilim, sanat, kültür, tarih konular›nda
araﬂt›rmalar yapmaktad›r.
Uluslararas› bas›n kart› sahibi olan, Bütün Dünya ve
kimi süreli yay›nlarda yaz›lar› yay›mlanmakta olan Songül Saydam, ulusal ve uluslararas› sivil toplum kuruluﬂlar›n›n üyesi olarak çal›ﬂmalar yürütmektedir.
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FIKRALAR
Fevzi ﬁENER

Teravih
Beyelmas› Köyü’nden Molla Mustafa Efendi
köy imam›d›r. Han›m›n›n ismi de Keziban’d›r. Hoca, ﬂüphesiz ramazanda teraviyi de k›ld›r›r. Cemaati s›kmamak, fazla usand›rmamak için de genelde
k›sa sureler veya ayetler okur.
Mustafa Efendi, bir gün k›sa olsun diye ‘rahman’ suresinden baﬂlar ve ayn› sure ile bitirir. Rahman suresinin son ayetleri ise “Rabbikü mat ü Kezziban” (Siz hâla yalanlar m›s›n›z?) diye bitmektedir.
Camiden ç›kan cemaatten iki kiﬂi aralar›nda konuﬂurlar:
- Yahu, bu hoca da han›m›n› ne kadar çok seviyor? Her rekat› eﬂinin ismi ile tamamlad›.
- Birader benim de dikkatimi çekti, nas›l da kafiyesine uydurdu.
Benim Gölgem
Pervin-Orkun ﬁener çiftinin k›zlar› Ece, bazen
çok huysuzluk eder. Anne ve babaya naz olsun diye, bazen olmaz yere kendisine göre mazeretler ç›kar›r, baﬂlar t›ng›rdamaya.
Bir gün de pikni¤e giderler, dönüﬂte baﬂlar yine
huysuzlu¤a. Sorarlar:
- Neden a¤l›yorsun?
- Benim gölgem bu kadar de¤ildi. ﬁimdi niçin
bu kadar uzam›ﬂ?
Bir Daha Tart›l ki Ödeﬂelim
Beyelmas›’ndan Hasan Akbaﬂ’›n (A¤a Emi),
Malatya’da Efe garaj›n›n kap›s›nda duran tart›c› ile
göz aﬂinal›¤› vard›r. Her gün oradan gelip geçti¤i
için tart›c›, A¤a Emi’yi tan›r ve sürekli selamlaﬂ›rlar. Bazen de tart›l›r ve paras›n› verir.
Yine bir gün oradan geçerken, tart›c›, A¤a
Emi’ye der ki:
- Day›, çok s›k›ﬂt›m, ben gelene kadar kantar›n
baﬂ›nda bekler misin?
A¤a Emi kabul eder ve çocuk gider. Derken
genç bir müﬂteri gelir, sorar:
- Tart› kaç kuruﬂ?
A¤a Emi’nin ’50 kuruﬂ’ oldu¤unu söylemesi
üzerine de 100 kuruﬂ verir. Ancak, A¤a Emi’de de,
gençte de bozuk para yoktur.
A¤a Emi hemen çözümü bulur:
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- Yavrum bir daha tart›l, der. Genç bir daha tart›l›r ve ‘ödeﬂtik’ dedikten sonra gider.
Olay› kantar sahibine anlat›r ve beraberce gülerler.

Allah Vere de Çaya Düﬂmeyem
Beyelmas› Köyü’nde, güz günleri G›rani yerlerine (Ö¤rendik Köyü’ne ait olan araziye) odun getirmeye gidilir.
Yine böyle bir gün, güçlü kuvvetli olan bir bac›m›z ve arkadaﬂ› ayn› yerlere odun sökmeye giderler. Odun söktükleri yer, köyün karﬂ›s›nda ve uçurumun baﬂ›ndad›r. Yaklaﬂ›k iki kilometre kadar
uzakta Miran Çay› akar ve köyden epeyce daha aﬂa¤› kotlardad›r. Odunlar› tamamlarlar, tam atlar›na
yükleyecekleri s›rada köyün bekçisi gelir ve at›n sicimine yap›ﬂ›r:
- Bunu köye götürece¤im… köye gelir, paras›n› yat›r›r siciminizi al›rs›n›z, der.
Kad›nlar; yalvar›r yakar›r olmaz, bir daha gelmeyiz, bu defa ba¤›ﬂla derseler de bekçi onlar› dinlemez:
- Hay›r, bu benim görevim, sicimi vermem der.
Kad›n›n birinin bekçiye gözü keser. Bekçiyi
kucaklad›¤› gibi kald›r›r, sallar sallar ve f›rlat›r.
Bekçi o esnada havada iken kendi kendine söylenir:
- Uçurumdan aﬂa¤› gitmeye gidecem de, Allah
vere de çaya düﬂmeyem…
Sen Zehmet Çekme Dedeﬂ
Bir gece Dadaﬂ kafay› çeker ve Cumhuriyet
Caddesi’nde nara ata ata gider. Ona rastlayan vatandaﬂ bunun halini hoﬂ görür ve Cennet çeﬂmesini
tarif eder, çeﬂmede elini yüzünü y›kay›p ay›ls›n diye.
Cennet çeﬂmesinin suyu o y›llarda çok meﬂhurdur ve de çok güzel suyu vard›r.
Dadaﬂ kendi kendine der ki, bir Cennet çeﬂmesi yapay›m belki kendime gelirim. Derken tam çeﬂmenin yan›na gider ve istifra ile y›k›l›r. Bu arada
oradan geçen bir köpek gelir adam›n yüzünü, gözünü yalar. Bizimki zanneder ki kendisine bir vatandaﬂ yard›m ediyor, elini yüzünü y›k›yor. Gözleri
kapal›, yar› bayg›n vaziyette köpe¤e seslenir:
- Sen zehmet çekme Dedeﬂ, ben y›haram.
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HABERLER
* 22 Temmuz 2007 tarihinde yap›lan milletvekili seçimlerinde partilerin A¤›n’da ald›klar›
oy say›lar› aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir:
AKP: 845, DP: 539, MHP: 445, CHP: 254,
SP: 91, BTP: 22, HYP: 19, GP: 11, ‹P: 10, TKP:
9, ÖDP: 9, LP: 6, BA⁄IMSIZ: 2 oy
* A¤›n-Baﬂp›nar Mahallesi’nin Karada¤ bölgesinde bulunan meﬂelik alanda 6 A¤ustos 2007
tarihinde saat: 01.00 s›ralar›nda bilinmeyen bir
nedenle yang›n ç›kt›. Rüzgâr›n da etkisiyle k›sa
sürede yay›lan yang›n, yöre halk›n›n ve A¤›n itfaiyesinin ola¤anüstü çabalar› ile ancak 3 saatte
denetim alt›na al›narak söndürülebildi.
Yang›nda yaklaﬂ›k 20 hektar meﬂelik zarar
gördü.
* A¤›n-Akp›nar Mahallesi’nden de¤erli
hemﬂerimiz Melek-Mehmet Selçuk’un k›zlar›/damatlar› Neslihan-Turgay Diker çiftinin, 10
Temmuz 2007 tarihinde ‹stanbul-Amerikan
Hastanesi’nde ad› Bihter konulan bir k›z torunlar› dünyaya geldi.
Bihter’e sa¤l›kl›, uzun ömürler diler, aileleri
kutlar›z.
* A¤›n-Akp›nar Mahallesi’nden de¤erli
hemﬂerilerimiz Gülcan-Mehmet Karaman’›n o¤lu Mert Karaman, 27 Haziran-1 Temmuz 2007
tarihleri aras›nda Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü taraf›ndan Giresun’da düzenlenen minik erkeklerminik k›zlar tekvando ﬂampiyonas›nda, 27 kiloda Türkiye 2.si oldu.
Mert Karaman’› yürekten kutlar, daha nice
baﬂar›lara imza atmas›n› dileriz.
* A¤›n-Hac›yusuf Mahallesi’nden NihalMehmet Özmen’in o¤ullar› Alper ile ﬁenp›nar
Mahallesi’nden Kadriye-Mehmet Kanar’›n k›zlar› Çi¤dem, 14 Temmuz 2007 tarihinde
A¤›n’da niﬂanland›lar.
Evlilik yolunda ilk ad›mlar›n› atan Çi¤dem
ile Alper’e ﬂimdiden mutluluklar diler, Özmen
ve Kanar ailelerini kutlar›z.
* A¤›n-Müd. Hüseyin Efendi Mahallesi’nden de¤erli hemﬂerilerimiz Gülten-Mehmet
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Sezer’in o¤ullar› Burak ile Zühre-Hüseyin Ünlü’nün k›zlar› Emine, 8 Temmuz 2007 Pazar günü saat: 20.00’de Bölge Trafik Sosyal TesisleriMalatya yap›lan dü¤ünle dünya evine girdiler.
* A¤›n-Müd. Hüseyin Efendi Mahallesi’nden de¤erli hemﬂerilerimiz Ayla-Ali Serttaﬂ’›n o¤ullar› Evren ile Emel Ersoy, 4 A¤ustos
2007 Cumartesi günü saat: 20.30’da Yeaﬂ Sosyal Site Lokali-Yata¤an’da yap›lan dü¤ünle yaﬂamlar›n› birleﬂtirdiler.
* A¤›n-Müd. Hüseyin Efendi Mahallesi’nden de¤erli hemﬂerilerimiz Mehmet A¤›n ile
Mine Akboyrac›, 16 A¤ustos 2007 Çarﬂamba
günü saat: 16.30’da Fuar Evlendirme Dairesi-‹zmir’de k›y›lan nikahla evliler kervan›na kat›ld›lar.
* A¤›n-Tatara¤as› Mahallesi’nden Serkan
Özer ile Tuba Y›ld›r›m, 22 A¤ustos 2007 Çarﬂamba günü saat: 19.30’da Hazar Dü¤ün Salonu-Elaz›¤’da yap›lan dü¤ünle mutlulu¤u yakalad›lar.
* A¤›n-Müd. Hüs. Efendi Mahallesi’nden
de¤erli hemﬂerilerimiz Vahide-R›fat Serttaﬂ’›n
o¤ullar› Mutlu ile ﬁafak Ç›ld›r, 25 A¤ustos 2007
Cumartesi günü saat: 20.00’de Türdü ‹lkö¤retim
Okulu Bahçesi-Mu¤la yap›lan dü¤ünle tüm yaﬂam boyu birlikte olmaya karar verdiler.
Genç çiftleri kutlar, yaﬂam boyu mutluluklar
dileriz.
* A¤›n-Akp›nar Mahallesi’nden de¤erli
hemﬂerilerimiz Zeynep-Kubilay Baltac›’n›n
o¤ullar›, 30 A¤ustos 1984 do¤umlu Mustafa
Baltac›, 19 A¤ustos 2007 tarihinde Osmaniye
Zorkun Yaylas›’nda PKK’l› teröristlerin açt›¤›
ateﬂ sonucu ﬁEH‹T’lik mertebesine eriﬂmiﬂ ve
Malatya’da düzenlenen büyük bir askeri töreni
takiben Malatya’da topra¤a verilmiﬂtir.
Halit Küçük, Rüstem ﬁen’den sonra PKK terörüne kurban verdi¤imiz 3. ﬂehidimiz olan
Mustafa Baltac›’ya Tanr›’dan rahmet, ac›l› ailesine ve yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.

a¤›n
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MAHALLE / KÖYÜ
Pul Köyü
Bahad›rlar Köyü
Demirçar›k Köyü
Balkayas› Köyü
Sarayc›k Köyü
Uzungil Mah.
Bahad›rlar Köyü
Tatara¤as› Mah.
Sarayc›k Köyü
Demirçar›k Köyü
Beyelmas› Köyü
Yenipayam Köyü
Altunayva Köyü
Uzungil Mah.
Beyelmas› Köyü
Sarayc›k Köyü
Dibekli Köyü
Sarayc›k Köyü
Ö¤rendik Köyü
Yediba¤ Köyü
Modanl› Köyü
Bademli Köyü
Bahad›rlar Köyü
Pul Köyü
Uzungil Mah.
Balc›lar Mah.
Balc›lar Mah.
Beyelmas› Köyü
Hac›yusuf Mah.
Sarayc›k Köyü
ﬁenp›nar Mah.
Akp›nar Mah.
Sarayc›k Köyü
Demirçar›k Köyü
Hac›yusuf Mah.
Altunayva Köyü
Samançay Köyü

DO⁄UMLAR
ÇOCU⁄UN ADI SOYADI
BABA ADI
DO⁄UM YER‹
Y. Melek BULUT
Yüksel
Elaz›¤
Ahmet KOÇER
Burak
Elaz›¤
Merve K. KULAKO⁄LU
Enver
Esenler
E. Kerem EZER
Ali
Konak
Ö. Talha KAYA
Hüseyin
Bolu
B. Demir A⁄IN
F. As›m
Hatay
T. Kerim KAYA
Mehmet
Yenimahalle
Türkan GENÇOSMAN
Tanyol
Beykoz
B. Safa YALÇIN
Serdar
Elaz›¤
M. ‹smet MET‹N
Yasin
Fatih
Mert AKBAﬁ
Taner
Elaz›¤
Ece GÜNER
Hakan
Malatya
Aras YILMAZ
Turgay
B. Evler
Nehir A⁄IN
Kadir
Seyhan
Sude KARADA⁄
Yasin
K›r›kkale
F. Nur SARAYCIKLI
Osman
Güngören
Ekin ÜSTÜNER
Erdal
B. Çekmece
M. Atalay ‹K‹NC‹
Erkan
Malatya
F. Nur YILDIZ
Halil
Konak
A. Eymen ÖZCAN
ﬁ. Ersan
Üsküdar
Rümeysa YILMAZ
Muhittin
Eminönü
Tu¤ra KARATEPE
Gökhan
Çi¤li
Ayﬂenur AROL
Mustafa
Konak
Kayra DEL‹CEO⁄LU
Nazmi
Selçuklu
A. Ya¤›z UYSAL
M. Kuntay
Melikgazi
Yaren Nur ﬁEKER
Süleyman
Elaz›¤
Gökdeniz ﬁEKER
Süleyman
Elaz›¤
A. Ka¤an AKBAY
M. Sabit
Malatya
Tuna ‹K‹NC‹
Meriç
Alt›nda¤
Halit ﬁAH‹N
Murat
Malatya
Doruk BOZKURT
Serkan
Buca
Nil GÜNDO⁄DU
Faruk
Malatya
Sinem ‹K‹NC‹
Saim
Elaz›¤
Yi¤itcan ÇEL‹K
Orhan
Malatya
F. Zehra YAﬁAR
Ufuk
Alt›nda¤
S. Ela ÖZER
Mete
Ümraniye
Harun AYAN
Halil
Antalya
Dünyaya yeni gelen yavrular›m›za yaﬂam boyu sa¤l›klar dileriz.

MAHALLE / KÖYÜ
Sarayc›k Köyü
Balkayas› Köyü
ﬁenp›nar Mah.
Sarayc›k Köyü
Modanl› Köyü
Beyelmas› Köyü
Beyelmas› Köyü
Beyelmas› Köyü
Bademli Köyü
Müd. Hüs. Ef. Mh.
Uzungil Mah.
Tatara¤as› Mah.
Ö¤rendik Köyü
Sarayc›k Köyü
Pul Köyü
Bademli Köyü
Modanl› Köyü
Altunayva Köyü
Hac›yusuf Mah.
ﬁenp›nar Mah.
Kuzgeçe Mah.
Balkayas› Köyü
Altunayva Köyü
Yediba¤ Köyü
Hac›yusuf Mah.
Beyelmas› Köyü

ADI SOYADI
Levent MURAT
Beste EﬁER
Hakan KARAO⁄LU
Mesut ALPER
Atanur YILMAZ
A. Niyazi B‹L‹R
Özlem ATEﬁ
Gökhan ASLAN
Burhaneddin ÖZDEN
Burak SEZER
Hakan BEYDEM‹R
Metin GENÇO⁄LU
Cabir ALATA⁄
Özlem ﬁAH‹N
Sema YOLCU
Ayﬂe YALÇIN
Mustafa AYCAN
Harun GÜLER
Süleyman KAÇAR
Mustafa ﬁENPINARLI
M. Fatih ERDEML‹
Banu ERGÜL
Mahmut GÜLTEK‹N
Önder ÖZCAN
Gönenç ‹K‹NC‹
E. Mustafa YÜCEL

a¤›n
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EVLENENLER
EVLENEN‹N ADI SOYADI
Ayﬂe FIRAT
M. ‹brahim ERYAﬁAR
Beﬂire DEM‹RKIRAN
Emine ATMACA
Songül ERKENEKL‹
Halise SEZG‹N
‹. Engin ﬁAH‹N
Meryem ARAYICI
Canan AKBULUT
Emine ÜNLÜ
Zehra KOCA
Hülya KIRBAÇ
Fatma ÖZBAY
Hakan CAC‹M
Serkan AY
Niyazi ÖﬁME
Nazan ‹B‹ﬁO⁄ULLARI
Hacer AKKAYA
Gülcan ÇEV‹K
Nevin ÖZSOY
Burcu YARDIMCI
Mehmet BOYU
Emel ﬁEKER
Elif ERDEM
Göksel TUZCU
Serap ﬁATIRO⁄LU

EVLENME YER‹
Keban
Bak›rköy
ﬁiﬂli
Malatya
Çankaya
A¤›n
Üsküdar
Z. Burnu
Malatya
Çankaya
Demirköy
Ka¤›thane
Malatya
Van
Sar›yer
Konak
Bak›rköy
Beyo¤lu
A¤›n
K›r›kkale
A¤›n
Mardin
Siirt
Zeytinburnu
Çankaya
Bahad›rlar

DO⁄UM TAR‹H‹
17.05.2007
05.06.2007
14.06.2007
20.06.2007
21.06.2007
28.06.2007
30.06.2007
03.07.2007
04.07.2007
04.07.2007
04.07.2007
12.07.2007
16.07.2007
17.07.2007
17.07.2007
20.07.2007
21.07.2007
25.07.2007
28.07.2007
29.07.2007
30.07.2007
31.07.2007
01.08.2007
01.08.2007
03.08.2007
03.08.2007
03.08.2007
04.08.2007
05.08.2007
06.08.2007
07.08.2007
11.08.2007
13.08.2007
14.08.2007
14.08.2007
16.08.2007
16.08.2007

EVLENME TAR‹H‹
21.06.2007
23.06.2007
24.06.2007
27.06.2007
27.06.2007
29.06.2007
01.07.2007
01.07.2007
02.07.2007
03.07.2007
04.07.2007
05.07.2007
06.07.2007
07.07.2007
07.07.2007
08.07.2007
08.07.2007
08.07.2007
09.07.2007
10.07.2007
11.07.2007
11.07.2007
13.07.2007
14.07.2007
14.07.2007
14.07.2007
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MAHALLE / KÖYÜ
Bademli Köyü
A. Yabanl› Köyü
Ö¤rendik Köyü
Ö¤rendik Köyü
Modanl› Köyü
Ö¤rendik Köyü
Akp›nar Mah.
Sarayc›k Köyü
Dibekli Köyü
Sarayc›k Köyü
Beyelmas› Köyü
Bademli Köyü
Akp›nar Mah.
ﬁenp›nar Mah.
Sarayc›k Köyü
Pul Köyü
Pul Köyü
Hac›yusuf Mah.
Pul Köyü
Sarayc›k Köyü
ﬁenp›nar Mah.
A. Yabanl› Köyü
Sarayc›k Köyü
Müd. Hüs. Ef. Mah.
Sarayc›k Köyü
Uzungil Mah.
Uzungil Mah.
Sarayc›k Köyü
ﬁenp›nar Mah.
Pul Köyü
Dibekli Köyü
Hac›yusuf Mah.
Bademli Köyü
Beyelmas› Köyü
Sarayc›k Köyü
Pul Köyü
Ö¤rendik Köyü
Akp›nar Mah.
Sarayc›k Köyü
Kuzgeçe Mah.
Modanl› Köyü
Balkayas› Köyü
Hac›yusuf Mah.
Akp›nar Mah.
Beyelmas› Köyü
Pul Köyü
Baﬂp›nar Köyü
Demirçar›k Köyü
Sarayc›k Köyü
Uzungil Mah.
Demirçar›k Köyü
Bahad›rlar Köyü
Modanl› Köyü
Sarayc›k Köyü
Beyelmas› Köyü
ﬁenp›nar Mah.
Müd. Hüs. Ef. Mah.
ﬁenp›nar Mah.
MAHALLE / KÖYÜ
A. Yabanl› Köyü
Altunayva Köyü
Yenipayam Köyü
ﬁenp›nar Mah.
Tatara¤as› Mah.
Hac›yusuf Mah.
Demirçar›k Köyü
Akp›nar Mah.
ﬁenp›nar Mah.
Hac›yusuf Mah.
Ö¤rendik Köyü
Beyelmas› Köyü
Altunayva Köyü
Akp›nar Mah.
Balc›lar Mah.

EVLENENLER
ADI SOYADI
EVLENEN‹N ADI SOYADI
Zeynep YURTMAN
Cihan GÜNDÜZ
M. Fatih TATLI
Arzu KURTO⁄LU
Mesut GENCER
Gülser YALÇIN
Tülay SEZER
Tuncay SEZG‹N
Ömer KARAGÖZ
Yasemin KARAO⁄LU
Mustafa ÖZTÜRK
Selda KAYA
Ferudun ÖZER
Dilek ﬁ‹MﬁEK
Fazl› YALÇIN
Ebru KORKMAZ
‹hsan ERGÜL
Leyla D‹NB‹L
Murat YALÇIN
Pakize ‹ﬁSEVER
Ersoy KORKUT
Sevgi TEMELL‹
Kemal EKE
Zehra MARAﬁ
Kevser TÜRKMEN
Mehmet KARTAL
Arzu GÜL
Ahmet AKÇAY
Mehmet BALCI
Aybala YILDIRIM
Havva YALÇIN
‹brahim BA⁄CI
Neslihan B‹L‹R
Resul ÖZGÜVEN
‹lker BAYTAﬁ
Senem MODAK
Dursun ÖZER
Gülcan COﬁKUN
Gülay YALÇIN
Ergün DEM‹R
M. Tar›k AKBAﬁ
Eyma RONAN
Berat ÖKSÜZO⁄LU
P›nar DO⁄AN
Y›lmaz ﬁAH‹N
Gülseren DEM‹R
E. Özkan YANDIMATA
Dilek YEﬁ‹LKAYA
Sami KOÇER
Fatma YILDIRIM
Özlem B‹LG‹N
Sedat ATKOﬁAR
Burhan BEYDEM‹R
Ayﬂegül KAYA
Halit ‹K‹NC‹
Gülﬂah ‹PEK
Ali BAﬁIBOZUK
Behice MARAﬁLI
Sümeyye KARAKAﬁ
Ahmet OSMANLI
Nilgün YETK‹N
Ömer GÜNGÖR
Burak ÖZMEN
Sündüs ÜNAL
Bülent YILMAZ
Tu¤ba A⁄ILI
Tu¤ba ÇEL‹K
Eren ﬁAM‹LO⁄LU
Nisa KELEﬁTEMUR
Mehmet ﬁAH‹N
Zeliha TEMEL
Volkan ÖZKAN
H. Eyüp YAZICI
F. Betül KORKMAZ
Mehmet A⁄IN
Mine AKBOYRACI
Ayﬂe YALÇIN
Murat SA⁄LAM
Haluk EREN
Dilek EML‹K
Emrah ﬁAH‹N
Rukiye YALÇIN
Pakize ERGÜL
Bilal ADAK
Ferhat YAY
Öznur KALAY
Erdem GÜLTEK‹N
Betül BAYKOR
Nail ARSLAN
Songül ÇEL‹K
Hasan KILINÇ
Burcu ZORLU
Tu¤ba ÖZTÜRK
Mehmet POLAT
Zehra ÖZTÜRK
Zafer MEM‹ﬁ
Dursun EK‹NC‹
Hacer AVCI
Hakan B‹LG‹N
Nurdan ﬁEN
Haluk ASLAN
Kevser AKÇA
M. Nuri KOÇO⁄LU
Bahar AYERDEM
Ayfer YAKAR
Mustafa GÖK
H. Noman B‹L‹R
Sevil BOZ
M. Özgür KARATAﬁ
Burçin ULAﬁ
Arzu GÜL
Ahmet YILMAZ
M. Mutlu SERTTAﬁ
G. ﬁafak YILDIR
H. Nur ERDA⁄I
Ümit YILMAZ
Çiftleri kutlar, yaﬂam boyu mutluluklar dileriz.
ÖLÜMLER
ADI SOYADI
DO⁄UM TAR‹H‹
Zeki GENCER
05.02.1938
Münevver GÜNBATI
01.06.1922
Ali ÖZDEM‹R
01.07.1935
Hatun YILDIZ
01.07.1933
A. Nurcan ERGÜN
17.05.1957
Gürkan ÖZMEN
27.11.1941
Bedriye KARAKULAKO⁄LU
01.07.1933
Mürﬂide GÜZEL
20.03.1958
Mehmet ERDEM
26.09.1931
Emine MODAN
19.02.1927
M. Nuri KARADAYI
01.03.1927
Mehmet ORHAN
15.08.1946
‹nci KAYA
01.07.1934
Mustafa BALTACI
30.08.1984
Mustafa U⁄UR
14.08.1946

EVLENME YER‹
Üsküdar
Buca
Eyüp
Pendik
Malatya
Gemerek
Malatya
Ba¤c›lar
Beyo¤lu
Maltepe
Malatya
K›r›kkale
Ladik
Eyüp
ﬁahinbey
Mamak
Maltepe
Bak›rköy
Gaziemir
Malatya
Malatya
‹psala
Kayseri
Mersin
Malatya
Konak
Seyhan
Keban
K›r›kkale
Alt›nda¤
G. O. Paﬂa
Malatya
Çankaya
Keçiören
Melikgazi
B. Çekmece
Buca
Konak
Malatya
Seyhan
Buca
ﬁiﬂli
Esenler
Konak
Z. Burnu
Sivrice
Malatya
Güngören
Elaz›¤
Konak
Elaz›¤
Elaz›¤
Torbal›
Eminönü
Çankaya
Eyüp
Yata¤an
Samsun
ÖLÜM YER‹
Almanya
Güngören
Konak
Gebze
Kad›köy
Maltepe
Çankaya
Malatya
Malatya
Alt›nda¤
Malatya
Kad›köy
Altunayva
Osmaniye
A¤›n

EVLENME TAR‹H‹
14.07.2007
15.07.2007
15.07.2007
16.07.2007
17.07.2007
18.07.2007
19.07.2007
20.07.2007
20.07.2007
24.07.2007
25.07.2007
25.07.2007
26.07.2007
26.08.2007
26.07.2007
27.07.2007
28.07.2007
28.07.2007
29.07.2007
02.08.2007
03.08.2007
03.08.2007
03.08.2007
04.08.2007
06.08.2007
08.08.2007
09.08.2007
09.08.2007
10.08.2007
12.08.2007
12.08.2007
12.08.2007
11.08.2007
11.08.2007
12.08.2007
13.08.2007
14.08.2007
16.08.2007
16.08.2007
17.08.2007
17.08.2007
17.08.2007
17.08.2007
18.08.2007
19.08.2007
20.08.2007
20.08.2007
20.08.2007
21.08.2007
22.08.2007
23.08.2007
23.08.2007
23.08.2007
24.08.2007
25.08.2007
26.08.2007
27.08.2007
31.08.2007
ÖLÜM TAR‹H‹
04.05.2007
09.06.2007
20.06.2007
09.07.2007
16.07.2007
24.07.2007
31.07.2007
31.07.2007
02.08.2007
06.08.2007
07.08.2007
08.08.2007
09.08.2007
19.08.2007
20.08.2007

