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A⁄IN NEREYE KOﬁACAK!..
Bedrettin KELEﬁT‹MUR

A¤›nl›y›m Beyler! A¤›nl› olmaktan da gurur duyuyorum. Bu öyle bir gurur ki, insan›n
yeri geldi¤inde haddini bildi¤i, yeri geldi¤inde sözünü daldan ve budaktan esirgemedi¤i
bir gurur!
A¤›n dediniz mi, Elaz›¤’›n iki önemli vadisinden biri olan ve turizmin gelecekte can
damar› olaca¤›na inand›¤›m›z Karasu Vadisinin hemen giriﬂindeki, Keban Baraj Gölü sahilindeki, yeﬂil duvakl› ‹lçesidir.
Çanakkale’de kan›n› vatan co¤rafyas› için
sebil eden bu topra¤›n insanlar› gün oldu en
verimli arazilerini Baraj’›n sular›na terk etti!
O ›ﬂ›¤›n raks›nda dönen bir ruha sahipti. Sevdas›nda, baﬂ› dik duracak ﬂekilde kimseye
muhtaç olmayan bir karakterin hem kendisinde ve hem de mensubiyetinden büyük bir haz
duydu¤u milletinin ve onun banisi devletinin
daha zengin ve daha müreffeh olmas›yd›.
A¤›n, Keban Baraj› sonras›nda h›zla göç
vermeye baﬂlad›! Gün oldu, nüfusu 2000’in
alt›na düﬂünce her A¤›nl› gibi bende, ‘Ah talihim’ diyecektim! ‘Ah tarihim’ diyecektim.
A¤›n sahipsiz mi beyim! Hay›r, yüz bin
defa hay›r!.. Belki çok ﬂeyi kabullenebilirim,
ama A¤›n’›n sahipsizli¤ini asla!..
Geçti¤imiz gün Elaz›¤-A¤›n Kültür ve
Yard›mlaﬂma Derne¤i’ndeyiz. A¤›nl›, kendi
idarecileri ile baﬂ baﬂa, bir aradalar. A¤›n
Kaymakam› Soner Zeybek, A¤›n Belediye
Baﬂkan› Mustafa Yentür, A¤›n Dernek Baﬂkan› Tan Y›ld›r›m ve Yönetim Kurulu ve Elaz›¤’daki A¤›nl› hemﬂerilerim…
Evet, belki de ilk defa böylesine s›cak bir
hava içerisinde ‘dert paylaﬂan, dert bölüﬂen’ bir A¤›n nefesleniyor!
A¤›n’›n son nüfus say›m› ak›llar› bir hayli kar›ﬂt›rm›ﬂ! 2000 nüfusun alt›nda kald›n›z
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m›, ‘risk’ baﬂl›yor! Belki Türkiye’mizde ﬂehir kültürünü en fazla sindirmiﬂ yar›m asr›n
‹lçesi, ‘ürkek bak›ﬂlarla’ nazl› bir ceylan gibi! ‹çinizden yükselen bir f›rt›nal›, bir öfkeli
ses, ‘olamaz’ diyor!
A¤›n Kaymakam› Soner Zeybek biraz olsun içimizi ferahlatan ifadeler kullan›yor.
‘900 Belde’ öncelikle nüfus sebebiyle, Belediyelikten düﬂecek. Türkiye’de, nüfusu
2000’in alt›nda olan ilçe, ﬂu anda durumlar›n›
muhafaza edecek. Öyle ki, bir ilçe kanunla
kurulur, kanunla bu hakk› elinden al›n›r!..
O halde, bundan sonra ne yap›lacak? A¤›n
Belediye Baﬂkan› Mustafa Yentür’ün dedikleri gibi, ‘sahiplenme ﬂuuru’ bir k›v›lc›m halinde içimizde parlayacak! En son say›m, ﬂubat ay›nda yap›l›yor. Hal böyle olunca, 364
evin kap›lar›n›n kilitli oldu¤u görülüyor. ﬁunu kabul edelim ki, her A¤›nl›n›n gözünde bu
ﬂirin ‹lçe, ‘bir tatil kasabas›d›r.’ Mart ay›ndan itibaren, baﬂta Elaz›¤, Malatya olmak
üzere d›ﬂar›daki A¤›nl›lar, t›pk› göçmen kuﬂlar gibi sökün ederler. Yaz mevsiminin baﬂlar›nda bu küçük ilçenin nüfusu nerede ise dörde, beﬂe katlan›r!
Art›k, A¤›nda bir ﬂeyler ‘de¤iﬂmeli’, hem
de ‘tez elden de¤iﬂmeli.’ A¤›n için, A¤›nl›
için cazip ne ise onlar birbiri ard› s›ra yap›lmal›. Biliyoruz, ‘emeklilerle’ birlikte binleri
bulan A¤›nl›, d›ﬂar›da. Art›k, ‘gurbeti b›rak’
demenin tam zaman›. Gurbet sadece ac› vermiyor, A¤›n’›n baht› ile A¤›n’›n taht› ile oynuyor!
Belediye Baﬂkan› da dertli! Belediye gelirlerinin hesaplamas›nda, ‘nüfus’ as›l rolü
oynuyor. Merkezi yönetimin ayl›k kiﬂi baﬂ›na
düﬂen belediye yard›m› 10 milyon! Bunu
A¤›n’›n nüfusu ile oranlarsan›z, 17 milyar
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ediyor. Baﬂkan ne diyor, bu paran›n % 40’lar› ‹ller Bankas›, TEDAﬁ, Emekli Sand›¤›, Sigorta vs. kesiliyor. Halihaz›rda Belediyenin
her ay kasas›na giren para, ‘on milyar’, Belediye giderleri ise, ‘yirmi beﬂ milyar.’ Görülece¤i üzere, ‘s›k›nt›lar’ ayr› bir dert! Genç
nüfusunu yitirmiﬂ bir ﬂirin belde için bundan
sonra neler yap›labilir sorular›yla muhatap
olaca¤›z! Öncelikle, d›ﬂar›daki A¤›nl›lar›n,
emeklilerin büyük bir vefa göstererek, nüfuslar›n› en k›sa zamanda A¤›n’a nakletmeleri!
Bu dönüﬂ ayn› zamanda, ‘ekonomik katk›’
anlam›na geliyor! Ben bunu ayn› zamanda tarihi bir görev olarak da yorumluyorum.
Dünü, Bugünü ve Yar›nlar›yla A¤›n!
Hayatta bir eylem plan› düﬂündü¤ümde,
‘yap›labileni’ söylerim. Belki ilk yap›lmas›
gereken de, ‘Konuﬂan A¤›n Sempozyumu.’
A¤›n Kaymakaml›¤›, A¤›n Belediye Baﬂkanl›¤›, ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ünün katk›lar›yla; Elaz›¤-A¤›n Kültür ve Yard›mlaﬂma Derne¤i, ‹stanbul A¤›n Haber Gazetesi,
Ankara A¤›n Dergisi iﬂbirli¤iyle, ‘Dünü, Bugünü ve Yar›nlar›yla A¤›n Sempozyumu’
gerçekleﬂtirilsin. Her zaman vurgulamaya çal›ﬂt›¤›m bir kavram vard›r, ‘ortak bir ak›l’
veya ‘ortak bir payda’ oluﬂturmak. Her bak›mdan zengin kat›l›ml› bir toplant›ya ihtiyaç
duyuyoruz.
Maddeler Halinde S›ralarsak:
* A¤›n’›n gelece¤i için iki önemli yat›r›m
gözlemliyoruz. Turizm ve Ba¤c›l›k!.. Turizm
ba¤lam›nda, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’ndan gerekli teﬂvikler al›narak, 40 yatakl›
bir otel ve iﬂ merkezi yap›labilir. A¤›n’› tan›t›m amaçl›, ‘ö¤renci kulüpleri’ kurulabilir.
A¤›n’›n turizm alt yap›s›na hizmet edecek tan›t›m broﬂürleri haz›rlanabilir.
* A¤›n’da organik tar›ma öncelik verilmesi.
* A¤›nda, a¤açland›rma teﬂvik edilmelidir. A¤›n Kaymakaml›¤›, “A¤›n’da dikili bir
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fidan›n›z olsun” kampanyas›na öncülük edeceklerini belirtiyorlar. A¤›n Kaymakam› Soner Zeybek, “Bir insan, her nefes al›ﬂveriﬂinde 8 a¤ac›n üretti¤i oksijeni tüketiyor” diyor.
O halde, bir insan›n en az 8 fidan dikmesi bir
vicdani görev oluyor. Yeﬂil bir A¤›n özleminde; ceviz, badem ve nar öncelikle teﬂvik edilebilir. Elaz›¤ A¤›nl›lar Derne¤i ilk planlamada, ‘hat›ra ormanlar›n›’ yaparak A¤›n’da
bir ilke imza atacaklar›n› da belirtiyorlar.
* F›rat Üniversitesi’ne ba¤l› olarak, iki
y›ll›k Meslek Yüksek Okulunun aç›lmas› için
her türlü giriﬂimlerin baﬂlat›lmas›. Keban
MYO bünyesinde de aç›labilir.
* A¤›n’daki cadde ve sokaklara, A¤›n’›n
yetiﬂtirmiﬂ oldu¤u önemli ﬂahsiyetlerin isimlerinin verilmesi (Abdullah Lütfü, Fethi Gemuhluo¤lu, Niyazi Y›ld›r›m vs.).
* A¤›n’da, sosyal faaliyetlere daha fazla
a¤›rl›k verilmeli. Sanat, Edebiyat, Anma toplant›lar› y›l içerisinde A¤›n’da da düzenlenmeli.
* ‹ster AB kapsam›nda olsun ve isterse
daha de¤iﬂik kapsamlarda A¤›n’da y›l içerisinde üç-dört projenin hayata geçirilmesi.
* ‹stihdam amaçl›, ‘el sanatlar›’ teﬂvik
edilebilir.
* A¤›n Ba¤bozumu ve Leblebi ﬁenlikleri
yap›labilir. Bunlarla birlikte, do¤al g›da ürünlerine verilecek teﬂvikler A¤›n’da yeni istihdam sahalar› açabilir.
Bu maddelere yenilerini eklememiz mümkün. Tabiat›yla, A¤›n Köprüsü ilk önceli¤imizdir. Karasu Vadisinin bo¤az› burada baﬂlar. A¤›n’›n kurtuluﬂ reçetesinin ilk ad›m›nda
da, köprü olaca¤›n› söylemek isterim. Bütün
mesele dönüp dolaﬂ›yor, ‘sahiplenme’ ﬂuuruna geliyor. O k›v›lc›m kanaatimce de, cemrelerin düﬂtü¤ü bir günde A¤›n Derne¤i’nde yap›lan s›cak bir toplant›da yak›lm›ﬂt›r. Niyet
hay›rsa, ak›bette inﬂallah hay›rlara vesile olur.
A¤›n güzel co¤rafyas›yla her ﬂeye lay›k.
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SÖYLEﬁ‹LER…
Nihat ASYALI

A¤›n Düﬂün ve Sanat Dergisi’nin çok de¤erli okurlar›…
Bir A¤›nl› olarak, dergimize hepimizin her yönüyle sahip ç›kmam›z; yaz› gönderme, abone ba¤›ﬂlar›n› zaman›nda yat›rma, yeni aboneler kazand›rma gibi görevlerimiz oldu¤unu
takdir edersiniz.
Bu konuda ne düﬂündü¤ünü Nihat Asyal›’ya sordu¤umuzda; “Emeklili¤in verdi¤i tembellik, sa¤l›k sorunlar›, ihmalkârl›k vs. nedenlerle, dergimize yaz› gönderemedim… ﬁimdi
elimden geldi¤i kadar katk›da bulunmaya çal›ﬂaca¤›m…” demiﬂti.
Bu say›m›zda Nihat Asyal›’n›n gönderdi¤i yaz›lar› yay›nlamaya baﬂlad›k. Yaz› göndermeye devam edece¤ini umuyoruz.
Dinlemek Üstüne:
“‹nsan konuﬂa konuﬂa anlaﬂ›r.” denilmiﬂtir.
Karﬂ›l›kl› konuﬂman›n en az iki kiﬂisi vard›r. Biri
söyleyen, öteki dinleyen. Söylemeyi becerebilmek ne kadar önemliyse, dinlemeyi becermek de
o kadar, belki ondan daha fazla önemlidir. Ünlü
bir e¤itim bilimcimiz vard›. ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu… Prof. Baltac›o¤lu “Pedagojide ‹htilal” adl› kitab›nda ﬂöyle diyor, “Söz söylemek nas›l büyük bir sanatsa, söz anlamak da öyle büyük bir sanatt›r. Hele, söylenenden bir ﬂey anlamak de¤il,
söyleyen ne diyorsa yaln›z onu anlamak bu sanat›n en yüksek basama¤›d›r.”
Söyleneni anlamak, san›ld›¤› gibi öyle kolay
de¤ildir. Çünkü, söylenen sözleri türlü biçimlerde
yorumlamak mümkündür. Anlamadaki beceri, peﬂin yarg›lardan uzak, söyleyenin ne demek istedi¤ini tarafs›z olarak de¤erlendirmeye ba¤l›d›r. Bunu becerebilmek için, yani, söyleyen kiﬂi ne diyorsa yaln›z onu anlamak için söyleyeni içtenlikle
dinlemek gerekiyor. ‹ﬂte, iﬂin püf noktas› da buradad›r. Bizim d›ﬂ›m›zda oluﬂan konuﬂmalara bakal›m. Televizyonlardaki kad›n programlar›n›, aç›k
oturumlar›, salonlarda ya da evlerimizdeki toplant›lar›, toplant›lardaki konuﬂmalar› izleyelim.
Konuﬂanlar sürekli birbirlerinin sözlerini kesmektedirler. Herkes hep birlikte konuﬂmakta, sözlerini birbiri üstüne bindirerek u¤ul u¤ul u¤uldamaktad›rlar. Biri konuﬂurken, ötekiler birbirlerine
laf yetiﬂtirmeye çabalamaktad›rlar. Ya da dinler
gözükürken karﬂ›s›ndakinin sözünü bitirmesini
beklemektedirler. Yani, dinler gözükenler de hiç
dinlememiﬂ, sözü ele geçiren sözüne kald›¤› yer-
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den devam etmiﬂtir. Böylece biraz önce konuﬂan›n söylediklerini hiçe sayd›¤› görülmektedir. Daha pek çok örnekler verilebilir. ‹nsanlar›n dinlemeyi bilmedi¤i, bunu beceremedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Çünkü onlar için dinlemenin bir önemi yoktur. Dinlemeyi ö¤renmek gereksizdir.
Zaten dinlemenin ö¤renilecek bir beceri oldu¤unu da ak›llar›na getirmezler. ﬁu nedenle getirmezler… Onlar, ki onlar her ﬂeyi bilen tiplerdir,
her ﬂeyi bildikleri için dinlemeyi de do¤uﬂtan bildiklerine inanm›ﬂlard›r. Bu nedenle, evirip çevirip
ayn› sözleri yinelerler. Karﬂ›lar›ndakinin ne dedi¤ine bakmadan kendi dediklerini dayatmaya çal›ﬂ›rlar. ‹ﬂte o u¤ultular buradan ç›kar. Sonra,
u¤ultular ba¤›rt›lara dönüﬂür. Ve giderek küfürlere varabilir. Yaka paça karakolluk… Sevsinler
iletiﬂimlerini. Sanmay›n ki bunlar sadece TV kanallar›ndaki han›mlar›n sabah programlar›d›r. Anl› ﬂanl› profesörlerimizin, gazetecilerimizin, entellerimizin tart›ﬂmalar› da böyle de¤il mi?
Prof. Baltac›o¤lu, “Söz anlamak büyük bir sanatt›r.” diyordu. Ayr›ca diyordu ki Prof. Baltac›o¤lu, “Söyleneni de¤il, söyleyen ne diyorsa yaln›zca onu anlamak...” Bu sözler ne anlama geliyor? Karﬂ›ndakinin ne dedi¤ini, ne demek istedi¤ini anlayabilirsen, ancak o zaman iletiﬂim kurulabilir. ‹nsanlar aras›nda anlay›ﬂ do¤abilir, anlaﬂma sa¤lanabilir. Anlaﬂma istemek iyi niyete ba¤l›d›r. Diyeceksiniz ki, kimileri iletiﬂimi, anlaﬂmay› kendi ç›karlar›n› gerçekleﬂtirmek için isteyemezler mi? ‹steyebilirler kuﬂkusuz… Ama bunun
ad› “anlaﬂma” de¤ildir. Bu, taraflardan birinin
ötekini aldatmas› demektir. Biz gerçek bir anlaﬂ-
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madan, dürüst ve bar›ﬂç› bir iletiﬂimden söz ediyoruz burada. Anlamak için önyarg›s›z, iyi niyetle ve anlama iste¤i ile dinlemek gerekiyor.
‹nsanlar›n amac› karﬂ›lar›ndakileri anlamak
de¤ilse, insanlar iyi niyetli de¤illerse ve amaçlar›
kendilerini göstermek ya da düﬂüncelerini, tutum
ve davran›ﬂlar›n› kendi görüﬂ ve inançlar›n›, kendi ç›karlar› için karﬂ›lar›ndakilere dayatmak ise, o
zaman bunlar karﬂ›lar›ndakileri dinlemezler. ‹stedikleri gibi konular› sapt›r›r, çarp›t›rlar… Karﬂ›lar›ndakilerin söylemedi¤i bir sözü sanki onlar söylemiﬂ gibi ortaya atarlar ve k›yas›ya eleﬂtirmeye
giriﬂirler. Soru sorarlar, yan›t› dinlemezler, bildiklerini okurlar… ya da soru sorarlar, verilen yan›ta
bozulurlar, sinirlenirler… Kendi görüﬂ ve düﬂüncelerine karﬂ› bir görüﬂ onlar› z›vanadan ç›kar›r.
‹ﬂin sonu kavgaya kadar varabilir.
O han›mlar›n sabah programlar›… ﬂu entellerin aç›k oturumlar› falan… Oralarda her zaman
rastlad›¤›m›z görünüm nedir? Hep bir a¤›zdan konuﬂarak u¤ultu ç›karmak, ba¤›rt› ça¤›rt›, gürültü
pat›rd›… Bütün bunlar, dinlemesini bilmenin ne
kadar önemli oldu¤unu her gün gözlerimizin önüne sermektedir. O programlarda s›k s›k rastlad›¤›m›z bir görünüm vard›r. Bir bey ya da bir han›m
konuﬂurken baﬂka biri araya girer ve sözünü keser.
Hemen o bey ya da han›m bilgiç bilgiç, “Sözümü
kesmeyin... dinlemesini ö¤renin!..” ya da, “Ben
sizi dinledim… siz de dinlemesini bilin.” Oysa ayn› kiﬂi biraz önce ya da biraz sonra birinin sözünü
kesmiﬂtir ya da kesecektir. Uzun sözün k›sas›, gerçekten Prof. Baltac›o¤lu’nun dedi¤i gibi, “Söz anlamak büyük bir sanatt›r.”, söz anlamak için de sözü dinlemek gereklidir. Yine Profesörün dedi¤i gibi, “Söylenenden bir ﬂey anlamak de¤il, söyleyenin
ne dedi¤ini anlamak daha büyük bir sanat” ise, sözün önyarg›s›z ve iyi niyetle dinlenmesi gerektir.
Ünlü ressamlar›m›zdan Avni Arbaﬂ’›n bir sözüne rastlam›ﬂt›m bir yerde. Ressam, “Dinlemek
önemli; bir ﬂeyler ö¤renirsin.” diyordu. Biz de
ﬂöyle ba¤layal›m; dinlemesini ö¤renirsek, kendimize iyilik etmiﬂ oluruz.

Konuﬂmak Üstüne:
Son y›llarda bir deyim türedi. “A¤z› olan konuﬂuyor.” diye… Belki de eskiden beri söylenirdi
de benim son zamanlarda dikkatimi çekti. Pek
kullan›ﬂl› buluyorum bu deyimi. Özellikle
TV’lerdeki a¤›z dalaﬂlar›na rastlad›kça…
Konuﬂmada söyleyen ve dinleyen vard›r. Bu
bir karﬂ›l›kl› konuﬂma ise, söyleyen ile dinleyen
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sürekli yer de¤iﬂtirecektir. Biz burada özellikle
karﬂ›l›kl› konuﬂma üstünde duraca¤›z.
Konuﬂman›n, özellikle karﬂ›l›kl› konuﬂman›n
kurallar› var m›d›r? Bir görgüsü, gelene¤i var m›d›r? Yani, eskilerin deyimi ile bir “adab›”, “usulüerkân›” var m›d›r? Olmaz olur mu? Konuﬂman›n
elbetteki; kurallar›, yöntemi, yolu-yordam› olmal›d›r… Ve bunu herkesin ö¤renmesi, bilmesi gereklidir. Yoksa, iﬂte o zaman “a¤z› olan konuﬂuyor!” deyimi cuk diye oturur. ﬁimdi ﬂu TV’deki
programlar› ele alal›m. Diyeceksiniz ki, “Takt›n
sen de TV programlar›na!..” O programlar her
gün, her an tan›k olabilece¤imiz, içinde yaﬂad›¤›m›z durumlar› d›ﬂardan görüp izlememizi sa¤l›yor. Dikkat edersek, yak›n çevremizde de o programlardaki curcunay› zaman zaman, hatta her zaman yaﬂad›¤›m›z› fark ederiz.
Bak›n neler oluyor oralarda… Bir kad›n,
program›nda sunucu bir konuk ça¤›r›yor. Stüdyoda bulunan han›mlara ve de ekran baﬂ›ndakilere
tan›t›yor. Genellikle ünlü bir manken, bir ﬂark›c›,
ünlü bir evli kad›n, ünlü bir evli erkek… O günkü
konular› ne ise ki birbirine benzer konulard›r hep.
Önce konuyla ilgili görüntüler sergilenir, sonra
sunucu taraf›ndan sorular yöneltilmeye baﬂlar. Bu
arada stüdyonun gülleri de ortaya at›l›p ahkâm
kesmeye koyulurlar. Arada bir sunucudan “aya¤a
kalkmalar›”, “mikrofonu a¤›zlar›na tutmalar›” vs.
yolunda uyar›lar al›rlar. Program ilerlerken ortal›k yavaﬂ yavaﬂ k›z›ﬂmaya baﬂlar… Sesler yükselir… Konuﬂmalar sertleﬂir… Ve birden ortal›k kar›ﬂ›r, art›k Allah ne verdiyse hakaretin bini bir para!.. Stüdyo demirbaﬂlar›ndan biri diyelim ki konu¤a sözde soru sorar. Konuk yan›t vermek için
a¤z›n› açar açmaz soruyu soran laf› a¤z›na t›kar
ve “Ben kabul etmiyorum!..”, “Sana inanm›yorum!..” diye cay›rt› kopar›r… Neyi kabul etmiyor? ‹nanmad›¤› nedir? Belli de¤ildir. Çünkü,
karﬂ›s›ndakini konuﬂturmam›ﬂt›r. ‹nanm›yorum
diyerek onu yalanc›l›kla suçlam›ﬂ olur. “Kabul etmiyorum!..” diyerek karﬂ›s›ndakini hiçe sayd›¤›n›
belirtmiﬂtir. ‹ﬂin garibi bu sald›r›lara u¤rayan kiﬂi
boyun e¤er. Zavall›, kendini savunmak için boﬂ
yere ç›rp›n›p durur. Bu arada anlaﬂ›lmayan bir nedenle iki hatun birbirine girerler. Ortal›k toz dumana bulan›r. Bütün bunlar olurken sunucu hayat›ndan memnundur ama, âdet yerini bulsun diye
ortal›¤› sözde yat›ﬂt›rmaya kalk›ﬂ›r. ‹ﬂ ç›¤›r›ndan
ç›kmak üzereyken celallenerek, kükreyiverir…
Stüdyo gülleri seslerini k›s›p, p›sarlar. Ta ki yeni
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bir fitillenmeye kadar. Bir telefon ba¤lant›s› olur.
Telefona ba¤lananlar da ayr› bir âlemdir. Onlar›n
da ço¤unlu¤u kad›nd›r.
Bu hatuncuklar, sözde soru sormak için açm›ﬂlard›r telefonu. Ama, önce, uzun uzun sunucuya ya¤ çekerler. Giyimini-kuﬂam›n› överler, güzelli¤ini vurgularlar. Ayr›ca; sunucuya, orda bulunan konuklara, ça¤r›l› uzmanlara ve de stüdyoda bulunan demirbaﬂ hatunlara sayg›lar›n› sunmay› hiç ihmal etmezler. Sunucu, kendilerini sadede
davet eyleyip, “Evet, han›mefendi…sorunuzu
alal›m!” dedi¤inde genellikle soru falan sormazlar, ahkâm kesmeye baﬂlarlar. Bu arada, ya konuklardan birine, ya stüdyo güllerinden bir hatuna
ya da dedikodusu yap›lan ünlü kiﬂiye her nedense
bozulup veryans›n giriﬂirler ve ciyak ciyak ba¤›r›p-ça¤›r›rlar. Yine bizim sunucu hayat›ndan
memnundur. Ama, zaman zaman RTÜK uyar›lar›n› yapmay› ihmal etmez. Telefondaki fazla ileri
gitmeye kalk›ﬂ›rsa ya da söyledikleri sunucunun
görüﬂ ve düﬂüncelerine ters düﬂüyorsa ba¤lant›y›
kestirip onu susturur. Program sunucular›n›n hiçbiri tarafs›z de¤ildir. Ancak, sunucular›n tarafs›z
olmalar› gerekmez mi? Oysaki, kendi görüﬂlerini,
inan›ﬂlar›n› herkese dayatmaya çal›ﬂmaktan hatta
bu yüzden karﬂ›lar›ndakilerle kap›ﬂmaktan geri
durmazlar. Otorite onlar›n elindedir. Canlar› isterse telefon ba¤lant›s›n› kesebilirler. ‹stedikleri zaman stüdyoda bulunan birine f›rça atabilirler.
Kuﬂkusuz sunuculuk zor iﬂtir. Bilgi ister, deneyim ister, yetenek ister, ustal›k ister… Öte yandan çok yönlü sorumluluk da ister. Bu yüzden sunucu han›mlara fazla yüklenmek do¤ru olmaz.
Ancak, sayd›¤›m›z yetenekleri görmek, sorumluluklar›n›n bilincinde olmalar›n› istemek de bizlerin do¤al hakk›d›r san›r›m.
Bak›yorsun ki bir sunucu han›mefendi konu¤unu birilerine karﬂ› ince ince k›ﬂk›rt›yor. (Pek de
ince say›lmaz ya neyse) Ona belli bir sözü söyletiyor, sonra da “Cevap hakk› do¤muﬂtur! ‹stiyorlarsa arayabilirler.” diye k›ﬂk›rtt›klar› ünlüye mesaj yolluyor. Biraz sonra o kiﬂi telefonda beliriyor. Kendili¤inden mi arad›, yoksa onu kanal m›
aray›p telefona ba¤latt›, oras› belli de¤il. Her neyse… Bütün bu konuﬂmalar bir oyun düzeni içinde
yürüyüp gidiyor.
Kad›n programlar›, topluma yararl› mesajlar
vererek hizmet ettiklerini ileri sürmektedirler. Ne
yaz›k ki bu iddia havada kalmaktad›r. O programlar izleyicilerin dedikodu merak›n›, özel yaﬂant›-
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lar› ö¤renme merak›n›, insanlar›n sald›rganl›k güdülerini, yerli-yersiz kendini gösterme isteklerini
doyurmaktan baﬂka bir iﬂe yaram›yor asl›nda.
Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n. Bizim bu söyleﬂideki
amac›m›z; kad›n programlar›n› irdelemek, eleﬂtirmek de¤il. Hele hele yermek hiç de¤il.
Söyleﬂi konular›m›zdan birisi, konuﬂmakt›.
Konuﬂman›n kurallar› olmal›, yolu yordam› olmal›d›r, demiﬂtik… Kad›n programlar›, topluma yararl› mesajlar vererek toplumu etkileme iddias›nda iseler, konuﬂman›n yolunu yordam›n› ö¤renmek zorundad›rlar.
Yani, demek istiyoruz ki ; “Her a¤z› olan konuﬂmaya kalk›ﬂmas›n!” TV programlar› da, her
a¤z› olan›n konuﬂmaya kalkmas›na alet olmas›n… ‹ﬂte bu kadar!..

Düﬂünmek Üstüne:
Descartes ad›nda bir Frans›z filozofu vard›r.
Bu filozof ﬂöyle demiﬂ, “Düﬂünüyorum öyleyse
var›m.” Söyleﬂimizin bu bölümünü “düﬂünmek”
konusu oluﬂturdu¤u için; konuya cafcafl› bir giriﬂ
yapal›m dedik.
“Düﬂünüyorum, öyleyse var›m!..” Biri ç›k›p
da “Hadi can›m sende!.. Var olmadan nas›l düﬂünüyor muﬂuz ki?”, “Var›z ki, düﬂünebiliyoruz!..”
deyiverse; hangi görüﬂe kat›laca¤›z? Hele bir düﬂünelim. (Bak›n, düﬂünmek üstüne söyleﬂiye girer
girmez, insan hemen düﬂünmeye de baﬂlay›veriyor.) Bizim büyük ﬂairimiz Naz›m Hikmet bir
dörtlü¤ünde dolayl› yoldan Descartes’la biraz
dalga geçmiﬂ. Naz›m’›n dörtlü¤ü ﬂöyle:
“Lahana, otomobil, veba mikrobu ve y›ld›z
hep h›s›m akrabay›z./ Ve ey güneﬂ gözlü sevgilim,
/ ‘Cogito, ergo sum’* de¤il / bu haﬂmetli ailede
var›z da düﬂünebilmekteyiz...”
*Düﬂünüyorum, demek ki var›m.
Asl›nda Descartes da kendi felsefesine göre;
düﬂünmek, var oldu¤umuza yeterli bir kan›tt›r demek istemiﬂ… Ancak onun felsefesine girmeye
kalkm›yoruz. Yoksa iﬂin içinden ç›kamay›z.
Acaba, biz düﬂünmeyi seviyor muyuz? ﬁöyle
bir çevremize bak›nca düﬂünmeyi pek de sevmedi¤imizi görürüz... Neden? Düﬂünmekten korkuyor muyuz? Düﬂünmeye üﬂeniyor muyuz? Düﬂünmek zor mu geliyor bize? Düﬂünmeyi önemsiz
mi buluyoruz, vesaire. Bunlar›n hepsi de olabilir,
hiçbiri de olmayabilir. Ben ﬂunu söylemek isterim. Bizler düﬂünmenin ne oldu¤unu bilmiyoruz.
Bildi¤imizi san›yoruz belki ama bilmiyoruz. Bu
da do¤ald›r bence… Çünkü, bizim ailelerimizde-
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ki ve okullar›m›zdaki e¤itim sisteminde, ne yaz›k
ki, düﬂünmek ö¤retilmez. Büyük ço¤unlu¤umuza
birtak›m bilgiler, görgüler, gelenekler, görenekler
dayat›l›p, belletilir. Evet, bizim ailelerimizin büyük ço¤unlu¤unda görgü kurallar› bile örnek göstererek de¤il de belleterek ö¤retilmeye çal›ﬂ›l›r.
Bizim okullar›m›zda, dikkat ederseniz, çocuklar›m›z›n en sevmedi¤i, zorland›¤› derslerin
baﬂ›nda matematik gelir. Çocuklar›m›z›n büyük
ço¤unlu¤u matemati¤i sevmez. Bu dersten zorlan›r. Çocuk, “Matematik benim ne iﬂime yarayacak!..” diye yak›n›r. Dersi sevmedi¤i için de zorlan›r. Oysa; çocu¤a, matemati¤in ona düﬂünmesini ö¤retece¤i anlat›labilse, çocuk, matemati¤i
sevmeye baﬂlayacak ve matematik onun için kolaylaﬂacakt›r. O zaman çocuk, “Matematik ne iﬂime yarayacak ki benim!” demeyecek ve matemati¤in ona kazand›rd›klar›ndan ömür boyu her
alanda yararlanacakt›r.
Bizler kulaktan dolma bilgilerle donanm›ﬂ ve el
a¤z›yla konuﬂan kiﬂileriz genellikle. ﬁunun bunun
a¤z›ndan kapt›¤›m›z sözlere rahatça al›ﬂ›r a¤z›m›z.
Sanki o sözler kendi sözlerimizmiﬂ gibi sallar, savurur gezeriz… “El at›na binmiﬂ çal›m sat›yor!..” diye
bir güzel deyim vard›r. ‹ﬂte öyle; “El at›na binmiﬂ
çal›m satan” insanlarla doludur ortal›k.
Ellerden kapt›¤›m›z düﬂünceleri kendi düﬂüncemiz gibi kullanmak kolay›m›za gelir de kendi
düﬂüncemizi üretmek zor gelir. Oysa ki, düﬂünmek o kadar da zor de¤ildir. Önce “Düﬂünmek nedir?” diye sormal›y›z. ‹ﬂte bu soruyu sorduk mu;
düﬂünmenin ne oldu¤una yaklaﬂm›ﬂ oluruz. Çünkü
düﬂünmenin kendisi soru sormakt›r. Diyebilirsiniz
ki, soru sormak kolay m›? Pek de zor de¤il yani.
Düﬂünmenin alt› anahtar› var. Alt› tane soru. Bütün yapaca¤›m›z bu alt› soruyu kullanmak... O zaman düﬂünmenin yolunu açm›ﬂ oluruz.
Rudyard Kipling diye bir ‹ngiliz yazar› vard›.
Yanl›ﬂ an›msam›yorsam, o ‹ngiliz yazar›, bu alt›
anahtarla ilgili olarak ﬂuna benzer bir söz etmiﬂ,
“Benim alt› anahtar›m var, bunlarla her kap›y›
açar›m.” Evet, bu alt› anahtar; Ne, Nerede, Ne zaman, Nas›l, Neden ve Kim sorular›. Bugün san›r›m gazetecilikte muhabirlere haber yaparken uygulanacak formül olarak ‘Beﬂ N, Bir K’ diye bu
alt› soruyu belletiyorlar.
Muhabir gazeteciler bu formülü haber yaparken uyguluyorlar. Biz ise bu sorular› düﬂünmek
eylemini gerçekleﬂtirmek için kullanaca¤›z. Demek ki neymiﬂ? Düﬂünmek, soru sormakt›r. Dü-
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ﬂünmenin alt› tane temel sorusu vard›r. Ne, Nerede, Ne zaman, Nas›l, Neden ve Kim.
Düﬂünce üretirken acaba hangi soru ile baﬂlayal›m. Örne¤in; Kim? sorusu ile baﬂlasak. Kim
söylemiﬂ? diye girsek… Bu sorunun yan›t› bizi bir
ﬂartlanmaya götürebilir mi? Örnek verelim: Bir
sözü iktidar›n baﬂ›ndaki kimse söylemiﬂ olsun…
Öteki sorular›n yan›tlar›n› almadan oluﬂan önyarg›m›z›n etkisiyle ne söylemiﬂ? Nerede söylemiﬂ?
Ne zaman söylemiﬂ? Nas›l söylemiﬂ? Neden söylemiﬂ? sorular›n›n yan›tlar›n›, Kim söylemiﬂ sorusunun yan›t›na göre, yani o kiﬂi ile ilgili önyarg›m›z›n etkisi alt›nda de¤erlendirece¤iz. O zaman
bu de¤erlenmeye dayanan düﬂüncemiz sa¤l›kl›
olacak m›d›r? Düﬂünce oluﬂtururken ‘Kim?’ anahtar›n› öncelikle kullanmak sa¤l›kl› bir düﬂünceye
varmak için pek elveriﬂli görünmüyor.
Bana sorarsan›z, ben hemen her konuda düﬂünce oluﬂtururken önce ‘Ne’ sorusuyla baﬂlar›m… ‘Ne’ sorusunun yan›t› bilinmeden sonraki
sorular›n yan›tlar› boﬂlukta kal›r, bulan›klaﬂ›r…
Hatta anlams›z olur. Ne söylendi¤ini ö¤rendikten
sonra; nerede söylenmiﬂ, ne zaman söylenmiﬂ, neden söylenmiﬂ ve sonunda kim söylemiﬂ biçiminde bir s›ralama ile düﬂüncemizi oluﬂturabiliriz.
Düﬂüncede önyarg›lar› önlemek için ‘Kim?’
sorusunu sona saklamak belki de uygun bir yoldur. Ancak, bir düﬂünce oluﬂtururken, ‘Kim’ sorusunun yan›t›n› daha baﬂtan bilebiliriz. O zaman
da önyarg›lardan kaç›nman›n yollar›n› bulmak
mümkündür. Yine sorular› s›raya sokmaktan yararlanabiliriz. Bana göre ‘Ne’ sorusunu baﬂa almak her zaman iﬂe yarar. Neden önyarg› sorununa bu kadar önem vermekteyiz? Çünkü, önyarg›lar düﬂünmeyi sakatlar. Daha da ileri gidebiliriz
ve ﬂöyle diyebiliriz; önyarg›l› olan kiﬂi düﬂünce
üretemez. Önyarg›l› kafada düﬂünceye yer yoktur.
Önyarg›, düﬂünceyi do¤madan öldürür.
Bütün bu anlatt›klar›m›zdan ﬂu sonuca varmak istiyoruz. Biraz önce ne demiﬂtik; Düﬂünmek
soru sormakt›r, demiﬂtik. Soru sorman›n yolu
yöntemi de o kadar karmaﬂ›k say›lmaz. Soru sormay› ö¤renir, soru sormay› becerirsek, düﬂünce
oluﬂturmay› baﬂard›¤›m›z› görece¤iz.
Düﬂünmenin hiç de öyle sand›¤›m›z gibi zor
olmad›¤›n› anlay›p, belki de bir an ﬂaﬂ›raca¤›z.
Ayr›ca, kendimize daha çok güvenece¤iz.
Kendimize sayg› duyaca¤›z. Düﬂünen kiﬂiler olarak çevremizde sayg›nl›¤›m›z artacak.
Hadi, o zaman kolay gelsin!..
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A⁄IN YEME⁄‹N‹N ARDINDAN…
Nihat ERTU⁄RUL
Çok uzun y›llard›r Almanya’day›m. Orada çal›ﬂ›yor ve yaﬂam›m› orada sürdürüyorum. ‹ﬂte insan yurtd›ﬂ›nda olunca da, yurt özlemi ve yurdunun insan›na olan özlemi de daha bir farkl› oluyor.
Ben de bu özlemimi k›sa aral›klarla da olsa y›lda
5-6 kez ülkeme gelerek gidermeye çal›ﬂ›yorum.
Son olarak 4 günlü¤üne geldigim Ankara’da,
kardeﬂim Recai; Ankara’daki bir grup A¤›nl›n›n
hem özlem gidermek hem de bir arada bulunmak
amac›yla bir yemek düzenledikleri konusunda duyum ald›¤›ndan söz ederek, gitmeyi arzu edip etmedi¤imi sordu. Günlerden pazard› ve durumumuz müsait idi. Benim aç›mdan bu büyük bir sürprizdi. Gitmeye karar verdik ve beraberce gittik.
‹zmir Caddesi’ndeki loﬂ ve hoﬂ bir mekânda,
kap›da bizi Mevlüt Öksüzo¤lu karﬂ›lad›. K›sa bir
sohbetten sonra, kardeﬂim Recai ile kap›ya yak›n
bir masaya oturduk. Onu, oraya bilhassa ben oturttum. Gayem içeri gelen A¤›nl› hemﬂerilerimi yak›ndan görmek ve tan›makt›. Sab›rs›zlan›yordum
ve hemﬂerilerimizin bir an evvel gelmelerini istiyordum. Saat: 19.00’a do¤ru A¤›nl›lar da art›k yavaﬂ yavaﬂ gelmeye baﬂlad›lar. Her gelen, adetten
olacak masalar› tek tek dolaﬂ›p kendisini tan›t›yordu. Biz ilk gelenlerden olaca¤›z ki, hemen herkes
bizim masam›za u¤ruyor ve bizlerle tokalaﬂ›yordu.
Bu, benim kat›ld›¤›m ilk A¤›n gecem ya da A¤›nl›lar toplulu¤u ile birlikte oldu¤um ilk yemekti...
Ben daha çok A¤›n Düﬂün ve Sanat Dergisi’nden ismen tan›d›¤›m kiﬂilere dikkat ediyordum, acaba onlardan birini burada görebilecek
miyim diye. Gözüm kap›da, kula¤›m kardeﬂim
Recai’deydi. Derken, bizim Recai, “Bu gelen de
Altan ‹lter” dedi. Altan ‹lter’i dergi vas›tas› ile tan›m›ﬂ, sonras›nda da telefonla uzun sohbetlerimiz
olmuﬂtu. Asl›nda sohbetlerimiz daha da uzard›
ama sa¤ olsun bana k›yamad›¤›ndan konuﬂmalar›m›z› fazla uzatmak istemiyordu. ‹lk kez birbirimizi görüyorduk. Dostane bir ﬂekilde tokalaﬂt›k, sar›ld›k ve birbirimize, “Hoﬂ geldin” dedik.
Salon yavaﬂ yavaﬂ dolmaya baﬂlarken, bizim
oralar›n havas› kasetten de olsa kula¤›m›z›n pas›n› silmeye baﬂlam›ﬂt› bile...
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Masalar› süsleyen mezelerin yan›na “Aslan
sütü” de ilâve olarak geldi¤inde, hemen hemen
beklenen kat›l›mc› say›s›na ulaﬂ›lm›ﬂ ve G›rnatac›
Kemalettin Y›lmaz, g›rnatas›na üflemek için sanki bir iﬂaret bekler vaziyete gelmiﬂti. Derken Kemalettin g›rnatas›na üfledi, E¤inli davulcu Mustafa da davulunun tokma¤›n› usul usul vurmaya
baﬂlad›. ‹ﬂte ne oldu ise o anda oldu ve birdenbire
kendimi 50 y›l öncesinin, yazdan yaza gitti¤im
köyümüz Ekirek’te hissettim... Hem de Selami
Yap›c›o¤lu’nun dü¤ününde...
G›rnatac› Kemalettin’in üfledi¤i ilk hava ile
birlikte, rahmetli usta g›rnatac› Peküsülü Ahmet’i
hat›rlad›m. 8 köﬂeli ﬂapkas› baﬂ›nda, ceketini omzuna atarak derinden derinden üfledi¤i g›rnatas›n›n sesini ﬂimdi sanki tekrar kulaklar›mda duyuyor ve o an› daha dünmüﬂ gibi yaﬂ›yordum. Kendimi, köyümüzün yani Ekirek’in o tezek ve ahbun
kokan yollar›nda, Peküsülü Ahmet’in sa¤ yan›nda, Kahya’n›n kap›dan aﬂa¤› do¤ru yürürken
görüyordum. Tabii ki yan›mda, h›s›mlar›m ve can
arkadaﬂlar›m Erhan Güder ile Soner Güder de var.
Kemalettin Usta’n›n g›rnatas›n›n vurdu¤u Yol havas›, beni tam 50 y›l geriye götürerek yürümesi
dahi zor olan Ekirek yollar›na atm›ﬂt›... Tüm köy
bir kez daha gözümün önüne gelmiﬂ, canlanm›ﬂt›.
O gün oradaki misafirleri tekrar görür gibi oldum,
o an›lar› bir kez daha yaﬂad›m. Selami abimizin,
evlerinin dam›ndan at üzerinde kap›n›n önüne gelen yengenin baﬂ›na att›¤› elma canland› gözlerimin önünde... Beynimin içinde, kulaklar›mda bir
türkü v›z›ldar oldu, “Atlar e¤erlendi anam geldi
kap›ya/ K›z cehizin derle topla doldur terkiye...”
Hey gidi koca 50 y›l hey, hey gidi Ekirek
hey... Nerede Kamo Day›, nerede Bobik, nerede
Dev Mustafa, nerede Müﬂtak Day›, nerede Kaz›m
Efendi... ve Peküsü köyünün usta g›rnatac›s› Ahmet Day›? Hepsi rahmetli oldular. Allah gani gani rahmet eylesin...
Klarnetin, davulun sesi daha bir kuvvetlenmiﬂ, halay da tutulmuﬂ. Altan ‹lter, bana k›sa ve
öz bir ﬂekilde halaydakileri tan›t›yor. Bense, çok
uzun y›llardan beri hasret kald›¤›m bu güzel hava-
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larla duygulan›yor, uyum içinde oynanan oyunlar› seyrediyorum.
Yaz aylar›nda Hozakpur’da kahve iﬂletmecili¤i yapan Murat Cumurcu, daha do¤rusu “Möhkem”, bir elinde rak› ﬂiﬂesi ötekinde su ile masa
masa gezmeye baﬂlad›¤›nda, gece art›k tam anlam›yla havas›n› bulmuﬂtu.
Pullu As›m Seyhun, güzel sesi ile mikrofondan A¤›n havalar›n› okumaya baﬂlad›¤›nda saat
21.00’e yaklaﬂm›ﬂ, Ankara-A¤›n Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i Baﬂkan› Ahmet Deviren a¤abeyimiz de salondaki yerini çoktan alm›ﬂt›.
Hozakpurlu Necmi a¤abeyin “A¤›r hava” ile
oyuna girmesi ise halay›n havas›n› bir baﬂka de¤iﬂtirdi, tabiri caiz ise güzelleﬂtirdi, biraz da profesyonelleﬂtirdi. Necmi a¤abey çok iyi halay çekermiﬂ me¤er... Kardeﬂim Recai’nin gözünü halaydan ay›rmadan, bana ikide bir, “‹yi seyret ha,
bu A¤›r hava...” demesi ise bir baﬂka hoﬂ geldi bana.
Mekân sahibi E¤inli hemﬂerimizin o güzel sesiyle okudu¤u uzun havalar ile E¤in türküleri ise
geceye bir baﬂka renk katt›. Hurﬂit Dündar kardeﬂimizin E¤in’in Çit köyünden oldu¤unu daha sonra ö¤rendim. Hemﬂerimizin yan›k sesi ile okudu¤u “Yeﬂil kurba¤alar” türküsü ise, salona; yan›nda hüznü, hasreti, gurbeti ve sessizli¤i getirdi...
Rak› bardaklar›n›n da birdenbire dibinin görünmesine neden oldu.
Salonun oyun alan› için ayr›lan bölümü hiç
boﬂ durmuyor, çekilen halaylara yani oyunlara girmeyen kalm›yordu. Herkes halay’›n bir ucundan
tutuyordu. Bu arada gözüme Zafer Gencayd›n,
Ahmet Deviren, Mehmet Baltac›, Metin Tözün’ün
grubu tak›ld›. Vallahi bravo do¤rusu!.. Bu iﬂi çok
iyi biliyorlarm›ﬂ me¤er, ne de olsa A¤›nl›lar…
Bana gelince, bir ara Altan ‹lter ile biz de halay’da kol tuttuk. Fakat bakt›k ki ustalar›n yan›nda fazlaca acemi kald›k, çareyi yerimize oturmakta bulduk. Gecenin sonlar›na do¤ru meydan daha
çok gençlere kald›. Gençler, deneyimli a¤abeylerinden sahneyi devral›rken A¤›n folklörünün, kültürünün ileriye do¤ru emin ellerde oldu¤unu bir
kez daha ispatlad›lar.
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A¤›n gecesi olur da “Dik halay” olmaz m›!..
Evet, s›ra Dik halay’a geldi¤inde, Necmi abimiz
bizim Recai’nin övdü¤ü ustal›¤›n› bir kez daha
gösterdi. Halay’›n baﬂ›na geçen de¤erli a¤abeyimiz, bu oyunu nas›l oynanmas› gerekiyorsa o ﬂekilde oynatt›... Ad›m ad›m, milim milim...
Gecenin sonu, Urfa’n›n S›ra gecelerini and›r›r
oldu, türküler, uzun havalar biribirini kovalad›.
Art›k ayr›l›k zaman› da yavaﬂ yavaﬂ gelmiﬂti. Vedalaﬂmadan önce; Ahmet Deviren baﬂta olmak
üzere, Mustafa Baltac›, daha birkaç h›s›m ve hemﬂehrimiz ile k›sa da olsa sohbet etme imkân› buldum. Bu gece çok keyifli, çok anlaml› bir gün geçirmeme vesile olmuﬂtu. Çünkü, hayat›mda ilk defa A¤›nl›lar›n oluﬂturdu¤u böyle bir geceye kat›lm›ﬂ ve birlikte olmuﬂtum. Organizasyona çok geç
baﬂlan›ld›¤› için yeterli say›da hemﬂerimize ulaﬂ›lamad›¤› ve bu nedenle de kat›l›m›n az oldu¤u duyumunu ald›m. Keﬂke daha kalabal›k olsayd› da
daha fazla hemﬂerimi tan›ma imkân›m do¤sayd›
diye düﬂünmekten de kendimi al›koyamad›m.
Geceye kimlerin kat›ld›¤›na gelince:
A¤›n’dan; Metin Tözün, Zafer Gencayd›n,
Mete Özan, Atillâ Özan, Altan ‹lter, Onur Onat.
Apuﬂma’dan; Osman Öztürk.
Andiri’den; Ahmet Deviren, Mehmet Baltac›,
Mustafa Baltac›.
Zabulbar’dan; M. Salim Özer.
Aﬂa¤›yabanl›’dan; Mevlüt Öksüzo¤lu.
Bademli’den; Hüseyin Karatepe, Hasan Karatepe.
Ekirek’ten; ben ve kardeﬂim Recai Ertu¤rul.
Hozakpur’dan; Necmi Atalay, Oktay Y›lmaz,
Murat Cumurcu, Zafer Cumurcu, Samettin Akbaﬂ, Hayati Karataﬂ, Nuri Bilir, Yasin Çelik, R›fk› Yenido¤an.
Pul’dan; As›m Seyhun, Ayhan Taﬂo¤lu.
Bu gecenin düzenlenmesinde eme¤i geçenlere ve kat›l›mc›lara buradan teﬂekkür ediyorum.
Haber verdikleri takdirde bir sonraki A¤›n yeme¤ine veya A¤›n Gecesi’ne Almanya’dan koﬂa koﬂa gelece¤imi bildirmekte de yarar görüyorum.
Mümkünse, ﬂimdiden davetiyemi ve masam›
ay›rmay› unutmay›n lütfen...
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A⁄IN
M. Günay KARNAK

Duramad›m evlat ald›m kalemi
Anl›yorum bende el ve âlemi
Okudukça bunlar› gönder selam›
Kafana koy da bunlar› unutma evlat.
Feribottan indim yaya yolundan
Akﬂam namaz› geçtim Çar›kkol’undan
Hiç anlayan yok mu ﬂu A¤›n’›n halinden
Ac›nacak duruma gelmiﬂtir unutma evlat.
Aliuﬂa¤›’ndan ç›kt›m Uzungil, Lollar
‹nim inim inliyor o Çar›kkollar
Gördüm oralar›, kalm›yor dizimde haller
Ne diyeyim bunlara boﬂ olur evlat.
Nerde Üçdutlar nerde Yaz›lar
‹lkbaharda ot yemeye giden kuzular
Düﬂündükçe bunlar› yürekler s›zlar
‹sterim o günlerin gelmesini evlat.
Kaplankaya’n›n nerde kald› gölleri
Bahadin’in belli midir yerleri
Bahçesinde açan türlü türlü gülleri
Bunlar› toplay›p da koklar m›s›n evlat.
Çakmakl›’ya ç›kt›m gezmek içindir
Özledim çakk›rdikeni acep ne biçimdir
Bunu yiyecek olan kolik keçimdir
Gez gör bunlar› hayalle evlat.
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Karayaz›’n›n çoktur yuvarlak taﬂ›
Az ileri Apuﬂma’n›n tam baﬂ›
Ziraatç› Mikne’de yap›yor aﬂ›
Sen de bunlar› gör de unutma evlat.
Bö¤ürtlen deresi derindir derin
A¤›n’›n sular› so¤uk havas› serin
De¤iﬂmez güzelli¤in senin de yerin
Gez gör de bunlar› unutma evlat.
Eskiden ederdik da¤lardan keven
Yaz›n harmanlarda sürülür dü¤en
A¤›n’› d›ﬂarda çok olur öven
Sen de bunlar› tabii översin evlat.
Aliuﬂa¤›’n›n çeﬂmesinin önleri
Çelebi deresinin türlü türlü gülleri
Keklik p›nar›n›n ya¤mur selleri
Bunlar› gözünle gördün mü evlat.
Gürül gürül sular akar çeﬂmeden
Gelmiﬂken gidilmez bir su içmeden
So¤uk suyun ekinini biçmeden
Harman›n› da ç›kar öyle git evlat.
Ne kadar yazsam da art›yor dertler
Dolar valizler, yap›l›r dü¤ümler
Bunu da baba evlad›ndan bekler
Sen de A¤›n’a bir temel atar m›s›n evlat.
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Sular› so¤uktur bilsin içenler
A¤›n’› terk edip ﬂehre göçenler
Nerde kald› güneﬂ alt›nda tarla biçenler
Sen de ﬂehre göçeyim demeyesin evlat.
Sabahleyin kalkt›m Ecüzlü, Küzne
Söyledim nasibin ﬂehirde ezme
Baban›, anneni sen de hiç üzme
Sen de bir babas›n unutma evlat.
Bademli’den geçtim yöneldim Pul’a
Çok gezdim de rastlamad›m bir kula
G›rani’de verdim on beﬂ dakika mola
Bunlar› göz önüne al da unutma evlat.
Tevengin hoﬂ olur salk›ml› üzüm
Gördüm her yöreni yaﬂland› gözüm
Hiç gelmeyenlere çok olur sözüm
Sen de A¤›nl›y›m diyesin evlat.
Vilayetim Elaz›¤, A¤›n’d›r kazam
‹stiyorum akl›ma geleni yazam
Bunlar› yazana demiﬂler ozan
Gel sen de A¤›n’›n yollar›nda yürüyesin evlat.
Karnak bunu yazd›kça geliyor gama
Y›k›lan duvarlara yap›yor yama
Eskiden açarlard› çirleri dama
Benim yazd›klar›m› sen de anlars›n evlat.
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B‹R MEHMET KABASAKAL VARDI…
Hüseyin KABASAKAL

(Geçen say›dan devam)
Sultanahmet Park› oldu yurdumuz,
Bir iken on oldu zalim derdimiz,
Üç aya söz verdi doktor beyimiz,
Yüre¤imde ﬂimdi duman var bugün.
ﬁu dünyada üç imtihan geçirdim,
Biri varl›k, biri darl›k, biri kâr,
Bendeki hal hiçbirine benzemez
Lütfuna kabul et darday›m bugün.”
B- UMUTLARIN KIRILIﬁI
1. Koyu Kötümserlik ve Yaﬂam Felsefesi:

“Gönül ne durursun tedarik görsen
Bu fena mülkünden geçersin bir gün
Buyuruldu ferman divan› haktan
O vuslat bayra¤›n açars›n bir gün.
Acep unutulur mu sitem yaras›?
Lokman Hekim gelse yoktur çaresi
Bize geçit verdi ecel deresi
O dereden biz de geçeriz bir gün.
Helal edin dostlar ba¤›ﬂlay›n suçum,
Azrail darb›ndan pek yanar içim,
Yüklendi yükümüz haz›rd›r göçüm,
Bu iftirak› çevreye saçar›z bir gün.
Niçin efkâr› hak etmez bu diller
Kald› gam deryas›nda yaln›z bülbüller,
Bu dar› dünyaya neden meftunum,
Gafletteki gözleri açar da bir gün.
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Tarikimüstakimde hiç hata etme,
Ahlaks›z iﬂleri sak›n mal etme,
Fena insanlarla ünsiyet etme,
Bu yalan dünyadan geçeriz bir gün.
Ey Mehmet söylersin ibret almazs›n,
Hasta ahvalinden haber sormazs›n,
Riza yollar›nda süvar olmazs›n,
Bu dünya elinden uçars›n bir gün.
‹yi kul dünyas›nda görmez güzel gün,
Yedi¤i arpad›r giydi¤i solgun,
Sak›n aldan›p da alma bir azg›n,
Burnuna kancay› takarlar bir gün.”
***
“Gülhane Park›nda çiçekler açm›ﬂ,
Güzel renklerini etrafa saçm›ﬂ,
Nedeyim rengini çiçe¤in, gülün,
Mor sümbüllü yurdum benimdir bugün.
Kalplerin neﬂesi çiçektir bilin,
Hastal›kla yaﬂamay› ak›ldan silin,
Yaﬂamak istersen dünya yüzünde,
Do¤rusu hayat vahﬂettir bugün.
ﬁiﬂli yollar› suyolu oldu,
Kalbim hicranla, kederle doldu,
ﬁu günlerde rengim sarard› soldu,
Cihanda kederli bir gündür bugün.”
2. Bir Umut Müjdesi;
12 May›s 1935…

“Yeni bir müjde verdiler bana,
‹yi olacaks›n dediler bana,
‹ki ay mühlet verelim sana,
‹yi olaca¤›m ya, keyfim var bugün.
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Hem röntgen, radyo yapt›lar bugün,
‹ki elektrik benim’çin dü¤ün,
Talih kap› açar belki de bir gün,
Sa¤ olursak elbet kalmay›z yorgun.
Sa¤ olursa insan çok ﬂeyler görür,
Hastal›k elbet de bir gün iy’olur,
Ölümle hayattan ayr›lmak zordur,
O y›k›mdan Tanr› esirger bir gün.
Mahmut’u özledim kati karars›z,
Kalbim köyde fakat cüzdan paras›z,
Ne yapsam bu derde her ﬂey çaresiz,
Dünyada rahatl›k görmedim bir gün.
Hatçe ile Ali akl›mdan ç›kmaz,
Onlar› sevmekten gönül hiç b›kmaz,
Mahmut, Hatçe, Ali sevmekten ürkmez,
Zavall› Ayﬂecik ne halde bugün?
Hac› ile Ahmet’i görsem inanmam,
ﬁadan’›n hasretine asla dayanmam,
Hepsini görmem nasip olursa,
Ne haldedir acep y›ld›z›m bugün?
Fahriye ile Fahrettin burnumda tüter,
Burada çekti¤im ﬂu çile yeter,
‹nﬂallah bu derdimiz yak›nda biter,
Sa¤ olursak kavuﬂaca¤›z bir gün.”
22 May›s 1935, Çarﬂamba… Hava hafif
rüzgârl›. Üﬂümeme ra¤men ﬂu sat›rlar›
karal›yorum. ‹yi bir haber, müjde olarak,
hastaneye yataca¤›m bildirildi ve yat›r›ld›m.

“Izd›rap içinde her günüm geçer,
Ey büyük Allah›m çekti¤im yeter,
Bu haller bana ölümden beter,
Ya al can›m› ya kurtar bir gün.
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Ma¤dur düﬂtüm ﬂu ‹stanbul ilinde,
Gözüm yoktur goncas›nda gülünde,
Kendimi san›yorum Sahra çölünde,
Cehennemden bana ateﬂ var bugün.
Yine ameliyat borusu çal›nd› bize,
Nas›l anlatay›m acep ben size,
Rengim uçuk perde gelmiﬂtir göze,
Salhane’de kesilecek davar var bugün.
Bay›lmak derlerdi onu da gördüm,
Eter koklay›nca ölümü gördüm,
ﬁu fani dünyadan bir anda göçtüm,
Biçare ömrümde ne gördüm bugün.
Ay›ld›m yatakta gördüm dünyay›,
Bugün anlam›ﬂt›m Hanya, Konya’y›,
Böyle bir yaﬂamda neden dünyay›,
Karanl›k dünyamdan bir tat yok bugün.
Hastane köﬂesine att›m postumu,
Sonunda anlad›m düﬂman ile dostumu,
Annem yok ki ele ala destimi,
Garibim, yorgunum, halsizim bugün.
Ameliyat oldum gün idi pazar,
Zavall› Mehmet durmadan yazar,
Felek hiç durmadan kuyusun kazar,
Hasta yata¤›mda harab›m bugün.
Akﬂam olur herkes yatar ve uyur,
Kimi beyden amma kimisi çopur,
Beylerle paﬂan›n ayr›m› yoktur.
Ruzu mahﬂerden örnektir bugün.
(Devam edecek)
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TAHTASIZ HOCA
Ülkü Soylu BAYATA

Teyze çocuklar› olan
annem Fahire Soylu ile
babam Sadettin Soylu’nun ortak dedeleri
olan “Hoca Baba” dan
s›k s›k söz edilirdi çocuklu¤umuz boyunca... Hoca
Baba’n›n düﬂünce ve eylemleri, kuﬂaktan kuﬂa¤a
aktar›larak gençlere yol
gösterecek kurallara var›l›r, yaﬂam dersleri verilirdi. Bizler, Hoca Baba’n›n
özel bir kiﬂilik oldu¤unu
sezinler, onun torunu olmaktan övünç duyard›k.
Ama övünç duymak
yetmezdi. Onu anlamak ve anlatmak gibi bir
görev de bekliyordu bizi. Parça parça an›lar›,
söylemleri birleﬂtirmek, Hoca Baba’n›n kiﬂilik özelliklerini, düﬂünce ve davran›ﬂlar›n›
yorumlamak, görüﬂlerini aktarmak gerekiyordu. Bu, yaln›z torunlar›n›n de¤il, yetiﬂtirdi¤i
yüzlerce ö¤rencisinin de duymas› gereken bir
sorumluluktu.
Bu sorumluluk duygusuyla ilk çabay›
A¤›n’›m›z›n yetiﬂtirdi¤i de¤erli ö¤retmenlerimizden Cevat Onay göstermiﬂti. Ailemizde
örnek insan olarak gösterilen Cevat Amca,
Hoca Baba’n›n torunu de¤ildi. Babam›n babas› taraf›ndan akrabam›z oluyordu. Ama
kan ba¤lar› olmasa da ikinci bir Hoca Baba
özelli¤i taﬂ›yordu ailemiz ve tüm A¤›nl›lar
için...
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Cevat Onay Amcam›z›n damad› Nuri Onat ise
Hoca Baba’n›n ö¤rencisiydi. Yaﬂam› boyunca
Abdullah Lütfi Hoca’s›n›n ilkelerini örnek alm›ﬂ, ödün vermeden uygulamaya çal›ﬂm›ﬂ bir
ö¤retmendi o da... Dürüstlük, çal›ﬂkanl›k, okumak ve kendini yetiﬂtirmek... Ve de Abdullah
Lütfi Hoca’y› genç kuﬂaklara tan›tacak bir kitap yazmak. Bu amaçla
bir kitab›n temelini oluﬂturacak derlemeler toplayarak bir dosya haz›rlam›ﬂt›. Ama bu dosyay›
bir kitaba çeviremeden aram›zdan ayr›ld›.
Dosyadaki yaz›lar dergimizde parça parça yay›nland›.
Sonra, Hoca Baba’n›n izinde giden torunlar›ndan Feridettin Atatu¤ bu görevi üstüne
ald›. Y›llarca sürdü¤ünü bildi¤imiz çal›ﬂmalar›nda Nuri Onat’›n derlemelerinden de yararlanarak Hoca Baba’y› bir roman kahraman› olarak tan›tmaya çal›ﬂt›. Gerçekten bir roman tad›nda, ak›c›, usta bir anlat›mla yazd›¤›
“Tahtas›z Hoca” kitab› bir gün elimize ulaﬂ›verdi. Do¤rusu, Feridettin A¤abeyimizin bu
rüyas›n›n gerçekleﬂme olas›l›¤›n› az bulanlardan biriydim. Onun kitap haz›rlama yetene¤inden, kaleminin gücünden kuﬂkumuz yoktu. Ama kitab›n› nas›l bast›racakt›?
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Bu soruna da Elaz›¤’dan Manas Yay›nc›l›k çözüm getirdi. Böylece “Tahtas›z Hoca”
kitab›n› okuma mutlulu¤una ulaﬂt›k.
Abdullah Lütfi Hoca’ya yak›ﬂt›r›lan “Tahtas›z” s›fat› beni hep düﬂürdürmüﬂtür. Bu
denli sevilen, say›lan bir kiﬂiye neden böyle
bir yak›ﬂt›rma yap›lm›ﬂt›r?..
Kimileri tahta olmayan yerlerde de ö¤retmekten vazgeçmeyen anlam›n› yüklemek istemiﬂlerdir bu deyiﬂe. Ben, ac› da olsa bir tahtas› eksik anlam›n› daha yak›n buluyorum.
Onu anlamak istemeyen ya da anlayacak gücü olmayanlarca yap›lm›ﬂ bir yak›ﬂt›rma gibi
geliyor bana. Bütün öncüler gibi Abdullah
Lütfi Hoca da al›ﬂ›lm›ﬂ davran›ﬂ biçimlerinin
d›ﬂ›na cesaretle ç›kabilen, kendine özgü görüﬂlerini, do¤rular›n› hiçbir ﬂeyden y›lmadan
savunan bir kiﬂiydi.
Tarihte “deli” olarak nitelendirilmiﬂ birçok büyük insan vard›r. Geri kalm›ﬂ, ça¤d›ﬂ›
Rusya’y› bat›l›, ça¤daﬂ bir toplum durumuna
getiren Büyük Petro’nun “Deli Petro” olarak
an›lmas› gibi...
Kitapta, akl›m›za tak›l›p kalm›ﬂ olan birçok sorunun da yan›t›n› buluyoruz. Hoca Baba’n›n Frans›zcay› kendi kendine nas›l ö¤rendi¤ini hep merak etmiﬂimdir. Bir dil kendi

kendine ö¤renilebilir mi? Abdullah Lütfi Hoca, Harput Kilisesi’nin bir papaz›na gidip rica
ediyor, “Bana Frans›zca dersi verir misiniz?”
diyor. Papaz kabul ediyor ve bir y›l boyunca
Hoca, papazdan ders al›yor. Sonra da kendi
çabas›yla geliﬂtiriyor Frans›zcas›na.
Hoca Baba’n›n bir di¤er özelli¤i de giriﬂimcili¤i. Babam Sadettin Soylu, bu özelli¤inin gençlerde geliﬂtirilmesini çok istedi¤ini,
söylerdi. Çekingenliklerini yenmelerini, daha
giriﬂken, daha acar olmalar› gerekti¤ini ö¤ütlerdi, derdi.
Feridettin Atatu¤, onun bu önerilerini baﬂar›yla uygulayan torunlar›ndan biri. Yaﬂam
öyküsünde görüyoruz ki bir ortaokul mezunu
olarak saatçi ve gözlükçü dükkân›nda kalfal›k
yaparken, liseyi ve Gazi E¤itim Enstitüsü’nü
d›ﬂar›dan bitirerek MEB’da Yay›mlar Genel
Müdürlü¤ü’nde üst düzeyde görevlere gelme
baﬂar›s›n› göstermiﬂ. Sürekli okuyarak kendi
kendisini yetiﬂtirmiﬂ ve bu de¤erli kitab› bizlere arma¤an etmiﬂ. Ellerine sa¤l›k diyor, tüm
A¤›nl›lar ad›na teﬂekkür ediyor, gösterilen ilginin sonucunda ikinci bask›n›n da yap›lmas›n› umut ediyoruz.
Her A¤›nl›’n›n kitapl›¤›nda bir “Tahtas›z
Hoca” kitab› bulundurmas› dile¤iyle...

A¤›n Kaymakaml›¤›’nca
“A⁄IN’DA S‹Z‹N DE D‹K‹L‹ B‹R A⁄ACINIZ OLSUN”
ad›yla bir kampanya baﬂlat›lm›ﬂ ve
T.C. A¤›n Ziraat Bankas›’nda 6827908-5005 no.lu hesap açt›r›lm›ﬂt›r.
Kampanya kapsam›nda dikilecek her fidan için öngörülen ücret
10 YTL’dir.
‹lk etapta; Elaz›¤-A¤›nl›lar Kültür, Turizm, Tan›tma ve Dayan›ﬂma Derne¤i
taraf›ndan 1.500 adet fidan›n dikimiyle baﬂlat›lacak olan bu kampanyaya,
tüm okurlar›m›z›n ve hemﬂerilerimizin kat›l›m›n› bekliyoruz.
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B‹R SEÇ‹MD‹R YAﬁAMA
Ahmet Rahmi ERCAN

Neyi amaçlarsak amaçlayal›m, eriﬂebilece¤imiz, gerçekleﬂtirebilece¤imiz ﬂeyler, kiﬂili¤imize göre s›n›rl›d›r. Bu s›n›r› bilgi ve becerilerimiz, yeteneklerimiz belirler. Baﬂar› s›n›rlar›m›z›, yeteneklerimizi tan›y›p geliﬂtirerek geniﬂletebiliriz. Bu nedenle amac›m›z› seçer, baﬂar›lar›m›z› önceden tasarlarken, geçerli giriﬂimlerde bulunabilmek için kendimizin nelere yeterli
oldu¤umuzu bilmemiz gerekir.
Sadece duygusal bir yaklaﬂ›mla giriﬂimde
bulunmak, bir ﬂeyler amaçlamak bizi olumlu
sonuçlara götürmez, götüremez. Bakars›n›z,
kendi niteliklerini, yeterliliklerini bilmeden, tan›madan bir ﬂey amaçlayanlar, ona ermek için
didinir dururlar. Sonunda, beklediklerini gerçekleﬂtirmek ﬂöyle dursun, emekleri, zamanlar›
da boﬂa gider. Kendilerinde güvensizlik duygusu geliﬂtirirler. Böylece baﬂar›s›z, mutsuz bir
yaﬂam çizgisini kendi elleriyle oluﬂturur, ad›na
da yazg› der geçerler.
Oysa, kendi gerçeklerini bilseler, bilmeye
çal›ﬂsalar, bu gerçeklere göre yönelseler, ona
göre davranabilseler, yazg›lar›n› daha iyi çizebilir, kendi yeteneklerine göre daha baﬂar›l› olabilirler. Buna önemli bir örnek verelim:
Ö¤retmen Hac› Ang›, görevini baﬂar›yla yürütürken, yetene¤i yönünde çal›ﬂ›yor. Ankara
Gazi E¤itim Enstitüsü’nü bitiriyor. Ö¤retmenlik ve yöneticilik görevini sürdürürken, Milli
E¤itim Bakanl›¤› Film-Radyo-TV ile E¤itim
Merkezi’nde TV prodüktörü olarak çal›ﬂm›ﬂ.
Çeﬂitli gazete ve dergilerde yaz›lar yazm›ﬂ. Yar›ﬂmalara kat›lm›ﬂ, ödüller alm›ﬂ. Uluslararas›
Turizm Yazarlar› ve Gazetecileri Örgütü’ne
üye olmuﬂ. Ang› Yay›nc›l›k San. ve Tic. Ltd.
ﬁti. ni kurmuﬂ. Eﬂiyle birlikte E¤itimde Ç›¤›r
Yay›n Tan›tma Dergisi’ni yay›mlam›ﬂ. Kim
Kimdir Ansiklopedisinde yer alm›ﬂ. Kültür Bakanl›¤› Çocuk Kitaplar› Dan›ﬂma Kurulu üyeli-
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¤ine seçilip bir süre çal›ﬂm›ﬂ. Çocuk edebiyat›na emek verenlere sayg› ödülü töreninde, bu
alandaki baﬂar›s› sayg› ile an›lm›ﬂ. KonyaEre¤li-‹vriz Anadolu Ö¤retmen Lisesi’nde 50.
hizmet y›l› ödülünü alm›ﬂ. Baﬂkent Ni¤de Vakf›’nca “Ni¤deli Yazarlar Ödülü’ne lay›k görülmüﬂtür. Okumay› Ö¤rendim, Çocuk Gözüyle
Atatürk, Marﬂlarda Türkülerde Atatürk, Atatürk
‹lkeleri ve Türk Devrimi, Kitap En ‹yi Arkadaﬂ,
Öykü P›nar›, Bir Var›ﬂ Bir Yokmuﬂ adl› kitaplar›ndan baﬂka son olarak, Ni¤de ‹li Halk ozan›
ünlü Âﬂ›k Tahirî’yi tan›tan 290 sayfal›k çok de¤erli kitab› da yazm›ﬂt›r. Emekli olmas›na karﬂ›n belirtilen nitelikteki çal›ﬂmalar›n› ﬂimdi de
coﬂku ile sürdürmektedir. Hac› Ang›’y› candan
kutlar›m.
Böyle, insan› etkin ve mutlu k›lan baﬂar›lar
için, hangi alanda olursa olsun, çal›ﬂma konusunu öz gerçeklerimize, yeteneklerimize göre seçmek de yetmez. Baﬂar› düzeyini de önceden iyi
tasarlamak, planlamak, gerçe¤e yak›n belirlemek gerekir. Yo¤un bir coﬂku ile giriﬂtiniz mi
iﬂe, varolan tüm yeterlili¤inizi de daha baﬂar›l›
kullanabilirsiniz. Ayn› alan›n, konunun daha
ötesine geçmeye coﬂku ve direngen bir tutuﬂla
yöneldiniz mi, as›l var›lmas› gerekene ermeniz
daha kolaylaﬂ›r. Bunun için ünlü düﬂünür T.H.
Huxley, “Gerçeklerin öte yan›na geçmeyi reddedenler nadiren gerçe¤e eriﬂebilirler” diyor.
Çabalar›m›z bizim için gerekli olan›n ötesine
geçmede ye¤inlik kazand› m›, gerekli olana
eriﬂme olas›l›¤› daha da artar. Gerçekleﬂtirebilece¤imiz amaçlar seçmek, giriﬂimlerde bulunmak, kiﬂiye baﬂar›n›n tad›n›, mutlulu¤unu yaﬂat›r. Geçerli seçim yapabildik mi, ayr›cas›z tümümüze bu sevinci yaﬂama olana¤› do¤ar. Zaten yaﬂam, bir seçmeden baﬂka nedir ki?

ağın

Ocak - ﬁubat 2008

B‹R HAYAT ÖYKÜSÜ
Ali R›za GENÇOSMANO⁄LU

Sevgili eﬂim Ayﬂe S›d›ka’n›n aziz hat›ras›na
‹LK YILLAR
Yuvam›zda gerçek sevgiyi
Sen ö¤rettin bize en iyi
Mutlu yuva kurdun sen bize
Sende döndük benli¤imize
Onca y›llar çok çabuk geçti
Rüya gibi anl›k süreçti
Kötülükten her an sak›nd›n
Çünkü sen bir bilge kad›nd›n
HAYAT BOYU
Altm›ﬂ bir y›l, bir ömür, nas›l geçti düﬂ gibi
Bir hayal görmüﬂ gibi, bir ›ﬂ›k görmüﬂ gibi
O mutlu senelerim ne çabuk geçti gitti
Göz aç›p yummak gibi, sanki bir anda bitti
‹nsanl›k sevgisiyle gülücükler serperdin
Bizlerden baﬂka sanki yoktu senin bir derdin
Dualar heceleyip asumana üflerdin
Ulu Tanr›m sen bizi kemlikten koru derdin
HAYATA VEDA
‹kibinalt› y›l› ﬂubat›n ondördünde
Gözlerinin ›ﬂ›¤› söndü¤ü ac› günde
Art›k bize diyordun elveda sevdiklerim
Hepinize ebedi mutluluklar dilerim
SON D‹LE⁄‹M
Bir gün buluﬂursa ruhum UKBADA
Bir daha do¤ard›m sanki dünyaya
El ele koﬂarak o sonsuzlu¤a
Birlikte olal›m ulu TUBADA
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B‹R GEZ‹N‹N ARDINDAN…
M. Cavit ALPASLAN
Ankara - A¤›n Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nin Kad›n Kollar› yöneticisi Nihal Gençayd›n
Han›mefendinin tertipledi¤i kaç›nc› geziydi, bilemiyorum. Benim kat›ld›¤›m ikinci geziydi. Gezi
program›n›n üzerinde “DO⁄U KARADEN‹Z
YAYLA GEZ‹S‹” yaz›l›yd›.
22 Haziran 2007, Cuma günü saat: 22.00’de
Ankara Gar›’n›n önünden kalkt›k. Geziye kat›lmak istiyorum diyenlerin birço¤u gelmemiﬂti. Nihal Han›m› zor durumdan, rehber Semih Bey;
Vanl› han›mlardan kalabal›k bir grup alarak kurtarm›ﬂt›. Geceyi türkü ve ﬂark›larla iki molayla
‘Sungurlu-Samsun’ geçirdik. Yar› uyku, yar› uyan›k, sabah güneﬂinde Ordu’ya vard›k. Ordu’nun
dereleri yukar› akm›yor, Karadeniz da¤lar›ndan
aﬂa¤›lara do¤ru köpük köpük, do¤an›n tüm renkleriyle bezenmiﬂ ormanlar aras›ndan Karadeniz’e
ak›yor. ﬁehir içinden, ormanlar aras›ndan k›vr›la
k›vr›la bir tepeye vard›k.
Boztepe...
Bu ad› oraya hangi aymaz vermiﬂ! Renk renk,
boy boy, yaprakl›, i¤ne yaprakl› a¤açlar... A¤açlar› bo¤an dev sarmaﬂ›klar ve topra¤›n varl›¤›n›
göstermeyen e¤relti otlar›...
Gök mavi, yer yeﬂil...
ﬁairin deyimiyle: “Bir masal meyvesi gibi, /
Dal uçlar›nda paylaﬂt›k.” Güneﬂin renklerini, gök
ve deniz mavisini ve orman yeﬂilini.
Tepenin üstündeki turistik tesislerde nefis bir
kahvalt› yapt›k.
Ordu’yu gezdik, ormanlar aras›nda kaybolmuﬂ bir ﬂehir...
Otobüsümüz yollarda.
A¤›nl› dostlarla, arkadaﬂlarla, eﬂim Leman,
kardeﬂlerim Nuran, Mebrure, bald›z›m Saliha’yla
ve de Vanl› bayanlarla...
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Tur operatörü Semih Bey, yeni aç›lan Karadeniz sahil yolunda h›zla ilerleyen otobüsün en önünde mikrofonla geçti¤imiz yerleri anlat›yor.
Giresun’da durmad›k, Trabzon’da ﬂehir turu
yaparak Akçaabat’ta meﬂhur köfteyle ö¤len yeme¤i yedik. Ayasofya Müzesi ve Atatürk Köﬂkü’nü gezdik.
Saat: 17:00… Maçka Coﬂandere tesislerine
geldik.
***
Ad› üstünde Coﬂandere, dere de¤il, coﬂan,
ça¤layan küçük bir ›rmak. Üstte gökyüzü var, altta ça¤layan bir ›rmak. Dik yamaçlar. Bu yamaçlarda tek tek ahﬂap konaklar ve orman...
Akﬂam karanl›¤›nda dik yamaçlardaki konutlar›n ›ﬂ›klar›, gökyüzünün y›ld›zlar› gibi. Gecenin
karanl›¤›nda o ›ﬂ›klar›n y›ld›z oldu¤unu san›rs›n›z. Dere kenarlar›ndan geçen dar asfalt yolda her
evin teleferik hatt› var. Dolmuﬂlar ﬂehirden getirdikleri sipariﬂleri bu hatlarla ulaﬂt›r›yor.
Konaklama yerimiz ›rma¤›n kenar›nda; her
taraf› ahﬂap olan bir motel.
Motelin yemekhanesinde hoﬂ bir akﬂam geçirdik. K›zl›-erkekli Karadeniz uﬂaklar› kemençeyle
horon teptiler. Bizimkilerden onlara eﬂlik edenler
oldu.
Irmak kenar›ndaki masalarda kahvalt› yapt›k.
Ça¤layan›n gökyüzüne yay›lan su zerrecikleri saçlar›m›zda damlac›klar oluﬂturuyordu.
Her yer, baﬂka bir vadi baﬂka bir ça¤layan! ‹ﬂte Alt›ndere vadisi! ‹ﬂte SUMELA! Köpüklü ›rmak ve ça¤layan!
Bu yörelerde dere ve ›rmak sular›; dik yamaçlardaki kar beyaz› renginde.
SUMELA: Doksan derecelik yamaçta kayalar üzerinde oyulmuﬂ Rum manast›r›. Oraya ç›k-
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mak öyle kolay de¤il, arkadaﬂlar›m›z›n ço¤u minibüslerle da¤› arkadan dolanarak manast›ra ulaﬂt›. Baz›lar›m›z yi¤itlik yaparak yamaca t›rmand›k.
Kaç saatte ç›kt›k? O yolculu¤u bir daha yaﬂamak
m›? Allah korusun...
Z‹GANA YAYLASI: Akﬂam olmak üzere,
otobüsümüzle vadilerin dar yollar›ndan k›vr›la
k›vr›la çam ve reçine kokular›n› soluyarak yaylaya ç›k›yoruz.
Kaptan›m›z, yaylan›n hafif e¤imli küçük düzlü¤ünde durdu. ‹ﬂimize yarayacak eﬂyalar›m›z›
indirdik. Elimizdeki numaralara göre yamaçtaki
bungalovlara yerleﬂtik. Balkondan etrafa bak›yoruz. Mavi çam ve köknar ormanlar›n›n aralar›nda
kar kal›nt›lar›. Yerden fokur fokur kaynayan kar
sular›... Yemyeﬂil çay›rlar, renk renk k›r çiçekleri.
Akci¤erlerimizi doyuran oksijenli hava. Kollar›m›z› yana kald›r›p soluyoruz! Soluyoruz! ‹ﬂte
VATAN! Evet bu vatan bizim!..
Kaloriferler yan›yor, banyoda s›cak su haz›r.
Duﬂ yap›p s›cak yataklar›m›zda bir müddet dinleniyoruz. Televizyon yurdun birçok yerlerinde hava s›cakl›¤›n›n +40 dereceyi aﬂt›¤›n› bildiriyor.
Haz›rl›kl› olanlar k›ﬂl›k kaza¤›yla, elbiseleriyle geliyor yemek salonuna. Kocaman salonun
ortas›nda, daire ﬂeklindeki ﬂöminede kal›n kütükler yan›yor. Kor kor ateﬂ ve yal›mlar›n ortal›¤a
yayd›¤› s›cakl›k, gergin kaslar›m›z› gevﬂetiyor.
Yerli sanatç›lar›n›n sundu¤u nefis müzikle yemekler yeniyor, rak›lar içiliyor. ‹çkinin verdi¤i
mutlu yüz, bu¤ulu gözlerle herkes müzi¤e eﬂlik
ederek oyun oynuyor...
Vücutlar ve ruhlar dinlenmiﬂ. Yürüyüﬂ, kahvalt›. Yeni günle yeni serüvenler!..
Sürmene, Çamburnu, Çaykara ve iﬂte UZUNGÖL...
Yemyeﬂil vadinin ortas›nda masmavi; sular›
p›r›l p›r›l bir göl. Yaban ördekleri insanlardan
ürkmüyor. Vadiye inen karl› derelerden göle akan
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ﬂelaleler. Da¤ doruklar›ndaki kara bulutlar›n saçt›¤› ya¤mur alt›nda gezen, “ah!... ne güzel” diyen
çocuklar, baﬂlar›n› gökyüzüne kald›r›p dilleriyle
damlac›klar› emiyor. Büyükler baﬂlar›n› gö¤e kald›rarak bütün vücutlar›yla ya¤muru sindiriyor.
Han›mlar saçlar›n› savurarak ›slat›rken; birileri
ﬂemsiyenin alt›na gizleniyor...
Keﬂke buradaki yap›laﬂmaya bir s›n›r getirilse.
***
Yeni bir günle baﬂl›yoruz Rize gezisine.
Önce Zigana geçidini görüyoruz. ‹ki bin metre uzunlu¤unda olan tünelin kuzey giriﬂi Rize, güneyi Gümüﬂhane topraklar›nda.
Otobüsümüz duraksamadan tünele giriyor.
Git git dakikalar bitmiyor. Ve nihayet sona geldik. Arabam›zdan iniyoruz. Gümüﬂhane çok so¤uk. Burada yerli ürünler satan birkaç sat›c› kürklere bürünmüﬂ. Onlardan ürünler al›p ads›z çeﬂmenin so¤uk suyundan içip, elimizi y›kad›ktan
sonra üﬂüyerek otobüsümüze koﬂuyoruz.
Rize baﬂka bir güzel. Dik yamaçlarda köﬂkler
ve de konaklar, beton y›¤›nlar› aras›nda kalabilmiﬂ. Botanik bahçesi, ayr› bir güzel. As›rl›k çamlar, ç›narlar, renk renk çiçekli bodur a¤açlar, betonlar aras›nda bir vaha gibi. Nihal Han›m’›n buralar› çok iyi tan›mas› büyük avantaj. Bizi en iyi
lokantaya götürdü. Doyurucu ve ucuz yemekler
enfesti.
Rize’nin gezilecek yerlerini gezip, yerli dokuma ma¤azalar›ndan al›ﬂveriﬂ yapt›k. Ah han›mlar!
Böyle yerlerden ç›kmak bilmiyorlar!...
Yol, hep yol, daima yol. Zaten gezi ve yol iç
içe bir kavram de¤il mi? ‹ﬂte Çaml›hemﬂin! ﬁark›
ve türkülerle girdik bu dar vadiye. Çarﬂ›y› gezdik.
Han›mlar, güzel k›zlar›n baﬂörtülerine hayran kald›. Bütün k›zlar, televizyon dizisindeki “Tatl› Belâ Fadime” gibiydi.
Çaml›hemﬂin dar bir vadiye nas›l yerleﬂmiﬂ?
‹ki araban›n karﬂ›l›kl› geçmesi çok zor. Yamaçlar
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A¤›nl›lar Rize’de

çok dik. Herkes bu güzel vadiyi seyrederken Necmi Atalay göz ucuyla benim okudu¤um kitaba bak›yordu!...
Ve iﬂte FIRTINA VAD‹S‹...
Bu vadinin f›rt›nas›, Türkiye’yi sarm›ﬂ ve
sarsm›ﬂt›. Baraj yap›ls›n, yap›lmas›n tart›ﬂmas›
do¤ac›lar› aya¤a kald›rm›ﬂ, yöre halk› da tart›ﬂman›n ortas›nda kalm›ﬂt›. Yap›lmas›n diyenler savaﬂ› kazanm›ﬂt›. ‹yi ki kazanm›ﬂlar! Vadiyi gören
herkes son tümceyi paylaﬂ›r.
“Zirveleri bulutlar› delen da¤lar,/ Baﬂ› dumanl› da¤lar!/ Yamaçlar› yeﬂilin bütün tonlar›yla
donanm›ﬂ da¤lar!..”
Sizi ben nas›l tan›mlayay›m, sizi hangi sözcükler anlat›r ki? Ve kayal›klar! Irma¤›n söküp
b›rakt›¤› kayal›klar! Siz kayalar, sizi getirip buraya b›rakan ›rma¤›n›zla bu denli savaﬂ›n›za ne demeli?
Müthiﬂ bir savaﬂ! Müthiﬂ bir manzara!
Sarp ve yüksek da¤lardan köpük köpük akan
ve de getirdi¤i tonlarca a¤›rl›ktaki kayalar›n
üzerinden gökyüzüne f›ﬂk›r›rcas›na yükselip;
yata¤›na ça¤›l ça¤›l, köpük köpük dökülen ›rmak.
Bu manzaray› hem yükseklerden hem k›y›lardan doya doya yaﬂayarak gözledik. Hele k›y›daki
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de¤irmenden bozma motel! Konforlu olmayan bu
motelde iki gece kald›k. Ad› “DO⁄A MOTEL.”
Otobüsümüz dar vadide yolu kapatmayacak bir
yerde park etti. Bütün sesleri alt eden ça¤layan sesiyle girdik motele.
Su zerrecikleri gökyüzüne ince bir bulut gibi
yükseliyordu. Salondaki raflar kitaplarla doluydu.
Kitaplar›n ço¤u Frans›zca idi. Türkçe olanlar da
Cumhuriyetimizin kuruluﬂ, devrimler ve de TürkDünya klasiklerinden oluﬂuyordu. Salonda gezi
boyunca bulamad›¤›m Cumhuriyet gazetesi de
vard›.
Otelin sahibi; ‹dris Duman, 75 yaﬂ›nda ak saçl› bir vatandaﬂ. 1950 y›l›nda Fransa’ya iﬂçi olarak
gitmiﬂ. Sorbon Üniversitesini bitirip elektrik mühendisi olmuﬂ. Emeklili¤ine kadar orada çal›ﬂ›p
vatan›na dönmüﬂ. Buradaki bir köy de¤irmenini
al›p tek baﬂ›na motel haline getirmiﬂ. Ünlü Frans›z yazar› ALPHONSE DAUDENT’in “DE⁄‹RMEN‹MDEN MEKTUPLAR” öyküsünde oldu¤u
gibi bir yaﬂant› sürdürüyor. Hiç evlenmemiﬂ, kendisini halka adam›ﬂ. Kitaplar› gençlere okutuyormuﬂ.
‹ki gece kald›k Do¤a Motel’de. Ön balkonlarda oturup demli çaylar›m›z› içerken, köpüklerden
s›çrayan alabal›klar›, akﬂamlar› orman içlerinde
ateﬂ böceklerini seyrettik. Yerli gençlerle horon
teptik, oyunlar oynad›k.
Necmi, benim kitaba kafas›n› takm›ﬂ. Hem içkisini içiyor, hem oynuyor, hem kitaba göz at›yor...
Hopa’ya gittik. Sarp Kap›s›’n› gördük. Köyün
yar›s› Gürcülerde, yar›s› Türklerde. Gürcü kad›nlar bu tarafta çal›ﬂ›p akﬂam köylerine gidiyor.
Bu gezide Karadeniz’in güzelliklerini gördük.
Ben gördüklerimin ilginç olanlar›n› size anlatt›m.
Güzellikleri yaﬂarsan›z ve görürseniz tad›na var›rs›n›z.
Nihal Han›m, size sonsuz teﬂekkürler.
Yeni yerlere, yeni geziler beklentileriyle...
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‹LK C‹NAYET
Ömer SEYFETT‹N
Ben hep ac› içinde yaﬂayan bir adam›m! Bu
s›k›nt› adeta kendimi bildi¤im anda baﬂlad›. Belki
daha dört yaﬂ›nda yoktum. Ondan sonra yapt›¤›m
de¤il, hatta düﬂündü¤üm kötülüklerin bile vicdan›mda tutuﬂturdu¤u sonsuz cehennem s›k›nt›lar›
içinde hâlâ k›vran›yorum. Beni üzen ﬂeylerin hiçbirini unutmad›m. An›lar›m sanki yaln›z hüzün
için yap›lm›ﬂ.
***
Evet, acaba dört yaﬂ›mda var m›yd›m? Ondan
önce hiçbir ﬂey bilmiyorum. Bilinç, baﬂ›m›za nas›l yakmayan bir y›ld›r›m gibi düﬂer. Tolstoy, daha dokuz ayl›k bir çocukken kendisinin banyoya
sokuldu¤unu hat›rl›yor. ‹lk duygusu bir hoﬂlanma! Benimki müthiﬂ bir s›k›nt›yla baﬂlad›. Ben ilk
kez kendimi ﬁirket vapurunda hat›rl›yorum. Hâlâ
gözümün önünde: Sanki dünyaya o anda do¤muﬂum, annemin kuca¤›... Annem, yan›ndaki çok sar› saçl›, genç bir han›mla gülüﬂerek konuﬂuyor, c›gara içiyorlar. Annem c›garas›n› ince gümüﬂ bir
maﬂaya takm›ﬂ. Ben bunu istiyorum.
- Al ama a¤z›na sürme! diyor.
Bana bu ince maﬂay› veriyor, c›garas›n› denize at›yor. Galiba yaz. Çok ayd›nl›k, çok güneﬂli
bir hava... Annem, konuﬂurken mavi tüylü bir yelpazeyi yavaﬂ yavaﬂ sall›yor. Ben kuca¤›ndan kay›yorum. Beni kollar›mdan tutarak yan›na oturtuyor. Gümüﬂ maﬂac›¤›n halkas›na parma¤›m› tak›yor, annem görmeden ucunu a¤z›ma sokuyor, diﬂlerimle ›s›r›yorum. Konuﬂtu¤u sar› saçl› han›m›n
çarﬂaf› mavi... Ben beyazlar giymiﬂtim. Baﬂ›m
aç›k. Saçlar›m çok. Hem galiba da¤›lm›ﬂ. Annem
bunlar› düzeltirken baﬂ›m› yukar›ya kald›r›yorum.
Güneﬂten kum kum parlayan tentenin kenar›nda
el kadar bir gölge k›m›ld›yor.
- Bak, bak! diyorum.
Annem de baﬂ›n› kald›r›yor:
- Kuﬂ konmuﬂ, diyor.
- Tutulmaz, diyor.
Ben yine istiyorum. Annem ﬂemsiyesiyle bu
gölgenin alt›na vuruyor. Ama gölgede k›m›lt›
yok. Yine yan›ndaki han›ma dönüyor:
- A, kaçmad›.
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- Neye acaba?
- Yavru olacak mutlaka.
- ....
- Anne, ben kuﬂu isterim! diye tutturuyorum.
O vakit annem yelpazesini b›rak›p aya¤a kalk›yor, beni koltuklar›m›n alt›ndan tutuyor ve küçük bir top gibi d›ﬂar›ya kald›r›rken diyor ki:
- Birdenbire tut ha!
Baﬂ›m keten tenteye yaklaﬂ›nca, gözlerim kamaﬂ›yor. Ellerimi uzat›yorum. Tutuveriyorum.
Bu, beyaz bir kuﬂ... Annem al›yor elimden, öpüyor, sar› saçl› han›m da öpüyor, ben de öpüyorum.
- Ah, zavall› daha yavru.
- Mart› yavrusu.
- Uçam›yor olmal›.
- Denize düﬂerse bo¤ulur.
- ...
Öteki kad›nlar da söze kar›ﬂ›yor, “Yaﬂamaz!”
diyorlar. Annem beyaz kuﬂu, “A zavall›, a zavall›!” diye uzun uzad›ya okﬂad›ktan sonra benim
kuca¤›ma veriyor.
- Eve götürelim, belki yaﬂar, diyor, ama sak›n
s›kma yavrum.
- S›kmam.
- Böyle tut iﬂte.
Gümüﬂ maﬂac›¤›na bir ince c›gara tak›yor.
Yan›ndaki han›mla yine dal›yor söze. Kuﬂca¤›z›n
tüyleri o kadar beyaz ki... Dokunuyorum... Kanatlar›n›n kemikleri belli oluyor. Ayaklar› k›rm›z›.
Kaçmak için hiç ç›rp›nm›yor, ﬂaﬂ›rm›ﬂ. Gözleri
yusyuvarlak. K›rm›z› gagas›n›n kenar›nda sanki
sar› bir ﬂey yemiﬂ de bulaﬂ›¤› kalm›ﬂ gibi sar› bir
iz var. Boynunu uzatarak çevresine bakmaya çal›ﬂ›yor. Ben o zaman gözlerimi anneme kald›r›yorum. Yan›ndaki han›mla gülüﬂerek konuﬂuyorlar.
Benimle ilgili de¤il. Sonra beyaz kuﬂun uzanan
ince boynunu yavaﬂça elimle tutuyorum. Bütün
gücümle s›kmaya baﬂl›yorum. Kanatlar›n› açmak
istiyor. Öteki elimle onlar› tutuyorum. Bütün gücümle s›kmaya baﬂl›yorum. Kanatlar›n› açmak istiyor. Öteki elimle onlar› tutuyorum. Mercan
ayaklar› dizlerime bat›yor. S›k›yorum, s›k›yorum,
sak›yorum. Diﬂlerimi, k›r›lacak gibi s›k›yorum,
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g›k diyemiyor. Sar› kenarl› gagac›¤› titreyerek
aç›l›p kapan›yor. Pembe sivri dili d›ﬂar› ç›k›yor.
Yuvarlak gözleri önce büyüyor. Sonra küçülüyor,
sonra sönüyor... Birdenbire, kas›lm›ﬂ ellerimi aç›yorum. Beyaz kuﬂca¤›z›n ölüsü “pat!” diye düﬂüyor yere.
Annem dönüyor, e¤iliyor. Yerden bu henüz
s›cak masum ölüyü al›yor. “A... Aaa... Ölmüﬂ!...”
dedikten sonra bana dik dik bak›yor:
- S›kt›n m›?
- ...
- Söyle bakay›m?
- ...
Karﬂ›l›k veremiyor, avaz›m ç›kt›¤› kadar a¤lamaya baﬂl›yorum. Annemin elinden beyaz kuﬂun
ölüsünü sar› saçl› han›m al›yor:
- Ah, ne günah!
- ...
- Zavall›c›k.
- ...
Baﬂka kad›nlar da söze kar›ﬂ›yor. Karﬂ›m›zda
oturan ﬂiﬂman, yaﬂl› bir kad›n cinayetimi bildiriyor:
- Bo¤du. Gördüm vallahi, ne hain çocuk...
- ...
Annem sapsar› kesilmiﬂ, sesi titriyor: “Ah insafs›z!” diye bana yine ac› ac› bak›yor. Daha beter a¤l›yorum. O kadar a¤l›yorum ki ... Beni art›k
susturam›yorlar. Ne vakit, nerede, nas›l sustu¤umu bugün hat›rlayam›yorum. Sanki sonsuza kadar a¤l›yorum.
Kendimi bilir bilmez yapt›¤›m bu cinayetin
üzerinden iﬂte otuz y›ldan fazla bir zaman geçti.
ﬁimdi ﬁirket vapurlar›n›n güvertelerinde otururken ne zaman bir mart› görsem, birdenbire, neﬂemi kaybederim. Bir çocuk hayk›r›ﬂ›yla a¤lamak
isterim. Yüre¤imin içinde derin bir s›z› büyür, büyür. Gö¤sümü ac›t›r.
“Ah insafs›z!” diye beni azarlayan anneci¤imin hiç bitmeyen paylamas›n› duyar gibi olurum.
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BİR YÂR İÇİN
Mehmet ERGÖNÜL

Uçan kuﬂla yar›ﬂt›¤›m
Bir yâr için, bir yâr için.
Masallara kar›ﬂt›¤›m
Bir yâr için, bir yâr için.
Aç›l›p yaprak oluﬂum
Çekilip bayrak oluﬂum
Çürüyüp toprak oluﬂum
Bir yâr için, bir yâr için.
S›ladan uzak oluﬂum
Gurbet elde kayboluﬂum
Ateﬂi canda buluﬂum
Bir yâr için, bir yâr için.
Kilimi suya sal›ﬂ›m
Kuﬂlara keman çal›ﬂ›m
Yurtsuz, yuvas›z kal›ﬂ›m
Bir yâr için, bir yâr için.
Da¤ olup, selsiz oluﬂum
Saz olup, telsiz oluﬂum
Anadan dilsiz oluﬂum
Bir yâr için, bir yâr için.
Ya¤›z atlarla geçti¤im
Tuna’dan avuçla içti¤im
Zaferlerle seviﬂti¤im
Bir yâr için, bir yâr için.
Bu yâr sensin Anadolu’m
Sarmaya yetmiyor kolum
Hem köleyim, hem de kulum
Bir yâr için, bir yâr için.
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ÇOCUKLARDA DOKTOR KORKUSU
Duygu Çataltaﬂ ÇALIﬁIR
Korku, yeni deneyimlerle baﬂ etme ve tehlikeden korunma konusunda yard›m eden do¤al bir
durumdur. Korkular›n bir k›sm› çocu¤un geliﬂim
süreci içerisinde kendili¤inden oluﬂup kaybolabildi¤i gibi bir k›sm› da ö¤renme sonucu oluﬂur.
Doktordan korkmak ö¤renilen bir korkudur.
* Çocuklar doktordan neden korkar?
Çocuk üzerinde otorite sa¤layabilmek ve söz
dinletebilmek için çocu¤u çeﬂitli varl›klarla korkutma, toplumumuzda az›msanmayacak kadar çoktur.
Doktor bunlardan biridir. “Yeme¤ini yemezsen
hasta olursun, doktor da sana i¤ne yapar” tarz›nda
söylemlerle çocu¤a yemek yedirilmeye çal›ﬂ›l›r.
Doktor ve i¤ne kavramlar› ile çocuk tehdit edilir.
Genel sa¤l›k kontrolü, aﬂ›lama ya da hastal›k durumlar›nda doktora gidildi¤inde ise çocuk kendisine söylenenleri hat›rlar ve kayg› duyar.
S›k hasta olan ya da kronik sa¤l›k sorunlar›
olan, hastanede uzun süre yatm›ﬂ çocuklarda da
doktor korkusu yo¤un bir ﬂekilde görülür. Sonuçta doktora gitmek e¤lenceli bir durum de¤ildir.
Çocuklar muayene olmaktan, a¤›zlar›n›n, kulaklar›n›n kurcalanmas›ndan hoﬂlanmazlar. Hele de
i¤ne yap›lmas› ya da aﬂ› olmak hiç de keyifli bir
durum de¤ildir. Bu deneyimi bir iki kez yaﬂayan
çocuk ayn› olaylar› yeniden yaﬂayaca¤› endiﬂesi
ile doktora gitmeyi reddedebilir, muayene s›ras›nda huysuzlanabilir. Hatta baz› çocuklarda beyaz
önlük giyen herkesi doktor san›p ürkme ya da gitti¤i bir yeri doktor muayenehanesine benzetti¤i
için girmek istememe davran›ﬂlar› da görülebilir.
* Çocu¤un doktordan korkmamas› için neler
yap›lmal›?
Doktor korkusunun oluﬂmamas› için yap›labilecek en önemli ﬂey çocu¤u doktor figürü ile korkutmamakt›r. Disiplini sa¤layabilmek ve söz geçirebilmek için d›ﬂardan bir otorite figürü seçmek
yerine anne-babalar›n bu konuda kendilerini geliﬂtirmeleri, uygun disiplin yöntemlerini benimsiyor olmalar›, kural ve s›n›r koyabilmeleri, kararl›
ve tutarl› olabilmeleri gerekmektedir.
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Bunun d›ﬂ›nda doktora gitmeden önce orada
neler yap›laca¤›, doktorun nereleri muayene edece¤i, aﬂ› yap›l›p yap›lmayaca¤› çocu¤a basitçe anlat›lmal› ve do¤rular söylenmelidir. Belirsizlik,
çocuklar› her zaman çok ürkütür, kayg› duymalar›na neden olur. Bu nedenle yap›lacak her türlü
aktivitenin çocu¤a önceden haber veriliyor olmas› önemlidir.
*Anne-babalar çocuklar›na bu konuda nas›l
yard›mc› olabilirler?
- Doktorculuk oyunu oynay›n: Dramatizasyon oyunlar› çocuklar›n günlük yaﬂam› ö¤renmelerini sa¤layan, çocu¤un günlük yaﬂamda gördüklerini ve duygular›n› yans›tan oyunlard›r. Doktorculuk oyunu oynamak çocu¤a doktora gitti¤inde
neler yaﬂayaca¤›n› e¤lenceli ﬂekilde anlat›r. Özellikle doktora gitmeden birkaç gün önceden oynanmaya baﬂlayan doktorculuk oyunu, çocu¤un
yaﬂayacaklar› konusunda deneyim kazanmas›n›
sa¤lar.
- Dürüst olun: Anne-babalar çocu¤un kayg›s›n› azaltmak amac›yla doktora gittikleri halde
baﬂka bir yere gidiyor olduklar›n› ya da can›n›n
hiç ac›mayaca¤›n› söyleyebiliyorlar. Bu durum
çocu¤un kayg›s›n› anl›k azalt›yor olabilir, ancak
yaﬂad›klar› sonucu anne-babaya olan güvenini
kaybetmesine neden olur. Bunun yerine çocu¤a
doktorda ne olaca¤› basit ve dürüstçe anlat›lmal›d›r. Aﬂ› olacaksa “doktor aﬂ› yapacak, biraz can›n ac›yacak ama sonra ac›s› geçecek” denmelidir.
- Kendi kontrollerinize götürün: Sizin de
doktora gitti¤inizi, muayene oldu¤unuzu ve muayene s›ras›ndaki tutumlar›n›z› görmek çocu¤a
model olacakt›r.
- Ödüllendirin: Muayene s›ras›nda sorun ç›karmad›¤› takdirde çocu¤unuzu tebrik edin. Sevdi¤i bir yere götürme ya sevdi¤i bir ﬂeyi alma ﬂeklinde ödüllendirin. Ancak bu ödüllerin küçük,
sembolik ödüller (ﬂeker, ç›kartma gibi) olmas›na
dikkat edin.
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KÜRESEL ISINMA ÜZER‹NE
Mehmet SELÇUK
Bütün dünyan›n baﬂ›na belâ olmuﬂ, dünyam›z›n
adeta sonunu haz›rlayan, deyim yerinde ise k›yamet
gününü erkene alan ﬂu küresel ›s›nman›n ne oldu¤unu,
küresel ›s›nmay› sonland›rman›n veya azaltman›n çarelerini arayan bilim adam› ve araﬂt›rmac› kiﬂilerin anlatmak istediklerini bir türlü anlamak istemeyen devlet
ve hükümet adamlar› ne düﬂünüyordur bilinmez.
Küresel ›s›nmaya neden olan karbondioksitin azalt›lmas› hususu; l992 y›l›nda Rio kentinde toplanan ‹klim Konferans›’nda ortaya at›lan öneriler ›ﬂ›¤›nda ve
Japonya’n›n Kyoto kentinde l997 y›l›nda yap›lan toplant›da karar alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu durum, küresel ›s›nma ile ilgilenenlerin uslar›nda (ak›llar›nda) durmaktad›r. Söz konusu bu toplant›larda; 2008-20l2 y›llar› aras›nda atmosfere sal›nan karbondioksit oran›n›n %5 geriletilmiﬂ olmas› karar› ç›kt›¤› halde, ülkemizin de içinde bulundu¤u 55 ülke bu karar› görüﬂmüﬂ ve 29 ülke,
uygulanmas› gereken önlemleri ald›klar›n› 2008 y›l›ndan önce dünya kamuoyuna duyurmuﬂlard›r.
29 ülke d›ﬂ›nda kalan, maalesef ülkemizin de aras›nda bulundu¤u 26 ülkenin ise bu kararlar› savsaklamas›, vurdumduymaz bir tav›r sergilemesi herkese büyük üzüntü vermekte ve dünyam›z aç›s›ndan büyük
tehlikeler oluﬂturmaktad›r. Dünyan›n patronu Amerika
Birleﬂik Devletleri; dünyan›n gelece¤i aç›s›ndan çok
önemli olan bu kararlara maalesef inatla direnmekte,
gerçekleri görmezden gelmekte ve gereken önlemleri
almad›¤› gibi, önlem almaya niyetlerinin olmad›¤›n› da
çeﬂitli toplant› ve konferanslarda dile getirmektedir.
Amerika Birleﬂik Devletleri yöneticileri gerçekleri göz
ard› ederek, kendi halk›n› düﬂünmeyen bir devletin
uluslararas› kömür ve petrol ﬂirketlerinin bask›s›na boyun e¤erek, Küresel Is›nman›n daha büyük boyutta artmas›na neden olmaktad›rlar. ABD, Irak’›n iﬂgaline yönelik olarak harcad›¤› milyarlarca dolar tutar›ndaki
harcamalar›n›n bir haftal›k bölümünü insanl›¤›n gele-

ce¤i için, Küresel Is›nma ile mücadeleye ay›rm›ﬂ olsa,
insanl›¤›n gelece¤ini daha fazla karartmam›ﬂ olacakt›r.
Son olarak, Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program›’n›n bu y›l için haz›rlad›¤› “2007- 2008 ‹nsani Kalk›nma Raporu” aç›klanm›ﬂt›r. Raporda, “dünyan›n iklim de¤iﬂikli¤i konusunda gidiﬂini de¤iﬂtirmek için 5
y›ldan az sürenin kald›¤› uyar›s› yap›lmaktad›r.”
‹klim de¤iﬂikli¤ine karﬂ› önlemlerde baﬂar›s›zl›¤a
u¤ran›lmas› halinde, yoksullu¤u azaltmak için giriﬂilen
çabalar›n önce duraca¤›, sonra azalaca¤›, iklim de¤iﬂikli¤inden de en fazla yoksul ülke vatandaﬂlar›n›n etkilenece¤i bilinmektedir. Gelece¤e bak›ld›¤›nda zengin veya fakir olsun hiçbir ülke Küresel Is›nman›n etkisine ba¤›ﬂ›kl›k kazanamayacakt›r. Buna örnek olarak
kurakl›¤a, sellere, f›rt›nalara giderek daha fazla maruz
kal›naca¤› bir gerçektir.
Dünyam›z karﬂ› durulamayacak kadar bir ekolojik
felâkete do¤ru sürükleniyor, bunun kaç›n›lmaz hale
geldi¤i henüz aksi kan›tlanmam›ﬂ bilimsel bir olayd›r.
‹klim de¤iﬂikliklerini yaratan unsurlara karﬂ› eyleme
geçme konusunda ne mali kaynak ne de teknolojik kapasite eksikli¤i bulunmamaktad›r. Eksik olan KONUNUN NE KADAR AC‹L‹YET TAﬁIDI⁄I bilinci ile
uluslararas› dayan›ﬂmad›r.
Ayr›ca, Küresel Is›nmadan dolay› meydana gelecek iklim de¤iﬂikliklerinin neden olaca¤› kurakl›k nedeni ile su kaynaklar› azal›p yok olaca¤›ndan, bölgesel
savaﬂ ve çat›ﬂmalar›n ç›kaca¤› olas›d›r.
Toplant›larda, konferanslarda hangi kararlar al›n›rsa al›ns›n dünyan›n birçok bölgesinde açl›k, susuzluk gibi önemli sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmas›n›n kaç›n›lmaz, baﬂka bir deyiﬂle Küresel Is›nma ile mücadele hedeflerine ulaﬂ›lamaz oldu¤u anlam›na gelmektedir.
Yaﬂanabilir bir dünya için, insanl›¤›n gelece¤i için
tüm yetkililerin Küresel Is›nman›n azalt›lmas› için çaba harcamalar›n› diliyorum.

De¤erli Okurlar›m›z,
A¤›n Düﬂün ve Sanat Dergisi’nin 2008 y›l› abone ba¤›ﬂ› 25 YTL’dir.
2007 y›l› ba¤›ﬂ›n› hâlâ yat›rmam›ﬂ olan okurlar›m›z›n, 2 y›ll›k ba¤›ﬂ tutar›
olan 50 YTL’yi, A¤›n Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nin 101843 nolu posta çeki hesab›na yat›rmalar›n› önemle rica ederiz.
A⁄IN
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EGZERS‹Z
Neden egzersiz yapmal›y›m?
Doktorunuz egzersiz yapman›z› önerdiyse
bu tavsiyeye elinizden geldi¤i kadar uymal›s›n›z. Çünkü fiziksel olarak aktif olmayan kiﬂilerde sa¤l›k sorunlar› daha çok ortaya ç›kmaktad›r.
Düzenli egzersiz sizi ne tür risklerden ko rur?
- Kalp hastal›klar› ve kalp krizi
- Yüksek kan bas›nc›
- Kötü kolesterol yüksekli¤i ve iyi kolesterolün düﬂüklü¤ü
- Kilo fazlal›¤› ve ﬂiﬂmanl›k
- ﬁeker hastal›¤›
- ‹nme
Düzenli egzersiz size ne tür yararlar sa¤ lar?
- Kalbinizi, akci¤erlerinizi, kemiklerinizi
ve kaslar›n›z› güçlendirir.
- Enerjinizi art›r›r ve dinçleﬂtirir.
- Kilonuzu ve kan bas›nc›n›z› kontrol etmenize yard›mc› olur.
- Stresle baﬂa ç›kman›za yard›mc› olur.
- Daha rahat uyuman›z› sa¤lar.
- Daha iyi görünürsünüz.
- Kendinizi daha iyi hissetmenizi sa¤lar.
Ne tür egzersizler yapmal›y›m?
Kalp hastal›¤› ve inme riskini azaltmak
için atlet olman›z gerekmiyor! Her gün ya da
ço¤u günler hafif egzersizler yaparak yarar
sa¤layabilirsiniz.

Daha yo¤un egzersizlerle kal›p ve akci¤erlerinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Bunun için önce doktorunuza dan›ﬂmal›s›n›z.
- Yürüyüﬂ
- Dans etmek ve evde egzersiz
- H›zl› yürüyüﬂ, hafif tempolu koﬂu
- Merdiven ç›kma
- Bisiklete binme, yüzme
Ne s›kl›kta egzersiz yapmal›y›m?
Düzenli ve belirli süre egzersiz yapmaya
özen göstermelisiniz.
Günlük egzersiz 30-60 dakika aras›nda olmal›; haftada en az dört gün yap›lmal›d›r.
Baﬂka neler yapabilirim?
Gündelik yaﬂam›n›zda küçük de¤iﬂiklikler
yaparak sa¤l›¤›n›zda büyük de¤iﬂiklikler yaratabilirsiniz. Neler mi?
- Ö¤le yeme¤i molas›nda 10-15 dakika
yürüyüﬂ yapabilirsiniz.
- Asansör yerine merdivenleri kullanabilirsiniz.
- Gidece¤iniz yerden bir süre önce araçtan
inerek yürüyebilirsiniz.

E¤er kalp hastal›¤› ya da inme
geçirdiyseniz aile bireyleri de
risk alt›nda olabilir.
Onlar›n da baz› yaﬂam tarz›
de¤iﬂiklikleri ile risklerini
azaltmalar› önemlidir.

Bu yazı, Türk Kardiyoloji Derneği tarafından hazırlanan “Kalbiniz ne kadar genç?” adlı broşürden alınmıştır.
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YAZARLARIMIZI TANIYALIM
Ali R›za GENÇOSMANO⁄LU
1919 y›l›nda A¤›n’da do¤du. ‹lkokulu A¤›n’da,
ortaokulu Elaz›¤’da, liseyi ‹stanbul’da bitirdi.
1958’de Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’ndan
mezun oldu.
1939-1954 y›llar› aras›nda Karabük Demir Çelik Fabrikas›’nda görev yapt›ktan sonra, Ankara’da
Makine Yedek Parçalar› T.A.ﬁ’de; ticaret müdürü
ve Müdürler Kurulu üyesi olarak görevini sürdürdü.
Daha sonra, TDÇ ‹ﬂletmeleri’ne tekrar geri dönerek
Ticari grup baﬂkan› olarak çal›ﬂt› ve 1968’de emekliye ayr›ld›. Ayn› y›l, Milli Prodüktivite Merkezi’nde görev ald› ve l982’ye kadar burada çal›ﬂmaya devam etti.
A¤›n-Tatara¤as› Mahallesi’nden Zeynep-Mehmet Sabit Gençayd›n’›n o¤lu olan ve eﬂini 2006 y›l›nda yitirmiﬂ bulunan Ali R›za Gençosmano¤lu, 2
erkek çocuk babas›d›r.
Ahmet Rahmi ERCAN
1929 y›l›nda Vahﬂen’de do¤du. ‹lkokulu
A¤›n’da okudu. 1948’de Akçada¤ Köy Enstitüsü’nden, 1962’de de Ankara Gazi E¤itim Enstitüsü
Pedagoji Bölümü’nden mezun olduktan sonra AÜ
E¤itim Bilimleri Fakültesi’nde yüksek lisans yapt›.
Palu’nun Ziver köyünden sonra; A¤›n-Aﬂa¤›yabanl› köyü, Keban, Bak›rmadeni, Nevﬂehir, Ankara
ve Gümüﬂhane’de ö¤retmenlik, müfettiﬂlik, Milli E¤itim müdür yard›mc›l›¤› yapt›. Ankara Rehberlik ve
Arﬂ. Mrk.’nde çal›ﬂ›rken 1980’de emekliye ayr›ld›.
Çeﬂitli dergilerde yaz›lar› yay›mlanan Ercan’›n;
Ö¤retimde Uygulamaya Giriﬂ, E¤itim Sosyolojisi,
Ö¤renci Tan›ma Teknikleri, Baﬂarma Sanat›, Ö¤retmen Davran›ﬂlar›, Etkin Ö¤renme Sürecinde Ö¤retim
Yöntemleri ve Ö¤retmen, Yaﬂam Boyu Baﬂar› ile Çocuklar Nas›l Ö¤renir? adl› kitaplar› da bulunuyor.
A¤›n-ﬁenp›nar Mahallesi’nden Hatice-Halil Ercan’›n o¤lu olan Ahmet Rahmi Ercan, evli ve 4 çocuk babas›d›r.
Nihat ASYALI
1934 y›l›nda A¤›n’da do¤du. ‹lk ve orta ö¤retimini Ankara’da tamamlad›. AÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Yarg›çl›k s›nav›ndan sonra Eflani’de C. savc›
yard›mc›s› olarak çal›ﬂt›. Daha sonra Maliye Bakanl›¤›’na geçti ve raportör olarak çal›ﬂ›rken, aç›lan s›nav› kazanarak Dan›ﬂtay’a atand›. 1981’de Dan›ﬂtay
savc›l›¤› görevinden emekliye ayr›ld›.
Asyal›; öykü, ﬂiir, tiyatro oyunu yazmay›, oynamay› ve yönetmeyi hiç b›rakmad›. Ö¤rencilik y›llar›nda yazd›¤› ﬂiirleri Kaynak, Mavi ve Varl›k dergilerinde yay›mland›. G.Boccaccio’nun bir öyküsünden esinlenerek yazd›¤› “Dirilen Adam” oyunu, AÜ
Tiyatrosu’nda sahnelendi. Ülkemizin ilk sinema-tiyatro dergisini ç›kard›. Ankara Deneme Sahnesi’nin
kurucular› aras›nda yer ald›, burada yönetmen ve
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oyuncu olarak çal›ﬂt›. ADS için, Yaﬂar Kemal’in
‘Yer Demir, Gök Bak›r’ roman›ndan uyarlay›p yazd›¤› “Uzundere” oyunu, 1966’da Fransa’n›n Nancy
kentinde yap›lan uluslararas› yar›ﬂmada ‘Dünya birincisi’ oldu. Ça¤daﬂ Sahne’ de sergilenen “Grev”
ve “Çimento” oyunlar› ise birçok ﬂehirde beﬂ yüze
yak›n gösterime girdi. “Yunus Diye Göründüm”
oyunu DTCF, Devlet Tiyatrolar› ve Almanya’da,
“Ateﬂle Oynayan” adl› oyunu da DT sahnelendi.
TRT’de senaryolar› yay›nlanan, “Devlet Kuﬂu”
ve “Rab ﬁeytana Dedi ki” adl› oyunlar› DT repertuar›nda bulunan Asyal›, A¤›n Düﬂün ve Sanat Dergisi’nde de uzun y›llar ‘Yaz› kurulu’ üyeli¤i yapt›.
A¤›n-Hac›yusuf Mahallesi’nden Zeynep ﬁükran-ö¤retmen Mehmet Bahattin Asyal›’n›n o¤lu
olan Nihat Asyal›, evli ve 1 k›z çocu¤u babas›d›r.
Ülkü Soylu BAYATA
1940 y›l›nda Konya’da do¤du. ‹lk ve ortaö¤renimini Malatya, Bitlis ve Elaz›¤’da tamamlad›.
1957’de Elaz›¤ K›z Ö¤retmen Okulu’ndan, 1959’da
da Ankara Gazi E¤itim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Sonraki y›llarda Yabanc› Diller Yüksek Okulu ‹ngilizce Bölümü’ne devam etti
ve TODA‹E ile HÜ Edebiyat Fakültesi Mezuniyet
Sonras› E¤itimi Bölümü’nü de bitirdi.
Trabzon-Beﬂikdüzü K›z Ö¤retmen Okulu’nda
ö¤retmenli¤e baﬂlad›ktan sonra Hasano¤lan Atatürk
Ö¤retmen Okulu’na atand›. 1964 y›l›nda Ankara’daki Film-Radyo-Televizyon ile E¤itim Merkezi
Radyo Bölümü’nde metin yazar› olarak görev ald›.
Okul Radyosu ad›yla yay›nlanan e¤itim programlar›nda yüzlerce program haz›rlad›. 1980’de emekli
olduktan sonra da, TRT’ye program haz›rlamay› ve
özel dersanelerde ö¤retmenlik yapmay› sürdürdü.
A¤›n-Hac›yusuf Mahallesi’nden Fahire-ö¤retmen Sadettin Soylu’nun k›z› olan ve Naz›m Bayata
ile evli bulunan Ülkü Bayata, 2 k›z çocu¤u annesidir.
Duygu Çataltaﬂ ÇALIﬁIR
1973 y›l›nda Ankara’da do¤du. ‹lk ve ortaö¤renimini Ankara ile ‹stanbul’da tamamlad›. 1995’de
‹stanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Dan›ﬂmanl›k Bölümü’nden mezun oldu.
Mezuniyetini takiben bir dan›ﬂmanl›k merkezinde e¤itimci olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›. Daha sonra,
bir ilkö¤retim okulunda okul rehberli¤i yapt›. 2000
y›l›ndan bu yana da, yine ‹stanbul’da özel bir dan›ﬂmanl›k merkezinde e¤itim çal›ﬂmalar›n› sürdürmekte; otizm, geliﬂimsel problemler, zihinsel gerilikler,
okula haz›rl›k ve ö¤renme güçlükleri vb. konular ile
0-6 yaﬂ çocuklar›nda görülen ruhsal-davran›ﬂsal sorunlara yönelik olarak ailelerine dan›ﬂmanl›k yapmaktad›r.
A¤›n-Uzungil Mahallesi’nden Gülay Baytaﬂ ile
ﬁenp›nar Mahallesi’nden Orhan Çataltaﬂ’›n k›z› olan
Duygu Çataltaﬂ Çal›ﬂ›r, evli ve 1 çocuk annesidir.
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FIKRALAR
Ak›ll›y›m Ak›ll›, Mangala Ettim
A¤›n’›n eski delilerinden Tufan bir k›ﬂ günü A¤›n’da dolaﬂmaktad›r. O y›llarda
A¤›n’da otel yoktur. Gece olunca Tufan’› sokakta b›rakacak de¤iller ya yedirip-içirdikten
sonra derler ki, “Tufan’› camide yat›ral›m.”
Hoca ile anlaﬂarak Tufan’› camiye koyar, kap›y› da üzerine kilitlerler. Hoca evine gidip
bir güzel yatar. Sabah ezan› için erkence kalk›nca akl›na birden Tufan gelir. Kendi kendine:
- Yahu, bu adam›n çiﬂi gelince nereye
eder, kap›y› da üzerine kilitledik.
Abdest almadan acele acele caminin yolunu tutar. Kap›y› açar açmaz Tufan’› karﬂ›s›nda görür. Hoca daha bir ﬂey sormadan, Tufan:
- Ak›ll›y›m ak›ll›, mangala ettim, der.
‹ﬂte o günden sonra Deli Tufan’›n bu sözü
A¤›n’da bir deyim haline gelir.
Ben de Palan› Verecek Göz Var m›?
Çok eski y›llarda A¤›n, Keban’a ba¤l›yken
postac›l›k yapan Pa¤nikli Fazl› Day›, bir gün
Keban’dan postay› alarak A¤›n’a do¤ru yola
ç›kar. At›yla Denizli yokuﬂunu t›rman›rken,
eﬂk›yalar biçarenin yolunu keserler. Fazl› Day›’n›n at›ndan baﬂka neyi var ki als›nlar. Hakikaten bakarlarki bizim garip postac›da al›nacak bir ﬂey yok. Bu sefer de ata göz dikerler. Palan›n› da be¤enmemiﬂ olacaklar ki, onu
ç›kar›p att›ktan sonra at› ç›plak olarak al›p giderler. Bizim Fazl› Day› palanla baﬂ baﬂa kal›nca, ne yaps›n garip, palan› omuzuna vurarak A¤›n’a gelir. Fazl› Day›’n›n soyuldu¤unu
anlayan A¤›nl›lar “Geçmiﬂ olsun.” dedikten
sonra olay›n nas›l oldu¤unu sorarlar. Fazl›
Day› bir bir anlat›r. Neticede A¤›nl›lar:
- Yahu Fazl› Day›, palan› niye almad›lar?
diye sorduklar›nda:
- Siz deli misiniz, heç bende eﬂk›yaya palan verecek göz var m›? der.

Bu Senin ‹se Benimki Hani?
Bir gün bir grup Beyelmal›, komﬂu köye
dü¤üne giderler. Mevsim yazd›r. Gece, dü¤ün
sahibi bir çarﬂaf vererek bunlar› damda yat›r›r. Beyelmal› gençler y›ld›zlar› seyrederek
uykuya dalacakken, birinin baca¤› kaﬂ›n›r.
Elini çarﬂaf›n alt›na sokarak baﬂlar kaﬂ›maya.
O s›rada çarﬂaf›n alt›ndaki arkadaﬂ›, biraz
sertçe:
- Eyi vallaaa, nedisin laaa?
Baca¤›n› kaﬂ›yan arkadaﬂ› cevap verir:
- Baca¤›m› kaﬂiyim, sana neee, der.
Bunun üzerine arkadaﬂ›:
- O gaﬂ›d›¤›n bacak benim yav, deyince:
- Peki o seninse, benimki hani? der.
Gel ki Sar›lam
Hilmi Hoca’n›n o¤lu Mehmet, Tatara¤as›
Mahallesi’nde Sakall›’n›n kar›s› Hatice Ablay› “Sana sar›laca¤›m.” diye k›zd›r›rm›ﬂ. Bir
gün yine, “Gelki sar›lam.” diye koval›yor. O
da örtmenin alt›na do¤ru kaç›yor. Tam o s›rada karﬂ›dan Noman Amca (Numan Gençayd›n) ç›km›ﬂ. Ne oldu¤unu anlamadan ona engel olmak için, “Nereye g››zz?” diyerek kollar›n› aç›nca, Hatice abla, “Uyy bu da sar›lacak, nedem Allah!” diyerek köﬂeye oturmuﬂ.
Aferin Sana Osman
Ahmet Day›’ya, Ankara’da askerli¤ini yapan komﬂusu Osman, bayram tebri¤i yolluyor. Kartpostal›n üzerinde S›hhiye Meydan›’ndaki resmi elbiseli Atatürk heykelinin
resmi vard›r.
Ahmet Day›, kart› donuk gözlerle süzerken ﬂöyle der:
- Aferin yavrum Osman, askerlik sana yak›ﬂm›ﬂ.

* A¤›n’a Yolculuk, A¤›n Kaymakaml›¤› - 2005, Sh: 187-191
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HABERLER
* A¤›n - Karama¤ara Köprüsü için, geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da Bütçe’ye 1 milyon YTL ödenek kondu.
Verilen bu ödeneklerle köprü inﬂaat›n›n yap›m›na
ve ilerlemesine olanak bulunmad›¤›ndan, ayr›lan bu
ödene¤in art›r›lmas›na yönelik olarak Derne¤imizce
çal›ﬂmalar sürdürülmektedir.
* Meskene Dayal› olarak gerçekleﬂtirilen son nüfus
say›m› sonuçlar›na göre A¤›n merkez nüfusu (Akp›nar,
Balc›lar, Baﬂp›nar, ﬁenp›nar dahil) 1.824 kiﬂi, köy nüfuslar› ise; Altunayva 65, Aﬂa¤›yabanl› 33, Bademli
40, Bahad›rlar 32, Balkayas› 29, Beyelmas› 65, Demirçar›k 28, Dibekli 23, Kaﬂp›nar 24, Modanl› 72, Ö¤rendik 41, Pul 45, Samançay 30, Sarayc›k 272, Yediba¤
125 ve Yenipayam 33 olmak üzere toplam 957 kiﬂi
olarak belirlendi. Buna göre A¤›n’›n köyleriyle birlikte toplam nüfusu 2.781 kiﬂiye düﬂmüﬂ oldu.
* Elaz›¤-A¤›nl›lar Kültür, Turizm, Tan›tma ve
Dayan›ﬂma Derne¤i’nin ola¤an Genel Kurulu yap›ld›.
Yönetim Kurulu, Av. Tan Y›ld›r›m’›n Baﬂkanl›¤›’nda,
Dr. Mehmet Bulut, Bilâl Özer, Selçuk Taﬂer, Harun
Korkmaz’dan, Denetim Kurulu’da ‹smail Yazg›n,
‹skender ‹kinci, Kemal Aydo¤muﬂ’tan oluﬂtu.
Yeni yönetim kurulunu kutlar, çal›ﬂmalar›nda
baﬂar›lar dileriz.
* A¤›n - Akp›nar Mahallesi’nden de¤erli hemﬂerimiz Mehmet Selçuk, Akp›nar - Baﬂp›nar mahalleleri
aras›ndaki Karayaz› mevkiinde 6,5 dönüm tutar›ndaki
arazisini üzüm ba¤› ﬂekline dönüﬂtürmüﬂ ve gerekli izni almak suretiyle de 100 m derinlikten saniyede 4 litre su veren sondaj kuyusu açt›rm›ﬂt›r. Elaz›¤ Halk Sa¤l›¤› Laboratuvar›nda yap›lan analiz sonucunda suyun
içilebilir/kullan›labilir nitelikte oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
* Batman Jandarma Bölge Komutanl›¤› görevinden
Zonguldak 3. Jandarma E¤itim Komutanl›¤›’na atanan
de¤erli hemﬂerimiz Tu¤general Erhan Güder, görevindeki baﬂar›s›ndan dolay› Genelkurmay Baﬂkanl›¤› taraf›ndan “Üstün baﬂar› ve Feragat” madalyas› ile ödüllendirildi.
Tu¤general Erhan Güder’i biz de kutluyor, baﬂar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.
* Antalya Barosu ile U¤ur Mumcu Araﬂt›rmac› Gazetecilik Vakf›; 2007 y›l› Hukuk Ödülü’nün Ulusalc›,
Atatürkçü, Cumhuriyet ilke ve devrimlerine ba¤l› kiﬂili¤i, Hukuk Devleti ve hukukun üstünlü¤ünü savunmak ve bu anlamda verdi¤i üstün u¤raﬂ ve katk›lar› nedeniyle Bal›kesir Barosu Baﬂkanlar›ndan Av. Turgut
‹nal’a verilmesini kararlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Dergimiz yazarlar›ndan Av. Turgut ‹nal’› kutluyor
ve daha nice baﬂar›lara diyoruz.
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* De¤erli hemﬂerimiz Feridettin Atatu¤’un “Tahtas›z Hoca” adl› kitab›n› edinmek isteyen okurlar›m›z;
Manas Yay›nc›l›k-Nailbey Cad. Huzur ‹ﬂ Merkezi, Kat:
5 Daire: 14 (Tel: 0424 237 13 15), Elaz›¤ adresine veya
www.manasyayincilik.com sitesine baﬂvurabilirler.
* Dergimiz yazarlar›ndan Songül Saydam ile Yaﬂar
Öztürk’ün beraberce haz›rlad›klar› “‹nsanl›¤a Akan Irmak” adl› kitap, Etik Yay›nlar› taraf›ndan yay›mland›.
Tüm okurlar›m›za sal›k veririz.
* A¤›n-Hac›yusuf Mah.’den Ayﬂe-Y›lmaz Kahramano¤lu’nun (Ataryemez), k›z›/ damad› P›nar-Vefa
Sucular çiftinin, 7 Aral›k 2007 tarihinde Mersin’de
ad›n› Zeynep koyduklar› bir torunlar› dünyaya geldi.
*A¤›n-Müd. Hüs. Ef. Mah.’den Özdilek-Nevzat
Ören, çocuklar› Makber-Murat Ören çiftinin 26 Ocak
2008 tarihinde dünyaya gelen ve Kerem ad› verilen torunlar› nedeniyle mutlulu¤u yaﬂad›lar.
Kahramano¤lu, Sucular ve Ören ailelerini kutlar,
küçük yavrular›m›za sa¤l›k ve mutluluklar dileriz.
* A¤›n-Aliuﬂa¤› Mah.’den Mintahagilin Ahmet ﬁen
ile Guzikgillerden Han›mk›z’›n torunu Nilgün-Mustafa
Erdinç ﬁen’in k›zlar› Esra ile Thomas McCann, 6 Ocak
2008 tarihinde Karﬂ›yaka Evlendirme Dairesi’nde evlendiler.
* A¤›n-G›rani Köyü’nden de¤erli hemﬂerilerimiz
Fatma-Salim Karaday›’n›n o¤ullar› Onur ile Melda
Gürel, 9 ﬁubat 2008 tarihinde Baﬂkent Ö¤retmenevi
Gordion Salonu’nda yap›lan bir dü¤ünle mutlulu¤u yakalad›lar.
ﬁen ve Karaday› ailelerini kutlar, yaﬂam boyu mutluluklar dileriz.
* A¤›n-Akp›nar Mah.’den Halise-Mustafa Dinçer’in o¤lu, Birsen Dinçer’in eﬂi, K›vanç ile Aylin’in
babalar› Y›lmaz Dinçer, 11 ﬁubat 2008 tarihinde yaﬂam›n› yitirmiﬂ ve Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda topra¤a verilmiﬂtir.
* A¤›n-Hac›yusuf Mah.’den Feridettin Atatu¤’un
kardeﬂi Fahrettin Atatu¤, 18 ﬁubat 2008 tarihinde yaﬂam›n› yitirmiﬂ ve Ankara-Solfasol Köyü’nde topra¤a verilmiﬂtir.
Ölenlere Tanr›’dan rahmet, tüm yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.
* Dergimizin Kas›m-Aral›k 2007 say›s›n›n 20. sayfas›nda yay›mlanan “BÜYÜK ‹NSAN: ATATÜRK”
baﬂl›kl› yaz›n›n 3. paragraf›: “Nitekim birkaç kez suikast düzenlediler. Ne mutlu ki hevesleri kursaklar›nda
kald›.” ﬂeklinde olacakt›r. Düzeltir, özür dileriz.
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DO⁄UMLAR
MAHALLE/KÖYÜ
Kuzgeçe Mah.
Yenipayam Köyü
Müd. Hüs. Efendi Mh.
Hac›yusuf Mah.
Hac›yusuf Mah.
Hac›yusuf Mah.
ﬁenp›nar Mah.
Modanl› Köyü
Bahad›rlar Köyü
Beyelmas› Köyü
Samançay Köyü
Beyelmas› Köyü
Kaﬂp›nar Köyü
Tatara¤as› Mah.
Dibekli Köyü
Ö¤rendik Köyü
Müd. Hüs. Efendi Mh.
Müd. Hüs. Efendi Mh.
Balc›lar Mah.
Demirçar›k Köyü
Altunayva Köyü
Bahad›rlar Köyü
Pul Köyü
ﬁenp›nar Mah.
Modanl› Köyü
Pul Köyü
Yenipayam Köyü
Bahad›rlar Köyü
Bademli Köyü
Hac›yusuf Mah.
A. Yabanl› Köyü
ﬁenp›nar Mah.

ÇOCU⁄UN ADI SOYADI BABA ADI
DO⁄UM YER‹
Mehmet Tuna ASLAN
Mehmet
Avc›lar
Duru DO⁄AN
M. Özgür
Sakarya
Ö. Ferdi ALKAN
Cevdet
Elaz›¤
Yusuf ‹K‹NC‹
O. Avni
Yenimahalle
Elif ‹K‹NC‹
O. Avni
Yenimahalle
ﬁeymanur KOCA
F. Tamer
Elaz›¤
A. Ece USLU
ﬁ. ﬁeref
Keçiören
M. Akif YILDIZ
Ahmet
Seyhan
Ahmet VAROL
Mehmet
ﬁiﬂli
Efe KARADA⁄
Y. Birol
Çankaya
Yusuf AYAN
Cevdet
Alt›nda¤
Belinay B‹L‹R
Ali
Maltepe
F. Zehra FIRAT
Ersan
Çanakkale
Melinda SOYLU
Taylan
Haymana
Z. Naz ERGÜL
‹hsan
Üsküdar
M. Zahid AVCI
Sinan
Uﬂak
Kerem ÖREN
Murat
A¤›n
Efe AYDO⁄MUﬁ
Soner
Malatya
Alper DEM‹R
Erkan
Denizli
Elif MET‹N
Fatih
Güngören
‹rem GÜLER
Tunahan
B. Çekmece
Ece GÜNDÜZ
Osman
Balçova
Betül YILDIRIM
Ömer
Fatih
Enes AYDIN
Mehmet
ﬁanl›urfa
M.Yasin YILDIRIM
Osman
Ba¤c›lar
M. Fatih KILINÇ
Taner
G. Osmanpaﬂa
Azra ÇET‹N
Hüseyin
Konak
Kaan ﬁAH‹N
M. Yavuz
Malatya
A. Furkan ÖZDEM
Recep
Alt›nda¤
Bora KAHRAMANO⁄LU Zafer
Mersin
Emirhan UZUNO⁄LU
Çetin
A¤›n
Azra TÜRK‹Ç‹N
Mustafa
Alt›nda¤
Dünyaya yeni gelen yavrular›m›za yaﬂam boyu sa¤l›klar dileriz.

MAHALLE/KÖYÜ
Akp›nar Mah.
Ö¤rendik Köyü
Dibekli Köyü
Bademli Köyü
Yediba¤ Köyü
Beyelmas› Köyü
Hac›yusuf Mah.
Demirçar›k Köyü
Ö¤rendik Köyü
A. Yabanl› Köyü
Akp›nar Mah.
Sarayc›k Köyü
Bahad›rlar Köyü
Ö¤rendik Köyü
Sarayc›k Köyü
Dibekli Köyü
Bahad›rlar Köyü
Akp›nar Mah.
ﬁenp›nar Mah.
Beyelmas› Köyü

ADI SOYADI
EVLENEN‹N ADI SOYADI EVLENME YER‹
Y. Emre GÜLTEK‹N
D. Karol›na MAJTAS
‹ngiltere
ﬁenol KARADAYI
Hüsna KIRAÇ
Çankaya
Hatice ﬁAH‹N
Mehmet ETÜﬁ
G. Osmanpaﬂa
Neﬂe YALÇIN
Erhan SA⁄LAM
Konak
Esra ULUﬁAN
Hüseyin YÜKSEL
Konak
Hakan ÜNAL
Seda KARADA⁄
Kad›köy
Çi¤dem BAYKUT
Mehmet ÇALIﬁKAN
Keçiören
Zeynep ÖZDEM‹R
H. Serhat EM‹RO⁄LU
Esenler
M. Hakan KARADAYI Asl› DOYDU
Ba¤c›lar
Ahmet UYANIK
Gülden LEVENT
Malatya
Sad›k ÖZER
Kübra DEM‹RATAN
Antalya
‹brahim ERZURUMLU Duygu ULUCAN
Elaz›¤
Meltem UZUN
Alptekin GÜLER
Elaz›¤
Ayﬂe SUCU
Muttalip ÜNAL
Sincan
Funda ‹K‹NC‹
Mehmet DEM‹R
Bak›rköy
Güneﬂ ﬁENYÜZ
Özer UZUN
Eyüp
Murat AYHAN
Çi¤dem ÜNAL
Yenimahalle
M.Özlem ÇEKÜÇO⁄LU Ercüment KURT
Malatya
Güldemet AKGÜL
Bayram ARMA⁄AN
Karﬂ›yaka
H. Fethi AKSOY
Meltem F‹TÖZ
Karamürsel
Çiftleri kutlar, yaﬂam boyu mutluluklar dileriz.

DO⁄. TAR‹H‹
18.12.2007
25.12.2007
02.01.2008
02.01.2008
02.01.2008
04.01.2008
11.01.2008
12.01.2008
13.01.2008
15.01.2008
17.01.2008
18.01.2008
21.01.2008
21.01.2008
23.01.2008
25.01.2008
26.01.2008
26.01.2008
10.02.2008
11.02.2008
13.02.2008
13.02.2008
15.02.2008
16.02.2008
17.02.2008
18.02.2008
18.02.2008
21.02.2008
24.02.2008
25.02.2008
25.02.2008
27.02.2008

EVLENENLER
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EVL. TAR‹H‹
21.07.2007
05.01.2008
21.01.2008
24.01.2008
24.01.2008
25.01.2008
26.01.2008
27.01.2008
27.01.2008
28.01.2008
29.01.2008
31.01.2008
08.02.2008
13.02.2008
14.02.2008
16.02.2008
16.02.2008
19.02.2008
25.02.2008
26.02.2008
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ÖLÜMLER
MAHALLE/KÖYÜ
ﬁenp›nar Mah.
Baﬂp›nar Mah.
Tatara¤as› Mah.
Yediba¤ Köyü
Uzungil Mah.
Samançay Köyü
Sarayc›k Köyü
Altunayva Köyü
Balkayas› Köyü
Modanl› Köyü
Sarayc›k Köyü
ﬁenp›nar Mah.
Altunayva Köyü
Demirçar›k Köyü
Yenipayam Köyü
Sarayc›k Köyü

ADI SOYADI
DO⁄UM TAR‹H‹
ÖLÜM YER‹
Hüseyin ÖZBEN
02.03.1924
Konak
‹moﬂ YAPICIO⁄LU
13.04.1948
Çankaya
Ahmet GENÇOSMANO⁄LU 27.03.1948
Band›rma
Ziya SEV‹NÇ
01.01.1942
Konak
Raife SARIGÜL
30.11.1957
Üsküdar
Osman KÖKSAL
02.09.1933
Alt›nda¤
Hatice KAYA
01.02.1930
Elaz›¤
Fatma KAYA
01.02.1940
Sincan
Hava ERGÜL
20.05.1919
Ba¤c›lar
Osman KARAGÖZ
08.04.1927
A¤›n
Hanife ÇEV‹K
15.03.1920
Mamak
Hatice DEM‹REZER
14.07.1924
Malatya
Ali Galip YILMAZ
03.03.1944
ﬁiﬂli
Ayhan ASLAN
01.03.1944
Seyhan
Ayﬂe ALADA⁄
01.07.1924
Malatya
Hamdi AGGED‹K
01.09.1925
Konak
Ölenlere Tanr›’dan rahmet, tüm yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.

ÖLÜM TAR‹H‹
25.12.2007
30.12.2007
02.01.2008
03.01.2008
03.01.2008
05.01.2008
12.01.2008
14.01.2008
20.01.2008
24.01.2008
26.01.2008
28.01.2008
31.01.2008
08.02.2008
08.02.2008
20.02.2008

OKURLARA MEKTUP
De¤erli Okurlar›m›z,
Ankara-A¤›n Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i taraf›ndan ç›kar›lan ve gelecek
kuﬂaklara en büyük kültür miras› olarak b›rakaca¤›m›z “A¤›n Düﬂün ve Sanat
Dergisi”, yay›n hayat›na ilk kez 1967 y›l›nda “Merhaba” demiﬂ ve 41 say› yay›mlanm›ﬂt›.
Zorunlu nedenlerden dolay› yay›n›na ara verilen dergimiz, 1991 y›l›ndan bu
yana, yani tam 18 y›ld›r aral›ks›z olarak yay›mlanmaya devam ediyor.
Dergimizin ilk dönemde 41, 1991 y›l›ndan beri de 194 say› (mükerrer say›larla 198) yay›mland›¤› dikkat al›nd›¤›nda, ç›kar›lan toplam dergi say›s›n›n 239 say›ya ulaﬂt›¤› görülüyor.
Bu, bir yay›n organ› için gerçekten büyük bir baﬂar›. Ekonomik vb. nedenlerden dolay›, her y›l onlarca-yüzlerce yay›n organ›n›n yay›m›na son verildi¤i, çeﬂitli içerikteki kitap ve dergilerin kitapç› raflar›nda beklemeye mahkûm oldu¤u
bir ortamda, küçük ama ﬂirin bir Anadolu kasabas› olan güzel A¤›n’›m›z›n, aral›ks›z olarak 18 y›l gibi çok uzun bir süredir “kültür ve sanat” içerikli bir dergiyi
yaﬂatabilmesi gerçekten övünülecek bir olay…
‹ﬂin en övünç ve gurur duyulacak di¤er bir yan› ise; bu yay›n organ›n›n hiçbir siyasi partiden, holdinglerden, ç›kar gruplar›ndan vb. destek almadan, yaln›zca evet yaln›zca siz de¤erli okurlar›ndan ald›¤› güç ve destekle bugünlere ulaﬂabilmiﬂ olmas›d›r. Bu güç ve destek devam etti¤i sürece; sürekli ayd›nl›¤›n, ça¤daﬂl›¤›n, Cumhuriyetin ve onun ilkelerinin yan›nda olan A¤›n’›m›z ile her ortamda do¤rulu¤un, dürüstlü¤ün, çal›ﬂkanl›¤›n simgesini temsil eden A¤›nl›n›n sesi
ve nefesi olmaya devam edecektir.
Bu nedenle, dergimiz içeri¤inin daha da zenginleﬂebilmesi için çeﬂitli türdeki
yaz›lar›n›z›, ﬂiirlerinizi, sanata yönelik çal›ﬂmalar›n›z› göndermenizi bekliyoruz.
Daha nice y›llar birlikte olmak dile¤iyle, kal›n sa¤l›cakla...

A⁄IN

