MENDERESİN
DEVELERİ
ANILAR-DENEMELER
Yılmaz SUNUCU
İmecenin utkusu ile 11. Baskı

Bu yapıt ne bir övgü, ne de yergidir. Bir eğitim kurumunun (Köy
Enstitülerinin) tarihsel tanıklığında Türkiye’mizin 1946-1962 yılları arası
ekonomik, toplumsal, siyasal ve ekinsel yaşantısının anatomisidir.
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Yılmaz SUNUCU’nun tüm yapıtlarını e-kitap olarak
www.yilmazsunucu.com sitesinden okuyabilirsiniz.
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YİRMİÜÇ YIL ÖNCEDEN KALAN

AÇIK TEŞEKKÜR
1-Nadir NADİ
2-H.Veldet VELİDEDEOĞLU
3-Reha İSVAN
4-Mustafa EKMREKÇİ
5-Hürrem ARMAN
6-Kemal ANADOL
7-Ayşen SUNUCU
8-Arzum SUNUCU
9-Rahmi UYGUN
10-Nilgün UYGUN
11-Zeliha ŞEHİRLİOĞLU
12-Nazım BAYATA
13-Saadettin DİKKAYA
14-Leyla KIYAFET
15-Hasan KIYAFET
16-Bülent HABORA
17-Zeki DÜMEN

18- Şeyda ATEŞ
19-Nesrin ÇETİN
20-Özcan YAVAŞ
21-Gülşen DEDEBAL
22-Şener DEDERBAL
23-Vefa ÖZTÜRK
24-Rahmi OTO
25-Hakan DÜNDAR
26-Ahmet GÜNBAŞ
27-Mustafa TÜRE
28-Yurdanur TAŞTAN
29-Latif KÜEY
30-İbrahim MÜLAYİM
31-Muzaffer ÖZKAN
32-Nermin DEDEŞAH
34- Hamza UÇARLI

Yukarıda isimlerini sıraladığım dostlar ve büyüklerim
yapıtım baskıya girmeden önce okuyup görüşlerini
bildiren can dostlardır. Bunların dışında kimler okudu
bilmediğimden isimlerinden söz edemediğim onlarcası
var.Yapıtım daha dosya iken dostlar dostlarına ileterek
okuyan dost sayısı yüzleri çoktan aştı.
Bu yapıtın baskıya girmesine onlar karar verdi.
Herkese sonsuz teşekkürler. 29 Ekim 1989
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ÖNSÖZ YERİNE
Ekseriya sabaha karşı
Kurşuna dizilir mahkumlar
Bir sünger taşına benzer anne sütünden yapılan heykel
Bari şu trampetler çalmasa
İnsan gürültüye gitmese...
Orhan M. Arıburnu
“İlk önceleri geldiler, komünistleri alıp götürdüler. Ben sesimi
çıkarmadım.
Beni ilgilendirmiyordu.
Sonra,Yahudileri aldılar toplama kamplarına, işkenceye götürdüler.
Ben yine sesimi çıkarmadım. Çünkü bana göre bir şey yoktu.
Sonra Sosyal Demokratları vurmaya hapse atmaya, toplama kamplarına
götürmeye başladılar. Ben yine sesimi çıkarmadım.
Çünkü bana dokunan yoktu.
Bir gün kapım çalındı. Beni alıp toplama kamplarına götürdüler,
işkenceye...
Hiç kimse ses çıkarmadı.
Çünkü ses çıkaracak kimse kalmamıştı...”
Friedrich Martin NİEMÖLLER*.
İnsanın ve insan için yaratılanların
gürültüye gitmemesi için...
Tek kişi kalmadan önce de
sesimizi çıkarmak için . . .
Yılmaz SUNUCU

*F.M. Niemöller (14 Ocak1892- 6 Mart 1984)
Alman Protestan Kilisesi’nin Nazilerle işbirliği yapmasına karşı çıkan kilisenin yöneticisi ve Dünya
Kiliseler Konseyi başkanı, Önceleri inanmış bir Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi seçmeni olan
Niemöller kiliseler arası kavgalardan sonra kendini geliştirerek nasyonel sosyalizim karşıtı olarak
inançlı bir direnişci olduğu için 1937 yılında tutuklanarak Sachsenhausen Toplama Kampına
götürüldü.
Dünya gerçeğini yukarıdaki onbir cümlelik özgün düşüncesiyle açıklayarak tarihteki yerini aldı.
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ONBİRİNCİ KEZ
MERHABA . . .
Çok kişi inanmayacak.
Belki siz de...
Elinizdeki yapıt bunca yıldır hiçbir kitapçı da satılmadı.
Gene de 11. Baskıya ulaştı.
Size de baskıdan önce basımı için zorlayan yedinci sayfada isimleri
bulunan dostlar ve baskıdan sonra size ulaşması için omuz veren
dostlar eliyle ulaştı.
Bunların içinde baskı giderlerine katkı koyanlarda var.
Tümüne , tümünüze;
SONSUZ TEŞEKKÜRLER
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FARKLI BİR GELİŞME
Menderesin Develeri yapıtımın yeni baskısı için beni zorlayan
dostlara;
"Eğer bu yapıtımın ekonomik bir getirisi olursa onu Uşak Yaren Evi
ütopyama aktaracağım," demiştim.
Elinizdeki yapıtı basımevine teslim edeceğim gün Uşak'a gittim.
Oradaki dostlar "Uşak Lisesi Mezunları Derneği," isimli bir örgüt
kurmuşlar.
Onlarla Menderesin Develeri üzerine konuştuk. Bu kez onlar, kitleye
ulaşmasında her türlü katkıya hazır olduklarını söylediler.
Paylaşmak güzeldir.
Ben de; Menderesin Develeri'nden gelecek bir akarın yarısını Uşak
Lisesi Mezunları Derneği Hesabı'na aktarılması koşulu ile "evet,"
dedim.
Sizlere de aynı önerimi sunuyorum.
İçinde bulunduğunıuz örgütlere sizlerin uğraşları yoluyla kitaplarımın
getirilerini aktarmaya hazırım.
Bu bilgiler ışığında kitabımdan edinmek isterseniz baskı giderlerine
katkı koyan Bornova'da Kezban ŞAHİN TAYSUN ve Nazile
ŞANLITÜRK'ten, Konak Aziz Han No : 406’da Arzum SUNUCU
KERİMOVA'dan , Karabağlar’da Hamza UÇARLI ‘dan Güzelyalı
Dönemeç Yayıncılık’ta Kültüral YILMAZ’dan Uşak'ta Uşak Lisesi
Mezunları Derneği’nden ,Yusuf BODUR, Turgay ERDEMİR,Türkan
KESKİN,Zühal BAŞPINAR’a,Konak Salih Ağa İş Hanı No 426 da UşakUlubeyliler Derneğinde Mustafa KAYTAN,Vilakent’te Sevgi
ZENGİN’e Konak Tibaş İş Hanı 402 de Avukat Sabri KURT’lara
ulaşarak edinebilirsiniz.
Bu dostlara ulaşamazsanız Yılmaz SUNUCU’nun 09540457 .nolu
posta çeki hesabına veya Bornova İş Bankası 3403 / 738115 nolu
hesabına Uşak Yaren Evi iç düzenleme giderine katkı olarak en az 10
TL bağış göndererek adresinizi;
yilmazsunucu@mynet.com adresine bildirirseniz istemleriniz en kısa
sürede sizlere ulaştırılacaktır.
Her şeyin güzel olaması dileği ile...
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SAVAŞSIZ BİR SAVAŞ
Yaşam başlıbaşına bir savaş.
Donkişot değirmenlerle savaştı.
Uğur Mumcu, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Muammerr Aksoy ve
isimleri buraya sığmayacak yüzlerce aydınlanmacı karanlıkla savaştı.
Urfa Birecik'te Kelaynaklar yok olmamak için savaşıyorlar.
Dünyanın Jandarmaları Vietnam'da, Ortadoğu'da, Afganistan'da
daha birçok yerde savaştılar, savaşıyorlar.
Bu jandarmalar gerekirse Bosna-Hersek ve Biafra örneği
savaşa seyirci de kalabiliyorlar.
Seyirci olmak kolay.
Savaş çirkin.
Savaş zor.
Seyircilik kolay.
Sayın İlhan Selçuk’ta dokuzuncu sayfada örneğini okuyacağınız 20
Haziran 1995 tarihli köşe yazısında size bir savaş daha öneriyordu.
Kendilerince bir savaşım verdiğini sananlar…
83 yaşındaki Sayın İlhan Selçuk’u 24 Mart 2008 günü
sabaha karşı saat 07 04 te gözaltına aldılar.
O ve diğer tüm aydınlanmacılar savaşımlarını sürdürüyorlar.
Şu anda İlhan Selçuklar ışık olup uçtular.
Sizlere savaşsız bir dünya diliyorum.
Dinazorlar. Kelaynaklar.
Bir savaşda ben öneriyorum.
Katılabiliyor musunuz çok değerler kaybolmadan çağdaş bir dünyada
ümmet veya tebaa olmadan özgür düşünen, özgür bireyler olma
savaşına hazır mısınız?..
Savaşımız kutlu,
Utkunuz yakın olsun...
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Sayın İlhan SELÇUK’un önerdiği savaş.
CUMHURİYET

20 HAZİRAN 1995

PENCERE
-----------------------------------------İlhan SELÇUK-------------

Mandayla Dinazorun Savaşımı...
Dinazor deyince aklınıza ne geliyor? ...
Eski çağlarda yaşamış, soyu tükenmiş bir yaratık;ama, ne
yaratık?..Çoğu iki ayak üstünde yürüyen ,kimi piliç boyunda, kimi dev
gibi, kimi otobur, kimi korkutucu, kimi filmlere konu olacak kadar ilgi
çekici yabanıl bir hayvan...
Ya manda?..
Mandayı kim bilmez ki !...Evcil...Geviş getiren...Hantal...
Dinozorun soyu eski çağlarda tükendiğinden, bu yaratığa ilişkin
deyişlerimiz yok; ama, mandaya dönük
olanlar pek çok, birisi çok yiyip tıkınıp da şişmanladı mı
laf gediğine konur:
-Manda gibi şişmanladı !...
Bir başkası gereksiz yere olduğu yere yayılıp ötekine berikini tedirgin
etti mi:
-Manda gibi yayıldı...
Hantallaşan kişi uyarılır:
-Mandalaşma !...
2000'e 5 kala, bizim medyada her iki hayvanı da degişik
amaçlarla dile getienler var.Kuvayı Milliye ruhuna sahip,
bağımsızlığı ve özgürlüğü savunan,sosyal adaleti
benimseyen, sosyalist görüşlü yutsever ve namuslu kişiye
yakıştırılan ad nedir:
Dinozor !...
Niçin dinozor?
Çünkü dinozorun soyu kurudu, Kuvayı Milliye ruhu öldü, sosyal
adaleti savunmanın modası geçti,sosyalizm sizlere ömür,bağımsızlık
artık bir anlam taşımıyor;yutseverlik nedir ki!...Çekiver
kuyruğunu...Peki, manda sözcüğü kime yakışıyor?
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Sözlüğe başvuralım:
"Uluslararası hukukta manda, kendini yönetebilecek
düzeyde olmayan ya da örgütlenme yeteneğinden yoksun
toplumlara uygulanan rejim..."
Tarihimizde örneği var;
1919'da Türkiye'de çoğu kişi manda istiyordu. Hem de Amerikan
mandası!...Aradan üç çeyrek yüzyıl geçti; bugün mandayı
bize”ilericilik” diye yutturmaya çalışıyorlar. Öyle görülüyor ki
Türkiye'deki siyasal yaşam dinazorlarla mandalar arasında
sürecek...Hangisi kazanacak?.. Denebilir ki:
-Dinazorun soyu tükendi, eğer yaşamasını bilseydi,
değişen koşullara ayak uydursaydı, kökü kurumazdı...
-İyi ama, artık yaşamayan bir yaratığa bunca saldırının
anlamı ne?'.. Herkes işini gücünü bırakmış,dinazorlarla uğraşıyor.
Eğer dinazorun soyu tükenmişse,yaşamda işlevi de bitmiş
demektir.Neden gündemin birinci maddesinde hep dinazorlar var?..
Yoksa yeniden mi canlanıyorlar?..
-Gelecek mandanındır...
-Valla mı?..
-Kuşku mu var?..
-Mandanın eti yenir, arabaya koşulur. Kurtuluş Savaşı'nda Kuvay-ı
Milliye'ye manda arabalarıyla silah taşınmıştı; ama, Kuvay-ı
Inzibatiye de mandaları kullanmıştı. Hem manda boynuzludur, dört
ayaklıdır,kim dürterse ya da kullanırsa ona uyar, manda bu şavaşımı
kazanamaz...
-Ya dinozor?..
-Eğer canlanırsa, ortalığı toz duman eder, herkes kaçacak
yer, girilecek delik arar...
Ne dersiniz? Türkiye'de kim kazanacak savaşımı?
Dinozor mu?... Manda mı?...
İlhan SELCUK
24 Nisan 2008 de saat 07 05 te gözaltına alınan Sayın İlhan Selçuk göz altına
alındığında yaşam koşulları nedeniyle beyin kanaması geçirdi.Mandalarla
savaşımını sürdürmek için “ Son Dinazor,” olarak yaşama yeniden döndü.
Işık olup aramızdan ayrılana dek “ Mandaların,” korkulu rüyası oldu.
Işıklar içinde uyusun. Y.S

10

NEDEN BÖYLE BİR KİTAP...
Köy Enstitüleri üzerine 27 Mayıs 1960 Devriminden sonra yeterince
yazıldı,söylendi. Ama bu yazılanların ve söylenenlerin üzerinden
yarım yüzyıl geçti. .Bu dönemde söylenenler ve yazılanlar çoğunlukla
övgülerdi. Bu övgüler kuru laflardan öte, bilimsel araştırmalar,
makaleler, anılar şeklindeydi.
27 Mayıs öncesinde yazılanlar da salt sövgüler şeklinde
yoğunlaşmıyordu.
Övgüler...Sövgüler... .
Köy Enstitüleri üzerine her ikisi de yeterince söylendi.
Gene de söylenecek sözler bitmedi...İşte bu bitmeyen sözlere
elimizdeki betikle, ben de katıldım.
Köy Enstitüleri üzerine bir yapıt da ben yazdım.
Bu yapıtta ben kendi yaşamımdan kesitler aktardım. Ama hiç bir
zaman kendimi anlatmak istemedim. Hatta özde Köy Enstitüleri’ni
de anlatmak istemedim. Ben dahabaşka olayları,daha doğrusu,
olaylar yumağını anlatmak istedim.
Bunu yapıp yapamadığımın yargısına siz okuyucular varacaksınız...
Betik olarak elinizde olmasının başka gerekçeleri de var.
Onlarıda sıralayacağım.
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GEREKÇE:1
1978 den sonra Eğitim Enstitüleri’nden uzun süre dört aylık
dönemlerle ellerine diploma verilip öğretmen yapılan kişilerden
birisi görev yaptığım okula yönetici olarak atandı.Onunla bir
söyleşimizde bana,"Eğitim Enstitüleri’ne girdiğimizde dört aylık
dönemlerde bizi öyle şartlandırdılar... Öyle şartlandırdılar ki... Köy
Enstitülü =Azılı Komünist... Aman Allah'ım... Ne kötü günlerdi o
günler... Amentü gibi bize her gün bunu aşılarlardı. Eğitim Enstitüsü
öncesi İmam-Hatip'te de bizlere farklı şeyler öğretmediler. " şeklinde
görüşünü belirtti

GEREKÇE:2
2011 yılının son günlerine geldiğim şu günlerde üniversitelere
hazırlanan, çeşitli üniversiteleri bitirmek üzere olan yakınlarım,
öğrencilerim, yeğenlerim var.
Bunların tümü de Köy Enstitüleri üzerine köklü bir bilgiden
yoksunlar.
Kimisi; "Çok iyiymiş..."
Kimisi; "Yok yaaa..." deyip geçiyorlar. Veyahut yeterince
bilgilendirilmediklerini içtenlikle süylüyorlar. İşte bu kesime de
birşeyler anlatmak istedim.

GEREKÇE:3
Üçüncü gerekçe. Sonuncu değil...
5.9.1989 tarihinde TV’ de “Eğrisiyle Doğrusuyla” isimli bir açık
oturumda ANAP'ın Sayın Milli Eğitim Bakanı Avni AKYOL;
"Köy Enstitülerinin deneyimlerinden yararlanacağız. Bu kurumların
uygulayıcılanın bilgi birikimleri bizlere ışık tutacak." diye görüşünü
belirtti. Bu yapıt için bir gerekçe daha doğdu.
Çünkü benim bu yapıtım Köy Enstitüleri’nin kuruluşunu degil,
yıkılışını anlatıyor.
Gerekçeleri yeni gerekçelerle çoğaltmayalım.
Sizlerin elinizdeki bu betik, belki de bildiklerinize yeni bir şeyler
eklemeyecek. 0 zaman da bildiklerinizin bir betikte toplanması
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sizlere birşeyler vermezse, bunu okumak için harcadığınız zamanınızı
çalmış olacağım için şimdiden özür dilerim.
Bu yapıtımı basılmadan önce okuyan dostlar bana yeterince övgüler
söylediler. Sizlerde okuduktan sonra bana övgüler söyleyebilirsiniz.
Övgüleriniz için şimdiden teşekkürler. Fakat ben sizlerden övgüler
beklemiyorum.
Övgü yerine yapıtı okuması gereken bir yakınınıza okutabilirseniz
beni daha da sevindirirsiniz.
Sürekli olarak yineledigimi bir kez daha yineleyeyim.
Ben bu betiğimde ne kendimi anlatmak istedim, ne de
Köy Enstitülerini...
Bu betiği okurken beni ve Köy Enstitülerini söküp atın.
Eğer geriye birşeyler kalırsa o zaman kendimi mutlu sayacağım. Ben
Köy Enstitülerinden önce, kendimden önce daha başka şeyler
anlatmaya çalıştım. Bunu başarabildiysem ne mutlu bana.
Bu betiği okuduktan sonra söyleyeceginiz övgüye de sövgüye de
saygı duyuyorum. Çünkü düşünce kaba kuvvete dönüşmediği sürece
saygı duyulacak en yüce değerdir.
Selam düşünceye saygı duyanlara...
Selam insana insanca değer verenlere...
Selam tüm insanlara...
Binlerce selam...
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Savaştepe’de;
Savaşterpe Köy Enstitüsü döneminden kalan binaların 2012
yılında uydudan görünümü. Bu binaların güney yönünde 5 km
uzaklıkta Çomaklı isimli tarım ve besicilik yapılan çiftliğimiz de
vardı.

14

YORUMSUZ...
CUMHURİYET/10 EYLÜL 1989

ANKARA NOTLARI
MUSTAFA EKMEKÇİ

Çıkmaz Sokak !..
7 Eylül, Torbalı'nın kurtuluş günüydü. O günler 9 Eylül’e dek, o
yörelerin kurtuluş bayramıdır. Babam da geçmiş oralardan.
Kurtuluşta süvariymiş. Ağabeyime anlatırmış o günleri. Ağabeyim,
Kırkağaç Savcılığı'na atandığında şöyle demiş:
-Kırkağaç'a geldiğimizde Kırkağaç yanıyordu, yangından ormana
saklandık...
Nazilli'nin, Aydın'ın kurtuluşu da o günler içindedir.
İlhan Selçuk, Aydın'da 7 Eylül İlkokulu'nda okumuş. İlhan Selçuk,
Torbalı'ya kurtuluş günü iletisi (mesajı) yolladı; Rıfat Ilgaz da öyle.
Torbalı'da "Basın ve Gülmece Etkinlikleri"kapsamında ölen
gazetecilerle yaşayan gazetecilere cadde-park adları verildi. Çağdaş
Gazeteciler Derneği başkanıyken ölen Rafet Genç'in anısına, bir
parka adı verilirken, karikatürcü Altan Erbulak'a bir alan ayrıldı.
Yaşayanlardan da Fevzi Hepşenkal'la, Abdurrahman Dilipak adları
birer caddeye verildi. Konumuz basın-gülmece ya, Torbalı Belediye
Başkanı Ertan Ünver'e takıldım:
-İşlerinize karışmam. Belediyeniz karar vermiş, caddelere, sokaklara
adlar koymuşsunuz. Sizin yerinizde olsam, Abdurrahman Dilipak
adını bir çıkmaz sokağa verirdim! Abdurrahman Dilipak'la
anlaşabileceğimizi sanmıyorum; kuşkusuz o da benim "Köy
Enstitüleri"ne, "domuz"a ilişkin yazılarıma kızıyordur; ben de onun
Torbalı'da açılan sokağından geçmeyiveririm! Dilipak'ın dili oldukca
sivri: "Argos" Dergisi'nin Nisan 1989 sayısında yazdığı "Din, İman
Vesaire" başlıklı yazısı şöyle başlıyor:
"On yılda on beş milyon genç çıktı yeni okullardan ve bunlardan
Fransa'ya tahsile giden bir grup, bir arkadaşları ölünce, onu
defnetmek için aralarından namaz kılan bir kişiyi bile bulamadılar...
Fakat dini tören yapılmadan gömülmesini de istemiyorlardı... Bu
konuda cenaze namazının nasıl kılınacağını, daha önce Türkiye'de
yaşamış bir Ermeni papazdan öğrenerek, yalan yanlış, şekli bir
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törenle gömmüşlerdi.Camiler ahır yapılmış,Sultanahmet Camii'ne
bile at ve eşekler bağlanmıştır. Bir tarafta saman yığılmış, öte yanda
beygirler tepişiyordu... Sultanahmet'in at bağlanan tarafındaki
çiniler at sidiğinden zarar görmüştü."
Baştan sona yalan yanlış, kulaktan dolma, şişirme dedikoduları böyle
yazıya dökmeyi bir gazeteciye yakıştıramadım.Atatürk dönemini,
CHP'nin tek parti dönemini kötüleyecek belli; ama neden yalana
başvurma gereği duyuyor? Kaynağı kim? Yok. Aynı yazıda "Köy
Enstitüleri" ne geçiyor; o da baştan sona yalan
yanlış şeylerle sürüp gidiyor. Şöyle diyor özetle:
"İmam-Hatipler kapanmıştı. Din-şeriat yoktu. İrtica ve yobazlıktı o.
Yeni uygar Türk toplumunun temelleri, Köy Enstitüleri vasıtası ile
atılacaktı! Köy Enstitüleri Türkiye'de modern bir kolhoz malzemesi
olacaktı. Öğrenciler iş içinde eğitilecek ve geleceğin Türkiyesi'nin
kurulmasında en yaygın anlamda bu köy öğretmenlerinden
yararlanılacaktı. Tarımdan teknikten, sağlıktan anlayan, sanat ve
edebiyatla ilgili ateist bir gençlik olacaktı bu..."
Köy Enstitüleri bir yandan Müslüman halkla bir çatışma içinde idi, öte
yandan milliyetçi gruplarla aralarında bir Türklük-Moskofluk
tartışması başlatmışlardı. Allah, din, evlilik müessesesi enstitü
çevresinde düşman ilan edilmişti. Kapalı bir komün hayatı yaşanıyor,
enstitülere tahsis edilen arazilerde ve burada devlet imkanlarının
tasarrufunda haksızlıklar görülüyordu. Öğretmen- öğrenci ilişkileri,
öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkiler büyük ölçüde cinsel serbestiye
sahipti...
Enstitülerin örgütlenmesinde büyük ölçüde Sovyet modelinden
yararlanılıyordu. Okulda ders verenler arasında, daha sonra
komünist hareket içinde yer alan birçok ünlü isim bulunmaktadır.
Behice Boran, Niyazi Berkes, Sabahattin Ali, Korkut Boratav da
bulunuyordu."
Abdurrahman Dilipak'in anlattığı yıllarda, kendisi doğmadığı gibi
(Dilipak 1949 doğumlu), Korkut Boratav da 1940 yılında beş
yaşındaydı. Beş yaşındaki çocuk Köy Enstitülerinde nasıl ders verir?
Dilipak'in en küçük bir araştırmaya bile yanaşmadığının, yanlışlara
nasıl kapıldığının en güzel örneği değil mi bu? İşte böyle çıkmaz
sokaktadır Dilipak! Yazısında, Köy Enstitüleri’ne olduğu gibi, onun
kurucusu İsmail Hakkı Tonguç'a da büyük haksızlık ediyor. Olmadık
şeyleri söylüyor. Torbalı Belediyesi ile Torbalı halkı gerçekten büyük
bir hoşgörü örneği veriyorlar.
Hoşgörü ne güzel bir şey!
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MASALIN ASLINI ANLATAN MASAL...
Genç Cumhuriyetimizin yaşamında Atatürk'ün özlem ve buyrukları
gereği çeşitli kurumlar geldi, yerleşti. Görevlerini yaptı. Hala da
yapıyor. Bu kurumlar içersinde görevlerini yapıp, yaşam sürelerini
dolduranlar var.Bu kurumlar içerisinde şu anda yaşamadığı halde
unutulmayanlar var. Unutulamayanlar var.Bu kurumlar içerisinde
doğmadan ölenler var. Bu kurumlar içerisinde yıllardır
unutulamayanlar var.
İşte "Köy Enstitüleri" bunlardan biri...Unutulmayanlardan biri. İşte
bu "Köy Enstitüleri" çok kısa yaşam süreçleri içersinde çok büyük
işlev yapanlardan biri. Benim bu yazım, genelde anlatılan "Köy
Enstitüleri" ne ilişkin yazılanlardan biri...
Öyleyse;
"Köy Enstitüleri" neydi? ...
Bugüne dek "Köy Enstituleri" üzerine çok şeyler yazıldı.Bugüne dek
"Köy Enstitüleri" üzerine çok şeyler söylendi.
Amma;
"Köy Enstitüleri"ni öğrenmek işin söylenenleri dinlemek yetmiyör.
"Köy Enstitüleri üzerin yazılanları okumak gerekiyor. Okumak da
yetmiyor. "Köy Enstittüleri"ni kökeninden öğrenmek gerekiyor.
Benim bu yazım "Köy Enstitüleri" anlatmayacak...
Çünkü, "Köy Enstitüleri"ni anlatmak kolay degil...
Ben bu yapıtımda yıkılmak istenen bir kurumun yıkıldık tan sonra da
nasıl ayakta kalabildigini anlatmak istedim. Ben bu yapıtımda kökleri
halkımıza dayanan ulu bir çınarın kolay kolay kurutulamayacağını
anlatmak istedim. Ben bu yapıtımda yorum yapmadım. Anılarıma
katkı katmadım. Salt yaşadığımız olayları aktardım.
Kısacası "Köy Enstitüleri"ni doğal yaşantılarında, doğal olarak
anlatmak istedim
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"KÖY ENSTİTÜLERİ" NEYDİ?...

Biraz da bunu irdeleyelim..
"Köy Enstitüleri" Atatürk'ün özlemiydi...
"Köy Enstitüleri" Atatürk'ün düşüydü.
"Köy Enstitüleri" Atatürk'ün o günün koşullarına göre yaratmak
istediği bir eğitim kurumuydu. Atatürk'ün Söylev ve Demeçlerini
irdelersek bu konuyu tüm alçıklığıyla gözleyebiliriz.
Atatürk açıkça adını koyarak "Köy Enstitüleri" adlı bir okul açın
demiyordu. Adını koymuyordu Ama bu okulların işleyiş şeklini,
amaçlarını, demeçlerinde açıkça belirtiyordu. Böyle bir eğitim
kurumunun özlemiyle yanıyordu...
Şimdi "Söylev ve Demeçlerindeki" görüşlerini biraz sonraya
bırakalım. Ulusal Kurtuluş Savaşmızın son günlerine gelelim.
9 Eylül 1922’ de Ulusal Kurtuluş Savaşımız utkuyla sonuçlanmış, bir
ay sonra 11 Ekim 1922'de de "Mudanya Antlaşması'nın"
imzalanmasıyla bu utkumuz onaylanmıştı. Mudanya Antlaşması’nı
İsmet Paşa Ankara'ya şu telgrafla bildiriyordu.
"Mudanya Mukavele-i Askeriyesi, 11 Teşrinevvel/1338
de saat 6'da imza edilmiştir."
Garp Cephesi Komutanı İsmet
Mudanya Antlaşması'nın imzalanması Ankara'ya bu telgrafla
bildirilmişti. Bu haber kente, hatta tüm yurda yıldırım hızıyla dağıldı.
Böylece 9 EylüL 1922’ de düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle
ordunun kazandığı utku Mudanya Anlaşmasıyla da siyasal olarak
onaylanmış oluyordu. Bu utkuyu Büyük Millet Meclisi’ndeki
Milletvekilleri birbirlerini
kucaklayarak, birbirlerini öperek
kutluyorlardı.
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Fakat Mustafa KEMAL için durum bambaşka idi... Çünkü daha
İzmir'de iken 9 EylüL 1922’ den sonra düşüncelerini Mustafa KEMAL
şu şekilde açıklıyordu. .
"-Milli Mücadelenin bu safhası kapanmıştır. İkinci safhasını açmak
gerekiyor,”
Bu durumda ikinci "Safha" ne idi?..
Bu görüşünü yaşamı boyunca gerçekleştirdiği devrimlerinden ve 10
Kasım 1938'den sonra da bıraktığı Atatürkçülük gerçeğinden
öğreniyoruz. Bu Atatürkçülük gerçeğini de hiç bir yoruma gerek
kalmadan "Söylev ve Demeçleri'nden" okuyoruz.
Ata'mızın Söylev ve Demeçleri'nden Milli Eğitime ayırdıkları diğer
konulara ilişkin olanlardan daha da fazla. Bu gürüşlerini Atatürk 10
Kasım 1938 de saat 9:05 de yaşamını noktalamadan önce 1 Kasım
1938'e dek (özellikle Milli Egitim üzerine Görüş ve Düşüncelerini) Her
yerde ve her zaman açıklamak ister. Bu gürüş ve düşüncelerinin
kaynağı "10. yıl Söylevi" ile "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" isimli
yapıtlarıdır. Bu yapıtlarından alıntılara dayanarak söylediklerini şöyle
sıralayabiliriz.
1 Mart 1922'deki T.B.M.M. Açış Konuşmasından;
"...Bu yurdun gerçek sahibi ve topluluğumuzun büyük çoğunluğu
köylüdür. İşte bu köylüdür ki, bu güne değin bilgi ışığından yoksun
bırakılmıştır. Bundan ötürü bizim izleyebileceğimiz Milli Eğitim
Politikasının temeli, önce içinde bulunduğumuz bilgisizliği
gidermektir. Ayrıntılara girmekten karçınarak bu düşüncelerimi
birkaç sözcükle açıklamak için diyebilirim ki; genel olarak bütün
köylüye okumayı, yazmayı, matematikte dört işlimi öğretmek,
yurdunu, ulusunu, dinini, dünyasını tanıyacak kadar tarih, coğrafya,
din ve ahlak bilgisi vermek, Milli Eğitim programımızın ilk amacıdır..."
27 Eylül 1922'de Bursa Şark Tiyatrosu’nda Öğretmenlere yaptığı
konuşmadan...
"... Milli Eğitim alanında ne pahasına olursa olsun, tam bir başarıya
ulaşmak gerekir. Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ordularınızın
zaferi için ortam hazırladı. Gerçek zaferi sizler kazanacaksınız ve
yaşatacaksınız. Ve mutlaka başarıya ulaşacaksınız. Ben ve bütün
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arkadaşlarım sizi izleyeceğiz. Ve sizin karşılaştığınız engelleri
kıracağız. "

1 Kasım 1926'da T.B.M.M. Açılış Konuşmasından...
"... Her şeyden önce yeterli ilkokul öğretmenlerinin yetiştirilmesi için
az sayıda, fakat araçları ve öğretim kadroları tam büyük kuruluşlar
meydana getirmek ve bu kuruluşlardan yeteri kadar öğretmen
yetiştirmek için meclisin aldığı tedbirlerin uygulamasına önemle
çalışılmaktadır..."
"1 Kasım 1937 T.B.M.M. Açış Konuşmasından..."...
Okuyup yazma bilmeyen tek yurttaş bırakmamak Milli Eğitim
Bakanlığımızın üstüne aldığı en büyük ve en engin görevdir...
1 Kasım 1938 T.B.M.M. Açış Konuşmasından...
(Bu konuşmayı Atatürk adına Başbakan Celal BAYAR yapmıştır.)
"... Geçen yıl denemelerinin umut verici olduğunu söylediğim
öğretmen okulları iyi sonuçlar vermiştir: Eğitim kadronuza bu yıl
1500 kişi daha katılmıştır.."
Not: (Bu konuşmada sözü edilen okullar KöyEnstitülerinin temelini
oluşturan Kızılçullu ve ÇiftelerKöy Öğretmen Okulları ve Egitmen
Kursları denemeleridir.)
Atatürk'ün Milli Eğitim üzerine söylediği sözleri daha da uzatıp
ayrıntıya girmeye gerek yok. Bu konuda Atatürk'ün özgün özel
yapıtları var. İlgi duyanlar bu yapıtlardan daha da ayrıntılı bilgi
edinebilirler. Atatürk’ün devrimlerini halka Cumhuriyetimiz için
halkımız için yapılması gerekenleri, halkımıza sindire sindire
anlatarak gerçekleştirdiğini unutmamak gerekir.
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Köy Enstitüleri kurulurken ülkemiz yirmi bir bölgeye ayrılmıştı.
Her Köy Enstitüsü kendi bölgeleri içinde kalan illerden öğreci
alabiliyordu.
Her Köy Enstitüsüne diğer Köy Enstitülerinden çeşitli nedenlerle
farklı çalışmalar yapmak için öğrenci gurubları gidiyordu.
Böylece her bölgenin çocukları gün yirmidört saat bir kaç ay gerekli
çalışmaları yaparken birbirlerini tanıyorlar, tanışıyorlar yerel
değerlerini birbirlerine aktarıyorlardı.
Gelecek yıllarda ülkemizin eğitiminde ve yönetiminde görev alacak
12-17 yaş arasındaki çocuklar ülkemizin farklı noktalarınıda
tanımış oluyorlardı.
Dinsel inanç, etnik köken, ten ve bölgesel ayrıcalık 12 - 17 yaşları
arasında ki çocuklların beyinlerinde yer etmemişti.
Bu ayrıcalıklar hiç bir ortamda hiç bir koşulda gündemin konusu
olmamıştı.
Özellikle gündeme gelen konu, doğu ve güneydoğu illerinin çeşitli
nedenlertle çeşitli konularda geri kalması nedeniyle bu bölgelerde
görev almanın ilk erek olduğu, özellikle öğrenciler arasında
gündemin ilk konusu idi.
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AMA BU,
HER ZAMAN BÖYLE OLMAMIŞTIR.
Cumhuriyetimizin ayakta kalabilmesi için devrimlerine karşı çıkanlara
gerektiğinde kişisel ağırlıgını koyduğu da olmuştur.
Çünkü, ona göre Cumhuriyetimizi sağlam temellere oturtmak
gerekiyordu. "Asıl Safhayı" açmak gerekiyordu. Sıra " Saltanatın" ve
"Hilafetin" kaldırılmasına geldi. Saltanatın ve hilafetin kaldırılmasına
çeşitli gruplar, çeşitli nedenlerle karşı çıkıyorlardı. "Zaman Erken."
"Toplum hazır değil." diyerek konuyu geçiştirmek istiyorlardı. Hatta
Atatürk'e "Halifelik" önerip halifeliğin kalkmasını önlemek isteyenler
de vardı. Atatürk kararlı idi. Cumhuriyet saltanat ve hilafetle
bağdaşamazdı. Cumhuriyet saltanat ve hilafet gibi kendine ters
temellere oturtulamazdı.Cumhuriyete doğrudan karşı çıkamayıp
dolaylı yollardan karşı çıkanlara ve hatta bu arada kendisine halifelik
önerenlere Atatürk kesin tavırını koydu. Bu konuyu görüşen
komisyonda Atatürk son sözünü söyledi.
Ve Şöyle Dedi;
“Efendiler!...
Hakimiyet ve Saltanat hiç kimseye, ilmin icabıdır diyemüzakere ile,
münakaşa ile verilmez. Kudred ve zorlaalınır. Nitekim Türk Milleti
Hakimiyet ve Saltanatı, isyan ederek kendi eline bilfiil almıştır. Bu bir
emrivakidir.
(oldu-bittidir)Mevzubahis
olan
millete
saltanatını,hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız
değildir... Mesele zaten emrivaki olmuştur. Şimdi mesele bu emrivaki
olmuş hakikati ifade etmekten ibarettir. Burada toplananlar, meclis
ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce çok iyi olur. Aksi taktirde
hakikat gene usulü dairesinde ifade olunur. Fakat, ihtimal, bazı
kafalar kesilecektir..."
Böylece halka dayanmayan hiçbir devrimini gerçekleştirmek
istemeyen Atatürk, bazı kişilerin kişisel çıkarları için veya başka
nedenlerle halk adına Cumhuriyetin temel taşı olan devrimlerine
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karşı çıkanlara da kafalarının kesilebileceğini açıkça söyleyebiliyordu.
Çünkü komisyonda "Bazı kafalar kesilecektir" sözünü söylerken elini
bir bıçak gibi hareket ettirip, komisyonda bu konuya karşı çıkan
Ankara Mebusu Hoca Mustafa Efendi’nin boynunun hizasında
götürüp getirerek kesme hareketi yapıyordu.
Atatürk’ün kişisel görüşünü bu şekilde açıklayıp kendisine önerilen
halifeliği kesinkes benimsemediğini belirtmesinden sonra komisyon
konuyu yeniden görüşüp 1 Kasım 1922'de de bu konudaki yasanın
onayıyla saltanat kaldırılmış oludu.
Saltanatın kaldırılmasıyla
"Egemenlik Ulusundur" şeklinde özetlenebilen Atatürk Devrimlerinin
temel taşlarından biri daha gergekleşti. Atatürk gerekirse bu şekilde
kişisel ağırlığını koyarak devrimlerini gerçekleştirirken 1937 ye
gelindi.
1 Kasım 1937 de T.B.M.M.nde sözunü ettigi okullar; 1937 yılında Köy
Öğretmen Okulu ve Eğitmen, Kursları adıyla Kızılçullu ve Çifteler de
öğretime başlamıştı.Eğitmenler ve Köy Öğretmenleri yetiştiriyorlardı.
Köy öğretmenleri dışındaki Eğitmen adı altındaki bu kişiler salt
okuma yazma bilenlerin arasından kısa bir kurs sonucu
tarih,coğrafya , matematik gibi belli bilgilerle donatılıp okuma-yazma
savaşımına katılıyorlardı. Köy ilkokullarında görev alıyorlardı.
Bunların içinde çok başarılı olanları çıkmıştı. 1937-1940 Yılları
arasında öğretmen yetiştirmek için bir model aramaya başlandı.
Sonuçta 17 Nisan 1940 tarihinde Köy Enstitüleri yasası çıktı. Bu
yasadan önce 1937 yılından beri Kızılçullu ve Çifteler'de, eğitim
sürüyordu. Kepirtepe 1938'de, Ladik ve Gölköy 1939'da bu savaşıma
katıldılar. Bunlar yeni yasa ile "Köy Enstitüsü'ne" dönüşmüş
oldu.1940 Yılında yasanın çıkışı ile birlikte Arifiye, Beşikdüzü, Cilavuz,
Düziçi, Gönenköy, Savaştepe, Pazarören ve Aksu açılarak sayıları on
üçe çıktı. 1941 yılında Hasanoğlan ile İvriz,1942'de Ylıdızeli ile Pulur.
1944 de de Dicle ile Ortaklar açılarak sayıları yirmi oldu. Köy
Enstitüleri modeli kaynağını Atatürk'ün 1 Mart 1922

tarihindeki T.B.M.M.deki açış konuşmasından alıyordu. Ama Köy
Enstitüleri Yasası Atatürk'ün ölümünden sonra çıkmıştı.
27 Ey1ü11922'de Bursa'da Öğretmenlere Atatürk şöyle diyordu...
"... Milli Eğitim alanında ne pahasına olursa olsun başarıya
ulaşacağız... Ve sizin karşılaştığınız engelleri kıracağız…”
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Bu görüşün ışığında Köy Enstitüleri yazışmalarını doğrudan
bakanlıkla yapıyorlardı. Milli Eğitim Müdürü, Kaymakam, ve Valilik
Makamlarını yasa aradan kaldırmıştı. Harcamalarında da kendileri bu
makamların onayı olmadan bakanlığa sorumlu oluyorlardı. Bundan
amaç yazışmalarda geçen zaman kaybını önlemek, eğitim savaşımını
çok kısa bir sürede gerçekleştirmekti. 10 Kasım 1938 de Atatürk'ü
yitirmiştik. Atatürk'ün özlemlerinden olan çok partili döneme 1946
yılında girdik. 1946 Yılında muhalefet partisi ile iktidar partisinin
içindeki bir gurup, çeşitli konularda Köy Enstitülerini suçlamaya
başladılar. Bu suçlamalar,ve Köy Enstitülerine övgüler üzerine çok
şeyler yazıldı. Bu yapıtın konusu bu olmayacak. Çünkü bu övgüler ve
sövgüler üzerine yeterince kaynakça var. 1946'yılında da Erciş Köy
Enstitüsü açılabildi. Köy Enstitülerinin sayısı da 21'e yükseldi. Köy
Enstitülerinin tek amacı vardı. Bu amaç da Atatürk'ün söylevlerinden
aldığımız alıntılardaki genel temalardı.
Özellikle 1 Mart 1922 tarihli T.B.M.M. açış konuşmasında
söyledikleriydi. Bu konuşmasında söylediği gibi köy çocuklarını alıp,
onları bilgi ile donatıp, yeteneklerine göre eğitip,öğretmen, sağlık
memuru, hayvan sağlık memuru olarak köylerde görevlendirip,
köylüye önder yapmaktı.Köy Enstitüleri'nin tek amacı köy çocuklarını
iş içerisinde, iş için eğitmekti. Köylüye kendi içinden çıkan bir önder
göndermekti. Bu amaçla kurulan ve bir yerde Atatürk'ün özlemlerini
gerçekleştirmek isteyen bu kurumlar,
Cumhurbaşkanı İsmet iNÖNÜ'nün desteğiyle, Milli Eğitim Bakanı
H.Ali YÜCEL'in, İlköğretim Genel Müdürü İ.Hakkı TONGUÇ ve ekibinin
insan üstü enerjisinin ve de bir aşkın yarattığı güçle 17 Nisan 1940
tarihinde çıkan yasasıyla, yaşama geçti 1940 yılından 1946 yılına dek
altın çağını yaşadı. 1946 yılından sonra "Islahat Hareketi" adıyla
biçimsel olarak 1954 de. de iktidar değişikliğiyle yasal olarak yıkılıp
kapatıldı.
Bu 21 Köy Enstitüsü'nün tümünün adı Öğretmen Okulu oldu.
Öğretmen Okulu olduktan sonra da suçlamalar süre geldi. Bu
suçlamaları genelde şu başlıkar altında toplayabiliriz;
1- Doğrudan Bakanlıkla yazışıyorlar. Makam atlıyorlar.
(Oysa ki bu kendi yasasının bir buyruğudur)
2- Sol kitaplar okutuluyor. Rus Yazarları övülüyor.
(Okutulan bu kitaplar bakanlık klasikleri idi.)
3- Bu okullara tanınmış sicilli solcular girip çıkmaktadır.
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Hatta bu okullarda onlara görev verilmektedir.
(Bu kişiler Türkiye'mizde ve dünyada kendinden söz ettiren
bilim,sanat ve düşün adamlarıydı.)
4- Kızlar ve erkekler beraberce okuyorlar.
(Kızlar ve erkeklerin ayrı ayrı okumalarının sakıncaları zaman
zaman herkesce sıralanmıştır. Bu okulların yapısında da ayrı ayrı
okuma dönemi salt 1954-1957 yıllları arasında yaşama
konabilmiştir.)
Köy Enstitüleri’ne yakıştırılan suçlamalar sıraladığım bu dört
maddede kalmıyordu. Daha da uzayıp gidiyordu. Ama tümü de
tutarsız ve anlamsız şeylerdi. Suçlayanlarca her zaman her yerde
söylenenler de rahatlıkla bu dört maddede sıraladıklarımın
kapsamına girebiliyordu. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler
Şevket
Gedikoğlu'nun Evreleriyle Köy Enstitüleri isimli yapıtının 262 - 263 264. Sayfalarında ki açıklamalarıyla suçlamaları belge ve örnekleriyle
görebilirler. Bu konuda ayrıntıya girmeden gene de bu kaynakçayı
sıralamakta yarar buluyorum.
1- Köy Enstitüleri 1 Mart 1922 tarihinde T.B.M.M. Atatürk'ün yaptığı
konuşmadan başlayarak 1946 tarihine dek Köy Enstitüsü özlem ve
sevgisiyle anılmış, bu kurumlar üzerine yazılan yazılarda da övgüler
üzerine övgüler söylenmiştir.
2- 1946 yılından sonra Köy Enstitüleri üzerine 34 kitap yazılmış.
Bunun 31 Tanesi Köy Enstitülerine övgüler söylerken, 2 tanesi
konuyu geçiştirmiş, salt 1 tanesi de Köy Enstitülerini yermiştir. 31946'dan sonra çeşitli gazete ve dergilerde 665 yazı yazılmış, bu
yazıların 589'u olumlu, 76'sı olumsuz yönde olmuştur. Bu 76 yazının
hiç birinin bilimsel bir kaynağı yoktur. Yazılanların tümü yukarıda
sıraladığım 4 gerekçenin dışına taşamamaktadır. Bu denli üzerine
övgüler ve yergiler söylenen bu kurumlar gerçek anlamda 1940-1946
yılları arasında yaşayabilmişlerdir. 1946'da biçimsel, 1954'de de
yasal olarak kapatılıp, isimleri Öğretmen Okulu olarak değiştirilmiş,
eğitimlerini de Öğretmen Okulu olarak sürdürmeleri istenmiştir. Bu
yıldan sonra da kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı okullarda
toplanmışlardır. Ben bu okullara yasal olarak kapatıldığı 1954 yılında
girdim. 1954-1960 yılları arasında okudum. Okuduğum yıllardaki
anılarımı hiç bir katkı yapmadan yalın olarak anlatmaya çalıştım.Bazı
konuları yinelemek zorunda kalıyorum. Bir konuyu daha
yineleyeyim.
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Burada anlattıklarımla olumlu çalışmaları olan bir kurumun yasa ile
kapatılmasına karşın kolay kolay yok olmadığını belirtmek istedim.
Olumlu yapıların, tüm olumsuzluklara karşın uzun süre ayakta
kalabildiğini göstermek istedim. Bunu anılarımla vermek istedim. Bir
de 1946 yılından sonra yıkılma ortamının hazırlanmaya başladığı
yıllardaki anılarımı ekledim.Belleğimdeki anılar 1946 ya dek
değil1948 yılına dek uzanabiliyordu. Böylece 1948-1962 Yılları arasını
da kapsamlı olarak anlatıp yıkılışına ortam hazırlayan olayları
aktarmaya çalıştım. Bir de Köy Enstitülerine ilgi duyan genç
aydınlarımız bu kurumları salt isim olarak biliyorlar. Yeterince
tanımıyorlar. Ya da hiç bilmiyorlar. Bu kurumları onlara anılarımla
aktarmak istedim.Köy Enstitüleri konusunu yeni yeni kavramaya
çalışanlar şu şekilde bir yorumda bulunabilirler.
“Bu kurumlar bu denli köklü idi, neden yıkıldl?” diye sorabilirler. Bu
sorunun yanıtını ben bilmiyorum.
Ama gene de tarihsel bir belgeyi buraya aktarayım.
Samsun Bayındırlık Müdürü Sayın Tevfik İLERi Köy Enstitülerine
övgüler söylendiği 1944 yılında Samsun- Ladik Köy Enstitüsüne
gider ve şu konuşmayı yapar.
Aşağıdaki yazı noktalama işaretleri ve anlatım dili hiç
değiştirilmeden 19 Mayıs Dergisinin 1944 Yılı 66. sayısındaki
"Ladik Halkevi ve Köy Enstitüsü" başlıklı Bayındırlık Müdürü Tevfik
İLERi imzalı yazıdan alınmıştır.
“Evet tesadüfen görmemiş olanların katiyen bilmelerine ve tasavvur
etmelerine imkan olmayacak şekilde yepyeni bir gençliğin, yepyeni
neslin, bu Köy Enstitülerinde yaratılmakta olduğunu zevk alarak,
gurur duyarak gördük. Bugün dileğimiz, yurt içinde büyük Türkiye
içinde çok faydalı olan bu Köy Enstitüleri davasının muvaffak
olması, gerçekleşmesidir: Bu güzel, bu hayat dolu, istikbalimiz için
çok ümit verici bu enstitüden ayrılırken şöyle düşündüm; Şehirlerin
kasvetli, müfsit, insanı bedbin edici havasından bunalanlar buraya
uğramalıdırlar: Burası hastaya dimağ ve ruhlar için bir şifa kaynağı
olacaktır:
Bunların her biri yakında bir köye öğretmen olarak gidecekler.Bir
yandan o köye çiftçiliği, demirciliği, doğramacılığı en iyi şekilde
sokacaklardır. Bir yandan da enstitüden aldığı bilgiyi, ruhu
aşılayacaklardır.”
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KİŞİ
Kişi
Köyde muhtar olmayı düşünür
Kazada
Kaymakam
İlde
Vali
Bakalım nereye varacak
Memleketin hali…
Yılmaz SUNUCU
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RÜZGAR HER ZAMAN AYNI YÖNDEN ESMEZ Kİ
Yıllar akıp gider. Yıl 1950'ye gelir, 1950'den sonra artık Sayın Tevfik
İLERİ Milli Eğitim Bakanıdır, Fakat 1946 Yılından sonra iktidar partisi
Köy Enstitüleri'ne karşı muhalefetin ve kendi parti içi
muhalefetlerinin isteklerine sus payı verebilmek için,Milli Eğitim
Bakanı Hasan Ali YÜCEL'i ve İlköğretim Genel Müdürü İ.Hakkı
TONGUÇ ile ekibinideğiştirmişlerdir. Bu degiştirmenin adı iç ve dış
muhalefete "Sus payı" değil "Islahat Hareketidir" 1950 seçimlerinden
sonra iktidar da değişir. Sayın Tevfik İLERi Milli Eğitim Bakanı olur.
Artık Ladik'teki övgü dolu sözlerini unutur. " Köy Enstitüleri ver bu
kurumları yaratan Bakan Hasan Ali YÜCEL, ilköğretim Genel Müdürü
İ.Hakkı TONGUÇ ve kadrosunda görev alan kişilerin büyük 'bir
bölümünü kapsayan suçlamalar okullardaki sıradan öğrencilere dek
ulaşır. Bu suçlayıcıların başında Sayın Milli Eğitim Bakanı Tevfik İLERİ
ilk sıralarda yer alır. Çünkü 1950'den sonra esen "Siyasi Rüzgar"
1944 lerin rüzgarı değildir. 1954 'de bu okullar kapatılmakla
kalınmamış, artık suç1amalar dönemi başlamıştır. Konu öncelikle
Hasan Ali'yi suçlamak olmakla birlikte, amaç bu okulları
karalamaktır. Olay mahkemelere dek uzanır. Mahkemelerde kişiler
ve kurumlar aklanmasına karşın,olaylar mahkemelerde aklandı
olarak gösterilmez. Bugün için bile,mahkemelere verildiği söylenerek
Köy Enstitüleri sistemi suçlanmaktadır. Aklanmalardan söz
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edilmemek tedir. Bu konularda da mahkeme tutanaklarıyla birlikte
ayrıntılı bilgi veren yapıtlar vardır. Bu kurumlar daha sonra yeniden
kurulması zaman zaman gündeme geldi. Hatta 27 Mayıs 1960
devriminden sonra da bu konu ile ilgili yasa hazırlıklarına başlandı.
Ama gene de bu gerçekleştirilemedi.Nedenini bilemiyorum...Bugün
için kurulabilir mi?.Gelecek bir dönemlerdekurulabilir mi?..Onu da
bilemiyorum. Bildiğim şu;
Ben bu okullara 1954 Yılında girip 1960 Yılında bitirdiğimi
söylemiştim. Benimle birlikte aynı yıllar başka enstitülere girip
oralarda okuyan arkadaşlar hiç de benim gibi olumlu anılar
anlatmıyorlardı. İçlerinde daha başka enstitülerde okuyup benim gibi
olumlu anıları olanlar da vardı. Bugün de anılarında övgü ile söz
ediyorlar. Bu okulları isim isim, yıl yıl sıralayıp, teker teker eleştirisini
yapmam olanaksız. Bu okullar için genel bir değerlendirme
yapmadan önce tümünün genel değerlendirmesini yapmak
gerekiyor. Ben kendi okulumdaki anılarıma dayanarak genel
değerlendirmeye geçmeden, bizim dönemimizden sonraki dönem
üzerine de bilgi verebileceği için bir anımı buraya aktarmada yarar
buluyorum. Değerlendirilmesi okuyucuda kalmak koşuluyla anımı
aynen aktarayım.Sanırım yıl 1978 idi. Görev yaptığım okulun
öğretmenler odasında oturuyordum. Yanımda Savaştepe'yi benden
bir yıl sonra bitiren bir arkadaş vardı. Kapıdan birisi girdi içeriye.
Yanımdaki arkadaş; Sessizce bana,
“Ağabey kapıdan giren arkadaşı tanıyor musunuz?” dedi
Ben : “Tanımıyorum,” dedim.
O, “Ben tanıyorum,” dedi.
Sordum nereden.
Dedi;
“Savaştepe'den”
Ve başladı anlatmaya...
“Siz son sınıfta iken bunlar birinci sınıfta idiler. Belki
Tanırsın” dedi.
Ben gene tanıyamadım. Yerimden kalktım. Odaya yeni giren
arkadaşa doğru ilerledim.
"Hoş geldin arkadaş," dedim.
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Yanımdaki sandalyeye oturttum. Başladım sormaya;
“Arkadaş. Savaştepe'yi bitirmişsin. Ben sizi tanıyamadım.
Yakından tanımak istiyorum. Sizin yatakhaneniz nerede
Idi?Yemekhaneniz nerede idi? Etütleri hangi binada yapıyordunuz?”
diye sordum.O başladı anlatmaya;
"Muhterem Hocam...Malum-u aliniz oralarda bir hayli tebettülat
oldu. Bu tebettülat vesilesiyle sizleri irşat edemeyeceğim." dedi.
Hemen branşını sordum. Hayret...
“Sosyal Bilgiler,” dedi.
Ben hemen yanıtladım o arkadaşın konuşmasını.
“Arkadaş sizde de bir hayli tebettülat olmuş. O nedenle ben de sizi
tanıyamayacağım.Birbirimizi yormayalım,”dedim.
Eve gittim.
Osmanlıca-Türkçe sözlüğe baktım.
Tebettülat = Değişiklik...
Bu arkadaş 12 Ey1ül 1980'den sonra doğup büyüdüğüm kentte Milli
Eğitim Müdürü oldu. 4-5 yıl o kentin Milli Eğitimini yönetti. Ben
okuduğum dönemleri anlatmaya çalışacağım. Ne o arkadaştaki
tebettülatı, ne de okullarımızdaki...
Artık siz karar verin gerekli belgeleri, anıları okuyarak
Milli Eğitimimizin zaman zaman uğradığı tebettülatları….Köy
Enstitüleri sağlıklı yaşadıkları 1940-1946 gibi 6 yıllık çok kısa süren
yaşamlarına karşın, bugün hala anı olarak da, isim olarak da
belleklerde yaşamakta.Aslındabu konuda yeterince yazı da yazıldı.
Hatta yeterincemasal da anlatıldı. Bir masal da ben anlatayım dedim.
Ama öyle bir masal ki...Gerçek bir masal...İşte bir masal da ben
anlattım Hem de gerçek bir masal...Bu masalın konusu olan Köy
Enstitüleri Türk EğitimTarihimize Atatürk'ün özlemiyle girdi. 1937'de
Köy Öğretmen Okulları ve Eğitmen Kursları olarak açılmaya
başlandı.17 Nisan 1940 tarihinde çıkan yasasıyla KöyEnstitüleri
açıldı.Sayıları, 1940-1948 arasında 21'e ulaştı.1946 seçimlerinden
sonra "Islahat Hareketi"adıyla başlayan düzenlemelerle yapısı
değiştirilmeye çalışıldı. Bu dönemde suçlamalar da başladı.
1954 seçimlerinden sonra da iktidar değişikliğiyle birtikte tümünün
adı Öğretmen Okulu olarak değiştirildi.Yapısında da köklü
değişiklikler yapılmaya başlandı. 1940-1946 yılları arasındaki
başarıları dış Ülkelerin Üniversitelerince araştırma konusu oldu. Bu
konuda "Bilimsel Tezler" hazırlandı. "Türk Milli Eğitiminin Mucizesi"
olarak övgü ile gösterildi.
Kısacası bir güvercindi, uçtu gitti.Masal oldu. Ama gerçek bir masal...
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İşte benim anılarımda bu masalın aslını, gerçek masalın aslını
okuyacaksınız. İkinci bir masalı da bekleyin. 12 Mart muhtırasından
önce övgüye değer öğetmenler olan bizler 12 Marttan hemen sonra
tutuklanmaların ve gözaltıların ilk hedefi olduk. Çünkü örgütlüydük.
Çünkü çok okuyorduk. Çünkü ulusumuzun yazgısı üzerine
düşünce üretiyorduk.Gözaltı ve tutuklamalardan sonra aklansak da
bazı kişilerce kötü öğretmendik. Öğretmenlik yapmamamız gereken
öğretmenlerdik. Meslek dışı bırakıldık.Meslekten olduk. O dönemde
parlementoda akıllı (!) bir parlamenter çıktı.
"Bunları meslekten atmayalım… Atmayalım da İmam-Hatip
Liselerine yollayalım.İmam-Hatip Liselerinde Hidayete ersinler..."
dedi.
Bu gerekçe ile büyük bir bölümümüz İmam-Hatip Liselerinde görev
yaptık."Hidayete Ermek için..."
Ben de 12 Marttan 12 Eylüle dek İmam-Hatiplerde çalıştım.Oralarda
çok günaha girdim ben çok...
Bu günahlarımı"Günah Yazma Allahım..." isimli
yapıtımda topladım.
Böylece bir masal daha doğdu.
"Günah Yazma Allahım..”
Tanrı esirgeyen bağışlayandır.,
Yeryüzündeki Tanrılar ne derse desinler. .
Tanrı yücedir. Esirger ve bağışlar.
İmam-Hatip Liselerinde geçen yıllarım da "Günah Yazma Allahım..."
isimli ikinci bir masal kitabını doğurdu.
Sizler okuyasınız diye.
Yeryüzünde ki tanrılar duysun diye.,.
Gene ben kendi Tanrıma sığınayım.
Esirgeyen ve bağışlayan sensin.Bu okullarda kazandığım eğitim ve
öğretim nedeni ile bu güne dek yaptıklarım ve yapacaklarım için
sana yalvarıyorum.
“Günah yazma Allahım...”
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MASALIN ASLI

Bu masal öyle bir masal ki gerçek bir masal...
1946-1962 yılları arasında yaşanmış bir masal..
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Babasının Hasan Ali’nin kızını alıvereceği
o günkü “Delikanlı,”
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EN BÜYÜK UTANCIM...

Tam olarak anımsayamıyorum... Yıl 1950 veya 1950'nin ilk yarısı...
Kentin en büyük dükkanı... Şimdiki adıyla "Süpermarket". O günkü
adıyla İsmail Amca'nın dükkanı. Bizim dükkanımız... Kentin o günkü
nüfusu 10-15 bin. Bunun yanında il olma sırası gelmiş. Yakında il
olacak... Yani o günkü ölçülere göre 10-15 bin nüfusa göre büyük bir
kent... Ege'nin sonunda, iklimi sıcak mı, soğuk mu belli olmayan bir
kent... Caminin karşısındaki o dükkanda bizim dükkanımızda...
Bir;
Hacı Hafız; (Ulu Camii'nin İmamı.Ablamında kayınpederi)
İki;
Hacı Yahya; (Dükkan komşumuz, Kentin en büyük iki
kumaşmağazasından birinin sahibi.)
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Üç;
Minareci Nuri Usta; (Sayacı ve ayakkabıcı-Kentte ondan başka
ayakkabı gereçleri satan yok.)
Dört;
Kalfalı Kazım'a (0 günlerden kalma bir söz. "-Lafla hükümetlerin
kurulduğu, lafla hükümetlerin yıkıldığı, Çay üstü Kıraathanesinin"
sahibi...)
Bir de babam.
Beş...
Kimi oturup oturup kalkıyor yerinden. Kimi diğerine saldırıyor sanki...
Ne mi konuşuyorlar... Ne bileyim ben... Yaşım yedi. Ya da sekiz...
Kesinlikle dokuz değil. Onun için bilmiyorum. Bilemiyorum. “Gidin
onlara sorun,” desem... Yok yok, o da olmaz... Gitmeyin onlara
sormaya... Neden mi? ... Gidemezsiniz de ondan..Çünkü beşi de
çoktan ışık olup bizlerden uzaklaştılar. Onlar ışık olup çok uzaklara
gittiler ama olaylar onlarla birlikte gitmedi. Konuşulanlardan
aklımda kalan bölük pörçük anılar şunlar...
"Peker Amca!... Beş liraya şekeri yiyemeyiz Amca!..." diye
bağırtıyorlar beni... Bağırırsam para veriyorlar.
Babam kızıyor. Suratı asılıyor. Bağırtmayın şu çocuğu diyor. Babamı
kızdırmamak için bağırmak istemiyorum. Ama bir kez bağırıp para
almak hem güzel, hem de kolay... Aklımda kalan bu... Bir de şu var
aklımda kalan...
Aklımda olup da unutamadığım... “İyi ki yıkıldı,” diyor dört kişiden
birisi... Ne yıkıldı diye düşünüyorum. Ben düşünürken babam lafa
karışıyor.
Başlıyor konuşmaya;
“Göreceksiniz... Çok yakında siz de göreceksiniz... Yıktıklarına onlarda
pişman olacaklar.”
Yıkan kim... Yıkılan ne... Bilemiyorum... Hiç birşey bilmiyorum. Hiçbir
şeye aklım errniyor. Babamı kızdırrnak için, "Daha bak neler neler
yıkılacak" diyorlar.
Babam; "Neler?" diye sormuyor.
Salt;
“Yıksınlar... Yıksınlar... Biz II. Dünya Savaşında bazı camiileri ‘ Kışla ‘
yaptık... Zorunluk karşısında... Onlar yıkacaklarını yıksınlar...
Yıkacaklarıyla her şey ile birlikte oraları da yıksınlar da kurtulsunlar...
Veya Gavur Sağdıçlarıyla beraber onları da ‘ Kilise’
yapsınlar...”diyordu. İçlerinden biri yanıtlıyorlar.
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Otuzdördüncü sayfada ki delikanlıya babasının arkadaşlarının söz
ve davranışları nedeniyle Hasan Ali’nin kızını alıvermeye karar
verdiği yer, bu fotoğraflarda görülen üçgen çatılı çifte çınarların
arkasındaki dükkandır.
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“Onlar neyi yıkıp, neyi yıkmayacaklarını bilirler... O okulları da
düzeltecekler... Onlar düzeltemezse evlatları düzeltecekler...O
okulları da düzeltip oralara da abdesti-namazı sokacaklar... O
okullardan "Moskof" düşüncelerini sökecekler...” diyorlar.
Babam;
“Onlar ne yaparlarsa yapsınlar... Göreceksiniz. Ben aha bu en küçüğü
ibret-i alem için O okullardan birine yollayacağım...Onlar her şeyi
külliyen yıkmadan yollayacağım... Kemal Paşa'yı unutmasın diye
yollayacağım... Herşeyi öğrensin diye yollayacağım. Göreceksiniz.
Ondan sonra da Hasan Ali'nin kızını alıvereceğim tosunuma...” diyor.
Sarılıyor bana. Bir utanıyorum. Bir utanıyorum ki sormayın gitsin...
Hasan Ali kim?.. Kızı kim?.. Bilemiyorum. Gerçekten alıverirse kızı...
Ne yaparım ben o kuzı diye düşünüyorum. Babamın arkasına
saklanıyorum. Utancımdan ne yapacağımı bilemiyorum. Bu kez tümü
birden bana takılıyorlar..
“Ne haber delikanlı !... Hasan Ali'nin kızını alıyor musun?”
Evet desem ne yapacağım kızı?.. Hayır desem babam diretiyor
alacağım diye... Adamlara saldırıyor, vurmaya başlıyorum kurtulmak
için. Ama gene de utancımı yenemiyorum. Başımı çevirmeden,
gözlerimi açmadan, yumruklarımı sallıyorum. Ama çok, hem de çok
utanıyorum...
Şimdi sizlere sorayım.
Hasan Ali Yücel'in kızı var mıydı? ...
Can Yücel'den başka çocuğu var mı? ...
Yoksa 21 Köy Enstitüsü müydü onun kızları kızanları? ...
Kiminin gözünde kazanına aş, kendine eş olabilecek
bakir kızlar... Kiminin gözünde al yanaklı, al dudaklı oynaş olabilecek
bakir kızlar...
Haaaa!... Ne dersiniz...
Hasan Ali'nin kızları var mıydı? ..
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TARİHİNİ ANIMSAMIYORUM...AMA
BİZİM MAHALLEDE İLK MÜSLÜMAN BENiM...
Bizim ev cami sokağındaydı.
Ben doğunca babam okumuş kulağıma ezanı... Dedem okumuş... O
yetmemiş bir de ben okuyayım demiş dayım... Dayım da okumuş
kulağıma ezanı... Annem söyledi bunları bana. Kulağım sesleri
duymaya başladığı günden sonra da caminin minaresinden beş vakit
muezzin okudu kulağıma ezanı...İlkokuldan öncelerde babam beni
yanına alır, camiiye götürürdü,kendisiyle birlikte. Babam ak takke
takardı namazda başına... Ben de istedim annemden ak takke...
Babam güldü. Okşadı başımı.“Doğru,”dedi. Takkeli namaz kılmak
(…........) dır.” dedi. Arapça süzcük kullandı. "Sünnet" olsa gerek.O
günden sonra benim de başımda ak takkem oldu... Yaşım taş çatlasa
sekiz...Sokakta çocuklara cebimden çıkararak, namazda camidekilere
başıma takarak gösteriyorum ak takkemi...Yaşıtım çocuklardan
farklıydım artık.Başımdaki ak takke ile daha da ayrıcalıklıydım. Belki
sizşimdi bile bilemezsiniz... O zamanlar ben, ak takke ile daha da
fazla yaklaşıyordum Tanrı'ya... Daha bir fazla "Müslümandım." Daha
bir fazla "Sevap" kazanıyordum...
Babam kızmasa saokakta ,annemkızmasa evde de takacaktım ak
takkemi...Ama ben gene de bnazen bazen takıyordum sokakta ak
takkemi...Oyun arkadaşlarım bir ayrıcalıkla bakıyorlardı o zaman
bana...Ak takkeyi bırakıp konuya dönelim.
Esas konuya gelince;
Sokağımızda ki camibnimbahçesi genişti. Caminin önünde de Cami
Çeşmesi vardı. Haaa... O zamanlarda da o çeşmenin bol suyu da
vardı. Hem de öyle boldu ki suyu, anlatımsız... Önünde ki musluktan
değil, musluktan da yukarıdaki bir borudan sürekli akardı su...
Musluksuz, burgaçsız... Eski bez parçalarını top edip sıkıştırırdık
boruya... Çeşmenin içindeki su bezi iter, taşardı dışarıya... Bizden
büyükler boru kalınlığında sopa keser, onu çakarlardı. Camiye gelip
gidenler;
“Kapatmayın ‘Savagı’ “ derlerdi. “ Aksın su... Aksın da hem depo
patlamasın, hem de mahalleli bağını bahçesini sulasın...” diyerek
uyarırlardı bizi.
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1884-1976
1960 öncesi Uşak’ta nerede ise her sokakta bir adet bulunan
“ Halı Dibi,” adı verilen evlerde ki halı tezğahları halı üretmekten öte
mahalledeki kızların meslek okulları idi.
Onlarca kıza halı dokumayı öğreten ve bu uğraşısını 92 yaşına dek sürdüren
Kemahlı Kızı Emine Torlak.
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Biz de sokağın bir kenarından bu suyun önüne taştan topraktan
setler çeker, çukurlar açar, oynardık gönlümüzce... Şimdiki çocuklar
ne toprak oynamasını biliyorlar, ne de çamur... Çamurdan
çömlek yapıp "Çömlek Patlatmacayı" sormayacağım.
Nereden bilecekler...
Haa... Burada bir saptama yapayım. Şu günlerde büyük kentlerden
birinde oturan bir yeğenim var. Onun da bir çocuğu... Evin içinde
oynasa, balkon kapılarının altından gelen soğuktan sayrılanıyormuş.
Doktorlar; “ Fazla duyarlı ısı farklılaşmasına.. Sıcağı-soğuğu, taşıtoprağı doğduğu günden öğrenmeli çocuklar...Gün-güneş, toprakçamur görmemiş bu…” demişler. Ana-baba yüksek öğrenimli.
Hastalık adı sormuşlar.
Doktor;“Kent hastalığı, çağımızın hastalığı,” demiş. Gene dağıtıyoruz
konuyu... Günümüzdeki kentlerin hastalığını,yozluğunu kendilerine
bırakalım. Biz konumuza dönelim….
Gene bir gün caminin önünde oynuyoruz. Her gün beş vakit olmasa
bile, öğle ve ikindi ezanlarını duyuyoruz kesinkes... Ben bazen
çamurlu elimi yıkayıp abdest alıp giriyorum camiye... Gözüme
kestirdiğim mahalleli bir amcanın bir adım arkasında duruyorum
namaza. Gözümle onu izliyorum. O yatıyor. Ben de yatıyorum.
Kalkıyor kalkıyorum. Namaz bitiyor, çıkıyorum. Haydi bakalım.
Yeniden oyuna...O gün öyle olmadı işte... O günün tarihini
anımsamıyorum. Sanırım 1950 Yılının ilk yazıydı. Zaman öğle ezanı
olsa gerek... Çünkü akşama daha çok vardı. O gün hergünkünden
farklı bir şey oldu. Her zaman ezan okunurken oyunu bırakır ezanı
dinlerdik. Müezzinin son cümlesinden sonra Tanrı'ya gönlümüzce,
dilimizce yakarır, sevinir, onurlanırdık... Hem de o zamanlar
müezzinler ses yükseltici
araçlarıyla okumazlardı ezanları...
Şerefeden döne döne okurlardı...Hemde kendi sesleriyle.. Metalik
seslerle değil.... Biz de işimizi oyunumuzu bırakır,dinlerdik onları en
aydınlık duygularla.."Ezan dinlemek kişiyi Tanrı'ya daha da
yaklaştırır" derlerdi büyüklerimiz. Hatta her gün biz muezzinle
beraber okurduk ezanı...
Tanrı uludur!..Tanrı uludur...
Tanrı’dan başka yoktuır tapacak!
Tanrı'dan başka yoktur tapacak!...
Haydin namaza!...Haydin salaha...”şeklinde....
İşte bu şekilde ezanı biz de muezzinle beraber bitirir,koşardık
camiiye...O gün başka bir gündü. Müezzin çıktı minareye şerefeden
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başladı bağırmağa. (Tövde... Tövbe... O gün söylediklerinden birşey
anlamadım. O gün için bağırıyor gibi geldi bana...) Ben muezzine
baktım. Anlamadım.Yanımda ki arkadaşımı dürttüm. Başımı salladım.
Elimle şerefede ki müezzini gösterdim. “Bu ne?.”. dercesine. O da
birşey söylemedi. Dudak büktü salt...“Bilmiyorum,”dercesine...Ben
de namaza gitmeyi bıraktım. Eve koştum.Anneme sormak için. Bu
nedir diye. Evde annem yoktu. Kuşkumu yenmem gerekiyordu. O
zamanlar her sokakta en az bir evde halı dokunuyordu. Buralara
"Halı Dibi" denirdi. Koştum halı diplerinden birine... Yakaladım
annemi... Anlattım bir bir...
Sordum;“Anne bu olanlar nedir?” Annem sustu. Hiçbirşey söylemedi.
Dudu anne kirkiti attı elinden. Zehra Teyze sındıyı bıraktı. Kalktılar
halıdan.“Çok şükür...Çok şükür ‘Müslüman’ olduk,” dediler. Hiçbir
şey anlayamadım bu sözlerden. “Şimdiye dek ‘Müslüman’ değil
miydik,” dedim. Sorumu yanıtlamadılar. Anlamadığım bir dizi sözler
söylediler.
"Allah'ın salavatına kavuştuk." dediler galiba... Abdest alıp namaza
durdular. Anneme sordum ben yeniden.
“İlk kez ben duydum müezzini. Dudu Ana'nın dediğinden Ben de
oldum mu?” dedim.
Annem konuşmadı. Dudu Ana ile Zehra Teyze selam verip çıktlıar
namazdan. Benim sorumu yanıtladılar.“Çok şükür oğlum. Oldun...
Oldun... “dediler. Bizim mahallenin, bizim sokağında olunan o
şeyden ilk defa ben oldum. Çünkü ilk kez müezzini ben duydum. O
şeyi ilk defa ben oldum. Ama o günden sonra uzun yıllarmüezzinlerin
ezan okurken ne dediklerin anlayamadım.O günden bugüne dek de
ne minarelerden, ne başka bir yerden, "Tanrı Uludur!..." "Tanrı
Uludur!..." şeklinde ezan sesi duymadım...Uzun süre minarelerde
okunan "Ezan" gibi gelmedi bana...Bu düşüncemi söyledim
büyüklerime. “Günah... Günah... Bir daha söyleme,” dediler.
Bu düşüncemi bu olaydan 35 yıl sonra yeniden yazıyorum. Günaha
mı giriyorum dersiniz…Tanrım sana yakarıyorum.
Günaha girdimse affet beni...
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BABAM BENİ İKİNCİ KEZ UTANDIRDI...

Ezan olayının akşamı.
Babam eve geldi. Sofraya oturduk. Yemeğin sonunda annem sordu.
“Duydun mu ?”
“Duydum.”
“Nereden?”
“Biz gavur ilinde miyiz?”
“Ne olacak şimdi?”
“Ne olup olmayacağını bilemiyorum. Yalnız okuyan anlamayacak,
dinleyen bilemeyecek. İyi mi olacak, kötü mü onu da bilemiyorum.
Bunlar daha çok, hem de çok şeyleri degiştirecekler.. O okulları da
degiştireceklermiş. Karalayıp, çamurlayıp, O çocuklara çektirmeseler
bari...Kendi uydurdukları suça sonunda kendileri inanıp sonunda o
çocuklara çektirmeseler bari... Anlamaktan, anlaşılmaktan
korkuyorlar bunlar... Aydınlanmaktan, aydınlıktan korkuyorlar
bunlar... Allah sonumuzu hayır etsin. “gibi birşeyler söyledi babam...
En sonunda konuşmasını şöyle noktaladı.
“Göndereceğim bu çocuğu. Hem de o okula gönderecegim... Orayı da
onlar bozmadan, o gül gibi aydınlık çocukların arasına bunu da
katacağım Hem göndermekle de kalmayacağım... Hasan Ali'nin kızını
da alıvereceğim...” dedi.
Annem de duydu babamın bana Hasan Ali'nin kızını alıvereceğini..
Bir utandım ki ben, bir utandım... Lokmalar bogazıma tıkandı kaldı.
Ne bir utanması. Bu ikincisi...İkinci utanmam... Tanrı'ya dua etmeye
başladım. Beni üçüncü kez utandırmasın diye...Duam kabul olsun
diye o küçücük aklımla hem Tanrı'ya dua ettim, hem de Allah'a... Ne
olur olmaz diye...
"Tanrı'dan başka yoktur tapacak!" diye kulaklarım dolu doluyken, bu
kez;
"Allahü Ekber!", Allahü Ekber!..." çağı başlıyordu.
Küçücük aklım, karmakarışık oldu...
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KAFA KAĞIDIM
“Bana göre ben....”
Yılmadım.
Adım
“Yılmaz,”dır
Hep koşturdum.
İyi yaşadım.
Elimle dilimle
İyilikler sundum
“Sunucu,”yum
Karşılıksız
Seve seve
Öğrendim,öğrettim.
“Öğretmen,”im,
Aydınlık için
Aydınlanma için
Beklentisiz koşturdum.
“Vatandaş,”ım
Uçmadım.
Uçuk beklentilerim olmadı.
Bulduğumla yetindim.
“İnsan,”ım
Düş kurmadım.
Boş durmadım.
Öğrendim,öğrettim,hep ürettim.
Koşar adım düşündüm.
Geç kalmadım
Genç kaldım.
Dostlarım tanığımdır.
Çok koşturdum,
Çok yoruldum.
Yorgunluktan,yılgınlıktan söz etmedim.
İnsanız.
Kızanlar küçümseyenler olmuştur.
Dokuz köyden kovulsamda
Hep doğruları söyledim.
Bilenler bilir.
Yaşantım Kafa kağıdımdır.

Yılmaz SUNUCU
44

AYAKLARIM DEĞİL!.....
YÜREĞİM ÜŞÜDÜ.

Bu bölüme dek tarihleri ayrıntılarıyla hiç anımsayamadım. Olayları
hep yıllara oturttum. Belki de yılları bir iki yıllık yanılgılarla
saptayabildim. Ama bu olayı bugün gibi anımsıyorum. Hem de günü
gününe...
15 Aralık 1952. Günlerden perşembe.
Saat akşam ezanından sonra... 17 Nisan 1942 doğum günüm
olduğuna göre ben tam 10 yaşındayım... Küçük değilim.Kendime
göre çocuk da değilim.
15 Aralık 1952 günlerden Perşembe.
Perşembe günü akşamı. Akşam yemeğinden sonra. Ablam ve annem
evimizin üst sokağındaki bir eve gittiler. O sokakta ki sağdan üçüncü
eve. Anneannemin evine... Evlerimiz arka percerelerden birbirini
görüyor. O denli birbirlerine yakınlar. Anneannem sürekli bizde
kalıyor. Nedense o gün kendi evine gitmiş. Belki de degişiklik olsun
diye... Annem de ablam da anneannemin yanındalar.,. O Yıllarda
pantolonların kıçlarına ve dizlerine koca-koca yamalıklar vurulurdu.
Bu yamalara "Süvarilik" denirdi Sanırım biraz paranın, biraz da her
arananın bulunmayaşından... Biz içinde bulunduğumuz topluma
göre varsıl sayılırdık. Ne ben, ne ağabeylerim, ne de babam süvarilikli
pantolon giymedik. Ama babam beni iki yaz tatili terzi çıraklığına
yolladı. Bedestene... Bedesten üstü kapalı geçit gibi bir çarşıydı. Bu
çarşı, baştan sona terzi dükkanlarıyla doluydu... Köylüler, yörükler
kentin pazarı olan Çarşamba günü sıralanırlardı terzi dükkanlarının
önüne. Sırası gelen içeriye girer, masanın arkasına geçer, çıkarırdı
pantolonunu. Kalırdı iç donuyla... Süvarilik vuruluncaya dek orada
gizlemeye çalışır ayıplarını. Ve de çıplaklığını... Usta pantolona göre
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keserdi parçaları. Kalfalar da önden dizlere, arkadan kıçlara
yerleştirirlerdi koca koca parçaları. Tek pantolonları suvarilikle
yenilenirdi. Köylüler bu kez özenle giyerlerdi suvarilikli
pantolonlarını. Köylerine daha da bir sevinçle dönerlerdi... Ben de
özenirdim suvarilikli pantolona. Hiç suvarilikli pantolon giyemedim.
Fakat bellemeli ayakkabı çok giydim. O
zamanlar "Pençeye" "Belleme" denilirdi. Ayakkabıların altı eskiyince
altına belleme vurulurdu. Üstü eskiyince de üstüne yama... Şimdi
öyle olmuyor. Sanırım ya paranın bolluğundan, ya da malın...
Veyahut büyüyen gelişen tüketim ekonomimizin etkinliğinden... O
zamanlar ya para olmazdı, ya da mal... İkisinin yanyana olduğundan
pek söz eden görmedim. Çünkü babam kendine bir mest almıştı.
Anneme göre bulamamıştı. Kış günleri abdest almak zor oluyor diye
yakındı annem. “Ben de senin ayağına göre kendim dikerim,” diye
söylendi babam. Babamın ağabeyi, yani benim amcam, ayakkabı
üreticisiymiş. Babam çocukluğunda onun yanında öğrenmiş ayakkabı
dikmesini. O akşam babam anneme mest dikiyordu. Ben de ilkokul
dürdüncü sınıftayım. Ögretmenimiz; “Güzel iş yaparsanız işlerinizi
sergiye çıkaracağım.” dedi. Keserle bir tahta takozu yontmaya
çalıyorum. Takunya yapmak için... Babam biraz eliyle, biraz da diliyle
güçlendiriyor beni. “Aferin oğlum... Aferin. Yazın nalınsız, kışın
mestsiz kalmayacak annenin ayağı... Hadi göreyim seni,”diyor.
Beni güçlenip gönendiriyor. Bu arada da gecenin saatteri akıp
gidiyor. Sanırım saat o zamanın ölçüsüne göre geç saaatler olan 21'e
doğru geldi.
Babam;
“Annenler gecikti. Biz yatalım mı?” diye sordu bana. “Yatalım,”
dedim. O maketin üzerine çıktı. Ben yerdeki tahta kırıntııarını,
talaşları topluyorum. Bir ara babama bakıyorum. Babam makette
önüne doğru eğiliyor. Ağzından tükürükler çıkmaya başlıyor.
Elindekileri atıp odanın içinde babama doğru koşuyordum.
Omuzlarından tutup çocuk ellerimle arkaya yaslamaya çalışıyorum.
Gücüm yetmiyor. Ben zorlayıp arkasına yaslamaya çalışıyorum.
Bırakıyorum. O hemen öne düşüyor? Ağzi köpük köpük tükürük
oluyor. Tükürüğü hiç sevmem. Hayat Bilgisi dersimiz aklıma geliyor.
Ağzını silip suni solunum yaptırmak istiyorum. Olmuyor.
Omuzlarından bırakınca koca gövdesi hemen öne düşüyor. Ağzı
yeniden köpük köpük tükürük oluyor. Başaramıyorum. Evin önüne
çıkıyorum. Karşımızdaki komşuya bağırıyorum. O daha koşup eve
girmeden ben küçük aklımla doktora koşuyorum. Doktor bizim eve
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200-250 metre kadar uzakta. Dr. M.K.S.'a anlatıyorum olayı bir
çırpıda, Dr. M.K.S. kentimizdeki üç doktordan birisi... Bizim eve en
yakın olanı. “Koşup yetişelim... Babamı kurtaralım,”diyorum. O bana
bir fayton getirmemi söylüyor. Gecenin saat 21 veya 22'si. Sokaklar
bana göre çok karanlık. Karanlık ve korku bu kez aklıma düşmüyor.
Başka zamanlar karanlık ve gece beni ürkütürdü.Ama fayton
çağırmak istemiyorum. Dr. M.K.S'a bunu anlatmak istiyorum.
“Karanlıktan korkmam. Ama fayton pazarı bizim eve ters yönde.
Hem de bizim evin buraya uzaklığının iki katı. Ne olur?Bir koşuda
bizim eve gidebiliriz,”diyorum. Dr. M.K.S. bana kızıyor, ve; “Doktorlar
hastalarına yürüyerek gitmezler... Fayton getir dedim sana, diye
bağırıyor.”
Zaman kaybetmek istemiyorum. Faytoncuların bulunduğu Fayton
Pazarına doğru koşuyorum. Bu arada hem koşup, hem
konuşuyorum;
“Karanlıktan korkmuyorum.”
“Neden doktorlar hastalarına
yürüyerek gitmezler,” Bu kuralı çıkarana en kötü sözü söylemek
istiyorum. En büyük küfürü etmek istiyorum. Aklıma böyle büyük bir
küfür gelmiyor. Babam bana böyle kötü şeyler öğretmemişti...
Koşuyorum fayton pazarına doğru. O zamanlar kentte özel veya
ticari hiçbir motorlu araç yok. Bir iki özel taksi var örnek olarak.
Onların da sürekli çalıştığını gören yok. Aslına bakarsan kentimizde
benzin istasyonu da yok. Gaz yağı satanlar benzini de 18 kg.lık
tenekelerde satıyorlar.O nedenle şimdi taksi durakları örneği
faytoncularda gece nöbetlerine kalıyorlarmış. Bunu daha öncelerden
babamdan duymuştum. Bu nedenle fayton bulamam korkum yok.
Fayton pazarına varıyorum. Atlıyorum faytonlardan birinin içine.
Faytonun içinde anlatıyorum olanları faytoncuya. Doktoru alıyoruz.
Oradan evimize ulaşıyoruz. Atları çatlatırcasına koşturuyor
faytoncu...
Biz gelinceye dek evimizin önü sokaklara dek dolmuş. Kalabalığı yarıp
babamın bulunduğu odaya giriyoruz. Doktorla beraber. Doktor,
odanın ortasındaki yatakta sırt üstü uzanan babamın bedenine
eğiliyor. Babamın gözkapaklarını aralayıp gözlerimin içine bakıyor.
Başını kaldırıyor. Kalabalığa konuşuyor.“Başınız sağ olsun...” deyip
ayrılıyor evimizden.
Babam ölüyor...Ölüm ne demek? O güne dek hiç bilmiyordum.
O gün ölümü her şeyi ile öğreniyorum. Hem de 10 yaşımda...Bir kaç
gün sonra annemin aklına geliyor."Doktora para verildi mi?” diye
soruyor çevresine. Hiç kimse, "Evet verildi." diyemiyor. Annemle
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beraber yeniden doktora gidiyoruz. Olayı anlatıyor annem. Doktor
hemen anımsıyor. Beni de, olayı da.Anımsamaması olası değil...
Annem borcumuzu soruyor. Doktor kesin bir yanıt vermiyor. Gerek
yok diye ikircilikli konuşuyor.
Annem;
Bugün bu paraya gerek yok diyeceğine, O gün için iki adımlık yere
"Faytona gerek yok" diyebilseydin diyor. Doktor yanıt vermiyor.
Doktorun masasına kağıt 2.5 TL.bırakıyor. Biz odasından çıkıp
gidiyoruz. Doktor kağıt 2.5 TL. YL cebine koyuyor...Doktorun evinden
ayrılıyoruz. Annem kendi kendine konuşuyor. ... '
"Yerde yatanın hiç kimseye borçlu kalmasını istemem..." diyor.
Sürekli olarak düzenli aralıklarla. Bu tümceyi yiniliyor kendi
kendine... Bu tümceyi doktora, doktorun odasında da söylemişti
birkaç kez... Doktor bana hiç borcu yok dememişti. Doktor ölmüş
olan babamın ölü gözlerine bakıp, “ölmüş,” demişti salt...
Faytonla gelmiş, faytonla gitmişti. 2.5 TL. almıştı. O gün için büyük
bir memurun maaşının 60. TL olduğunu söylerlerdi. Bu 2.5 TL ile
gözü açıp kapamak, olmuş demek,bir yana...Büyük bir memurun 60.
TL lmaaşını bir yana koyuyorum.Tartmaya çalışıyorum. On yaşımda
ki akıl terazim bu dengeyi kuramıyor. Ölçemiyorum. Annem hala
konuşuyor ara sıra... Fayton pazarına doğru ilerliyoruz beraberce...
Kulağımda annemin tek düze söylediği süzcükler.
“Yerde yatan ölünün hiç kimseye borçlu kalmasını istemem.”Fayton
pazarına varıyoruz. Faytoncuyu gösteriyorum anneme. Faytoncuya
da olayı anlatıyoruz.
Faytoncu;
“Vallahi bana borcunuz yok,” diyor.
Bu kez annem;
“Vallahi olmaz... Bu yerde yatan ölünün borcu... Onu yattığı yerde kul
hakkı ile kalmasını istemem,” diyor...
Annem faytoncuya da kağıt 2,5 Tl uzatıyor.Faytoncu almam diye
diretiyor.
2.5 TL yı almak istemiyor. Annem daha da
diretiyor.alacaksın diye.En sonunda faytoncu parayı almayı kabul
ediyor. Parayı allyor. Daha para elinde. Elinde iken konuşuyor.
“Aldım kabul ettim,.. Yerdeki ölü rahat uyusun... Nur içinde yatsın...
Artık bana yerde yatanın hiç borcu yok... Bu parayı ben de bu çocuğa
geri veriyorum. O gün bu çocuk bana koştururken ayaklarında
ayakkabısı yoktu... Ayağındaki çoraplar da koşturmaktan ayağından
çıkmak üzere idi. Ayakları çok üşümüştü. O gün için çorapla koşturan
bu yetimin hakkı artık bu... Ben bu parayı almam demiyorum. Aldlm
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kabul ettim. Bu parayı bu yetime veriyorum. Ona ayakkabı alıverin.
Ayakkabı alıverin de bu çocuğun ayakları üşümesin.” diyor.
Annem diretiyor.
“Yerdeki ölünün hakkını hiç kimsede bırakmam..”diyor.
Faytoncu diretiyor
“Aldım kabul ettim. Amma sizin bu yetimin ayaklarını üşütmeyecek
paranız da olsa, ben bu yetimin parası alamam.” diyor. Faytoncunun
ayaklarına bakıyorum. Ayakkabısı "Bellemeli' değil... Ayakkabının
üzeri bile parça parça yamalı. Benim o gün koştururken ayaklarım
üşümemişti.
Benim ayakkabılarım çifte çifte...” O gün zamansızlıktan giyemedim,”
diyemiyorum. Bu günde ayaklarım üşümüyor, diye duşünüyorum.
Ben yaşamımda hiç üstü yamalı ayakkabı giymedim. Varlıklı
sayılırdık.
Üstü yarnalı ayakkabılar insanın ayağını üşütür mü acaba... Bunu
düşünüyorum ben... Annem faytoncu ile tartışıyor. En sonunda
faytoncu parayı benim cebimekoyuyor. Faytoncuya teşekkür edip,
tartışmayı uzatmadan oradan ayrılıyoruz. Ben bu kez doktorun
masasına koyduğumuz 2.5 TL.yı düşünüyorum...
Annem;
“Yerde ki ölünün hiç kimseye borçlu kalmasını istemem,”
demişti. Onu düşünüyorum. Doktor; ölmüş olan babamın ölü
gözlerine bakmış, salt “ölmüş” demişti. Ölmüş olan ölüye, "ölmüş,”
demek... Masasının üzerindeki 2.5 TL...Ayakları üşümesin...
Faytoncunun ayakkabıları ayağından dökülmek üzere..,” Aldım kabul
ettim,” “ Ayakları üşümesin..”. Benim ayaklarım üşümüyor...
Faytoncular gecenin karanlığında müşteri beklerken ayakları üşüyor
mu acaba...
Kafam karmakarışık... Yaşım on... On yaşımda ki aklımla
düşünüyorum. Ayaklarım üşümüyor faytoncu amca... Gerçekten
ayaklarım üşümüyor.
Ama yüreğim üşümeye başladı...
On yaşımdaki yüreğim...
Hala yüreğim üşür benim zaman zaman...
Benim yüreğim üşür Faytoncu Amca...
Senin hiç yüreğin üşüdü mü Doktor bey...
Sizin hiç yüreğiniz üşüdü mü sayın beyler,beyefendiler...
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Yılmaz SUNUCU’nun
Savaştepe’ye kayıt için
verdiği vesikalık fotoğraf
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% 25'İN İÇİNDEYiM...

Yıl 1954. ilkokulu o sene bitireceğim. Başöğretmenimiz Münir
Çakaloz Bey annemi çağırtmış...
“Bu çocuğu ‘ o okula’ gönderelim,” demiş...
O okulun ne olduğunu daha ben bilmiyorum.Başöğretmenimiz
önündeki yazıyı okumuş anneme. “O okullara bu seneden sonra şehir
ilkokullarından da alacaklar.” Demiş Annem neyin ne olduğundan
habersiz. “Ben yanımdan ayırmam... Babasını kaybettim, evladımı da
kaybetmek istemem...” diye diretmiş.
Başöğretmen sürdürmüş konuşmasın;
“Bak... İyi birşey olmasa seni buraya kadar çağırıp devletin gizli
yazısını sana okuyuvermem. Bu yazıyagöre o okullara girecek
çocukların 100 tanesinde, 25’i şehir ilkokullarını bitirenlerden
olacak... Bu çocuk da zeki... Maaşallah... % 25 değil, % 2 olsa, hatta
% 1 bile olsa bile kazanır... Bundan önce o okullara can atanlar
çocuklarını son sınıfta köy okullarına götürüyorlardı. Köy okullarına
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götürüp oradan diploma aldırtıyorlardı. Köy okulunu bitirdi diye o
okullara girme hakkını sağlatıyorlardı... Şimdi bu hak bu çocuğun
kendisinin oldu... Hem ben rahmetli babasının sözlerini
hatırlıyorum.Babasının sözlerini vasiyet kabul edelim... izin verin...
Gitsin o okula..” demiş.
Annem “Vasiyet” sözünü duyunca dayanamamış. "Babasından
ayrıldım, bundan da ayrılmam" diyememiş.“Siz bilirsiniz.”
deyivermiş. Herkese bunu anlattı sonradan. Baş öğretmen seni niye
çağırmış deyene de anlattı, demeyene de...
Bana da anlattı. Hem de kimbilir kaç kez...
Yıl 1954 Aylardan Nisan ya da Mayıs... Haziran değil.
Çünkü daha ilkokul bitirme sınavlarına girmedik. O yıllarda derslerin
tümünden sınava girerdik. Girerdik deokulu öyle bitirirdik.İlkokul
bitirme sınavlarından önce, o okulların sınavlarına girdik.”Sen
kazanırsın bu sınavı,"dedi öğretmenler. “Ama o okulda da yeniden
sınav olacaksın,”dediler.“Ne okulu...O okulun adı ne,”dedim. Artık
oranın adı bundan sonra "Savaştepe Öğretmen Okulu" dediler.”
Daha önce adı neydi?” demedim.
Beni ilgilendirmiyor ki...
“Sınava gir dediler,” girdim.
Soru sordular. Yaptım.
Sınavı kazanmışım. Birkaç hafta sonra öğrendim bunu. Kendi
okuyacağım okulda bir daha sınava girecekmişim. Bu da beni
ilgilendirmedi hiç... Hep bunlar benim dışımda gelişen olaylar... Ben
daha 12 yaşıma girmedim. Birkaç ay sonra gireceğim...
Nasıl bilirim ben?
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(. . . . . . . . )’YA VERDİLER

(. . . . . . . .)’ YI SEVİNDİRDİLER,

AMA

BENİ İÇİN İÇİN AĞLATTILAR

1953 öncesini anlattım babamın ölümünü anlatırken.
Pantolonlar eskir "Suvarilik" vurularak pantolanlar yenilenirdi.
Ayakkabılar eskir, altına "Belleme", üstüne "Yama" vurulurdu.
Yenisi bulunmazdı ki...
Daha doğrusu herkes kendi sorununu kendisi içinde bulunduğu
olanaklarla çözümlemeye çalışırdı. Babam gibi... Babam tüccardı
amaanneme mest dikerken ölmüştü... Babam tüccardır ama mest
dikmesini de biliyordu. Beni okutacaktı. En büyük özlemi bu idi... En
büyük özlemi bu idi ama, bana terzilik de öğrettiriyordu. Yaz
tatillerinde beni terzi çıraklığına yolluyordu. Tüccardı, bana terzilik
öğrettiriyordu. Beni okutma özlemi içersinde idi. Bu günün eğitimine
göre, veya o günkü benim aklıma göre babamın davranışları
şaşılacak şeylerdi. Ama babam bu davranışlarını gene kendisine göre
yorumlardı."Bugünün yarını da var." derdi ne demekse... "Çarığın
sicimini biz çorba diye kaynattık Milli Mücadele'de " derdi. Ulusal
Kurtuluş Savaşımızdan söz ederken bir başka coşkulu olurdu. Bir
başka içtenlikle anlatırdı. O günlerde çektiklerini, o günlerde ki
yokluklarını sevecenlikle anlatırdı. O günün yokluklarına sevecenlikle
bakardı. Fakat 1952'Sonrası yokluklarına kızardı. Babamın kızdığını
bilen arkadaşları babamı sözleriyle sevindirmeye çalışırlardı.
“Merak etme sen... Merak etme. Yakında Maraşal Yardımı gelecek.
Herşey bollaşacak... izmir'e 12 saatte...İstanbul'a, Ankara'ya iki
günde varmayacağız trenle.... Maraşal Yardımı gelince, Maraşal Yolu
da açılacak... Beş saatte İzmir'e, yedi saatte Ankara'ya varacağız
otomobillerle...” derlerdi.
Babam;
“Yardımı, yurdumu kendilerinin olsun... Arkasından yardım adı
altında kim bilir ne naneler çıkacak bakalım...” derdi.
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Böyle dendiğini bugün de ayrıntılarıyla anımsıyorum. Çünkü “Ne
naneler" sözcükleri benim çok hoşuma giderdi. Zaman zaman kendi
kendime de yinelerdim bu söz dizisini...” Ne naneler... Ne naneler..."
diyerek. Fakat“Ne naneler" söz dizisinin o gün için ne anlama
geldiğini bilmiyordum. Ben babamı çok seviyordum. Hala da çok
seviyorum. Ama babam "Marşal Yardımını" sevmiyordu. Sevmediği
için kentimize gelen "Marşal Yardımını" göremedi. Ama ben
kentimize gelen "Marşal Yardımını"gördüm.Salt görmekle kalmadım.
Gözümle gördüm. Elimle dokundum... Elledim, baktım, okşadım
Marşal Yardımını... Eğer siz görmediyseniz, duymadıysanız size de
anlatayım. Kentlimizin "Maraşal Yardımı" dediği "Marşal
Yardımını"... 1954 senesiydi. Biz 5. sınıftayız. Okulumuzda bir
söylenti dalgalanmaya başladı. Öğrenciler arasında. “Annesi veya
babası olmayanlara "Maraşal Yardımından" armağan kutular
gelecekmiş... Kutuların içinde neler varmış, neler...” dediler.
Sevinme ile üzüntü iç içe karıştı benim iç dünyamda.
Babam ölmüştü. Babam ölmüştü amma Maraşal Yardımını
alabilecektim. Kendi ölçülerime göre babamı terazinin bir tarafına,
görmediğim Maraşal Yardımını bir diğer tarafa koyuyorum.
Olmuyor.. Olmuyor... Sevinç, veya üzüntü... Hangisi daha fazla
bilemiyorum... Maraşal Yardımının içinden acaba neler çıkacaktı.
Bütün gün düşünüyorum. Yemekte, yatakta, evde, okulda hep o
kutular gözümün önünde... Evde annem,bir soru soruyor. “Hıı...”
deyip uyanıyorum uykudan. Okulda öğretmen soru soruyor. Benim
aklım "Maraşal Yardımında"... Acaba ne çıkacak kutulardan.
Öğretmen tahtaya kaldırıyor. Sınıfta boyutlarını veriyor. Sınıfın
hacmini soruyor. Benim usumda maraşal yardımının kutularının
boyutları. Acaba kaç santimetredir... Yok yok... Koskoca Maraşal
Yardımı belki de metrelerce boydadır. Metrelerce...” O kutunun
boyutları sınıfın boyutlarından büyükçedir,” diyorum kendi
kendime.” İçine kamyon bile sığar,” diyorum. Hem de sahici
kamyon... Öğretmen “ Daha yapmadın mı?” diyor tahtadaki bana.
Ben “ Hıııı !..” diye uyanıyorum ayaktaki uykumdan... Karatahta
başında.. Ayakta... Ve de gözlerim açık... Birinci dönemi böyle
"Hıı...'lı" 'sınavlarla geçirdim kara tahta başında. Babamın ölümü
nedeniyle mi, yoksa Maraşal Yardımının beklenti özlemiyle mi
bilemiyorum. Öğretmenimin hiçbir sorusunu yanıtlamadan aldım
birinci dönem karnemi. Allah allah... çok şaştım ben bu işe...
Öğretmenimizin Cemile Hanım öptü beni kutladı.Başöğretmenimiz
Münir bey odasına çağırdı. O da öptü kutladı. Komşumuz Müfettiş
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Mustafa Karahan bey deorada. O da aferim dedi bana. O da
kutladı... Bir süre sonra konuştu içlerinden birisi...“Sınavlara
gireceksin. Daha çok çalışman gerekli. Gene de aferin,” dediler
karneme bakarak..
Ben karneme baktım.
Matematik-Pekiyi... Ben öğretmenimizin hiç bir sorusunu
yanıtlamadım ki.
Türkçe-Pekiyi..Ben öğretmenimizin hiç bir sorusunu yanıtlamadım ki.
Ben bu karneden hiç birşey anlayamadım... Maraşal Yardımı da
gelmedi. Maraşal Yardımının kutularını da göremedim... Maraşal
Yardımı bi gelse..Kutuları bir açsak... İçine bir baksak... Neler çıkacak
içinden kim bilir. Keşke karne tatili olmasa diyorum
içimden...Maraşal Yardımı karne tatilinden sonra dağıtılacakmış da...
Karne tatili bitti. O günlerde karne tatilleri bir hafta idi. Üç karne
alıyorduk bir yıl içinde.İki kez birer hafta tatil oluyorduk. Birinci tatil
bitti. Okul açıldı. Okulda ilk gün... Maraşal Yardımı bugün de
gelmedi... İkinci gün birinci dersten çıktık. Birinci teneffüsdeyiz.
Koridorlarda bir çığlık, bir çığlık ki, çığlık sesinden hiç kimse birbirini
duymuyor. Öğretmenler öğrencileri zorla susturup sınıflara alıyorlar.
Sınıfımıza giriyoruz. Söylenti hemen kulaklarımızda. Başöğretmen
emir vermiş. Maraşal Yardımından gelen kutuları sınıflara göre
paylaştırmış. Her sınıfa iki üç kutu düşüyormuş... Bizim sınıfta salt
ben varım babası olmayan... Üç değil iki kutu bile düşse bizim sınıfa,
bu Maraşal Yardımı kutularından biri benim kesinkes... Biz tümümüz
sınıftayız... Ben düşünüyorum. İki kutu olsa bile biri benim... Bir ben
varım babası olmayan... Biz hepimiz sınıftayız... Kapı açıldı. Kapının
açılması ile birlikte başöğretmen girdi sınıfa. Başöğretmen önde.
Arkasında okul hizmetlisi kalfa. Kalfanın elinde iki ince uzun kutu var.
Kutular ince uzun. Sınıf gibi değil. Tam düşleyememişim.
Yanılmışım diyorum kendi kendime...
Başöğretmen konuşuyor. Kalfanın elinde kutular... Konuşmaları
duymuyorum. Salt kalfanın kucağında ki kutuları görüyorum. Kutular
koridor gibi... Kutuları düşleyememişim... Yanılmışım diyorum kendi
kendime... Başöğretmen konuşuyor. Kalfanın elinde kutular...
Konuşmaları duymuyorum. Kalfanın kucağında ki kutuları
görüyorum.
Kutular koridor gibi. ince uzun... Bu kez öğretmenimiz konuşuyor.
Ben konuşmaları duymuyorum. Kutuları açıyorum usumda... Üstteki
kutu benim diyorum kendime. Alttaki biraz ezik. Tam kutuları
açacağım usumda. Konuşmalar bitiyor. Kutuları açamadım. Usumda
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da olsa kutuları bir açabilseydim. Konuşmalar bitiyor. Sınıf daha da
sessizleşiyor. (….........)'yı çağıyorlar.Kutulardan birini(….........)'ya
veriyorlar.(…........)'nın annesi de var, babası da (…........)'ya aldığı
kutuyu açmasını söylüyorlar. (….........) aldığı kutuyu açıyor. İçinden
sapsarı saçlı bir bebek çıkıyor. Adını sorana nerdeyse söyleyecek. O
denli canlı bir bebek... Oğlan olmamla birlikte ben de sevdim
bebeği... Keşke bana verilseydi diyorum. "Bebekleri salt kızlar
sevmez ya..." diye düşünüyorum kendi kendime... Ama neden
(….........)'ya verdiler diye düşünüyorum. Bu kez de usuma başka
birşeyler düşüyor. “ (…........) bu bebeği üşütür.” Diyorum kendime...
(….........)'larla aynı sokakta oturuyoruz. Daha birkaç gün önce onlara
gittim. O gün okula gidemediğim için ödevimiz ne diye sormaya...
(…...........) odanın içindeki yatakta yatıyordu.Akşamolmadan yatağın
içine girmişti. Odanın içinde soba yanmıyordu (…........) annesi
bahçenin bir köşesinde bulaşık yıkıyordu. Tek katlı tek odalı evlerinin
mutfağı da yoktu. (…...........)'nın annesi "Üşümüş de yatağa girdi. Gir
içeriye kendin sor." demişti. Soba odanın ortasında. Yanmıyordu
soba... Akşam olmadan yatağa girmişti (…..........). Isınmak için.
(…............) bu bebeği üşütür diye geçti usumdan...
Düş dünyamdan kurtulup ikinci paketi düşünüyorum.Ona kendi
paketim diye bakıyorum. Dıştan biraz ezik olduğu görülüyor.
Beğenmemiştim biraz önce... Olsun diyorum kendi kendime...
İçindekilere bişey olmamıştır diye geçiyor usumdan. O sırada “karakuru" ismini şu an anımsayamadığım bir arkadaşımızı çağırıyor
öğretmenimiz. Adını anımsayamıyorum ama onun da annesi de
babası da var. Bolca da kardeşleri. Bu tümünün ağabeyi...Babası
belediyede çalışıyor. Ya itfaiyede, ya da temizlik işlerinde...
Bilemiyorum hangisinde. Bildiğim tek şey, annesi de var, babası da.
Ve de en az sekiz kardeşi... Babası belediyede çalışyor. Bunları
bilmemin nedeni evleri halamların evlerinin sokağında... İkinci
kutuyu da ona veriyorlar. Başöğretmenimiz birşeyler söylüyor. Ben
gene hiç birşey duymuyorum. Öğretmenimiz konuşmaya başlamış.
Farkında değilim. Duymuyorum. Ne duyması konuşanları
görmüyorum bile... Pır pır ediyor güzlerimin önünde bir şeyler.
Başöğretmenin de, öğretmenin de, hizmetlinin de görüntüleri
uçuyor gözümün önünden.Üçünü de göremiyorum. Kutuların
görüntüleri gözümde. Kutular arkadaşların kucaklarında değil...
Boşlukta. Kutular uzayda sanki... Çığlık sesiyle uyanıyorum bu kez
uykudan. Yeniden uyanıyorum ayaktaki uykumdan. Tüm sınıf birden
bağırıyor.
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“İkinci kutuyu açalım….”. “İkinci kutuyu açalım...” diye çığırıyor
arkadaşlar.İkinci kutu açılıyor...Kutunun içinden diş fıryası çıkıyor.
Misket çıkıyor, elli kadar….
Hem de o zaman için çarşılarda az bulunan cinsten. Camdan... Renk,
renk... Birkaç araba çıkıyor lastikten. Ama kocaman kocaman degil.
Küçük küçük... Kibrit kutusu kadar bişeyler... Başöğretmenimiz o
arkadaşa öğüt veriyor.” Her yemekten sonra dişlerini bu fırça ile
fırçala,” diye... başöğretmenimiz fırçayı eline alıp, sınıfa gösteriyor.
Sınıfta ilk kez diş fıçası görenler var. Diş fırçasını görebilmek için ön
sıralara koşturuyorlar. Ben yeniden uyanıyorum ikinci uykumdan.
Halamları düşünüyorum. O sokaktaki komşuların bazılarının, bazı
günler o arkadaşlara yemek götürdüklerini düşünüyorum.O yıllarda
kentimizde gündüzleri elektirik yok. Elektirik olsa bile buzdolabı da
yok. O nedenle pişirilen yemekler ertesi güne saklanamıyor. Halam
da nedense her yemeği bolca pişiriyor.Pişirdiği bu bol yemeklere yer
bulmak için gerekçe de buluyor.
Çoğunlukla ayni gün “Yazık... Yazık... Yarına kalmasın bu
yemek...Yarına kalıpta ekşimesin ,” diye çokca pişirdiği yemekleri o
arkadaşların evlerine yolladığını düşünüyorum.
Başöğretmenimiz; “Yemeklerden sonra dişlerini fırçala.” diye öğüt
veriyor o arkadaş... “Yemeklerden sonra dişlerini düzenli düzenli
fırçala,” diyor... Ben yeniden usumdan bişeyler geçiriyorum. “Onlar
düzenli yemek yemiyorlar ki...” demek geçiyor içimden... Parmak
kaldırıp onu söylemek istiyorum. Beni görmüyor öğretmenim. Beni
görmüyor başöğretmenimiz... Ama ben görüyorum Maraşal
Yardımını, (…… ….…)'nın üşüteceği bebek şeklinde.....Ama ben
görüyorum Maraşal Yardımını o arkadaşın yemediği yemeklerden
sonra dişini fırçalayacağı, diş fırçası şeklinde...
Sizler de gördünüz mü hiç "Marşal Yardımını.." Veya, Halkımızın
diliyle; “Maraşal Yardımını...” Ben gördüm. 12 yaşımda gördüklerimi
sizlere anlattım.
Daha da anlatacağım gördüklerimi...
Sizler de gördüyseniz, gördüğünüzü gördüğünüz gibi
anlatır mısınız?
Gördüğünüzün yanına başka laf katmadan..
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CANCAZIM...
İyi şeyler yapmamız gerekiyor
Cancazım.
İyi şeyler.
Laf değil
İş üretmeliyiz.
İşi işimiz bilmeliyiz.
İşimizi bilip
Gücümüzü kullanmalıyız.
İşimiz gücümüz.
Bilmek olmalı.
Bilim olmalı
Bilerek olmalı.
İyi şeyler yapmamız gerekiyor
Cancazım.
İyi şeyler...
Yılmaz SUNUCU
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KOLTUK SEVDASI
Koltuğu bırakma
Koltuk senin
Telefonun da var
Ayıp olur
Koltuğu bırakma
Koltuk senin
Karşı telefondaki ses
“Buyur Sayın Başkanım” dan sonra gelir.
Koltuğu bırakma
Koltuk senin
Sakın ha!..
Bırakmayın koltuğu
O koltuk
Sizinle de devrilir.
Yılmaz SUNUCU
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DÜŞ GÜNEŞİM
Gece zifiri karanlık
Dışarıda rüzgâr
Bir sen varsın yanımda
Özlediğim kadar
Gece zifiri karanlık
Yağmurda yağıyor
Ah!..
İçime yalnızlığım doluyor
Işığın kadar
Gece zifiri karanlık
Yoldayım yolundayım
Bir seni düşünüyorum
Düşlerim kadar
Gece zifiri karanlık
Gecenin en karanlık anı
İçime sen doluyorsun
Güneşim kadar.

Yılmaz SUNUCU
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MENDERESİN DEVELERİ

“ Sen hiç merak etme... O işe yaramayan oyuncakları sana vermediler
diye hiç üzülme... Zaten onlar hiçbir b.ka yaramaz.. B.ktan püsürük
şeyler... Sen unut onları... Koca Yazı'ya Menderes'in Develeri
gelecekmiş. Menderes’in Develeri Koca Yazı'da Maraşal Yolunu
açarken toprakla güreşeceklermiş... Git sen de oyuncak yerine
Menderes’in Develeriyle oyna.”
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BİZİM O’LAN TÜRKÜSÜ
“ Bu türkü her yerleşim biriminde kendi makamından söylenir ”

Bizim köyün
Bir havası
Bir suyu var
Oh be…
Nasıl anlatayım
Bizim köyün
Bizim havası
Bir suyu var arkadaş
Oh be…
Yan gel yat
Yakında bizim o’lan
Muhtarda oluyor
Gerisini boş ver
Oh be…
Değme keyfimize

Yılmaz SUNUCU
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MENDERESİN DEVELERİ

Maraşal Yardımının dağıtıldığı gün. Son dersten sonra okuldan çıktık.
Okulda olanları anneme anlatacağım. Koşarak eve geldim. Evde
annem yok... Annem Dudu Analara geçmiş... Dudu Ana komşu. Ama
komşu gibi değil... Ana gibi bir şey... Anlatıyorum oradakilere. Ama
bana vermediler demiyorum. Ben çok üzüldüm
demiyorum. Hiç üzüldüğümden söz etmiyorum. Dudu Ana gene de
bana söylüyor:
“Sen hiç merak etme... O işe yaramayan oyuncakları sana vermediler
diye hiç üzülme... Zaten onlar hiçbir b.ka yaramaz.. B.ktan püsürük
şeyler... Sen unut onları... Koca Yazı'ya Menderes'in Develeri
gelecekmiş. Menderes’in Develeri Koca Yazı'da Maraşal Yolunu
açarken toprakla güreşeceklermiş... Git sen de oyuncak yerine
Menderes’in Develeriyle oyna.” diyor.
Basıyor kahkahayı….
Allah allah... Aklım iyice karışıyor...
Sarı saçlı ağlayan bebeği (……………) iyice üşütüp ağlatacak... O
arkadaş düzensiz yediği yemeklerden sonra, düzenli düzenli dişlerini
fırçalayacak... Eskiden Deve Güreşlerinin olduğu Koca Yazı'da
Menderes’in Develeri Maraşal Yolunun topraklarıyla güreşecekler...
Hiç birşey anlamadım o gün için ben bunlardan.
Belki siz de bugün için hiç bir şey anlamıyorsunuz bunlardan. Ama
ben anlamadığım halde karar verdim o gün.
Gitmeliyim. Menderes’in Develerini görmeyelim... Toprakla nasıl
güreştiklerini öğrenmeliyim. Artlk (…........)'ya verilen sarı saçlı bebeği
unuttum... O kara kuru arkadaşa verilen diş fırçasınıda . Aklım fikrim
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Menderes’in Develerinde... Gitmeliyim... Nasıl güreştiklerini
görmeliyim..Ama Koca Yazı bizim eve en azından 1-1.5 km uzakta.
Hava karardı.
Bu gün gidemem. Yarın da.. Ancak pazar günü gidebilirim. Pazara
dek birkaç arkadaş daha kandırırım. Kandırdım da...Arkadaşlarla
Pazar gününü getiremiyoruz. Gelmiyor Pazar günü bir türlü... Bu
arada aramıza yeni yeni arkadaşlar katılıyor. Herkese de
söylemiyoruz konuyu. Genelleştirmiyoruz. Gizemli bir konu olarak
saklıyoruz.
Menderes’in Develerini önce biz görmek istiyoruz. Pazar oluyor.
Sabahın alaşafağında... Evdekileri uyandırmadan tümümüz sokağın
köşesinde buluşuyoruz.
Tutuyoruz Koca Yazı'nın yolunu... Ta... uzaklardan sesini işitiyoruz.
Yanına doğru yaklaştıkça gürültuü artıyor. Etrafına toplanan
büyükler bizi daha fazla yakınına yaklaştırmıyorlar. Oysa Dudu Ana
"Gidin yanına. istediğiniz kadar okşayın..." demişti. Kulaklarımızı
yırtan gürültü arasında uzaktan seyrediyoruz Menderes’in
Develerini. Develer bir iki kez gidip geliyorlar. Koca koca kamyonlar
toprakla, taşla doluveriyor... Dolan kamyon gidiyor. Sıradaki geliyor.
Kamyonlar yoruluyor. Biz seyretmekten yoruluyoruz. Menderes’in
Develeri yorulmuyor. Artık biz her pazar gidip gidip seyrediyoruz.
Pazarlarımızı boş geçirmiyoruz. Okuldan çıkınca hava kararmasa
hafta aralarında da gideceğiz.
Eskiden Koca Yazı'da Deve Güreşleri senede bir kez olurdu. Biz
Menderes’in Develerinin güreşlerini her hafta seyrediyoruz.
Toprakta öyle bir güreşiyorlar ki onu uzun süre izleyen bilir.
Dinleyen değil...
Hafta sonlarının birinde. Gene toplandık köşe başında. Gidip
seyredeceğiz Mendesin Develerini... Onların toprakla güreşini... Koca
Yazı'ya doğru tırmanıyoruz. Yeni yeni açılmakta olan Maraşal Yoluna
doğru yaklaşıyoruz.. Hiç bir ses yok...” Çıt,” sesi dahi gelmiyor.
Adımlarımızı daha da açıyoruz. Daha da yaklaşıyoruz.
Yaklaştıkça tıkırdı bile duymuyoruz. Koşturuyoruz. Koşarak gidiyoruz.
Merakımızı bir an önce yenmek istiyoruz. Tepenin üzerine çıkıyoruz.
Her zaman üzerine çıkıp baktığımız yerden bakıyoruz. Develer
ölmüş... Boyunlarını uzatmışlar, öyle duruyorlar hareketsiz...
Sanki ölmüşler...
Haftalardır ilk kez yanlarına yaklaşabiliyoruz. Elimizle okşuyoruz. Kızıl
sarı boyalarına elimizi sürtüyoruz. Ellerimiz üşüyor. Demirimsi bir
soğukluk geliyor ellerimize... Demirden mi yapıldıklarından, yoksa
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öldüklerinden mi bilemiyoruz. Daha bir sevecen dokunuyoruz.
Dokundukça okşuyoruz. Okşadıkça ellerimiz daha da üşüyor. Bizimle
birlikte koca koca adamlar, amcalar da izliyorlar. Onlar da bizim gibi
dokunup okşuyorlar... Ben de okşuyorum. Okşadıkça ellerim daha da
üşüyor. Elimin üşümesi yüreğime vuruyor. Yüregim üşüyor.
Yüreğimin üşümesini söze çeviriyorum. Soruyorum oradaki
amcalara;
“Amca. Bu Menderes'in Develeri neden ölü gibi duruyor? ...”
Amcalar basıyorlar kahkahayı...”Menderes’in Develeri...
Menderes’inDeveleri...”deyip deyip gülüyorlar, gülüşüyorlar.
Ben sorumu yineliyorum. Birisi yanıtlıyor.
“Oğlum buna Menderes’in Develeri dedin ama bu gerçek deve değil
ki ot yesin... Yediği bitmiş... Bunun yediği de Türkiye'mizde
yokmuş...”
Başkası-“Açlıktan ölmüş... Açlıktan...” diye sorumu yanıtlamaya
çalışıyor.
Bir başkası-“Bunların ölüsü de bizim biryerimize saplanmış.” diyor.
Daha başka birisi-“Edepsizlik etme...” diyor o adama.
O yanıtlıyor –“Sen söyle öyleyse..”. diyerek.
Birinci Adam-“Parçası kırılmış,parçası.” diyor.
Yenisi lafa karışıyor – “Parça parça sokacaklarmış bize..”. diye ortaya
bir laf atıyor.
Başka bir ses duyuluyor- “Terbiyesizliği elden bırakmıyorsunuz...
Edepsizler!...". diyerek sesiyle ortalığı yırtıyor.Bu sesten daha üstün
bir ses, bir an oluşan sessizliği yeniden yırtıyor.
“Belli olmaz onlara.Parça parça da sokarlar. Bütün bütün de”.
diyor.
.Yaşlıca Bir Amca –“ Ne terbiyesiz adamlarmışsınız...Çoluk çocuğun
yanında utanmıyorsunuz da...” diyor. Bizi oradan uzaklaştırıyor:
Biz ayrılıyoruz. Ama istediğimiz pazar, hatta hafta aralarında bile
gidip gidip Menderes’in Develerini seyredebiliyoruz. Hem de
Menderes’in Develerinin ölüsünün içini dışını karıştırıyoruz.
Parçalarını söküp takmaya çalışıyoruz. Üzerine çıkıyoruz. Aşağıya
atlıyoruz. Bizim için bulunmaz bir oyuncak oluyor artık bu... Hatta
bizden sonra da bizim yaşımıza gelenlerin oyuncağı oluyor. Hem en
azından on yıl...
Daha sonra ne mi oldu? ...
Onu bilemiyorum. Onu çok sonralardan oradan alıp kentin bir
kenarındaki hurdalığa atanlara sorun.
Ben bilmiyorun.
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Savaştepe Öğretmen Okuluna girdiğim yıl kırkar öğrenciden oluşan iki sınıf
olduk.Yukarıaki fotoğrafta 1959 yılında beşinci sınıfta toplu olarak bizleri
beden eğitimi öğretmenimiz Sezai AYDIN’la birlikteyiz.
İki sınıfı oluşturan arkadaşlarımızın yüksek öğrenim yapabilmeleri için salt
ülkemizde İstanbul’da Çapa, Ankara’da Gazi, Balıkesir’de Necati Eğitim
Entitülerine ülkemizde ki tüm liselerden katılan öğrencilerle birlikte sınava
girmek zorunda kalıyorduk.Bu zorlamalara karşın yüksek öğrenim yapıp
orta okul öğretmeni olmak isteyen yarıdan fazla arkadaşlarımız bu
amaçlarına ulaştılar. Orta öğretrim kurumlarında yıllarca öğretmen,
yönetici, müfettiş ve üst yönetici olarak görevlerini başarı ile
tamamladılar.
Bunların dışında önlerine konan lise bitirme sınavları engelinide aşarak
Osman BAYAR. Aslan Eroğlu, Umur TÜRKER.Mehmet KIRBIYIK,Engin
TÜRKER,Hüseyin KIRBIYIK,Nihat GÜNDÜZ,O.Nuri IŞIK, üniversitelerde
akedemik ünvanlarıyla branşlarında başarılı birer öğretim üyesi oldular.
Benim gibi salt fark derslerden değil lise 1.-2.-3. sınıfların tüm derslerinden
sınava girip lise diplomasını alıp, Hukuk Fakültesini bitiren Ergül AYKOL,
Ergen VARYEMEZ idi. Remzi CEYLAN arkadaşımız Neceti Eğitim Enstitüsü
bitirdikten sonra sonra Isparta lisesinde görev yaparken lise bitirme
sınavlarına girip ardından
İTÜ İnşaat Mühendisliğini bölümünü
tamamlayan arkadalarımızdır.
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SAVAŞTEPE'YE İLK ADIMIM

Savaştepe önceleri köymüş... Hatta o kadar küçük köymüş ki
yakınındaki
Sarıbeyler
Köyü’ne
bağlıymış.
Adı
da
Kiresun'muş.Kurtuluş Savaşında yakınında ki tepelerde savaşılmış.
Savaştepe olmuş. Savaştepe'ye Enstitü gelmiş. Büyümüş, büyümüş
ilçe olmuş. Benim Savaştepe'ye ilk adımımı atmam 1954 Yılının
Ağustos ayına rastlar. O zamanlar Savaştepe'den kara yolu geçmezdi.
Tek ulaşım İzmir-Bandırma tren yoluydu. İşte bu trenle geldik
İzmir'den Savaştepe'ye. Savaştepe istasyonundan trenden inince
tatlı bir meyille 500 metre kadar doğuya doğru iki tarafı kavaklı, iki
tarafında bomboş tarlalar olan yolu yürüyerek ulaştık Savaştepe'nin
ortasına. Hem de çarşısına... Çarşıda çarşı hani o gün için... Küçük bir
meydanın etrafında iki dükkan, bir cami, bir de Belediye binası...
Belediyenin yanında tek bir çınar ağacı olan park, bir de susuz havuz
vardı.. Elektrik te yoktu Savaştepe'de o günlerde... Gündüzleri değil,
geceleri bile elektrik yoktu. Eğer elektrik enstitüsünün kendisinden
arta kalırsa, o zaman aydınlanıyormuş Savaştepe'nin karanlık
geceleri... Sınava gireceğim yeri görmek için kenti aydınlatan
enstitünün yolunu sorduk. Geldiğimiz yolu 90 derece güneye dünüp,
yürümemizi sürdürürsek enstitüye ulaşırmışız. Biz demiyoruz
"Enstitü" diyorlar nedense. Bizim ağzımız da alıştı bu sözcüğe...
Hemde daha ilk adımda. Yolu sormuş öğrenmiştik. O zaman bilgi
verdiler. Geldiğiniz yoldan biraz uzunca dediler. İstasyona göre fazla
çeker dediler. Okula doğru yürüyoruz. Yürüdüğümüz yol
söylenenden de kısa geldi bize... Kenttekilerden farklı binalar.
Uzaktan görüyoruz. Bu üç-beş binaya yaklaştık. Okul diye aralarına
girdik.
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Burası değilmiş. Bunlar 1938'de ilk yapılan yapılarmış. Bu binalardan
biri iki katlı. Dördü tek katlıydı. Bu iki katlı bina o anda revir olarak
kullanılıyormuş. Tek katlılar öğretmen evleriymiş... Bu binaları izledik
bir süre. İki katlı binaya yukarıdan bakınca kocaman bir "L" harfine
benziyordu. Bu binanın kapısı L harfinin içindeki 90 derecenin iç
köşesindeydi. içeriye buradan giriliyordu. Önce üç dört basamak
merdivenle çıkılıyordu kapısına. Merdivenleri çıktık. Biraz daha
inceledik binayı. Kapının yanındaki duvarlardan birinde hiç pencere
yoktu. İki katlı olan bu binanın yüksekliği 10 metreyi aşıyordu. 10
metreyi aşan hiç penceresiz duvarı izlemeye başladım. Bu hiç
penceresiz duvarla nasıl aydınlanıyordu acaba Içersi?.. Kendi
kendime karar verdim. Başka tarafta penceresi vardır diye... Duvarı o
denli izlemişim ki üzerindeki yazıları gördüm. Bu 10 metreyi, aşan
duvar tepeden aşağıya düzgün yazılarla bezenmişti. Ama o denli
güzel, o denli düzenli yazılar sonradan badana fırçasıyla kapatılmış...
Hem de düzensizce... Acele ile... Badana fırçalarının düzensiz izleri
bunu belirtiyordu. Fakat badana fırçası genede kapatamamıştı o
yazıların tümünü... Yarı kapalı, yarı açık her şey gibi bu yazılar da
dikkatimi çekti benim... Bölük pürçük olan o yazıları okumaya
çalıştım. O gün için badana fırçasından kurtulabilmiş sözcükleri
söktüm sökebileceğince, Söktüm ama bir anlam veremedim.
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“Köy Enstitüleri...... .......... ...... ömrüm.......yakından.....
edeceğim....."* gibi kopuk kopuk sözcüklerdi. Yalnız en altta üstteki
yazılardan farklı bir yazı vardı. İmza gibi birşey...
Onu okumaya çalıştım. O diğerlerine göre daha kolay okunuyordu.
Okudum onu da...
İ.İnönü.

Altında bir tarih...
Acaba ne yazıyor diye iyice merak sardı beni...Yanımda eniştem var.
Eniştemle geldim Savaştepe'ye. Eniştem beni okula götürebilmek
için kolumdan çekiştiriyor. Ben bir süzcük daha okumaya
çalışıyorum. Sonuç alamayınca ayrıldık oradan. Gerçek okula doğru
ilerliyoruz. 300-400 metre sonra yolu kesen bir kapı ile
karşılaşıyoruz. Kocaman bir kapı... Hem de yol büyüklüğünde. Kapı
arkasına dek açık. Kapı kapalı değil... Kapı bekçisiz... Biraz da kapıyı
inceliyoruz. Sıra biraz önceki duvardan sonra bu kapıya geldi. Iyice
bakıyorum ben bu kapılara... Kapının üzerinde yol boyunca uzanan
7-8 metre uzunluğunda bir levha var. Levhanın üzerinde de yazılar.
Bu yazılar da karalanmış duvardakiler örneği. Üzerine üç harf
yazılmış yeniden. İlk yazılar karalı... İlk yazılar boyalı... İlk yazılar
karanlıkta kalmış.
Üzerindeki üç harf daha göreceli...Daha
görkemli... Boydan boya kapılıyor 7-8 metrelik levhayı. Bu üç harfi
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okuyoruz."S.Ö.O." Bu üç harfe bir anlam veremiyoruz eniştemle
beraber. Sonra çözüyoruz beraberce. "Savaştepe Öğretmen Okulu"
diye...
Bu üç harf gizemini çözerken alttaki yazıları da okuyorum ben. Ne
denli özenle kapatılrsa kapatılsın alttaki yazılar gene de okunuyor
burada. Biraz önceki duvardakine benzemiyor. Okuyorum
onuda."Savaştepe Köy Enstitüsü" diye. Ilk adımımızı besmele ile
atıyoruz içeriye. Ben soruyorum;“Burası şimdi Savaştepe Öğretmen
Okulu mu ? Yoksa Savaştepe Köy Enstitüsü mü?" diye
Eniştem;
“Ne bileyim ben...” diyerek kısaca yanıtlıyor sorumu.İlkadımım böyle
oldu "Öğretmen Okulu" isimli, "Savaştepe Köy Enstitüsüne".
Kapıdaki isim silindi zamanla... Ama Köy Enstitüleri bunca yıldır
belleklerden silinmedi.
Silinemedi..
O duvardaki yazıya gelince;
Altı yıl boyunca o duvardaki yazıyı çok merak ettim.Okumaya
çalıştım. Tamamını okuyamadım. Ama büyük bir bölümünü okudum.
Daha doğrusu okuyabilmenin yöntemini buldum. Yöntemi şu
idi;Yağmur yağınca o duvarı dövüyordu nedense... Sulu sepken
yağan yağmur o duvarın üzerine yağıyordu. Her yağmurdan sonra da
bir kaç sözcük daha aydınlığa kavuşuyordu.Koşuyorduk bizde bazı
arkadaşlarla. Doğru o duvara. Birkaç sözcük daha okuyorduk.
Nedense aradan bir gün daha geçmeden hemen yeniden badana ile
kaplıyorlardı o duvarı. Uzun süre aydınlıkta bırakılmıyordu o yazılar.
Köy Enstitüler üzerine söylenen o güzel sözler...
O yazıları okumanın yöntemini bulmuş okumuştum dedim ya. İsmet
İNÖNÜ imzalı yazıların tümünü size de aktarayım.
Köy Enstitüleri Cumhuriyetin eserleri içinde en kıymetlisi,en sevgilisi
sayıyorum.
( *Sayın İsmet İnönü’nün her yağmurda badana ile kapatılan o
duvarda ki Köy Enstitüleri üzerine söylemini kaynaklardan bulup
aşağıya aktarıyorum.)
Köy Enstitülerinden yetişen evlatlarımızın muvaffakiyetlerini
ömrüm boyunca yakından ve candan takip edeceğim.
İsmet İNÖNÜ
09/05/1941
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SORU SORDULAR,
AĞLADIM...
BAŞKA SORU SORDULAR YENiDEN
AĞLADIM.
SORULARI HiÇ YANITLAMADIM...
Yıl 1954... Aylardan Ağustos sonu veya Eylül... İzmir'e geldik. Fuarı
gezdik. Ağabeylerimde kaldık. Ablamlar, Annemler İzmir'de kaldılar.
Ben eniştemle birlikte Savaştepe'nin yolunu tuttuk. Savaştepe'deki
ilk günümüzü bundan önceki böçlümde anlatmıştım.
Savaştepe'deki ve okuldaki ilk günleri daha sonra ki bölümlerde
anlatacağım. Burada özellikle sınavı anlatmaya çalışayım.
Savaştepe'deki ilk sınavı... Çünkü bu sınav benim için çok degişikti...
Hatta bu günkü sınavlara göre çok ilginç...Sınav üzerine bilgi edindik
sınavdan önce. Sınavda ne sorulacağı belli olmazmış... Böyle söyledi
bilenler. Daha büyük sınıftakiler. “Herşey sorabilirler,” dediler. “Belki
soru da sormazlar. Salt konuştururlar..”. Sınav sözlü olacak dendi
bize daha önce. Böyle bilgi verdiler. Burada da daha başka şeyler
söylediler sınav üzerine. Sınav sözlü imiş... Sözlü imiş ama
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1960’ lı yıllarda Savaştepe İstasyon Caddesi.
sorulan soruların yanıtlarını karatahtada da yapmak gerekiyormuş...
Sınavdaki başarı karatahtayı da kullanmakla pekişirmiş. Bilenler bize
bu bilgileri de verdiler. Hem de "Bu çok önemli..." diyerek.
Sınav benim için korkunç değildi... Nedenini bilmiyorum. Belki 12
yaşımın verdiği çocuksuluktan. Belki de sorulanları nasıl olsa yaparım
korkusuzluğun dan... Sınav salonunu sınavdan bir gün önce ögrendik.
Sınav salonunu görmek bile korkutmadı beni... Ertesi gün sınav
salonunun önüne geldik. Beklemeye başladık..Sınav sırası bana
geldi.Girdim içeriye. Karatahta nın yakınında bir masa koymuşlar.Beş
öğretmen oturmuşlar çevresine. İçeriye giren öğrencinin eline bir
soru kağıdı veriyorlar. Soruyu okuyup sıralarda oturarak biraz
düşünmemizi söylüyürlar.Ben de aldım soru kağıdını. Başladım
düşünerek beklemeye... Karatahta önünde sorularını yanıtlayan
çocuğu dışarıya çılkardılar. Bir öğrenci dahaiçeriye aldılar. Ben
geçtim bu kez karatahta başına...
Elimizde ki soruların yanıtlarına geçmeden önce bolca soru mu
sordular? Söyleşiyorlar mı belli olmuyor?
Elimdeki kağıtta yazılı olan soru dışında bolca soru sordular.
Bunların tümünü anımsamıyorum.
Genel de sorular şöyle idi.
“Nerelisin?”
“Hangi okuldan geldin?”
“Öğretmenliği seviyor musun?”
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“Niçin öğretmen olmak istiyorsun?” gibi sorulardı.
Konuştum bunlar üzerine uzun uzun...Sıra bundan sonraki sorulara
geldi.
“Baban ne iş yapıyor?”
Bu soruya ne yanıt verdiğimi anımsamıyorum.
Soru soruldu.
“Baban ne iş yapıyor,” dediler. Ben başladım ağlamaya. Onlar bana
başka soru sormak istiyorlar. Ben konuşa mıyorum. Ağlıyorum salt...
Onlar soru soruyorlar. Bende yanıt yok. Bir iki sözcük dökülüyor
dudaklarımdan. Hemen hıçkırığa boğuluyorum. Yanıtlayamıyorum
soruları... Öğretmenlerin sorularının tümüne benim yanıtım, bölük
pörçük birkaç sözcükle birlikte hıçkırlklarım oluyor.
En sonunda;
“Benim babam hiçbir şey yapmaz ki... Öldü çünkü diyebiliyorum...”
Sorularln tümü kesiliyor. Öğretmenlerden birisi beni dışarıya
çıkarıyor. Elimi yüzümü yıkatıpp getiriyor. Kolonya veriyor. Yeniden
sınıfa alıp sıralardan birine oturtuyor. Gene aynı soru kağıdı elimde.
“Oku düşün geç tahtaya tahtada yap,” diyorlar.
Ben, “Yaptım onu önceden,”diyorum. “Biraz daha düşün,”. diyorlar.

Fotoğraf : Abdullah KARACA
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Bir kaç çocuk daha girip çıkıyor sınav salonuna. Bana bakıyorlar. “Gel
istersen karatahtanın başına geç. Elinde ki soruyu orada yap,”
diyorlar. Soruyu karatahtada yapmadan yanıtını söylüyorum. “18
kğ.,” diyorum. Yap diyorlar. Başlıyorum ağlamaya... “Soruyu oku,”
diyorlar. Okuyorum yarı boğuk, yarı hıçkırıklı sesimle..
“Bir kahve kavrulduğu zaman % 12 sini kaybediyor. 150 kg kahve
kavruldugu zaman kaç kg. kalır?”
“Yap,” diyorlar.
Ben tahtada yapamıyorum. Başlıyorum ağlamaya. “100 kg. da 12 kg.
50 kg da 6 kg. Tümünde 18 kg Geriye kallr 132 kg. diyebiliyorum.”
Kesik kesik... Boğuk boğuk sesimle söyleyebiliyorum. Ellerim
titriyor.Üşüyorum sanki... Tahtaya yazmam olanaksız. Diretmiyor
öğretmenler. Birkaç soru daha süruyürlar.” Yap,” diyorlar. Ben
yapamıyorum tahtada. Yanıtlıyorum salt sözle... Hiçbirini
yapamıyorum karatahtada. Aslında elimdeki tebeşir de çoktan
düşmüş yere... Bu arada da tarih sorusuna benzer sorular soruyorlar.
Yanıtlıyorum hıçkırıklı sesimle.
Coğrafya, Tabiat Bilgisi soruları soruyorlar.
Yanıtlıyorum hıçkırıklı sesimle. Tek tek sözcüklerle...
“Babasının yaşı, oğlunun yaşının,” diye başlıyan bir soru soruyorlar
içeriye giren yeni arkadaşa. O arkadaş; ”Babasının yaşı,”diye başlıyor
okumaya. Ben başlıyorum bu kez hıçkıra hıçkıra ağlamaya.”Tamam,”
diyorlar öğretmenler bana. Sordukları soruyu daha tam yapmadan.
Birisi geliyor. Elini omuzuma koyuyor sevecen...
“Çıkalım dışarıya.” diyor. Çıkıyoruz dışarıya.
Dışarıda beni bekleyen eniştemi göruyorum. O bana hiç Bir şey
sormuyor. Ben isteğimi söylüyorum. "Gidelim artık İzmir'e" diyorum.
Ona söylemiyor,bağırıyorum.
"İzmir'e gidelim... Oradan da geçelim memleketimize..."
O hiç bir şey demiyor. Ben onunla konuşmuyorum. O kocaman
adama bağıryorum. O susuyor. Ben bağırıyorum.
"Kazanamadım işte...Gidelim memleketimize...Hiç bir soruyu tahtada
yapamadım... Tebeşiri elime almadım. Gidelim artık" diyorum.
O en sonunda kararını söylüyor.
“Bu gün tren yok yarın gideriz...”
Sınavı kazanamayan... Sınavda tebeşiri eline
almayan ben, o gün otelde ç0k güzel bir uyku uyuyorum.
Sabahın 10'una doğru zor uyandırıyor eniştem beni derin uykumdan.
“Sonuçlar asılmış.Gidip bakallm. Öğle trenine yetişelim,” diyor.
Ben isteksizim. İkircilikliyim...
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“Kazanamadığım sınavım sonuclarına neden bakalım,” diyorum.
O “Hiç olmazsa kazananları görürüz,” diyor.
Giyinip gidiyoruz okula. Listenin asıldığı yerde listenin en altından
başlıyoruz bakmaya. İsmim yok... Ben başkalarına değil, kendime
bakıyorum. İsmim yok... Gözlerimi kaydırıyorum listenin yukarısına
doğru... Yok, yok...
“Yok işte ismim...Başkalarından bana ne... Gidelim artlk,” diyorum.
Ceketini çekiştiriyorum eniştemin. O biraz daha uzun boyu ile
listenin üstlerine de bakabiliyor. Bir an duraklıyor. Listenin en
üstlerine doğru parmağını koymuş, çığlık atarcasına bana sesleniyor.
“Bak işte ismin..”. diye sesleniyor bana. Bir yandan da
elini listenin üst sırasından kaydırmamaya çalışıyor. Bende
bakıyorum. İsmimi okuyorum. Okuyorum ama bu işe çok şaşıyorum.
Tebeşiri elime almadağım bu sınavı en üst düzeyde kazanmam beni
çok şaşırtıyor. .
O günkü aklıma göre bu sınavı bana kazandıranlar suçlu gibi geliyor
bana. Eğer bu gün için de o sınav sonuçlarlnda bir suçlu arıyorsanız
kesinkes suçlu ben değilim... O sınavda bir suçlu varda şu anda salt
üçünün ismini anımsayabildiğim tüm sınav üyeleridir. Bu nedenle O
günden sonra daha da pekişti öğretmenlere sayğım. O günden sonra
daha da pekişti öğretmenlere sevgim... Suçlu ben değilim. Suçlu
sınav üyelerinden sayğınlığını hiç yitirmeyen, kırk yıl sonra da
isimlerini sevgi ve saygı ile andığım öğretmenlerim Sayın Kamil
ACAN, Sayın Şaban YAYLALI ve Sayın Muharrem TÜZÜNER'dir.
Suçlu bunlarla birlikte diger komisyon üyeleridir. Toplumumuz
öğretmene saygıyı bu sınavdan sonra geçen kırk yıl boyunca zaman
zaman yitirdi. Veya toplumumuzun bir kesimi...
Belki de
öğretmenlerimizin bir kesimi sayğınlığını yitirdi.
Ama ben, her türlü koşullarda öğretmenliğini yitirmeyen
öğretmenlere saygımı yitirmedim.Her türlü koşullarda bu yapıdaki
öğretmenlere, her türlü koşullarda saygıyı çok görmeyen kişiilere
saygımı ve sevgimi hiç bir zaman yitirmedim...
Bu günkü sınav şekillerine göre tebeşiri eline almayan,yanıt
yerine hıçkırığa boğulan, bu öğrenciye listenin en üzerlerinde yer
verebilen bu öğretmenler sizce suçlu mu ?...
Hııı... Ne dersiniz?..
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KAFALARA ÖVGÜ
Adamın kafası
Karnındaymış
Karnı doymuş
Adamın kafası
Komşusundaymış
Gözü kaymış
Adamın kafası
Kafasındaymış
Kafa yormuş
Adamın kafası yokmuş
Adam yerine konmuş...
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İŞTE HALEP,
İŞTE ARŞIN...
Bozulan Köy Enstitülerinin düzeltilmesi için (Her Ne şekilde
düzeltilecek ise...) kent okullarını bitiren bizleri de almaya başladılar
bu okullara. Bu olay 1954 yillarindan sonra başladı.Ben bu bilgileri
çok sonraları bu konuda yazılan kaynakları,yasaları okuyarak
öğrendim. Bizim bu okullara girdigimiz 1954 yllında okulumuza iki
şubelik öğrenci alındı. Bu iki yeni sınıf 40'ar kişilikti. 80 öğrencinin
içinde bir ben vardım kent soylu... Bir de Necati ile Ziya... Necati ile
Ziya, Çanakkale'nin köy görünümlü küçük bir kazasındaki ilkokulu
bitirerek gelmişler bu okula... Üçümüzden başka, bir kişi daha vardı
sanırım... Onu tam olarak anımsayamıyorum. Ama beşinci kişi
yoktu...
Biz üçümüz yasa geregi hakkımlz alan % 25'i dolduramadık kentsoylu
olarak... Kentsoylular ya ilgi duymadıklarından, ya da gerek
duymadıklarından göndermediler o yıllarda bu okullara çocuklarını...
Seksen kişinin içinde biz üç kişi kaldık. Üçümüz de bozamadık bu
okulların yapısını...
Her ne ise,bu konu iç içe... Çok karışık... Hem de karmakarışık..
Biz üçümüzde bozamadık bu okullarln yapısını. Veya biz üçümüz de
düzeltemedik bu okulları...
Biz üçümüz de bu okullarda okuyan tüm arkadaşlar örneği
aydınlandık bu okullarda altı yıl... Ziya arkadaşın altı cilde sığmayan
şiirleri vardı okunacak...
Okundukça sevilecek...
Sevildikçe belleklerde kalacak...
Necati'nin fırçası vardı objektif gibi... Geç karşısına çizsin senin
resmini... Hem de renk renk... Benim ise arkadaşlarımla birlikte aklım
vardı. Usum vardı. Bilgim vardı ak aydınlık... Bu okullarda
okuduğumuz,okuyup da öğrendiğimiz her arkadaşın farklı farklı
güzellikleri vardı... Benim ve benimle birlikte birkaç arkadaşın ikinci
bir dili vardı. Güzel Türkçemizden öte... Hem de sınavsız, not
korkusuz öğrendiğimiz.
Bunları biz bu okullarda öğrendik. Adı değişip de yasa gereği, yasanın
çıktığı gün kendisinin bıçakla kesilircesine değiştirilemeyen bu
okullarda... Veya yasa ile birlikte yirmibirinde de yapısı
değiştirilemeyen bu okullarda... Ne öğrendikse ak aydınlık biz bu
okullada öğrendik... Ne öğrendikse bu okulların eğitim-öğretim
programlarıyla öğrendik... Ne öğrendikse tümünü yaşlandıkça
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gençleşen, gençleştikçe dinçleşen otuzu yakın öğretmenimizden
öğrendik. Bu okulların eğitim öğretiminin yapısı geregi ve bu
okullardaki öğretmenlerin yapısı nedeni ile her şeyi biz bu okullarda
öğrendik. Hem de ders saatlerine sığmayan zaman çizelgesi
içersinde.Zaman kavramına ve ders çizelgesine bakmadan...
Her zaman. Her yerde. ..
Derste, yemekhanede, yatakhanede...
Okurken, yatarken ve de gezerken...
Ne öğrendikse bu okullarda öğrendik.

Ön sıra;
1-..................... 2- Muzaffer KARAHİSAR 3- Zekai AYDIN
4-Nevin TEZEY 5-............... ...................... 6............................
7-Osman SAYGI 8-İsmet EREN
9-Kenan GÜRGÜN
İkinci sıra ;
1 - ..................
2- Kasın GÜLÇÜR
3-............................
4- Muharrem TÜZÜNER 5 – Şaban YAYLALI
Arka sıra;
4, - Ali ÖZKAN 5 – Mehmet KERRAHLI
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1952 YILI
SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ'NÜN 1952 YILI EĞİTİM VE YÖNETİM
KADROSU.
Müder- Ayhan KARASU, Uygulama Öğretmeni - Muhatter KARASU ,
Müdür Yardımcıları - Kasım KÜLÇÜR, Necati AKIN -Tarım Başı Muharrem TÜZÜNER , Sanat Başı - Necati DİZDAR , Sağlık Başkanı Dr. Sunullah GÜRBAĞ , Eğitim Başı -İbrahim PEHLİVANOĞLU , Türkçe
Öğretmeni - Nezahat İŞPINARCIOĞLU, Toplu Drers Öğretmenleri Semahat ÇAĞAN, Huriye SELÇUK , İsmail EREL , Şerafettin YÜCEL ,
Ahmet TÜMGÜÇ, Kimya Öğretmeni - Binnaz ATALAY, Matematik
Öğretmeni - M . Zekai ÖZAL, Tabiat Bilgisi Öğretmeni - Muhittin
ÖZGEN , Tarih Öğretmeni - Osman SAYGI , Coğrafya Öğretmeni Muzaffer KARAHİSAR ,Ruh Bilim Öğretmeni - Fahrünisa ACARA,
Tarım Öğretmenleri - Mehmet AYTAÇ , Şaban YAYLALI , Rahmi
ERDOĞAN, Resim-İş Öğretmeni - Ömer AĞARTAN , Beden Eğitimi
Öğretmenleri - İsmet EREN , Süheda ÖZGEN, Müzik Öğretmenleri
Hıfzı - KAYAMAN , Cemal ATALAY, Demircilik Öğretmeni - Nurettin
KARABİRACANOĞLU, Yapı Öğretmenleri - Kenan GÜRGÜN , Asım
ŞENER,
Demirbaş Memuru - Sadi SOYKAN, Anbar Memuru - Fehmi ÖNDER,
Döner Sermaye Saymanı - Reşat SEVÜKTEKİN, Mutemet - İbrahim
ÖDEMİŞ, Eğitim Şefi Katibi Kamil - TUNCER ,Ustabaşı - Mehmet
KURAL, Elektirikçi - Mehmet ÇÖMEZ, Usta Öğretici - Mehmet BİÇER ,
Katip - Mustafa İLHAN , Anbar Memuru - Osman EFE ' den oluşmakta
idi.
Bu kadronun büyük bir bölümü 1954 yılında benim okula başladığım
yılda da görevlerinin başında idiler. O nedenle bilgi beceri ve
yeteneğimize göre biz bu öğretmenlerimizden çok şeyler öğrendik.
Öğrenmekten öte kişiliğimizi kazandık.

*Kaynakca : M. Zekai ÖZAL
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KAYA PARÇASI
Ben kaya parçasıyım
Kayalardan kopup geldim.
Sert,
Haşin…
Kırıldım
Küçüldüm
Kaya parçası oldum
Sivri uçlu
Ben kaya parçasıyım
Eğilip bükülmedim
Dalgalarla taşınmadım
Aşınmadım
Yusyuvarlak
Tostoparlak
Çakıl taşı olamadım
Ben kaya parçasıyım
Beyni ile düşünüp,
Kalbi ile karar veren
Ben kaya parçasıyım
Sert
Haşin
Sivri uçlu.
Gördüğünüz gibi
Yılmaz SUNUCU
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OKULUMUZDAKi
EĞİTİM VE ÖĞRETiM YÖNTEMLERİNDEN
KESiTLER
Bundan önceki bölümde benim bir de yabancı dilim vardı.
“Arkadaşlardan farklı.Güzel Türkçemizin yanında,” demiştim. Yalnız
benim değil.... Benimle birlikte yabancı dili seçen tüm arkadaşların.
Bizler ders dışı zamanlarda çeşitli çalışmalara katılırdık. Bu
çalışmalarımız özgür istencimizle olurdu. Son dersten sonra üç
saatten fazla bir zaman kalırdı akşam yemeğinden etüt saatine dek.
Bu üç saati isteyen istedigi kurslara katılarak, veya spor, izcilik gibi
çalışmalar yaparak doldururdu. Hatta isteyen haftanın yedi gününü
bu gibi çalışmalarla doldurabilirdi. Bu çalışmalar ve kurslar, her
birinin kendine özgü durumuna göre haftada bir iki veya üç gün
olurdu. Biz bu çalışmaları birbirleriyle çakıştırmamak koşuluyla bir
kaç tanesine birden katılabilirdik. Ben ingilizce, resim,müzik
çalışmalarına katılırdım. Muzik çalışmaları da kendi arasında ayrlırdı.
Keman, mandolin, flüt ve koro olarak... Ben bunlardan koro ve
keman çalışmalarlna katılırdım. Resim çalışmalarımı zaman kuralına
bağlı kalmayarak sürdürdüm. Resim çalışmalarını zaman kuralına
bağlı kalarak sürdüren arkadaşlarımız da vardı. Zaman kuralına bağlı
kalarak katılanlardan Umur Türker
bu konuda kararlılığını
sürdürerek Ege Ünirversitesi öğretim üyeliğine dek uzanırken Umur
ve Leyla BUHARA ürettikleri ürünleri
uluslar arasına resim
piyasasında yerini aldı. Ali TEKİN isimli arkadaşımız biyoloji
labaratuarından
çıkmaz
zamanını
mikroskop
başında
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geçirirdi.Biyoloji Doktoru olan İbrahim İşler öğretmenimiz onu
ilğilendiği konuda aydınlatırdı. İlgi alanımızda olan her konuda
öğretmenlerimiz bizi yeterince aydınlattılar.Kendi bilgilerini bizlere
aktarırlardı. Ben müzik çalışmalarından koro ve keman çalışmalarlna
katılıyordum. Bu bağımsız müzik çalışmalarının yanında haftada iki
saatte zorunlu müzik dersimiz vardı. Bu derste mandolin çalmasını
öğrenmemiz zorunlu idi. Öncelikle İstiklal Marşı ile birlikte birkaç
marş, birkaç halk türküsü, birkaç çocuk şarkısını mandolinle
çalabilmemiz zorunlu idi....
Eğer kolaylıkla öğrenemezsek notaların mandolindeki perde yerlerini
ezberleyerek öğrenmemiz gerekiyordu.
Ben bunu yapamıyorum... Benim yeteneğim yok...Şeklinde bir kaçış
kapısı yoktu. Ya yeteneğimizle öğrenecektik, ya da
çok
çalışmamızla... Bazı arkadaşlar bir parçayı bir kez çalsınlar, yeniden
notasına bakmadan hemen yakalalardı melodiyi.
Kemandan,
mandolinden veya flütten. Benim ise notaları önüme alıp uzun sure
çalışmam gerekiyordu. Benim için bunu başarmak kolay olmuyordu.
Yoruluyordum. Çalışmambıkkınlık getiriyordu. Ama yapmadan da
olmuyordu. Gene de kendime bir övünç payı çıkartıyordum. Çünkü
bazl arkadaşlar ya notaları ezberlemek zorunda kalıyorlardı, ya da
notaların mandolinde perde yerlerini... Kaçmak, kurtulmak,
yapamıyorum demek yoktu. Ben bu iki grubun arasında kaldığımdan
gene De kendime yorgunluğumu giderecek bir övünç payı
buluyordum. Mandolindeki ve kemanda ki başarımdan farksızdı
koroda ki çalışmamda... Dinleye dinleye doğru sesi bulup
okuyabiliyordum. İlk kez bir parçayı okuduğum zaman kendi sesime,
kendim de gülüyordum. Arkadaşların gülmesi benim için olağandı.
Gene öyle bir gün, müzik dersinde bir parçayı okumaya başladlm.
Sesi yakalayamadım. Öğretmen beni görmüyordu. Kendi sesime
kendim güldüm.Arkadaşlar da güldü. Gülümsedi... Öğretmen de
güldü gülümsedi...
Ben parçayı baştan aldım.
Olmadı... Gene güldüm ben... Öğretmen beni görmüyor...
Öğretmenimiz
piyanonun başında. Sırtı bana dönük.Ben
karatahtanın başındayım. Karşımda sınıf... Ben gülümseyince sınıfda
bastı kahkahayı .Müzik öğretmenimiz Mehmet Duru bir kızdı, bir
kızdı ki ben onun öyle kızdığını hiç görmedim. Sınıfın güldüğüne mi,
yoksa gülen sınıfın karşısında benim başarısızlığa düşeceğimi
düşündüğünden mi bilemiyorum. Ama sınıfa çok kızdı. Çok bağırdı...
Bana güldükleri için... Arkasından da ekledi...
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“Bu arkadaşınız olmadan koro kursunun çalışmaları olmuyor,biliyor
musunuz?.. Koro da ondan başka bas ses yok haberiniz var ml?.. Bas
sessiz koro olmaz, haberiniz var m?..Müzik çok sesli olmadan müzik
olmaz... Bunu daha öğrenemediniz mi? ..”.diye konuştu da konuştu.
Dersi bıraktı müziğin genel konuları üzerine bilgi vermeye başladı.
Ben öğretmenimizin anlattıklarından , bilgilerime yeni bilgiler
ekledim. Bu sırada sözlüden de kurtulduğuma çok sevindim...
Gene müzik derslerimizin birinde öğretmenimiz bir başka arkadaşı
solfej okutmaya kaldırdı. Sesi bana göre değil, tüm arkadaşlara göre
çok gülünç olan iki arkadaşımlz daha vardı.İşte bunlardan birini
kaldırdı.
Öğretmen “Çıkıcı gam yap,” dedi.
Arkadaş başladı –“ Do, re, mi, fa, sol, la, si, do...”
Öğretmen güleç – “Bir de in bakalım..” dedi..
Arkadaş başladı inmeye; Do, si, la, sol, fa, mi, re, do...
“ Oldu mu ‘A....... ‘." dedi güleç yüzüyle öğretmenimiz o arkadaşa.
Biz tüm sınıf;
“Oldu... Oldu öğretmenim.” dedik.. Gülerek hep bir ağızdan...Kaldırdı
içimizden birini. Sordu ona...
Oldu mı "Seval..." dedi.
Arkadaşımız Seval soruyu yanıtladı.
" A.....'un sesiyle oldu öğretmenim.” dedi.
Öğretmenimiz;
“Olmadı Seval... Olmadı.” dedi. "A......... notaları sesleriyle değil,
sözleriyle okudu... Yaptığı gam inerken de, çıkarken de kalın
do’danbaşladı, kalın do da bitti. Yani bekçi düdüğü gibi. Düüüüüttt...
Düüütttt... Düüttt.. Oldu mu yani. Usta bir bekçi, tek sesli
düdüğünden bile bir melodi yaratabilir. Bizim gırtlağımız, insan
gırtlağı bekçi düdüğü değil ki... Bu yeteneğimizi niye
değerlendirmeyelim... “ dedi.
Geçti piyanonun başına;
Kendi piyanodan gam yaptl. A.........'ya sesiyle gam yaptırdı.
Aldı eline kemanı, kemanla gam yaptı. A.........'ya sesiyle gam yaptrdı.
Aldı eline mandolini, mandolinle gam yaptı.
A..........'ya sesiyle katılmasını sağlattı. Piyano, keman, mandolin,
flüt... Bir ders böyle sürdü. Öğretmenimiz çaldı, arkadaş söyledi.
Arkadaş söyledi. Sesi çatallaşıp, saptığı yerde öğretmen piyanonun
tuşundan o sesi çalarak arkadaşa sesi yakalattı. Öğretmenimizle
birlikte söylediler. Bir ders böyle geçti.
Benim sözlü sınavım.. kısa sürmüş kurtulmuştum.
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A.........'nln sözlü sınavı öyle olmadı. Öğretmenimiz terledi. A.........’yı
terletti. Bir ders boyu inici gam, çıkıcı gam yaptırarak sınıfı terletti...
Dersin sonuna doğru A..........'ya kendisi katılmadan bir inici gam
yaptırdı. Dinledi...
Çıkıcı gam yaptırdı . Dinledi...
Biz kulak kesildik.
Dinledik... Ve Öğretmenimiz ekledi;
“Yılmaz gibi koro çalışmalarına katılsaydın senin sesin de eğitilirdi.
Çalışınca bak nasıl oluyor. Otur... On.” dedi...
Bir de arkasından "Aferin" dedi...
Biz alay ediyor sandık.
Şaşkın şaşkın sorduk. Hemde karşı koyarcasına...
“Nasıl olur öğretmenim... Nasıl on olur,” dedik...
A ..........'da şaştı on aldığına... O da kaşı koyarcasına bölük pörçükk
konuştu...
“Ama öğretmenim... On... Ama on... Nasıl... Nasıl olur?”diyebildi.
Öğretmenimiz;
“Olur çocuklar olur... A........'nın ses yapısına göre bu okuma
on'dur. Arkadaşınlz A.......... ‘nın ses yapısına göre inici ve çıkıcı
gamları doğru yaptı. Ben de on verdim.. Arkadaşınızın sesinin rengi
bozuk... Sesinin rengi bu..O nedenle bu iş bu kadar olur. İnici gam
yap dedim. Yaptı.Çıkıcı gam yap dedim yaptı. Oku dediğim parçaları
da okudu. Hemde hiç yanlişsız. Benden de on'u aldı,” dedi.
Arkadaşımız “ A ........." bekçi düdüğü gibi sesiyle
müzik sınavında solfej okumadan on almış oldu. Ben de ilk kez
öğrenmiş oldum. Boyalardan başka seslerin de renği olduğunu...O
günden sonra daha da gönül verdim koroya... Daha da gönül verdim
kemana... Bu müzik eğitimimiz sonunda sesim benim müziğe pek
yakın olamuyor. Ama kulağım hiçbir zaman müzikten de uzak
kalmıyor. Hem de gerçek müzikten. Bugün için bir orkestranın sesine
sesimle katılamasam, gönlümle katılırım. Dilimle değilse bile
kulağımla konuşabilirim orkestra ile... Hemde yaylı sazların gelip
gitmesiyle...
Nefesli sazların sololarıyla...
Finalleriyle...Kadanslarıyla...
Bugün için hiçbir zaman iyi bir müzik söyleyicisi değilim... İyi bir
müzik dinleyicisiyim...
Ben bunu bu oklumuzda ki müzik eğitimimize borçluyum.
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Ben bunu bu okullardaki her yönlü eğitimimizi eksiksiz sürdüren tüm
öğretmenlerime borçluyum...Ben bu borcumun nedenlerini biraz
daha açayım.
Bu okullardaki eğitimimizden biraz daha söz edeyim... Bu okulların
eğitim, öğretiminden söz ederken yeniden ilk yılın ilk gününe
dönelim.
Okula kayıt oldum... Akşamları yemekten önce bir saat,yemekten
sonra bir saat etüt yapacaksınız dediler. Bir saatte sabah
kahvaltısından önce... Bize bir sınıf gösterdiler. Burada çalışacaksınız
kendi kendinize. Ara sırada öğretmenlerimiz gelecek, yapamadığınız
sorularınızı yanıtlayacak dediler.
Etütmüş bunun adı. Gösterilen sınıfa girdim. Öğretmen masasında
biri oturuyor. Kocaman biri. Korka korka geçtim boş sıralardan
birine. Acaba bu ne öğretmeni diye düşünüyorum. Hiç kimse gidip
bilemediği soruyu ona sormuyor. O oturuyor sınıfta öğretmen
masasında.. Bu masada oturanla birlikte iki kişi daha var sınıfta.
Onun gibi kocaman birileri. Onlar ön sıralarda oturuyorlar. Hani
kendi kendimize çalışacaktık. Bu üç öğretmen de nereden geldi diye
düşünüyorum. Bir değil, hemde üç tane...Korkuyorum da sormaya.
İkinci etüde de geldiler. Yemekhaneye de... Başka masalarda yemek
yediler...
Ertesi gün bizimle birlikte derse de girdiler. Sonradan öğrendim ki
bunlarda bizim gibi öğrenci imişler. İkisi ilkokuldan sonra uzun yıllar
çobanlık etmiş. “Okuyacağım, adam olacağım,” demiş. Gelmiş bizim
okula. Biri ilkokuldan sonra uzun yillar Kur'an Kursuna
gitmiş. (Nedenini bilmiyorum.) Sonradan o da bizim okula gelmiş.
İşte bunlar onlarmış... Bu üç arkadaşın üst sınıflarda kendi
köylerinden yakınları varmış.Yaşlarının ve üst sınıflarda ki
yakınlarından aldıkları bilgiler nedeniyle daha da rahattılar. Hatla
bizlere bir süre öğretmen gibi davrandılar. Şunu yapln, bunu
yapmayın diyerek bizleri yönlendirdiler. Çok kısa sürede biz onlara,
onlar bize, tümümüz okulumuza çok çabuk alıştık.Çok çabuk
kaynaştık Bu arkadaşlar da bizimle birlikte altı yılda tamamladılar
okulu. Firesiz ve eksiksiz... Hatta bunlardan "O..........." ile birlikte
devam ettim ben ingilizce kurslarına... "O........... "nln bir fazlalıgı
vardı, benimle birlikte İngilizce gibi...Ders dışı öğrendiğimiz. "O.........
" üzerine bir bilgi daha vereyim.“O...........” ders dışı not kaygısız
öğrendiği Ingilizce dili üzerine yüksek öğrenimini tamamladığı gibi
görevini de sonradan gene yüksek öğrenim kurumundan birinde
öğretim elemanı olarak tamamladı.
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Seksen arkadaşımızın ilk günkü durumlarını anlattım. Bunlardan
birinin bu günkü son durumundan söz ettim. Seksen arkadaşın
durumlarını burada tek tek saymam olanaksız. Keşke eğitimimizin
uçup giden bu ak güvercinleri üzerine bilimsel bir araştırma
yapılsa... Yapılsa da her şey bilimsel olarak ortaya dökülse... Gene de
ben bu yapıtımın sonuna dek bazı şeyleri anlatmaya çalışacağım...
Orasından, burasından da olsa. Bölük pörçükte olsa...
Ayrıntıya girmeden seksen arkadaş üzerine kısa da olsa bilgi
vermeye çalışaylm...Bizim bu okullarda okuduğumuz yıllarda
ülkemizde 21 tane altı yıllık "Öğretmen Okulu" vardı. Yani, Köy
Enstitülerinden dönüşen öğretmen Okulu . Bunların yanında üç Yllık
Öğretmen Okulları da vardı. Bunların sayısını tam anımsayamıyorum.
Onlarda 20'den fazla değildiler. Bu okullar orta okullardan sonra
öğrenci alıyorlardı. Bu okulların tümünü bitirenler salt Egitim Enstitü
denilen, Orta Okullara öğretmen yetiştiren yüksek okullardan birine
girebiliyorlardı. Hemde çift sınavla... Ama ülkemizdeki tüm liselerden
birini bitirenler Fakültelerden başka isterlerse Egitim Enstitülerinin
sınavlarına da girebiliyorlardı.Öğretmen Okullarını bitiren bizlerse
hiçbir Yüksek Okul veya Fakültelerin sınavlarına giremiyorduk.
Üniversitelerde okuyamıyorduk.. Böyle özlemi olanlar, lise bitirme
sınavlarina girmeleri gerekiyordu. Farklı iki üç dersten değil. Lise bir
,iki, üçüncü sınıfların tüm derslerinden... Ya bilgimizi ölçmek için. Ya
da yüksek öğrenimde okumamızın önünü kesmek için.O günkü
kurallar bu idi..Öğrtetmen Okullarını bitirenler salt Eğitim
Enstitülerine gidebiliyorlardı ama onların da sayısı da Ankara’da Gazi
Eğitim, İstanbul’da Çapa, Bnalıkesir’de Necati Eğitim olmak üzere
sadece üçtü....İzmir’de Buca , Konya’da Selçuk Eğitim Enstitüsü
sonradan açıldı. Onlara Bursa Eğitim Enstitisü eklendi.
Üniversite kapılarını zorlayan çocukların sayısını azaltmak için 197080 araslndaki gibi her ilde bir veya birden fazla Eğitim Enstitüsü
açılmamıştı.
Hatta 1970 den sonraki gibi bu okullardan dört ayda öğrencilere
diploma verilip veya mektupla bu dönemleri tamamlatıp öğretmen
adı altında isteyene diploma dağıtılmadı. Sonradan bunlar ve en
köklü olanların tümüde kapatıldı.
Ben 1960 sonrasından söz ediyorum.1960 yılında Savaştepe’yi
bitiren biz dört arkadaş okursak büyük kentte okuyalım dedik.
İstanbul Çapa'nın sınavlarına girdik. Dördümüz de kazandık. Çapa'ya
o sene sınavı kazana yirmişer öğrencilik beş sınıflık öğrenci
alındı.Yüz öğrencinin içinde dört arkadaş olarak bir biz vardık
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Savaştepe Öğretmen Okulu’ndan gelen, bir de Antalya Aksu'dan
gelen İsmet isimli bir arkadaş... Etti beş... Diğerleri 95 arkadaş lise
kökenli idiler. Nedense fakülte veya diger yüksek okullara gitmeyip
veya gidemeyip te Çapa'ya gelenler... Ben Çapa'dan sonra lise
bitirmelere girdim. Haziran'da Çapa bitti. Eylül'de Lise... Amacım
üniversitede de okumaktı.Savaştepe'den sınıf arkadaşlarlmdan altı
arkadaş daha sonradan lise bitirmelerine girdiler. Çeşitli fakültelere
devam ettiler. .Benimle birlikte yirmiye yakın arkadaş o yıl
Savaştepe’yi bitirince altı eğitim enstitüsünden birine girdiler.
Oraları bitirdiler. Orta öğretimde görev aldılar. Bir o kadarı da
birkaç yıl öğretmenlikten sonra girdilerEğitim Enstitülerine.. Özellikle
pedegoji bülümleri o yıllarda beş yıl öğretmenlik yapmış olanları
alıyordu. Müfettiş oldular. Savaştepe'ye 80 kişi girmiştik.78'imiz o
Yılda 2'miz 7 yılda tamamladık Savaştepe'yi... Yüz kişilik Çapa'da biz
beş kişi idik öğretmen okulu kökenli. Ama 80 kişilik Savaştepe'deki
arkadaşlarımızın yarıdan fazlası girebildigimiz tek yüksek okul olan
Eğitim Enstitülerinden birini bitirdi. Hatta benimle birlikte altısı da
önlerine konan lise bitirme engelini de aşarak ikinci ve üçüncü bir
fakülteyi bitirdiler. Bunlardan dördü üniversitelerde kalıp bilgilerini
orada ki öğrencilere aktararak en sonunda Prof. Dr. ünvanını
aldılar.Bir arkadaşımız İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini
bitirdi. Şimdiki eğitim kurumlarımızdan hangisinde böyle başarılı bir
sonuç vardır?..
İşte bizim eğitildiğimiz eğiitim kurumlarında ki eğitimin sonucu bu
idi...
Zaman zaman horlanan, zaman zaman suçlanan bu Okullarda ki
eğitimin sonucu bu idi... Herkes kendi yaşadığı günlerden söz eder.
"Bizim zamanımızda bu böyle idi..." "Bizim zamanımızda şu böyle
idi..."diyerek.
Ben "Köy Enstitüleri" mizi aynen anlatmaya çalışıyorum. Gerçekleri
abartmadan.Saptırmadan.
Keşke herkes her bildigini gerçek kaynaklara dayanarak söylese...
Benim bildiklerim bunlar...
Yazdıklarım yukardakiler.
Ya sizler neler biliyorsunuz “ Köy Enstitüleri,” üzerine . . .
Hııı...
Neler biliyorsunuz?...
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OKULUMUZDAKİ
EĞİTİMİMİZDEN KESİTLERE DEVAM

ORMAN YANGINI . . .
Daha birinci sınıftayız. Birkaç ay olmuş okula başlayalı. Dersimiz
tarih. Öğretmenimiz konuyu anlatıyor. Kapı çalındı.İçeriye tarım
öğretmenimiz girdi. Tarih öğretmenimize yaklaştı. Kulağına bir şeyler
söyledi.
Tarih öğretmenimiz bize döndü;
“Çocuklar Çomaklı Çiftliğimizin yolundaki çam ormanlarında yangın
çıkmış. Bu dersiher zaman işleriz. Daha olmazsa bu konuyu ben size
herhangi bir gün son dersten sonra da anlatırım.Ama o yangın şu
anda söndürülmezse olmaz. O yangının şu anda söndürülmediğini
düşünün... Söndürülemezse ne olacağını düşleyin... Ulusal varlığımız
bir bilgisizin tek bir kibritiyle ne olmuş görün... Çabuk toparlanın...
Yangını şu anda söndürmekte olan ağabeylerinizin yardmına
koşalım.” dedi.
Hemen dışarıya çıktık. Sıra olduk.
Tuttuk Çomaklı'nın yolunu.Çomaklı okulun batısında. Okula 5 km.
Bizim üretim çiiftliğimiz. Bir kaç kez gitmiştik oraya. Biliyorum
yolunu. Yola çıkmadan tarım öğretmenimiz anımsattı.
“Boş gitmeyin... Tarım Deposuna uğrayın. Ne bulursanız alın. Kazma,
kürek, tırmık... Ne bulursanız.” diye öğütledi.
Depoya vardık. Depo daha önceden boşaltılmış.Biz de kalanları
toparladık. Çıktık yola...45-50 dakika sonra vardık yangın yerine.
Ellerimizde çapa, kürek, tırmık... Hazırız biz., dalacağız yangının
üzerine. Yangın yerinin içinde üst sınıflarda ki ağabeylerimiz var. Bir
de fazladan askerler... Onları görmemlz bizi daha da yüreklendirdi...
Tümümüz hemen yangının içine dalacağız. Tarım öğretmenimiz
Aytaç Baba'nın sesiyle durakladık.
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“Yavaş olun... Acele etmeyin... Dizilin bakalım şöyle yolun
kenarına...” dedi.
Sıraladı bizi yolun kenarına. Sordu.
“Hiç orman yangını gören var mı? ...”
Bizde ses yok.
“Kaç çeşit orman yangını olur. Bilen var mı? ...”
Biz de gene ses yok...
“ O zaman çökün bakalım yere.” dedi. Çöktük.
“ Rahat oturun,” dedi. Oturduk. Başladı anlatmaya;
“Orman yangını üç çeşittir.
1-Tepe yangını
2-Gövde yangını
3-Örtü yangını...
Bunlar ayrı ayrı olduğu gibi, ikisi veya tümü bir arada da olabilir.
Genel de örtü yangını şeklinde başlar. Diğerlerine
dönüşür. O nedenle önce örtü yangınını anlatayım...Bakınız tüm
ağaçların altları geçmiş yıllardan dökülen yapraklarla örtülüdür.”
dedi. Yere eğildi. Yerden bir avuç çürümüş yaprak aldı. Avucunun
içinde ki yaprakları bize gösterdi.
“Bu yapraklar kurumuş givir givir olmuştur. Ormanın altını da bir
yorgan gibi kaplamıştır. İşte bu yorgan gibi kaplayan örtünün
yanmasına, Örtü Yangını denir. Çobanlar, yoldan geçenler,
trenlerden sıçrayan kıvlıcımlar veya bilerek ateşe vermeler sonucu bu
örtü yanmaya başlar. Bu yangınlar genelde dikkatsizlikle başlar.
Tamamen söndürülmeyen bir ateş başlangıç olabilir. Tutuşan bu örtü
zamanında söndürülmezse ağaçların gövdesine sıçrar. Buna ‘Gövde
Yangını,’ denir. Buralardan yükselen alevler ağaçların dallarına,
tepelerine yükselir. Buna ise tepe yangını denir.” dedi...
Orman yangınının ayrıntılarını anlatmaya başladı.Orman yangınının
her çeşidini orman yangınının içinde bize göstererek anlattı.Bu arada
üzerimizden bir ışık topu ıslık çalarak uçtu geçti. Tepemizden geçen
ateş yumağını tümümüz ilgi ve korku ile izledik. Havada ıslık çalarak
uçan ateş yumağının ıslık çalması bitti. Çok uzaklarda bir yere ateş
parçası olarak düştü.
Tarım öğretmenimiz hemen anlatmaya başladı.
“Çocuklar...Gözlerinizle gördünüz. Çoğunlukla tepe yangınlarında
tamamen olgunlaşmamış kozalaklar iyice ısınır. Isınan bu kozalaklar,
şişmeye ve enerji toplamaya başlar.Toplanan bu enerji yanma ve
patlama noktasına gelir. Bu anda kozalaklar yanarak bir mermi gibi
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ta uzaklara kadar gider. Burada sürmekte olan yangın arada
yanmayan bir bölgeye de atlayarak çok uzaklarda başka bir yangının
başlangıcı olur. Böylece yangın birbirlerinden uzak, birbirlerinden
bağlantısız yerlerde sürmeye başlar,” dedi.
Biz. “ Öğretmenim. Yangın sürüyor. Biz de yardım edelim. Biz de
söndürelim,” diyoruz.
O;
“Dersimiz bitsin,önce ben anlatayım...Siz öğrenin.Yapacağınız işi
bilerek yapın.” diyor.
Devam ediyor anlatmaya; İşte biz burada, hem de tarih
dersinde...Tarih dersini bir yana bırakarak... Gittik. Gördük.
Öğrendik orman yangınını...Dersin sonuna doğru orman
yangınlarının nasıl söndürüleceğini anlattı öğretmenimiz... Kazılan
hendekleri gösterdi. Biz de kazdık kazılmış yerleri biraz daha...
Aralanan örtüleri gösterdi. Biz de araladık biraz daha... Yangını
söndürmek için kesilen ağaçları gösterdi... Biz kesemedik yeni yeni
ağaçlar... Küfrettik bu yangını başlatanlara...
Öğretmenimizden gizli.“Terbiyesizler,”dedik... “Bilgisizler,” dedik.
Tümümüz... Ne zaman orman içinde tüten bir duman görsem,
içimde bir ürperti belirir bunca yıl...Ne zaman ormanda bir ateş
yakmak gerekse, söndürmeden ayrılamam bunca yıl... İşim
bittikten sonra. Hem de en küçük kıvılcımına dek...
Hem de ateşi yakmadan önce tüm önlemlerimi alarak...Ne zaman
ormanda sigara içerek yürüyen birini görsem, arkasından yürümek
gelir içimden. Acaba sigarasını söndürmeden atar mı diye... Atarsa
söndürsem diye...
"Ormanı sevmek yurdu sevmektir..." demiş diyenler...İşte ben,
ormanı sevdim bu okullarda...
Orman yangınını ben orman yangınının içinde öğrendim bu
okullarda...
O gün bu gündür ben, ormanlarımızı sevdim yurdumuz gibi...
Yurdumu sevdim ormanlarımız gibi...
Bu sevgiyi ben, bu okullarda öğrendim...
Darısı bu işi bilmeyenlerin başına...
Darısı bu okulları tanımayanların başına...
Ya da;
her şeyi bilip de,önce kendilerini düşünenlerin başına...
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KELEBEKLİ KOYUNLAR...
Hangi derste idik onu bilemiyorum. Ben o denli akıllı değilim...
Aradan geçmiş kırk yıl... O günlerde günlük tutmadlm ki... Ama
dersimiz tarım dersi değildi. Bu kez sınıfımıza başka bir tarım
öğretmenimiz girdi. Dersteki öğretmenimizle konuştu.Dersimiz
biyoloji de değildi. Çünkü dışrarıda biyoloji öğretmenimiz de bizi
bekliyordu... Yolda başka öğretmenlerimiz de bize katıldı. Sanırım biz
4.veya 5.sınıfta idik. Bu günün değerlendirmesine göre lise bir veya
iki... Ders öğretmenimiz sınıfa giren tarım öğretmenimizle
konuşmasını bitirdikten sonra bize döndü. “ Çocuklar... Çomaklı
Çiftliğimizde ki koyunlarımız Kelebek Hastalığına yakalanmış. Hep
beraber dışarıda sıra olup,Çomakll'ya gideceğiz. Orada kelebekli
koyunları izleyeceğiz.Şimdi dışarıya çıkıp sıra olun,” dedi.
Dışarıya çıktık. Sıra olduk. Tuttuk Çomaklı’nın yolunu. Yanımızda ders
öğretmenimiz. Tarım öğretmenimiz. Biyoloji öğretmenimiz. Bir de
birkaç öğretmen daha... Bir saate yakın bir süre sonra vardlk
Çomaklı'ya... Tarlalarl geçtik. Koyunların bulunduğu ağılların önünde
durduk. Ağılın önünde bir düzen kurmuşlar. Yemlik gibi... Ama
yemlikten yüksek... Üçgen şeklinde aralıklı tahtalarln çukuruna
yatırıyorlar koyunları... Boşlukta kalıp aşağıya sarkan koyunun
boynu, biraz aşağıya sarkıyor. Gırtlak dolaylarında soluk borusuna
batırıyorlar kocaman kocaman şırıngaların iğnelerini... Biz gelince
işlemler durdu.Tarım öğretmenimiz Şaban Yaylalı kelebekli
koyunlarln ne şekilde kelebek hastalığına yakalandığını anlattı.
Biyoloji öğretmenimiz Dr.İbrahim Işıklar koyunlarda kelebeğin yaşam
sürecini anlattı. Anlatllanlardan bugün için bile aradan kırk yıl
geçmesine karşı aklımda kalanlar şunlar.
“Kelebek Hastalığı hastalıklı hayvanlarla sağlıklı olanların ayni
otlaklarda otlamasıyla birbirlerine bulaştırırlar. Önlem alınmazsa
sürüde sağlıklı hayvan kalmaz. Koyunlarln sindirim sistemine giren
kelebek yumurtaları kan yoluyla akciğere ulaşır. Burada
gelişir.Kelebek şekline dünüşür. Bu canlı kelebekler bronşlardan daha
yukarlya çıkmaya çalışır. Bu çıkma işlemi gırtlağa kadar
yükselir.Gırtlakta ki bu canlı koyunlarda gıcık yaratır.Hayvan
öksürmeye başlar. Öksürüğün etkisiyle ağıza gelen kelebekler ağız
yoluyla dışarıya atıldğı gibi, ağız yoluyla hayvanın sindirim sistemine
de geçebilir. Bu sonsuz bir döngü olarak sürer gider. Otlaklara,
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otlaklardan diğer koyunlara... Doğal ki bu sürüde ki tek bir kelebekli
hayvan tüm sürüye bulaştıracak denli parazit bırakır. Bu denli kolay
bulaşan ve sürüde büyük ölümlere yol açan bu hastalıktan korunma
yöntemleri de çok kolaydır.Çünkü tanısı kolaydır. Sağıtım yöntemi de
kolaydlr. Kelebekli koyunlar sürekli öksürürler. Kesik kesik
öksürmelerinden hastalık tanınır. Hatta bir halk sözü vardır. Kesik
kesik sürekli öksüren kişilere;
‘Kelebekli koyun gibi ne öksürüyorsun,’ denir. Sağıtım çok
kolaydır.Çünkü hayvanları iğnelemek yeterlidir.” diye söyledi. Ben bu
sözleri dinledikten sonra meraklm daha da arttı. Doğada dolaşan
kelebekleri düşünüyorum. Çiçekten çiçeğe konan kelebekleri
düşünüyorum. Bu kelebekleri koyunların iç orğanlarında
dolaştırıyorum. Usumdan geçiriyorum.Pır pır kelebekleri bronşlarda
dolaştırıyorum. Artlk kendi düş dünyamdayım.
Tarım öğretmenimizin sesiyle uyandım.
Tarım öğretmenimiz;
“Şimdi kelebekli bir koyun keseceğiz. Ciğerlerlni açıp, kelebekleri
göreceğiz,” dedi.
Ben,
“Ohh! beee!...” demişim, Sesli, sesli...
“Ne O Yılmaz?” dedi öğretmenimiz.
Ben,
“Gözümüzle gürebilecek miyiz kelebekleri,” diye
sordum.
“Buraya boşuna mı geldik... Sözle anlatıp konuyu bitirilecek olsa idik
sınıfta anlatırdım...” dedi ve ekledi.
“Açılın bakalım... Şu çukurun başına toparlanın... İbrahim Usta!...”
diye seslendi çobana... Arkadan da buyruğunu söyledi.
“Sürünün içinden, kelebek dökenlerden birini tut getir..”.
Kelebekli koyun geldi. Çukura yatırıdı. Ayakları gözü
bağlandı. Besmele ile kesildi. Derisi öyle çabuk yüzüldü ki
anlayamadık zamanln nasıl geçtiğini... Koyunun karnı yarıldı çoban
koyunun ciğerini masanın üzerine özenle koydu.Öğretmenimiz
özenle aldı ciğeri...Masanın çevresine toplanmamızı söyledi.
Özenle yarmaya başladılar ciğeri.Biyoloji öğretmenimizle beraber...
“Hahhh!... Tamam.” dediler beraberce. Ciğerin içinden garip küçük
bir parça çıkardılar. Koydular bir kağıdın üzerine. Kıpır kıpır eden bir
şey... Renksiz, şekilsiz acayip bir şey... Kanatlarl var.Kelebek..örneği.
Ama uçamıyor... Benim düş dünyam yıklıdı...
Ben;
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“Öğremenim uçamıyor,” dedim.
Öğretmenimiz;
“Artık izin verin de uçmasın,” dedi.
Canlı kelebeklerden bir kaç tanesini bize gösterdiler.
Sonra cigeri bize verdiler.
“Alın.. Kesin, yarın, açın, bulun kelebekleri,” diyerek...
Biz de kestik. Parça parça ettik ciğeri.Gördük kelebekleri...Benim düş
dünyam yıkıldı ama koyunlarda ki gerçek kelebekleri canlı canlı
görerek öğrendim.
Hem de bir daha unutmamak üzere...
Bu konu burada bitmedi.Giğer parça parça olup, kelebekler dışarıya
çıktıktan sonra yeniden topladı öğretmenimiz bizi.
Başladı anlatmaya;
“Kelebekli koyunların sağıltım yöntemi iğnedir, ilaçtır. Koyunun
boynundan nefes bürusuna şırınga edilir ilaç. Nefes borusuna giren
ilaç akciğerde brünşlara dek ulaşır.Buradaki kelebekleri öldürür.
Koyunlar da bu asalaktan kurtulur,” dedi.
Arkadaşlardan biri
“Öğretmenim!... İğne vuracağımıza ilaçları içirsek,”dedi
Öğretmenimiz;
“O da bir yöntem. Ama bu günün koşullarında en etkilisi bu...Senin
içtiğin mide ne mi, yoksa ciğerlerine mi gidiyor,”dedi.
Hep beraber güldük soruya da, yanıta da...
Sıra iğne vurmaya geldi.
Koyunlar yatırıldı önceden hazırlanan yerlere. İğneler vuruldu.
İğnelenen koyun başka bir yere alındı. İğnelenecek koyuna geldi sıra.
Tüm sürü iğneden geçirildi.
Biz de iğne vurduk koyunlara.
Koyunları kelebekten kurtarmak .için.
İğne vurmasını öğrenmek için.
Öğrendiğimizi tam öğrenmek için.
Öğrendigimizi hiç unutmamak için.
İğne vurduk koyunlarımıza...
Onları asalaklardan korumak için...
Asalaksız bir dünya kurmak için ...
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OKULUMUZDAKi KOOPERATiFLER
Okulumuzda iki farklı kooperatif vardı.
1- Öğrenci Tüketim Kooperatifi,
2- Tarım Üretim Kooperatifi.
Öğrenci Tüketim Kooperatifi defter kitap ve benzeri kırtasiye ile
birlikte öğrencilerin gereksinimlerini de satardı.Tarim Üretim
Kooperatifi ise farklı bir çalışma içinde idi...Kooperatifini anlatmadan
önce okulumuzda ki tarım derslerimizden söz edeyim.
Haftada 6 veya 8 saat tarım dersi görürdük. Belki de bazı yıllar 6 saat.
Bazı yıllar da 8 saat.Hangi sınıfta 6 saat, hangisinde 8 saat
anımsamıyorum. Anımsadığım daha güzel ayrıntılar var.Öncelikle bu
tarım derslerinin yarısı zorunlu, diğer yarısı seçmeli idi. Seçmeli ders
dediysem gene de gördüğümüz tarım dersi idi. Tarım dersi idi ama,
tarımın bölumleri;
Bu bölümler;
1-Bahçe Tarımı
2- Tarla Tarımı
3-Kümes Hayvancılığı
4-Meyvacılık
5-Çiçekcilik. diye ayrılıyordu.
Bunlardan birisini seçmeli tarım dersi olarak kendimiz seçerdik.
Seçerdik de tarım derslerimizin yarısında bu konuda derinleşirdik.
Ben "Kümes Hayvancılığını" seçmiştim.Bunun içine"TavukçulukArıcılık-Tavşancılık" giriyordu. Bu nedenle bizim tarım derslerimizin
yarısı da tavşan ve tavuk kümesleri ile, arı kovanlarının arasında
geçiyordu.
"Tarım Üretim Kooperatifi" bizim bölümümüzün sorumluluğunda idi.
Biz kümes hayvancılığını bölum olarak seçenler, ders dışında boş
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zamanımız olursa,liste yapar nöbet tutardık buralarda. Hem nöbet
tutar, hem de arıları, tavşanları, tavukları kendi günlük yaşantıları
içerisinde bi güzel öğrenirdik.Tarım Üretim Kooreratifine bu bölümü
seçen öğrencilerde ortak olabiliyorlardı. Hatta salt öğrenciler
değil.Öğretmenler, memurlar, hizmetliler... Yani okulun tüm
çalışanları.
Fakat burada nöbet tutmak salt bu bülümü seçenlere özgü idi.
Ben her iki kooperatife de ortak olmuştum. 1'er TL. ile...
Bu gün gibi anımsıyorum. Öğrenci tüketim kooperatifinden yıl
sonunda 1 TL.ya yakın para aldım. Sene sonunda. Kar olarak. Bundan
başka bir para daha verdiler. Sene içinde alışverişlerimizi küçük,
küçük alışveriş kartlarına yazar, kooperatifteki bir kutuya atardık.
Sene içindeki tüm alış verişlerimi bu kağıtlara yazıp o küçük kutuya
atmıştım.Arkadaşların çoğu ya ortakolmadıklarından, ya da ortak
olup da yazıp atma yüküne katlanmak istemediklerinden bu işlemleri
yapmazlardı.
Bana 1 TL.dan dan başka ikinci bir para verdiler.
Verilen bu paranın miktarı tüm ortaklara ayrı, ayrı idi. Hatta aldıkları
bu para 50-100 tl’ya ulaşanlar vardı. Benimkisi de çoklar arasında idi.
Tüketim Kooperatifinin yönetici öğretmenimize sorduk. Bu neyin
nesi diye. O da anlattı bize"Rüsturn"diyerek... Rüsturnu da anlattı
yeniden.
Rüsturn:kişinin kendi alışverişlerindeki k^arın,yeniden kendisine geri
dönmesiymiş... Rüsturnu da öğrendik böylece. Hem de bir daha
unutmamak üzere...
Tarım Üretim Kooperatifimizden de 80'er kuruş daha aldık. Birer
liralarımıza karşılık... 1 TL ile ortak olan 80 kuruş aldı. 10TL ile ortak
olan 800 kuruş aldı. Biz de öyle aldık,öğretmenlerimiz de... Hiç bir
ayrıcalık olmadı. Nedenini sorduk. “% 80 kar dağıtıyoruz,” dediler. Ali
Tekin ile bana 87'şer TL daha verdiler fazladan. Bu para çok büyük
para idi. Hem de çok büyük... Bu olaydan iki yıl sonra okulu
bitirdim.İlk maaşım 147,5 TL idi. Bu para maaş gibi bir şeydi. Bu ne
dedik. “Tuttugunuz nöbetlerin karşılığı,” dediler. “Emeğimizin
karşılığı,”dediler.Emeğin karşılığının da ne olduğunu da öğrendik
tarım dersimizde.. Not olarak 10 alıyorduk kolaylıkla... Aralarında
yaşadığımız kovanlar, kümesler sayesinde...Rüsturunu öğrendik.Karı
öğrendik.. Emeğimizin karşılığını öğrendik. Emeğin değerinin ne
olduğunu öğrendik.Biz bunların tümünü okulumuzdaki bu iki
kooperatifin günlük yaşantısında öğrendik.
Kendi yaşantımızla içiçe...
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BAYRAK TÖRENLERİMİZ
12 Eylül 1980'den önce
doğudaki
bazı
illerimizde
Bayrak
Törenleri
olaylı
olurmuş. Törene katılanların
içinde İstiklal Marşımız yerine
Enternasyoneli
söyleyenler
çıkarmış. 12 Eylül 1980'den
önce
Konya'da
bazı
kurumlarda Bayrak Törenleri
yapılırken törene katılanlar
veya tören yerinden geçenler,
saygı duruşunu unutup, yere
çömelerek
otururlarmış.
Bunları gazeteler yazdı. 12
Eylül 1980 den sonra da dava konusu oldu. 12 Eylül 1980 den sonra;
1985-86 öğretim yılında İzmir'in Bornova ilçesinin küçücük bir orta
okuluna bir müdür atandı. Genç dinamik(!) bir kişi. Meslekte de daha
yeni. Birkaç aylık... Bu kişide de ben gürdüm Bayrak Törenlerimizin
bir geçidini... O günlerde o okulda görev yapan tüm arkadaşlar da
gördü bu müdürün Bayrak Töreni üzerine davranışlarını.Bu müdür
törenin hazırlanmasını nöbetci öğretmenlere bırakır okuldan hemen
ayrılırdı. Nedense beklemezdi İstiklal Marşımızı dinlemeyi... Cuma
günleri tam Cuma Namazı vakti,Bayrak Töreni yapardık... Sabahları
İlkokul, öğleden sonra da Orta Okul olarak kullanılıyordu binamız...
Cuma günü İlkokulun kapanma töreni, cuma namazı ile
çakışıyordu.Biz de katılırdık bu törene tüm okul olarak,öğretmenler
olarak...
12 Eylül'den sonra...Yıl
1985-86...
Kişinin
iç
yapısından
mı?..
Eğitiminden mi?.. Yoksa
Bayrak
Törenlerimizden
önce kendi Cuma Namazını
daha gerekli gördüğünden
midir, nedir bilemiyorum...
Bu genç ve dinamik (!)
Ali ÇETİNKAYA, Halil AKINCI, Mithat ÇETİN,
Remzi CEYLAN, Yılmaz SUNUCU, Arif CANPOLAT
bayrak direği önünde.
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arkadaş enerjisini Bayrak Törenlerimiz için pek harcamazdı.
Sonradan bu da gazetelere konu olmuştu... Hatta öyle konu oldu ki
kısa bir süre sonra İzmir'in çok büyük bir Ortaokuluna
Müdür olarak atandı. Bu kez de bu kişi için gazeteler şöyle yazdı...

Bilgisayar Kursu mu? Kur'an Kursu mu tartışması olaylı bitti.
KUR'AN KURSU KAZANDI...
İzmir (hha-27 Kasım 1986) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Camilerin yetersiz olduğu" yerlerdeki
okullarda yaz aylarında Kur'an Kursu açılmasına karşı çıkan
kentimizin en büyük Ortaokullarından biri olan (........... ) ortaokulu
Müdürü S. T. E.'nin tayini binası bile henüz olmayan (........)
ortaokuluna çıkartıldı. Okul Müdürü ‘Kur'an Kursu değil okulumuza
Bilgisayar Kursu gereklidir,’ diyordu. S. TE. 'nin atandığı okulun
Bayrak Törenleri yerine Cuma Namazlarını yeğleyen müdürü E.A. 'nın
da bu okula atandığı ögrenildi...Kısaca iki müdür yer değiştirdiler.
E.A.’nın daha önce ögretmen olmadan İmamlık yaptığından söz
ediliyor. Bu arada tüm çevrede
E.A. 'nın öğretmenler kurulu
toplantılanı bırakıp,Bayrak Törenlerine katılmayıp, Cuma
Namazlarını kayçırmadığından çevrede yaygın olarak söz ediliyor.
Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanlığı yetkilileri Diyanet İşleri
Başkanlığı ile bu konuda anlaşmaya varıldığını doğruladılar.(Ayrıntılı
haber sayfa15'de)
Sonuç,Bu konuda yorumu siz okuyucular yapar mısınız?...
Bu örnekleme tek değil dediğinizi duyuyorum.
Biz dönelim okullarımıza;
Biz okulumuzda iken,özenle beklerdik "BayrakTörenlerimizi" Bayrak
Törenlerimizin yaşantımızda ayrıcalıklı bir yeri vardı. “Bayrak
Törenlerimiz,” bizim ilçin öğretmen-öğrenci, öğrenci-yönetici,
yönetici-öğretmen ayrıcalığı olmadan bir eşitlik, bir özgürlük
anıtıydı.Bu törenlerin yapıldığı yıllarda cumartesi günleri de ders
yapardık. Ama yarım gün... Cumartesi günleri son dersten sonra
futbol sahasının yanında toplanırdık. Tören Alanında...Törenden
önce o hafta olanları tartışırdık. Hem de en ince ayrıntılarına dek...
Öğretmenler,öğrenciler,yöneticiler o hafta olanları aktarırlardı. O
hafta olanlar üzerine ya övgüler söylerlerdi konuşmacılar, ya da
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yergiler... Yergiler cezalandırmak üzere olmazdı. O konuda eleştirilen
kişiye de topluluk karşışında konuşma hakkı tanınırdı.Eleştirilen
kişiye “ O işi öyle yapmasaydınız daha iyi olurdu,” denilirdi en
sonunda. Yapılması gerekene doğru yönlendirilirdi konuşmalar...
Resim, müzik, beden eğitimi ve diger derslerden olumlu veya
olumsuz, kişisel veya sınıf çalışmaları üzerine gerekenler söylenir,
bazen de para veya kupa şeklinde ödüller verilirdi. Bu ödüllerin
çeşitliliği us dışına taşacak denli çoğalırdı. Bu ödüllendirmelerin ödül
aşamasına gelmeden önce karşılıklı konuşma ve savunma
aşamasında kaldığı da olurdu. Kısacası Bayrak Törenlerimiz bizim her
şeyimizdi... Bu söyleşiler çoğu zaman öğretmen ve yöneticilerden
başlar sıra öğrencilere gelirdi. Öğrencilerde çıkar topluluğun
karşısına, arkadaşları adına veya kendi adına aktarırdı görüşlerini...
Hem de sere serpe...
Burada çirkin ve gerçek dışı sözler dışında her şey söylenebilirdi.
Hem de en ağırından...
“Bu ne biçim Müdür bey?..” diyebilirdik...
“Bu ne biçim yönetim?..” diyebilirdik...
“Bu ne biçim öğretmen?.. Bu ne biçim öğrenci?..Bu ne biçim
arkadaş?..” diyebilirdik...
Kendisi üzerine eleştiri getirilen kişi, müdür, öğretmen, öğrenci...Her
kimse. Çıkar, savunmasını yapardı. Karşı savunma yapmayacaksa
gene de topluluğun kaşısına çıkardı.
Bu kez,
“Konuşmacı (........ ) haklı. Eleştirdiği konuda daha da dikkatli, daha
da düzenli olacağım,” diye
konuşmacının görüşlerine katıldığını belirtirdi. Konu da tatlıya
bağlanırdı özgürce... Özgürlüklerimizin tartışıldğı "Bayrak
Törenlerimizi" bizler dört gözle beklerdik. Hatta etütlerde biz
rahatsız edenlere, oyunlarda oyunlarımızı bozanlara;
“Bayrak Töreni gelsin. Ben seni nasıl anlatacağım topluma,” derdik.
Böylece daha önceden önlerdik en küçük kütülükleri...En küçük
yaramazlıkları..
Törenlerdeki örneklere gelince...
Günlerden bir gün, Bayrak töreninde, Müdür bey çıktı karşımıza.
Başladı konuşmaya;
“Sevgili Çocuklar!... Okulumuzun değil, kentimizin tek hamamı olan
okulumuzun hamamı yeniden onarıldı. Biz her zaman,her yerde,
herşeyin başı temizliktir derken, siz hamamda ki suyun yeterince
ısınmadığından söz ediyordunuz... Kazanda su bu kez o denli ısınıyor
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ki,suyu ılıştırmadan kullanmak olanaksız. Sizler de bu suyu
ılıştırmadan kullanmayın...Sıcak suyu akıllıca kullanın. Boşa
harcamayın... Hem kendiniz güzelce yıkanıp temizlenin, hem de
Savaştepe'nin yerli halkı yıkanıp temizlensin... Onlar temizlenirken
okulumuz da para kazansın. Bunun yanında‘Türk Hamamını’ dünya
tanırken, yaşamlarında Türk Hamam görmeyen çevre köylüler de,
Savaştepeliler de Türk Hamamını görsünler, öğrensinler... Onlar da
tertemiz yıkanabilsinler... Sizden son olarak ricam, sıcak suyu boşa
harcamayın... Olmaz mı?..”deyip indi aşağıya.
Eğitim Şefi sordu;
“Var mı bu konuda konuşacak olan?”
Osman isimli arkadaş yanımdaki sıradan el kaldırdı.
Egitim Şefi;“Gel bakalım Osman,” dedi.
Osman çıktı iki basamaklı Bayrak Direğinin önüne. Bize doğru döndü.
Başladı konuşmaya.
"Müdür beyimiz biraz önce hamamdan söz etti. Haşlak suları söyledi.
Söylediklerinin hepsi doğru.Haşlak suyu, soğuğa karıştırmadan
kullanamıyoruz. Ama iş onun bildigi gibi değil...Gelsin hamamda da
her şeyi yerinde görsün. Haşlak su kornalarını açtığımız zaman su
üstümüze cıvcırıyo... Haşlak sudan yüzümüz gözümüz haşlanıyo...
Gelsin de o haşlak su kornalarını kendisi kapasın... Bakın benim şu
ellerime...Haşlak su kornalarını kapatmaya çalışırken ne hale geldi...”
deyip ellerini gösterdi topluluğa. İndi aşağıya...
Bayrak Töreni için toplanmış olan binikiyüz kişiyi bulan topluluk
kırılıyordu gülmekten.
Müdür bey yeniden çıktı karşımıza. Başladı yeniden konuşmaya.
“Osman arkadaşımızın dedikleri doğru. Yalnız yeniden gelsin buraya.
Ne istiyorsa, ne yapmamızı istiyorsa teker teker yeniden söylesin,”
dedi
Osman, sıraların arasından yanıtladı.
“Ben söyleyeceğimi söyledim,” diye karşılık verdi.
Yerinden ayrılmadan.
Konuşmaları yöneten Egitim Şefimiz çağırdı Osman'ı yeniden.
Osman dünüp bakmadı bile. Öğretmenlerin arasından Türkçe
öğretmenimiz el kaldırdı. Söz istedi.
Eğitim Şefimiz buyur etti onu. Türkçe öğretmenimiz çıktı bu
kez.Osman'ın konuşmasını özetledi. Osman'ın konuşmalarına
katıldığını söyledi. Ama şunlara dikkat edelim dedi.
“Haşlak su değil... Sıcak su.. Kornalar değil... Kurnalar. Cıvcırıyo
değil.. Fışkırıyor...” diyerek
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Osman'ın konuşmasını düzeltti.. Yerel konuşmalarımızda
kullandığımız sözcükleri her yerde gelişi güzel konuşmamamız
gerektiğinden söz etti.
Türkçe öğretmenimiz konuşmasını bitirdi. Müdür Bey çıktı bu kez
toplumun karşısına..
Başladı konuşmaya.
“Hamamı yerinde göreceğim.Kurnaları teker teker kendim yerinde
kontrol
edeceğim.Sıcak
suların
üzerlerinize
fışkırmasını
önleteceğim.Yerinde saptadığım tüm eksiklikleri aksaklıkları
giderteceğim,” diyerek konuşmasını tamamladı.
Müdür beyin son tümcesinden sonra bir alkış koptu ki yeri göğü
inleten, bu alkış Müdür beyimize miydi?..Türkçe öğretmenimize
miydi?..Yoksa Osman arkadaşımıza mıydı?..Varın ona da siz karar
verin...
Alkış sesi durdu. Karşımıza Müzik Öğretmenimiz ile Beden Eğitimi
Öğretmenimiz çıktı. Beden Eğitimi Öğretmenimiz;
“Hazır ol !...” dedi.
Müzik Öğretmenimiz ses verdi. İstiklal Marşımızı
öylesine coşkulu söyledik ki yer yerinden oynadı... Taa...Çomaklı
yolundan gelen köylüler öküz arabalarından indiler. Selama
durdular. Bayrağımıza karşı.
İçtenlikle... Gururla...
Bu bayrak Töreni salt bu güne mi üzgü idi...
Her cumartesileri bu böyle idi. Hem de buradaki konuşmalar ve
tartışmalar öyle uzardı ki nöbetçi öğretmenler;
“Yemeklerden
sonra
sürdürelim
tartışmalarımızı,yemekler
soğuyor...” diye bizleri uyarmak zorunda kalırlardı.
Konu oylanırdı.
"Soğusun varsın. Devam edelim."diyenler kazanırdı çok zaman...
Yemekler soğur. Tartışmalar sürerdi.
Hem de saatler boyu.
Her şey ak-aydınlık ortaya çıkın
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MEMLEKET TÜRKÜSÜ
Öyküm sende başladı ilkin.
Hamurum senin için yoğruldu.
Anam senin için asker etti beni
Kars'ım
Edirne'm
İzmir'im
Bolu'm
Anadolu'm

Yüceliklerine çıktı gönül yaslandı.
Hasan Çavuş'un İbram
Dedem
Dayım
Senin için
İnönü'de kurşunlarla ıslandı.
Çapraz çattı fişekleri
Kara Halil'in Damadı
"Ha breee İbram !.."
dedi,
Hasan Çavuş'un oğluna

Çökü-çöküverdiler
Çakı-çakıverdiler mavzerleri anam!..
Çakı-çakıverdiler.
O günün güneşi batmadan
Trikopis'i esir ediverdiler.
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Mustafa'm
Kemal'im
Mustafa Kemal'im ordusuyla
Eylülün birinde çıktılar Uşak'tan
Halil'le İbram
Dağ
Bayır
Orman
Yayan yapıldak
Dokuz günde vardılar İzmir'e
Yediden yetmişe
Kapandı İzmir halkı ayaklarına
Halil'le İbram;
Durun be bree
Analar
Babalar
Bacılar
Kardeşler
Durun dediler.

Daha o günün güneşi batmadan
Dökü-döküverdiler
Düşmanı denize
Anam
Dökü-döküverdiler.

Yılmaz SUNUCU

103

Faruk’un anneannesinin evi Ünalan
Mh. Bodur Sk. No: 12’deki evimizin
arkasındaki bahçeden 3 bahçe ötedeki
bahçesi bulunan Kuyulu sokaktaki ev idi.
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TUVALETLERDE DOĞAN ÇOCUKLAR...

Okulumuzda ki işlerin bazılarında da, bizler, öğrenciler görevliydik.
Her hafta bir sınıf nöbet sınıfı olur derslere girmezdik.Derslere
girmeyen
nöbet sınıfı, okul içinde görev alınacak yerlerin
bölüşümünü kendi aralarında yaparlardı. Görev bölüşümü
çoğunlukla kur'a yoluyla olurdu. Nöbetçi sınıfın nöbettuttuğu yerler
çok çeşitli idi. Yemekhanenin temizliği, mutfağın denetimi,
çamaşırhanenin düzeni, hamamdan yararlanacakların sıraya konması
,ders giriş çıkışların zaman çizelgesine göre uyarlanması, varsa o
hafta içersinde kutlama günleri veya eğlence gecelerine salonun
düzenlenmesi gibi işler nöbetçi sınıfın görevi idi. Böyle bir nöbet
sınıfından öğrencileri
gelmiş bizim sınıfın
pencerelerine ve kapısına bayraklar asıp gitmişlerdi. Bayraklarln
asılmasına ben de yardım etmiştim. Nedense asılan bayraklardan
birisi içime sinmemişti. Dönüp dünüp ona bakmıştım. Bu bayrak
ütüsüz gibiydi. Ayyıldızın beyazıyla, zeminin kırmızısının birleştiği
yerler kırış kırıştı. Her yeri degil.. Bayrağın yanına geldim. Iki
avucumun içine aldım. Sıkıştırdım sıkıştırdım... Biraz karşıya geçtim.
Baktım düzelmemişti. Tekrar geldim bayarağın yanına. Elimi bayrağın
üzerinde gezdirdim ütü gibi. Elimi bastırarak gezdirdim... Tekrar
uzaklaştım. Biraz uzaktan baktım. Olmamıştı... Bayrağımızı okşayarak
gezen elim, bayrağımızı ütüleyememişti.Sınıfta hiç kimse de yoktu.
Daha ikinci sınıftayız. Ne yapalım... Nasıl edelim diye hiç kimseye de
soramadım...
Bu kez kırışık yerleri çekiştirmeye başladım.Öyle tam gücümle de
değil... Cırrrt bile demedi bayrak... Yırtılıverdi... Öyle bir korktum,
öyle bir utandım, öyle bir üzüldüm ki anlatımsız...
Hemen uzaklaştım oradan. Futbol sahasına doğru gittim. Hiç birşey
olmamış gibi dolaştım. Arkadaşlarımı buldum. Konudan konuya
atlayarak onlarla söyleştim.
Arkadaşlar "Ne oluyor sana?"... diyerek yadrgadılar benim bu
durumumu... Ben diyemedim. Söyleyemedim gerçegi. “Bayrağımızı
okşar gibi severken düzeltmeye çalışırken yırtılıverdi,” deyemedim...
Akşam birinci etüt zili çaldı. Sınıfa doğru yöneldim. Sınıfın önü ana
baba günüydü... Sınıfımızın öğrencilerinden başkalarıda vardı kapının
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önönünde. Toplanmışlar kapının önüne. Kapıda aslı olan yırtık
bayrağı inceliyorlardı. Herkes kendi gürüşünü. söylüyordu.
“Yırtık asmışlardır...”
“Yırtık bayrak asılmaz... Biri bakarken yırtmıştır...”.
“Nasıl yırtılır canım?... Birisi mutlaka özel olarak yırtmıştır...”
“Bayrağımızı kim yırtacak arkadaş...Yırtık asmışlardır.....”
Sınıfımızda bir arkadaş vardı. İri kıyım... Davranışları sert...Sözleri
kırıcı... Düşünceleri yoz... Onun sesi tüm seslerin üzerine çıktı.
“Kim olacak... Komünistin biri yırtmıştır.....”
O an her şey gözlerimin önünden uçtu... Sınıfa girdim. hüngür,
hüngür ağlamaya başladım. Kapıdaki topluluk dağılmıştı.
"Nöbetci öğretmen geliyor." diye bağrışmalar duyuldu. Herkes yerine
oturdu. Ben ağlıyorum sessiz sessiz. Ses çıkarmamaya çalışıyorum.
Olmuyor... Boğulacagım.. Hıçkırıklarım dışarıya taşıyor... Bu kez
hüngür hüngür ağlamaya başlıyorum. Aynı anda nöbetçi öğretmen
içeriye giriyor.
“Ne oldu?... Neler oluyor ?.”. diye soruyor.
Sınıfta ses yok... Ben sessiz sessiz ağlamaya çalışıyorum. Ama
olmuyor. Sesim dışarıya taşıyor. Nöbetçi öğretmen sıranın yanına
gelip bana;
“Anlat bakallm,...” diyor.
Ayağa kalkıp anlatmak istiyorum olanları... Başlıyorum.
“Öğretmenim...” Gerisi gelmiyor.... Konuşamıyorum.
Boğazıma hıçkırıklarla birlikte yumruk gibi bir şey tıkanıyor. Tekrar
zorluyorum kendimi...
Konuşmaya başlamak istiyorum....
“Öğretmenim...” Gerisi gelmiyor. Gerisi yok... Başlılyorum yeniden
ağlamaya.
Bu kez öğretmen konuşuyor.
“Çık dışarıya...Yüzünü yıka gel...” diyor...Beni dışarıya gönderiyor.
Ben yüzümü yıkayıp geliyorum. Sınıfa dönüyorum. Sınıfta çıt yok...
Yerime gelip oturuyorum. Öğretmen sınıfta... Öğretmen
sınıftan ayrılmamış... Öğretmen yeniden bana soruyor.
“Anlat bakalım...”
Ben ağzımdan çıkan,ara sıra hıçkırıklarla bölünen sözcükleri
tamamlamaya çalışıyorum. kurduğum tümcelerin yüklemleri
gelmiyor.
“Öğretmenim... Komünist'in biri... Bayrağımızı... "
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Bu bölük pörçük tümcelerden sonra öğretmenenimiz öyle bir
öfkelendi ki anlatımsız... Onun öfkesi arttıkça, benim sınıfta varlığım
azalıyor. korkum dağlaşıyor...
Artık en büyük suçla suçlanacağımdan korkuyorum.
Öğretmen başlıyor konuşmaya.;
“Kim dedi onu... Ne bayrağı... Ne Komünisti... Gösterin bana onu. Bu
sözleri sana kim söyledi... Anlat bakallm çabuk...” diyor.
Öğretmen öfkeden dağları devirecek... Ben korkudan yedi kat yerin
altına girmek istiyorum.“Bayrağımızı severken oldu bu iş,” diye nasıl
anlatmalıyım... En büyük bir suçla suçlanmak üzereyim. Ben o
arkadaşı göstermek istiyorum. Gösterip göstermemek üzerine
ikircilikliyim... Tam o arkadaşa doğru yüzümü çevirip ona bakmak
üzereyim. O yerinden fırlayıp, kapıya doğru ilerliyor. Kapıdaki yırtık
bayrağı gösterip başladı konuşmaya,
“Öğretmenim... Ülkemize ve bayrağımıza düşman olan koministler
en kutsal varlığımız olan bayrağıomıza da göz dikerek onuda
yırtmışlar... Buraya kadar gelerek aramıza sızmışlar...” gibi bir takım
sözcüklerle konuyu aktarıyor. Kapıda asılı olan bayrakta ki 10-15.
cm'lik yırtığı gösteriyor. Öğretmen kapıya doğru ilerleyip yırtığı
inceliyor. Kapının yanında duran arkadaşı kolundan yakalayıp, boş
bir çuval gibi sürükleyerek sırasına oturtturup, soruyor.
“Sen komünistin kim olduğunu, komünizmin ne olduğunu biliyor
musun?
Sınıfta çıt yok...
Nöbetçi öğretmen daha da kızgın.
“Boyunuzdan büyük işlere karışmayın.,. Bilmediğiniz konulara
burnunuzu sokmayın... Pireyi deve yapmayın... Daha 13-14
yaşlarındasınız... Yaşamınızda da bedava kahramanllk içi
karşınızdakine çamur atmayın...”
Şeklindeki sözlerle konuşmasını sürdürüyür. Bir yandan konuşuyor,
bir yandan da ezen bakışlarla o arkadaşa bakıyor... Bana hiç
bakmıyor... Konuşmasını sınıfa yapıyor, ama konuşmalarında
bakışlarını da ara sıra o arkadaşın üzerinden kaldırmıyordu.
Bakışlarıyla olsun beni hiç suçlamıyor. Sözleriyle de beni suçlayan tek
bir cümle kurmadı.Son olarak da ;
“Yaşınız daha çok küçük... Siz bu okulda öğretmenlerinizin size
öğrettiklerini öğrenin... Dışarılardan bu okullara burunlarını
sokanlara kulak asmayın..” gibi birşeyler söyledi.
Öğretmenimiz etütümüzü bu şekildeki konuşmalarla doldurdu.Bu
konu bundan sonra bir daha gündeme gelmedi. O gün“O bayrağı
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ben yırttım,” diyemedim,..Hiç kimse de beni bayrak yırtmakla
suçlamadı. O gün için nöbetçi öğretmen yırtık bayrağı aldı gitti.
Yenisini, sağlamını getirdi. Onu astı.
Konu da bu şekilde kapandı. Ben de bayrağımızı “severken de olsa,”
yırtmak gibi en büyük bir suçla suçlanmaktan kurtuldum... Aradan
geçen bunca yıl sonra bu olayı ilk kez burada anlatıyorum. Eğer o
gün için ben suçlu idiysem tüm suç bağışlayıcılar, suçlamayın beni.
Olay eklentisiz ve eksiksiz anlattığım gibidir... O arkadaşln suçlu
araması örneği ortada bir suçlu var mıdır?.. Suçu ve suçluları
bilenler, aradan bunca yıl geçmesine karşı o olayda ben suçlu
muydum? ... .
Bu olay olduğunda yıl 1955 idi. Biz ikinci sınıfta idik... Yani orta
iki..Şimdiki ismi ile yedinci sınıf.. Ne öğretmenimizin söylediklerinden
bir şey anladım, ne de olanlardan... Ama aklım iyice karıştı. Kendi
kendime şöyle bir soru sormaya başladım. O gün bayrağımızı
severken yırtan ben komünist mi Olmuştum?.. Bu soruyu ben bu
olaydan sonra zaman zaman kendime sordum... Sordum ama hiçbir
yerde, hiçbir zaman, hiç kimseye sormadım,soramadım. Bu yüz
kızartıcı, bayrak yırtma olayını hiç kimseye anlatamadım. Nöbetçi
öğretmenimiz yırtık bayrağı aldı götürdü. Yenisini getirdi. Olay
kapandı... Fakat bunca yıldır, benim belleğimde ki bu olay hiçbir
zaman kapanmadı...
“Bu olay nedeniyle o gün için ben komünist miydim?” şeklinde bir
soru sormayacağım. O gün için 13 yaşındaki beynim karma karışık
oldu... 13 yaşındaki o arkadaşın 13 yaşındaki beyni, benim 13
yaşımdaki beynimi karma karışık etmişti. Şimdi sorumu soruyorum;
“13 yaşımdaki beynimi karmakarışık eden, 13 yaşındaki o arkadaş
mıydı?..Yoksa onun da 13 yaşındaki beynini karmakarışık edenler mi
vardı ?”
Bu konu belleğimde çok kötü yer etti. Yaz tatili geldi, bir
yaş daha büyüdük. Bir üst sınıfa geçtik. Memlekete geldim.
Memleketimde benden büyüklere sordum.
“Komünist kim? ...Komünizim ne? ..”.
Kimisi ; “Susss konuşma,” diyor.
Kimisi ; “ Aman haaa!...Sust!...”diyor.Arkasından da ekliyor,
“Ağzına bir daha o soruyu alma,” diyorlar.
Ben de önüme gelene soruyorum. Büyüklerden hiç kimse
yanıtlamıyor sorumu. Ama sokaktaki yaşıtım arkadaşlar bana bir
muştu uçurdular bir gün...
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“Sizin mahalleye bir komünist gelmiş... Şimdiye dek mahpus
damındaymş... Mahsus salıvermişler. Polisler arkasını takip
ediyormuş. Kimlerle konuşuyor, nerelere gidiyor, onu öğrenmek
istiyorlarmış... Hadi biz de gidelim... Uzaktan polisler görmeden
komünist görelim. Komünist nasıl oluyor öğrenelim,” dediler.
Hemen ben de sordum.“Nerede,” “Sizin evin yanındaki sokakta...
Fadime Ebenin evinde. Fadime Ebe anneannesi oluyormuş... Annesi
ve babası eve almamış... O da gelmiş anneannesinin evinde
duruyormuş,”. dediler.
Arkadaşlardan bir başkası;
“Hadi gidip bakalım... Sen de gör komünisti. Biz de görelim... Görüp
de öğrenelim,” dediler.
Gittik o eve... İçerde ki komünisti görmeye... Ne mümkün...Şimdi
nasıl gireceğiz Fadime Ebe'nin evine. Ne uyduracağız.Başladık
düşünmeye. Olmadı... Bir yalan uyduramadık. İçeriye giremedik.
Polisler gelir o eve girdigimizi görürler diye de korkuyoruz.
Pencereden içeriye bakmak istiyoruz. Ev tek katlı,ama pencereleri
bizim boyumuzu aşıyor. Olmuyor...Göremiyoruz. Polis bizim
buralarda gezdiğimizi görmesin, görüp de bizi de komünist sanmasın
diyerek uzaklaştık oradan. Yolda giderken içimizden biri sordu.
“Komünistlerin boynuzları var mıdır? ..”.
Ben sorunun yanıtı gelmeden sordum.
“O da nereden çıktı?”
Bir başkası yanıtladı soruyu.
“Kürtlerin kuyrukları olur muş da...”
Ben yeniden sordum.
“Kürtlerin kuyrukları olursa komünistlerin boynuzları mı olması
gerekiyor? ...”
Bu kez daha büyük ağabeylar bana dönüyorlar ve sıralıyorlar
sorularını.
“Sen hiç boynuzlu görmedin mi? ...”
“Komünistlerin boynuzlu olduğunu bilmiyor musun? ...”
“Şapkalarını boynuzlarına taktıklarından haberin yok mu?”
Yanındaki arkadaşların içinde benden bir kaç yaş büyük arkadaşlar
da var.. Kimi sekizinci sınıfta. Kimisi de dokuz veya on... Okula
gitmeyip çıraklığa gidenlerde var.Onların içinde iyice büyük olanlar
başlıyorlar kahkahaya. Bu kez ben iyice şaşırıyorum. Arkadaşlarla
karar veriyoruz.
Komünist görecegiz. Komünist gören kişi diye ayrıcalık kazanacağız.
Kendi aramızda kararlaştırıyoruz. Köşebaşından Fadime Ebenin evini
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sürekli izleyeceğiz. O evde ki komünist evden çıkarsa ıslıkla
birbirimize haber verecegiz. Islıkla bir parola oluşturduk. O evde ki
komünist dışarıya çıkınca hemen arkasından takip edeceğiz. Hem
şeklini göreceğiz, hem de nerelere gittigini öğreneceğiz. Ben nereye
gideceğinden çok şeklini merak ediyorum. Acaba bizlerden farklı bir
yanları var mı diye... Bizlerden farklı olmadığını biliyorum.
Gene de merak ediyorum. , .
Sonunda şöyle oldu. Günlerden bir gün evden çıktı.
Islıkla haber ulaştırdık birbirimize. Köşeleri kapa kapa, sokak sokak
yürüdük arkasından. Faruk'ta saç sakal birbirine karışmış... Faruk
perişan... Faruk yerden yüzünü kaldırmıyor. Faruk bizim ağabeyimiz.
En az bizden 10-15 yaş büyük... Faruk bir sokak önde, biz arkada...
Dolaştık onunla birlikte kenti sokak sokak... Gitti kentin dışına. Çıktı
Faruk Koca Yazı'ya... Düzlükte, çayıra oturdu. Uzaktan aşağıda kalan
kentimizi seyretti. Seyrederken de ara sıra başını öne eğiyor, elindeki
çomakla toptağı eşiyordu. Yanından biz nöbetleşerek geçiyorduk.
Geçip geçip yaptığı hareketleri izliyorduk. Döndü ondan sonra
anneannesinin evine.Bizim mahalleye.Ondan sonra pek dışarıya
çıktığını gören olmadı. Ama biz gördük. Hem de adım adım izledik.
Böylece hem komünist görmüş olduk, hem de Komünist Faruk'un ne
yaptığını izledik.Mahalleli duymuş bunu. Bizim Faruk'u izlediğimizi.
Bize öğut verdiler.
“Bir daha Faruk'u izlemeyin. Onunla konuşmayın... O Koca Yazı'ya
çıkıp telsizi ile gizli gizli kümunistlerle konuşuyormuş. Polis onun
konuştuğu kişileride yakalayabilmek için onu serbest bırakmış.
Karışmayız... Sizi de onunla konuşurken yakalarlarsa, atarlar
kodese..”. dediler.
Ben içimden “Çok şükür polisler görmedi,” diye dua ediyorum. Bir
yandan da bir kominist görduğüme seviniyorum. Çünkü o günlerde
anlatlılanlara göre veya anlatılanlardan benim yaptığım yoruma
göre,komünist görmek çok gizli birşey görmekti. Cin görmek, şeytan
görmek gibi bir şeydi... Çünkü “Komünistler çok gizli çalışırlar,”
derlerdi.
Bu arada bir saptama yapayım.
Yıl 1976 dan sonra idi. Ankara'ya bir kitabımın basımı için gitmiştim.
Bu kez dostlar beni Bekir Karayel isimli matbaacı bir arkadaşla
tanıştırdılar. “Bu kitabını da Bekir Bey bassın,” dediler. Kitabımın
baskısı sürüyür. Ben düzeltmelerini yapıyorum.Bekir Bey ile iyice
dost olduk. Memleketimi öğrendi... Hemen Faruk'u sordu.
Dedi; “Tanıyor musun? ..”.
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Dedim, “Tanıyorum...
Dedi; “Nereden?..” Anlattım geçmişte olan bu olayları...
Güldü, gülümsedi... Ama acı acı...
O da anlattı bildiklerini...
“Faruk Siyasal Bilgilerin en zeki öğrencilerindendi. Öğrenci
Derneğinin de yönetiminde idi. O da geldi ayni tutukevi arabası
içinde bizim gibi Adana Cezaevine...Ruhi SU, Ben ve Faruk ... Ruhi Su
‘Hasan Dağı,’türküsünü o yolculuğumuzda besteledi.”
Daldı gitti...Bir süre sonra yeniden konuşmaya başladı.
“Adana Tutukevi’nde beraber idik..Ruhi Su,Ben ve Faruk’... Ne zeki
çoçuktu. Onu o hale olaylar getirdi. Onu o hale bir de ailesi getirdi.
Bir kez olsun aramadılar tutukevinde iken...... Ailesinin de aramaması
yıktı bitirdi onu... O yaşarken öldü... Olaylar onu vurdu. Yaşarken
öldürdü onu... Ailesinin de dışlaması yıktı bitirdi, öldürdü onu... Belki
ailesi de kimbilir ne şekilde baskı altında idiler... Onları da
kınamamak gerek... Hey gidi Faruk hey... Ölmüş değil mi şimdi... Bir
ara İstanbul'da kardeşinin yanında demişlerdi. Eeeehhh işte. Her
neyse kapatalım biz bu konuyu.” dedi.
Bu saptama burada kalsın. Bekir beyin dediği gibi biz de kapatalım
şimdi bu konuyu. Dönelim gene konumuza:
Yaz tatili bitti. Okula döndük. Tatil anılarımızı anlatıyoruz birbirimize.
Ben bu olayları anlattım öncelikle. Komünist sözcüğünü ağzıma
almamaya çalışıyorum. Ama Remzi anlattı bildiklerini. Hem de hiç
çekinmeden. Başladı konuşmaya.
“Bizim okulda eskiden komünist kitaplar varmış.Şimdi bu komünist
kitapların tümünü bir odaya hapsetmişler.Hiç kimseye
okutmuyorlarmış. Aşılanmasınlar diye,”dedi
“Nereden öğrendin?”. dedim.
Üst sınıflardaki ağabeylerden öğrenmiş. İsim söylemedi.
Kitapların kilitli olduğu yeri de öğrendik. Benim ilk sınava geldiğimde,
İnönü'nun sözlerini duvarından okumaya çalıştığım binada imiş..
Şimdi okulumuzun revir olanm binasında... Alt kattaki odalarda kilitli
imiş... Bu kez deFaruk'tan sonra bende komünist kitaplara karşı
merak uyandı.
“Acaba komünist kitaplar nasıl oluyor...” diye.
Başımızı bahane ediyoruz gidiyoruz revire... Gözumüzü bahane
ediyoruz gidiyoruz revire... Dişimizi bahane ediyoruz gidiyoruz
revire... Her gidişimizde de o odayı izliyoruz anahtar deliğinden.
bakıyoruz içeriye.. İçerisi çuval çuval kitap dolu... İlgimiz daha da
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artıyor. Acaba o kitaplar nasıl ki?.. Anahtar deliğinden tam
gürünmüyor.
Kitapların içinde neler yazıyor ki?.. Salt anahtar deliğinden
gördüklerimizle düş dünyamızda yeni bir dünya yaratıyoruz... Ama
kitapları görmek, görüp de okumak en büyük isteğimizdi... O odaya
bakmak çok kolay oluyor. Üst kata çıkan merdiven başında bir kapı
var. Bu kapıda o odalardan birine açılıyor.Kapının anahtar deliğinden
yukarıya çıkarken bakıyoruz.Aşağıya inince bakıyoruz. Ama kitapları
tam olarak göremiyoruz.
Gördüğümüz çuvallar... çuvallar... Çuval çuval kitaplar.. Raf raf
kitaplar...
Konuşuyoruz bir gün etütde Remzi ile;
“Acaba o komünist kitaplarda neler yazıyor?.. O komünist kitapların
içinde neler var...”
Bu konuşmamızı arka sıramızda oturan Halit duymuş.
“Ne konuşuyorsunuz? ... Bana da anlatın,” dedi. Zorladı bizi. Tek
sözcük söylemedik. O zorladı. Biz sustuk.
En sonunda bize o anlattı;
“Bakın ben size bir şey söyleyeceğim... Ondan sonra da siz bana
bildiklerinizi söyleyin,” dedi.
“Söyle öyle ise,” dedik.
O;
“Gelin benimle,” dedi.
Arkasına takıldık. Bizi itfaiye araçlarının bulunduğu binaya götürdü.
İtfaiye garajına. Burası eskiden kızların tuvaleti imiş.Ara duvarlarını
yıkıp geniş bir alana dçönüştürüp itfaiye garajı olmuş. Yerde ki
tuvalet taşları hala duruyordu....
Bizim okuduğumuz ilk üç yılda okulumuzda hiç kız öğrenci yoktu. O
sene üçüncü sınıfta idik. O yıl okulumuza Savaştepeli üç kız öğrenci
alındı. Üçü de gündüzlü idi.
Bizim okuduğumuz yıllardan önce okulumuz kızlı-erkekli imiş..Bizim
üçüncü sınıfta olduğumuz yıldan sonra da kız öğrenci alınması sürdü
ama tümü gündüzlü olarak. Bunları burada bırakıp gene dönelim biz
itfaiye garajına;
İtfaiye garajının önüne geldik. Halit başladı öğrendiklerini
sıralamaya.
“İşte bakın... Burası eskiden kızlar tuvaleti imiş... Eskiden kızlar
doğurdukları çocuklarını buraya atarlarmış,” diyerek binanın
tabanında görünen tuvalet deliklerini gösterdi.Konuşmasını
sürdürdü.
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“Doğurur doğurur çocukları bu yüznumaranın çukuruna
atıverirlermiş. Öyle olmuş, öyle olmuş ki,çukur çocukla
dolmuş.Ondan sonra kızlarla erkekleri ayırmışlar. Ateşle barut bir
arada durmaz diye. Burada okuyanlardan tam komünist olmayanları
öğretmen etmişler. Ama arkalarınıda takip etmişler. Burada okurken
komünist olanları öğretmen bile etmemişler... Hemen başlarını
ezmişler,”dedi.
“Kim ezmiş.. Nerede ezmişler... Komünistler kimlermiş,” diye sorduk.
Söylemedi.
“Gizli,” dedi. Hiç bir şey söylemedi.
Bu konu konuşulurken çok korktuğundan söz etti. Benim de eski
bayrak konusu aklıma geldi. Ben de çok korktum.
Bildiklerimizi biz de Halit'e anlattlk. Bu konuyu bir daha
konuşmamaya karar verdik.
Ama gene de ara sıra gidip anahtar deliğinden komünist kitapları
seyrettik. Ara sıra eski kızlar tuvaletine de gittik. Şimdi itfaiye garajı
olan yerdeki tuvalete. Tuvalet çukurlarına eğilip, eğilip baktık. Acaba
buraya atılan çocuklar nereye kadar dolduruyordu diye...
Aradan yıllar geçti.Çok mutlu çiftler gürdüm. İkisi de öğretmen. İkisi
de aynı okuldan. İkiside uyumlu...Bilgili...Özverili... Bunlardan
ikisinden söz edeyim.
Balıkesir-Yeniköy'de stajyer öğretmendik. İlkokulun iki öğretmeni
karı-koca idiler. Savaştepe'yi bitirmişler ikiside...
“Biz okulda tanıdık birbirimizi . Okulda evlenmeye karar
verenlerimizin tümünün de düğününü öğretmenlerimiz yapıverdi,”
dediler...
“Biz birbirimize destek olduk her konuda.”..dediler.
Övgü ile söz ettiler okul yıllarından. Sevgi ile andılar o günleri.
“Sizin yalnızlık, yalınlık saracak her yanınızı...Anadolu'da çok yalnız
kalacaksınız sizler...” dediler.
Ne tuvaletlerden söz ettiler. Ne de başka olaylardan...
Ne bunlar gibi evlenerek yaşama birlikte başlayanları, ne de bekar
olarak yaşama atılanlar...
Derste, tarlada, bahçede işlikte kızlı-erkekli olmanın yararından söz
ettiler.
O tuvaletlerden değil...
O tuvaletleri dolduran acaba kimlerin çocuklarıydı...
Hıııı... Ne dersiniz?
Kimlerin çocuklarıydı? ...
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DOSTLUK
Mavi
Denizimdi benim
Derinliğimdi
Düş dünyamdı
Sarı
Sonbaharım
Mavi ile sarı
Evlendiler
Yeşilde buluştular
Yeşil yeşil çocukları oldu.
Mavi maviliğini korudu
Sarı başak sarılığını
Mavi ile sarı yeşili doğurdu
Renklerin anası
Güneşin yedi rengi
Biliyor musun ?
Ebem kuşağı güneşten doğdu
Dünyayı kucakladı
Anlıyor musun ?...
Yılmaz SUNUCU
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BİZE EKONOMİ ÖĞRETMEDİLER
Bize ekonomi okutmadılar. Okulda okuduğumuz dönemlerde
ekonominin süzcük anlamını biliyorduk ama,. ekonomik doktrinlerin
neler olduğunu bilmiyorduk. Okulumuızda bize hiçbir ekonomik
doktrinden
övgüyle
sözetmediler.
Özlem
duyurmadılar.
Okumadığımız, bilmediğimiz konuyu
nereden bilelim...
Okumadığımız, ayrıntılı bilgi sahibi olmadığımız konuya nasıl ilgi
duyalım? Onu nasıl sevelim? Övgüler söylenmeyen konuya neden
özleen duyalım... Dünyanın yuvarlak olduğunu İlkokulda başladılar
öğretmeye... Bu yuvarlak dünyayı okul kitaplarından tek boyutuyla
öğretmeye çalıştılar. Ne Ortadoğu'yu öğrendik ders kitaplarından,ne
doğuyu... Ne Afrika'yı öğrenebildik kitaplardan, ne de Güney
Amerika'yı... Ders kitaplarımızda bunlara yer yoktu. Tarih ve
Coğrafya derslerinde Osmanlı İmparatorluğunu öğrettiler. At
koşturdukları en uç noktaya dek... A.B.Devletlerini. okuduk öğrendik
ders kitaplarımızdan... İlk adım atılışından, en küçük ayrıntılarına
dek..Missipi’nin uzunluğu, kolları, debisi ayrıntılarıyla yazıyordu ders
kitaplarında. Bizim öğrenmemiz için...
Biz de öğreniyorduk.
Dünyanın yarısını öğretti bize ders kitaplarmız... Dünyanın diğer
yarısının ne kültüründen,ne ekonomisinden ne de ekonomik
politikasından haberimiz vardı... Ders kitaplarımızda yoktu bunlar....
Ama okumaya istemimiz vardı... Dünyanın tek boyutlu olmadığından
haberimiz vardı... Dünyanın yuvarlak olduğundan haberimiz
vardı...Yuvarlak dünyanın bir bütün olduğunu okulu bitirdikten sonra
öğrendik... Biz dünyanın bir bütün olduğunu okulumuzda aldığımız
okuma istenciyle öğrendik.Biz dünyanın bir bütün olduğunu
okulumuzda edindiğimiz akılcı düşünme yolu ile bulduk...
Gerçeği yaşamın içinde gördük.
Gerçeği Anadolumuzu karış, karış gezerek gördük...Büyük kentlerde
değil... Gerçeği kıyımlarla, sürgünlerle Anadolumuzun her köşesine
giderek yaşadık. Anadolumuzu biz, kendisinden öğrendik...
Büyüklere yazılan masal kitaplarlndan değil...Biz görkemli yapıların
görkemli ışık araçlarının altındaki döner koltuklarda oturarak
aydınlanmadık...Biz Anadolumuzun aydınlığını Anadolumuzdaki
anaların,babaların, bacıların, kardeşlerin sıcak anılarından, sıcak
duygularından öğrendik...Biz ekonomiyi de, ekonomik terimleri de,
temel kavramları da, yaşamın içinden, okuma tutkusunu bir yana
itmeyerek, okuya okuya, yaşaya yaşaya öğrendik..
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Okulda ders olarak ekonomi öğretmediler. Ekonomiyi okulda da,
yaşamda da yaşatarak kavrattılar...Ekonomik baskının ne olduğunu
okulda da, yaşamda da yaşatarak öğrettiler. Ekonomik baskı altında
kalmayı öğrettiler.
Onurumuzu katbetmemeyi öğrettiler.
Ekonomik baskı altında canımızı kaybetmeyi öğretttiler.
Onurumuzu değil...
Okulda yaşadığımız ekonomik baskıları bu günde tüm tazeliği ile
anımsıyorum. Bu anılar tüm burukluğu ile bu gün de belleğimden
silinmiyor.
Biraz da bu anılardan söz edeyim..
Varan Bir:
1950'li yılların sonlarıydı... 1959... Hatta 1960 yılının ilk yarısı.Yıllar
ilerledikçe okuldaki yemekler tek düze olmaya başladı . Hatta öyle
oluyordu ki üst üste iki gün aynı yemekleri yediğimiz olurdu. En çok
lahana kapuska çıkıyordu. O da Çomaklı Çiftliğinde bolca
yetiştiğinden... Kapuska çıktığı günler huzursuz olmaya başlamıştık.
Kapuska-makarna ikilisinin haftada iki gün olması olağanlaştı...
Yanındaki makarna değişerek haftada üç gün de çıkktı bir ara...
Hastalıklar artmaya başladı. Benim de dilim çatlak çatlaktı...
Sonradan öğrendim. Tüm bunlar beslenme yetersizliğindenmiş..
Vitaminsizliktenmiş...
Dilimizdeki çatlakların acısına dayanamadım,doktora çıktım.
Doktor;
“Uzat dilini.” dedi.
Dilimi çıkardım. Görür görmez kendi kendine konuşmaya başladı.
“Olmaz ki... Bunun çözümü ilaç; değil ki... Dengeli
beslenemedikten sonra ilaç ne işe yarar...” gibi sözler söyledi.
Dilimin üzerine mavi mürekkep gibi birşey sürdü. Bir iki hap verip
günderdi. Tüm önlem bu idi.. Belki de o günün koşulları bu idi... O
akşam yine kapuska-makarna çıktı. Bu kez yemekhanede hiç kimse
yemeklere dokunmadı. Nöbetçi öğretmen gidip durumu Tarım
Öğretmenimiz Muharrem TÜZÜNER Beye anlatmış. Hemen
beraberce geldiler yemekhaneye. Böyle olaylarda Muharrem Bey
gelir, yemeğin besin değerini anlatırdı. Biz yemek masalarda
otururken, o bir sandalyenin üzerine çıkar sürdürürdü konuşmasını...
Muharrem Bey o günkü yemek üzerine övgüler söylerdi.
O yemeği sevmesek bile yememiz gerektiğini vurgulardı..
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Yemek seçmenin çok alamsız olduğundan söz ederdi.
O akşam gene öyle oldu. Çıktı bizim masanın yanında sandalyenin
üzerine... Kapuska üzerine övgüler söyledi. Kapuskanın vitamin
minarel değerinden söz etti.
Konuşmasını şöyle bağladı...
“Şu anda aç değilim... Fakat ben kapuska görünce dayanamam...
Ben de sizinle beraber kapuska yemeğe geldim,” dedi.
Oturdu masamıza... Doldurttu tabağını.Başladı kaşık kaşık yemeğe...
Sevgi ve saygının verdiği saygınlıkla sinirlerimiz gevşemişti. Bizlerde
başladık haftanln üçüncü günü de kapuska yemegini yemeye...
Tüm arkadaşlar önlerindeki yemeği az çok bitirdiler. Ben bir kaşık
aldım.Başka alamadım. Dilim yanıyordu. Yanmak şöy!e dursun
kavruluyordu. Hem de büyük bir yaraya tuz basmış gibi... İkinci kaşığı
alamadım...Muharrem Bey tabağında ki kapuskayı
yiyor,..
Arkadaşlar yiyor...
Ben yiyemiyorum.
Bekliyorum..Muharrem Bey ara sıra göz ucuyla bana bakıyor. Ben
kaşığı
ağzıma
getirip
gütürüyorum.
Ama
yemiyordum.Yiyemiyordum...Muharrem bey farketti.
“Yılmaz yemiyorsun,” dedi.
“Yiyorum. öğretmenim.” dedim.
“Hani ya?..” dedi.
Bir kaşık aldım. Ağzıma gütürdüm. Kaşık ağzıma tam girmeden dilim
yanmaya başladı.
“Öğretmenim kusura bakmayın,” dedim yemekhaneden dışarıya
çıktım. arkamdan Muharrem bey öğretmenim geldi.
“Ne oldu?” dedi.
“Kusura bakmayın öğretmenim,” dedim. Dilimi gösterdim.
Karşımdaki enli boylu koskoca Muharrem bey öğretmenin gırtlağının
birkaç kez inip çıkktlğını gördüm. Gırtlağının hareketini gözlerimle
gördüm.O an burnundan derin derin nefes alıyordu. Hem de sesli
sesli... Gırtlağı hala inip çıkıyordu. Konuşmadan konuşuyordu
sanki.En sonunda gözleri dolu dolu hafif sırtını dönerek bana
göstermemeye çalışarak gözlerinden inen iki damla göz yaşını
sildi.Tekrar bana dönerek;
“Tamam... Tamam...Yılmaz,” dedi. Başka birşey söylemeden çıktı
gitti.Yemekhaneye de girmedi.Tabağındaki yemeği de yarım kaldı.
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Daha önceki yıllar Şubat ayında yemekler tek düze olurdu. O
zamanlar Mart ayı Devlet Bütcesinin başlanğıç ayı idi. Ona “Mali
Yılbaşı,” denirdi. İşte bu Mali Yılbaşlarında bir söylenti çıkardı.
“Okula gelen yemek parası azalmış. Kalan para Mart başına dek
yetirilecekmiş” söylentisi yayılırdı. O yıl mart ayına daha çok vardı.
“O yıl okulun değil, Ankara'nın Bütcesi açık vermiş. Ek para da
gönderilemiyormuş,”.dediler.
Daha önceki yıllar ek para gelirmiş.
İşte böyle olmuştu. Ankara'daki bütcenin açığı, Savaştepe'deki bizim
mutfağımızda haftada üç gün kapuska kazanı olarak yansımıştı. Bize
ekonomi öğretmediler ama, haftada üç kez Çomaklı Çiftliğimizde
kendi yetiştirdiğimiz lahanalardan kapuska yapıp yemesini öğrettiler.
Hem de etsiz kıymasız...
Bize ekonomi öğretmediler ama gerekirse aç kalabilmeyi bile
öğrettiler..
Ertesi gün büyük bir değişiklik oldu.
Yemekler etli çıktı.
Mart ayı değildi...
Kısaca Parasal Yılbaşı değildi... Üst üste etsiz kıymasız kapuskalardan
sonra etli
yemek nasıl olurdu?..
Herkes akıl yürütmeye başladı.Herkes kendine göre bir görüş öne
sürüyordu.
En sonunda bomba patladı...
"Muharrem bey Çomaklı'daki Koca Öküzü kestirmiş..." dediler.
Olmazdı. Muharrem bey Koca Öküzü kestirtmezdi...Bunu aklımız
almadı. Çomaklı Çiftliğimizin sorumlusu, Tarım Öğretmenimiz, hem
de Muharrem Bey nasıl olur da koca öküzü kestirtirdi... Çomaklı’daki
tarlalar nasıl sürülecekti? Çiftliğin işleri nasıl çözümlenecekti?..
Olacak iş değildi... Muharrem Bey çiftliğimizin öküzünü kestirtmezdi.
Bu konuyu arkadaşlarla tartışırken ben,
“Nasıl kestirtir... Olmaz öyle iş...,Muharrem bey koca öküzü
kestirtmez...,”dedim.
Arkadaşlar,
“Kestirtmemiş. Kendi kesmiş,”.dediler.
Ben daha da şaşırdım.Bu olaydan çok önce bir gün yolda
ilerliyordum. Uzaktan Muharrem Bey geliyordu. Ben çam ağaçlarının
altındayım. Bilinç dışı elim kalktı. Üzerimde ki çamlardan bir iki
yaprak kopardım.Yapraklar parmaklarımın arasında.. Uzaktan
Muharrem Bey çağırdı beni. Ona doğru koşarken elimdeki çam
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yapraklarını ağzıma attım. Farkında değilim... Bu kez ağzımdaki .çam
yapraklarını elime aldım.
“Buyurunuz öğretmenim? ..”.dedim.
“Niye o çam yapraklarını kopardın,” dedi.
Ben şaşkınım... Kopardığımın farkında bile değilim. Yapraklar elimin
arasında. Ben suskun, Muharrem Beyin karşısındayım...Muharrem
bey başladı konuşmaya;
“Senin nasıl
parmakların varsa, bu yapraklar da o ağacın
parmakları, senin parmaklarını da ben koparsam nasıl olur? Hatta
bu yapraklar o ağacın parmakları değil, ciğerleri...Bir daha
görmeyeyim.” dedi.
Bu konuyu uzun uzun anlattı. Nasıl olurdu?..Ağaçlardan yaprak
kopartmayan Muharrem Bey, nasıl olurda koca öküzü kestirtirdi?..
Nasıl kesebilirdi?..
Sordum bunu sorabileceğim bir gün, sordum kendisine...
Hiçbir şey söylemedi.Güldü gülümsedi. Saltsağa sola başını salladı.
Biz bu konuyu konuşurken aramızda, değiştirdik konuyu.
“Muharrem bey ne dedi?” derdik birbirimize.
Sorduğumuz soruyu gene kendimiz yanıtlardık.
"Bu memlekette daha çoook öküzlerin kafaları kesilmeli dedi,” derdik
Bizim kafalarımıza ekonomik doktrinleri sokmadılar ama ekonominin
gereği Çomaklı'nın Koca Öküzünü önce kapuska kazanına, sonra da
bizim midemize soktular. Hem de Koca Çomaklı'nln Koca Ökuzünü...
,Koca Öküzü yemiştik ama Koca Öküz okula üç gün bile
dayanmamıştı,
Ya diğer öküzler...
Bunca yıldırdır onlara ne oldu? ...
“Herşey bitiyor,” dediler. “Odun bitti. Kömür bitti.” dediler.
Bitenlere her gün bir yenisi daha eklendi.
Onları da diğer bölumlerde anlatayım...

Varan iki...
Ve en sonunda ikinci büyük bomba patladı...
"Koca Müdür Koca Çınar'ı, kestirecekmiş.."dediler.
Bu haber Koca Öküz bombasından da büyüktü. Koca
Çınar Koca Öküz’den de büyüktü... Koca Çınar da, Koca Çınardı
hani...
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Size biraz Koca Çınar’dan söz edeyim;
Okulumuzun güney sınırında küçük bir tepecik vardı. Bu tepeciğin
ortasında da Koca Çınar. Bu Koca Çınar’ı nasıl anlatayım bilmem ki...
Dağ gibi bir görünüş... Kocaman bir gövde... Bu gövdeden yanlara
doğru kıvrıla kıvrıla uzanarak üzerinde yükseldiği koca tepeyi
tamamen kaplayan kocaman kocaman dallar. Dallarda yerlere dek
uzanan diğer dallar... Hemen yanında yaz kış sıcaklığı değişmeyen,
suyu eksilmeyen Çınar Çeşmesi... Tepeyi tamamen saran, etrafı halı
gibi kaplayan, yemyeşil bir çayırlık. Bu görünümüyle gerektiğinde
kolları arasında en az bin kişiyi toplayan, içi yeşil halı döşeli bir
çadır...Çadır değil, sanki bin kişiyi kolları ile kavzayan bir ana...
Sanki bin kişiyi kanatlarıyla koruyan Kartacalı Kartal gibi bir baba...
İşte böyle bir şey...Kısacası ana gibi, baba gibi bir şey...
İşte bu Koca Çınar kesilecekimiş...
Kesilip de odun edilecekmiş...
Koca Öküz kesildi üç gün bile dayanmadı. Koca Öküz onyaşında
mıydı, on beş mi? Bilemiyorum. Koca Çınar, yüz mü,bin mi bilen
yok... Tüm öğrenciler üçer beşer içten içe konuştuk.
Sonunda tüm öğrenciler karar verdik.
"Koca Çınar kesilemez..."
Ertesi gün sabah kahvaltısından sonra derslere girmedik.
Üçer beşer Çınar Altı’nda toplanmaya başladık. Koca Çınar’ın
altında toplandık. Halka olup oturduk. Öğretmenler geldi sonradan.
Koca Müdür geldi. Yöneticiler geldi. Herkes geldi. Biz oturuyoruz.
Hiçbir şey söylemiyoruz. Onlar da hiçbir şey sormuyorlar... En
sonunda Koca Müdür konuştu;
“Çocuklar Koca Çınar kesilmeyecek.” dedi
Biz;
“İnanmıyoruz...” dedik.
Koca Müdür;
“Söz veriyorum. Kesilmeyecek. Derslerinize girin.” dedi.
Biz;
“Hayır... Derslere girmeyecegiz... Koca Çınarı da kestirmeyeceğiz,”
dedik.
Koca Müdür;
“Söz veriyorum,” dedi.
Biz;
“Nöbet tutarız... Sıra ile bekleriz.. Soğuk yemek yeriz.. Gerekirse aç
kalırız... Koca Çınarı kestirmeyiz...” dedik,
Tarım öğretmenlerimizin tümü;
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“Biz sizin yerinize nöbet tutarız. Koca Çınarı kestirtmeyiz...Hem
müdür beyimiz de söz verdi,” dediler.
Bu söz üzerine Koca Çınarın çevresinde ki halkamızı bozduk.Bir kaç
arkadaşı bırakarak derse gittik Koca Çınarı da ders aralarında
gözledik tüm okul olarak. Ara sıra tarım öğretmenimizi Koca Çınarın
çevresinde dolaşırken gördük.
Koca Çınarı kestirtmedik.
Koca Çınarı kestirtmeyen bizler miydik?.. Yoksa ara sıra nöbet tutan
tarım öğretmenlerimiz miydi?..
Yargı sizlerin...
Biz ekonomi bilmiyorduk ama Koca Çınar bile ekonomik baskı altında
tir tir titredi. Ben Koca Çınarın tir tir titrediğini gözlerimle gördüm.
Kulaklarımla işittim.
KocaMüdür ile“kesilecek-kesilmeyecek,”tartışması yaplırken.
Sizler hiç genç de olsa, yaşlı da olsa bir çınar ağacının konuştuğunu
duydunuz mu? .. .
Ben duydum
Hem de yaşadım. Koca Çınarın kişiliğinde bir ağacın da
konuşabildiğini...

Varan Üç;
Alın size bir olay daha...
Siz hiç sabah kavaltısında, demli çay yediniz mi?..
1960 yılına doğru herşey yok olmaya başladı. Önce masalardaki
porselen tabaklar yok oldu. Onların yerine ambardaki tabaklar geldi.
Okulun açılışından kalan tabaklar. Otuz yıl önceki,bakır tabaklar.
Masalardaki on tabaktan yarısı bakır, yarsı porselen oldu. Sonra
porselenlerin tümü kırılıp yok oldu. Yerine yenisi konamadı.
Tümünün yerini bakır tabaklar aldı. Fakat örnek gibi her masada bir
iki porselen tabak da bulunuyordu. Gün oldu. Onlar da yok oldu. Bu
kez onların yerine bakır tabak da gelmedi. Depoda bakır tabak da
kalmadı dendi. On kişilik masada sekiz dokuz tabak zor bulunur oldu.
Sekiz dokuz tabakla on arkadaş yemek yemek zorunda kalıyorduk.
Evde, anamızın evinde tüm aile aynı tabaktan yemek yediğimiz
oluyordu. Ama burada bir tabaktan birkaç arkadaş yemek yememiz
olmuyordu.
Bunun da yöntemini bulduk. Birimiz geç kalırsak önce yiyenin
tabağını alıyor, yıkıyor bu kez de kendisi o tabakla yemeğini yiyordu.
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Tümümüz ayni anda gelirsek sona kalıp beklemek istemeyenler de
çıkıyordu. Bu durum da biraz beklemek bazen bazı arkadaşlara
büyük bir yük oluyordu.. Daha da çekilmez günlerin geleceğini
düşünemiyorduk.
Gün geçmedi masadaki bardaklar da azalmaya başladı. Her masada
on tane olan bardaklar, azaldı da azaldı.
Bir ikiye indi. Bardaklar su içmek için kullanırken sorun olmuyordu.
Birkaç kez öğretmenlerimize söyledik:
“Çarşılarda da bardak yok. Alamıyoruz. Depodaki bakır taslar da çok
kalaysız. O nedenle idare edin,” dediler.
Aynı masada bulunan bir, iki bardakla susuzluğumuzu gideriyorduk.
Sorun yaratmıyorduk. Bir iki bardaktan su içiyorduk kardeşcesine...
Gün oldu masalardaki bu bir, iki bardak da kırıldı.Masalarda hiç
bardak kalmadı. Biz de yemek aralarında dışarıya çıklp,
yemekhanenin yanındaki çeşmelerden elimizle suyumuzu içiyorduk.
Susuzluğumuzu gidererek dönüyorduk yemeğimizin başına... Yemek
arasında çeşmeye gidip elimizle su içmek olağan gelmeye başladı.
Bir süre sonra hiç sorun olmadı. Günlük yaşantımızın bir parçası idi
artık. Ama ara sırada da olsa sabah kahvaltılarında çorba yerine çay
çıktığı oluyordu.Çay çıkınca böyle olmuyordu işte... Masalardaki biriki bardakla on kişi birden çay içemiyorduk. Bunu da çözümlemiştik.
Çayı tabaklara doldurup, kaşık kaşık içiyorduk. Bizim masadaki Ali
tabaktaki çayına birde ekmek doğruyordu.Çayını kaşık kaşık
içiyordu.. Bu yöntem Ali’de alışkanlık olmuştu. Hatta Ali'den
başkalarında da...
1959 yılının sonlarında... Veya 1960 yılının başında...Oklumuza Milli
Eğitim Bakanı gelecek dediler.Bazıları Genel Müdür gelecek dediler...
Biz her tarafları yıkadık... Temizledik,düzenledik. Acaba derslere
girecek miydi? Yatakhaneleri dolaşır mıydı?.. Derslere girip bizlere
soru sorar mıydı?..Bunları düşünürken bir gün sabah kahvaltısında
çıkageldi.
Yemekhaneyi geziyordu... Biz kahvaltıdayız...Kahvaltı da o gün çay
,reçel, peynir, zeytin çıkmıştı... Her günkünden farklı olarak...
Çaylar bardak yerine gene de tabakta... Ali'nin tabağının içinde çay...
Çayının içinde ekmek parçaları... Ellerimizde yemek kaşıkları... Bakan
bey içeriye girince hemen ayağa kalktık.... Ayakta selamladık...
Bakan bey;
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“Sağolun!.. Oturun,” dedi. Oturduk. Bizim masanın yanına
geldi.Yanımızda durdu. Bize baktı...Tabaklarımıza baktı.
Yanındakilere sor du.
“Nedir bu tabaktakiler,”
Söyledi onlar.
“Çay...”
Ali'nin tabağını gösterdi. Bu kez bize sordu..
“Bu akadışıonız şimdi bu çayı yiyor mu?Yoksa içi,iyor mu?”diye
sordu.Önce biz soruyu yanıtlamadık... Saygıdan sustuk.
Bakan bey sorusunu yineledi.
Arkadaşlardan bazıları;
“Yiyor...” dediler.
Bazıları,
“İçiyor...” dediler
Sayın Bakan bizim yanıtlarımıza kahkaha ile güldü.
Geçti gitti diğer masalara doğru...
Ama ben çok utandım. Çayı kaşıkla içtiğimizden...
Sayın Bakan güldü, geçti gitti...
Bize çayı kaşıkla kim yedirtiyordu? ...
Pardon, içirtiyordu? ...
Hııı !... Kim ?...
Ne dersiniz ?..
Kim ?...
.
Varan Dört:
Bakan bey kararını vermiş. Görüşünü söylemiş.
“Bunlar neler yaparlar neler ...”
Bakan bey böyle demiş...
Ben duymadım... Duyanlar söylediler. Ben yıllar sonra duydum
söyleneni... Söylendiği an değil...
Olay Sayın Bakan beyin okulumuza geldiği gün olmuş... Veyahut,
başka bir gün başka bir yerde olmuş... Ben gerçekten duymadım...
Konuyu yıllar sonra gazeteler yazdı. Oradan da okudum... Hatta bu
sözleri Sayın Bakan birkaç yerde söylemiş. Bakanla birlikte dolaşan
gazeteciler yazdılar. Bunu okuyanlar okudular... Duyanlar duydular...
Ben de okudum. Ben de duydum. Ama ben bu olayı duymadan önce
olayın içinde yaşadım.
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Yaşadığım olay şu;
Yemekhanede Bakan beyi karşılamamızdan sonra Bakan bey
okulumuzu dolaşıyordu... Yemekhanede olan olayları daha önce
anlattım.Yemekhaneden sonra okulumuzun nerelerini dolaştı
bilmiyorum. Öğrenciler arasında şöyle bir söylenti dolaştı.
"Bakan beye bir gösteri düzenleyeceğiz. “
Bakan beye becerilerimizi gösterecekmişiz...Tartıştık kendi aramızda.
“Hazır olan bir oyunu sahneleyelim,”dedik.
"Paydos’u sahneleyelim..”
“Süğütlü Köyün Öğretmeni,” ni
oynayalım.”diyenler oldu.
Beden Eğitiminden başarlı olan arkadaşlar,"Atletizm yarışmaları
düzenleyelim." dediler. “Olmaz... Gösteriler sahada değil, sahnede
olacak”. dendi. “Sahnede jimnastik gösterileri düzenleyelim...Yanına
küçük bir oyun koyalım... Aralara şiirler,söyleşiler serpiştirelim.”
dendi.
Buna“Olur;”dedik. Tümümüz... Bu konuda hazırlanmak, sahneye
çıkış sırasını bir kağıt üzerinde yazmak demekti... Bu nedenle
sahneye çıkış düzenimizi bir kağıda yazmakla hazırlanmış olacaktık.
Yeniden bir şeyleri uzun uzun hazırlanmaya gerek yoktu.
Proğramımız hazırdı... Kendimiz hazırdık.
Ertesi akşam Bakan beye proğramımızı sunacaktık.
Bir haber geldi ki inanılmaz... Bir haber geldi ki umutları suya
düşüren... Bir haber geldi ki umutları istekleri yok eden...
"Bakan bey yarın akşama kalmayacakmış..."
Bu kez oturduk. Yeniden düşündük. Bakan beye ne yapabilirdik...
Bakan beye becerilerimizi tümümüz nasıl gösterebilirdik... Bu
konuda karar vermeye öğretmenlerimiz de yardımcı oldular.
Sonunda yarım saat içinde karara varıldı.
“Yarın sabah
kahvaltısından sonra futbol sahasında folklor
gösterileri
yapacağız...” Milli oyunlar oynayacağız tüm okul olarak.... Binikiyüz
kişi birden. Hem müzik becerimizi,hem de beden eğitimi ve folklor
yeteneğimizi göstereceğiz Bakan beye...Böylece hem gözü, hem de
kulağı doyar Bakan beyin diye düşündük...Bakan bey tüm okulun
öğrencilerini yanyana görür diye düşündük...
Bu konuda
hazırlanmaya da gerek yoktu... Kağıt üzerine yazmaya da.. Havaların
güzel olduğu günler, yaptığımız olağan işlerdendi bunlar...
Bu uğraş bizim yaşantımızın bir parçası idi. Ekmek gibi, su gibi kutsal
ve bırakılmaz bir uğraştı bizim için...
Karar tamam dendi. Onaylandı. Karar tüm arkadaşlara açıklandı;
124

Bakan beye sunuma hazır oyunlardan birisi de Cevat Fehmi
Başkut’un Küçük Şehir oyunu idi.
Oyunun bir sahnesinde;
Bilal KAÇARĞİL ve Ramazan Paşa rolünde Yılmaz SUNUCU
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"Yarın, sabah kalvaltısından sonra futbol sahasında tüm okul, Bakan
beyin önünde milli oyunlar oynayacağız..."
Ertesi gün kahvaltıdan sonra, toplandık futbol sahasında. Futbol
sahasının çevresinde önceden hazırdı ses yükseltici aygıtlar..
Mikrofon geldi salt, müzik odasından. Yerine takıldı. Tüm öğrenciler
futbol sahasında halka olduk içiçe... Hem de üç sıra...İçiçe üç halka
olduk.. Binikiyüz kişi sığmıyordu ki tek halkaya.. Tuttuk elele.. Açıldık.
Yerlerimizi bulduk. Düzen kurduk. Mikrofonun öndeki arkadaş önce
akort etti mandolinini. Sonra sıraladı hangi oyunları oynayacağımızı...
“Önce Harmandalı... Arkaılndan Pamukçu Bengisi... Arkasından
Aydın Zeybeği... Ve Halaylar... Horonlar...”diye saydı tek tek...
Arkasından da bağırdı.
“Hazır ol!....,Dikkat !...”
“Başla !.. .”
Biz başladık ilk nota sesiyle beraber... Biz binikiyüz kişi tek bir vücut...
Tek beden olarak... Oynadık tümümüz Anadolu’muzun
zeybeklerini,horonlarını,halaylarını.Coşkuyla,sevinçle...Kendimizden
geçercesine... İçiçe üç halka tek bir hareketi şaşırmadan... Tek bir
ritimde geç kalmadan.Futbol sahasının bir yanında boydan boya 5-6
basamak merdivenler vardı. Tribün yerine... Bakan bey oradanm
seyretti bizi.. Yanındakiler seyretti...Öğretmenlerimiz seyretti...
Oyunlar bitince alkışladılar bizi çılgınca... Bu alkışlar bitmek bilmedi.
Coşkulu çılgın alkışlar sürerken Kafkas oyunlarına geçildi.
Kazaska oynandı... Kıskanç oynandı... Hoş Gelişler Ola oynandı. Ay
Yıldızlı bayraklar çıktı göğüslerden...Göklerde dalgalandı. Bu kez
alkışlayanlara biz oyuncular da katıldık. Yırttık ortalığı alkış
sesleriyle...
İşte Bakan bey ne söyledi ise burada söylemiş.
Bakan beyin söyledikleri şu imiş.
"Bunlar tek bir mandolin sesiyle tümü aynı anda, şaşırmadan,
yanılmadan, nasıl yapıyorlar aynı hareket?...Yarın bunların tümü
Anadolu'ya dagılınca kimbilir neler yaparlar, neler?.. Tek bir
hareketle...Tek bir kişinin buyruğuyla... Korkmalı bunlardan...
Korkmalı..." demiş.
"Korkmalı bunlardan." derken, korkusundan mı söylemiş bu
sözleri,sevgisinden mi bilemiyorum...
"Korkmalı bunlardan," söz öbeğinin anlamını aradan bunca yıl
geçmesine karşın ben hala anlayamadım
Sevgi mi içeriyor... Korku mu?..
Ne dersiniz?..
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Okulumuz öğretim yılı tamamlanmıştı. Son sınıf olan bizler için
bitirme sınavları, diğer sınıflar içinde “Yaz Çalışmaları,”başlamıştı.
Sınıflar boş olduğu için Remzi CEYLAN Osman CAN ve ben
sınıflardan birini özel olarak döşeyerek bitirme sınavlarına
hazırlama odası yapmıştık.
Bizim için sınavlar amaç ve korkulu rüya değildi.
Biz okumak... Okumak.... Öğrenmek için uğraş veriyorduk.
Burada okuduğumuz ve öğrendiklerimiz yetmedi Remzi CEYLAN
İsparta Lisesi öğretmeni iken lise bitirme sınavları engelini de
aşarak İTÜ bitirip İnşaat Mühendisi oldu.
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BİZ BİREYİZ BAŞKAN
"Tabanı yok sayan,
kitle örgütü yöneticilerine."

Biz bireyiz başkan
Güdülmeyiz
Sen işine bak
Biz bireyiz başkan
Zaman seni yitirdi
Sen işini yap.
Biz bireyiz başkan
Bilgelerden, kitaplardan öğreniriz.
Her konuya maydanoz değiliz.
Biz bireyiz başkan
Kitabın ne olduğunu bilir
İşleri kitabına uydurmayız.
Biz bireyiz başkan
Bir bir geliriz
Bile bile geliriz
Biz bireyiz başkan
Birer birer gelir, binler oluruz.
Liderimizi buluruz.
Biz bireyiz başkan
Binlerceyiz
Siz kaç kişisiniz . . .
Yılmaz SUNUCU
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ÖĞRETMENLİĞE İLK ADIMIM
1960 yılında son sınıfta idik.Günlük günceleri öğretmenlerimizin salık
vermeleri üzerine değil,alışkanlığımız ve gereksinmemiz olduğu için
okuyorduk. Günlük günce okumayı doğal bir gereksinim biliyorduk.
O günlerin ulaşım koşullarına göre günceler günlük gelmiyordu.O
günlerde ben günlük gelebilen "Demokrat İzmir"i okuyordum
nedense... Gerekcesi belki İzmir'de basıldığından, belki de Ege
haberlerinin yoğun olduğundan. Belki de bana Demokrat İzmir’deki
haber ve yorumlar daha gerçekçi geliyordu da ondan. Demokrat
İzmir günlük olarak geliyordu dedim ama o da günümüz örneği
sabahın erken saatlerinde değil...Bir gün saat 12.00'de, erttesi gün
de saat 16.30 da ulaşıyordu elimize...
İzmir'den gelen trenler bu saatlerde gelirdi Savaştepe'ye...Hergün
ayni saatte gelmezdi. Arkadaşlarla nöbetleşerek koşardık
istasyona...Alırdık gazetelerimizi. Birgün öğle arasında. Ertesi gün de
son dersten sonra.Bu trenle İstanbul gazeteleri de İzmir’den sonra
bize geldiği için bir gün sonraki gazeteler olurdu...Sınıfımıza giren
gazetelerin tümünü birbirimizden değişerek okurduk.
Sonra da akıl yürütür kendimizce yorum yapardık.. Dünya üzerine...
Türkiye üzerine
Artık öğretmen olacaktık. Öğretmenlerimiz de bize ayrı bir gözle
bakıyorlardı. Konuşmalarında, "Artık arkadaşız," "Artık meslektaşız"
gibi sözler söylüyorlardı.
Öğretmenlerimizin bu bakışları stajdan sonra daha da belirginleşti.
Biz de kendimizi öğretmen olarak
görmeye başladık.
Öğretmenlerimiz de daha bir arkadaşça davranmaya başladılar
bize... Bir alt sınıftan orta birinci sınıfa dek tüm öğrenciler de aynı
kanıda idiler. Okuldaki genel kanı stajdan dönen, artık “Öğretmen
olmuştur,” diye değerlendirilirdi..Stajdan sonra dedim de stajdan söz
etmedim. Biraz da stajdan söz edeyim.
Son sınıfta ikinci dönemden sonra sekizer,onar kişilik gruplara
ayrılırdık. Son sınıfta ikinci dönem demek, staj demekti.
Bu guruplar yiyecek ve yatacak gereksimlerini yanlarına alırlar, çevre
köylere dağılırlardı. O köylerde daha önceden sağlanan konutlarda
yer, içer, yatıp kalkılırdı. O köyün ilkokulunda da derslere
girerdik.Staj bu idi... Bu süre iki ay sürerdi.Staj süresince İlk okul
müdürü izlerdi bizi. Okulun öğretmenleri izlerdi. Bizim üzerimize
yazılı ve sözlü görüşlerini belirtirlerdi. Bu arada okulumuzun
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öğretmenleri de gelirdi. Derslerimizi izlerler, staj raporumuzu
hazırlarlardı. Staj raporu olumlu olan öğretmen sayardı artık
kendisini... Geride salt bitirme sınavları kalırdı.
Stajda olumlu rapor alamayan bitirme sınavlarına da giremezdi.
Bizim grup sekiz kişi olarak gittik staja. Sekizimiz de unutulmaz
anılar, olumlu raporlarla dündük okulumuza. Staj dönüşü ben daha
çok okuyordum günlük günceleri... Ayrıntıya girmesek de dünya ve
Türkiye üzerine yazılanları bizler de tartışıyorduk aramızda... Bu
tartışmalar hiç bir zaman kısır parti tartışması şeklinde olmazdı. Ama
o zaman iktidar partisi "Vatan Cephesi" diye bir şey kurmuştu.
İsteyen bu cepheye kaydını yaptırıyordu.
Bu cepheye kaydını yaptıranların köy-köy, kent-kent isim listeleri
çarşaf çarşaf radyo haberlerinde ilk sırada tek konusu idi
Her haber bülteninde çarşaf çaşaf Vatan Cephesine kaydını yaptıran
kişilerin isimleri okunuyordu. Bu listeler öyle uzuyordu ki bir köyden
ismi okunanlar o köyün nüfusunun üzerine çıkabiliyordu. Bunu
nereden bildiğimize gelince;O köyden olan arkadaşlar kendi
köylerinin listesini dinlerken söylerlerdi. Bu gerçeği onlardan
öğrenirdik. Kendi köyleriyle ilgili listeyi dinlerlerken sayılan isimlerin
çoğunun çoktan öldüğünden veya daha üç-beş yaşlarında bebek
olduğundan söz ederlerdi.
Hatta aralarında hiç tanımadıkları isimler de çıkardı. Radyonun haber
kaynakları böyle idi.
Biraz da gazeteler anlatayım;
Demokrat İzmir'de Atilla İLHAN, Ahmet ANGIN ve Ziya HANHAN
isimli köşe yazarları vardı. Onlar yazarlardı olanları. Hem de en
çarpıcı şekilde.
"Üniversitelere polis giremez.." derlerdi.
"Öğrenciler polis kurşunu ile öldürülemez..." derlerdi.
"Öğretim üyeleri, öğenciler sokaklarda sürüklenemez..." derlerdi.
Gün geldi bu yazıları da okuyamaz olduk. Olanları da duyamaz
olduk.
Gazeteler,"Bu köşemizdeki yazılar sansüre uğramıştır. O nedenle
yayınlayamıyoruz." şeklinde çıkmaya başlamıştı.
Gazetelerin o bölümleri bembeyaz çıkardı. Bu beyaz bölümler öyle
arttı ki köşe yazılarından öte gazetelerin büyük bir bölümü de
bembeyaz çıkmaya başladı.
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Sansür tam gazetenin baskıya gireceği an gelirmiş. O nedenle
ülkemizde bembeyaz bir sayfa açılmadan gazeteler bembeyaz
çıkmaya başlamıştı.
Artık olayları da duyamıyorduk... Öğrenemiyorduk. Gazeteler de
yazamıyordu. Radyo hiç söz etmiyordu.
Yıl 1960.Aylardan Nisan oldu. Bir gün iki arkadaş olarak bize görev
verdiler. “İstanbul’a gideceksiniz,” dediler.Bizi İstanbul'a gönderdiler
okuldan.
“İstanbul'a gidince önce İstanbul Erkek Lisesi'nin sonra diğer
okulların izcilik çalışmalarını izleyeceksiniz...Ayrıcalıklarını görüp
olumlu yönlerini not edeceksiniz.” dediler...
“Büyük kentlerdeki izcilik çalışmalarının olumlu yönlerini biz de
okulumuza aktaralım,”dediler.
Bir haftalık görevle İstanbul’un yolunun tuttuk.
Bindik trene Bandırma'ya geldik. Bandırma'dan da İstanbul'a...
Arkadaşlar da ikinci bir görev verdiler bize...
"Üniversite olaylarını gözleyebilirseniz gözleyin...Beyazıt Meydanını
izleyin...Gelince bize anlatırsınız, " dediler.
İstanbul'a vardık. İstanbul bir afat..İstanbul koca bir şehir...Ne İzmir'e
benziyor, ne de Balıkesir'e...Gördüğüm en büyük kent bu ikisi...
İstanbul bambaşka bir şey...
Ben gene İstanbul'u olduğu yerde bırakayım da size gördüklerimi
anlatayım.
Araya araya bulduk İstanbul Erkek Lisesini...Elimizdeki yazıları verdik.
Orada yatıp kalktık.Bir hafta boyunca gereken bilgileri aldık. Boş
zamanlarımızda Beyazıt Meydanı’na gidiyorduk.Beyazıt Meydanı
yaya yürünebilecek bir uzaklıkta idi... Bir Km.ya var, ya yok... Her gün
yürüyüp varıyoruz Beyazıt Meydanına. Beyazıt Meydanı bazen suyu
çekilmiş bir değirmen... Bazen de ana baba günü... Bazen nerede ise
tek kişi bulamıyorsun,bazen de iğne atsan yere düşmeyecek şekilde
oluyor... O denli kalabalık...Günlerden bir gün, gene ana-baba
günlerinden birinde...Polisler gördüm meydanda... Hem de atlı
polisler... İlk kez atlı polis görüyorum. Besili besili karınları olan
atlar... Atlı polisler,atlarıyla yürüyorlar topluluğun üzerine...
Coplarıyla vuruyorlar kaçamayanlara... Kız-erkek çoluk-çocuk
tanımadan...
Küçük-büyük
demeden...
Kaçanlara
da
vuruyorlar,kaçamayanlara da. ..
“Neler oluyor?..Kimdir bu kaçanlar?” diye sordum kaçan birine...
“Kaç... kaç kaç.” dedi salt... Hiç birşey söyleyemedi kaçarken... Başka
birine daha sordum kendim de kaçarken...
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“Kimdir bu kitleyi kovalayanlar..Ne yapıyor bunlar,” dedim.
Söyledi o da bana kaçarken bağırarak...
Veyahut bağırdı onlara gırtlağını yırtarak...
“Develerrrr !...”
“Ne develeri,” dedi yanımdaki arkadaş...
Aklıma düştü beş altı sene önceki Dudu Ana'mın sözleri.
"Menderesin Develeri..." diye yanıtladım bende Hiç kimseye birşey
sormadan hiç kimseye birşey söylemeden kaçtık oradan. Kaçtık da
kurtulduk. Ertesi gun gene gittik. Heyecanlı oluyordu olayların içinde
yaşamak.Gene
gördük benzer
olayları...
Gene gürdük
kaçmaları,kovalamaları... Gene gördük atlı polisleri...“Olur mu böyle
olur mu, Kardeş kardeşi vurur mu?” diye hep birlikte kaçarken de
marş söyleyen öğrencileri...
Bu kez kim bunlar diye sormadık.
“Ne oluyor?..” diye sorduk kaçarken. Kaçıp da kurtulurken
Kaçanlardan birisi kaçarken yanıtladı sorumuzu...
"Ne oluyor?.”.diye sorduğumuz sorumuzu,
"Cami duvarına işiyorlar..." diye yanıt verdi sorumuza...
Hemen ertesi gün bindik vapura. Geldik Bandrma'ya. Atladık trene,
ulaştık Savaştepe'ye... Görevimizi yapmıştık.İstanbul'daki okulların
izcilik çalışmalarını aktardık öğretmenlerimize...Trenden inince,
hemen orada başladık anlatmaya.. Meraklı kişiler de toplanmıştı
istasyonda etrafımıza...Daha trenin kapısının önünde... Daha
trenden inmeden soru yağmuruna tuttular bizi. Bilgiye
susamışcasına...
Habere
susamışcasına...Sordular
sorularını
yeniden...
“Daha ne var ne yok? ...” dediler.
Yanıtladım ben.
“Develer var..” dedim.
Şaşırdılar bu kez. “Ne develeri,” diyerek sordular.
Söyledim ben yıllar önce Dudu Ana'dan duyduğumu.Söyledim
aynen...
“Menderesin Develeri..” şeklinde..
Daha başka soru soracaklardı. Öyle görünüyordu.
Daha
trenden
inmeden
soru
yağmuruna
tutmuşlardı
bizi...Öğretmenlerimizden çok arkadaşlarımız soru soruyorlardı.Son
sorularına verdiğim yanıttan sonra başka soru sormayacak gibi
göründüler.Ama kalabalağın içinden biri gürünmeden taa uzaklardan
sordu sorusunu, salt sesiyle uzaktan..
“Ne yapıyorlar Menderesin Develeri...” diyerek...
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Ben yanıtlamıştım ilk sorularını. İstanbul'da son soruma aldığım
yanıtla da birleştirdim bu sorularının yanıtını... Birleşik bir tümce
kurdum salt... Birleşik tümceyi usumdan geçirdim.
"Menderes'in Develeri ne yapıyorlar? ...” diye sorduklar sorularını.
İstanbul'da aldığım yanıtla birleştirdim salt...
"Cami duvarına işiyorlar..." dedim.
Sustular... Hiçbir şey söylemediler... Bazıları kahkaha ile güldüler...
Bazıları da;
“Bu güne dek yazılanları da, söylenenleri de tek bir tümceye sığdırdı
işte..”. dediler...
İstanbul'da izlediğimiz olaylar 27-28 Nisan Üniversite olaylarıı
imiş...Sonradan okuduk... Okuduk da öğrendik bunları...Nisan ayı
bitti... Mayıs ayına girdik. Mayıs ayı demek bunca yıldır bizim için 19
Mayıs demek... Balıkesir'de 19 Mayıs demek, Savaştepe’deki Enstitü
demek...Altı yıl geçmesinin yanında halk hala Öğretmen Okulu
demeye alışamamış. Bizi “Savaştepe’de ki Enstitülüler,” diye
anıyorlar.
Biz 19 Mayıs’ı,Ballkesirli de bizi bekliyor her 19
Mayıs’larda... Yaylı tramplenlerden atlama bizde ... İki metreden
yüksek masalardan atlama bizde... Beş katlı piramit kurmak bizde...
Kısacası bizim 19 Mayıslarda yaptıklarımız akrobasi gibi bir şeydi...
Sirk cambazlığı gibi birşeydi... Yani bizim 19 Mayıs hareketlerimiz her
sene başkalarında gürülmeyen bir şeydi...O sene son senemiz. Son
kez katılacağız Balıkesir'de 19 Mayıs etkinliklerine... Bu düşünce ile
hazırlanıyoruz 19 Mayıs'a... 19 Mayıs iyice yaklaştı.. Bizler de tam
olarak hazırdık artık. Günlerden kaç Mayıs’tı anımsamıyorum. Yalnız
bir haber ulaştı bizlere;
"19 Mayıs bu sene kutlanmayacakmış..."
Sorduk gerekçesini;
Öğrencilerin
üçten
fazlasının
yanyana
dolaşmaları
yasakmış...İstanbul'daki Ankara'daki Üniversite öğrencilerinin
yanyanalığına koyulan yasak,Balıkesir’de bize de yansımış... Ta...
İstanbul ve Ankara'dan çıkmış gelmiş bu yasak 19 Mayıs yasağı
olarak bizim karşımıza çıkmış.Anlayamadık biz hiç bir şey...19 Mayıs
niye yasaklanır acaba?..Sorduk sorabileceklerimize... Yanıtsız
bıraktılar sorularımızı hiçbir gerekçe göstermeden üç kişi yanyana
gelmemesi için 19 Mayıs etkinliklerinin yasaklanmasını usumuz
almadı. .
Dedik “ Biz de Savaştepe'de Savaştepelilere yapalım”
Dediler. “ Olmaz.”..
Söyledik “ Okulumuzda yapalım,”
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Söylediler. “Hayır...”
Böylece biz 1960 yılında, okulumuzu bitirdiğimiz yıl,coşku ile
hazırlandığımız 19 Mayıs etkinliklerimizi
son bir kez daha
yapamadık...
Aradan bir hafta geçmedi. Bir sabah uyandık ki davullar çalıyor.
Kalktık. Davul sesine doğru ilerledik. Sorduk davul sesinin nedenini
bilenlere...
Dediler "İhtilal oldu... Bugün 27 Mayıs..."
İşte biz 27-28 Nisan olaylarını da, yapılamayan 1960 yılılnın19
Mayıs'ını da, 27 Mayıs'ı da, bilmeden öğrendik... Yaşayarak gördük.
O gün için "İhtilal" neydi,niçin yapılırdı bilmiyorduk.İhtilalleri tarih
kitaplarından okuyorduk..O güne dek "Devrim" neydi,neler getirir
neler götürür tam olarak bilemiyorduk..
O güne dek "Darbe-i Hükümet" sözcüğünü hiç işitmemiştik.
Gazetelerin bomboş çıktığını görmüştük. Öğrencilerin besili besili
atlar üzerindeki polislerce coplandığını görmüştük.
27 mayıs 1960 gününün öğleden sonrası Savaştepe'de bir tören
düzenlenmiş. “Törende öğrenciler adına sen konuşacaksın,”dediler.
Bana görev verdiler..
Savaştepe’nin Cumhuriyet Meydanı’nda toplandık tüm okul olarak.
Savaştepeliler de doldurmuştu alanı.Çıktım ben kürsüye.
Kürsüden tüm kitleye;
“Yazık
o
öğrencilere...Yazık
o
coplanan,
kurşunlanan
öğrencilere...Demokrasi bu mudur?... Gazetelerin bomboş çıkması
basın özgürlüğü müdür?...Üç kişinin yanyana gelmesi özgürlüğün
neresinde dir.,” diye sıraladım sıralayacaklarımı.
Sonrada;
“Özgür düşünceye selam!.. Evrensel özgürlük kavramı içersindeki
özgürlüğün her çeşidine selam. ..Özgürlüğümüzü özgürce
yaşayabileceğimiz ülkemizin özgürlüğüne bin selam,” dedim.İndim
kürsüden.
Daha ben kürsüden inmeden çılgınca alkışladı Savaştepeliler.
Çılgınca alkışladı öğretmenler, arkadaşlar...Böylece 27 Mayıs'ın
içinde bulduk kendimizi.
27 Haziran 1960'da da Balıkesir'de, 19 Mayıs'ı kutladık. Bir aylık bir
gecikme ile..
Özgürce özgürlüğümüzü yaşama umuduyla diplomalarımızı aldık.
Öğretmen olduk.
Gittigimiz yerlerde 27 Mayıs, “Darbe-i Hükümettir,” dediler.
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En kötü demokrasi en iyi asker
yönetiminden daha güzeldir.
Demokrasi
kendi
kuralları
içinde kurallarını kendi koymalı,
demokrasi
adına
“Cami
duvarına işeyenlere ne demeli”
dedik. “Adında ‘Cumhuriyet,
’veya ‘Demokratik Cumhuriyet,’
olan ülkelerin yönetimleri bu
kavramların evrensel ölçülerine
uyuyor mu?dedik.
Anlattlk dilimiz döndüğünce.
“27 Mayıs Ak Devrim'dir.”
dediler. Sevindik.
27 Mayıs bir asker yönetimi
olsa da getirdiği anayasanın
bireysel
ve
toplumsal
kazanımlardan söz ettik.
En kötü seçimle gelen yönetimin ,en iyi asker yönetimden daha iyi
olduğunu yinileye yinileye anlattık. Çoğunluğun azınlığı yok
saymasının demokrasi olmadığını anlattık. Bilimin ve bilginin seçimle
gelenlerin şekillendiremeyeceğinden söz ettik.
Demokrasiyi anlattık, demokratlığı anlattık. Parti adı vermeden.
Demokrasinin ve demokrat sözcüğünün isim olarak alınmasının içini
doldurmaya yetmeyeceğini anlattık..
Çok partili demokrasinin ne olduğunu anlattık.
Partilerin birini övüp diğerini yermeden...
Partilerin demokrasinin temel taşları olduğunu, düşüncenin özgürce
anlatasılması gerektiğini anlattık. Seçim yasalarının nasıl olması
gerektiğini anlattık.
İktidarın,ana muhalefetin ve muhalefetin ne olduğunu anlattık.
Bunca yıldır biz anlatmaktan bıkmadık. Öğrenmek istemiyenler
bunca yıldır bunların öğretilmesini istemeyenler direndiler.
Sermayenin üretimde tek temel taş olmadığını anlattık bunca yıl.
Emeğin de artı değer olduğunu,emek sermaye ilişkisini ,rantı , emek
sermaye ilişkisini , üretimde teşebbüsün ve artı değerin ne olduğunu
anlattık. Yaşam sürecinde insanın insanca yaşaması için nelere
gereksinimleri olduğunu anlattık.
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Ekonomik doktirinlerden önce sosyal devletin ne olduğunu , neler
olması gerektiğini anlattık.
Grevi, lokavtı örgütsel hakları anlattık.
Dünyayı oluşturan tüm canlıların yaşam hakkının , kişilerin
düşüncelerini özgürce söylemenin insanlığın temel taşı olduğunu
anlattık bunca yıl.
Canlıların yaşam hakkından öte doğada doğal dengenin rant uğruna
bozulmasının neler getirdiğini anlattık.
Anlattık da anlattık.
Cenneti yaşamımız noktalanmadan , bu cennet dünyada da herkesin
yaşaması gerektiğini anlattık.
Bunların anlaşılmasını istemeyenler kendi kurallarını koydular bunca
yıl. Bunun için tüm yolları yöntemleri uyguladılar.
Biz de onlara inat anlattık bildiklerimizi bunca yıl.
Biz anlatmaktan bıkmadık.
Onlar;
Anlamadılar. Anlattırmadılar... Anlamak istemediler.
Anlamamazlıktan geldiler.
27 Mayıs 1960 tan sonra sıralanan muhtıraları saymazsak on yılda
bir döngülerle ; 12 Mart 1971’ i ve arkasından 12 Eylül 1980 geldi.
Bu arada 29 Ekimler yok sayıldı.
29 Ekim bir yana Kurtuluş Savaşı dahi yok sayıldı.
Çanakkale Savaşı, sözüm ona rehberlerle (!) “Menkıbelere ”
dayatılarak anlatırıldı zaman zaman.
Biz bunca yıldır bilimi ve bilgiyi anlatmaktan bıkmadık.
Öğrenmek istemiyenler,öğretilmesini istemeyenler tüm yöntemleri
denediler bunca yıl...
Biz de anlatmaktan bıkmadık bunca yıl...
Suçlansak da,dövülsek de, kıyılsak da...
Gözaltılarında , “Fail-i Meçhul,” larda kaybolsak da...
Anlatacağız anlatabildiğimiz denli.
Anlatacağız, anlatacağız anlatabildiğimiz denli.
Amma......
Anlatma yöntemimizde bir yanlışlık mı var acaba?...
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YÜZLERCE BENZERLERİ ARASINDAN
BİR ÖRNEK . . .

Buraya dek yaşantımdan alıntıları anlattım.Şimdi sıara farklı bir
yaşantıya geldi.Köy Enstitülerini bitirenlerin tümünü ismini tek tek
Nedim Menekşe’nin Köy Enstitüleri Gerçeği isimli yapıttan
okuyabilirsiniz.Bunların içinde kimin neler yaptıklarını toplum için
toplum içinde neler ürettiklerini onlarca yapıtlardan okuyabilirsiniz.
Sizlere bıunların içinden birini de ben anlatayım.
Köy Enstitülerini bitiren öğrencilerin ilgi duydukları ve başarılı
oldukları farklı konularda üniversite düzeyinde eğitim ve
öğrenimlerini sürdürmeleri için Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü
kurulmuştu.1946 yılında Savaştepe Köy Enstitüsünü bitiren Sabri
Kurt yüksek öğrenim için Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’ne
girer.Köy Enstitülerinin kapatılmasının arkasından 27 Kasım 1947’ de
de Yüksek Köy Enstitüsü kapatılınca buradaki öğrencilerin kayıtları
çeşitli okullara aktarılır.
Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü’ne kayıtı aktarılan Sabri Kurt ve
arkadaşlarının kayıtları bir süre sonra bu okuldan da silinir.
Gerekçe;
“Eğitim Enstitülerine altı yıl lise öğrenimi görenler veya eş değer
eğitim alanların kayıtları yapılır. Siz beş yıllık Köy Enstitüsünü
bitirmişsiniz. Bu okula kaydınızın yapılması için ‘Hazırlık Sınıfı,’
diye bir sınıf açacağız. Orada bir yıl daha okuyacaksınız. Öğrenimizi
altı yıla tamamlamış olacaksınız. Ondan sonra sizi okulumuza kayıt
yapacağız,”yanıtını alırlar.
Yüksek Köy Enstitüsünde birinci, ikinci, üçüncü sınıflarında olan
öğrencilerin başka okullara kayıtları aktarılması ile bu yıllarının
kaybolmasının yanında böylece bu öğrencilerin yaşantılarından bir
yıl daha burada alınmış olur.
Bu engellemelere karşın Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünü bitirip
fen bilgisi öğretmeni olan Sabri Kurt bir yüksek öğrenim kurumunu
daha bitirmek ister.
O günün koşullarında elinde ki diplamolarla üniversitelere giremez.
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Çanakkale Lisesinde görevini sürdürken Lise bitirme sınavlarına
girerek eline lise diplomasını da alır. Ankara Hukuk Fakültesine
kaydını yaptırarak, 1968’de ANKARA Hukuk fakültesini bitirerek
öğretmen avukat olur.
Bu öğrenim dizgelerini tamamlayan Sabri Kurt yaşantısındaki
öğretilerinin bir parçası olan kitle örgütlerinde görev almayıda
sürdürür. İçindeki örgütlülük bilinci ve yasa gereği İzmir Baro’sunun
da üyesidir. İzmir Barosu’nda da iki dönem Baro Başkanlığı yanında
bir dönem de Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunur.

Savaştepe Köy Entitüsü birinci sınıf öğrencilerinden Mehmet TETİK.
Önde kısa boylu olan Sabri Kurt , arkada keman çalan Recep
TAYLAN ve kenarda yan duran Sabri SUNAL.

Sabri Kurt’un kişiliğinde Köy Enstitülerinde aydınlanan köy
çocuklarının üzerindeki fiziksel değişimleri aşama aşama burada ki
fotoğraflarda izleyebilirsiniz
Bu fotoğrafları izledikten sonra bir kez daha düşünür müsünüz?..
O dönemlerde ki bir parlementer;
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“ Ben üzerine bineceğim eşeğin benden daha akıllı olmasını
istemem,” demişti.
Bir kez daha düşünün. Köy Enstitülerde aydınlanan onbinlerce köy
çocuğunu düşünün.
Birde o sayın Parlementeri düşünün.
İçinde bulunduğu sosyal sınıf gereği o sözleri söylemekle kendi sınıfı
açısından haksız mı ?...

Öğretmenliğe hazır
olan Savaştepe
Köy Enstitüsü son
sınıf öğrencileri;
Perhan
ÖZDEĞER,Vahide
YILDIZ ve Mediha
BELEN.
Önde Sabri KURT.
Vahide YILDIZ
okuldan sonra
yaşama ,
Vahide YILDIZ
KURT olarak Sabri
KURT’la bunca
yıldır yaşamı
birlikte yürüyen
mutlu öğretmen
çiftlerden biridir.
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İLK GÖREV YERİM
Öğretmenliğime başladım. O yıllarda okulu bitirme yazımız olağan
bir yazışma olarak okulumuzca bakanlığa günderilirdi. Bakanlık da
olağan bir alışkanlıkla hiçbir işleme gerek görmeden atamalarımızı
yapardı. Atama yazılarımız okulumuza, atandığımız İl’e ve bizim ev
adresimize gelirdi. Biz okulumuzun son günlerinde atanmamızın
yapılmasını istediğimiz üç il adı yazardık. Bu üç ilden birine de
kesinlikle atanmamlz yapılırdı. Biz tüm arkadaşlar olarak hiç bir il adı
yazmadık.
Tümümü;
“Türkiye,”
“Türkiye,”
“Türkiye,”diye yazıp verdik dilekçelerimizi.Okul yönetimi konuya
yeniden açıklık getirdi. Üç il yazmamızın bizim ve bakanlığın işini
kolaylaştıracağından söz etti. Yeniden boş dilekçeler getirdi.Bu kez
“Tüm Anadolu ve Trakya,” dedik. Okul yönetimi de bizimle baş
edemedi.
Bu durumda dilekceler bakanlığa ne şekilde gitti bilmiyorum.
1960 yılının Temmuz ayının ortaları.
Okul bitti evimizdeyim. Bakanlık atamalarımızı yapmış.Bakanlığın
atama yazısı evimize de geldi. Evdekilerle merakla açtık zarfı.
Konya’nın Kadınhanı Kazasının Hacıpirli Köyüne yapılmış atanmam.
Akşama tüm yakınlarım toplandı. Evin içi kapılara dek doldu.Hem
atamamı kutlamaya gelmişler, hemde karar vermeye.
Atanma yazında 30 Eylül’e dek göreve başlamam gerektiği
yazıyordu.Toplanan aile kurulu o gece kararı verdiler.
“Ayın onbeşinde İbrahim enişten seni köyüne götürsün,” dediler.
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Ben sustum. Konuşmadım. Aile kurulumuzda ki büyükler yeniden
konuştu.
“Ne diyorsun?..Ne yapacaksın?..” dediler.
Ben sözümü söyledim.
“Devletim bana okul teslim ediyor. Bu okulda en az elli öğrenciyi de
teslim ediyor.Siz beni bana teslim edemiyorsunuz,” dedim.
Evi dolduran tüm bireyler sustu. Taş kesildi.
Annem;
“Benim oğlum haklı. O kendi gider,” dedi.
Annemle birlikte benim kararımdan mutlu olanlar da vardı.
Doğal ki benim bu karşı çıkışıma kızanlar, beni kınayanlar da oldu.
Onlar sesleriniçıkarmadılar.Düşünceleri bakışlarına yansımıştı.
Gittim Hacıpirli Köyüne.Göreve başladım. Yaşım daha onsekiz
olmamıştı.Göreve başladım ama maaş alamadım.
Üç ay sonra maaşlarımı toptan aldım.
Okulumuz bize bilgilerin yanında kişiliğimizi de vermişti.
Bize biz olmayı,birey olmayı öğretmişti.
Gittim görev yerime.Başladım görevime.
Bizden once okulumuzu bitirenleri atandıkları ilçelerin kaymakamları
karşılıyormuş.
Muhtarı sordum.Konya’da atandığım köyün muhtarını.
“Kimdir? ...” dedim.
“Tepeden inme muhtar...” dediler
“Nedir o ?.. “ dedim.
“Seçimsiz Muhtar...” dediler.
Bir süre sonra 27 Mayıs Devrim Konseyi köylerde muhtarlık görevini
bizlere verdi...Öğretmenlere verdi. Bu kez de bizim adımız "Seçimsiz
muhtar..." oldu.
"Tepeden inme muhtar..." oldu
"Enstitülü Öğretmen" diye bazı çevreler sevmiyorlardı bizi...Bu kez
de "Seçimsiz Muhtar" diye bazı çevreler sevmemeye başladı bizi..
Sevmediler bu bazı kişiler bizi
"Enstitülü Öğretmen" diye...
Sevmediler bu bazı kişiler bizi "Seçimsiz Muhtar" diye.
Ama biz bu vatanı çok sevdik...
Biz bu vatanın vatandaşlarını çok sevdik...
Biz bu vatanın çıkarlarını çok kolladık...
Biz bizi sevmeyenleri bile çok sevdik.
141

Biz tüm insanları sevdik.
Kendimizden önce, kendi çıkarlarımızdan önce...
Sınavlara girmiştim.İstanbul Çapa’nın sınavlarına.Yazılı sınavı
kazanma yazım geldi. Orada da sözlü sınava girdik.Çap Eğitim
Entitüsünde çok farklı bir ortamda öğrenim gördük. Yiirmiiki öğrenci
idi bizim sınıfımız. Tümümüze labaratuvarlarda kendimizce
yapabileceğimiz deney alatlerimiz vardı.
Bu yetmiyor gereken konuları okul dışında gerekli ortamların içinde
yapıyorduk.
Aşağıda ki fotoğrafı Bomanti Bira Fabrikasının bahçesinde Orta
Okuların Fen Bilgisi kitaplarının da yazarı olan Muammer Gürel’le
beraber çektirmiştik.
Kimya ve Biyoloji dersinin konusu da “Fermantasyon”idi.
Fermantasyonun ne olduğunun aşama aşama burada gördük.
Öğrendik.Günümüzde öğrencilere bir soru sorulduğunda , amaçları
konuyu güldürüye dönüştürmek olmakla birlikte,”Şıklar ne,” diye
karşı soru sormuyorlar mı?
Onlar da haklı.
Yaşamda başarıları kısa bir zaman diliminde kendilerine sorulan
soruların yanıtları sorularla birlikte şıklar şeklinde verilen soruları
yanıtlamaları ile ölçülmüyor mu?..
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İşte böyle..
Burada benim bildiklerim,yazdıklarım bunlar..
1946'dan 1962 yılına dek yaşadıklarımdan belleğimde kalan
izlenimler bunlar...
Bir masal anlattım size. Sizler de ister bir masal okuduk deyip geçin,
ister bu kitabı bir kenara koyup şöyle o yılları bir düşünün. Ya
yaşadıklarınızdan. ya da yaşınız elvermiyorsa okuduklarınızdan...
O günlere düş dünyanızda dolaşın..
Ama kara kara düşünmeyin...
Ben de çok mu bilgiçlik taslıyorum yoksa.
Neyse;
Bu masalı da bir masal gibi bitirelim.
Gökten üç elma düştü.
Biri yazanın başına.
İkincisi okuyanın başına.
Üçüncüsü dinleyenin başına demiyeceğim.
Bu yapıtımdan sonra, ülkemizdeki sosyal ve siyasal olaylardan
1970’e dek yaşadıklarımı bildiklerimi bu dizinin ikincisinde,”Olduğu
Gibi,” adıyla,
12 Mart 1970'den 12 Eylül 1980 arasında zorunlu olarak İmamHatip Lisesinde geçen öğretmenlik anılarımı da bu dizinin üçücüsü
olarak “Günah Yazma Allahım” ismi ile anlattım.
Elinizdeki bu masaldan başka iki ayrı masal daha doğdu.
Ne yapayım... Ben öğretmenim.
Görevim sınıfta salt ABC öğretmek değil ki...
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KAVGA
Kavga dediğin
Sopa ile olur
Taşla olur
Tüfekle olur
Kavga dediğin
Kafa ile olur
Yürekle olur
Bilekle olur
Kavga dediğin
Tırnakla olur
Dişle olur
Kavga dediğin
Kavganın nedenini bilmekle olur
Düşmanını görmekle olur
Kavga dediğin
Gerekirse örnekle olur
Ölüme gülerek gitmekle olur
Kavga dediğin gün olur
Ölümü öldürmekle olur.
Yılmaz SUNUCU
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Okulda aldığımız eğitim gereği yaşamda toplumla, kitle örgütleri ile iç içe
yaşadık. Yaşantımda yer alan kitle örgütlerinden birisi de Samsun Oda
Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer almamdır. 1963' te Kamp 17 oyununda Yılmaz
SUNUCU ve Ferdi AKARNUR
Kamp 17 Oyunundan farklı bir sahne;

Masanın üzeride oturan açık renk elbiseli Kıdemli. Başçavuş Yılmaz SUNUCU,
masanın önünde taburede oturan Ferdi AKARNUR’dur.(Ferdi AKARNUR’un
günümüzde bir çok uzun soluklu TV dizisinde rol almakla birlikte uzunbu dizilerden
biri de “Çocuklar Duymasın, ” oyunudur.Ferdi Akarnur’ un bu dizide ki rol adı
“ Konsolos Kemal,” beydir.)
Samsun Oda Tiyatrosunun kuruluş kadrosunda yer alan oyuncular ise;
Cemalettin Etlikavaklığil, İsmet Tahtacı, Kayhan Aral, Yafes İncepınar, Ferdi
Akarnur, Yılmaz Sunucu, Mehmet Gökçe, Refik Moral, Yalçın Çakır, Şefik Döğen,
Bayram Kethuda, Atila Turan, Muammer Pektaş, Enver Özgün, Celal Caneroğlu,
Mehmet Şafak, Rıza Akyüz, Sezai Dilli’den oluşuyordu.
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Samsun Oda Tiyatrosu 1963 yılında
Vatandaş Oyunu ileTokat Turnesinde..
Ön sırada Yılmaz SUNUCU ve Şefik DÖĞEN
(Şefik DÖĞEN 1965 yılından günümüze Devekuşu Kabare
Tiyatrosunun içinde ve farklı oyunlarla flimlerde yer aldı...)
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UNUTMAK
UNUTULMAK
UNUTTURMAK . . .

1981 yılından bu yana o günlerin ara yönetiminin koyduğu
kuralla 24 Kasım “Öğretmenler Günü”olarak okullarda
kutlanmaya başlandı. Zaman içinde bu kutlama kitleye de
yayıldı.
24 kasım...
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Atatürkün Baş Öğretmen olarak karatahtanın başına geçtiği
gün.
Ne güzel...
24 Kasım’dan önce 16 Mart Öğretmen Okullarının kuruluş
yıldönümü,17 Nisan Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümleri
vardı.16 Martlar 1848 den bu yana,17 Nisan lar ise 1946
yılından bu yana kutlanıyordu.
24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kitleye sunulunca 16
Martlar ve 17 Nisanlar kutlanmaz oldu.
Bu günleri kutlamak isteyenlerin önüne zaman zaman erki
elinde bulunduranlar “Toplantı ve Yürüyüş Yasası.”nı koydular.
Koşullar ne olursa olsun bazı kavramları unutmamak
gerekiyor.
Unutturmamak gerekiyor.
Ben bazı olayları unutmuyorum, unutamıyorum.
1946, ve 1954 seçimlerini unutmuyorum.
Hele hele 27 Mayıs ihtilalini, 27 Mayıs 1960 tan önce ki 28
Nisan olaylarını,12 Mart’ı , 12 Eylül’ü ,28 Şubat’ı dün gibi
anımsıyorum.
Bu günleri anımsamaktan öte o günleri yaşadım. Yıllar sonra
bir söyleşimde kitleye bazı olayları anlatırken “28 Nisan
unutmamak gerekir,”deyince dinleyiciler arasında ki birkaç
kişi oturdukları yerden kendilerince sözümü düzelmeye
çalışarak “ 28 Şubat... 28 Şubat,” demeye başladılar.
28 Nisan’ı, 28 Şubat diye düzeltmeye çalışanlara 28 Nisan’ı
da , 28 Şubat’ı da ayrıntıları ile anlattım.
Evrensel hukuk kurallarına göre demokrasi adına, özgürlük
adına, erki elinde bulunduran hiç bir güç, kendi kurallarını
kendileri koyamaz.
Koymamalı.
Evrensel demokrasinin kendi kuralları vardır.
Hiç bir güç demoktasi adına ülkelerinin yönetimine balans
ayarı yapamaz.
Yapmamalı.
Ama bizde;
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“Demokrasi bize bol geliyor...Bir dönem demokrasinin
üzerine şal örtelim,”dendi.Böylece “Şallı Demokrasi,”
isminde demokrasiye bir çeşitleme eklendi.
28 Nisan’da kim kime balans ayarı yapıyordu.
28 Şubat’ta yapılan “Balans Ayarı,” neden sürekli
gündemde tutulmaya çalışılıyor.
28 Şubat gündeme gelirken neden 28 Nisan 1960 ‘tan söz
açılmıyor.
Dünya siyasi tarihine “Şallı Demokrasi,”yi siyasi erki elinde
bulunduran bizim siyaset bilimcilerimiz armağan etmedi mi?...
24 Kasım Öğretmenler gününü kutlamak güzel...
16 Mart ve 17 Nisan’ı kutlamaktan öte kavram olarak bunları
gündeme getirmek suç sayılmadı mı?..
Yılarca büyük ozan Nazım Hikmet’in şiirlerini kişeler
yanlarında bulundurunca suçlu sayılırken,günümüzde siyasi
yelpazenin tümünde ki siyasiler, meydanlarda niçin onun
şiirlerinden dizelerle konuşmalarına çeşni katıyorlar?
Demokrasimize farklı zaman dilimlerinde yapılan balans
ayarları, 28 Nisan 1960 ve 28 Şubat Sincan olayları neden
birlikte masaya yatırılıp evrensel kukuk kuralları içinde
değerlendirilmiyor.
Yaşamım boyunca beysel olarakta , içinde bullunduğum
örgütlerce de bazı kavramını unutturmamaya çalıştım.
1990 lı yıllarda Savaştepe’den sınıf arkadaşlarım Seval Çalı ve
Halil Akıncı ile yanyana gelmiştik. Eski günleri anımsadık.
Halil;
“Ya sadeç şö’le bir araya gelsek.Tüm arkadaşlarla toplansak.
Eski, günlerimizi anımsasak. Okulumuzdan, öğretmenlerimizden söz etsek ,”dedi.
Ulaşabildiğimiz arkadaşa ulaştık. Yirmi arkadaşımızla Urla
Yarımada Dinlenme Tesislerinde bir araya geldik.Bu
birlikteliğimizi 17 Nisan günü yapmıştık.Ertesi yıl aynı yerde
kırktan fazla arkadaşla birarada olduk.
Savaştepe’yi bizden önce de bizden sonra da bitirenler; “Bize
neden haber vermediniz,” dediler: Ertesi yıl ikiyüzden fazla
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arkadaşla İzmir Öğretmen Evinde toplandık. Bu buluşmamızı
duyan dostlar “Siz Savaştepeli iseniz, biz de Kepirtepeliyiz, biz
de Ortaklarlıyız, biz de Kızılçulluyuz ,” dediler. Bir sonra ki
birlikteliğimiz beşyüz arkadaşa ulaştı.1995 yılının Haziran
ayında binden fazla arkadaşla Savaştepe’de buluştuk.
Ertesi yıl 17 Nisan’da Güre , Zeytinli, Edremit Belediyelerinin
çağrıları ile Edremit Körfez’de birlikte olduğumuz dostların
sayısı binleri katladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği şubeleri yurt düzeyinde yayılmaya
başlayınca 1992 yılında Bornova da da ADD’nin şubesinin
kuruluşunu gerçekleştirdik.Burada çalışmalarımızın genel
çizgilerini saptarken, uzun soluklu olarak her yıl 17 Nisan’ı
farklı bir köyde kutlamayı ve o köyün sorunlarını araştırıp,
tartışıp çözüm yollarını köylülerle birlikte bulmayı önerdim.
Bunca yıl Bornova Atatürkçü Düşünce Derneğinin yönetiminde
görev nöbetinde olan arkadaşlar bu çalışmayı kesintisiz
sürdürüyorlar.
Herkes üzerine düşen görevi aksatmadan yapsa ne güzel
olur...
Ne güzel olurda görev ne?..
Paneller, açık oturumlar, basın açıklamaları yerli yerinde
gerekli..Güzel...
Önce genel bir saptama yapalım.
“Aç midenin kulağı olmuyor...”
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YAPILANLARDAN BİR KAÇ SEÇME . . .
Ben gene yapılanları anlatmayı sürdüreyim.
Yıllar akıp geçti. Yıl 1997 oldu. Urla Belediye Başkanı Sayın
Bülent Baratalı ile ülkemizin eğitim sorunları üzerine bir ara
söyleşirken konu Köy Enstitülerine geldi.
1997 yılını Unesco Hasan Ali Yücel Yılı olarak ilan etmişti.
Sayın Bülent Baratalı’ya “Bu yıl Köy Entitülerini Urla’da
kutlasak nasıl olur, dedim.
“Mutluluk duyarım,”dedi.

O yıl gene binden fazla Köy Enstitülü dostla bir araya gelerek
eğitim sortunlarını gündeme getirirken aramızda Köy Enstitülü
yılların Koca Çınar’ı 98 yaşındaki Sayın Ferit Oğuz Bayır’da
bize anılarını ve önerilerini aktardı.
Bunlar sürüyordu ama söyleşiler, paneller, basın bildirileri
dışında birşeyler yapmamız gerekiyordu.
Urla Zeytinalan’da deniz kenarında Urla Belediyesinin 200
metreden fazla sahil uzunluğu olan sekiz dönüm kadar
genişliğinde ki boş bir taşınmazını öğrencim veya arkadaşım
demekten hala mutlu olduğum Hamza Uçarlı ile birlikte yan
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yana ikişer yataklı, tuvaletli duşlu, ortasında yemekhanesi ve
lokali bulunan otuzaltı odalı dinlenme tesisine dönüştürdük.
Buranında kendine göre bir ereği vardı. Bu ereğini kitleye
çeşitli iletişim araçları ile birlikte gazetelerden de aşağıdaki
duyurularla anlatmaya çalıştık.

İki yıl orada da aydınlık için aydınlanma için uğraş veren
dostlarla tatil yaparken ,beraberce düşünce üretmeye çalıştık.
Bu da yetmedi Cumhuriyet Gazetesinin katkıları ile kitlenin
düşünce üretmesi için bir çağrı yaptım.
Bu çağrıya ülkenin her yerinden farklı yaş ve meslek
grublarından yeterince yanıt geldi.
Bunları “Köy Enstitüleri Niçin
Kapatıldı,” isimli bir yapıtta
topladım.
Burada;
“KÖY
ENSTİTÜLERİ
NİÇİN
KAPATILDI?
Kapatılmasa
getirdikleri
ve
götürdükleri neler olurdu?”
sorusuna gelen yanıtların bazılarından kısa alıntıları size
aktarayım.
*Köy Enstitüleri kapatılmasa idi, bizi düşünmekten alakoyan
her on yılda bir yapılan ihtilaller olmazdı
Umut MELEK Öğrenci Zonguldak Yaş, 16
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*Irk ayrımı, din ayrımı,mezhepcilik, bölgecilik kimsenin aklına
bile gelnmezdi.
M. Ali DEMİRCİ Avukat Rize Yaş 49
*TBMM’de Emin SAZAK Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali
YÜCEL’e soruyor.
-Köy Enstitülerini kurmakla köy çocuklarını okuıtacaksın.
Pekiii... O zaman benim arazilerimi ben kime işlettireceğim
Milli Eğitim Bakanı H.Ali YÜCEL yanıt verir.
-O topraklar senin tapulu malın olabilir. O köy çocukları senin
babanın tapulu malım mı?..
Siz Köy Enstitülerinin niçin kapatıldığını o yıllarda ki
parlementonun yapısında arayın.
Refik PAYAM Ziraatçi Ankara Yaş 70
*Ben Köy Enstitülerinde okumadım.Fakat yeri gelince okulun
duvarını örmek için eline mala alan,gerektiği yerde keman
virtözü gibi bize keman çalan Köy Enstitülü bir öğretmenim
oldu. Kürt kökenli idi. Güzel Türkçemizi güzel konuşmayı ben
ondan öğrendim.
Köy Enstitüleri neden kapatıldı ben bilemiyorum.
Handan ÇANAK Öğretmen İskenderun Yaş 36
Köy Enstitüleri kapatılmakla “ Özgür insan” yerine kul ve
köle üretimi hızlanmıştır.
Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ Yaş 47
Köy Enstitülerinin ereği kadını ve erkeği ile birlikte çağın
gereklerine göre iş üretebilme yeteneğine sahip bir kitle
yaratmaktı.
Doç. Dr.Deniz ILGAZ Boğaziçi Üninersitesi Öğretim Üyesi
Ben bir köy okulıunu öğretmeninin Köy Enstitülü olduğunu o
okuluın dışından anlarım.
Nurten ULUUTKU Mühendis. Yaş 51
Yukarıda isimlerinin yanında yaşları ve meslekleri yazılı
kişilerin görüşlerini okudunuz.
Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz.
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1960 Mezunları diğer arkadaşlar ile 1992’de Urla Zeytinalan Yarımada Dinlenme Tesislerinde

Bizimle birlikte olmaktan mutlu olan ve Yarımada dinlenme tesislerini
bize açan Hamza UÇARLI

1960 Mezunları diğer arkadaşlar ile 1993’de Urla Zeytinalan Yarımada Dinlenme Tesislerinde

2. yıl toplantımıza Mustafa MOROĞLU “ Ben de aranızda olacağım “ demişti.
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MUTLULUK NEDİR ? . .

Sabri KURT ve Yılmaz SUNUCU 1998 Haziranında okullarında dostları ile birlikte mutluluklarını
yaşarken

Ben gene okulumuza döneyim. Savaştepe’den söz edeyim.
Günümüzde de bizler her yıl Haziran ayında binalarının bazıları
İmam Hatip Okulu, bazıları Polis Okulu, bazı binaları da Yüksek
Okul olan okulumuz da öğretmenlerimiz ve binden fazla
arkadaşla yanyana oluruz.
Birbirimize sarılarak hal hatır sorarak mutlu oluruz.
Mutluluk nedir?...
Yapılanların içinden seçip buraya aktardıklarım bunlar.
Bunları ve buna benzeyen etkinlikleri yapmak yeter mi?
Ne dersiniz?..
Sizce daha neler yapmalıyız?
Ha... bir de şunu yeniden sorayım.
Sizler neler yapıyorsunuz.?
Neler yapıyoruz ? . .
Mutlu muyuz ? . .
Siyasi erki eline geçirenler bunca yıldır neler yaptılar?
Neler yapıyorlar?...
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Siz şu anda “Menderesin Develeri,” isimli yapıtımın
son sayfasına geldiniz.
Burada anlattıkların bir döneme damgasını vuran ne Sayın
Adnan Menderes, ne de Menderes Nehri etrafında özel bir
bakınmla, özel bir şekilde bakılıp büyütülerek güreşe
hazırlanan develer.
Benim burada ne anlattığım üzerine sizler yargıya varınız.
Toplumumuzda kızgınlık ve öfkemizi bazı sözcükler ve
devimlerle anlatırız.
Bunlardan biride“Deveeee!....”sözcüğüdür.
Şimdi kızdığımız kişi ve gruplara hep birlikte bağıralım.
“Deveeeleeeerrrr!.....”
Yeter mi ? . . .
Önceki sayfalarda söz ettim.
Kitle örgütlerinin çağrısı üzerine gittiğim yerlerde ki
söyleşilerimde konu ner olursa olsun konuşmamın bir yerinde
kesinlikle değinirim.
Şimdi burada da yinileyeyim.
“Aç midenin kulağı olmaz,”
Aç midelere balık verenler balık vere vere yol aldılar.
Aç midelere balık tutmasını değil,balık üretme yöntemlerini ne
zaman, nasıl öğreteceğiz.
Bununla birlikte ilk öğretimin ana kucağında başlladığı
gerçeğini yadsımadan analara , yarının analarına “Şükür,”
kavramlarından önce onları düşünen beyin,üreten beden ,
karar veren birey olmalarını ne zaman sağlayacağız.
İşimiz kolay değil.
Biliyorum kolay değil ama,
Hadi bakalım kolay gelsin dostlar....
İlk baskı 17 Nisan 1992
Kitap sevdalılarının imecesiyle yeniden düzenlenmiş onbirinci baskı 17 Nisan 2012
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BİR FIKRA
AH BİR RAHAT ÇALIŞMA ORTAMIM OLSA . . .
Çok yetenekli yazar olabilecek kişinin bu gizimini kendisi de biliyoırmuş,
çevresi de.Gerekli ortamı bulamadığı için bu yetisini ortaya
koyamıyormuş.“Şöyle bir sağlıklı çalışma ortamım olsa...Özel bir
çalışma odam olsa...Bakın ben ne yapıtlar üretirim,ne yapıtlar ...”
diyormuş.
Özel bir odası olmuş. Belleğinde ki konular o denli çokmuş ki içlerinden
bir türlü birini seçememiş. Düş dünyasında ki konular arttıkca artmış.
Bu kez;“Bu konuları işleyip yazmama kağıt kalem yetmez. Bir
bilgisayarım olsa... Bir bilgisayarım olsa..” demeye başlamış.
Bilgisayarı da olmuş. Bu kez özel odasında, bilgisayarının başında
sokaktan gelen gürültülerden belleğindekileri kugulayamamış.“Şöyle
kentten uzak, sessiz sakin bir yerde bir çalışma yerim olsa. O sessiz sakin
yerde bakın ben neler üretirim neler,” demeye başlamış.
O da olmuş.
Ülkenin en güzel gölünüm kenarında, çam kayın meşe ormanlarının
içinde akasya ve erguvan kokuları içinde tam istediği denli bir villası
olmuş.Oraya yerleşmiş. Yatak odası, dinlenme odası, yemek odasından
başka evin en güzel görüş alanına sahip odasını da çalışma odası
yapmış.Birkaç gün dinlenmiş. Kafasını toparlamış. Çalışma odasında
bilgisayarın başına geçmiş. Dışarıda yaşam dolu havanın odaya dolması
için odanın penceresini açmış. Yeniden bilgisayarının başına geçip tam
tuşa basacağı an dışarıdan giren bir sinek başının etrafında dolaşmaya
başlamış.
Vııızzzz.... Vızzzzz... Vııızzz. Bir türlü başını toparlayamamış.
O sinekten bir kurtulsa ... Bir kurtulsa...
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HİÇ BİR ŞEY
KOLAY KAZANILMIYOR . . ..

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın temel taşı olan Çanakkale Savaşının kahramanlarının
ikisinin fotoğrafı yukarıda. Bunların ve Kocatepede kar üstünde kaputunun altına
Büyük Taaruzu cephede izleyen Atatürk’ümüzün beklentileri ve istemleri ne idi . .
Günümüzde kimler neleri bekliyor . . .Ne bekliyorlar. . .
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(Kostas Pandazoğlu isimli bir kişi
bu ev üzerine Fransızca oylumlu
bir kitap yazıp tarihi gerçekleri
çarpıtmış. Kısaca masal
anlatmış. Bu masalın aslını
www.yilmazsunucu.com ve
www.usakbilgibankasi.com

sitelerinin Uşak Yâren Evi
sayfasından okuyabilirsiniz.)
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UŞAK YAREN EVİ ÜZERİNE SON BİLGİLER...
Arka sayfalardaki yazı ile düş dünyamdaki Uşak Yaren Evi
ütopyam üzerine kitleyi 2005 yılından bu yana bilgilendirmeye
çalışıyorum.
Şu anda ütopyam üzerine farklı bir gelişme oldu.
Düş dünyamdaki Uşak Yaren Evi ütopyamın bu yıl temeli atılıyor.
Uşak'a öğrenim için gelen otuz altı kızımıza anahtarları
kendilerinde olacak şekilde düzenlenecek. On iki ayda da
bitirilecek.
Seyrek 'te gerçekleşecek ütopyamın ikinci basamağı için de en
kısa sürede sizlere muştu vereceğim.
Öz kaynaklarımla sonuçlandıracağım bu oluşumların sırada
demirbaşları da var.
Buralarda konaklamak için seçilen öğrenci kızlarımızın insanca
yaşamaları için bunları da tamamlayacağım.
İmece benim yaşantımın kopmaz bir parçasıdır.
Ütopyam içinde sizlerin de katkısı olsun diyorum.
Menderes’in Develeri, Günah Yazma Allah’ım ve Uşak Ağzı
Sözlüğü isimli yapıtlarımın yeni baskılarını yaptırdım.
Sizin ve çevrenizdeki dostlarınızın bu yapıtlardan edinmek için
sunacağınız katkılar buralara belki televizyon, belki de beyaz eşya
olacak.
Bu uğraştaki başarımız, kitabın ve imecenin utkusu olacak
Başarıya birlikte ulaşacağız. . .

Y.S
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