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SUNUŞ

Vakfımız Ekinsel ve Eğitsel amaçlarına ulaşmak için bir dizi yayınlar yap

mayı kararlaştırmıştır. Prof. Fehmi Yavuz'un elinizdeki kitabı bunlardan ilkidir. 

Daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmış, fakat emeklilik, 

1402 sayılı yasa gibi nedenlerle ayrılmış olan değerli bilim adamlarımız için birer 

armağan yayınlayacağız. Bilindiği gibi, belli bir sürenin üstünde Fakültemizde ça

lışmış olan öğretim üyelerimiz adına Fakültece armağan çıkarılması gelenekleş- 

miştir. Fakat söz konusu öğretim üyelerimiz için armağan yayınlanmasına ilişkin 

herhangi bir belirti yok.-

Fehmi Yavuz; önce öğrencisi, sonra da kürsü arkadaşı olarak birlikte çalıştı

ğını, kimi anılarını da paylaştığım, yakından tanımak, izlemek olanağını buldu

ğum bir büyüğümdür. . . Çalışkan, dürüst, olayların, kişisel çıkarlarının üstüne çı

kabilen daima kafaca genç ve dinç kalmasını bilen Fehmi Yavuz, toplumumuzda 

özlemini çektiğimiz, sayılarının çoğalmasını dilediğimiz "gerçek bir aydın insan" 

örneğidir, öğretim üyeliği yanında, köy öğretmenliğinden Milli Eğitim Bakanlı- 

ğı'na değin toplumda çeşitli sorumluluklar yüklenen Fehmi Hocamız, anılarını 

hiçbir savunma endişesine ya da iyi gösterme çabasına kapılmaksızın çok nesnel 

biçimde dile getirmiştir.

Yazara ve Maya Basımevi yöneticileri ile çalışanlarına Vakfımız adına teşek

kür ediyoruz.

Prof. Dr. Cevat GERAY  

Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı 

Genel Başkanı
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SUNUŞ

Belki on yıldan beri çalışma odamın duvarında şu söz asılı kalmıştır :

''Bir köy öğretmeni köşeyi bu kadar ve böyle döner. "

Anılarımı yazarken, "döner" sözcüğünü "döndü" olarak değiştirmeyi aklım

dan geçiriyordum. Sonradan "köşe'yi dönmek" sözünü uygun bulmadım. Kita

bın iç kapak sayfasının üstüne şu sözü koydum:

"Bir köy öğretmeni dar boğazlardan böyle geçti. "

Anıları seçmekte bir sorun. Bir arkadaş: "Ben de anılarımı yazmaya başla

dım, ama çok düşman kazanacağımı düşünerek, yarıda bıraktım.” dedi.

Bireysel ya da ulusal düzeyde, ben lıiç kimseye düşman gözü ile bakmadım. 

Anılarım yüzünden, düşmanlığı seçenlere : "Güle, güle"demekten başka ne yapa

bilirim? Anı yazmanın bir sorumluluğu yerine getirmek olduğu inancı ile, bir 

şeyler karaladım. Kendime göre, değerlendirmeler, genellemeler yaptım.

Köy öğretmenliği bu konuda çok işime yaradı. Köy öğretmenliği yapmasa 

idim, belki anı yazma yoluna gidemezdim.

Anılarımın ağırlığını kendimle hesaplaşma çabası oluşturuyor. Okuyucu, bu 

hesaplaşmada hakem görevi yapacaktır.
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I
GİRİŞ

Anılarımı yazmak son yıllarda gündemimin demirbaşı oldu. 15 Mart 1982'de 
emekliye ayrılmam bu işe daha çok ağırlık vermemi sağladı. Datça'da oğlumun 

dayalı-döşeli bir evinin bulunması zaman sorununu çok daha elverişli duruma 

getirdi.

40 yıldan beri defterlere, bankaların gönderdiği ajandalara türlü olayları yaz

mışım. Bunların düzenli olduğu söylenemez ama, işime çok yaradığı kesin bir 

gerçek. Türlü olaylar deyiminin kapsamı çok geniş. Burada köy öğretmenliği, 

askerlik, Almanya, lise, Mülkiye, dekanlık, Bakanlık, Kurucu Meclis anılarımın 

yanında evlenmem, çocuklarım, yakınlarımla ilgili olaylar, bölük-pörçük de olsa 

yer almış.

ülke, dünya sorunlarına, Atatürk devrimlerine, politik olaylara da yeryer, za

man zaman değinmiştim. Bunların tümüne, "birikim" demek doğru olur, özetle 

60 yılın birikimi bunlar.

En çok 10 yaşında iken dedemin, benden bir yaş büyük olan amcamla beni 

ilkokuldan alıp, İsparta'da yeni açılan Darül-Hilâfetül-Aliye Medresesine verme

si, babam askerden izinli, görevle kısa süreler için geldikçe, ilkokula dönmemiz, 

o gidince sarıkları fesimize dolayıp, medreseye dönmemiz, bu oyunun üzerimiz

de birkaç kez oynanması, bugün de çarpıcılığını koruyor.

16 yaşımda, Ortaokul diploması ile köy öğretmeni (Muallim muavini) ol

mam, 3 yıl sonra liseye gitmem, Mülkiyeden sonra Almanya'ya Doktora için gi

derek iki yıl Hitler Almanyasmda yaşamam; 29 Nisan 1960 olayının, beni SBF 

Dekanı olarak yakalaması... birikimin boyutunu bir ölçüde gösterebilir.

öte yandan, birkaç yerde çıkan yazılarımda, kimi anılarımı dile getirdim.

— Köy öğretmenliği anılarım 1978'de Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı 

YAZI DEVRİMİ başlıklı kitapçıkta yer aldı.

— Darül Hilâfetül Aliye Medresesi anılarım, İlâhiyat Fakültesinin 23-25 

Nisan 1981'de düzenlediği Din Eğitimi Seminerinin bildirilerini içeren kitapta 

yayınlandı.

— SBF anılarımdan, 4 Aralık 1981'de yapılan anma töreninde söz ettim. 
Bu da SBF dergisinde çıktı (1982).

— Yine SBF ile ilgili bir olayı dile getiren "üniversitenin Kırşehri Siyasal 

Bilgiler Fakültesi" başlıklı yazım Ahmet Şükrü Esmer Armağanında çıktı.

— Cumhuriyet, Milliyet başta olmak üzere, günlük gazetelerde, çeşitli der

gilerde, yıllık ve armağanlarda çıkan yazılarımda da yer yer anılarıma değindim. 

Memleketimizde Toplum Kalkınması kitabım, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

döneminde katıldığım, en az bir düzine pilot ilçe seminer toplantılarının ürünü

dür. Din Eğitimi ve Toplulumuz kitabı da, bir ölçüde kendi gözlemlerime dayanır.

Önümde büyük bir zarf var, üzerinde Anılar (Aklıma Geldikçe) yazılı. Yıl

lardan beri küçük kâğıtlara, fişlere, aklıma geldikçe yazdığım anıları bu zarfta
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toplamışım. Bunun çok düzenli bir şey olmadığını biliyorum. Yine de iyi ki böy

le yapmışım, diyorum. Aralarında çok çarpıcı, belli olaylar için ipucu verecek, 

genellemelere götürecek notlar pek çok.

Anıları yeri geldikçe anlatmak da bir yineleme, su üstüne çıkarma yöntemi, 

insan yaşlandıkça anılarını dile getirmekten kendisini alamıyor. Daha 3-4 yaş

larında iken dedem, benden bir yaş büyük olan amcamla beni, uykudan önce, di
zine yatırır, birkaç ay süre ile Haç öyküsünü anlatırdı. İsparta'dan nasıl çıkmışlar, 

Hacı Refik'leri (birlikte giden Ispartalılar) kimlermiş. At sırtında, deve ile... yapı

lan yolculuklar, götürdükleri yemeklikler (Bulgur-tarhana, makarna vb.) deveden 

düşenler, şeytan taşlama, tavaf... dönüş, uğurlama ve karşılama törenleri.

Dedem "dün nerede kalmıştık çocuklar?" diye sorar, biz de "Hani Hacı X. 

Deveden düşmüştü ya” filan deriz. Öykü oradan sürüp giderdi.

Dedemin, atla çerçilik yaparken, pazar kovarken eşkiyaların soygununa uğ

raması da anıları arasında idi, Dedemin atını, üzerindeki eşyaları ile almışlar; ar- * 

kalarından gidip yalvar-yakar atını, malını ve canını nasıl kurtardığı kış gecelerin

de birkaç hafta süren öykülerdendi.

Dedemin anılarını anlatma merakının yanında bizim uykumuzu getirmeyi de 

amaçladığını sanıyorum. Bir yandan konuşur, bir yandan da parmaklarının ucu 

ile boynumuzun arkasını okşardı. Kimi durumlarda uyuyup kaldığımızı görünce, 

kaldırır, yatmamızı söylerdi.

Dedem medrese anılarını, daha çok yaşlılara, aile toplantılarında, yemekten, 

yatsı namazından sonra anlatırdı. Zaman zaman, yer yer biz de dinlerdik. Bunlar

dan en çok anımsadığım, 3-4 kişinin bir teneke tahin helvasını nasıl yediği. Mol

laların, soğuması için dama konan tel helvası (pişmaniye) sinisini, tepsisini nasıl 

yürüttüğü öyküsünü de anlatırdı.

Medrese, Evliya öykülerini belli çevreler dilinden düşürmezdi. Ahmediye, 

Muhammediye, Mızraklı İlmihal gibi halkın, okuryazar kesiminin tanıdığı, oku

duğu kitaplarda yer alan öyküleri, Beniisrail öykülerini, vaizlerin her konuşma

da birkaçını anlattığı türlü öyküleri bir yana bırakıyorum.

İsparta'da, evimizin önünden geçtiği için kendisini sık sık gördüğüm ve adı

nı taşıyan bir mahalle mektebi de olan B. Zade Hacı Ahmet Efendi'nin Cuma Na

mazlarını Mekke'de kıldığı söylenirdi. Bu zat ucu şişli bir baston taşır ve yolu

nun üstünde gördüğü kâğıtları toplar, cebine kor, ya da avcunun içinde biriktirir, 

önüne gelen ilk duvar kovuğuna sokuştururdu. Kâğıda Kur'an yazıldığı için yer

de kalması, çiğnenmesi en büyük günahmış. Bu zatın Evliyalığı da buradan gelir
miş. İstanbul'da kâğıthaneye doğru ayağını uzatıp yatmayan ulu kişiler de var

mış.
Benim yetişmediğim, yılda bir-iki Kur'an yazan bir Evliyanın öyküsü de 

şöyle: O zaman bu işlerde kamış kalem kullanılıyor. Kamış kalemin ucu çabuk 

keçeleııir. Bu nedenle sık sık, keskin çakı ile açmak gerekir. Bu herkesin becere

ceği bir iş değildir. Ben de çocukluğumda kullandım. Kalemi, satın aldığımız 

H.R., açar, öyle verirdi. Sonra da bu işi bilen bir büyüğümüze kalemi açtırırdık. 

İşte bu Evliya, kullandığı kamış kalemleri yontarken çıkan kesinti ürünü parçala-
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n biriktirirmiş. Birkaç çuval dolduran bu kırıntıların öldüğünde cenaze suyunun 

ısıtılmasında yakıt olarak kullanılmasını vasiyet etmiş. Ve de vasiyeti yerine geti

rilmiş.

Din çevrelerinin birbirini çekiştiren öykülerini de çocukluğumda çok dinle

dim. örneğin benim tanıdığım, medresesi de olan H.A. nın, varlıklı bir kişinin 

boşadığı ve hüllesiz yeniden almak istediği karısı için bulduğu şu hile-i şeriye, 

dilden dile dolaşırdı. Adamın başvurduğu hocalar, Müftü Efendi... bu işin hülle

siz olamıyacağını söyler. Zengin olan koca kesenin ağzını açıp san liralarını dök

meye hazırdır. Yeter ki hüllesiz olsun ve bir hile-i şeriye bulunsun. Hile-i şeriye 

uzmanı bulunmuştur. H.A. müşterisinden Kelimei-Şehadet getirmesini ister. 

Zengin fakat cahil olan koca bunu yapamayınca çözüm bulunmuştur. Hoca, 
Kelime-i Şahadeti söylettikten sonra "bu zamana kadar yaptığın işlerin, söyledi

ğin sözlerin Müslümanlık bakımından bir değeri yoktur. Şimdi git, sevgili karınla 

evlen" der. Ve sarı liraları cebine indirir.

Birinci Dünya Savaşı başladığında 2-3 yaşında bir çocuktum. İstanbul ö ğ 
retmen Okulu’nu bitiren babam, İsparta köylerinde ve merkezinde birkaç yıl 

öğretmenlik yaptıktan sonra, Yedeksubay olarak askere alınmış, Çanakkale'den 

başlayıp, Kurtuluş Savaşı 'nın sonuna değin cepheden cepheye koşmuş. Yalnız 

babam mı? Medreseye kapağı atamayan, din görevi yağmasından pay alamayan 

birçok genç asker olmuş ve cepheden cepheye savrulmuş; ölen ölmüş, kalanların 

çoğu sakat, yıpranmış olarak dönmüşler. Asker kaçakları yollan, dağları tutmuş...

İşte cephede, cephe gerisinde olup bitenler, aylarla süren yürüyüşler, açlık, 

yorgunluk, hastalık, bitlenme, yaralanma, silâh arkadaşlarının ölümü vb. uzun 
yıllar en çok dile getirilen öyküler olarak kaldı.

özellikle köy öğretmenliği yaparken, 3 yıl süre ile, savaş, askerlik, Çanakka

le, Sankamış, esaret öykülerini çok dinledim. Bunlar arasında abartmalı, kahra

manlığı, başanyı kendisine, korkaklığı, başarısızlığı başkalarına mal eden, sap- 

tırmalı öyküler de eksik değildi. Birkaç asker bir araya geldiği zaman, bu türlü 

saptırmalar alaylı biçimde dile getiriliyor, gülüşmelere neden oluyordu. Öğret

menlik yaptığım Kavaklıdere'de M. çavuş öteki çavuşlardan kimileri için şöyle 

derdi :

— Ulan çavuşluk nerde, sen nerde. Zabit "savuş" demiş, sen çavuş anlamış

sın, çavuşum diye yutturuyorsun.

Ankara'da Meclis toplanıp düzenli ordu kurulmadan yapılan çete savaşları 

da o günlerin güncelliğini sürdüren öyküleri arasında idi. İsparta'da, Yunana karşı 
savaşan çetelerin öyküsü dilden dile dolaşıyordu; medreseler, camilerin çoğu Yu

nanlıların önünden kaçan, canını, çocuğunu, bir bohça eşyasını zorlukla kurtara

bilen göçmenlerle dolmuştu. Bunlar arasında tanıdıklarına sığınanlar da vardı.

Çete savaşı, baskın, karşı baskın vb. öykülerini birinci el efelerden dinlemek 

fırsatını Nazilli'de buldum. Demirci Mehmet Efe ile işbirliği yapmak üzere İspar

ta'dan gönderilen yedeksubaylar arasında babam da varmış. Zaferden sonra ba

bam 1923-1924'te bir yıl kadar Nazilli'de manifaturacılık yaptı. Ben 11-12 yaş-
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lannda çocuğum. Efeler sık sık dükkânımıza gelirler ve anılarını anlatırlardı. De

mirci Mehmet Efe seyrek gelirdi. Çok cana kıydığı için, öldürülmek korkusu ile, 

sokakta görünmek istemezmiş.

Nazilli'de ev komşumuz olan Zeybek Ayşe'nin öykülerini, kendisinden çok 

dinledim. Bunlardan birini anlatayım: Düşman Nazilli'ye girmek üzeredir. Kaça

bilenlere onlar da katılacaklar. Bilezik, altın, yüzük gibi değerli şeylerinin bir ke

simini Ayşa Ana "nasıl olsa geleceğiz, o zaman elimizde bulunur" diye merdi

venin alt basamağındaki taşın altına gömüyor. Dönüşte altınları olduğu gibi bu

lup çıkarıyorlar.

Bu kadının çetelere yardımı, yürekliliği dilden dile dolaşırdı. Oğlunu çete

ler, yanlarına çağırmışlar. Ayşa Ana "o tabansızın tekidir, yerine ben geliyorum” 

demiş ve aylarla efelerle, çetelerle dağlarda dolaşmış, silâh kullanmış.

1929'da başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı, çelimsiz bir tarıma dayanan 

Türk ekonomisini kökünden sarstı ve uzun sürdü. 1930'ların başında Musolini'nin 

Hitler'in ortaya çıkmasıyla, güvenlik sorunları baş köşeye yerleşti. Bugün de böl

gedeki türlü çekişmeler, çatışmalar nedeniyle ulusal güvenlik baş köşedeki 

yerini bırakmış değil.

Haberleşmenin, ulaştırmanın getirdiği olanaklarla ülkede ve dünyada olup 

bitenler yurdun her köşesinde öğreniliyor. Yapılan değerlendirmelerin, yorumla

rın gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı da ayrı bir sorun. Kamuoyunu saptırma, ya

nıltma uzmanlan hiç boş durmuyor.

İşte evliya, ermiş, ulu kişi öyküleri, savaş anılan yerini başka konulara ve 

alanlara bıraktı, örneğin AlmanyalIlar, yurt dışında çalışanlar çok başka öykü
lerle, anılarla donatılmış olarak ülkeye dönüyor, ya da mektupla, bantla yakınla

rını etkileyebiliyor, öte yandan Dünyanın değiştiğini, küçüldüğünü, bizim nere

lerde kaldığımızı anlamak istemeyen gelenek bekçileri, örgütlü, örgütsüz, türlü ça

balarla sömürü düzenlerini sürdürmeye çalışıyorlar.

14 Mayıs'ta Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Ey

lül olayları hep anı yazma, anlatma birikimlerini etkilemeden geçiştirilemezdi.

Ben kendi çapımda, anılarımı yeri geldikçe anlatırken, dinleyenleri sıkma- 

maya çalıştım ve çalışıyorum. Belki bir konuda kendimi tutamıyorum. Köy öğ

retmenliği anılarımdan söz etmesem, duramam. Örneğin Bakanlık, Kurucu Mec

lis Üyeliği, Dekanlık, Almanya, İngiltere anılanmdan ayda bir-iki kez söz etsem 

yeter de, artar da. Köy öğretmenliği anılarım öyle değil. İsterseniz buna köyle, 

toplum kalkınması ile, Doğu gezileri ile, yurt gezileri ile ilgili anılar, diyelim. Ba

bamın uzun süre köylerde öğretmenlik, Başöğretmenlik yapması, şehirciliği köy

cülük temeline oturtma çabaları, köy dağarcığımı durmadan zenginleştirmiştir. 

Bu yoldan uzaklaşmayı da kesin kes düşünmedim ve düşünmüyorum.

Anılarımı yazarken yer yer değerlendirmeler yapmam doğaldır. Suya sabu

na dokunmadan yaşayıp gitmek, yazıp çizmek ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. 

İş başındaki ya da emekli öğretim üyeleri, irkilmeden sorunların üzerine gitmez

se, gerektiğinde kişileri, örgütleri eleştirmezse, bu türlü davranışları kimden bek

leyeceğiz? Yüzyıllar boyu, hakkından gelemedikleri, hesabını soramadıkları en
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güçlü kişiler için bile, "Allahından bulsun", "ruzi-kıyamette o da hesabını ve

rir” der, beddualarla avunurlarmış. Yakın geçmişte bir Bakanın "mahkeme-i 

kübra'da hesap vermeye hazırız” demesi, gereken tepkiyi gördü ve yadırgandı. 

Böyle sözler Atatürk'ten önce, geçer akça idi.

Bir konuşmamda, dinleyicilerden biri :

— Elinizi kolunuzu mu bağlıyoruz, üniversiteler kurduk, laboratuvarlar aç

tık, ne duruyorsunuz keşif yapsanıza..." dedi. Benim yanıtım şu oldu :

"Elimizi kolumuzu, ayağımızı zincirle, halatla bağlamış olsaydınız, eğe ile 

destere ile, bıçakla keser kurtulurduk. Yüzyıllar boyu boş inançlarla, hile-i şeri- 

yelerle, "içtihat kapısı kapalıdır" gibi sözlerle kafamızın içini bağladınız, çürüttü

nüz, küflendirdiniz, küflendirdiler. Bunları temizlemek kolay olmuyor. Yine de

15 yıl süren (1923-1938) Atatürk döneminde yapılanlar, atılan sağlam adımlar, 

başta lâiklik olmak üzere, gerçekleştirilen devrimler toplumumuzu doğru yola 

sokmuştur..."

Uzun yıllar, Roma'daki Dünya Sağlık Örgütü'nün müdürlüğünü yapmış olan 

Jozue de Castro, Unesco'nun yayın organı olan Courier Dergisinin 1973 Ocak 

ayında çıkan, Çevre Sorunları Konferansı, özel sayısındaki yazısına şu başlığı 

koymuştur: "Bir numaralı (No.l) kirlenme sorunu geri kalmışlıktır."

Yazıda, geri kalmış ülkelerde insanların kafasının içinin kirli olduğu, aklın 

yoluna 3-5 yüzyıl önce girmiş olan ileri ülkelerin, bu durumdan yararlanarak, ye
rine ve zamanına göre türlü oyunlar sergilediği, tuzaklar kurduğu dile getiriliyor.

İşte, anılarım, 60 yılın birikimine dayanarak yapılan bir arayış denemesi ola
caktır.

II

KRONOLOJİK YAŞAM ÖYKÜSÜ

Her konu buraya girebilir. Ben yinelemelerden sakınmaya çalışarak, doğu

mumdan emekliliğe uzanan olayları ana çizgileriyle özetlemek istiyorum. Asker
lik, sağlık da buraya girecek.

Nüfus kimliğinde 15 Mart 1328 (1912) de doğduğum yazılı. Eskiden, özellikle 

erkek çocukları, kemiği biraz daha sertleştikten sonra askere gitsin diye, geç yaz

dırırlarmış. Gerçek doğum gününü de; genellikle bir Kur'anm arkasındaki boş 

sayfalardan birine yazmak geleneği yaygınmış. Ben de bir Kur'anda kendi doğu
mumla ilgili not görmüştüm, ama yazıp saklamadım.

İsparta'da bağ bozumu Eylülün son haftasında yapılır. Ben 1911 Eylülünün 

son haftasında doğmuşum ve bağa "oğlumuz var" diye müjdeci koşturmuşlar. 

Doğum hamamda olmuş. Sabahtan çamaşır yıkanmış, öğleden sonra hamama gi

dilmiş. Doğum bekleyen bir kadının öğleye kadar çamaşır yıkaması, öğleden 

sonra hamama gitmesi, bugünün ölçülerine göre akıl alacak şey mi? Anam bu iş
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leri nasıl ivediye getirdiklerini yana yakıla anlatırdı. Bir yandan bağlar bozulu

yor, pekmez kaynatılacak... Zamanında yazdırsalardı 6 ay daha erken emekli ola

bilir ve bankerlerin tuzağına düşüp emeklilik ikramiyesinin tümünü, ya da bir ke

simini kaptırabilirdim. Yeri geldikçe, bu geciktirmeyi bizim büyüklerin uzak gö

rüşlü olmalarına bağlıyorum.
Birçok köy, kasaba, aile kuruluşlarında olduğu gibi, yakınlar birbirinden kız 

alıp vermiş. Şadan dedem önce Çakırların kızı ile evlenmiş; babama kayınbirade

rinin kızını almış, kendi kızını (halamı) da kayınbiraderinin oğluna (dayıma) 

vermiş. Çocukluğumda da merak etmiştim. Uzak yakın akrabamızdan iki ya da 

üç kadınla evlenen, daha doğrusu bunları bir arada bulunduran erkek hemen hiç 

yok. Bunu mutlu bir gelişme sayıyorum.

İki dedem Hacı ve Hafız idi. Medreseye gittikleri için askerlik yapmamışlar. 

Baba tarafımın çarşıda bir mağazası, bir dükkânı vardı. İkisi de manifatura üzeri

ne çalışırdı. Dedem dükkânda oturur, amcam, İsparta'da olduğu zamanlarda, ba

bam mağazada bulunurdu. Çakır dedemin de bir dükkânı vardı. Onun işi bakka

liye üzerine idi.

Hacı ve Hafız olmakla birlikte, dedelerim imamlık-hatiplik, müezzinlik gibi 

hiçbir dinsel görev almamışlar; cenaze törenlerinde din adamlarının Müslümanlı

ğa, insanlığa yakışmayan davranışlarını yeri geldikçe eleştirmişlerdir. Bu konuda 

Şadan dedemden dinlediğim öykülerden biri şu :

İsparta’nın varlıklı kişilerinden B.Zade Hacı M. Efendi ihtiyarlamıştır. Oğul

larının, torunlarının yardımı ile at, ya da eşek sırtında mağazaya gelip gitmeye 

başlar. Sokağa bakan, pencereye ve kapıya yakın olan bir yerde, kasanın başında 

oturur, hem para işlerini yapar, hem de sokağı seyreder.

önceleri oralarda görülmeyen, mahallelerinin imamı, mağazanın önünden sık 

sık geçmeye başlamıştır. 5-10 gün bunu izler. Adamlarına "Çağırın şu molla 

M.'yi'' der. Süklüm püklüm yanma gelen molla M.'ye:

— Söyle bakalım ben öldüğümde gasilden (ölü yıkamaktan), hatimden, essa- 

lâttan, devirden... toplam eline ne geçecek? Molla Mehmet :

— Aman Hacı Efendi Allah uzun ömürler versin, sizi başımızdan eksik etme

sin gibi yanıtlar verdi ise de, Hacı M. imamın eline 5-10 san lira verir ve :

— Bir daha bu sokaktan geçtiğini görmiyeceğim, der. İmam paralan alır ve 
bir daha Hacı M. ölünceye dek o sokaktan, mağazanın önünden geçmez.

İsparta Ortaokulunu 1928'de bitirdim. Babam Nazilli'den döndükten sonra 

3-4 yıl, mağazada manifaturacılık yapmıştı. Elinde öğretmen okulu diploması 

var, dedemle aralan pek parlak değil; 1929 bunalımının belirtileri de başlamış 

durumda.

İsparta'da uzun yıllar Maarif Müdürlüğü yapan Fevzi Bey Muğla'ya Maarif 

Müdürü olmuştur. Bu zat düzinelerle öğretmeni, ortaokul, İmam-Hatip okulu 

(Darül-Hilafetül Aliye medreselerinin adı önce İmam-Hatip oldu, sonra bunlar 

kaldırıldı) mezunlarını Muğlaya çekti ve öğretmen yaptı.

Ben, babam giderken, "Belki bana da oralarda bir öğretmenlik bulunur" 

gibi sözler etmiştim. Bir yandan da İzmir Muallim Mektebine başvurdum. İzmir'
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den olumlu yanıt gelince, babama "İzmir Muallim Mektebine kabul edildim, em

riniz" diye bir telgraf çektim. Babam telle şu yanıtı verdi: "öğretmen tayin edil
din, buraya geleceksin".

Annem, iki kardeşim. Ekimin ortalarında Muğla'nın yolunu tuttuk.18 Ekim 

1928'de, (o zamanki adıyla Ahiköy-Ahar köy) Yatağan yakınındaki Turgut (Halk 

arasında Leyne-İleyne denirdi) bucağında göreve başladım. Babam Milas yolu 

üzerindeki Eskihisar köyünün başöğretmenidir. Maarif Müdürü Fevzi Bey ile ba

bam, bir süre değerli bir Başöğretmenin yanında çalışmamı daha uygun bulurlar. 

O zaman Cuma tatili var; her hafta Perşembe günleri Turgut'tan ayrılıp, dağ yo
lundan Eskihisar'a gidip geldim. Ve hafta tatillerini Eskihisar'da ailemin yanında 

geçirdim. Birkaç kez adımlarımı saydım. 18-19 bin adım, 12-13 Km., gidiş dö

nüş 25 Km. eder. Böylece "sağlıklı yaşam için spor"a ben o zaman başlamış sa
yılırım.

Ertesi yıl bir cinayet olayı nedeniyle babam Eskihisar'dan soğudu. Maarif 

Müdürü ikimizi, Yatağan'ın Doğusunda, 40 Km. kadar uzaktaki Kavaklıdere İlk

okuluna atamış, babam yine Başöğretmendir.

İki yıl orada çalıştıktan sonra, İstanbul'a okumaya gittim. Babam ve annem, 

bir yılda diploma veren Tapu ve Kadastro Okuluna girmemi istiyorlardı. Ben on

lara liseden söz etmiyordum, Annem "liseden sonra üniversite var, yıllarla yüzü

nü görmiyeceğiz, bizimle yaşama olanağı azalacak, ya da kalmayacak" gibi ge

rekçelerden yola çıkıyordu.

Ben İstanbul'da Pertevniyal Lisesi'ne kaydımı yaptırdım. Tapu ve Kadastro 

Okulu'nun yılbaşına doğru açılması işime yaradı. Mektuplarda "Boş gezmemek, 

bir şeyler öğrenmek için Liseye girdiğimi yazıyordum. Birinci sömestr sonunda 

not toplamı sıralaması bakımından ikinci gelmişim. Bu sonuç, Liseyi bitirmek 

isteğimi açık seçik olarak aileme yazmamı sağladı, onlar da anlayış gösterdiler ve 

başarı dilediler.

Liseden sonra 1934'de, o zamanki adı Mülkiye olan Siyasal Bilgilere girdim; 

Mali Şubeyi bitirdim. Maliye Bakanlığı'mn açtığı sınavı kazanarak Doktora için 
Almanya'ya gittim. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı olan 1 Eylül 1939'da Frank

furt'ta idim. Eylül sonunda Almanya'dan çıkmayı (belki kaçmayı demek daha 

doğru olur) başardım ve yurda döndüm.

O zaman 15 gün geçerli olan tren biletleri vardı. İstanbul'dan İsparta'ya gi

derken bu biletlerden aldım. (Aklımda kaldığına göre 3. mevkii 15, ikinci mevkii 

25 TL. idi.)

İsparta'da 1-2 gün kaldıktan sonra, biletten yararlanmak için Ankara'ya uğ

radım ve Maliye Bakanlığı'ndan dönüş yolluğumu alınca (300 TL.), akçalı yön

den rahatladım. Hatay bize geçtiğinde Leipzig'de idim. Yurda dönünce, ilk fır

satta görmeyi o zaman kafama koymuştum. Adana'ya, İskenderun'a, Antakya’ya 

da gittim. Hatay'a gidenlerin bilet süresi iki günuzatılıyormuş. İskenderun'da bi

letimi damgalattım. İsparta'ya döndüğüm günün gecesi saat 12'de 17 günlük süre 

tamamlandı.

Başta Gönen Köy Enstitüsü olmak üzere, İsparta yöresindeki köy ve kasaba-
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Iara gidip geliyordum. Babam Eğridir'de öğretmendi. Çoğunlukla orada kaldım. 

Antalya'ya giderek, birkaç gün denize girdim. Bir yandan da Kasım'da başlaya

cak olan Yedek Subay okuluna kayıt işlemlerini yürütüyordum.

Yedek Subay Okulu 23 Nisan 1940'da bitti. O zaman çekilen kuraların de- 

ğiştokuşu yapılabiliyordu. İsparta'dan aynlmadan ağzımdan "Kıt'a hizmetimi 

Karadeniz kıyılanndaki bir birlikte yapmak isterim. Bu fırsatta oralan da görmüş 

olurum" gibi bir laf kaçırmıştım. Anam bunu duymuş. "İsparta'ya gelmek için 

her çareye başvuracaksın, yoksa hakkımı helâl etmem” dedi ve benden kesin söz 

aldı.
Kur'a çekilirken, heyecan doruğuna çıkar. Herkesin bir hesabı, beklentisi, 

planı vardır. Kur'a salonundan üzülerek, sevinerek çıkanlar, arka arkaya boy gös

terir. İsparta'yı çeken bir genci Ispartalı arkadaşlar ortalanna almışlar, İsparta'yı 
yeren laflar ediyorlardı. Ben bunlan bir süre dinledikten sonra gence: "İsparta gü

zel bir yerdir, kendine göre daha uygun olan bir yerle değişemez isen hiç üzülme" 

gibi şeyler söyledim. Genç benim kura sıramı beklemiş, kapıdan çıkarken nere

yi çektiğimi sordu. "Menemen" deyince elimi sıktı ve "İsparta sizin” dedi.

Deyiş tokuşlarda hava parası alıp verenler de oluyordu. Kars'ı çeken Mülki 

yeden Hariciyeci bir sınıf arkadaşım, İstanbul-Selimiye Kışlası için 500 TL. hava 

parası ödemişti. Terhisten sonra karşılaştığımda, Kıt'a hizmetinin nasıl geçtiğini 

sormuştum. 'Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi, keşke Kars'a gitseydim" 

demez m i!

İsparta'yı bana veren gence hava parası ödemek söz konusu değildi. Mene

men’e yakın bir ilçedenmiş. Üstelik kendi ilçesi, asker olmadığı için kur'aya gir- 

miyormuş. "Ben memleketime gidiyorum". Bir akşam Beyoğlu'ndaki bir lokan

tada yemek yemeyi bu gence güçlükle kabul ettirebildim.

İsparta'da 6. Tümen Komutanlığı ve ona bağlı 50. alay vardı. Ben 1 Mayıs'ta 

göreve başlayacağımızı düşünerek, Eğridir’in Yenice Köyünde öğretmen olan ba

bamın yanına gittim. Bu arada yeni katılan 10 kadar yedek subay kur'a ile bölük
lere dağıtılmış. Alay Komutanı beni kur'a dışı bırakmış ve sertliği ile bilinen 4. 

Bölük Komutanı üsteğmen R.ö.'ye vermiş, arkadaşlann yanında "Onu sen yola 
getirirsin R ." demiş.

Sertlikle şakacılığı atbaşı götüren Bölük Komutanım ilk günlerde Alay Ko

mutanının, benimle ilgili sözlerine eksiksiz uydu.

Ben nöbetlerimi tutuyorum, gece derslerimi yapıyorum, 40-50 atın tımann- 

da tavla yakınından aynlmıyorum. Hayvanlan sulamak için, avucumun içi gibi 

bildiğim, İsparta çeşmelerinden en uygununa götürüyorum, önce çeşme yalağını 

yıkatıyorum, bütün hayvanlar sulandıktan sonra kışlaya dönüyoruz.

İlk 5-10 gün makinalı tüfeğin parçalannı, söküp takma işlerini, komutalannı 

öğrenmek için gerekli kitaplar okudum. Bölük odasına bir ağır makinalı tüfek ge

tirttim. Güvendiğim bir çavuşla (Burdurlu Recep Çavuş) uygulamaları yaptık.

Bütün bu dar anlamdaki askerlik, disiplin ve göreve karşı gösterdiğim titizli

ğim, üstelik, Almanya'da iki yıl bulunmuş olmam bana ayrıcalık ölçüsünde bir 

yer sağlamış ve Bölük Komutanımı yumuşatmıştı. Boş zamanlarda bizim savaşa
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girip girmeyeceğimiz, hangi tarafın yeneceği, yenileceği, savaşın ne kadar sürece

ği gibi konular tartışılıyor ve bol bol spekülâsyon yapılıyordu.

Hitlerin Yıldırım savaşı sözü birçok subayları etkilemiş görünüyordu. Alpas

lan Türkeş de, Teğmen rütbesiyle bir Bölüğün başında idi. Kış gecelerinde hemen 

her hafta bir akşam, bir arkadaşın evinde toplanıyor, muvazzaf-yedek ayrımı 

yapmadan, üst-ast ilişkisini tam anlamıyla bir yana bırakarak, türlü konulan tar

tışıyorduk. Kimi arkadaşlar belli bir kitabı okumak görevini üstleniyor, bir açışla 

özet verdikten sonra, sorular soruluyor, tartışmalara, değerlendirmelere geçili

yordu.

Muvazzafların hemen tümü, yedeklerin büyük çoğunluğu bu savaşı Almanla- 

nn kazanacağı kanısında idi. Ben ise Almanlann yenileceği görüşünde idim ve şu 

gerekçeleri arkadaşlara anlatmaya çalışıyordum :

— Almanya'nın ve ortağı İtalya ile Japonya'nın, başta petrol olmak üzere, 

hammadde stoku ve kaynağı yoktu. İngiltere ve öteki Batı ülkeleri ise daha stok

larına hiç dokunmamışlardır.

— İngiltere uzun yıllar savaş sıkıntılarına katlanmaya alışmıştır. Gerekirse 
Kanada'ya çekilir ve dize gelmez.

— Amerika İngiltere'yi yalnız bırakmayacak ve zamanı gelince onun yanın

da yer alacaktır.

— Hitler, güya arkasını güvenceye almak için, Rusya ile bir saldırmazlık an

laşması yapmışsa da, Batı'da yıpranacak, gücünü yitirecek, Rusya ile çatışma du

rumunda kalınca yok olup gidecektir.

— Hitler "1000 yıl süre ile Almanlar dünyaya egemen olacaktır" sloganını 

konuşmalannda sık sık yinelemiştir. Yalnız bu söz Amerika'nın, Batılılann ya

nında yer almasına yeter.

— Yahudilere yapılanlar, temerküz kamplannda işletilen ölüm, işkence çark

ları da Nazi Almanyasınm dünyanın nefretini üzerine çekmesine neden olmuştur. 

Yahudiler servetleri ile, bilim adamları ve yazarlan ile dünya kamuoyunu etkile

yecek güçtedir.

Almanlar Paris'e girdiği gün, öğle yemeğinden kışlaya gelirken, Nizamiyenin 

yanındaki kameriyede, radyo haberini yeni dinlemiş olan subaylar beni şu söz

lerle ayakta, alkışlarla karşıladılar :

— Yedek Kurmay, Almanlar Paris'e girdi. Gözünü aç. Hâlâ Almanya yenile
cek mi diyorsun?

Ben serinkanlılığımı hiç bozmadan :

— Evet, yenilecekler, Birinci Dünya Savaşı'nda da Paris'e girmişlerdi, dedim.

Bir üsteğmen arkadaş (H.A.) başbaşa yaptığımız bir konuşmada şöyle de

mişti :

— Fehmi, yoksa sen Almanya'da bulunduğun için, "Alman casusu” derler 

kuşkusu ile mi hep Almanlar yenilecek, Almanlar yenilecek diyorsun? Bu soruyu:

— 40 yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi, diye yanıtladım.

Tümenimiz Bandırma'ya taşmıyordu. Bu arada ben İnzibat Subaylığına geti
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rildim. Bu nitelikle, bütün birliklerin, yeni kurulan nakliye kollarının bindirilme

sinde, şevkinde de görev aldım.

Bizim tabur Karabiga'ya verilmiş, orada kamp yaşamı sayılabilecek bir yaz 

geçirdik. Kıyıdaki parka çadırlarımızı kurduk.
21 Haziran’da Almanya Rusya’ya saldırdı. Alpaslan Türkeş bunu bekliyordu:

— Hitler Rusya'ya saldırsın, size görkemli bir ziyafet çekeceğim, derdi.

Sözünü yerine getirdi, Erdek'te düzenlediği şölene biz de gittik, başka yer

lerdeki birliklerden, taburlardan da birçok subay katıldı. Türkeş'e göre, biz de 

Kafkaslardan saldıracağız, sonunda Komünist Rusya çökecek ve Kızılelmaya ka

vuşacaktık.
Ekim ayının başlarında terhis edildim. İsparta'da evlendikten sonra, Kasım'ın 

birinde Maliye Bakanlığı'nda göreve başladım. Evlenme olayından da söz etmek 

isterim.
Öğretmenliğimin ilk yılında, hafta tatillerimi Eskihisar'da ana-babamla ge

çirdiğimi yukarıda belirttim. Yine böyle bir Cuma tatili buluşmasında, akraba

mızdan birinin kızını bana almak için Anneannemin girişimde bulunduğunu ve 

bizden olumlu yanıt beklediklerini söylediler. Ben işi pek ciddiye almadım. "Da

ha yaşım küçük, okumak istiyorum" gibi sözlerle geçiştirdim.

Her gidişimde, anam-babam dönüp dolaşıp sözü bu konuya getiriyor, ben

den "evet" biçiminde kesin yanıt alma çabasını yoğunlaştırıyordu. Kız çok be

cerikli, güzel huylu, başka isteyenler de varmış. Bizden "evet" yanıtı almazlarsa, 

ya da sallantı yüzünden iş uzarsa, bu fırsat kaçabilirmiş...
Benim, kızın, ailesinin nitelikleri hakkında söyleyecek hiçbir sözüm yok. Üs

telik yakın akrabamız olduğu için, kızı çocukluğundan tanıyorum. Anam-ba- 

bam bir gün :
"Biz oğlumuzu kendisinden daha çok düşünürüz. Şimdiye kadar hep onun 

iyiliği, mutluluğu için çalıştık, üstelik ana-baba olarak kuracağı yuvada söz hak

kımız vardır" diyerek olumlu yanıt vereceklerini açıkça dile getirdiler.

Birkaç hafta benim yuvarlak sözlerle işi askıda bırakmam onları yüreklendir

miş görünüyordu. Bu oyuna son vermek için babama şöyle dedim :

— Bu fırsat kaçmasın diyorsanız, anamın gönlünü edelim, kızı sana alalım.

Hiç beklemedikleri bu yanıt babamı çileden çıkardı: Ne biçim lafmış o? Bu

cesareti nereden alıyorsun, ağzından çıkanı kulağın işitmiyor mu... diye bağırıp 

çağırmaya başladı. Bu arada ben ayağa kalkıp kapıya koştum. Evden uzaklaşır

ken babamın bağırıp çağırmalarını, yarım-yamalak duyuyordum. Belki kabalık 

ettim ama, böyle davranmamın yaran şu oldu. Bir daha beni evlendirmek, bana 

kız bulmak gibi konulara, kesin kes hiç değinmediler.

İsparta'da askerliğimi yaparken, yakınlarımız kimi adaylar üzerinde durmuş

lar. Anam-babam "Fehmi'nin üzerine varılmaz, herhalde o ne yapacağını biliyor" 

gibi sözlerle geçiştirmişler.

İsparta'da bir yıldan fazla askerlik yapmış olmam, bu sürenin hemen yansı

nın inzibat subaylığında geçmesi, evlenme sorununa alıcı gözle bakmak için bana
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iyi bir fırsat sağladı. Terhis günüm yaklaşırken, Karabiga'dan yazdığım bir mek

tupta kendilerine şu ipuçlarını verdim :

— Evleneceğim kızın akrabadan ve Beyzadelerden olmaması benim için çok 

önemli.

— Tahsili ortaokuldan az olmamalı,

— Mustafa Efendi'nin kızı üzerinde durabilirsiniz.

Onlar hemen, aile büyükleri ile Mustafa Efendi'nin kızını istemeye gitmişler, 

söz kesilmiş, nişan yapılmış. 21 Ekim 1941'de nikâhımız kıyıldı. Kızlık soyadı 

Peray olan eşim Mukaddes ile 40 yıl mutlu bir evlilik yaşamı sürdürdük. Onu 
7 Ocak 1981'de yitirdim.

Ankara'da konut bunalımı dayanılmaz boyutlara ulaşıyordu. "Sen git, ev 

tuttuktan sonra eşini gelir alırsın, ya da biz getiririz" dedilerse de ben "bir çare

sini bulurum" dedim, eşim ve halası ile Ankara'nın yolunu tuttuk. Birkaç gün bir 

akrabamızın evinde kaldıktan sonra, Hamamönü’ne yakın bir yerde 18 TL'ye bir 

ev kiraladım. Evde su, elektrik, havagazı yoktu. Bahçedeki tuvaleti 5 aile kullanı

yorduk. Saka her gün iki teneke su getiriyor, yakındaki çeşmeden, gerektiğinde 

kova ile ya da bakraçla su alıyorduk. İlk günlerde ardiyelerden aldığımız 1-2 kü

fe kok kömürünü sobada yakarak ısındık. Ardiyelere kömür gelmemeye başladı. 

Kimi durumlarda, kalorifer küllerinden seçilen kömürlerin tenekesini 80-100 ku

ruşa alıp yaktık.

Gazyağı da bulunmaz oldu. Komşu bakkalın, zamanında verdiği bir teneke 

gazyağı çok işimize yaradı. Çatlayan lamba şişesini sigara kâğıdı ile yapıştırarak 

bir süre kullandık.

9 ay kadar sonra 35 liraya Ulucanlar’da suyu, elektriği, ayrı tuvaleti olan bir 

konut kiraladım. Arka daireye bizim giriş kapımızdan geçiliyordu.

1944 yılında ikinci kez askere alındım. O günlerde birçok kıyı kentlerimiz 

gibi Şile de turizme açılmamıştı. 5-6 ay süren Şile'deki askerliğimde Karadeniz'in 

balığından, çileğinden, böğürtleninden vb. bol bol yararlandık. Başta Kumbaba 

olmak üzere, plajlar bomboştu.

Şile'ye İngilizler bir radar istasyonu kurdular. O zaman İngilizce bilmiyor

dum. Radar personeli arasındaki Almanca bilen bir erin yardımı ile, anlaşma sağ

lanabiliyordu. Terhis edilinceye kadar Almancamla bu konuda yardımcı oldum.

Askere giderken Ulucanlardaki evi, sınıf arkadaşım Nihat'a bırakmıştım. Dö

nüşte, Nihat ev buluncaya kadar, uzunca bir süre, evi paylaşmak zorunda kaldık.

1946'da geçtiğimiz, Samanpazanndaki evde havagazına da kavuştuk, üste

lik bu ev oğlum Davras'ın gittiği ana okuluna da çok yakındı. 1953 yılı Sonba- 

hannda İngiltere'ye gidinceye kadar bu evde oturduk. Çocuklar komşu okula git

tiler, ben de her üç evden SBF'ye yürüyerek gidip geldim.

İngiltere'de tam iki yıl kaldık. Dönüşte İncesu Deresinin üstündeki Topraklık 

sırtlan diye bilinen semtte (Tuznazınnın evinin yanında) bir konut kiraladım. 

Çocuklar Ankara Kolejine yürüyerek gidip geldiler. Ben de Fakülteye yürüyerek 

gidip gelebiliyordum.
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9-10 ay kadar sonra, Ataç sokakta bir daire tuttuk. Fakülteye, Koleje, Çar

şamba ve Cumartesi günleri kurulan Yenişehir Pazarına, Kızılay'a, Sıhhiye'ye ya

kın olan evimizin kaloriferi yoktu. Burada telefona da kavuştuk.

10 Ekim 1965'te Küçükesat'taki kendi evimize taşındık. Emlak ve Kredi 

Bankası'nda açtırdığımız hesaptan yararlanarak aldığımız bu dairenin borcunu 

1982 başlarında kapattık. Doğal olarak ipotek de kaldırıldı.

1941 yılının sonlarında SBF’nin açtığı İktisat-Maliye asistanlığı sınavını 

kazanmıştım. Düş kırıcı, umut verici tiirlü aşamalardan sonra 1943 yılı başında 

Maliye Bakanlığı, Mülkiyeye geçmemize "evet" dedi. (Muvafakat verdi).

Böylece 1941 yılı sonlarında evlenip geldiğim Ankara'da, ikinci askerlik, İn

giltere dışındaki ayrılmalar bir yana bırakılırsa, 40 yıldan beri yaşamımızı sür

dürüyoruz.

Emeklilik ikramiyesinden yararlanarak, Antalya ile Manavgat arasında bir 

köy evi satınalmak istedim. Akdeniz kıyılarında yaz mevsiminin uzun sürmesi, 

meyve, sebze bolluğu, Antalya'nın entellektüel havası, İsparta'ya yakınlık beni 

bu yola itmişti. Girişimler olumlu sonuç vermedi. Şimdilik bu projeyi buzdola

bında donmaya bıraktık.

Sözünü ettiğim şeritte (Antalya - Manavgat arası) ve tümüyle Akdeniz kıyıla

rında pek çok satılık arsa var, kooperatifler kurulmuş, özel girişimci yazlık evler 

yapmış. Belki 3 yıl yaptığım köy öğretmenliğinden kalma bir duygu ile, ufak bir 

köy evini yeğlemiştim.
öte yandan arsa alıp ev yaptırmayı göze alamıyorum. Kooperatiflerle uğraş

mak, kat-daire mülkiyetine dayalı komşuluğu, sürtüşmesiz yürütmek de kolay 

değil.
Oğlumun Datça'da, tam anlamıyla dayalı-döşeli bir evinin bulunması da 

köy evi imgesini bir yana itmemi kolaylaştırdı. Yolculuğu biraz sıkıntılı olmakla 

birlikte, Datça'da yaşamak söz konusu olunca: "dostlar başına" diyorum. Bana 

Datça'yı soranlara şöyle diyorum: "En sıcak günlerde bile Datça'da insan terle

miyor."

III

İŞ-GÜÇ

İş-Güç sözcüğünü geniş anlamda kullanıyorum. Evde eşime, özellikle mut

fakta yardımcı olduğumu söyleyemem. Buna gerek de duyulmuyordu. Ama son 

yıllarda, durulanan bulaşıkları kurulama işini çokça ve severek yaptım. Pazara 

gitme alışkanlığını ötedenberi sürdürüyorum. Kendi evimize geçmeden hep kalo

rifersiz konutlarda oturduk, kömür, odun kırma, depodan taşımak, sobayı hazır

lamak konularında da katkıda bulunuyordum, örneğin İngiltere’de de iki yıl ka

lorifersiz evde oturduk, soba değil, şömine yaktık. Sonradan elektrik sobalarına 

ağırlık verdik. Orada işler daha kolaydı. Bir firmaya bağlanıyorsunuz; yerine, za

manına göre haftada, 15 günde bir uğrayıp, bahçedeki sandığınıza 50-100 kilo 

kömür döküyorlar.
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önce, ortaokulu bitirinceye değin katıldığım ev, bağ, bahçe, çarşı işlerinden 

söz edeceğim.

Üç bağımız, üç gül bahçemiz, bir bahçemiz, miras malı cevizlik, kestanelik, 

komşu köylerden birinde börülce tarlamız vardı. Evimizden at, eşek hemen hiç 

eksik olmazdı. Ekmek çarşıdan alınmaz, evde yapılırdı. Birçok şeyler, örneğin 

bulgur, tarhana, nişasta evde yapılır, kış için kıyma, pastırma hazırlanır; balık, 

peynir kurulurdu.

Çoğunlukla akşam sofrasına 11 kişi otururduk. Sabah kahvaltısı genellikle 

topluca yapılmaz, öğleyin herkes bir yerlerde, bir şeylerle karnını doyururdu. 

Yalnız biz değil, yerli ailelerin hemen tümü bu yolda idi. Ekemği çarşı fırınından 

alan, evde yapmayan birkaç aile için analarımız "bunların kocalarına hiç insafı 

yok" diye sitem ederlerdi.

İşte evde hazırlanan azıkla bu kadar boğazı doyurmak için büyük-küçük 

herkesin işleri bir ucundan tutması gerekiyordu. Çocuklara bakmak bile annele

rin rahat çalışmasını sağlama bakımından önemli bir katkı idi.

Bayram gibi sayılı günleri, düğün, davet vb. için yapılan hazırlıkları da unut

mayalım. örneğin kazanla aşure kaynatılır, yedi mahalle ötedeki akrabaya, tanı

dıklara taslarla gönderilirdi.

Gül bahçelerinin işi, toplama döneminde çok yoğunlaşır. Sabah erken kal

kıp toplayacak, gülhaneye teslim edeceksiniz, güneş görürse randıman düşermiş. 

Arada-sırada, kimi gülhanelerin, geç kalan gülleri çevirdiği de olurdu.

İşçiye gül toplatmak, satından satın olur. Alacağınız para belki işçi ücretini 

karşılamaz, üstelik 1-2 saatlik iştir bu.

Sofraya oturan 11 kişinin en az 8-9'u gül toplayacak yaştadır. Kimlerin han

gi gül bahçesine gideceği akşamdan belli edilir. Şafak sökmeden sizi uyandırırlar. 

Çocuklar koşarak gül bahçelerine gideriz. En uzakta olana 20-30 dakikada varı

lırdı.

Yöntemini bilen için gül toplamak çok kolaydır. Ama bizler bunu hiç de çe

kici bir iş saymadık.

Bağların işi yılın hemen her mevsimine dağılmıştır. İlkbahar'da budama, 

bel, çapa, ot toplama, filiz kırma, ilâçlama yapılır. Buda için işçi tutulmaz. Bu

nu, başta dedem olmak üzere, yaşlı erkekler yapar, üstelik ürün randımanı bakı

mından herkese güvenilmez.

Bel, çapa işi için ırgat tutulur. İşçiye genellikle öğle yemeği (bulgur pilavı, 

pide, makama) verilir. Bunları evden götürmek de bizlere düşerdi. Filiz kırmak, 

ilâçlamak işlerinde de bizim yardım ettiğimiz olmuştur.

Üzümler olgunlaşınca işler yeniden kızışır. Yalnız bol bol üzüm yeme olana

ğı özendirici bir etki yapardı.

İsparta bağlan ev ekonomisine göre geliştirilmiştir. Her bağda belki 20-30 

çeşit üzüm bulunur. Bunlann bir kesimi kurutulur, bir kesimi sofralıktır, bir keşi- 

mi kış için saklanır, büyük çoğunluk pekmezliktir. O günlerde bir şaraphane var

dı, İsparta’da. Babamın, pekmezlik üzümün (gemri'nin) çok olduğu bir yıl, işi
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azalır, yetecek kadarını kaynatalım, bir iki ton şaraphaneye verelim, önerisini 

dedem :

— Ben sağken bir dirhem üzümü şaraphaneye veremezsiniz; öldükten sonra 

ne haliniz varsa görün sözleriyle karşılamıştı.

Bağ bozumunun adı "Kirli Bayram "dır. Evdekilerin gecesi-gündüzü belli de

ğildir. Her semtte bağların hangi günlerde bozulacağı tellâl aracılığı ile duyurulur.

Bekleyenler, bağda yatanlar bu işi 5-10 gün geciktirebilirdi. Bekçilerin işi 

sona erince, hırsızdan, hayvandan koruma herkesin özel sorunu olur. Biz de bir

kaç dönem, kıraçlardaki çardaklı bağda yatmıştık.

Küfelere konan üzümler hayvanların sırtında eve getirilir, "suluk" denen ka

lın tahtalardan yapılmış ambarlara dökülür. Üzüm çiğnenecek, şırasına pekmez 

toprağı katılacak, pekmez kaynatılacaktır. Ürün durumuna göre, bu işlerin tümü 

3-5 gün sürebilir.

Şırası alman üzümlere "cibre" denir. Bundan sirke yapmanın da neden oldu

ğu işler vardır. Bu konuda bize, sokaktaki çeşmeden (çeşmelerden) su taşımak 

görevi düşerdi. Yılma göre, yapılan sirke 40-50 tenekeden az olmazdı. Evdeki 

küpler doldurulur, turşular yapılır.

Bağı olmayan, ya da sirke yapmağa yetecek kadar cibresi çıkmayan uzak-ya- 

km tanıdıklara, akrabaya da sirke vermek gelenekler arasındadır. Bunlardan bir 

kesimi sirke almak için getirdikleri kaplara su doldurup gelir, ya da, önceden su 

taşıma işine yardım eder.

Dövme pekmezin işi 15-20 gün daha sürer. Bakkallarda zile pekmezi diye sa

tılan bu pekmez türü, o günlerde dövülerek koyulaştırılıyor, sarartılıyordu. Bu

nun pekmezi daha çok kaynatılır ve koyu olur. Tavadaki pekmezi bir, ya da iki 

kişi, günde bir iki kez elleriyle (yumruklarıyla değil) döverler. Davul sesine ben

zer ses çıkardığı için, komşular nerede pekmez dövüldüğünü anlarlar. Pekmez 

dövme işlerinde de bizim katkımız çok olmuştur.

Evden at; eşek gibi hayvanların hiç eksik olmadığını söylemiştim. Bunların 

yenilenmesi, sulanması, tımarı, ahırların temizlenmesi çoğunlukla bizim işimiz

dir. Mevsime göre verilecek yem değişir. Kışın arpa ve saman, kuru ot verilir, ya

zın ise başta yonca olmak üzere yeşil otlar verilir.

Yonca yılda 5-6 kez biçilir ve 5-6 yıl yenilemeden ürün verir. Yoncanın bi- 

çilmesi, hayvanla eve taşınması, yoncalığın sulanması çoğunlukla bizim işimiz- 

di (bizim sözcüğünü hep, benden bir yaş büyük olan amcamla ben yerine kullanı
yorum).

Çakırların evine (Anne tarafım) çok yakın olan Şadan Bahçesi uzun yıllar 

yoncalıktı. Mevsiminde her gün ya da gün aşırı gider, bir yük yonca biçerdik. 

Yonca söküldükten sonra, bahçe ortakçıya verildi. Biz de toplama işinde ortakçı

ya yardım eder, fasulye, bamya, domates, patlıcan, kabak gibi ürünlerden payımı
za düşeni (1/2'yi) eve getirirdik.

At, ya da eşeğin kimi dönemlerde her ikisinin görevleri arasında, budamadan 

sonra çırpıları eve taşımak, ahırda biriken gübreleri bağlara, güllüklere, bahçelere 
götürmek, değirmene zahire taşımak ve unları getirmek de vardı.

14



Hayvanı olmayanlar değirmen, bağ-bahçe için istediğinde, adamına göre ve

rilir, ya da bir bahane bulup reddedilirdi. Genellikle kadınlar başkasına hayvan 

vermeye yetkili değildi. Bunu bilenler dedeme uğrar, işaret olarak teşbihini geti

rirlerdi.

Yılda bir kez ortağın haber vermesi üzerine börülce tarlasının ürününü pay

laşmak için Çünür köyüne giderdik. Cevizliğe, kestaneliğe de yılda bir kez gidi

lirdi. Bunlar annemin dedesi, Çakır Dede'den kalmış. Paylaşma 4 kız 1 erkek 

kardeş arasında olur, annemin babası iki pay alır ve 4 kıza l'er pay düşerdi.

Bu üç olay bir bayram, piknik havası içinde geçerdi. Çünür’de ortak yemek

leri hazırlar, cevizlik ve kestanelikte, 5 kardaşın evlerinden gelen börekler, tatlılar 

yenir, çömlek pişirilirdi.

Bahar aylarının en uygun bir gününde, Minasmdaki Hacı Patlağ'm un fabri

kasının sularından yararlanılarak çul, kilim yıkanırdı. Burada da biz devreye gi

rerdik. Kilimler, çullar uygun yerlerde suya atılır, biz çiğneriz. Taşların üzerinde 

kurutulan kilimler hayvanlarla eve getirilirdi. Böylece kışın kiri, pası temizlenir- 

di. Kilimler çullar kışa girerken yeniden odalara, gerekli yerlere serilecektir.

İsparta'da o zamanlar hafta pazarı yalnız Çarşamba günleri kurulurdu. Şim

di semt pazarları da açılmış. Tatillerde mahalle mektebine, hafız mektebine git

miyorsak, dükkânda, mağazada yardım ederdik. Çarşamba günleri bizim yardı

mımıza daha çok gereksinme druyulurdu. Açık olduğu dönemlerde de öğleyin 
koşarak dükkâna gider, mağazaya gider, ekmeğimizi orada yer ve yine okula yeti
şirdik.

1928'de ortaokulu bitirip, Muğla köylerinde öğretmenliğe başladıktan son
ra durumum çok değişti. Lisede ve Mülkiye'de iken, Almanya'ya gidinceye de

ğin, tatillerde İsparta'ya gittiğimizde Halit Dayının dükkânında yardımcı olur

dum. Onların bağ ve bahçe işleri pek yoğun değildi.

Babamla dedemin ve büyük amcamın arası pek parlak değildi. Genellikle ta

tili Çakırların evinde geçirirdik. Dedem de ortaklar arasında (hem de iki hisse ile) 
olduğu için ceviz silkmeyle, kestaneliğe, Çünür'e hep birlikte gidilirdi.

Bir yıl Nazilli'de kaldığımızı söylemiştim. 1923-24 ders yılında okula hiç 

gitmedim. Nazilli'de o zaman Ortaokul yoktu. Daıül-Hilafetül- Aliye medrese

sindeki sınıfım orta bire eşdeğer (Muadil) imiş. Bütün yıl dükkânda babamla ça

lıştım. Bir bakıma tezgâhtarlık yaptım. Babam İzmir’e, İstanbul'a mal almağa 

gittiğinde dükkânı ben açıyordum. Fiyatını iyi bildiğim malları satıyor, bilme

diklerim için yüksek fiyat istiyordum. Bu durumlarda müşteri mal almadan dük

kândan çıkar giderdi.

Nazilli'den İsparta'ya zaman zaman 20-30 teneke tahin, zeytinyağı, susam- 

yağı, 20-30 torba sabun gönderirdik. Bunların hazırlanmasında, markalanmasın

da da bana görev düşerdi.

Babamın 8 TL. ye ürününü satın aldığı incir bahçesine gidip gelmek işi yal

nız benim üzerimde idi. Bahçe eve 15-20 dakika uzaklıkta idi. Mevsiminde he

men her gün dükkâna gitmeden, bir sepetle bahçeye uğrar, taze incir toplar, ku

ruları hurdaları ayırır eve getirirdim. Hurdalardan alkol, rakı çıkarılırmış. Onları
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sattık. 8 TL. den fazla para geçti elimize, bahçede birkaç asma da vardı.

Bütün bunlar ve benzerleri doğa ile başbaşa kalma, ilişki kurma bakımından 

büyük yarar sağladı. Para, olanak, sağlığımı koruma bakımlarından da bunların 

tüm yaşamıma katkısı büyük olmuştur. Pertevniyal Lisesi’ne giderken 3 yıl süre 

ile Fatih Camiinin Kuzeyindeki medreselerden birinde (Bahrisiyah Servili Medre

sede) bulduğumuz odada kalıyorduk. Bu 3 yılın da yaşamıma katkısı büyük ol

muştur.

Bir de kavun, karpuz sergisi öyküm var. Karabiga'da ilk askerliğimi yapar

ken, genellikle öğle ve akşam yemeklerini bizim bölüğün subaylarından muvazzaf 

Teğmen S. ile yerdik. O zaman emirerlerimiz vardı. Çocuklar zaman zaman serp

me ile av yapan balıkçılardan, canlı balık alırlar, üzüm, peynir, domates, tereyağ 

alırlar, payımıza düşeni öder, bu arada karpuz, kavun da keserdik. S. nin aldığı 
karpuz ve kavunlar çoğunlukla iyi çıkmaz, benimkiler iyi çıkardı.

S. nasıl anladığımı, nasıl seçtiğimi merak etmiş. Bir gün bunun sırrını, yönte

mini öğrenmek istedi. Ben de : "Kardaşım, ben 6 yıl karpuz, kavun sergisi işlet

tim" deyiverdim. S. bunu kafasına takmış, 11 yıl lise, 3 yıl köy öğretmenliği, 

3 yıl Mülkiye, 2 yıl Almanya, 6 yıl da karpuzculuk, Nazilli'de bir yıl kayıp 25-26 

yıl ediyor. Hesabın içinden çıkamamış.

Bir gün "ben bu 6 yılı bir yere sığdıramadım, kardaş" dedi. Benim yanıtım 

şöyle oldu:
— Karpuz, kavun yaz ve Sonbahar ürünüdür. Bu işi, okulların açık olmadığı 

dönemlerde, eğitimi engellemiyecek biçimde yaptım, üstelik babama yük olmak

tan da bir ölçüde kurtuldum.
S. "Bak yahu ben bunu hiç düşünememiştim” dedi. Ve konu böyle kapandı.

Buraya kadar anlattıklarım çoğunlukla, köylü çocuklarının, gençlerinin da

ha fazlasını yaptığı, kapalı aile ekonomisi sınırları içinde kalan işlerdir. Biraz da 

boş zamanlan değerlendirme konusuna giren çabalarımdan söz edeyim.

Sonlardan başlayayım. Milliyet Gazetesi'nin Nisan 1982'de çıkan Aktüalite 

eklerinden birinde benim emekli olduğum haber verilirken : "Balık adamlardan 

olan Fehmi Yavuz Akdeniz (Antalya) kıyılarında bir köy evi almak istiyor" deni

yordu. "Balık adam" sözü çok abartmalı, ama beni hoplatmadı değil. Mülkiye'de 

öğrenci iken Pendik'te, yazın zorunlu asker kampları yapardık. Deniz kıyısında 

çadırlarımız kurulur, bol bol suya girerdik. Yüzme bilen arkadaşlar da bilmeyen

lere yardım ederdi. Orada bir şeyler öğrenmiştim. Tam anlamıyla yöntemli yüz

meyi, Almanya'da kaldığım iki yıl içinde öğrendim. Her kasaba ve şehirde, Ber

lin'in her semtinde, kışın da çalışan kapalı yüzme havuzları vardı. Buralarda yüz

me kursları da açılırdı. İşte bunlardan bir-ikisine katıldım, öğretmenlerimizden 

biri 1935 yılı Avrupa Yüzme Şampiyonu imiş. İlk başlayanlara yüzmenin A.B.C. 

si öğretiliyordu. Ben de bu kadarını öğrendim. Yakınlarıma öğrettim. Zaman-za

man, yer-yer plajda çabalayanlara da yüzmenin A.B.C. sini öğrettiğim olmuştur. 

Boğulma tehlikesi geçiren birkaç kişiyi de kurtardım.
İsparta'nın yakınında bir gölcük vardır. Hızlı yürünürse bir saatte varılır. Sık 

sık, kafa dengi arkadaşlarla gider, mehtaplı gecelerde gölün çevresini dolaşır, gö-
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türdüğümüz kumanyaları yer, battaniyelere sarınır yatardık.

Bir gün, Almanya'da okuyan, tatil için, subay olan babasının yamna gelen 

arkadaşım O., ben ve akrabamdan î. ile Sidre'ye, oradan birkaç dere-tepe aşarak 

Gölcük'e gittik. Bu iş ramazanda oluyor. Ben ve t. oruçluyuz. Gelmişken bir de 

Gölcük'ün çevresini dolaşalım dedik. Î. "yapmayalım, yoruldum" dediyse de ol

madı. Yaklaşık 1 saat da Gölcük-İsparta arası; 5-6 saat hep yürüdük. Aradaki 

molalar ve dinlenmeler çok önemsiz. O. su içebiliyordu. Biz onu da yapamadık. 

Yorgun-argın eve geldik. Birkaç dakika sonra Î. nin annesi D. teyze (Annemin 

teyzesi) elinde bastonla bağıra çağıra bize gelmez mi?

— Nerede bu Fehmi oğlan? kafasını kıracağım. Oğlumu öldürecek mi idi, 

diyerek üzerime yürüdü. Biraz yumuşattık, oturttuk. Ben :
Teyze oğluna hiç bir şey olmaz. Yarın aslanlar gibi işine gider. Hele bunun 

bir tadına varsın, birgün oralara sizi de götürür gibi sözler ediyordum. İ. eve gelin

ce iftar açmış, yemek filan düşünmeden yatmış ve serilmiş kalmış. Arada Feh

mi'ye "yahu hiç olmazsa Gölcük'ün çevresini dolaşmayalım" dedim, olmadı. 

"Oruç ağıza bir de bunu yapmak tuz biber ekti, beni bu hale getirdi" diyormuş.

Dağcılığımdan da söz edeyim. Belki köy öğretmenliğim sırasında yaptığım 

yürüyüşler beni dağa, dereye, tepeye, ormana çok yaklaştırdı. Almanya'da iken, 

sırtımızda çantalarla, hiçbir araçtan yararlanmadan 15-20 gün süren yürüyüşlere 

katıldığım olmuştur.

Oğlumun adı Davras, İsparta'nın Güneydoğusundaki 2635 rakımlı bir tepe

nin adıdır. Yaz ortalarına kadar zirvesindeki karlar görülür. Doruğa yakın yerler

de, mağaralarda yıllanmış karlar, buzlar çokça bulunur. Komşu köylüler oralar

dan kestikleri karı, çuvallar içinde, hayvanlara yükleyerek, sabahın erken saatle

rinde İsparta'ya getirirlerdi. Dondurmacılar bunu kullanır; suyu, hoşafı, şerbeti 

soğutmak için evine kar götürenler de olurdu.
Arkadaşlarla 3 kez Davras'in doruğuna çıktım. Doğa ile başbaşa kalmanın 

gerçek anlamını insan oralarda görüyor, yaşıyor. Sözü uzatmadan, oğlumun adı

nın öyküsünü de anlatayım.

Doğum İsparta'da oldu (22 Eylül 1942). Ben Ankara'dan babama yazdığım 

mektupta, ben gelmeden adını koymamalarını rica ettim. O zaman Maliye Bakan

lığında çalışıyordum. Birkaç gün izinle İsparta'ya gittim. Bir akşam yakın akra

ba ile yemek yendi, yatsı namazı kılındı. Emekli öğretmen olan Eniştemiz Hafız 

V. Efendi bir ezan okuyup, adını koyacak. Yemekten önce ve sonra, yemekte, 

konulacak ad tartışıldı. İki dede ve yakınlarımız Davras'ı pek tutmadılar, örne
ğin kayınpeder "Bir çocuk koyununu Davras, Davras diye çağırıyordu" diyor; 

herkes alıştığımız adlar dururken buna gerek olmadığı görüşünde ama, açıktan 

"olmaz" diye kesip atamıyorlardı.

Ben hepsine gerekli karşılığı veriyorum. Biz çocukken koyuna Ali adını 

koymuştuk. Müslüman adı, Hıristiyan, dinli, dinsiz, müşrik adı olmaz. H. Mu

ham m ed i yaşında Peygamber oldu, adı değişti mi? Ali, Ömer, Hamza da Müslü

manlıktan önceki adlarını sürdürdüler. Hıristiyanların Peygamberi İsa’dır. Bu adı 

Müslümanlar da kullanıyor. Yakup, Adem, Musa, Süleyman, Yusuf da öyle. Mer
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yem adını Müslüman kızlarına da koyarlar diyordum.

Sıra çocuğun kulağına ezan okuyup, adını koymaya gelince, bizim enişte :

— Ben dağdan, taştan ad koymam, dedi ve akşam çocuğun adı konmadı. 

Ertesi gün, öğle namazından sonra, Kur'an, ezan okumasını en az enişte kadar 

bilen, beceren, üstelik hafız da olan babam bu işi yaptı ve Davras adı kondu, nü
fus kütüğüne geçti.

Topluca yapılan sporların hemen hiçbirini yapmadım. Hiç futbol oynama

dım, diyebilirim. Okuduğum bir Almanca dergide, 16 spor dalı arasında en düşük 
puan futbola verilmiş; yazar en yüksek puanı kayak-kış-dağ sporuna veriyor. 

Yüzme-su sporları ikinci durumda. Kayak yapmadım, diyebilirim. Almanya'da 

iken Çekoslavak sınırı yakınındaki bir dağ köyünde bir hafta kaldım, kiraladığım 

kayakla, yöntemiyle düşmeyi öğrenecek kadar kayak yaptım.

Şimdi belki Davras'a ve benzerlerine çıkmayı, yaşım gereği göze alamıyo

rum. Datça'daki evimiz oldukça yüksek bir yerde. Çevrede küçük tepeler var, 

arada sırada oralarda yürüyüş yapıp, yanıma aldığım sepeti, naylon torbayı türlü 

çiçeklerle, kekik ile, özellikle ada çayı ile dolduruyorum. Boş zamanları değer

lendirme konusunda, ülke açısından şöyle bir genelleme yapmak spekülasyon 

olmaz.

İzcilik hiç gelişmemiştir.

Mutlu azınlık için söyleyeceğim yok. Onlar gerektiğinde, en lüks otellerde, 

kamplarda tatillerini geçirir, Uludağa çıkar, İsviçre'de kayak yaparlar. Orta sınıf, 

bir ölçüde denizden yararlanma yoluna girmiştir. Geniş halk kitleleri, kıyı köy ve 

kasabalarında oturanlar bile, çoğunlukla deniz sporu yapmazlar, kumdan, güneş

ten gereği gibi yararlanmazlar. Bu alanda rastlantılar egemendir. İşte izcilik, ge

leceğin ana-babalarma düzenli biçimde boş zamanı değerlendirmek alışkanlığı 

kazandırmakla kalmayacak, bu günün ana ve babalarını da o yola itecektir.

Çocukluğumda, yaz tatilinde çocuklar ustaya çırak verilir, mahalle mektebi

ne gönderilir, ya da bağ-bahçe, dükkânı olan ailelerde çocuğun katkıda bulun

ması yoluna gidilirdi. Bütün bunlar olmazsa çocuğun sokakta köpek taşlayacağı 

görüşü egemendi.

İzciliğin yok denecek kadar az olmasına, ana okullarının çok yetersiz oldu
ğu gerçeğini de ekleyelim. İşte bu durumdan yararlanmasını bilen gelenek bek

çileri, kimi dönemlerde, Kur'an kurslarının sayısını 50 binin üstüne çıkarmışlar
dır.

Sağlıklı yaşam için spor girişiminin izciliğe de ağırlık vermesini dileyelim. 

Uzaklardan gelip döviz ödeyen, güneşimizden, kumsallarımızdan, denizlerimiz

den yararlanan turistleri, kendi sağlıklı yaşamımız açısından da örnek almak zo

rundayız.

45 yıl önce Almanya'da bulunan kapalı yüzme havuzlarından yukarıda söz 

ettim. Tüm ileri ülkelerde bu alanda çok daha büyük gelişmelerin olduğu ayn bir 

gerçek. Kapalı yüzme havuzlarına gitmeden, çadırlı kamplardan, yatılı, yatısız
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okullardan vb. yararlanarak geniş halk kitlelerini su sporlarına alıştırmak yolları 

ülkemizde ardına kadar açıktır. Başarı için akılcı olmak, düzenli, tutarlı girişim
lerde bulunmak yeter.

Sağlıklı yaşam için spor, boş zamanları değerlendirme söz konusu olunca er

keklerin gittiği, kimi erkeklerin abone olduğu tavlalı, iskambil kâğıtlı, dominolu 

kahveler hemen gündeme gelir. Ben 3 yıl köy öğretmenliğim sırasında tavlanın 

türlü oyunlarını, altmışaltı, iskambil, pişpirik (bunlara aramızda ’’arabacı oyunu" 

derdik) oynadım ve öğrendim. Domino, aznif o zaman köylerde pek yaygın de

ğildi. Yaz tatilinde İsparta'ya geldiğimde bunları da öğrendim.

Liseye gittikten sonra kâğıt ve tavla oyunlarını çok azalttım. Yemin etme

dim (çok yemin edenleri kuşku ile dinlerim.) Ama, yeni bir oyun öğrenmemeye 

kesin kes karar verdim. Liseye, üniversiteye giden akrabamız, Ispartalı birçok ar

kadaş vardı. Bu oyunları onlar, çoğunlukla yeni öğreniyor. Tavla oynarken, dün

yanın en önemli işini yapan insanlar pozu takındıklarını, her şeyi unuttuklarını, 

yendikleri zaman, yenildikleri zaman türlü davranışlarda bulunduklarını gördük

çe, ben de yeni bir oyun öğrenmeye başlarsam bunlar gibi davranacağım diye, 

bu kararı verdim. Gerçekten yeni bir oyun öğrenmedim. Örneğin satranç, türlü 

salon kâğıt oyunları, poker bilmem.

Arkadaşlarımın, bize öğret diye beni kahveye götürdükleri çok olmuştur. Bu 

durumlarda bir süre onlarla kalır ve bir punduna getirip kaçardım. Böyle davran

mamın bir nedeni derslere çalışmaktı. Liseyi bitirmek benim için bir tutku idi. 

Yukarıda bunu ana ve babamdan birkaç ay sakladığımı belirttim.

Bugünkü durumu ile kahvelerin neden olduğu zaman, para, enerji savurganlı

ğı, sinir yıpratması, aile düzenini sarsacak boyutlara varan geçimsizlik ortamı, 

akılcı yönden değerlendirilmeli, sosyo-ekonomik açıdan incelenmelidir. Geri kal

mış olmaktan kurtulma zorunluğu bunu gerektirir.

Cami, namaz, oruç, hac... konuları da boş zamanları değerlendirme açısın

dan ele alınmalı, akılcı yoldan, lâiklik ilkesine dayanarak değerlendirilmelidir. 

Yukarıda yeri geldikçe 3 yıl medreseye gittiğimi söyledim. Din konusunu ayrı 

kesimde işleyeceğim. Din konularına duyduğum ilgiden söz ederken ülkemiz ve 

yeri geldikçe Müslüman ülkeler açısından değerlendirmeler, genellemeler yapma

yı denemek yerinde olur, kanısındayım.

Sağlıklı yaşam için spordan söz ettiğim bu kesimde kendi sağlığımla ilgili 

bir olayı da dile getireyim. Bu güne dek verem, kalp, şeker, ülser gibi hastalık

lardan hiçbirine tutulmadım, bu sonucu uzmanlar, sürekli yürüme alışkanlığına 
bağlıyor, aldığım kaloriyi yakmamla açıklıyor.

Mülkiye l'de iken Şişli Çocuk Hastahanesi’nde yatan, liseden bir arkada

şımı görmeye gidiyordum. O zaman Yıldız'la Çocuk Hastahanesi arasında Ihla- 

mur'dan, bahçelerden geçen kestirme yollar vardı. Bir yerde dizlerim çok ağrıdı 

ve oraya çöktüm. 5-10 dakika dinlendikten sonra okula döndüm. Doktorumuz, 

revirimiz, eczacımız vardı. Ertesi sabah viziteye çıktım. Doktora durumumu an

lattım. Bir terzi mezrosuyla ayakta ve sandalyeye oturtarak baldırımı ölçtü.
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Ayaktaki ölçüm 1-2 santimetre fazla imiş. Doktor kesin teşhisini ve tedaviyi 

şöyle açıkladı :

Sende varis var. Hem de varis profond. Siyah kan damarların çalışmıyor; sa

na lastik çorap giydireceğiz, bu çorapları yalnız yatarken çıkaracaksın. Seni as

kere de almazlar.

Aldı beni bir telaş. O zaman Tıp Fakültesinin 4. sınıfında olan amcam Nu

ri'ye koştum. Yurtta buldum. Olup biteni anlattım. Bir de o muayene etti.

— Halt etmiş, sende hiç bir şey yok. Yarın şu saatle Fakülteye gel, dersten 

sonra Muzaffer Esat'a ( o zaman Doçentti) gösterelim dedi.

Ertesi gün Muzaffer Esat'ın odasına beraber girdik; muayeneden sonra hoca 

bana "çık”, dedi. Birkaç dakika sonra amcam elinde bir reçete ile görüldü. Koş

tum, "ne varmış" dedim.

— Sizin yeğenin sinirleri bozulmuş bu ilacı alırsa bir şey kalmaz. Varisi -ma- 

risi filan yok, demiş.

Bu söz bana yeter, dedim ve reçeteyi yırtıp attım.

Mülkiye son sınıfta iken birkaç gün yine dizlerimden Ankara, Numune Has- 

tahanesi’nde yattım.

Almanya'da iken yalnız diş doktoruna gittim. Onun nedeni şu. Öğrenciler 

için zorunlu sağlık sigortası var. Sigortaya girerken ağzınızda tedavi gerektirecek 

dişler olmamalıymış. Bunu bir raporla kanıtlayacaksınız. İşte gittiğim dişçi bir

kaç dolgu yaptıktan sonra bu raporu verdi.

Ölümle ilgili görüşümü, din bölümünde işleyeceğim. İki kez ölümün eşiğin

den döndüm. Azrail ile karşı karşıya gelip gelmediğimi pek anımsamıyorum. Bu 

iki olayı da özetliyeyim :
İsparta'da birinci askerliğimi yaparken hemen bütün bölükler Havaalanı in

şaatında çalışıyordu. Bölük Komutanları atları ile alana gelip gidiyorlar, bir gün 

Alpaslan Türkeş’in seyisine :

— Şu atı getir biraz dolaşayım, dedim.

Böyle şeyleri her zaman yapardım. Seyis atı yanıma getirdi, sol elimi atın 

boynuna koyup, hayvanın solundaki özengiye ayağımı atacağım sırada, hayvan 

kasığıma bir tekme vurdu, düşüp bayılmışım. Yakınımdaki subaylar, erler koş

muş, kalbimi dinlemişler, ses yok. Herkeste bir telaş, çarşıdan fayton getirtil

miş, Alay Komutanı gelmiş "ÖLDÜ" haberi çabucak yayılmış. Babam Gündoğ- 

du Kahvesinde tavla oynuyor. Kimi dostlar kulağına yaklaşıp :

— Mehmet Ali Bey, Fehmi'den haber var mı, nerelerde'? diyormuş. Babam, 
olaydan habersiz hem zarını atıyor, pulların yerlerini değiştiriyor, hem de :

"Havaalanında çalışıyorlar, akşam eve gelir," diyormuş.

Doktor, sıhhiyeci, orada toplananlar, yapay teneffüsle, türlü yöntemlerle be

ni ayıltmışlar. Gözümü açınca herkeste bir ferahlık. Bekleyen faytonlardan biri

ne, birkaç arkadaşla bindirip hastaneye götürdüler. Doktorlar sıkıca muayene etti.

— Geçmiş olsun, büyük bir tehlike atlattın, dediler.

Akşam geç saatte eve döndüm, birkaç gün istirahattan sonra, göreve başladım.

İkinci kez, ölümle kucaklaşıp kefen yırtmam bir trafik kazası sonucudur.
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Bunun bir kesimini notlardan, kimi Osmanlıca sözcükleri değiştirerek aktarıyorum.

26 Ekim 1971 günü akşama doğru, iftara yetişmek üzere, Fakülteden çık

mıştım. önümüzdeki trafik ışığı yeşile dönünce, geçmek için yürüdüm. Bir dol

muş çarpıyor, bayılmışım. Kazadan haberim bile yok. Böyle bir ölüme can kur

ban demeli. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ayılınca "Ne oluyor, neredeyim" dedi

ğimi anımsıyorum. Sağ olsun arkadaşlar, öğrenciler hastaneye kaldırmışlar, 

önce, Senato toplantısında olan Prof. Keleş'e haber vermişler, o da eve telefon 

etmiş, kızım Sevinç'e :

— Baban hafif bir trafik kazası geçirmiş; ben sizi almaya geleceğim; belki bu 

akşam çıkar ama, geceyi hastanede geçirebilir, merak etmeyin, demiş.

Ertesi gün 29 Ekim’den yararlanarak, Adana'ya gidecektik. Biletler geri ve

rildi. Hastanede tam 45 gün kaldım. Sağ ayağımın diz kapağında kırılma-çatlama 

olmuş. İlk müdahaleyi Dr. İlker yaptı. Prof. Rıdvan Ege başta olmak üzere, her

kes başarılı sonuca ulaşmak için çırpındı.

Mustafa Ekmekçi'ye "Yol benimdi, bir tapu senedi yoktu cebimde" demiş

tim. Bunu birinci sayfada manşet olarak kullanmışlar. Savcılıktan geldiler. Dol
muşçu geldi, Davacı olmadım. Alnımda bir yer soyulmuştu, kafatasına bir şey 

olmamış. Göğüs kemiklerinde de çatlamalar varmış. Kaza akşamı, ertesi gün yurt- 

dışına çıkacak olan Tuncer Bulutay geldi : "İyi ki kafatasına bir şey olmamış" 

dedi. "Köylü kafasının kalınlığı herhalde burada işe yaradı" dedim.

Hastanenin atölyesinde bir çift koltuk değneği yaptırdım. Oğlum Davras bir 

de baston alıp getirdi. Eve çıktıktan sonra, uzunca bir süre, hareket için, önce 

koltuk değnekleriyle yürüdüm, sonra da bastonla, merdivenlerden inip çıkıyor, 

karşı kaldırıma geçmeden, Tunalı Hilmi’de, Esat Caddesinde ufak yürüyüşler ya
pıyordum. Fakülteye giderken baston yanımda bulunuyordu. Çoğunlukla, taksi

ye gerek kalmadan, başta Prof. Keleş olmak üzere, arkadaşların, Fakültenin ara

basından yararlandım. Kazadan bu yana, belki uzak yerlere gidemiyorum ama, 
yürümeyi bırakmadım. Akşama doğru sağ diz kapağımdan "istirahata çekilsem 

iyi olur" gibi bir işaret geliyor. Bu nedenle akşam ziyaretlerini en aza indirdim. 

Hastanede yatarken, ilk günlerde başkalarının yardımı ile dışarı çıkıyordum. Bu 

işin sayısını azaltmak için ekmeği, hamur işlerini kestim. 10 kilo vermiş olarak 

hastaneden çıktım. Bunu, sağlığım bakımından en büyük kazanç sayıyorum. 

Çünkü hastaneden çıkarken düştüğüm 70-72 kiloyu bugüne dek korudum.

Notlarım arasında safra kesesi iltihabından da söz etmişim. Orada şunlar ya

zılı: "27.9.1967'de Tıp Fakültesine gidip birkaç arkadaşı gördüm. Sonra Prof. 

Hilmi Akın'a uğradım. Safra kesesinde iltihap var, dedi. Prof. Zafer Paykoç'un 

görmesini istedi. O da aynı teşhisi koydu. Paykoç’un verdiği ilâçlarla ilk bunalım 

atlatıldı. 40 saat kadar, havluya sarılı buz torbası koydum. İlerde tam teşhisin 

yapılması, taş bulunup bulunmadığının öğrenilebilmesi için röntgen filmi çekile

cek. Doktorlar kendimi yormamamı tavsiye etti. Ben de dikkat ediyorum.

10.7.1968'de şunları yazmışım :

"Safra kesesi iltihabı teşhisi için, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde film aldırdım.
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idrar ve kan tahlilleri yapıldı. Taş var diyorlar. Belki Sonbahar'da ameliyat ola

cağım."

Aradan 14-15 yıl geçti. Safrakesesi ile ilgili en ufak bir bunalım geçirmedim. 
Ameliyat işi de unutuldu gitti. Paykoç beslenme ile ilgili şu öğütleri de vermişti: 

Karaciğerin yükünü ağırlaştırmamak gerek. Bu konuda en zararlı olan alkollü iç
kilerdir. Beyin, sakatat, gibi şeyleri de hiç yememek doğru olur. Yumurtanın sa

rısı da yasaklandı. Paykoç çok soğuk, çok sıcak şeyler almamamı, örneğin don

durma yemememi de öğütledi.

Bu öğütlere yüzde yüze yakın bir oranda uyduğumu söyleyebilirim. Alkol 

çok az alırdım. Tüm yaşamımda içtiğim rakı 1/4 litreyi bulmaz. Bayramlarda 

sunulan likörü içtiğim olmuştur. Bir yaz mevsiminde yediğim dondurma bir por

siyonu geçmez. Onu da misafirlikte filan, ayıp olmasın diye, yemeğe çalışır, ka

şığın ucunda aldığım nohut kadar dondurmayı ağzımda ısıttıktan sonra yutarım. 

Evde/top yumurta kaynatılırsa, akını bana verirler.

Biraz da Hayat Kırkından Sonra Başlar sloganı üzerinde durmak isterim. Al

manya'da iken bu konuda kitaplar, makaleler okumuştum. Cumhuriyet Gazete

sinde çıkan bir yazımın başlığı da Hayat Kırkından Sonra mı Başlar'dır. Okuduk

larımdan da esinlenerek orada şöyle diyorum :

Evet yaşam kırkından sonra başlar. Kırk yaşına kadar eğitim, iş-güç sahibi 

olmak, deneyim kazanmak vb. için insan çırpınır; bunların ürününü 40'dan son

ra toplar. Ancak 40'ma kadar harvurup harman savurmamak da gereklidir.

Yapılacak bir şey daha var. 40 yaşlarında, herkesin o güne dek neler yaptığı

nı, yapmadığını, hangi alışkanlıkları kazandığını, masanın üstüne koyup, bir 
hesaplaşma yapması zorunludur. Bunu yaparken, yeniden kazanması, atması ge

reken alışkanlıklar süzgeçten geçirilir.

İş bununla da bitmez. 5-10 yıl aralıklarla bu hesaplaşmalar, düzenli biçimde 

yinelenmelidir.
Kendim bu kurallara ne ölçüde uydum, bunun değerlendirmesini yapmaya

cağım.

IV

KÖY ÖĞRETMENLİĞİ ANILARIM

Babamın, benim de öğretmen atandığımı bildiren telgrafı üzerine, Annem, 

iki kardeşim ve ben İsparta'dan ayrıldık. Kule önüne kadar kamyonla, oradan 

trenle Aydın'a, Aydın'dan da kamyonla Muğla'ya gittik. Bizimle yolculuk yapan

lar arasında bir de ana-kız var. Ana, kızını, öğretmen olan damadının yanma gö

türüyor.
Aydm'la Muğla arasındaki Gökbel denen, ülkenin sayılı bellerinden ve bo

ğazlarından birinden geçilecek. Gökbel, halk arasında Groba denen Çine'den 

başlıyor, Yatağan'da bitiyor. O zaman Bucak Merkezi olan Yatağan'ın adı Ahiköy 

idi. (Halk arasında Ahar Köy denirdi).
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Yol sonradan Çine çayının kıyısına indirildi. Gökbel'in de adı ve öyküleri 

kaldı. Biz bu yoldan çok gidip geldik, her virajın türlü öykülerini dinledik. "Çakı

cı postayı şu köşede soymuş", "Medreseye gidip mollaları şu kayanın dibinde 

oynatmış", "İtalyan otomobilini efeler şurada pusuya düşürmüşler", "Yunanlı

lar şuradan öteye geçmemiş", "Deli Haşan, kamyonundaki uygunsuz kadını şu

radan atmış ve dereye yuvarlamış".

öğretmen olan eşinin yanına giden bayan, Gökbel'de baygınlıklar geçirme

ye, kusmaya başladı. Arada, komaya girmiş olacak, çenesi atıyor. Annesi durma

dan şoföre ağzına geleni söylüyor. Şunları biz duyuyoruz, belki şoför de duyu

yor"

— Gavurun oğlu, sen de hiç din iman yok mu?

— Kızımı buralarda öldürmek mi istiyorsun?

— Kızım kurtlara kuşlara yem mi olacak?

— İnsafsız, Allahsız, merhametsiz herif...

Şoför hiç oralı değil, en ufak bir tepki göstermiyor. Subaşmda, adı Topçu 

olan Han-Kahve karması bir yere geldik. Bütün yolcular indi. Yüzünü yıkayanlar, 

abdest alıp namaz kılanlar, türlü duaları mırıldananlar görülüyor, Topçu'nun kızı, 

karısı, çocukları da yolculara servis yapıyor. Kahve, çaydan başka yoğurt, çor

ba, kaynamış yumurta gibi şeylerin de bulunduğu anlaşılıyor. (Hemen her araba 

burada mola verdiği için gide-gele Topçu'nun birçok özelliklerini zamanla daha 

iyi öğrendik.)

Şoför, bizim teyzeye yaklaşarak: "Kusura bakma anacığım, dağ başında kı

zını indirip ne yapacaktık? Ben buraya ulaşmak için canımı dişime taktım" gibi 

sözlerle gönlünü aldı. O da "Ne bilirim evlât, sağ ol, Allah senden bin kerre razı 

olsun, adam evladıymışsın, annen emzirdiği süt helal olsun." diyerek şoförle ba

rıştığını anlattı, bir bakıma eski sözlerini geri aldı.

Akşam karanlığında Yatağan'a (Ahar Köye) vardık. Ve biz orada indik. Ya

tak balyasını, eşyamızı indirdik. Babam Başöğretmen Asım Bey'le daha önce ha

berleşmiş. Bizi bir öğretmen arkadaş, çok yakındaki okula götürdü. Yatak balya

sını açtık ve geceyi okulda geçirdik. Jandarma telefonu ile, bizim geldiğimiz be- 

bama duyurulmuş. Ertesi sabah babam geldi ve bizi Eskihisar'a götürdü.
Ben hemen Muğla'ya gittim, oradan atama emrimi alarak, 18 Ekim akşamı 

Turgut'a geçtim. O zaman minibüs, otobüs yok, bütün yolculuklar kamyonla ya

pılıyordu. Yatağan'dan sonra, kamyonda yalnız Turgut (Leyne, İleyne) yolcuları 

kaldı ve araba tenhalaştı. Aralarında, bir tek yabancı ben idim. Öğretmen olarak 

gittiğimi de söyledim.

Bir genç, rakı şişesini açtı ve önce bana uzattı. Ben teşekkür ettim ve kul

lanmam dedim. Sonra, başında beyaz sarık olan, orta yaşlı birine şişeyi uzattılar. 

(0 zamanlar din görevlileri sarıklı gezebiliyordu). Camilerden birinin imamı imiş. 

Belki köye yeni gelen öğretmenden, ilk karşılaşmasında, içki kullandığını sakla
mak istiyordu, şişeyi almadı.

"Hoca, üstüne dökeriz sonra." filan dediler. O "üstüme dökmeyin, akşam 

namazı kıldıracağım, yapmayın." diyordu. İmam Efendi şişeyi ağzına götürdü ve
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birkaç yudum yuvarladı. Sonradan, orada hemen her erkeğin içki kullandığını, 

imamın da akşamcı olduğunu öğrendik. Rakıyı yudumladıktan sonra imam :

"Şimdi müsil almadan namazı nasıl kıldıracaksın" dememek için kendimi 

zor tuttum. İlk günden, huyunu tüyünü bilmediğim insanlarla yüz göz olmak 

doğru değil, Fehmi dedim.

Turgut'ta 3 öğretmendik. Başöğretmen Ali Ulvi'yi gördüm. Eşyam filan 

yoktu. Murat Çavuş'un kahvesinin önünde oturuyorlarmış. Kendimi tanıttım. 

Kahve ısmarladılar. Kahvenin üstünde birkaç oda varmış, o akşam bunlardan bi

rinde yattım.

Başöğretmenim :

— Sana aylığı bir liradan köy içinde ev bulabiliriz. Ama, seni rahat bırak

mazlar. Örneğin her akşam bir genç, elinde rakı şişesiyle gelir, "Öğretmen biraz 

atıştıralım.” der. Zamanla seni baştan, yoldan çıkarırlar. "Han odası belki biraz 

pahalı olur ama kendini koruma bakımından en iyi yer burasıdır." dedi.

Murat Çavuşu masaya çağırdık. Beğendiğim odayı aylığı 4 liradan verdi. 

Hafta tatilleri dışında hep orada kaldım.

Başöğretmenim Ali Ulvi'nin (Karabelen soyadını almış) bu uyarısı belki tüm 

yaşamımı etkilemiştir. Köy delikanlılarıyla arkadaşlık ettim. Kadınlar için açılan 

Millet Mekteplerini bana verdiler. Yaşları 16-40 olan 50 bayanı 3 ay okuttum. 

Köy içinde ucuz ev yerine, han odası tutmamın bana neler kazandırdığını, daha 
doğrusu beli neleri yitirmekten kurtardığını her geçen gün daha iyi anlıyordum.

3 öğretmenli, 5 sınıflı okullarda genellikle iş bölümü şöyle olur: Birinci sınıfı 

bir öğretmen alır, iki ve üçüncü sınıfları bir öğretmen, 4 ve 5’i de bir öğretmen 

alır. Bana birinci sınıfı vermek istediler. Tecrübesiz ve Ortaokul mezunu olduğu

mu söyleyerek almak istemedim. Ve yıl sonunda başarısız olursam, müfettiş, ra

porunda bunu açıklarsa, daha baştan almak istemediğimi, zorla bana verildiğini 

söylerim, deyince, iki ve üçüncü sınıflar bana kaldı. Birinci sınıfı Başöğretmen, 

4 vc 5'i de Adem Hafız aldı.
Harf devriminin ilk ders yılında öğretmen olmuştum. Ortaokul diplomam 

eski harflerledir. Harf (yazı) devriminin 50'nci yılında Türk Dil Kurumu'nda yap

tığım konuşma, Yazı Devrimi adlı kitapçıkta yayınlandı. Benim konuşmamın 

başlığı Köy öğretmenliği Anılarım. Oradan çokça aktarmalar yapacağım.

Yeni harfleri, İsparta'dan gitmeden, adı bile konmayan bir kursta öğrenme

ye başlamıştım. Kursta öğretmen-öğrenci ayrımı yoktu. Katılanlar, öğrendikleri 

kuralları, yazı biçimlerini ötekilerine aktarıyor, ufak-tefek tartışmalardan sonra, 

doğru yol bulunuyordu.

İkibuçuk ay gibi kısa bir sürede, öğrencilerimin hemen tümü, okuyup yaz

mayı öğrendiler. Onların başarısını gördükçe, kendi kendime, sık sık şu soruyu 

yöneltiyordum:

"Ya eski harfleri öğretmek zorunda kalsa idim, halim nice olurdu?"

Kursuma katılan 50 bayan da kısa sürede okuma-yazmayı öğrendi.

Yılbaşı tatilini geçirmek üzere Eskihisar Köyüne giderken 2 ve 3'ncü sınıfta

ki öğrencilerime, karalama yazmalarını söyledim. Onlar kaç sayfa istediğimi
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sordular, ben de : "Kâğıt, kalem, zaman durumunuza göre, bolca yazın” demiş

tim. Tatil dönüşü karalamaları çizerken, sınıfta (iki sınıf aynı odada ders görü

yor) önemli işlerin sonucunu bekleyenlere özgü bir sessizlik egemendi. Çizdiğim 

sayfaları sayıyor ve 8-10-15-20 sayfa yazanlara "aferin, böyle olmalı." diyor

dum. Bu arada yüzü kızaranlar, gözleri parlayanlar dikkatimi çekmeye başladı. 

Mehmet 35 sayfa ile birinci geldi. 32 sayfada kalan Durmuş'un, ağlamamak için 

kendisini zor tuttuğu belli idi.

Karalamaları çizme işi bittikten sonra, çocuklar olayı şöyle anlattılar: Ara

larında gizli bir yanşma'ya girmişler. Kimse ne kadar yazdığını arkadaşlarına 

söylememiş, "ya o, onlar benden çok yazdı ise" diye kimileri bir sayfa daha faz

la yazmak yolunu tutmuş. Böylece rekor 35 sayfaya ulaşmış, 32 sayfa ile ikinci

liğe düşen Durmuş üzüntüsünü gizleyememiş.

Turgut, adını Timur'la Yıldırım arasındaki Ankara Savaşından sonra, Anado

lu'ya dağılan Beyler'den biri olan, Turgut Bey'den alıyormuş. Turgut Bey bir de 

cami yaptırmış. Okulumuz, hemen camiye bitişik olan bir taş yapı. Burası es

kiden medrese olarak kullanılırmış.
Cami su kaynağının üzerindeki kemerlere oturuyor. Bu su ile, köyün altında 

birkaç değirmen döndürülüyor. Köylü çoğunlukla içme, kullanma suyunu bura

dan alıyor. Günün hemen her saatında, kaynağı yola, daha doğrusu meydana 

bağlayan merdivenlerden, omuzlarında testi, güğüm... ile inip çıkan kadınlar, 

kızlar görülürdü. Köyün küçük çarşısı, birkaç han ve kahve de camiin yakınında 

idi.

Babamın Başöğretmen olduğu Eskihisar Köyünde de cami bir su kaynağının 

üzerindeki kemerler üzerine oturtulmuş. Hemen bitişiğindeki kaim bir çınar ağa

cı uygun bir yerinden kesilerek minareye dönüştürülmüş. Camiin, kör olan müez

zini, pencerenin altına konan, birkaç ayak basamakla minareye çıkar ve ezan 

okurdu. Eskihisarlılarm şöyle bir esprisi de vardı :

"Bizim minare her yıl birkaç santim uzar."

Köylü genellikle tütüncülük yapardı. Kendilerinin işi ve tarlası çok değildi. 
Bu nedenle Milas, Söke, Kuşadası gibi büyük tütün çiftlikleri bulunan yerlerden 

kışın avans verip işçi peylemeye gelenler olurmuş. Bunlardan birkaçını ben de 

gördüm. Çoğunlukla genç olan işçiler, belli dönemlerde oralara gider, avansları

nın karşılığını öder, yapabilirlerse, biraz da para artırarak dönerlermiş. Başöğret 

menim, ülke sorunlarına eğilebilen birkaç aydın kişi bunun kanamakta olan bir 

sosyal yara olduğunu, yeri geldikçe söylerdi. Bir kere aldıkları avansı çoğunlukla 

üretimde, işletmelerinde kullanmak yerine, içki ve kumarda har vurup harman 

savururlarmış. Öte yandan kimi babalar parayı alır, kızlarını, gelinlerini, evlatla- 

nnı çalışmaya gönderirmiş. Bunun da pek çok sakıncası olduğu ortada.

Kendi işletmeleri için de, yöredeki tefecilerden, çok yüksek faizlerle borç 

aldıkları biliniyordu. Bunlar çoğunlukla abartmalı ürün ve fiyat hesabı yapar. Ev

deki hesap çarşıya uymaz, ürün az, fiyatlar düşük olur. İpotek edilen yerleri de 

icra, satılığa çıkarır.
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Her hafta, ya da 15 günde bir Muğla’dan gelen tellâl, her seferinde 5-10 ipo

tekli tarlanın icrada satışa çıkarıldığım duyururdu. Tefeciler Denizli ve Tavas 

kaynaklıymış. İlk günlerimde Başöğretmenim, kahvede oturduğumuz masanın 

yanından geçen, eski-kirli pardesülü, saçı, sakalı karışık birini göstererek "şu 

adam hakkında ne dersin?" diye sormuştu. Ben "zavallının biri" deyince "Zavallı 

sensin, o Turgut Bucağının ve köylerinin yarısını son 10-15 yılda eline geçirdi" 
dedi.

Ben tütüncülüğü kumara benzetenlere katılırım. 1929 bunalımının oralarda 

çok daha önce başladığı anlaşılıyor. Büyük Dünya Ekonomik Bunalımının kana

yan yaraya tuz biber ektiği kesin kes söylenebilir. 3 yıl öğretmenliğim sırasında 

yaptığım gözlemler bu gerçeği bol bol kanıtlamıştır. Turgut’ta bir gün köylüler

den biri, kahvede oturduğum masadaki sandalyelerden birini altına çekerek şöy

le dedi:

— "öğretmen (Muallim Bey) bizim halimiz ne olacak? Verdiğim alınıyo- 

maz, aldığın veriliyomaz" (Muğla'da olumsuzlar böyle yapılırdı. Aldığın verilmi

yor. verdiğin alınmıyor, demek istiyor). Bu öyküyü anlattığım iktisatçı arkadaş

lar "Adam ekonomik bunalımın en güzel tanımını yapmış", dediler.

Tütünden söz etmişken, hiç sigara tiryakisi olmadığımı da belirteyim Arada 

bir tüttürürüm. Bir ayda içtiğim sigara sayısı, hiçbir zaman 5-6’yı geçmemiştir. 

Turgut’ta 3-4 kahve vardı. Hemen herkes içtiği çay-kahvenin parasını hemen 

ödemezdi. Pencerelerin, kapıların kenar tahtaları çizgilerle dolu idi. Kahveci her

kesin yerini bilir, akşam el-ayak çekildikten sonra, gereken çizgileri çizerdi. Çiz

mek için yer kalmayınca bunların toplamını yukarıya yazardı.

Çoğunlukla herkes birbirine çay, kahve ısmarlardı. Kahveci çaylan dağıtır
ken önce ikram edilenlere verir ve her seferinde caba, caba der, en son ısmarlayan 

verirken de merhaba, derdi. Baştan, ısmarlayan belli değilse, içlerinden biri kah

veciye, caba demesini söylerdi.

Kahvenin, çayın 5'i 5 kuruştu. Yumurtanın 10’unun, kimi zamanlarda 15, 

ya da 20'sinin 5 kuruş ettiği düşünülürse, pek de ucuz sayılmaz.

Turgut’ta kendi sigarasını saranlar, yakanlar tabakasını cebine sokmaz, masa

nın, hasırda oturuyorlarsa, hasırın ortasına doğru atardı, isteyenin, istediği taba
kadan sigara sanp yakması olağandı. Arada sırada tütün ekspertizi yaparlardı. "Sen 

tavım çok vermişsin, yaprakları yakmışsın, kalın kıymışsın, damarlan iyice ayık

lamamışsın", gibi.
Sigara tiryakiliğinden söz edilirken, çok saygı duyduğum, iki çocuğu öğren

cim olan Kazım Hocanın şu sözünü hep anımsarım : "Evlât ben bu B.'a 20 yaşın

dan sonra alıştım, seni de görürüz". Ben de "Kazım amca benim yaşım daha 16, 

hele 20 yaşına geleyim, o zaman düşünürüm" dedim.

Köylüler bana, öğretmen, istediğin kadar tütün bizden, ama kâğıdına karış

mayız derlerdi. Sigara kâğıdı ülkemizde üretilmiyordu, ya da çok az üretiliyordu. 

40-50'lik defterlerin üçü ya da ikisi 5 kuruştu.
Tütünler balyalanıp satışa hazır duruma geldikten sonra, konuşulan hemen
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tek şey tüccarların nerelerde olduğu, Turgut'a ne zaman geleceği, hangi tüccarın, 

hangi köyden ne kadar tütün aldığı, ne fiyat verdiği idi. Balyaların avlulara çıka

rıldığı, tüccar gelmez ise, düş kırıklığı içinde, yerlerine götürüldüğü, gelen tücca

rın birkaç üreticinin tütününü gördükten sonra dönüp gittiği de olurdu.

Turgut'ta nann en kalitelisi yetişiyordu, öğretmenliğimin ilk günleri olgun

laştığı döneme rastladığı için, narların güzelliği ve bolluğu beni çok etkilemiştir. 

Çocukları köyün kıyısındaki bahçelere de götürürdüm. Herkes istediği ağaçtan, 

istediği kadar nar koparır, yerdi.

Okulda müzik dersinde "Yaslı gittim şen geldim. Dağbaşım duman almış” 

gibi birkaç marş öğretmiştim. Bir güıı bahçelerden okula dönerken bu marşları 

söylediler. Köylü "Ne oluyor?" diye evlerinden fırlamış, kadın, erkek, çoluk-ço- 

cuk sokaklara dökülmüş, pencerelere, balkonlara koşmuş.

Köye ilk vardığım günlerde seyrettiğim bir Karagöz oyunu da beni çok etki

lemiştir. Bir kahvede perdesini kuran Karagözcü, Pilevne Müdafaası, Cezayir'den 
Osmanlı Askerlerinin çekilişi, Jön Türklere, Devrimcilere yapılan işkenceler gibi 

konuları canlardırmıştı. Benzerini bir daha görmedim. Kahve doldu, taştı. Kadın

lar için yerler ayrılmıştı. O akşam kahve-çay için 5 kuruş almıyordu. Bu olay

dan esinlenerek, ulusal duyguları yaşatmak, canlandırmak için Karagöz'den ya

rarlanılabileceği kanısını bugün de taşıyorum. Halk Eğitiminde, toplum kalkın

masında Kargözden yararlanmak için vakit çok geçmiş sayılmamalıdır.

Benim kiraladığım, kahvenin üstündeki odalardan birinde, uzunca bir süre 

Aşık Ali adındaki bir halk şairi de kaldı. Aşık Ali zaman zaman, akşamları saz 

çalar, şiirler okur, türküleri seslendirirdi. İsparta'nın Karaağaç ilçesindenmîş, 

hemşehri çıkük. Aşık, koyu siyah olan köpeğini hemen her gün sabunla yıkardı.

Camiin yanındaki yaşlı bir çınar ağacının kovuğunda yatıp kalkan Kâmil 

Dede, arığın kıyısına koyduğu mangalda kahve pişirirdi. Sapsız fincanlarda sun

duğu okkalı kahvesinin 4-5'i değil, 2'si 5 kuruştu. Kâmil Dede hoş sohbet adam

dı; aşık ile, Murat Çavuşun kahvesinde şiir yarışına girdikleri de olurdu. Bir gün 

Nahiye Müdürü Çınarın kesilmesini emretmiş. Başöğretmenle durdurmak için 

gösterdiğimiz çabalar sonuç vermedi. Yüzyılların ürünü olan bir doğal anıt böyle- 

ce yok olup gitti. Kâmil Dedenin okkalı kahvesini de içemez olduk.

O günlerde Turgut'un bir de Gülsün anası vardı. Köpek dostu olan bu kadın 

"açım" der, dilini çıkarır, sizden aldığı birkaç kuruşla fırına koşar, ekmek alır, 

ama ekmeğin tümünü köpeklere dağıtırdı. Onun, köpekleri başına toplamak için 

çıkardığı sesler hep aynı idi. 8-10 köpek, karşısında iki ayak üstüne oturmuş 

(salto durmuş) sırasını beklerdi. Sırasından önce pay koparmak isteyen köpeği 

hemen yerine oturtmanın yöntemini de geliştirmişti. Köpeklere lokmalarım ve

rirken yüzü güler, gözleri parlardı.

Köpek saldırılarına uğramamanın yöntemini ben Turgut'ta öğrendim. (Gül

sün anadan değil, köylülerden). Her hafta Cuma tatilini Eskihisar'da geçirdiğimi 

söyledim. Yol, dağ, tepe, derelerden geçiyor. Sık sık, sürüsünü otlatan çobanlarla 

karşılaşıyorum. Her çobanın da birkaç köpeği olması doğal. Bana köylüler, belki 

yolda selâmlaştığım çobanlar "köpeğin gözünün içine kesin kes bakmayacaksın,
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onlara atmak için, yerden taş toplamayacaksın, elinde sopa bulundurmayacak

sın, hiçbir şey yokmuş gibi, serin kanlılıkla yürüyüp gideceksin" dediler.

Söylemesi kolay ama, uygulaması, sanıldığından çok güç olan bir şey. Ben 

öğrendiğim, uyguladığım bu yöntemden, yalnız Turgut-Eskihisar arasındaki gi

diş-gelişlerde değil, tüm yaşamım boyunca yaptığım yürüyüşlerde çok yararlan

dım. Köpeğe güven vereceksiniz, saldırmaya hazırlık anlamına gelecek hareket
lerden, davranışlardan sakınacaksınız.

Turgut'tan hep köy diye söz ettim 1924'den önce Belediye örgütü varmış. 
1924'de çıkarılan Köy Kanunu gereğince, nüfusu 2.000'den az olduğu için bu 

statüsünü yitirmiş. Çalışkan, okula devamı sağlama konusunda öden vermeyen 

bir muhtarı vardı. Benim yönetimimde olan 50 kişilik bayanlar Millet Mektebi 

kursunda, devamsızlık şöyle dursun, 5-6 kişi fazla kaydederek, 50 rakamını aş

mak zorunda bile kaldık.

Turgut'ta birkaç düğün seyrettim. Çoğunlukla düğünler açık havada, meyda

na bakan bir kahvenin önünde yapılıyor. Dibek Deresi denilen, Milas yolu üzerin

deki bir köy çalgıcı kaynağı. Davul, zurna, klarnet, keman gibi çalgıların birka

çından oluşan ekip, çalmakla kalmıyor, oyunu kızıştıracak, neşeyi artıracak ha

reketlerle de katkıda bulunuyor. Oralarda türlü zeybek oyunları geçerli. Bunların 

özelliği, hareketlerin çok ağır olmasında toplanır. Karadenizliye sormuşlar, "Zey

bek oynar mısın?" diye, "Ilaçan vaktim olsa oynarum ama, yok" demiş.
Bir de Kadıoğlu zeybeği var. Buna adını veren çalgıcıyı, ihtiyarlığında bile 

ata bindirir, iki kişi yanlardan tutar, bir kişi atm başında, düğünlere götürürler

miş. Düğününe Kadıoğlu gelmediği, çağrılmadığı için evlenmeyen kızlar bile var

mış.

Oyuna çıkanın yakınları, arkadaşları çalgıcılara bahşiş verirler. Kadınların 

nasıl eğlendiği hakkında bir bilgi edinmiş değilim.

Okulu ısıtmanın da bir özelliği var. Köylerde genellikle çocuklar, koltukları

nın altında okula odun getirirler, Odacımız (hademe) yoktu. Yaşlı erkek çocuk

lar sobayı yakarlar, kızlar da temizliği yapardı. 100 metre kadar uzaktaki mezar

lığın, kuruyan ağaçları, okulun odun kaynağı imiş. Özel gereksinmeler için me

zarlıktan toplanan odunları yakmak günah sayılırmış ama, okul için böyle değil. 

T u rg u t 'u n  soğuğu da çok fazla yoktu. Bir ders yılında 2-3 kez odun stoku yap

ma günümüz oldu. O gün, balta kullanabilecek durumda olan güçlü öğrenciler, 

evlerinden balta, tahra getirirler, kuru ağaçlar önceden seçilir, işaretlenirdi. Kız 

ve erkek çocuklar 5-6 kilo odunu kucaklarında okula taşırdı.

Kahvenin sobası, soğuk günlerde sabahın erken saatinden, akşamın geç saati

ne kadar yandığı için, ucr.im ısıtma sorunum yoktu.
Yemek işi de sorun yaratmıyordu. Bal, kaymak, süt, yoğurt, peynir, zeytin, 

yumurta bol ve ucuzdu. Çocukların eline 10 kuruş versem. 20'den fazla yumurta 

ile döndükleri olurdu. Haftada 40-50 yumurta yediğim çok olmuştur. Safra kese

si iltihabı yüzünden, yumurta sarısı yememi doktorların yasaklaması ile, o günler

de yediğim çok yumurta arasında bağlantı olabileceğini zaman zaman düşünürüm.
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Turgut'ta iki fırın vardı. Biri yalnız ekmek çıkarır, ötekisi arada sırada saç 

kebabı, güveç, tahin hevası gibi şeyler de yapardı.
Eskihisar'a her gidişimde, annemin yaptığı börek, çörek şekerlemelerden de 

getirirdim.
1928-29 ders yılının sonu gelmişti. O zamanlar karne verilmiyordu. Büyük 

bir defterdeki listelerden, derslerin adları yazdırılıyor, her çocuk adı ve numarası 

okundukça, aldığı notları derslerin karşısına yazıyordu. Başöğretmenle, bir yıl 

dersini yaptığım 2. ve 3. sınıfların odasına girdik. Ali Ulvi Bey notları okuduktan 

sonra, "geçti, kaldı" diyor ve başka bir öğrenciye geçiyordu. Adı Fettah olan bir 

3. sınıf öğrencisi için de aynı şeyi yaptı. Fettah "geçti” sözünden sonra hıçkırık

la ağlamağa başladı. Ben yanma giderek : "Oğlum yanlış mı anladın yoksa, geç

tin, kalmadın” diyordum. Fettah gözleri parlayarak : "Biliyorum, doğru anla

dım, insan hep üzüldüğü zaman mı ağlar, ben sevincimden ağlıyorum" diyordu.

Birkaç saat sonra Fettah yanıma geldi : "Muallim Bey bu sefer benden kur

tulamazsın, ağabeyim atı verecek, babanın Başöğretmen olduğu Eskihisar köyü

ne ben götüreceğim. Eşyanı yükleriz, sen ata binersin” dedi. "Bu sefer'' sözü, 

Fettah ile ders yılı içinde geçin şu iki konuşmamızı bana hatırlattı. Fettah bir 

gün "Yemeğinizi kim yapıyor? İsterseniz arada-sırada yengem yapıverecek" de

mişti. Ben de teşekkür ettim "Gerekirse rica ederim” dedim Bir kez olsun böyle 

bir yola gitmedim.

Fettah başka bir gün de : "Muallim bey çamaşırlarınızı kim yıkıyor? İsterse

niz, arada sırada yengem yıkayıverecek" demişti. "Hafta sonlarında Eskihisar kö

yündeki anamın, babamın yanına gidiyorum, çamaşırlarım orada yıkanıyor" de

dim. Bu iş de böyle kapandı.

Bu sefer direnmedim. Fettah atı getirdi. Bir portatif karyolam, şiltem, yastık 

ve yorganım, belki birkaç da kitabım, tabak ve çanağım vardı. Onları yükledik. 

Ben de ata bindim. Fettah ile Eskihisar'm yolunu tuttuk. Belki 60 kez yürüyerek, 

hafta sonlarında gidip geldiğim Eskihisar'a, at ile gidiyordum. Fettah yaşam öy

küsünü yolda anlattı.

Anası ve babası ölmüş, ağabeyinin yanma sığınmış. 3. sınıfta iki kez kalmış. 

Eski harfle okuma-yazmayı bir türlü sökemediği için çokça dayak yemiş. Fakir 

bir ailenin çocuğu olduğu için, öğretmenler azarlamışlar, bağırıp çağırmışlar, şa

mar oğlanı durumuna sokmuşlar, onu. Yeni harfler, Fettah'ın üzerindeki büyük 

bir baskıyı ortadan kaldırmış. O da arkadaşları ile gizli karalama yarışına katıl

mış ve ortalarda derece almıştı.

Fettah gelecek yıl Turgut'a gelip gelmeyeceğimi soruyor, "Ne olur, yine gel" 

diye yalvarıp yakarıyordu. Beni anamın babamın yanına bıraktı, gözyaşlarını sile

rek köyüne döndü.

Babamın okulu da aynı gün tatile girmişti. Yaz tatilinin ilk yarısını Muğla ili 

Merkezinde, öteki yarısını da İsparta'da geçirdik.

1929-30 ders yılı başında ben yine Turgut'ta göreve başladım. Şu olay ba

bamı kesinkes Eskihisar'dan soğutmaya yetti, arttı:

Bir gün babam, birkaç arkadaşı ile kahvede otururken, sokaktan atılan kur
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şunlarla, yanında oturan Muhammed adındaki genç öldürülüyor. (Muğla'da Mu- 

hammed ve Mehmet sanki ayrı adlar imiş gibi kullanılır). Duruşmaların sonucunu 

bilmiyorum. Olayın öyküsü yıllarla dilden dile dolaşmıştır. Muhammed İtalyan
larla anlaşarak, bu günlerde işletmeye açılacağı söylenen Linyit, krom madenleri
ni işletme hazırlığı içinde idi. Bunun öyküsünü, Eskihisar'a gidip geldikçe, za

man zaman kendi ağzından dinlemiştim. Dedikodulara göre, madenler işletilirse, 

tütün işçisi bulunmaz, pahalı çalışır kaygısıyla, belli çevreler Muhammed'i öl

dürtmüşler.

Biraz da o günlerin Eskihisar'ından söz edeyim. Turgut'ta olduğu gibi, halkın 

ana geçim kaynağı tütün üretimi ve tütün işçiliği idi. Buradan Söke, Milas, Kuş
adası gibi yerlere işçi gittiğini hiç duymadım.

Eskihisar'da feodal yapının kalıntısı 5 kardeş Bey vardı. Bunlardan biri İs

tanbul'da okumuş, medreseye gitmiş, kendi halinde, Çelebi bir zattı. Ondan söz 

edilirken Bey denmez, "efendi" denirdi. Geri kalan 4 kardeşin en varlıklı ve güç

lü olanı da Murat Bey idi. Murat beyin Milas, Söke yöresindeki çiftliklerinden bi

rinin 30.000 dönüm'den büyük olduğu söylenirdi. Eskihisar yakınlarında, Milas 

yolu üzerinde de çok büyük tarlaları, çiftlikleri varmiş. Murat beyin kahyası Mol

la Hüseyin çok görgülü, bilgili, sözü-sohbeti dinlenir bir kişi idi. öldürülen Mu

hammed bu kâhyanın büyük oğlu idi. Ortanca oğlu, dedikodulara kapılarak, ağa

beyinin intikamını almak için, bir şey yapmaya kalkışır diye, Molla Hüseyin onu 

uzun süre Eskihisar'dan uzaklaştırmış. Belki bunun temel nedeni onu da yitir

mek korkusu idi.

Murat Beyin Gavur Ali denilen bir de zorbası vardı. Gavur Ali Amerikan 

filmlerinde gördüğümüz insan azmanı, iki kişiyi yakalanndan tutup kaldıracak 

kadar güçti görünen, herkül gibi bir yaratıktı. Gavur Ali'nin hiç iş yapmadığı, 

kahveden kahveye, sokaklar arasında dolaştığı söylenirdi. Attığı kahkahaları, na

raları, savurduğu küfürleri 100 metre kadar uzaktan duyduğum çok olmuştur.

Gavur Ali'nin görevinin, Murat Beyin çıkarlarını korumak olduğunu bilme

yen yoktu, özellikle tütün işinin kızıştığı, çapa, kırma dönemlerinde Murat be

yin işçisini ayartmak kimsenin aklının köşesinden geçmezmiş. Buna karşın Ga

vur Ali M. beyin işçi gereksinmesini karşılar, başkasının işine gidenleri çevirir, 

tarlalardan işçi toplarmış. Gavur Ali, kaygısız, neşeli 5 dakikalık konuşmasında 

en az 20 kez küfür savuran, küfürlerini yeminle destekleyen bir kişi idi. Onun, 

sözünü ettiğimiz cinayetle ilgisi hakkında en ufak bir dedikodu duymadım.

Eskihisar'la Arkeologların oldukça uzun bir süreden beri ilgilendiği anlaşılı

yor. Asar-ı Atika bekçisinin bulunması buna kanıt olarak gösterilebilir. Bekçi, 

omuzundaki çifte ile mahalle aralarında, kazısı yapılmış, yapılacak olan yerler

de dolaşırdı. Onun görevlerinin başında, evlere uğrayıp, numaralı taşların yerin

de durup durmadığım öğrenmek geliyormuş. Köylü eski yapıtların taşlarını, özel 

yapılarında bol bol kullanmış. Bunlar arasında bilinen heykellerin parçaları, ke

merlerden, mezarlardan, anfiteatrlardan sökülüp getirilenler de varmış. Evlerden 

bu taşları söküp götürmek türlü yönlerden sakıncalı ve de masraflı olacağı için,
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arkeologlar bunları numaralamış ve yerlerinde bırakmış, işte bekçi, belli aralık

larla bu taşları yerinde görüp rapor veriyormuş.

Bir gün babam ve arkadaşlarıyla, Milas yolu üzerindeki kır kahvesinde otu

rurken, uzaktan bir köylü "Muallim Bey gavur mezarı buldum" diye koşarak ya

nımıza geldi. Orada bulunanlar,ellerine geçirdikleri kazma, kürek, dilmelerle olay 

yerine koştu. Onlara biz de katıldık. Adam, çift sürerken sabanın ucuna bir şey 

takılmış. Kürekle, eliyle biraz kazınca büyükçe bir mermerle karşılaşmış. Bu tür

lü olaylar oralarda sık sık görülürmüş.

üstündeki toprak temizlenen mermer, herkesin katkısı ve yardımı ile kaldı

rıldı, mezar açıldı; içindeki topraklar da temizlendi. Mermer bir sanduka çıktı or

taya. Aradıkları ve bulunduğunu bildikleri, öğrendikleri hiçbir şey çıkmayınca : 

"Bu mezar çoktan açılmış, talan edilmiş" gibi sözlerle kapak yerine kondu, top

rak düzeltildi, biz de kahveye döndük.

Eskihisar'da tütün fidanı yetiştirme döneminde hemen herkes eksperliğini 

ortaya kordu. Benim de zaman zaman katıldığım 5-6 kişilik gruplar fidanlıkları 

dolaşır : "kardeş sen bunun suyunu çok vermişsin", "üstünü sabanleyin yarım 

saat, öğleden sonra yarım saat açmak yeter, fazla güneş yakar bu fidanı" gibi, sa

hibine öğüt verirlerdi.

Cinayet olayı babamın moralini bozdu, dedim. Maarif Müdürü Fevzi Bey’le 
anlaşıyorlar, babam Kavaklıdere'ye Başöğretmen oluyor. Kavaklıdere Yatağan'a 

40 kilometre kadar uzakta ve hayvanla 8-9 saat çekiyor. Benim Turgut'ta kal
mam, hafta sonlarında gitmek şöyle dursun, ayda bir gitmeyi bile olanaksız duru

ma getirecek, beni de Kavaklıdere'ye veriyor, Fevzi bey. iki yıl süre ile Kavaklı

dere'de öğretmenlik yapıyorum. Lise, Mülkiye öğrencisi iken de yaz tatillerimin 

tümünü, ya da bir kesimini Kavaklıdere'de geçirdim. Babam, ben Almanya'da 

iken, İsparta ili emrine verilmiş, 10 yıl kadar da İsparta yöresinde (Eğridir, Senir- 

kent kasabalarında, İsparta Merkez İlçesine bağlı Lavus, Sav köylerinde, Eğridir'e 

bağlı Yeniceköy'de) öğretmenliği sürdürdü.

Kavaklıdere, Eskihisar'a, Turgut'a benzemeyen, belki eşi-menendi ülkenin 

hiçbir yerinde bulunmayan bir yerleşme birimi. Bu özellik hemen herkesin bakır

cılığın, kalaycılığın bir türünü iş-güç edinmesinden ileri geliyor. Dağlar, ormanlar 

arasında, kayalar üzerine kurulmuş bir köy. Çok eski bir geçmişi olmadığı da an

laşılıyor. Köye ilk gelen, burada herhalde çok hamam var, der. Eskiden hamam 

külhanlarında odun yakılırdı. Büyük, her biri 30-40 kilo olan kütükler üst üste yı

ğılır ve bu stok hemen her külhanın yanında görü&irdü ;

Köyün çok engebeli bir yerde kurulmuş olması, kütük yığınlarını gözler önü

ne seriyordu. Orada yaşamamızı sürdürdükçe, odun ve çıra yakma yöntemleri 

konusunda çok şey öğrendik. Bir aile 40-50 yük çıra yakıyormuş. Yükü 60-70 

kilodan 3.5-4 ton eder. Kavaklıdere'de o günlerde gaz lambası yalnız ramazanda 

iftar açtırmak için misafir çağırdıkları akşamlar kuDanılırdı. Belki çok varlıklı 

bir iki aile, ağa takımı biraz bu kuralın dışına çıkardı.
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Yakılan odunun tonunu, kilosunu imgede canlandırmak kolay olmalı. Çıra 

hem aydınlatma, hem de ısıtma aracıdır. Oturma ve yatmada kullanılan odaların 

ocakları çok büyüktür ve bacalar ona göre yapılmıştır. Ocağın arkasına belli ara

lıklarla 2 ölünkörü denilen demirler konmuştur. Bunların görevi üstüne konan kü

tüğü 5-6 cm. yukarıda tutmaktır. Bu yoldan havalanma sağlanıyor, kütüğün önün

de en az bir kilo ağırlığında olan çıralar yakılıyor. Yatıncaya kadar bu işlem sü

rüp gider.
Kütükler ortasından parçalanıncaya kadar ölünkörü demirlerinin üzerinde ka

lır. Bu sonuç için genellikle bir gece yeter. Ateşin yakınından bakır güğüm, top

rak testi hiç eksik olmaz. Küçük bir toprak testiye kuru mısır koyma alışkanlığı 

da vardır. Haşlanan mısırlar ev halkı, çocuklar, misafirler için leblebi, fındık, fıs

tık gibi çerezlerin yerini tutar.

Hemen herkesin bakırcılıkla ilgili bir iş tutmasının yakacak bolluğu ile de 

yakın ilgisi vardır. Kayaflarm topladığı eski bakırdan, türlü yöntemlerle eritme

den yararlanılabilecek olanlar ayrılır, geriye hurdalar kalmıştır. İşte bunlar, o za

man sayısı 5-6 olan tezgahlarda eritilir, dövülür, yeni bakır yapılır. Bunlar şimdi, 

eski bakır meraklıları için, aranan değerli parçalardır. O zaman harcıalemdi.

Hurdayı eritip küçük toprak potalara dökmek, döverek istenen ilk biçimi, 

kabaca vermek, işkence denilebilecek nitelikte, güç ve de sağlığı, özellikle dizleri 

yıpratan bir iştir. Bu konuda en ağır yükü usta taşır. Ustalar hayvan postundan 

yapılmış, kalın bir önlükle vücutlarının ön kesimini, çok yüksek sıcaklıktan koru

maya çalışırlar. Usta, sapları uzun iki kerpetenle külçeyi örsün üzerinde çevirir, 

kalfalar ve çıraklar da, ellerindeki ağır çekiçleri vururlar.

Bakırcılığın böylesi Kavaklıdere’den başka bir yerde daha yapılırmış; Kütah

ya’da. Kavaklıdereliler bundan kendilerine haklı ve büyük bir gurur payı çıkarır

lardı.

O günlerde bu işin kökenini araştırmak için hiçbir çaba göstermediğime 

üzüldüğümü söylemek isterim. Nereden gelmiş de bir avuç insan, orada tutunmuş; 

ilk başta hangi güçlüklere, engellere uğramışlar? Düş kırıklığına uğradıkları, bu

nalım geçirdikleri dönemler olmuş mu? Yeni bakır satmak, eski bakır toplamak, 

kap kalaylamak vb. için nerelere kadar gitmişler? (Sivas'a kadar gittiklerini söyle

mişlerdi).

1981 yazında Kavaklıdere'ye uğradım. Şimdi orada lise de var. Eski anılan 

yenilemekten, bu konuda bir araştırma yapmayı önermeye sıra gelmedi, diyece

ğim. Bir lise öğretmeni, çok zaman yitirmeden araştırma işine başlayabilir. Za

manımı çoğunlukla Datça'da geçireceğime göre, Kavaklıdere'ye uğrayıp bu iş 

için bir gönüllü bulmak isterim.

Burada bir spekülasyon yaparak, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar 

Kurumu'nun (TÜBİTAK'ın) devreye girmesini de önerebilirim Konunun ekono

mik ağırlığı ortada. Yurt içinde buna benzer adacıkların olması da beklenir, ü l

kenin gerçekleri, sorunları, olanakları vb. bu türlü araştırma ürünlerinin bir araya 

getirilmesi ile su yüzüne çıkar, çözüme kavuşturulur.

32



O günlerin ulaştırma koşulları göz önüne getirilirse, yapılanın çapı daha iyi 

anlaşılır. Kavaklıderelilerin, il merkezi Muğla, sonradan bağlandıkları Yatağan'la 

ilişkileri çok sınırlı idi. Nüfus, tapu, adliye işleri için Muğla'ya giderlerdi. Aydın' 

ın Bozdoğan ilçesi onların en çok uğradığı yerdi. Gönderecekleri ya da getire

cekleri mallar trenle Nazilli'ye, oradan kamyonla Bozdoğan'a gelirdi. Bozdoğan' 

dan, Madran Dağlarını deve, katır ve merkeplerle aşmak zorunda idiler.

özetle, Kavaklıdere’de bakırcılığın yapılması, tutulması yalnız orman içinde 

olması, kömürün bolluğu ile açıklanamaz. Belki bu önemli bir etkendir, ama ça

mı, kömürü bol olan yalnız Kavaklıdere mi? Neden oralarda değil de, yalnız Ka

vaklıdere'de bu iş yapılmış? Neden ikinci bir örnek ortaya çıkmamış.

Yakıt konusuna da değineyim. Bakır eritilen tezgâhların hemen hepsi hafta

nın bir gününde çalışmaz, o gün kömür yakmağa gidilir. Usta-kalfa-çırak, hemen 

herkesin bir hayvanı vardır. Sabah erken yola çıkılır, akşam karanlığında kömür 

yükleri ile dönülür. Soğuksuyu olan bir kaynağın yakınında bu iş yapılır ve bir 

piknik havası içinde geçer. Şarkı, türkü söylenir, oyunlar oynanır. Belli yöntem

lerle kesilip, piramit biçiminde dizilen ağaç dallarının üstü çamurla örtülmüştür. 

Duman yalnız baca görevini yapan, ortadaki delikten çıkar. Kömürleşme olduk

ça uzun sürer. Bu fırsattan yararlanarak, başta usta olmak üzere, isteyenler çam

ların gölgesinde uyku kestirir.

Kavaklıdere'de çiftlik sahibi türden, marabasını, ortakçısını, tarım işçisini 

sömüren ağa yoktu. Çünkü tarla, çiftlik yoktu. Hemen herkesin bakırcılıkla, ka

laycılıkla, gezgiç bakırcı esnaflığı ile bir ilgisi vardı. Yazın genellikle 1-1.5 saat 

uzaklarda olan yaylaya göçerlerdi. Yaylada birkaç karık soğan, biber, patates, 

domates, fasulye, nohut, kabak gibi şeyler yetiştirirler, birkaç da keçi beslerler

di. Bunların bir kesimini kuruturlar, keçileri kesip kıyma, sızgıç, pastırma yapar

lar. kış için stok ederlerdi. Yemeklerine çok acı, dövülmüş kırmızı biber kattıkla

rını vurgulamadan geçemeyeceğim. Söylediklerine göre bir aile yılda 30-40 kilo 

kadar bu türden acı biber yermiş, (mevsiminde yedikleri yeşil biberler bu hesaba 

girmiyor) Yaylada biber kurutmağa başlarlar. Bunların dövülecek kertede kuru

ması köyde tamamlanır. Köyün belli yerlerinde taş dibekler vardır. Bunlardan ya

rarlanmada bir gelenek oluşmuştur. Sıra kimde ise hemen bütün bir gün dibeğin 

birini o kullanır. Yeterince kurumuş biber, sapı ile, tohumu ile dibeğe atılır, kız

lar, kadınlar, gelinler bu iş için seferber olmuştur. Ağaçtan yapılmış büyük tok

maklarla dövülen biber dibekten çıkarılır, yerine yeniden kuru biber konur. Dö

vülen biberler kalburlardan, eleklerden geçirilir, işe yaramayacak kapçıklar atılır, 

birkaç çuval dövülmüş, acı biberle eve dönülür.

Bizim, komşuların verdiği bu türden 300 gram (100 dirhem) kadar biberi bir 

yılda bitiremediğimizi çok iyi anımsıyorum. Herkes kendi biberini hazırladığı, ya 

da çok olan komşulardan değiş tokuşla sağladığı için, dövülmüş biberin ederin

den söz edildiğine hiç tanık olmadım.

Kavaklıdere'de feodal dönem kalıntısı ağa yoktur, dedim. Oradaki, adının 

sonunda ağa sözcüğü bulunan varlıklı kişilerin çiftlikleri, tarlaları, Bozdoğan'dan
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başlayarak Nazilli ve Aydın yöresinde imiş. Bunların, ekonomik bunalım döne

minde^ oralardaki taşınmaz mallarına yenilerini ekledikleri de söyleniyordu. Ara
da, borç para almak için Bozdoğan, Nazilli, Aydın yöresinden gelenlerin olduğu 

görülüyordu. Tahir Ağa'nın oralarla ilişki bakımından önde geldiğini de bilmeyen 
yoktu. _

Köye vardığımız ilk günlerde, ağa takımının ikiye bölünmüş olduğunu sez

mek güç olmadı. Tahir Ağa ve yandaşlan, nahiye müdürünü ellerine geçirmişler, 

istedikleri gibi oynatıyorlar, kullanıyorlarmış. Karşı taraf, babamdan yararlanma

yı denedi. Bunda başarılı olduklarım söyleyeyim. Kısa sürede babamla nahiye 

müdürünün arası açıldı. İki taraf birbirinin gölgesine basmak için fırsat kollamağa 

başladı. Babamın görevi açık vermeye elverişli değildi ama, onlar bulmuşlar. Bir 

gün babam öğrencilerden birini tokatlamış. Hazırladıklan dilekçeyi çocuğun ba

basına imzalatıp, Maarif Müdürlüğü'ne göndermişler. Çocuğun babası, soruştur

ma için gelen Müfettişe verdiği ifadede :

"Bana bir kâğıt imzalattılar ama, içinde ne yazılı olduğunu bilmiyordum. 

Muallim gerektiğinde döver, azarlar da, sever de. Dayak cennetten çıkmıştır. Ho

canın vurduğu yerde nur, ananın vurduğu yerde gül biter." gibi şeyler söylemiş. 

Müfettiş de dosyayı kapatmış.

Karşı tarafın saldmsı ürününü verdi. Nahiye Müdürü tutuklandı; Muğla Ceza

evinde uzunca bir süre yattı; meslekten çıkarıldı.
Karşılıklı saldmlar döneminde, Müdürle ağalar arasında şu türden konuşma

lara çok tanık oldum. İş saatlerinde ağa, ya da yandaşları ile tavla, iskambil kâ

ğıdı oynarken, müdür :

"Ben memurum. Bu saatte masamın başında bulunmalıyım. Bu kadarı yeter. 

Sonra devam ederiz” gibi şeyler söylüyor, onlar da, biri bırakıp, öteki sürdürmek 

koşulu ile :

"Müdür bey işinden atarlarsa aç mı kalacaksın? yiyeceğin ekmek benden, et, 

yağ da benden, ev kirası, elbise de benden diyorlar, yılışık yılışık gülmeler, kah

kahalar birbirini izliyordu. Benim gibi, başka masalarda oturanlar da bunlan ke

sin kes duyuyordu. İlk günlerde biraz ilgi gösteren bu ağa takımı ve yandaşlan- 

nın, tutukluluk uzadıkça, Muğla’ya hiç uğramadığı, ya da müdürü görmeden sa

vuşup geldikleri söylentisi yaygındı.
Babamın açık vermediğini kesin kes söyleyebilirim. Köylüden hediye bile al

mazdık. Alsak da karşılığında hanen bir şeyler verirdik. İkimizin aylığının topla

mı 100 TL.nin biraz üstünde idi. Ayda 1 TL. ev kirası ödüyorduk. Türkiye'de bu

lunabilecek en güzel balın (Madran dağlarında üretilen Karakan Balının) okkası 

20-22.5 kuruştu. O günlerde toz şekerin okkası 25 kuruştu. Sanki hakkında ka

nun, ayet, hadis varmış gibi, bal fiyatının şekerden yüksek olamıyacağına herkes 

inanırdı. Demek ayda elimize gecen 100 TL. ile en az 500 kilo bal alabilirdik. Bu

günkü duruma göre, kilosu 800 TL.den 400.000 TL. eder.

Cuma günleri pazar kurulurdu. Mevsimine göre 15-20 kilo kadar olan sandık 

armudu 40-50 kuruşa aldığımız olmuştur.

Babam tavla, iskambil kâğıdı oynamakla birlikte, boş zamanını çoğunlukla
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bakırcı dükkânlarında geçirirdi. Kendi yaptığı, üzerine kardaşlanmın, benim ad

larımızı yazdığı birkaç maşraba, sürahi, çiçeklerle donattığı (buna yazma derler) 

birkaç tabak tepsi bile vardır. Sömürii aramak gerekirse, belki bakır alışverişinde 

ona ikramlı davranırlardı, diyebilirim. Hepsi bu kadar.

Nahiye Müdiirü'nün görevi ise her zaman oyuna gelmeye elverişli idi. Yurdun 

her köşesinde yöneticileri tuzaklarına düşürmek için pusu kuranlar bulunur. Kü

çük yerlerde sayıları bir düzineyi geçmeyen kamu görevlilerinin, birbirleri ile an

laşmak yerine, oyuna gelmeleri az görülen şey değildir. Bu ortamın kalkınmamızı 

olumsuz yönde etkilediğini, geciktirdiğini, devlete karşı olan güveni sarstığını 
söylemek, abartma olmaz.

Sözünü ettiğim Müdürden sonra, uzunca bir süre Jandarma Assubay Mehmet 

Çevuş, Müdür, ya da vekil olarak Kavaklıdere'de çalıştı. M. Çavuş yaşını başını 

almış, feleğin çemberinden geçmiş bir insan; eski harfleri iyi biliyor, ama yeni 

harfleri daha öğrenmemiş, öğrenmeye de pek istekli görünmüyor. Hemen ilk gün

lerinde ben M. Çavuş'a özel kalem müdürlüğü yapmağa başladım

Haftada en az bir gün, uygun bir zamanda makam odasına gidiyorum, birkaç 

saat beraber çalışıyoruz. Gelen evrakı, tamimleri ben okuyorum, o dinliyor. İlk 

günlerde, yanıtları o dikte ediyordu. Yanıtların çoğunlukla birkaç klişede topla

nabileceğini hemen gördüm. Bu tür yazılara yanıtları ben hazırlamağa başladım. 

Çoğu kez, okumadan konunun ne olduğunu söylüyordum, o da imzasını atıp 
postalıyordu. O zamanlar daktilo yoktu. Böylece ben bir yandan el yazımı pişir

mek, geliştirmek fırsatını buldum, bir yandan da Nahiye yönetiminin ayrıntıları 

hakkında oldukça geniş bilgi edindim. Ona sormadan hazırladığım yazılar, ço

ğunlukla şu konularla igili idi :

— Suriye sınırından ülkemize girdiği bilinen, sarı saçb, mavi gözlü, kısa pan

tolon giyen ... uyruklu X.'ın Nahiyeniz dahilinde bulunup bulunmadığı.

Bu türden yazılara : "Yapılan tahkikat ve taharriyat (araştırma ve soruştur

ma) neticesinde X'in Nahiyemizde bulunmadığı anlaşılmıştır” biçiminde yanıt 
veriyorduk.

Nahiye’deki hayvanların, örneğin sığırların rengi, boynuzlu olan ve olmayan

ların sayısı, canlı olarak kiloları, bitki türleri, meyveli meyvesiz ağaçlar hakkında 

da rakam, bilgi istendiği çok olurdu. Onun kafadan attığı rakamlarla, bu yazılar 

da tatlıya bağlamyordu. Ben ilk günlerde: "Cuma günü pazara muhtarlar gelir. 

Onlardan bilgi aldıktan sonra bu soruları yanıtlasak daha iyi olmaz mı?" demek 

istedim. Sunturlu bir küfür savurduktan sonra "İnanmazlarsa gelip saysınlar" de

yip kesti.

Yanıtlar : "Şeref -sadır olan ... tarih ve No.lu tahriratı âlileri cevabıdır" sö

zü ile başlıyordu.

Mehmet Çavuş bu hizmetimi ödüllendirmek için olacak, kimilerini dilekçe 

yazdırmak için bana gönderiyordu. "Fehmi Beye git, aklı başında bir dilekçe ol

sun” diyormuş. Varlıklı kişilere, 1 TL. vermelerini de söylermiş.

Ben her ay 3-5 TL. dilekçecilikten para alıyordum Kesinlikle söyleyemem,
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ama, para aldığım kişiler çoğunlukla haksız çıkar sağlamak, başkalarını ezmek 

eğiliminde görünüyorlardı. Buna karşın kimsesiz, fakir görünenlerden para almak 

şöyle dursun, pul paralarını da cebimden öderdim. M. Çavuş bu gibileri gönderir

ken : "Senden para almaz, can ve gönülden dua edersin, Allah razı olsun dersin, 

ona yeter artar' demeyi de unutmazmış.

M. Çavuş'un küçük oğlu Ahmet, terzi kalfası olarak çalışıyormuş. Ailesi ile 

gelince, Kavaklıdere'nin ilk terzi dükkânını o açtı. Kısa sürede Ahmet'in dükkanı 
en çok uğradığım yer olmuştur.

Kavaklıdere'de, anlatmağa değer özelliği olan, pek çok insan tanıdım. Bun

lardan ikisi, Büber Hoca ve Hacı Mehmet Ali üzerinde duracağım.

B. Hoca. Osmanlı ülkesinin pekçok yerini gezmiş, görmüş, savaş dışında bir

çok olaylara karışmış, mollalık, müderrislik, vaizlik, imamlık, hatiplik etmiş. 

Sohbetine doyulmayan, belki 80'in üstünde, yaşlı bir zattı. Zaman zaman birkaç 

arkadaş, örneğin terzi Ahmet, Hacı Hamdi'nin oğlu Mustafa ile biraz kahve, çay, 

şeker alır, ziyaretine giderdik. Çoğunlukla bize yakası açılmadık seks öyküleri 

anlatırdı. Bunlardan birini, Roma Kulübünün hazırladığı tuzağa benzeterek, 

Cumhuriyet Gazetesi nde çıkan NELER OLACAK, NELER OLACAK başlıklı 

yazımda dile getirdim. B. Hocanın anlattığı öykü şöyle :

— Köy değirmenine bir gün güzelce bir kadın un öğütmeye gidiyor. Değir

menci kadına göz koymuştur. Akşam olup öteki müşteriler gittikten sonra, de

ğirmenin kapılarını kapatıp sürgüler. Kadının sırası da gelmiştir. Dökülen unların 

kalınlığını, inceliğini ayarlar. Kadın da unları, bir yandan boşalan zahire çuvalla

rına doldurmaya başlar. Bir kör kandil değirmenin içini şöyle böyle aydınlatır.

Değirmenci kadına oldukça yakııı bir yere oturur, gözlerini yumar, arada : 

"Neler olacak, Neler olacak” diye mırıldanmaya başlar. 3-5 dakika aralıkla bu 

sözler yinelenmektedir. Kadın dayanamaz, sorar. "Neler olacak amca?'' Değir

menci yanıt vermeden 3-5 dakika aralıklarla bu sözleri yineler. "Neler olacak, 

neler olacak". Kadının sinirleri iyice gerilmiştir. "Neler olacak değirmenci amca, 

yoksa kıyamet mi kopacak?" der.

Değirmenci "Ah hatun, kıyametten de beter olacak. Şimdi ben sana saldıra

cağını. Sen He demiyeceksin, gidip kocana söyleyeceksin. Kocan geüp beni öldü

recek. Benim oğlan gidip senin kocanı öldürecek, senin oğlan gelip benim oğlanı 

öldürecek" der, soylarında öldürülmedik insan bırakmaz ve susar.

Değirmenci belli aralıklarla "Neler olacak, neler olacak" sözünü yinelemeyi 
sürdürür. Kadın dayanamaz ve "He dersem nolcek?" deyiverir. Değirmenci "İşte 

o zaman kına gibi un olacak" der ve öykü burada biter.

B. Hocanın türlü çeşitli ziyaretçileri var. Bunlar döndükten sonra, öğrendik

lerini ballandıra ballandıra anlatırlar, yeni ziyaretlere hazırlanırlardı. Gelenlerin 

varlık, inanç durumuna göre, peri masalları, Aiımediye, Muhammediye kitapla

rında geçen öyküler, Cennetteki huriler, gılmanlar, Kur anda geçen Yusuf ile Ze- 

liha'nm aşk serüveni B. Hocanın sermayesinin çoğunluğunu oluşturuyordu. B. 

Hoca bunlarla yetinmez, başından geçenleri, serüvenlerini, medrese yaşamını,
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gezdiği yerlerde gördüklerini, tanıdığı Evliya düzeyine ulaşmış ulu kişileri devre

ye sokar, gelenleri akmak şöyle dursun, yeni bilgilerle donatarak gönderirdi. Bu 

durumu ile B. Hocanın nabza göre şerbet vermenin baş uzmanı olduğu kesin kes 

söylenebilir. Kadınların Hocayı ziyaret ettikleri hakkında hiçbir şey duymadım. 

Bunun başlıca nedeni, onların böyle şeylere ayıracak zamanlarının hemen hiç ol

mamasıdır. Kavaklıdere kadınlarının başlarını kaşıyacak zamanı yoktur, demek 

abartma sayılmaz.

Kendisinden söz edeceğim ikinci kişi Hacı Mehmet Ali'yi, 35 yıl kadar önce, 

İstanbul İş ve İşçi Bulma örgütü'nün çıkardığı Türk İşçisi Gazetesi'nde tanıtmış
tım. özetle onu, laf değil, iş üreten diye tanımlamak isterim. Ben gördüğümde ve 

tanıştığımda yaşı 70'in üstünde idi. Onun elinden gelmeyen iş yoktu : Demirci, 

çilingir, semerci, saatçi, dülger, marangoz, yapı ustası idi. Bütün bu işlerde yöresi

nin en yetkili uzman kişisi olarak ün salmıştı. Yerini bulsa idi Edison olmak için 

hiçbir engel tanımazdı, diyebilirim. Körük bağlatmak için Muğla'dan, Aydın dan, 

Denizli'den ona gelenlerin çok olduğu söylenirdi. H. Mehmet Ali tamir için ken

disine getirilen saatlerin parçası yoksa (çoğunlukla bulunmazmış), ağaçtan, kö

seleden oyarak keserek parçayı yapar, saati işletirmiş. Şakacılığı da güçKi olan 

Hacı Ustaya tamir için saat götürenler, çoğunlukla :

— Hacı amca bu mübarek yine durdu. Bak bakalım, ağaçtan mı, köseleden 

mi yaparsın parçasını, bir şeyler yap da işletiver, dermiş. O da :

— Ulan eşek sıpası, ben bu işleri bu kadar yaparım. Gücün yetiyorsa, Muğla' 

ya. Aydın'a, İzmir’e git, yeni bir saat al, ya da bunu tâmir ettir dermiş.

Yapı konusunda Hacı amca gönüllü danışmandı. Kavaklıdere’nin kayalık bir

kaç tepe üzerine kurulduğunu söylemiştim. Çok sık olmamakla birlikte, arada 

bir, yeni evlerin yapıldığı da olurdu. Hemen her evin taşı, kendi arsasındaki kaya

ların, barutla atılması, parçalanması ile sağlanırmış. Kayalar çelik kalemlerle ye

rine göre 40-50 cm.den az olmamak üzere delinir, barut ve fitil konur, çaputlarla 

sıkıştırılır, işçiler uzaklaştıktan sonra biri fitili ateşler. İşte bütün bunlar yapılır

ken Hacı usta "deliği şuralardan açın, şu kadar derinlik yeter" gibi komutlarla 

çalışanları uyarır ve fitillemenin sonuna kadar oradan ayrılmazmış.

"Kayalar Hacı ustadan korkar, onu görünce titremeye başlar" dediklerini 

çok duydum. Taşların, kayaların damarlarını izlediği, delikleri ona göre açtırdığı 

anlaşılıyor.

Hacı amcanın soyu-sopu, kardaşları, çocukları, torunları son derece çalış

kan, sorumluluk duygusu yüksek, tuttukları işi eksiksiz yapmağa çalışan dürüst 

insanlardı. "Onların ailesinden hiç kimsenin üstüne sabah güneşi doğmaz" derler

di. Bu söz, büyük-küçük, çoluk-çocuk herkesin güneş doğmadan kalktığı anla

mına gelir.

Rekor Hacı amcalarda olmakla birlikte, Kavaklıderelilerin tümünün yete

nekli, çalışkan, işten, güçlüklerden yılmayan kişiler olduğunu söylemeliyim.

Bir gün derste çocuklara "kaç saat, yorulmadan, takattan düşmeden yol yü

rüyebilirsiniz?” diye sormuştum. Çocuklar birbirlerinin yüzüne baktıktan sonra, 

hemen oybirliğiyle : "Yürümenin saati, günü mü olurmuş" dediler. Aşağıdaki 3
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koşul yerine gelirse 3 gün, 5 gün, 10-15 gün sürekli yürür, giderlermiş.

— Ayakkabıları rahat olacak, ayaklarını sıkmayacak,

— Karınları doyacak,

— Gece yatıp uyuyacaklar, gündüzleri yürüyecekler.

3 yıl öğretmenliğim sırasında, yalnız bedensel direnç bakımından değil, ka

fayı kullanma alanında da, üstün nitelik taşıyanların pek çok olduğu kanısını 

edindim. Bir örnek vereyim. Kavaklıdere'de iken iki yıl 4. ve 5. sınıfları okut

muştum. Romen rakamlarını öğretirken, bunlarla yalnız tarih atıldığını, 4 işlem 

yapılmadığını söylemiştim, öğrenciler kendi aralarında tartışmışlar. Madem ki 

rakamdır, niçin 4 işlem yapılmasın? Geçmişte bunlarla 4 işlem yapılan bir dö

nem olmamış mıdır? sorularıyla karşıma çıktılar.
Ben hiç öyle bir şey duymadığımı, kitaplarda anlattığım gibi yazüdığım, 

söyledim. "Orta okul öğretmenlerime yazayım, belki bir bilgi verirler" dedim.

Romen rakamları ile dört işlem yapılır, ya da yapılmaz; herhangi bir dö

nemde yapılmıştır, ya da yapılmamıştır konusu bence o kadar önemli değil. Köy 

çocuklarının böyle bir soru ile karşıma çıkmaları beni etkiledi, düşündürdü. Yıl

lar sonra karşılaştığım matematik, tarih öğretmenlerine, Teknik üniversite Pro

fesörlerine, böyle bir şey düşünüp düşünmediklerini, öğrencilerinin kendilerine 

böyle bir açıklama için gelip gelmediklerini sordum Aldığım yanıtların tiimü 

"HAYIR" oldu. Olayı anlatınca, köy çocuklarının kafalarını kullanmadaki üs

tünlüğü onları da etkiledi.
Turgut'ta tanık olduğum gizli yarışma, Fettah'ın kişiliğini kazanması, bura

da değinmediğim pek çok olay, köylerde, daha çok gecikmeden, değerlendinnek 

zorunda olduğumuz bir gizilgücün (potansiyelin) bulunduğu kanısını bende kök

leştirirn iştir. Çoban olmak istemeyen Şükrü Kaya'nın tüm yaşamı da bu kanımı 

destekler niteliktedir.
Kavaklıdere Îlkokulu'nun 4. ve 5.ci sınıflarında Şükrü Kaya'yı iki yıl okut

muştum. Kendisiyle yazışmalarımız, haberleşmelerimiz sürüp gitmişti. Şükrü, 

İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Ankara'ya gelip gitti. Belki 40 yıl sonra onu 

1981 yazında, Kavaklıdere'ye uğradığımda, köyü olan Mesevle (yeni adı ile Çay- 

boyu) de yine gördüm. 1983 yılı Kasım ayının sonlarında yolum İzmir'e düşmüş

tü. Bu kez Şükrü'yü evinde ziyaret ettim. 1982 başlarında Ş. Kaya, eşiyle, Anka

ra'da doktorluk yapan damadım, kızını, torunlarım görmeye gelmiş, bana da uğ

radılar.

İlkokulu bitirdikten sonra Şükrü, dayısının hayvanlarını otlatmağa başlıyor. 

(Babası ölmüştü) Her gün "ben çoban olmak için mi ilkokulu bitirdim?" sorusu

na yanıt arıyor. Sonunda, yapıcılık, dülgerlik, marangozluk öğrenmeye karar ve

riyor. tasarladığı planı uygulamaya koyuluyor.

Hayvanlan başı boş bırakan Şükrü Yatağan'a gidiyor. Orada ailece tanıştık

ları bir usta vardır. Ustaya durumu anlatıyor : "Bana yapıcılığı, dülgerliği öğrete

ceksin. Gündelik, haftalık istemem Karnımı doyur, yatacak yer göster yeter. En 

önemli koşulum, dayım, anam, izimi bulup geldiklerinde, beni onlara teslim et

meyeceksin" diyor.
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Akşama doğru dayısının hayvanlan birer ikişer köye dönüyorlar. Ama Şük

rü ortalarda yok. Dayısı, anası, komşular Şükrü'yü aramak için dağlara, tepelere 

koşuyorlar. Yaşlı ana bir yandan gözyaşlarını siliyor, bir yandan da "Şükrüm sa

na ne oldu, neredesin" diye çığlıklar atıyor. Vahşi hayvan parçalamış olabilir, 

belki yıkanmak için soyunup suya girmiş ve boğulmuştur diye elbiselerini arıyor

lar. Bir yandan hava da kararmıştır. Şükrü'nün hiçbir izine rastlamadan köye 

dönmek zorunda kalıyorlar.

Bu arayış birkaç gün sürüyor. Yaslı ana yemekten içmekten kesiliyor, sonun

da Şükrü’nün nerede bulunduğunu öğreniyorlar. Anası ve dayısı onu getirmek 

için Yatağan'a gidip ustaya başvuruyorlar.

Aile dostu olan usta, çocuğun iyi niyetini anlatmayı başarıyor. Şükrü anası

na ve dayısına : "Köye götürür ve yine bana çobanlık yaptırmaya kalkarsanız, bu 

sefer ölümü bulursunuz" diyerek gözdağı da vermiştir, öte yandan, dayısının ya

nında sığıntı olmaktan kurtulacağı, ayrıca meslek sahibi de olacağı için, anası 

kardaşına sezdirmeden, bu çözüme sevinmektedir. Şükrü kısa sürede zanaatı öğ

reniyor. Bir arkadaşıyla ortak oluyor, komşu köylerde, ustalığı onlardan, malze

mesi, işçiliği evsahibinden, götürü pazarlıkla, ev-ahır-samanlık yapmaya, ambar 

çakmağa, başlıyorlar. Mal sahipleri karınlarını doyuruyor, yatacak yer gösteriyor.

Şükrü askerde çavuş olmuştur. Köye dönüşünde bir süre yine yapıcı ustası 

olarak çalışırken, eğitmenlik uygulaması başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan ön

ce ve de bu savaşın başlarında, askerde başarı gösterenleri, ilkokul mezunlarım 

5-6 ay gibi kısa süren bir kurstan geçirerek, küçük köylere (genellikle kendi köy

lerine) eğitmen olarak göndermişlerdi. Bu uygulama 5-6 yıl sürdü.

Şükrü, Kızılçullu'da açılan eğitmen kursunu bitirerek, kendi köyünde yeni 

açılan 3 sınıflı okula atanıyor. (Şükrü, Kavaklıdere'ye 5-6 km. uzaklıkta, yeni 

adı Çayboyu olan Mesevle köyündendir. Okula her gün birkaç arkadaşıyla yürü
yerek gelir giderdi.)

Belki Şükrü'nün çobanlığı bırakıp, usta yanma gitmesi ile, benim öğretmen

liği bırakıp, liseye gitmem arasında, paralellik değilse bile, temelde benzerlik ku

rulabilir. Köy öğretmenliğini küçümsemek aklımdan geçmez ama, ben 3 yılımı, 

sürekli Mülkiye mezunu olmak düşleriyle geçirdim. Gazetelerde, dergilerde 10- 

20, gerektiğinde 30 sayıda biten romanlar, öyküler gibi, ben de sürekli Mülkiye 

mezunu olmak düşü görüyordum, kuruyordum.

Otelde kâtiplik, bir mağazada tezgahtarlık yapar, para biriktirir, liseyi, arka

sından Mülkiye'yi bitirir, kaymakam, vali olurdum. Arada bir düşleri yarıda bıra

kır : "Fehmi sen çok aptalsın, köydeki şu haline bak, bir de mülkiye mezunu ol

mak düşlerine" derdim. 5-10 gün, ya da birkaç hafta sonra, dayanamaz, Mülkiye 

mezunu olma düşlerine yeniden başlardım.

Bu tutkunun kaynağım kesin kes bilmiyorum. Belki şu olaylar ve gerçekler 

etken olmuştur, diyeceğim :

— İsparta’da maiyet memuru olan Mülkiye mezunu Edip Yavuz bize Edebi

yat derslerine gelmişti. Belki benim gibi, onu örnek almak isteyen arkadaşlar çık

mıştır, diye düşünüyorum.
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— Ortaokul Müdürümüz Hilmi Dilmen, tatilde beni her gördüğü yerde : "Feh

mi meteliğin meydan sinisi olacak, para biriktirip okuyacaksın ve başarılı olacak

sın" derdi.

— Tatilde İsparta'ya geldiğimizde, liseye, üniversiteye giden arkadaşlarla, sık 

sık buluşur, tavla, kağıt oyunları oynar, sohbet ederdik. Tartışmalarda bunların 
arasında bizim gibilere "köy öğretmeni bunu anlamaz" diye yüksekten bakanlar 

olurdu. Ya da bana öyle gelirdi. Ortaokuldaki durumunu bildiğim bu gibiler için: 

"Tahsile devam etseydim, en az sizin kadar başarılı olurdum. Bir gün bunu kanıt

layacağım" derdim.

— Ekonomik bunalımın ağır etkisi altında ezilen köylüye, halk kesimine ya

rarlı olmaya hazırlık bakımından, üst düzeyde yönetici olmayı daha uygun buldu

ğum için, yüksek öğretimin başka dallan için değil de, Mülkiye mezunu olmak 

için düşler görüyordum, kuruyordum.

Bir gün öğretmenliği bırakmayı kesin kes kafama koyduğum için, ana ve ba

bamın, daha ilk yıl yaptıklan evlenme önerisini, alışılanın çok dışına çıkarak, na

sıl reddettiğimi yukanda açıkladım.

Pedagoji, psikoloji okumamıştım, ama müfettişlere bildiğimi, düşündüğümü 

söylemekten hiç çekinmiyordum. Hakkımda verecekleri raporlarda "öğretmenli

ğe yaramaz" derlerse, ekmeğime yağ sürülür, havasında idim.

öğretmenliğimin son yılında Salih Zeki adında bir müfettiş geldi. Dersleri

mize girdi, komşu köylerin öğretmenlerini de, sorunlan, belli konulan tartışmak 

konuşmak için Kavaklıdere'ye çağırdı. Hepimizin bulunduğu sınıfta, öğrencile
rin karşısında bir de deneme dersi verdi. Deneme dersinden sonra, müfettişin 

başkanlığında toplantımızı sürdürdük.

Müfettiş S.Z. plana ağırlık veriyor, derste söylenecek hemen her şeyin plana 

yazılması gereğinin Bakanlığın, Maarif Müdürlüğü'nün emri olduğunu söylüyor

du. Ben sık sık söz alarak, bir ders saatinde söylenecek sözler birkaç saatte yazıl

maz. Bize bol kitap, dergi gönderin, çocuklara soru sormak, kafalarını kullanmak 

için fırsatlar hazırlayalım, diyordum. Arkadaşlar ve babam, yapabildikleri ölçü

de, müfettişe çaktırmamağa dikkat ederek, eteğimi çekiyor, gözleriyle, kaşlarıy

la "çok ileri gidiyorsun" işareti veriyorlardı. Ben ise, deneme dersi yaparken, mü

fettişi çok zayıf bir yerinden yakalamıştım.

Deneme dersinin konusu kibrit idi. Dersin başında, konuya girmeden, men

dile sardığı kibrit kutusunu cebinden çıkardı: "Çocuklar bu mendilde ne var, bi

lin bakalım" dedi, öğrencilerimizin çoğu "kibrit kutusu, efendim" diya bağırdı

lar. Müfettiş "canım belki ben tahta parçasını kibrit kutusu büyüklüğünde kestim 

ve mendile koydum" dedi. Birkaç öğrenci, müfettişten elinde tuttuğu mendili 

sallamasını istediler. Kibrit sesi çıkınca, müfettiş de konuya girdi. İlk insanların 

ağaçları sürterek ateş yaktığım ... anlattı.

Bir önceki tatilde, yine Muğla’nın Milas yöresinde öğretmen olan bir arka

daş İsparta’da aynı numarayı yapmış ve mendile koyduğu kibrit kutusunu cebin

den çıkararak, masada oturanlara göstermişti. Sonunda müfettiş Salih Zeki'nin 

kibriti orada da deneme dersi konusu yaptığı anlaşıldı. Bu bilginin benim rahat
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konuşmamda, müfettişe karşı çıkmamda büyük payı olduğunu söylemeliyim 

öte yandan, öğretmenlikten ayrılırsam sudan çıkmış balığa dönmeyeceğim kanı- 

sındaydım.

Milas yöresindeki deneme dersi olayından babama ve arkadaşlara söz etme

den Muğla Maarif Müdürüne yazdığım mektupta, deneme dersi konusunda şöyle 

diyordum :

"Bir müfettiş iki ayrı bölgede deneme dersi yapmak için konu bulamaz, aynı 

şeyleri yinelerse, bizim gibi tecrübesiz öğretmenler ne yapacağız? Numune dersi 

niçin verilir? Biz derslerimizde hep kibritten mi söz edeceğiz?”

Maarif müdürü, benim mektubumu okuduktan sonra Salih Zeki Beyi çağır

mış ve mektubu uzatmış. Salih Zeki bey 15-20 dakika sonra, istifa dilekçesi ile, 

Maarif Müdürü'nün odasına dönmüş, Salih Zeki’nin, Muğla'ya komşu bir ilde da

ha uzun yıllar, ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra, emekli olduğunu öğrendim.

Ben ise hemen o ders yılının sonunda (1930-31 ders yılı) öğretmenliği bıra

karak. İstanbul'a gittim ve Pertevniyal Lisesi'ne girdim.

Yaz tatillerinde, Madran dağlarını hayvanlarla aşarak, Bozdoğan üzerinden 

kamyonla Nazilli'ye, oradan da trenle İsparta'ya gitmek daha uygundu. Bozdo

ğan'da, Nazilli'de, hatta Denizli'de birkaç gece yattığımız da olurdu. Bozdoğan 

Kaymakamı Osman Nuri Tekeli ile Eczacı Mustafa, babamla, İsparta İdadisinde 

sınıf arkadaşı imiş Bunların ikili, ya da üçlü sohbetleri sırasında, Eczacının söyle
diği şu söz beni çok etkilemişti :

— Kardeşim Mehmet Ali, işlerim epey yolunda. Mesela doktorla anlaştık. 

Her reçeteye bir de gargara yazıyor. Vatandaşa küçük bir kutudaki 5-10 hapa 

100 kuruş vermek ağır geliyor. Yarım litrelik bir gargara şişesi ise 5 kuruşa dolu

yor. Vatandaş kocaman şişeyi görünce 100 kuruşu daha rahat ödüyor.

Bizim evlerde, dolaplarda sıra sıra duran, yarısı bile kullanılmamış, gargara 
şişelerinin sırrını işte o zaman çözdüm. Bunun Bozdoğan'a özgü olmadığını, ge

nel bir uygulama olduğunu anladım. Gargara anlaşması zamanla çok masum bir 

nitelik kazanmıştır. Günümüzde bazı doktorların reçetelerini çok sayıda ilaçla 

doldurmalarını, gargara anlaşmasından yola çıkarak değerlendirmek yanlış olma

yacaktır, kanısındayım.

Denizli'den geçerken, başka bir yolculukta şu gerçekle karşı karşıya geldik. 

Akrabamızdan Ahmet, er olarak askerliğini yapıyordu. Onu görüp hal hatır sor

mak, İsparta’ya birinci el bilgi götürmek, Denizli'de birkaç gün kalmak istedik. 

Kışlaya gittik. Nöbetçi Subayı, talimde olduklarını, komutan istirahat verdiği za
man belki görebileceğimizi söyledi.

Ahmet çok yakınımızda, koşar adım, adi adım, uygun adım yürüyüş türleri 

ile, aynı yere gidip gelen bir kıt'ada imiş. Uzaktan onların bu hareketini biz de iz

ledik. Ahmet'e kendisini görmek isteyenlerin olduğunu söylemişler. O da yanı

mıza geldi. Ne yaptıklarını sorduk. "Silindirlik yapıyoruz” dedi. Yeni yol açılı- 

yormuş, toprak dökülmüş, taş kırılmış, silindir makinası olmadığı için çantaları 

taşla dolu erleri, orada yürütüyor, koşturuyorlarmış. Toprak sıkışacak, yol ta

mamlanacak.
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GÖRDÜĞÜM EĞİTİM

V

V/A- Pertevııiyal Lisesi :

Bu bölümde liseden, Siyasal Bilgilerdeki öğrenciliğimden, Almanya’dan söz 

etmek istiyorum. Profesör iken, bilgimi ve görgümü artırmak için gidip, iki yıl 

kaldığım İngiltere'den, dış gezilerim bölümünde söz edeceğim.

Lisede tanınmış eğitimcilerden, yazarlardan Faruk Nafiz Çamlıbel, Reşat 

Ekrem Koçu, Emin Ali Çavlı öğretmenim oldu. Nurullah Ataç Fransızca okutu

yordu. Arkadaşların övgülerinin etkisi altında, arada sırada onun dersine dinleyi

ci olarak giriyordum.

Birinci sınıfta, disiplin kurallarına yüzde yüz uyan, ödevleri günü gününe, ek

siksiz hazırlayan bir öğrenci idim. Yukarıda belirttiğim gibi, lise diploması almak 

sanki benim için ölüm kalım sorunu idi. Şu olay benim tutum ve davranışıma bir 

kanıt olabilir.

Pertevniyal Lisesi yeni açılmıştı, öğretmenlerin çoğunluğu ek görevli idi. 

Bunlara, görevini, dersini savsaklayanları da eklemek gerekir. Bu nedenle her haf

ta 3-5 saat dersimiz boş geçerdi. İşte boş geçen bu saatlerde sınıf birbirine girer, 
türlü oyunlar düzenlenirdi. O zamanki adı ile Darülbedayi'de (Şehir Tiyatrosu' 

nda) sahneye çıkan üç sınıf arkadaşımız vardı. Bunlar, başkalarının da yardımı 

ile. kimi oyunlardan 1-2 sahneyi sunarlardı. Sınıfımızda Karagözcü de vardı.

İşte böyle saatlerden birinde Müdür Muavini Coğrafyacı İhsan Bey baskın 

yapmış. Herkes susmuş. Ben babama mektup yazıyorum. O kadar dalmışım ki 

İhsan beyin içeri girdiğinden habersizim. İhsan bey yanıma gelince, çocukların 

da gülüşmesi, fıkırdaması ile uyandım, önümdeki mektup kâğıdının üstünü elimle 

kapadım. Sanki suçlu benmişim gibi, utandım. İhsan bey "sevgili babacığım" 

başlığını okumuş olacak ki, "Babana benden de selam yaz" dedi ve övgü ile sırtı

mı okşadı.

Başka bir olay, boş geçen saatlerde öğrencilerin endaht talimi yapmalarıyla 

ilgili. Bir arkadaş kürsüye çıkıyor, öğretmen imza defterini, kalkan gibi iki eliyle 

tutuyor, öğrenciler de sıra ile, karşıdan silgi atıyorlar. Gülüşmeler, gürültüler gırla 

gidiyor. Bu oyuna ben hiç katılmadım. Aralarında, "Yanlışlıkla silgiyi onun kafa

sına atanz. önce belki kızar, küfür eder, ama sonunda bize uymaktan başka seçe
neği kalmaz" yollu konuşmalar geçermiş. Sağduyusu olanlar ise "Bizim yaptığı

mız hergelelik sanki yetmiyormuş gibi, onu da mı baştan çıkaracağız?" derler

miş. Bunları bana ikinci yü anlattılar.

Hep, seçme mangal kömürü diyebileceğim, benim gibi üç yıl eğitime ara ver

miş başka liselerin birinci sınıfında bir iki yıl sürtmüş olanların bizim şubede top

landığını sonradan öğrendim. Baş Muavin Sedat bey de Edebiyat okutuyor. Ken

di şubesine kuzu gibi öğrencileri, gözünün tutmadıklarını da Faruk Nafiz'in şube

sine kaydediyormuş. Onuncu sınıfta iki şube öğrencileri birleşti, ve Edebiyat
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dersini Sedat beyden okumağa başladık. Derse kaldırdığı, soru sorduğu arkadaş

lar, doğru yanıt vermezlerse Faruk Nafiz in öğrencisi olduğun belli oluyor ' gibi 

sözlerle eski hocamıza, adım da vurgulayarak, sık sık dil uzatıyordu. Ben Darülhi- 
lafetül Aliye medresesinde 3 yıl okuduğum (medrese kaçkını olduğum) için Os- 

manlıcayı, aruz'u iyi biliyordum. Faruk Nafiz'in de en gözde öğrencisi olmuş

tum. Sedat beyin sataşmaları karşısında, kendimi tutamadım ve bir gün şöyle 
dedim :

— Hocamızın arkasından söyledikleriniz biz öğrencilerini rahatsız edecek 

boyutlara ulaştı. Ben de Faruk Nafiz'in öğrencisiyim. Sizin öğrencilerinizin tü

müyle yarışmaya hazırım." Sedat bey hiç beklemediği, benim bu çıkışım karşı

sında, başı sonu belli olmayan birkaç laf etti (halk dilinde buna kem küm etti 

derler), derslerde bir daha Faruk Nafize dil uzatmadı.

Emin Ali Çavlı 9. sınıfta tarih dersimize giriyordu. Lisede derslerine büyük 

ilgi gösterdiğim hocalarımızın başında geldiğini, kendisinden çok yararlandığımı 

söylemek isterim. Çavlı, herhangibir kitap izlemez, müfredatla hiç ilgisi olmayan 

şeyler anlatırdı. İşlediği konuların başında din, lâiklik, İsa'nın anası, babası (Ru- 

lıul-Kudüs), Kur'andaki Nasih ve Mensuh ayetler geliyordu.

Benim de, bugüne değin yazılarımda, konuşmalarımda sık sık kullandığım 
bir örnek vereyim. Kur'anın Tur Süresinde : "Eferaeytüm - Üllâte Veluzzate ve 

Menatessalisetel - Uhra" ayeti var. Bu ayet Mekke'de gönderilmiş ve bu kadar de

ğilmiş. "Tilke-Elkaraniylül-Ula ve İnşefaathünne Litürteca" ile bitiyormuş. Ayet

leri. sureleri Halife Osman toplarken, bu son parça konmamış.

Bu sözlerin anlamı şu : "Kâbede bulunan, Lât, Menat, Uzzat adındakileri 
(üç büyük putu) görüyorsunuz, onların şefalıatine de sığınabilirsiniz" altını çizdi

ğim parça, hiçbir noktası, harfi değiştirilmediği söylenen, Kur'an'da yok. Çavlı 

bunun nedenini derslerde uzun uzun şöyle açıklıyordu :

— Mekke'de Müslümanlık silâh, hayvan, insan bakımından güçsüzdür. Müş

riklere (iman etmemiş olanlara) Muhammed, yerine göre yumuşak davranmak 

zorunda kalmıştır.

Müşrikler. Kureyşilerin büyükleri soruyorlar : "Ya Muhammed sen görünmez 

bir Allah’tan söz edip duruyorsun, bizim kâbedeki putlarımızın hiç mi değeri, 

önemi yok?" O anda Cebrail devreye giriyor, "Lât, Menaat, Uzzat gibi büyük 
putların şefaatine de başvurabilirsiniz" sözünü içeren ayeti getiriyor.

Ben bu olaydan Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı nın başlarında, din çevreleriyle 

işbirliği yapmak zorunda kaldığını, kadın erkek, yaşlı genç, şeyh derviş, ağa bey 

demeden herkesten yararlanmak durumunda olduğunu belirtmek için, bugün de 

yararlanıyorum. Kurtuluş Savaşı'nın en bunalımlı günlerinde Atatürk :

— Ben hilâfeti kaldıracağım, medreseleri kapatacağım, ezanı Türkçe’ye çe

vireceğim, yeni harfleri getireceğim, kadın erkek eşitliğini sağlayacağım, lâikliği 

gerçekleştireceğim dese, başarıya ulaşabilir miydi? Silah, insan, hayvan güçleri

nin durumuna göre Allah'la Peygamber arasında bu türlü oyunlar oynandığına 

göre, zamanlama uzmanı olan Atatürk'ün böyle davranmasına dil uzatılamaz.

Emin Ali Çavlı, birinci sömestrin sonularına doğru şunları da söyledi :
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— Hocam siz hep ders, program, müfredat dışı, belki arasak da kitaplarda 

bulamayacağımız şeyler söylediniz. Sınavlara biz nasıl hazırlanacağız? diyeceksi

niz. Bu sizin en büyük hakkınız, çocuklar. Benim ilkokulların 4. ve 5.ci sınıfları 

için yazdığım, Milli Eğitim Bakanlığı yayını iki kitabım var. Onları elde eder, şu
ralardan sınava hazırlanırsınız.

Ben Kavaklıdere ilkokulunda, son iki yılda bu kitapları okutmuş, ders hazır

lığımı, sınavları onlardan yapmıştım : "Fehmi işin iş, bu lise mayası tutuyor" de

dim, kendi kendime. Burada bir parantez açarak, yalnız bunların değil^,ilkokulda 

okuttuğum derslerin yararını, lisede çok gördüğümü vurgulamak isterim.

Matematikçi (Riyaziyeci) Talha Kemal de bilgili, başarılı, sorumluluk duy

gusu üstün, tok sözlü, olayların içinde pişmiş bir hocamızdı. Onunla ilgili şu iki 
anımı dile getireceğim :

Son sınıfta iken Aralık'ın ilk haftasında düzenlenen tutum (tasarruf) haftası 

nedeniyle, koridorlara, görünecek yerlere birçok döviz, pankart asmışlar. Bunlar

dan birinde :

İşten artmaz, dişten artar, 

yazılı. Talha Kemal derse girince bu dövizi (atasözünü) şöyle eleştirdi:

— İşten artmaz, dişten artarmış. Demek öyle, benim bir işim varken (bir eli 

yanaklarında) avurtlarım birbirine geçiyordu. Birkaç yıldan beri iki işim var, sağ

lığım ve çoluk çocuğumun sağlığı düzeldi; giyim kuşam da fena sayılmaz.
Hoca dersten çıkınca, birkaç arkadaşla, "işten artmaz, dişten artar" dövizi

ni, ok işaretleriyle şu biçime soktuk :

Dişten artmaz, işten artar.

Birçoklarının gördüğü bu pankartı, odacılar gidip Felsefeci Müdür Muavini 

İhsan beye jurnal etmişler. O da bizim s ın ıfa  gelerek, yöneticilik hakkında öğütler 

verdi; bana gelip eleştirinizi söyleseydiniz daha iyi olurdu, dedi.

Biz Talha Kemal Beyin sözleri karşısında kendimizi tutamayıp, bunu yaptı

ğımızı söyledik ve özür diledik. Pankart da oradan indirildi.

özel yaşamımla ilgili bir anısı da şöyle :
Kardeşim Kemal ilkokulu bitirmişti. Babam onu İsparta’da bırakmak iste

medi, ben alıp İstanbul'a götürdüm ve Pertevniyal'in orta kısmına kaydettirdim. 

Kemal o zaman zayıf, naif, çelimsiz bir çocuk, ana kuzusu görünümünde, Talha 

bey bir gün okulun girişinde kardeşimi görmüş ve onunla ilgilenmiş.

Talha hoca bizim sınıftaki dersine girince : "Fehmi o tarhana çorbasından 

ben de isterim” dedi ve derse başladı. Ben bir anlam veremedim ama, herhalde 

bunda bir iş var diye sözü zihnime taktım. Akşam medresedeki odamızda Kemal, 

hoca ile konuşmasını anlattı. Kemal'e kimsin demiş, Kemal de "Ben kooperatif 

başkanı Fehmi'nin kardeşiyim" demiş. "Nerede yatıyorsunuz, ne yiyorsunuz, 

yemeklerinizi kim yapıyor, size kim bakıyor, geçen akşam ne yediniz? " gibi so

rular da sormuş. Kemal "geçen akşam tarhana çorbası yedik” demiş. Hocanın 

"Fehmi o tarhana çorbasından ben de isterim" sözü de bilmece olmaktan çıktı.

Talha Kemal ilk fırsatta beni yanına çağırdı, uzun uzun öğütler verdi, özetle 

şöyle dedi :
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— Sen medrese yaşamının sıkıntılarına, güçlüklerine, yokluklarına dayanabi

lirsin. O daha çocuk, ana kuzusu, bunlara dayanamaz. Ağır bir hastalığa tutulur

sa, işler çok kötüye gidebilir. Bir yıl kaybedecekse ediversin, önemli olan sağlığı 

korumaktır.

Hocanın bu sözleri üzerine kardeşimi, bir arkadaşın doktor olan ağabeysine 

gösterdim. O da Talha hocanın yerden göğe kadar haklı olduğunu söyledi. "He

men annesinin, babasının yanma gönderin" dedi.

öğrencilerinin özel yaşamı ile de ilgilenmeyi görev bilen Talha hocanın bu 

örnek davranışının, yalnız kardeşimi koruma bakımından değil, benim de kendi

mi derslerime vererek, eğitimi başarı ile sürdürmem bakımından büyük katkısı ol
muştur diyeceğim.

Reşat Ekrem Koçu da Tarih hocamızdı. üzerimizde, tam anlamıyla kabına 

sığmayan bir genç etkisi bırakıyordu. Aşağı sınıflarda şöyle demiş :

— Benim ufak tefek olduğuma bakmayın, kimi zamanlar, lambanın ışığında 

gölgemi seyrediyorum, vücudumun Herkülleştiğini, yumruğumun Ferhadinki gi

bi, dağları devirecek kadar güçlü olduğunu görüyorum.

Askere gideceği haberi çıkınca, o, derse girmeden, karikatürcü bir arkadaş, 

hocanın kasketi başına geçmiş, burnundan ter damlayan, belindeki palaska sark

mış, namlunun ucundan tutmuş, dipçik yerde sürükleniyor, bir karikatürünü kara 

tahtaya çizivermiş.

Derse girince, karikatürün karşısına geçti, belki 15 dakika, karikatürü yapa

na, saygısız gençliğe veryansın etti, bedduaları arka arkaya sıraladı. Bütün sınıf 

karikatürü yapanı biliyorduk ama, sır vermedik.

Reşat Ekrem de, Çavlı gibi bir ders kitabım izlemez, genellikle o günlerde ar

şivde karşılaştığı bir belgede geçen olayı, kendisi orada imiş gibi, canlı hareket

lerle, ses tonunu sürekli değiştirerek anlatırdı. Bunlardan en çok aklımda kalan, 

fütuhat döneminde Osmanlı ordusunun arkasından giden Bezirgan ordularının 

öyküsü olmuştur.

Yeniçeri, yakaladığı tutsağı, cariyeyi sırtına vurup götüremez; halı, tablo, 

şamdan ... için de öyle. Yoluna, cihada, talana devam edecektir. Ve ganimetleri 

hemen paraya çevirmek zorundadır. İşte Osmanlı Ordusu'nun izinden giden Be

zirgan ordusundaki iş adamları, onları ucuz ucuz satın alır, ya da askerin işine ya

rayacak bir şeyle değiş tokuş eder, İstanbul'a iş yaptığı kentlere gönderirmiş. 

Örneğin bir çift çizme karşılığında. Bezirganın bir cariye alması normalmiş. Fütu

hatın. ganimetlerin durumuna göre, Bezirgan ordusundaki atlar, develer, katırlar, 

arabalar birkaç sefer yaparlarmış.

Reşat Ekrem üniversitede iken, Saraylar üzerine bir tez hazırlamış. Bizi sık 

sık müze olan saraylara götürür, köşe-bucak her şeyi gösterir, açıklamalar yapar

dı. Bu konuda müze personeli de kendisine çok yakın ilgi ve saygı gösterir, yar

dımcı olurdu. Bu gezilerden en çok aklımda kalan, Kâbenin damı için, Sultanla

rın gönderdiği altın oluklardı. Tahta çıkan her Padişah, yeni altın oluklar gönde

rirmiş. Kimi durumlarda yenileri gider, eskileri gelirmiş.

Hocalarımızın belki en yaşlısı olan Ebu Muhsin Kemal de sık sık Bakırköy
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hastahanesine götürürdü. Hemen bütün Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin, doktor

ların Biyoloji hocalığını yapmış. Başta Mazlıar Osman olmak üzere, öğrencileri, 

hocalarını ağırlarken, öteki doktorlar, uzmanlar bizi gezdirir, vak'alar gösterir, 

açıklamalar yaparlardı. Ebu Muhsin Kemal in hastalığında, bir süre, Almanya'dan 

yeni dönmüş, ateşli bir doçent izlenimi veren, Sadi Irmak da Biyoloji derslerimi

ze girmiştir.

Lise birde, iki yabancı dil dersine girmek zorunlu idi, sonra bire indi. Ben 

Ortaokulda Fransızca okumuştum. Bir de Almanca almağa başladım. Almanca 
öğretmenimiz, 25 yaşlarında görünen, AvusturyalI Dr. Kristinus idi. Dr. Kristinus, 
öğrendiği Türkçe sözcüklerden hiçbirini sınıfta kullanmaz, işaretle, çizgi ile, kü

çük şeyleri sınıfa getirerek ders yapardı. İkinci sınıfta yabancı dil zorunluğu bire 

inince, ben 5-6 yıl emek verdiğim (çünkü Darül Ililafetül Aliye medresesinde de 

bir süre Fransızca okumuştum) Fransızcayı bırakarak, Almanca derslerini izleme

ye başladım. Lise birde ve daha önceki dönemlerde öğrendiğim Fransızca'nın, 

sanki en az beş katım bir yılda öğrendiğim kanısına ulaşmıştım.

Bir gün, ders yılı başında Kristinus'un dersinden çıkan küçük sınıf öğrencile

rinin hayranlıklarını şöyle dile getirdiklerine tanık oldum "Ne mükemmel hoca, 

demek hocanın böylesi de olurmuş." O günlerde, Türk Ortaokullarında ve lisele

rinde (Galatasaray dışında) Fransızca'nın öğrenilemiyeceği kanısı de egemendi. 

Bu dili bilmeyen, öğretmenlikle hiç ilgisi olmayan kimseler okutmuştur, ders 

boş geçmesin diye.

Dr. Kristinus dersler ilerledikçe, özellikle son sınıfta, Almanca öyküler oku

tur, orada adı geçenlerin rollerini öğrenciye dağıtırdı. Bana da Schimmelreiter'de- 
ki Riesenschlange (Boğayılanı) düşmüştü.

Hocamız, verdiği yazılı ödevlerde başarı gösterenlere, memleketinden gelen 

kartpostallardan armağan ederdi. Ödevini birkaç kez arka arkaya yapmayan bir 

arkadaş, her seferinde mazeret olarak, anasının, babasının, kardeşinin öldüğünü 

göstermişti. Ona bir gün "Senden bir daha yazılı ödev yapmanı istemiyorum, 

yoksa soyunda sopunda adam bırakmayacaksın", demişti.
Hocamıza taşınabilecek küçük şeyleri gösterir, Almancasmı sorardık. Bir gün 

teşbih gösterdik. Der Teşbih dedi. Almanya'da, Avusturya'da teşbih kullanılmadı

ğını da işaretlerle anlattı. Arkadaşlarla bunu, teşbihin Doğu toplumlanna vergi, 

tembel harcı bir şey olduğu biçiminde yorumlamıştık.

Dr. Kristinus Ankara Üniversitesi nin türlü Fakültelerinde, Yüksek okulların

da öğretmenliğini sürdürdü. Eşi ile S.B. Fakültesi'nde hocalık yaptı ve emekliye 

ayrılarak ülkesine döndü. Onu en son 1979 Aralık ayında, kendisine onursal Pro

fesörlük payesi verilmesi nedeni ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (5 Aralık 

1979) ve Avusturya Büyükelçisinin onuruna verdiği yemekte gördüm

Onunla ilgili bir de dolmuş öyküsü var. Dolmuş uygulamasının ilk günlerin

de, bir gün Fakülteye hangi araçla geldiğini sormuştum. "Taşmışla geldim" dedi. 

Sanırım taşmış sözcüğü tam yerinde kullanılmış bir terim.

Boş geçen Edebiyat derslerimize sık sık giren ve Divan Şairi olduğu söylenen 

Tahir Nadi, her girdiği derste punduna getirir A ları ayın gibi çatlatarak : "Akra
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banın akrabaya akrep etmez ettiğin" der ve yakın akrabalar arasında tanık oldu

ğu çatışmalardan, sürtüşmelerden örnekler verirdi.

öğretmenlerimiz arasında, özel okullara gidenler de vardı. Sürekli özel okul 

tartışması yapardık. Bir gün derse kalkan bir öğrenciye, özel okulda görevi olan 

bir hoca :

"Otur, çalışmamışsın, bu bilgiyle sınıf geçilmez" demişti.

Arkadaşımız hemen oturmadı ve şöyle dedi :

— özel okulda bu kadar bilgiye kaç not veriyorsunuz?

Bu türlü sorulara alışık olduğu anlaşılan ve bilinen öğretmen :

— Gel de orada görürsün, dedi.

Fatih'le Aksaray arasında, her gün iki kez, yürüyerek önünden geçtiğimiz 

yollar üzerinde, iki özel lise vardı. Bunların önünden geçerken yumruklarımızı sı

kıp diş gıcırdattığımız çok olurdu.
İsparta'da öğretmenlik yapan arkadaşım H.Y. den aldığım bir mektup da 

özel okullara karşı olan tepkimi somutlaştırmak, dile getirmek fırsatı vermişti. 
II.Y. özetle şöyle diyor :

— Fehmi, İstanbul'da özel liseler var, bunlara devam edilmezmiş. Kaydolup 

taksitleri ödeyenler, ders yılı sonunda usulen imtihana girermiş. İmtihanı yapan 

hocalar, notları yazmadan, sınav cetvellerinin altına imzalarını çakarlarmış. 3 yıl 

sonra da lise diploması alınırmış.

H.Y. bu bilgiyi bir arkadaşı için istiyordu. Belki kendisi de böyle bir fırsat

tan yararlanmayı aklından geçiriyordu. Benim, yanıtım şöyle oldu :

— Biz burada, medrese köşelerinde yatıp kalkarak, hocaların ağızlarının ko

kusunu çekelim. En az 3 yıl sürtelim, o beyefendi devam etmeden, uydurma sı

navlarla lise diploması alsın, yağma mı var? Biz de bu konuda bir şeyler biliyo

ruz, duyuyoruz ama elimiz kolumuz bağlı.

H.Y. mektubumu yanıtsız bıraktı. Bugün de özel okullar, özel kreşler, özel 

ana okulları, özel liseler, özel yüksek okullar, hatta Devlet üniversiteleri, belki ni

telik ve nicelik değiştirerek, türlü sorunların kaynağı olmaktadır, deyip geçelim.

Fizik öğretmenimiz Kemal Bey çok çalışkandı. Bizi de çalıştırır, laboratu- 

vardan çıkmaz, dersleri çoğunlukla laboratuvarda yapardı.

Ankara'da. Samanpazarı yakınındaki, yeni geçtiğimiz evde, ilk gün elektrik

ler söndü. Penceresinin önünde oturan yaşlı ev sahibimize : "Amca, elektrikler 

yanmıyor' diye seslendim. Adam geceliği sırtında, başında takke, elinde ince tel

lerle 1 2 dakika sonra geldi. Bir sandalyeye çıkarak bir şeyler yaptı. Ve elektrik

ler yandı. Bana da sigorta atarsa nasıl sarılacağı hakkında ders verdi. İnce tellerden 

de biraz bıraktı. "Yine böyle bir şey olursa kullanırsınız" dedi. Bu olay yalnız li

selerde değil, hemen tüm okullarımızda verilen bilgi yükü ile yaşam arasında bir 

bağlantı olmadığını göstermesi bakımından beni etkiledi.
Köy Enstitüleri, ilkokullardan, köyden, temelden başlayarak, bu soruna çö

züm getirmek için kurulmuştu. Çok partili dönemin çalkantıları içinde, onları da 
bir kuşa benzettiler.

Bilgi Alemi adında bir de aylık dergi çıkarıyorduk. Arkadaşlar beni yazı ku-
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ruluna seçtiler. Başımızda, Üniversite eğitimini sürdüren bir idare muavini vardı. 

Derginin bir sayısında, her sayfanın altına şu öğüt, döviz, uyarı konmuş : 

Pertevniyalli, ukala olma.

Uzunca bir süre, başka liselerde okuyan, üniversiteye giden arkadaşlar, bizi 

uzaktan görünce Pertevniyalli ukala olma diye selamlamıştı.

Çok askerlik öğretmeni değişti. Son sınıfta ilk dersine gelen Kurmay Yüzba

şı Eşref Manas şu sorunu tartışmakla işe başladı :

"Harp Kabil-i içtinap mıdır? yoksa gayri kabil-i içtinap mıdır?"
Yani bir gün gelip insanlar savaşı bırakacaklar ve tüm dünya banş içinde ya

şamını südürecek midir, yoksa savaşlar, ardı arkası kesilmeden, birbirini izleyecek 

midir?

öğretmenimiz şunları da söyledi :
— Hiç çekinmeden, düşündüklerinizi açık seçik olarak söyleyebilirsiniz. Ho

ca bizi mimler, damgalar, ileride başımız derde gider gibi endişelere, korkulara 

kapılmayın tartışmayı açıyorum. Eğer harp kabil-i içtinap ise, ebedi barış için 

çalışalım. Yok gayri kabil-içtinap ise, sıkı duralım, askerliği öğrenmek için gere

ken çabayı gösterelim.

îlk saatte sonuç alınmadı. İkinci saatte de, üçüncü haftaki dersin sonunda 

hocamız tartışmayı şöyle kapattı : "Kim ne derse desin, harp gayri kabil-i içti

naptır. Askerliği öğrenmek, öğretmek zorundayız."
Arkadaşlar özetle "Dünya barışı gerçekleşecektir (harp kabili içtinaptır)” 

tezini şu iki nedene dayanarak savunuyorlardı.
— Atom parçalanacak, öyle güçlü atom bombaları, atom silahları yapıla

cak ki, bu silahları kullanmak dünyanın sonu anlamına gelecek. Böyle bir savaşın 
yeneni, yenileni (galibi ve mağlubu) olmayacak. Bu sonucun bilincine varıncaya 

kadar belki şurada burada harpler çıkacak, çıkarılacak, ama sonunda her şey tat

lıya bağlanacak.

— İkinci neden, uzay yolculukları başlayacak. Dünyamız evrenin çok kü

çük, hatta önemsiz bir parçasıdır, öteki yıldızlarda, gezegenlerde ne olduğunu 

şimdilik bilmiyoruz. Uzay yolculukları bize bu konuda yeni bilgiler verecektir. 

Belki oralarda, uygarlığın çok daha üstün düzeyine ulaşmış toplumlar var. İnsan

oğlu kendi arasındaki savaşı bırakmak, dünya dışından gelebilecek tehlikeleri ön

lemek, omuzlamak için de birleşmek zorundadır.

üç  ders boyunca, tartışmayı sürdüren arkadaşlarımız, sanki 40-50 yıl sonra 

yazılacak bilim kurgu romanlarını okumuşlar, filmlerini görmüşlerdi.

Ben kendimi bu tartışmalara katılacak güçte görmediğim için söz almadım. 

Hocanın her gerekçesini, arkadaşların bilimsel kanıtlarla karşılaması, onlara kar

şı hayranlığımı, saygımı durmadan artırıyordu. O tartışmaları izleyen sınıf arka

daşlarımızın tümünün, dünya barışının gerçekleşeceğine (harbin kabil-i içtinap 

olduğuna) kesin kes inandıkları kanısını bugün de taşıyorum.

Medresedeki yaşamımızla ilgili, unutamayacağım bir olay da şudur : İsparta' 

da, o günün en ileri tekniğini uygulayan, en iyi malzemesini kuEanan, sürekli yeni 

modeller, kalıplar peşinde koşan bir kunduracı vardı. Adı Ahmet usta. Bir gün
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Ahmet usta omuzunda heybe ile medreseye çıkageldi. Yorulmuş, terlemiş. Oturt

tuk, dinlendirdik, yapabileceğimiz ikramın en büyüğünü yapmağa çalıştık. Hey

beden birkaç arkadaşımıza, ailelerimizin gönderdiği pekmez kutulan, tarhana, 

bulgur keseleri, evde yapılan şekerleme, ceviz, haşhaş helvası gibi tatlı kutulan 

çıktı. Kendisine :

— Ahmet Ağabey, ne zahmet edip bu kadar yükü omuzunda, Çukurhan'dan 

buraya (İsparta tüccarlanmn çoğunlukla indiği bu han Kapalıçarşının yakınında

dır) taşıdın? Yorulmuş ölmüşsün. Ahmet ustanın yanıtı şu oldu :

— Çocuklar ben bugün mutluluğun doruğuna ulaştım. İstesem bir taksiye 

atlayıp heybeyi de yanıma alır, 50 kuru ş verebilirdim. Ama kendim okumadım. 

Şu heybeyi omuzumda götüreyim de okuyan siz gençlere yaptığım hizmetin ta
dına varayım, dedim.

Ahmet ustanın bu sözleri hepimizi çok etkiledi. O, İsparta’ya gazozculuğu 

ilk getiren, sporculara yardım eden, yeniliklere çok açık kişi olarak sevilir ve sa

yılırdı, ama heybe öyküsü, taşıdığı ince duygulan simgeleme bakımından, çok az 

karşılaşılabilecek bir örnek değil mi?

Biraz da medrese yaşamımızdan söz edeyim. Şimdi onlann bir kesimi öğren

ci yurdu olarak kullanılıyormuş. O zamanlar bunlarla hiçbir kamu kuruluşu ilgi

lenmiyordu. Ben yalnız Fatih'dekilerin, birazda Şehzadebaşmdakilerin içyüzünü 
gördüm. Fatih Camiinin çevresinde belki 10 medrese vardı. Kuzeydekilerin adı

nın başında Bahrisiyah (Karadeniz), Güneydekilerin adının başında Balırisefit 

(Akdeniz), sözcüğü vardı. Bizimkinin adı Bahrisiyah Servili Medrese idi.

Bizim medresedeki 20 kadar odanın yalnız ikisinde aile barınıyordu, geri ka

lanlarda öğrenciler. Medresede oda elde etmek rastlantıya bağlı idi. Eğitimini biti

rerek, şu ya da bu nedenle odasını boşaltacak olan öğrenci, genellikle hemşehri

lerine, yakın arkadaşlarına odasını verirdi. Çıkanın, yaptığı masrafları öne süre

rek, 15-20 lira gibi, hava parası istediği de olurdu.
Bizden önceki Ispartalılar ellerine bir oda geçirmişler. Zamanla Ispartalıların 

kaldığı oda sayısı 3'e yükseldi. Bir odada 2-3, yerine ve zamanına göre 4 arkadaş 

kalabiliyordu. İsparta Ortaokulundaki Beden Terbiyesi öğretmenimiz Mustafa 

bey, odasını, zaman zaman 1 -2 arkadaşla paylaşıyordu.

Sabahlan kahvaltı etmeden çıkar, yolda simit gibi şeyler alır, yerdik, öğle

yin Aksaray'daki işkembeciye giderdik. 10 kuruş bir çorbaya, 50 para 250 gr. 

ekmeğe öder, kamımızı da iyice doyururduk. Köfteciye de gittiğimiz olurdu. 

Köftenin porsiyonu 15 kuruştu. Akşam yemeklerini ortaklaşa hazırlardık. Yapa

cağımız yemeklerin ucuz olması, çabuk pişmesi, bizim yapabileceğimiz şeyler ol

ması önemli idi. Yolumuzun üstünde, dükkanının önündeki kaldırıma koyduğu 

maltızla, tatar böreği yapan bir adam vardı. Okuldan gelirken aldığımız börekler

le karnımızı doyurduğumuz da olurdu.

Bir ders yılında, o zamanki adı Yüksek Ticaret Mektebi olan, iktisadi ve Tica

ri İlimler Akademisi’ne giden bir arkadaşın anneannesi, torununun başına geldi, 

işlere çeki düzen verdi ve o yıl bizi yemek, çamaşır bakımından rahat ettirdi.

Bizim medrese belki en bakımlısı idi. Her odada kullanılabilen bir su küpü
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vardı. Küpe, sakaların, 40 çeşmelerden getirdiği içme suyunu korduk. Avlunun 

ortasında bir de su kuyusu vardı. Birçok medreselerin kurşunları sökülmüş, çalın

mıştı. Şehzadebaşı Medreselerinin çoğu böyle idi. Yağmurlu, karlı havalarda, 

akıntıdan kurtulmak için, arkadaşların köşe kapmaca oynadığını çok gördüm. 
Bizim medresede oturan bir arkadaşı, çaldığı kurşunları eritirken, ihbarımız üze

rine, polis suçüstü yakaladı. Biz, medreseden uzaklaşması koşuluyla davacı olma

dık, polis de işi kapattı.

Kurban bayramlarında, hayır sahibi kimselerin, kurbanlarını medreselerin 

önündeki meydanda keserek, etini öğrencilere dağıttığı günler, epeyce geride kal

mış. İstanbullu bir sınıf arkadaşım kestikleri koyunun bir budunu bize getirmiş
ti. Yine kasap bir ailenin çocuğu olan bir arkadaşımız, hazırladığı bir kaç aletle, 

mahalle aralarında dolaşarak hem para kazanmış, hem de kendisine verilen etleri 

odamıza getirmişti.

O günkü durumuyla medreseleri bir tür sefalet mahallesine benzetmek yanlış 
olmaz. Konfor adına hemen hiçbir şey yoktu. Başını sokacak, şiltesini koyacak 

bir yer bulmak zorunda olanların sığındığı yerlerdi bunlar. Elektrik yoktu. Soba 

yakamazdık. Yemek pişirdiğimiz mangalda kalan ateşle, kışın belki odayı ısıttı

ğımız günler olmuştur.

En önemlisi dersleri hazırlamak, hocalarımızın bol bol verdiği problemleri 

çözmek bakımından, odalar tümden elverişsizdi. Fatih Camiinin yakınında, Sa

raçhane başında, Beyazıt'ta kütüphaneler vardı. Bunlann açık olduğu saatler bi

zim gidip çalışmamıza uygun değildi. Ders çalışmamıza en elverişli yer, Divan 

Yolun'daki Amerikan Kütüphanesi idi. Bu kütüphane geç kapanır ve soba ile ısıtı

lır, aydınlıktı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı da bu kütüphanede sık sık görürdük.

Belki harçlığımız yaşamımızı sürdürmeye yeterli idi. Ben İsparta’dan yola 

çıktıktan sonra, bir ders yılı sonunda, dönünceye kadar, harcadığım paraları, ku

ruşu kuruşuna yazmışım. 94.5 TL. tutmuş. Bu rakama Afyon-İstanbul, İstan

bul-Afyon tren bileti, Afyon-İsparta kamyon parası da giriyor.

Arkadaşlardan çok sıkıntı çekenler oldu, örneğin 1-2 kuruş ucuza sablan 

bayat ekmekleri alıp, onlarla kann doyuranlar, limon, portakal satarak yaşamını 

sürdürenler vardı.

Bunun yanında, ailesinden gelen bolca parayı sokak kadınlan ile yiyenler, 

yıllarla medresede kalıp eğitimini tamamlayamayan, kart öğrenciler de vardı. 

Bunlardan biri Einstein'nın görecelik (izafiyet) ilkesi ile kafasını bozmuş "nasıl 

olsa her şey değişecek, o zamana kadar bekler, yenisini öğrenirim" havasında idi. 

önce bizimle alay ediyor sandık, zamanla tam anlamıyla bu görüşe saplandığı or

taya çıktı.
Son sınıfta Fen Şubesine girmiştim. Edebiyat Şubesi hocalarımdan birkaçı 

"Fehmi biz seni Edebiyatta bekliyorduk" dediler. Ben de bağışlayın, Edebiyat 

Şubesine girseydim, Fen Şubesi hocalarım, benzeri sözlerle beni şımartabilirler- 

di" dedim.

Fen şubesini seçmemin nedeni şu idi : İlk iki sınıfta Edebiyat şubesine ha

zırlayan derslerde, ortanın üstünde başarı sağlamıştım. Osmanlıcayı, eski harfleri,
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aruzu oldukça iyi biliyordum. Belki Edebiyat şubesinde, çok az çalışarak, başa

rılı olabilirdim. Kendi kendime : "Hangi mesleğe girersem gireyim, bir Edebiyat, 

Felsefe, Sosyoloji kitabını, sıkılmadan okuyabilirim, ama, Fen kitapları için bu 

olamaz, bir yıl Fen şubesinde ne öğrenirsem onunla kalsam bile, beni bu alanda 

bir ölçüde güçlendirebilir" dedim.

Bizim mezun olacağımız yıl, başımıza bir de bakalorya çıkardılar. Üç sınıfta 

okuduğumuz bütün derslerden sınav verdik, hem de hiç tanımadığımız, belki 

adını bile duymadığımız öğretmenlerin, mümeyyizlerin önünde. O yıl tam bir kı

yım ve tedhiş havası esti. Sınavlarda başımıza gelenleri, yakaladıkça, kendi öğret

menlerimize anlatıyorduk. Onlar, düzeni eleştirecekleri yerde : "Biz de onların 

öğrencilerine yapacağımızı biliriz” diyor, kıyım ve tedhiş havası daha da kızışı

yor ve sertleşiyordu. Bir sınavda, sınıfın en başarılılarından sayılan bir arkadaşı

mız, sınav kâğıdının üst sol köşesine yazmak gerektiğinde, 3 yıl taşıdığı lise nu
marasını unutacak kadar, şaşkına dönmüş ve yanındaki arkadaşına sormak zo
runda kalmıştır.

Lisenin son sınıfına geçtiğim yıl, Cumhuriyetin kuruluşunun lO.cu yılı kut

landı. Ben ilk kez Atatürk'ü, yanında, devrik îran Şahı’nın babası olan, Rıza Şah 
Pehlevi ile gördüm. Divanyolu'ndan, Gülhane Parkı'na dönen köşede, Ayasofya 

Müzesi'nin önünde bekliyorduk. 10 metre kadar yakınımızdan, körüğü açık, fay

ton gibi bir araba ile geçtiler.

Çıktık Açık Alınla diye başlayan Onuncu yıl marşını, Pertevniyal'de müzik 

dersi öğretmeni olan, Mesut Cemil’den öğrendik.

Bitirme sınavları sürerken, Türk gazeteleri, radyoları durmadan savaşın yak

laştığı, her an patlayabileceği havasını yaratan haberler veriyordu. Mussolini çok

tan iktidarı eline geçirmişti. Hitler de tam o günlerde iktidara geldi; "Versay dik

tasını tanımıyorum, onu yırtacağım" parolasını tekrarlamaya başladı. Benim ye

tişme durumum, bilgim, görgüm, halk kitlelerinin olup bitenleri nasıl değerlen

dirdiğini izleyecek boyuttan çok uzaktı. Ben yalnız kendimi düşünüyor ve lise 

mezunu olmanın tutkusunu sürdürüyordum.

Kendi kendime şöyle diyordum : "Harp çıkacaksa çıksın. Onu önlemek be

nim haddim ve harcım değil. Öleceksem ölürüm, o da önemli değil. Yalnız şu lise 

diplomasını cebime koyayım, ondan sonra öleyim”, öteki dünyada bana "lise 

diploman var mı?" sorusunun yöneltilebileceği gibi, mistik duygularla bunun hiç

bir ilgisi yoktu, öte yandan ben medrese kaçkını olduğum için, hocaların, öteki 

dünyada sorulacak sorular hakkındaki öğretilerini de bilmekteydim.

ikinci Dünya Savaşı, 15 yıl sonra çıktığında ben Almanya'nın Frankfurt 

kentinde bulunuyordum. (1 Eylül 1939'da) Bir ay kadar süründükten sonra, Ey

lül sonunda kaçmayı başardım. Doktora yapmaya Maliye Bakanlığı göndermişti. 

Doktora işi yarım kaldı. O zaman "Şu doktora diplomasını cebime koyayım da, 

öleceksem öyle öleyim" gibi şeyler aklımın köşesinden geçmedi.
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V/B

MÜLKİYE DE ÖĞRENCİLİK

Mülkiye o zaman, sınavla lise mezunlarını ve 40 kişi alıyordu. Parasız yatılı 

idi. Eğitim süresinin 1.5 katı, devlet hizmetinde çalışma zorunluğu vardı. Eğitim 

süresi 3 yıldı. Bizden sonraki yılda bu rakam 110'a yükseldi. Mülkiyeli olan Mali

ye Bakanı Fuat Ağralı "Ben mal müdürlerini de Mülkiyelilerden yapacağım" di
yormuş. Müdür Şükrü Baban'in, 110 rakamına tepki için istifa ettiği söylentileri 

de yaygındı. Yeni Müdürümüz Emin Erişirgil, bu görevini Ankara'da da bir süre 

yaptı.

Okul Yıldız Sarayı'nın girişinde, önünde bahçesi olan güzelce bir bina idi. 

Saltanat döneminin son yıllarında Yaveran Dairesi imiş. Biz birinci sınıfta iken 

yatıb sayısı 120 kadardı. Belki 5-10 da yatısız vardı. Yemekler, konfor, bize göre 

mükemmeldi. Bize göre diyorum, yemekleri beğenmeyen arkadaşlarımız davar

dı. Tanışmamız ilerledikçe onlara "medresede biraz staj görün, Hanya'yı Konya' 

yı anlarsınız" derdim. Kahvaltılarda zeytin, peynir, çayın yanında, zaman zaman 

süt, yumurta, reçel verdikleri olurdu, öğle ve akşam yemeklerinde çorba,et, etli 

sebzeler, pilav, makarna, tatlıdan birkaçı verilirdi. Bir yaz tatilinde uzunca bir sü

re okulda kalmıştım. Yiyip içmek, barınmak yetmiyormuş gibi, tatilde kalanla

ra ikindi kahvaltısı da verildiğini o zaman öğrendim; ben de bundan yararlandım

Okulun hamamı, banyosu, duşları yoktu. Ama musluklardan Hamidiye suyu 

akardı. Şişelerde satılan Hamidiye suyu ile biz el ayak yıkardık. Hamam için ay

da birkaç karne verirlerdi. Cağaloğlu'ndaki bir hamama ile anlaşmışlar, hamam

dan çıkarken, para değil, karne verirdik. Bu hamama gitmeyen arkadaşlardan al

dıkları karneleri kimileri, tellağa yıkanıp bahşiş verirdi.

Yılda bir takım elbise, 3 yılda bir palto verilirdi. Bunları beğenmeyip, karşı

lığında terziden para alanlar, başka arkadaşlara satanlar da eksik değildi.

Yaz tatilinde, Pendik'de yapılan askerlik kamplarında Mülkiye öğrencilerinin 

mutlu azınlık düzeyinde olduğu gerçeği, daha açık seçik ortaya çıkardı. Okulun 

aşçısı, odacıları oraya gider, belki okuldakinden daha bol ve kaliteli yemeliler ve

rilirdi. Başka yüksek okulların öğrencileri, kantin önlerinde, ellerinde tabakla, 

para ödeyerek, yemek almak için kuyrukta beklerken, biz denize girer, beyaz 

muşamba örtülü masalarda yemeğimizi yer, ayrı bardaklardan Kavacık Suyu içer

dik.

Yatılı olduğu için öğrenciler arasında kaynaşma, anlaşma kolay olurdu 1-2 

sınıf yukarıda olanlar, yeni girenlere Mülkiyeli olmanın özelliğini, üstünlüğünü, ül

kedeki yerini anlatır; dersler, özellikle hocaların sınavlardaki tutumu hakkında 

bilgi verirler; bir hocanın yazılı sınav kağıtlarını okumadan, rastgele not attığını, 

başka birinin sözlü sınavlarda öğrenciyi dinlemediğini anekdot havası içinde an

latırlardı.

Bizim ilk müdürümüz olan Şükrü Baban ın giriş sınavları ile ilgili şu davranı

şını arkadaşlardan öğrenmiştik : Kendisine pekçok tavsiye mektubu gelirmiş. Sı
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nav sonuçları belli olup ilan edilinceye kadar bu mektuplardan hiçbirini açmaz

mış. İlgisinin, yardımının (iltimas) istendiği gençlerin durumunu, kazanıp kazan 

madiğini öğrendikten sonra, bütün mektupları açar, sonuç listeleri ile karşılaştı

rırmış.

Mektupları okurken şöyle dermiş :

— Vah vah, yazık olmuş, bunun Milletvekili, büyük tüccar amcası da varmış.

— Bunun hiç yardıma, desteğe ihtiyacı yokmuş, ama ne olur ne olmaz diye, 

amcasına, dayısına mektup ya2dırmış. Hakkında mektup olmayan öğrencilerin 

listesini de çıkartırmış.

Şükrü Baban'ın bize de uyguladığı bir yöntem şu :

Ders yılının başlarında, her öğrencinin bütün sınavlardan aldığı notları göste

ren, büyük defterle sınıfa girdi. Kimin nereden mezun olduğunu, diploma derece

sini gösteren belgeler de önünde. Çarpıcı sonuçlan alaylı sözlerle, gülerek dile ge

tiriyordu. örneğin, Fransızca ders yapılan Kolejden mezun olan bir arkadaş, 

Fransızcadan 3.5 almış (beş üzerinden), Erzurum Lisesinden çıkan bir arkadaş 

4.5. Erzurumluya şöyle sordu :

— Yoksa Erzurum'da Fransızca mı konuşuluyor?

Geçen yıllarla da karşılaştırmalar yapıyor, liselerin başarılarındaki yükselme

leri, gerilemeleri dile getiriyordu. Bizim de yer aldığımız 40 kişilik listede İzmirli

ler ağır basmıştı, birinci ve ikinci onlardandı.
Yaz başlarında, belki Hıdırellez, 1 Mayıs Bayramı nedeniyle, vapurla Boğaz

içi gezileri de düzenlemişlerdi. Namdar Rahmi'nin "Geçti Borun Pazarı Sür Eşe

ğini Niğde'ye" yapıtını bu gezilerden birinde, kendi ağzından dinledim.

Remzi Oğuz Ank'la da, İstanbul'da, Mülkiye öğrencisi iken şöyle karşılaş 
tim : Pertevniyal Lisesi’ni benimle bitiren, hastalandığı için Mülkiye'yi benden

3 yıl sonra bitiren bir arkadaşım, Üsküdar Validebağı Milli Eğitim Pravantoryu- 

mu'nda yatıyordu. Onu görmeye gittiğimde kapıdan içeriye almadılar. Ziyaret 

günü, saati değilmiş. Ben Mülkiye’de öğrenci olduğumu ancak bu günlerde ve bu 

saatlerde gelebildiğimi söyleyince, bekçilerden biri :

— Şu köşeyi dolaş, 50 metre kadar ilerde, duvarın kıkık olduğunu görecek

sin. Oradan girer, arkadaşını bulursun. Sana kimsin, ne arıyorsun diyen olmaz, 

dedi. Ben öyle yaptım, her gidişimde kapıdakilere bir selam verip, öğrettikleri 

yerden Pravantoryum'a girerdim.

Remzi Oğuz Arık da orada yatıyormuş Arkadaşım beni de tanıştırdı. Ken

disiyle uzun sayılabilecek sohbetler ettik. Arkadaş, onunla nasıl tanıştıklarını da 

şöyle anlattı :

Arada sırada duvara tekme atma yarışması yaparlarmış. Kimin tekmesi daha 

yüksek çıkacak. Bir gün tekmeledikleri duvarın arkasındaki odada yatan Remzi 

Oğuz Arık, daha fazla dayanamayarak bunların koğuşunun önüne gelmiş, kapı

nın üstündeki camdan seyretmeye başlamış. Bir arkadaşları bunu görmüş Tek

meleme durmuş ama, arkadaşları da büyük bir üzüntü kaplamış. Durumu değer

lendirmişler, özeleştiride bulunmuşlar. Bir yandan da Pravatoryum'un sorumlu
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yöneticileri duyarsa, korkusu var. Gidip özür dilemeye, "Bağışla, bir kere oldu, 

bir daha olmaz" demeye karar vermişler.

Üstad Arık onları, hiç beklemedikleri bir anlayış ve serinkanlılıkla karşıla
mış, şöyle demiş :

— Sizin yerinizde ve yaşınızda ben de olsam, buna benzer hareketler yapar

dım. Hastalığınız ve de benim hastalığım, zaman zaman çılgınlık denebilecek 

şeyler yapmaya elverişlidir. Bu durumda bir süre kurtulmanın yollarından biri 

deşarj olmaktır. Sizin yaptığınız şeyleri ben böyle değerlendiriyorum. Dost ola

lım, sık sık buluşalım. Ülke sorunlarını, dünya sorunlarını konuşup, tartışırız. 

Ben arkeologum, bu konuda bildiklerimden, yaptığım kazılardan, eski kültürler

den de söz ederim.

Gerçekten dost olmuşlar. Ben de, gidip geldikçe bundan yararlandım.

1936-37 ders yılının başında, Mülkiye Ankara'ya, bugünkü binasına taşındı. 

Daha sonraları Cebeci Caddesi'ne bakan, çekirdek binanın Güneyinde, Doğusun

da yeni binalar, konferans salonları, kütüphane, Basın Yayın Yüksek Okulu binası, 

Yurt binaları yapıldı. Yatakhaneler, yatılılık kalktıktan sonra, dersliklere dönüş

türüldü. Her binada öğretim üyelerine odalar verildi.

O günlerde Mülkiye’nin güneyi bomboştu. Gecekondunun adı sanı yoktu. 

Arkadaşlar, yapıdan kalan dilme, tahta gibi kereste artıklarından yaptıkları ka

yaklarla, kızaklarla kış sporu yaparlardı. Sınıf arkadaşımız Sadık GülRi'nün mem

leketi olan Urfa'dan getirdiği Ceylan, aylarla ortalıkta dolaşmış, sanki maskot ol

muştu.

Belki, Harbiye dışında, spor salonu olan tek Yüksek Öğretim Kurumu Mülki

ye idi. Burada maçlar yapılır, zaman zaman maçların kavga ile bittiği de olurdu.

Bugün Perşembe Pazarı kurulan, Stadyum bulunan, Demiryolunun Kuzeyin

deki geniş alan bomboştu. Buranın adı Cebeci Çayırı idi. Hacettepe Parkı'na dö

nüştürüldükten sonra, Hacettepe üniversitesi'nin kurulmasıyla bakımsız kalan, 

Cebeci Çayırı’nın batısındaki geniş alan Hacettepe Mezarlığı idi. Park ve üniversi

te adlarını bu mezarlıktan almışlardır. Hacettepe mezarlığında at, eşek, inek, ko

yun, keçi gibi hayvanlar otlar, komşuların tavukları dolaşır, çocuklar oynaşırdı.

Kâğıt, tavla oynamak için gidilebilecek kahveler, mezarlıkla Cebeci Çayır ı 

arasında bulunan, Erzurum Mahallesi nde idi. Bu görevi İstanbul Mülkiye'sinde, 

Ihlamur Kahveleri yapmıştır.

Ben, tatil için gittiğim İsparta’dan, doğruca Ankara'ya gelmiştim. Bu neden

le, Haydarpaşa Garı'nda yapılan yolcu etme (uğurlama) törenini görmedim Ne 

var ki, Ankara-İstanbul Mülkiyesi'ni karşılaştırmak için kimilerinin benimsediği 

ve kullandığı : "Haydarpaşa'da Yolcu Etme Töreni ile birlikte, Mülkiye'nin defin 

(gömme) töreni de yapılmıştır" sözü uzunca bir süre dillerde dolaştı.

Ben bu görüşe katılmadım. Tartışmalarda hep olumlu yönü benimsiyordum. 

Nedenini açıklayayım :
İstanbul Mülkiyesi'nde öğretim üyelerinin hemen hepsi, ek görevli olarak ça

lışıyordu. Hiçbir öğretim üyesinin çalışma odası yoktu. Okulun kütüphanesi, kü

tüphane memuru da yoktu. Bir odanın kapısına kütüphane levhası koymuşlar,
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içeride birkaç dolap var; odanın anahtarı son sınıftan bir ağabeyin cebinde, ak

şam yemeklerinden sonra, tatil günleri, birkaç arkadaş) ile oraya girer, içeriden 

kapıyı kilitlerler, ne yaptıklarını bilmezdik.

Okulun yayım yoktu, ders kitabı yoktu. Eski harflerle yazılmış ders notla

rını, ders yılı başında, bizden önceki arkadaşlardan, üst sınıftakilerden alır, ara

mızda paylaşır, çoğaltırdık. Bunun adı Beş Parmak Matbaası idi. Gecenin geç 

saatinde, okula geldiğinde dersliklerde not çoğaltan arkadaşlara uğrayıp, iyi ge

celer dileyenler, çoğunlukla : "Yaz, İbninasir'in Kölesi Yaz" demeyi de unut

mazlardı. Anımsadığıma göre, ders kitabı olan tek Hocamız, Maliyeci İbrahim 

Fazıl Pelin idi.

İşte Haydarpaşa'da gömme töreni de yapılan Mülkiye bu idi. Bütün bunların 

üstünde Mülkiye, İstanbul'un, Tevfık Fikret'in deyimiyle, Köhne Bizansın, yoz

laştırıcı havasından uzaklaşarak Anadolu gerçeğini görme olanağı veren bir yere 

kavuşuyordu.

Mülkiye'nin çok yaygın olan ünü nereden gelmekte idi? Bir kere, çetin sınav
larla (sözlü-yazılı) 40 kişi alıyordu. 1935-36 ders yılında bu rakamın 110'a çıktı

ğını yukarıda söyledim.

İkinci olarak okul yatılıdır, elbise, palto verilir, yemekler çok bol ve besleyi

cidir. Mülkiye'deki konfora yukarıda değindim.

O günlerde birçok Yüksek öğretim Kurumunun kapısı lise mezunlarına ardı

na kadar açıktır. Hukuk Fakülteleri, Ortaokul mezunlarını sınavla almaktadır. 

Teknik üniversite, o günkü adı ile Mühendis Mektebi Alisi bile, Ortaokul mezun

larını sınavla alıyor.

özetle Mülkiye yıllar boyu 40 öğrenci almakla nicelik sorununu, çetin sınav

lar yapmakla nitelik sorununu büyük ölçüde çözmüştür, diyeceğim.

Şimdi Ankara'ya gelelim. Birkaç hocamız bizimle Ankara'ya geldi. Yine bir

kaç hocamız İstanbul'daki işini, görevini bırakmadan, Ankara'ya dersine gelip 

gitti. Ankara'ya geldikten sonra tam görevli, ya da ek görevli, çok değerli hocala

ra kavuştu, Mülkiye.

Kariyer kavramı Mülkiye'ye Ankara'da girmiştir. İlk asistan Ankara'da alın

dı. öğrenci, ders kitaplarına kavuştukça, Beş Parmak Matbaasını işletmekten 

kurtuldu, hafızlık dönemi büyük ölçüde arkada kaldı.

Mülkiye İstanbul'da kalsa idi, gelişmeler ne yönde olurdu? konusunda spekü

lasyon yapmak istemiyorum. Olup bitenler Mülkiye'nin ölmediğini, ölmeyeceği

ni, her dönemde varlığını duyurduğunu kanıtlamaya yetip artıyor, demekle yeti

niyorum.

1937 Haziranında Mali Şubeyi bitirdim. Benim durumumda olan arkadaşlar

la, hemen Maliye Bakanlığı'nda stajyer olarak çalışmağa başladım. Mektepte ya

tıp kalkıyor, yiyip içiyorduk, öğle yemeğine bile, taksi ile gelip gittiğimiz olu

yordu. Taksiye, gidiş-dönüş, 5 arkadaş 50 kuruş veriyorduk. Bunu gören, birlik

te çalıştığımız memur arkadaşlar "10 kuruş taksi parasını göze aldığınıza göre, 

herhalde iyi şeyler yiyorsunuz" diyorlardı. O günlerde Ankara'da yumurtanın 

8-10'u 5 kuruştu.
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Bu arada, yabancı ülkelere doktora eğitimine gönderilecek öğrenciler için, 

belki yarım düzine sınav açıldı. Ben Mülkiye'yi bitirmekle amacıma ulaştığım ka

nısında olduğumdan, bunlara pek önem vermiyordum. Almanya o zaman, Batı 

ülkeleri arasında, en disiplinli, gençleri vatan sevgisi ile dolu bir ülke görünümün

de idi. Belki lisedeki Almanca öğretmenimizin, Almanya'ya karşı hayranlık duy

mamızda büyük katkısı olmuştur.

Almanya için açılan sınavı kazandım. İktisat ve maliye alanında doktora 

yapmak için gönderildim. Hemen ekleyeyim, orada iki yıl kaldım Her geçen gün, 

Alman milletine değil, NAZİ'lere olan nefretimi artırdı. Yukarıda değindiğim 

gibi, Almanların savaştan yenilgiye uğrayarak çıkacakları inancı ile 1939 yılının 

Eylül ayı sonunda yurda döndüm.

V/C

ALMANYA’DA DOKTORA ÖĞRENCİLİĞİ

Dil öğrenmek için 5-6 ay süre veriliyordu. Bu süreyi, en az Türk öğrenci 

olan bir yerde geçirmeyi doğru buluyordum. O zamanki öğrenci Müfettişi Reşat 

Şemsettin Sirer'e durumu açıkladım ve beni en uygun bir yere göndermesini rica 

ettim. "Fehmi, Jena'ya git” dedi.
Yaz sömestri başına kadar Jena'da kaldım. J. denince akla hemen Zeiss ve 

üniversite'si gelir. Bu iki kuruluş birbirinden ayrılamaz ve tam anlamıyla kaynaş

mıştır. İki taraf yaptığı araştırmayı, laboratuvar çalışmasını birbirine aktarır. 

Üniversitenin kuruluşunun 500. cü yıldönümü 15-20 yıl kadar önce kutlanmış. 

Z .’ın da en az 100 yıllık bir geçmişi var. Abbe adındaki bir profesör, gözlük ona- 

rımı yapan Zeiss'da büyük bir yetenek görüyor (keşfediyor) halk deyimi ile el ele 

vererek, dünyamn en tanınmış işletmesini kuruyorlar.

Z.da o günlerde 13.000 kişi çalışıyormuş. Bunların büyük çoğunluğu üst dü

zeyde eğitim görmüş, yetenekli uzmanlar. Bu rakam Jena nüfusunun 1/4'ü de

mektir. Benim pansiyoner kaldığım evden iki kişi Z. da çalışıyordu.

Ben dil bilgimi artıracak nitelikte gördüğüm dersleri, konferansları izliyor

dum, özel ders de aldım.

Saat üreten ve pazarlayan bir firmanın başında olduğunu da söyleyen bir 

genç verdiği konferansta, yetişmiş insan gücü bakımından Türkiye ile, birkaç ül

keyi karşılaştırdı. Konferanstan sonra kendisine, Türk olduğumu söyledim, ara 
sıra buluşursak memnun olurum, dedim. Bu önerimi o da benimsedi. Kendisiyle 

sık sık yaptığım buluşmalarda, geri kalmış ülkelerde gördüğü insan gücü savurgan

lığı üzerinde duruyorduk.

İzmir Fuarı'nda birkaç yıl saat ve optik aletleri sergileyen bu genç, özetle 

şöyle diyordu :

— Sergiye uğrayanlar arasında, yüksek eğitim görmüş, aydın, dünya olayları

nı izleyen, yabancı dil bilen pekçok gence, ne iş yaptığını soruyordum. Çoğun

lukla bunların çiftlik sahibi, rantiye babalarının gelirlerini harcadıkları, asalak bir
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yaşam sürdürdükleri anlaşılıyordu. Bunlardan yararlanmanın yol ve yöntemini 

arayıp bulmalısınız.

Ülkenin turizme açılması belki bu gençlerin bir kesimini asalaklıktan kurtar

mıştır, diye düşünüyorum. Bunu rastlantılara bırakmak yerine, düzenli bir biçim

de yürütmek, türlü toplantılarla, yayınlarla, Yunanistan, İtalya, Îspanya...'nm tu

rizmdeki başarısını inceleyerek, katılımı artırmak, yoğunlaştırmak doğru olur 

kanısındayım.

J.da girdiğim evin sahibi, hakim kocasını kısa bir süre önce yitirmiş. Benden 

başka Suriyeli bir öğrenci daha orada kalıyordu. Yeni gelen herkesin, nereden 

geldiğini, ayrılırken gideceği yeri, polise haber vermesi ve bunu belirten, ev sahi

binin imzasını taşıyan kağıtları polise götürmesi gerekiyormuş.

Ev sahibimin yardımı ile, bunları hazırlayıp polise götürdüm. Soyadına göre 

düzenlenmiş, bilet gişesi gibi pencereler var. Ben Y. harfine gittim. 1-2 dakika 

beklemeden sıram geldi. Görevli polis kağıtlara damgalar vurdu, birkaçını kopa

rıp alıkoydu, bir kağıt da bana verdi, tamam dedi, benden sonrakilerin kağıdını 
istedi.

Ben işimin bu kadar kısa sürede bitmesine şaşmıştım. Kağıdı ev sahibine gö

türdüm, bir eksiği olup olmadığını sordum. O da tamam deyince, Alman bürok

rasisi, disiplini hakkmdaki olumlu imgelerim daha da güçlendi. Ev, daha doğrusu 

oda bulma işinde de buna yakın bir kolaylık ve düzenli çalışma örneği ile karşı

laşmıştım. Boş odası olanlar, ya da odası boşalanlardan, üniversite öğrencilerine 

vermek isteyenler, üniversitenin bu işlerle görevli bürosuna başvuruyorlar. Belli 

kağıtları, formları dolduruyorlar. Bu formlarda konfor, fiyat gibi şeyler hakkın

da bilgi var. Siz o büroya gidip, işinize geleceğini umduğunuz birkaç boş oda ad

resi alıyorsunuz. Bunun için ufak bir harç da ödeniyor. Birkaç saatte adreslere 

uğrayıp, birine bağlanmak işten değil. Leipzig'de, Frankfurt'ta da bunlardan ya

rarlandım.

J.da bana bu kolaylıkları ve daha başkalarını, Banka Müfettişi genç bir Al

man öğretti. Kendisi ile, ev buluncaya kadar kaldığım otelin lokantasında tanış

tım. Bana bu lokantalar pahalıdır, üniversitenin talebe kantinleri vardır. Orada 

çok ucuz, bol, kaliteli yemek verirler, demişti.

Kantine ilk gidişimde bir masaya oturdum. Garsonun gelip sormasını bekle

dim. Bir kız öğrenci yerinden kalkıp geldi. "Herhalde siz yabancısınız, buralarda 

garson gelip sormaz, herkes gidip yemeklerini seçer, alır, tepsi ile masasına geti

rir" dedi. Kızla beraber sıraya girip bu uygulamayı yapmıştık. Banka Müfettişi 
haklı idi. öğrencilerin arasında olmak, onlardan ilgi görmek ayrı bir rahatlık veri

yordu, insana.
Bu müfettişle arkadaşlığım, ben Almanya’dan ayrılıncaya kadar sürüp gitti. 

Teftiş için çok geziye çıkıyordu. Onun banka adresi belli idi. Ben, değiştikçe ye

ni adreslerimi ona yazıyordum. Gezilerinde bana uğruyor, orada kaldığı sürede, 

sık sık buluşuyorduk. Ben kendisinden özellikle NAZİ'lerin marifetleri hakkında 

çok şey öğrendim. O da, belki nezaket için, benim aracılığımla öğrendiği bir şe

yi, şaka yollu söylerdi. Zeppelin'i bulan Frankfurtlu’dur. Bir bulvara da adını
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vermişler. Frankfurt hava alanına Zeppelin’i getirmişler. İsteyen gidip geziyordu. 

İşte müfettişe, bir uğradığında Zeppelin'i ben gezdirmiştim. "Alman icadı olan 

Zeppelin'i bana bir Türk dostum gösterdi, öğretti” diye çiçek atmasının nedeni 
buna dayanıyordu.

Yeri gelmişken, Nazi'lerin iç yüzü hakkında müfettişten öğrendiğim şu iki 

örneği vereyim :

O günlerde İspanya îç Savaşı sürüp gidiyordu. Almanya ve İtalya General 

Franko'yu destekliyor, onlara silah, cephane gönderiyordu. Almanya’nın Franko’ 

ya insangücü (asker) ile de yardım ettiğini, yalnız dünya ve Alman kamuoyunda 
değil, oraya gidenlerin ailesinden de saklıyorlarmış. Mektuplaşmalar da şöyle ya

pılıyormuş : Oradan gelen mektuplar sansürden geçiriliyor, yerlerini dolaylı bi

çimde olsa bile, ele verecek mektuplar, yazıldıkları adreslere gönderiliyormuş. 

Ailelerin mektupları da, Almanya'daki adreslere gönderiliyor, oradan zararlı bu

lunmayanlar, Ispanya'ya aktarılıyormuş. Totaliter düzenlerde aldatmacanın ege

men olduğunu söylemek, bir gerçeği dile getirmek olacak. Bir yabancı öğrenci 

olarak, ben bile öğrendikten sonra, ailelerinin öğrenmemesi olanak dışı değil 
midir?

İkinci örnek banka hesaplarıyla ilgili. Üst düzeydeki bir NAZİ yetkilisi bir 

banka Müdürüne gidip, Yahudi X .’in hesabından 50.000, ya da 100.000 markın, 

daha büyük paraların, istediği bir hesaba aktarılmasını emredebiliyormuş. Müfettiş 

arkadaş, mesleği gereği, bunun pekçok örnekleri olduğunu söylemişti.

J.deki ev sahibimin oğlunun NAZİ örgütleri ile sıkı ilişkisi olduğu anlaşılı

yordu. Belki kendisine, beni kazanmak için görev de verdiler. Birkaç parti top- 
lantasına beni de götürdü. Her konuşulanı anlamıyordum ama, arada bir doktor

lardan, avukattan, eczacıdan, mühendisten söz ederken, konuşmacının alaylı bi

çimde, "entellektüelmiş" demesi üzerine, kahkahaların savrulduğunu görüyor

dum. Kendilerinden olmayan aydınlan böyle suçladıkları açık seçik olarak görü

lüyordu. İzleyebildiğim kadarıyla, parti gazetelerinde de böyle sataşmalar vardı. 

Sonraları, Hitler'in, parti liderlerinin onlara saldıran konuşmalarını radyodan çok 

dinledim. J.da katıldığım birkaç parti toplantısı, Hitler Almanyasına, Türkiye'de 

iken verdiğim yüksek notun kırılmasına bir başlangıç olmuştur, diyebilirim.

Evin mutfağında birkaç çöp kutusu vardı. Özellikle lahana, pırasa, patates 

gibi sebze döküntüleri, kırıntıları, ekmek ve yemek artıkları bir kutuda toplanır

dı. Bütün bir kentin değil, tüm Almanya'nın bu türlü kırıntıları domuzlara yediril

mek üzere, ülkenin türlü yerlerinde bulunan çiftliklere gönderilirmiş. Bu çiftlik

lerde yılda 5-6 milyon domuzun beslendiğini sonradan öğrendim ve bunlardan 

birkaçını yerinde gördüm.

Öteki çöp kutularından örneğin birine boş konserve kutuları, metal dökün

tüleri, birine bez parçaları, eskiyen çoraplar, giysiler konuyordu. Bunların sık sık 

boşalmadığını söylemeye gerek yok.

Almanya'da bir diş macunu tüpünün bu kutulardan kaçmlmadığı, ya da dik

katsizlikle tuvalete, sokağa atılmadığı kanısına ulaştığımı söylersem, bu konuda

ki duyarlığı vurgulamaya yeter sanırım.
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Almanya'da 60 milyon insan yaşıyor, bunlar yılda şu kadar yüz milyon kul

lansa, şu kadar boş tüp eder. Bir diş macunu tüpünde şu kadar gram alüminyum, 

şu kadar gram nikel, kalay vardır. Bunlardan yararlanmamak, vatanseverlikle ke

sinkes bağdaşmaz, diyorlardı.
J.da banyo odasındaki aynanın yanında halkaya takılan, bakalit bir huni gör

düm. Hunide saçlar da vardı. Ev sahibine bunun anlamını sorduğumda :

— Her evin tuvaletinde bunlar vardır, özellikle kadınlar, tarama sırasında, 

tarakta toplanan saçları bu huniye korlar. Bunlar ayrı kutularda toplanır, asker 

battaniyeleri ve benzeri şeyler dokumakta kullanılır, dedi.

Almanya’da iken, kullanılan her jiletin, çeliğinden yararlanılmak üzere, top- 

latıldığı kanısına da ulaşmıştım. Her otelde, aynaların önünde, üzerinde "kullan

dığınız jiletleri buraya atınız" yazılı olan kutular vardı.

Almanya'nın hammaddeye olan gereksinmesi durmadan artıyordu. Ülke 

kaynakları yetersizdi. Dışardan alacak dövizleri yoktu. İşte bu nedenle bir Kampf 

Dem Verderb (K.D.V.) savurganlıkla savaş kampanyası açmışlar ve bunu % 100 

diyebileceğimiz bir başarı ile yürütmüşlerdir.

Bireycilik ilkesine dayanan, Batı ülkelerinin izlediği tüketim ekonomisi düze

ninin tam karşıtı bir davranış. Bunu bir yana bırakıyorum, ülkemiz bakımından 

Almanların K.D.V.sinden alınacak pekçok ders olduğu kanısına orada ulaştım 

Domuz beslemeye, başka hayvanlara yem olmağa elverişli çöplerin, artıkların ül

kemizde koku, pislik kaynağı olması, sinek üretme bakımından yarattığı sorunlar 

her geçen gün artıyor. Domuz konusuna ilerde değineceğim Mevsiminde Ankara, 

İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde ve öteki kentlerde hergün belki birkaç mil

yon kavun, karpuz kesiliyor, tüketiliyor. Bunun büyük bir kesiminden niçin tar

laların yakınında kurulacak işletmelerde meyve suyu üretilmesin? Kabuklar, po

salar hayvan yemi olarak kullanılır, çekirdeklerden, tohumluğa elverişli olanlar 
ayrılır, geri kalan tavuklara vb. yem olarak verilir. Kokudan, pislikten, türlü haşe

relerden kurtulmak da cabası.
Bu yoldan belediyelerin çöp toplama yükünün azalacağını, çöp atılan kıyıla

rın korunacağını da unutmamak gerekir. Meyve suyu Endüstrisini (Limon, porta

kal, nar, vişne, üzüm, elma, armut, karpuz, kavun.... suları ile birlikte), bu açıdan 

zaman yitirmeden ele almak, ülkeye pekçok şey kazandıracaktır. TÜBİTAK'dan 

bu konuya el atmasını istemek bilmem yersiz mi olur?

J. sanki ardı arkası kesilmeyen uluslararası toplantılar yapılan bir kent görü

nümünde idi. 5-10 gün kaldığım otelin lokantasında, salonlarında, koridorların

da, Uzakdoğu'dan geldiği belli olan çekik gözlü, Afrika'dan geldiği belli olan si

yah yüzlü, kendi aralarında türlü diller konuşan, bozuk aksanla Almanca konuşan 

insanlar görüyordum. Bunlar Zeiss ile alışverişi olan kişilermiş ve yılın hemen her 

gününde J. sokaklarında bol bol görülürmüş.

Z.'in planatoryumundan da söz edeceğim. Büyük bir kubbe altındaki yerleri

nizi alıyorsunuz, önce açıklama yapıyorlar, broşürler dağıtıyorlar. Bunun bir 

benzerinin yalnız Amerika'nın Chicago kentinde olduğunu söylüyorlar.

Işıkları sık sık söndürüp, "şimdi 500 yıl önce dünyanın şu kadar bin mil ya
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kınından geçen kuyruklu yıldızı göreceksiniz" gibi açıklamalar yapıyorlar.

300 yıl, 500 yıl, 1000 yıl sonra hangi gezegenin nerede, nasıl görüleceğine 

benzer şeyleri öğreniyorsunuz. Pek anlamamakla birlikte, bilim kurgunun, gökbi

lim açısından somutlaştırılmış öncüsü deyip geçmek isterim.

J. çok engebeli bir yerde kurulmuş. Mahalle aralarında merdiven döşenmiş 

pekçok sokak vardı. Belki bizim kentlerimize göre bir eksiği, (böyle eksiğe can 

kurban diyelim) sokaklarda, evlerde, köpek, koyun, keçi, sığır, tavuk, horoz gibi 

hayvanların bulunmaması idi. İlk birkaç ay hiç horoz sesi duymamıştım. Ev sahi

bimizle, yakın köylerden birine piknik yapmağa gittik. Köye yaklaşınca "yaşa, 

tamam" gibi bir çığlık attım ve durakladım. Yanımdakileri unutmuştum. Onların 

ne oluyor diye şaşkın şaşkın baktıklarını görünce : "Bağışlayın, J.ya geleli ilk 

kez horoz sesi duydum ve kendimi tutamadım, o sesi çıkardım; bizim ülkede ku
laklarınız türlü hayvan sesleriyle dolar, taşardı" dedim.

Bir sıçrama yaparak kızımın öyküsünü anlatayım. 5-6 yıl önce uğradığı 

Amsterdam'da, şehiriçi turu yaparken, bir yerde durmuşlar; yolcuları yakındaki 

köprünün altına götürmüşler. Onlara ne göstermişler biliyor musunuz? Sokakta 

bulunan kedilerin barındırıldığı kafesleri.

J.da Napolyon 1806 yılında Prusya Ordusunu tam yenilgiye uğratmakla kal

mamış, Avrupa’ya egemen olmuş, Rusya saldırısı için engel bırakmamıştır. İşte 

bir açıkgöz, bu meydan savaşının yapıldığı alanda işlettiği otel ve gazino ile J. 
turizmine da katkıda bulunuyordu. Salonlardaki, koridorlardaki vitrinlerde, avlu

da bu savaşta kullanılan silahlar, asker, sivil giysileri, çizmeleri,o zaman kullanı

lan para ve pul kolleksiyonları görülebiliyordu. Otelin sahibi, zaman zaman Na

polyon kılığına girerek misafirlere, müşterilere hoş geldiniz diyor, onlarla sohbet 

ediyordu. Onun Napolyon kılığında çektirdiği fotoğrafları, büyütülmüş olarak 

her yerde görebilirdiniz. Kısa bir süre önce J. üniversitesi'nin kuruluşunun 500. 

yıldönümü kutlanmış. Patron bu törenlere, Napolyon kılığında, beyaz at üzerin

de, arkasında birkaç Generali ile katılmış özellikle bu törenle ilgili fotoğrafları, 

albümleri satın alabiliyordunuz.

J.da benden başka, Türkiye'de Tıp Fakültesi'ni bitirmiş olan Hüsnü vardı. 

Sonra onun yakını tıp öğrenimi yapan bir bayan geldi.

Hüsnü, bay bayan lisede öğretmen olan, bir ailenin yanında pansiyonerdi. 

Bayan kendi mahallesindeki NAZİ örgütü kadın kollarının Başkanı imiş. Çok kül

türlü idi. Almanca konuşmalarımızda yanlışlarımı düzeltiyor ve yol-yöntem gös

teriyordu. Bir hafta tatili günü, öğle yemeğine doğru kalkıp gitmek istedim. Ye

meği beraber yeriz, kal, dediler. Ben de :

— Lokantaya vereceğim parayı size öderim, dedim ve kaldım. Bu sözüm ka

dını çok üzmüş. "Almanların konukseverliği hakkında büyük kuşkunuz olduğu 

anlaşılıyor; size yanlış bilgi vermiş olabilirler" gibi sözlerle yakındı. Orada söyle

medim ama, Türkiye’de iken Alman usulünden söz edilirdi. İki kardeş lokantada 

yemek yeseler, herkes kendi parasını ödermiş gibi şeyler duymuştum.

Başka bir gün buluştuğumuzda, savaştan söz açıldı. Ben :
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— Dünya Savaşını siz başlattınız. Savaş hazırlıklarınız, dünyayı yine kana 

boyayacağınız günlerin yaklaştığını gösteriyor, gibi şeyler söyledim Belki Al- 

mancamm da yetersizliği yüzünden, kırıcı sözler etmiş ve kestirme yollan seç

miştim.

Kadıncağız ağlamaya başladı. Hem gözyaşlannı siliyor, hem de şöyle diyordu :

— Bay Yavuz, biz Alman toplumu olarak Dünya Savaşının en acı günlerini 

yaşadık. Savaş nedir, pek iyi biliriz. Biz köleliğe razıyız, savaş istemiyoruz.

Kadının rol yapmadığı kesin kes belli idi. Bu çarpıcı olay karşısında ben, Al

manya'dan aynlıncaya kadar, "Alman milleti neden Hitler gibi bir çılgının peşin

den sürükleniyor?" sorusuna yanıt aramağa çalıştım. Hangi yaş kümesindekilerin 

Hitler’e, gözü kapalı bağlı olduğunu; hangi yaş kümesindekilerin olaylan kuşku 

ile izlediğini; ve en son hangi yaş kümesindekilerin "Hitler Almanya'nın başına 

yeni felâketler getirecektir” inancında olduklarını, kendime göre arayıp bulmağa 

çalıştım.

J.da geçirdiğim 4-5 aylık süre içinde Weimar ve Magdeburg'dan başka he

men hiçbir yere gitmedim. Bir kez Berlin'e, kayıt olacağım üniversiteyi, gidece

ğim kenti saptamak üzere gittim ve döndüm.

Berlin'de pekçok Türk öğrenci vardı. Mülkiye mezunlan da yanm düzineden 

fazla idi. Genellikle akşamları Ahmet Beyin lokantasında buluşuluyor, yemekten 

sonra isteyenler eğlence yerlerine gidiyor, orada kalanlar da, masaları kenarlara 

iterek meydan açıyorlar ve türlü halk oyunlan oynuyorlardı.

Ben Berlin'in merkeze oldukça uzak mahallelerinden birinde ev tutmuştum. 

Bu kez üniversitedeki ofisin aracılığına neden başvurmadığını anımsamıyorum. 

Harita üzerinde seçtiğim semtte kimi evlerin pencerelerinde, yoldan geçenlerin gö
receği biçimden konmuş "kiralık oda" levhalan vardı. Bunlardan birkaçına girip 

çıktıktan sonra, bir Yahudi kadının odasını tuttum. Bunu yapmamın ne denli ba-

- ğışlanmaz bir suç olduğunu kısa sürede öğrendim. Dr. Salamon’un evinde, yanın

da diye adres verdiğiniz bir Alman, bir şey söylemese bile, yüzünüze uzun uzun 

bakıyordu. Orada iki ay kalabildim. Çıkacağımı öğrenince, kadın ağlamağa baş

ladı. "Siz bir kurtancı gibi geldiniz. Uzun zamandan beri odam boştu. Salamon 

sözü herkesi ürkütüyor" diyordu.

Kocasının Dünya Savaşında hangi görevlerde bulunduğunu, kendilerinin bir

çok Almanlarla yurt sevgisinde, özveride yanş ettiklerini uzun uzun anlattı. Ki
taplıktaki en az 20 cilt olan kalın kitapları gösterdi: "Bunlar özel araştırma ürünü 

olan tarih ve harp tarihi kitaplarıdır. Ciltler tamamlanmadı, ben bu halimde tak

sitleri ödüyor, ve bu kadarı yetiversin demiyorum."

Bu olay da Yahudi düşmanlığı hakkında somut ve birinci el bilgi edinmemi 

sağladı.

Berlin'de Yüksek İktisat Okulu'na kaydımı yaptırdım. Tanınmış Alman İkti

sat Tarihçisi Sombart'ın şu iki dersini izledim ¡İktisat Tarihi, İktisat Tarihi dersi

nin semineri.

Müller Freinfels'in Pratik Ruhbilim dersinden çok yararlandım. Bu hocanın 

dersini, kayıt ettirsin ettirmesin, pekçok öğrenci izliyordu. Çok gezmiş, görmüş
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olan Profesör, ulusların geleneklerinden, alışkanlıklarından, aile yaşamından, 

dünya görüşlerinden söz ediyor, çarpıcı örneklerle dersin çekiciliğini artırıyordu.

Berlin'de herkes kendi havasında idi. Türk öğrenciler arasında Almanya'yı 

beğenenler, beğenmeyenler, sevenler, sevmeyenler, sürekli tartışmalara giriyorlar, 
her kafadan bir ses çıkıyordu.

Hele Yüksek öğrenimini Türkiye'de yapmadan gelenlerin, yollarını bulup 

yönlerini saptamaları için uzun sürelerin geçtiği anlaşılıyordu.

Berlin'de bir sömertrden fazla kalamadım. Leipzig'de Güneydoğu Avrupa 

Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün bulunduğunu, Türkiye'de iken Şevket Ra- 

şit Hatiboğlu'ndan öğrenmiştim. Hatipoğlu Enstitünün Müdürü Herrmann Gross 

hakkında da çok övücü şeyler söylemişti. Müfettişimiz Reşat Şemsettin Sirer'e 

durumu anlattım. Transfer hemen gerçekleşti ve Leipzig'e gittim. Berlin’deki du

rumu o da pek iyi biliyordu. Bu arada, dil öğrenme süremi Jena’da geçirmekle ne 

kadar iyi ettiğimi söyledim.

Gideceğim Enstitünün bir adı da Balkan Ülkeleri Araştırma Enstitüsü idi. 

Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Türkiye araştırma 

alanına giriyordu. Müdür H. Gross yaz tatillerinde, genellikle bu ülkelerin tümünü, 

ya da birkaçını gezer, oralardaki araştırmaları izlermiş. Türkiye'ye de çok gelip 

gitmiş. Hatipoğlu onunla ilgili şu öyküyü de anlatmıştı. Tartışmalarında H. Gross 
Türklerin göçebelikten tam anlamıyla kurtulamadıklarını, Yunan, Roma medeni

yetinin kalıntılarının pekçoğunu yok ettiklerini, Viyana'ya kadar talan için git

tiklerini söylermiş.

Yine Türkiye'deki bir gezisinde, Hatipoğlu rehberlik ediyormuş. Orta Ana

dolu'nun bakımsız bir şosesinde, akşama doğru arabası çamura saplanmış. Ken

dilerinin gücü düze çıkmağa yeterli değil. Yakında kalabilecekleri kent, kasaba, 

köy de görünmüyor. H. Gross "Şimdi ne yapacağız” diye telaşlanmaya başlamış. 

Hatipoğlu biraz uzaklaşmış, tarlalarında çalışan birkaç kişiyi yardıma çağırmış. 

Onlar gelip arabayı saplandığı yerden çıkarmışlar. Gross durumdan çok memnun 

oluyor ve para çantasını çıkararak bahşiş vermek istiyor. Köylüler "Ne yaptık ki 

para alalım" diye omuz silkiyorlar. Hatipoğlu "Birer sigara da yakmaz mısınız ar

kadaşlar" diyor. Onlar aldıkları sigaraları tüttürürken, bizimkiler yola koyuluyor
lar.

H. Gross,Hatipoğlu 'na şöyle diyor :

— Raşit Bey, yıllardan beri aramızda sürüp gelen o tartışma yok mu, işte 

burada sona erdi. Türkler hakkında söylediklerimi geri alıyorum. Bu insanlarla siz 

her güçlüğü yenebilirsiniz. Turizme açılmış ülkelerde, böyle hallerde vereceğimiz 

parayı az bulup, pazarlığa girişebilirlerdi.
Gerçekten Gross, Atatürk hayranı ve Türk dostu idi. 11 Kasım 1938'de der

sine :

— Arkadaşlar, bugün dünya en büyük evladını kaybetmiş bulunuyor, diye

rek başlamış ve bütün bir ders saatinde Atatürk'ün başarısını dile getirmişti.

Leipzig dünyanın büyük matbaacılık endüstrisi kentlerinden biri idi. Kürkçü

62



lük de burada çok ileri gitmişti. Milli Eğitim Bakanlığı adına matbaacılık eğitimi 

gören 5-6 arkadaşımız vardı.

Leipzig'in bir adı da Devlet Fuar Kenti (Reichsmessestadt) idi. Fuar döne

minde kentin nüfusu birkaç yüz bin artıyormuş. Otellerin yatak kapasitesi bunla

rı barındırmaya yeterli olmadığından, zengin fakir herkesin birkaç odasını, fuara 

gelenlere vermesi köklü bir gelenek olmuş.

Yabancı ülkelerden Fuar’a çok gelen oluyordu. Ben bir Fuar mevsimi yaşa

dım. Fuar yönetimi, dil bilmeyenlere rehberlik etmek, yardımcı olmak isteyenle

ri saptamak üzere, üniversite öğrencilerine de formüler gönderiyor ve hazırlık ya

pıyordu. Ödenecek para da bu formülerde yazılıyor. Bana da böyle bir formüler 

geldi. Görev alamayacağımı bildirdim. Çünkü daha önce, liseden bir arkadaşım, 

kereste fabrikası olan büyük kardeşinin, yeni makineleri görmek için Fuar'a gele

ceğini yazmış, yabancı dil bilmeyen ağabeyine yardım edip edemeyeceğimi sor

muştu. Ben de olumlu bir yanıt vermiştim. Arkadaşın ağabeyi geldi ve kendisine 

gereken yardımı yaptım.

Kürk ile ilgili bir anım da şöyle : Eşi ile Avrupa'yı dolaşan bir gazeteci evime 

telefon ederek, benden yardım istedi. Onlarla belli bir yerde buluştuk. Birkaç 

gün onları gezdirdim, ölçü vererek eşine siyah bir kürk ısmarladılar. Değerli bir 

kürkün 30-40 parçadan yapıldığını ben o zaman öğrendim. Parçaların arkasına 

işaretlerini koydular. Birkaç provadan sonra, astar geçirilmeden, seçtikleri ve işa
retledikleri parçaların eksiksiz kullanıldığını gördüler, kürkün astan takıldı.

Hazır bir kürk daha almak istediklerini söylediler. Birkaç mağaza (kürkçü 

dükkanına) girip çıktık. Bayan hep siyah kürkleri prova ediyordu. Bana da renk, 

kalite hakkında ne düşündüğümü soruyorlardı. Ben "soyumda sopumda kürk gi

yen birini anımsamıyorum. Bu nedenle söyleyeceklerim rastlantı olacaktır. Hele, 

kalite değişik bile olsa, iki siyah kürk bir kürk etkisi yapar. Gümrükten geçerken 

de zorluk çıkarabilirler” dedim. Onlar : "Bizim sosyal düzeyimizdeki bir bayanın 

iki siyah kürkünün bulunması kadar doğal bir şey olmaz" anlamına gelen şeyler 

söylediler.

Bende, kürkün birini, satmak için aldıklan kuşkusu uyanmıştı. Sosyal düzey 

lafı da beni rahatsız etti. Saatime bakarak, hemen ayrılmam gerektiğini, randevu

ya gecikebileceğimi söyledim ve uzaklaştım. Bir daha da yüzlerini görmedim.

Leipzig'de odayı, Üniversitenin bu işe bakan bürosundan aldığım adresler

den yararlanarak buldum. Hatta bavulumu istasyonda, emanetçiye bırakıp, doğ

ru Üniversiteye gitmiştim. Belki bir saat geçmeden, dönüp bavulumu aldım ve 

odama yerleştim.

Mevsim kış idi. Ev sahibi odamdaki sobada briket yakacağını, bunlann para

sını da kira ile birlikte alacağını söyledi, pazarlığı öyle kesmiştik. Kadıncağız her 

gün yaktığı briketlerin listesini tutuyor ve ay sonunda, briketin tutanyla çarpa

rak parasını alıyordu.

Leipzig'den Frankfurt'a gideceğim günler yaklaşıyordu. Bir gün ev sahibi ba

yan odama gelerek : "Sizden özür dilemeye geldim" diye söze başladı. Ben "Sa

yın bayan, aramızda özür dilemeyi gerektirecek bir olayın geçtiğini anımsamıyo
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rum" dedim ve anlamlı anlamlı yüzüne baktım, özür dileme nedeni şu imiş :

İlk kez Müslüman bir öğrenciye oda verdikleri için "iyi mi ettik, kötü mü et

tik" kaygısına kapılmışlar ve kadıncağız ben odamda iken, anahtar deliğinden 

gözetlemeye (dikiz etmeye) başlamış; günlerle bunu yapmış ve sonra, onların öl

çülerine göre, herhangi bir yaramazlık yapmadığım kanısına vararak, gözetleme

ye son vermişler. Bunun ahlak kurallarına aykın olduğunu biliyorlarmış ama, 

kendilerini tutamamışlar.
Ben böyle bir gözetlemenin farkında olmadığımı, 25 yaşlarında bir de genç 

kızı olduğu için böyle yapmakta bir dereceye kadar haklı olabileceklerini söyle

dim. Kadın gönül rahatlığı ile odamdan ayrıldı.
Frankfurt'dan adresimi kendilerine yazmıştım. Onlardan, Almanya'dan ayrı

lıncaya kadar 5-6 kartpostal aldım. "Komşularla, dostlarla X.’in evinde toplan

dık, seni andık başarı dileklerimizle" gibi kısa şeyler yazılı idi, kartlarda. Orada 

bulunanların tümünün böyle bir karta, ya da mektuba imza atması, Almanların 

güzel bir geleneğidir.

Doktora konusunu kesin kes seçmenin, nerede ve hangi profesörün yanında 

yapacağımı saptamanın zamanı gelmişti. H. Gross'un da öğüt ve yardımları ile 

Mali Alılak (Finanzmoral) konusunu seçtim. Bu işi Frankfurt Üniversitesi'nde 

profesör olan Gerloffun yanında yapmamın yollarını arayıp bulmamı yine H. 
Gross öğütledi.

Durumu, Öğrenci Müfettişimizle görüşmek üzere Berlin'e gittim ve H. Gross' 

un öğüt ve önerilerini anlattım. Birçok arkadaşlar Berlin'den uzaklaşmadığı hal

de, ben dördüncü kente gidiyordum. Reşat Şemşeddin Bey, bıyık altından gülerek:

— Pekiyi, Frankfurt'tan sonra nereye gideceksin, onu da bilelim? dedi. Ben :

— Güvenemiyorsanız Leipzig'de kalırım deyince, "yok canım, doğru yolda

sın, orada ünlü bir Üniversite var. Aynca Gerloff dünyaca tanınmış bir Maliye 
profesörüdür" dedi.

Elimdeki belgeye göre 14.4.1939'da kayıt işi tamamlanmış ve Gerloffdan 
para ve kredi ile bunun uygulama dersini almışım. Aldığım öteki dersler de şun

lar : İktisadi Coğrafya, Uluslararası Ekonomi, (bunun uygulaması) Ticaret Politi

kası. Günümüzün İktisat Politikası Sorunlan; iki ayrı hocadan da yabancılar için 

üst düzeyde Almanca Dili Dersi.

Fırsat buldukça, başta Gerloff olmak üzere, hocalardan randevu alarak tezi

min planını geliştirdim. Mali Ahlâk üzerine Almanya'da oldukça zengin bir yayın 

vardı ama, ben ülkemizdeki duruma ağırlık vererek, karşılaştırmalı bir tez hazır

lamak istiyordum. Sonunda plan üzerinde G.la anlaştık. "Bundan, güzel bir tez 

ortaya çıkabilir” diye, yanında çalışmamı kabul etti. Bir yaz tatilinde Türkiye'ye 

gidip oradaki belgelerden yararlanmam zorunluğu, her karşılaşmamızda söz ko

nusu oluyordu.

Artık Doktora öğrencisi olmuştum. Konum belli, yanında çalışacağım pro

fesör belli. Süre için en az iki yıl hesaplamak gerek. Ben bir yaz tatilini Türkiye' 

de, bir yaz tatilini dil öğrenmek için, Fransa'da geçirmeyi bile düşlemeye başla

mıştım.
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Frankfurt'ta ilk birkaç günü, Türklerin de kaldığı bir pansiyonda geçirdim. 

Bir Alman hekim beni orada arayıp buldu. Evine akşam yemeğine çağırdı, kayıt 

işleri için yardım etti. Frankfurt hakkında genel bilgiler verdi. Leifzig'den kendi

sine benim oraya geleceğimi telefonla belki de mektupla haber vermişler.

Leipzig'de iken, Doçentler İçin Dış İlişkiler örgütü ile ilişki kurmuştum. Li

sans üstü eğitim yapan yabancıları bu örgütün doğal üyesi sayarlarmış; toplantıla

rına katılıyor, dost ediniyorduk. Onlar konuşmalarında bana çoğunlukla Herr Dr. 

diyorlardı. Ben başlangıçta, daha doktora yapmadığımı söylemeye çalıştımsa da, 

"Aldırma, bu iş hep böyle başlar" diyorlardı.

Bu örgütün bir kolu da Frankfurt'ta imiş ve beni arayıp bulan hekimi onlar 

görevlendirmiş. Bu kadar ilgi bana ilk günlerde çok göründü. Yardımın gerisinde, 

kolaylık yollannı öğretmenin yanında, benim yaşamımı, kimlerle ilişki kurduğu

mu izlemek amacı da bulunabilir, diye düşündüm; ama benim karışık, karanlık iş

lerim, herhangi bir yeraltı örgütü ile alışverişim bulunmadığı için, yardımlarının 

doktorayı tamamlamama büyük katkısı olacağını içtenlikle söylüyordum.

Jena'da, Berlin’de odaya kaç Mark ödediğimi anımsamıyorum. Leipzig'de 20 

Mark ödemiştim. Frankfurt'ta bunu bilerek ve isteyerek üç katma çıkardım. 60 

Marka, ayrı telefonu da olan bir odaya yerleştim. Odam, 80 hektar olan Botanik 

Bahçesi'ne bakıyordu. Burada kazanç amacı gütmeyen, kamu görevi yapan dü

ğün salonları, eğlence yerleri vardı.
Akvaryumlarla, türlü hayvanlar beslenen kafeslerle şehrin ortasında bir milli 

park, temiz bir dinlenme, eğlenme yeri idi burası. Bir örnek vereyim : Parka ba

kan pencerelerden birini, ya da ikisini açık bıraktığım günlerde, odaya döndü

ğümde, masanın üzerindeki muzları, sincaplar yerken gördüğüm çok olmuştur. 

Onlan ürkütmemek için, birkaç dakika ayakta beklerdim. Sıçrayarak pencereden 

atlayıp giderlerdi.
Biraz da elimize geçen paradan söz edeyim. Aylığımız 94.5 TL. olarak sap

tanmış. Bu rakam Fransa, İngiltere, İtalya gibi, başka ülkelerde, Türk öğrencileri

ne verilen aylığa göre düşük görünürdü. Ancak o günlerde resmi kurun yanında 

Registermark Kuru vardı. Resmi kur 50 kuruştu. Registermark'ın kuru hiçbir za

man 25 kuruşun üstüne çıkmazdı, özetle, aylığımız ortalama 400 Mark idi. Bu

nun altına düştüğü hemen hiç görülmemiştir.
Registermark'ın kaynağı, Almanya'daki ticari alacaklarını, Birinci Dünya Sa- 

vaşı'nm başlamasıyla tahsil edemeyen, işadamlarının alacakları oluşturuyordu. 

Almanlar : "Biz borcumuzu inkâr etmiyoruz. Ama döviz bunalımı karşısında, 

bunları ödemek olanaksız. Gelin, paranızı burada harcayın (yiyin)" demişler. 

Alacağı yüz binleri, belki milyonlan bulan işadamlannın Almanya'ya gidip bu 

paraları orada harcaması akıl kân değil.

Böylece Registermark borsası oluşuyor. Alacaklılar, ne kurtanrsak kârdır, 

diye, ortalama yarı değere razı oluyorlar. Türk Hükümeti de bundan yararlanarak, 

öğrenci aylıklarım (belki elçilik personelinin aylıklannı da) borsadan sağladığı 

Registermark'Iarla ödemek yolunu tutuyor. Başka ülkeler için de bunun geçerli 

olması doğaldır.
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Frankfurt'un bir özelliği, yakınında bisikletle gidilebilecek, her fırsatta gidip 

dinlenmeye, eğlenmeye elverişli kentlerin, kasabaların, köylerin bulunması idi. 

Örneğin dünyada kaplıcalarıyla tanınmış olan Wiesbaden'e trenle yanm saatte gi
debiliyorsunuz. Taunus dağları yakınınızda. Leipzig'de böyle bir durum yoktu.

Çok yakın olan Magdeburg'da, Şeker Şirketi Genel Müdürlüğü adına eğitim 
gören 10 kadar Türk öğrenci vardı. Hafta sonlarında 15-20 Türk öğrenci bir 
kentte buluşur, türlü ülke, dünya sorunlarını tartışırdık. Balkan ülkelerinden ge

len öğrencilerle de çok iyi ilişkiler kurmuştuk. Özellikle Hitler'in Balkanlar hak- 

kındaki kuşku yaratan planları bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyordu.
Almanlar açısından, Balkanları ele geçirmek büyük bir sorun gibi görünmü

yordu. Türkiye'ye gelince iş değişiyor. Almanlar bunun pek kolay olmayacağı 

kanısını gizlemiyorlar; durmadan, dostluktan, Rusya’ya karşı birleşme zorunlu

luğundan söz ediyorlardı.

Türkiye'nin İngiltere ile yardımlaşma paktı imzalaması da Almanları şaşarttı. 

Derste geçen, bu konu ile ilgili bir olayı şöyle özetleyeceğim :

İzlediğim derslerden birinin adının Günümüzün İktisat Politikası Sorunları 

olduğunu yukarıda belirttim. Haftada 2 saat olan bu dersin öğretim üyesi Dr. 

Abel idi. Derste tartışılacak konular, ilk birkaç dakikada, öğrencilerin de katkı

sı ile saptanır ve tartışmaya geçilirdi. Almancamı güçlendirme bakımından bu 

tartışmalar bana çok yarar sağlamıştır. İngiltere ve Türkiye arasında yardımlaş

ma paktı imza edildikten sonraki ilk derste Dr. Abel, otoriter davranarak, giriş 

anlamında şunları söyledi :

— Radyolardan, gazetelerden izlediğiniz gibi, önceki gün İngiltere ile Türki

ye arasında bir Yardımlaşma Paktı imzalandı. Günümüzün en önemli konusu bu- 

dur. Ancak Türkiye ile Birinci Dünya Savaşı'na birlikte girdik; İngiltere'ye karşı 

omuz omuza savaştık; sonunda onlar Sevr'i imzaladı, biz de Versay diktasını im

zaladık. Türkiye'nin, nasıl olup da bunları unutarak, İngiltere ile dostluk anlaş

ması imzaladığını anlamak kolay değil. Türk dostumuz Fehmi Yavuz aramızdadır. 

Herhalde; o, bizi bu konuda aydınlatacak, bilgi verecektir.

Ben söze şöyle başladım : "Birinci Dünya Savaşı hakkında Sayın Profesörün 

söyledikleri doğrudur. Ancak Atatürk Sevr’e karşı çıktı ve 4 yıl daha savaştıktan 
sonra ülkeyi düşmanlardan temizledi, Sevr'i yırttı,Türk milletine Lozan gibi, şe

refli bir barış anlaşması kazandırdı. Siz ise Versay'ı hâlâ yırtmış değilsiniz. Öyle 

ise biz İngiltere ile Birinci Dünya Savaşı'nda 3-4 yıl sonra hesaplaşmamızı yap

mış sayılırız.

Ayrıca Türkiye'nin, İngiltere'nin ve ortaklarının yanında yer alması da akıl

lıca bir davranıştır. Sizin Berlin-Roma Mihverinin gücünü çok abarttığınız kanı

sındayım. İki ortağın, hatta Japonya’nın hammadde kaynakları çok sınırlıdır. 

Beslenme için dışarıya muhtaçsınız. Tekrar edeyim, bana Türkiye doğru yolu 

seçmiş görünüyor. İşin iç yüzünü tam bilmiyorum ama, savaştan yana olmayan 

devlet adamlarımız, savunma gereklerine de ağırlık vermiş olacaklardır" dedim.

Dr. Abel ben konuşurken renkten renge giriyordu. Bir kere bana söz ver

miş bulunuyordu. Ben bitirince, konuyu orada kesti, başka konuya geçti. Benim
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konuşmam Balkanlı öğrencilerin yanık yüreklerine su serpmiş olacak ki, duyan

lar birer ikişer gelip kucakladılar ve kutladılar.

Ben Dr Abel'e ve de bana bir şey olur mu? diye birkaç gün bekledim, olma

dı. Anlaşılan jurnalcılara yem olmaktan ikimiz de kurtulmuştuk.

Benim söylediklerim, hemen Almanya'daki bütün Türk öğrencilerinin Sevr' 

den, Versay'dan, Atatürk ve Lozan'dan söz açıldığı zaman dile getirdiği şeylerdi. 

Atatürk'ün ölümünden sonra Alman gazeteleri, radyoları Atatürk'ü öven yayınlar 

yaptı. Atatürk'ün devrimleri, başarıları, ayrıntılarına gidilerek işlendi. Bir Alman 

arkadaşım, yerel gazetelerden kestiği kupürleri bir zarfa koyup bana göndermiş. 

Mektubunda şöyle diyordu :

— Fehmi, sen haklı olarak, bunları görmemişsindir. Aralarında Alman mille

tinin Atatürk'e sevgisini, saygısını, hayranlığını dile getiren yazılar, fıkralar, re

simler, karikatürler var. Belki arkadaşlarına da gösterirsin diye gönderiyorum.

O sıralarda Türk öğrenciler sık sık şu soru ile karşılaşıyordu :

— Kimdir bu Atatürk, ne yapmıştır? Alman basını, radyolar niçin sürekli 
ondan söz ediyor?

İşte biz aramızda, benim Dr. Abel’in dersinde söylediklerimi içeren ve faz

la olarak Atatürk'ü Hitler'le de karşılaştıran bir yanıt dizisi geliştirdik. Alman öğ

rencilere sonunda şu soruyu yöneltiyorduk :

— Atatürk Sevr'i yırttı. Hitler Versay'ı yırtacağım diye ortaya çıktı. Versay 

daha yırtılmamıştır; yırtılacağım kesin kes söyleyebilir misiniz?

Belki jurnalcılar bu sözlerden ve sorudan yola çıkarak, kimilerinin başını ya

kabilirdi, ama ulusal onurumuzu korumak da ödevlerimizin başında geliyor.
Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrob’un Moskova'ya giderek Rusya ile Sal

dırmazlık Paktı imzalaması da, açık seçik olmamakla birlikte, kendisine olan gü

ven duygusunda büyük yaralar açmıştı.

Hitler'in yaptığı radyo konuşmaları, genellikle 3 saatten önce bitmezdi. Bu 
sürenin yarısı Rusya'ya küfürle geçer, geri kalanı Yahudilere, Roosevelt'e saldırı ile 

geçer, teknik konulara hemen hiç yer verilmezdi, bu konuşmalarda. Rusya ile 

yapılan Saldırmazlık Paktı'ndan sonra onun ağzı da değişiverdi, övmese bile, 

Rusya'dan söz etmemeğe başladı, Sayın Führer.

Biz güvendiğimiz Alman arkadaşlara, Alman-Rus Saldırmazlık Paktı hakkın

da ne düşündüklerini sorduğumuzda şöyle diyorlardı :

— O her şeyi bilir; her şeyin doğrusunu yapar; bir bildiği olmasa bunu yap

mazdı.

Bu olaylardan esinlenerek, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve Almanya'da ge

çirdiğim Eylül ayındaki gözlemlerimden de yararlanarak, savaş, NAZİ partisi, 

Hitler hakkında Almanların ne düşündüğünü, kendime göre şöyle özetleyeceğim 

(Savaşın sonucu hakkındaki görüşümü, İsparta'da yaptığım birinci askerlik anıla

rımda söz ederken, özetlemiş bulunuyorum) :

Teknikte, sanat, bilim alanında en ileri ülkelerin düzeyinde olan, reformu ya

pan, feodal yapının yıkılmasının mayasını oluşturan Alman toplumu nasıl oldu 

da Hitler'in ve NAZİ liderlerinin arkasından gitti? sorusunu da, iki yıl içinde gör
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düklerime, öğrendiğime dayanarak yanıtlamakta yarar görüyorum.

Hitler sağlam bir eğitim görmemiş, askerliğini onbaşı olarak yapmıştır, "üs

tün ırk", "en az bin yıl süre ile dünyaya egemen olmak” düşlerinin de böyle bir 

toplumu peşine takmak için yeterli olmaması gerekir. "Versay'ı yırtacağım" slo

ganını, Kavgam kitabında geçen iddiaları da NASIL sorusunun izlemesi doğaldır.

Kör düğümler, kanımca şurada toplanıyor : Hitler'den önce, uzun süre Al

manya'da 5 milyondan fazla işsizlik ödeneği alan insan vardı. Bu rakam belki 10 

yıl hep böyle kalmıştır. Bu durumun sorumluluğu, Versay kadar, Weimar hükü

metlerinin omuzunda görülmüştür. Özetle, bu hükümetlere halk kitleleri, ne bu

gün, ne de yarın için güvenle bakmamağa başlamıştır.

Bu durumdan kurtulmak için hiç mi yapacak bir şey yoktu? Her toplum, 

her ülke çeşitli bunalım dönemleri geçirmiştir. Karizmatik lider adı verilen gizli 

güçlerin gönderdiği liderler, peygamberler hep bu dönemlerde ortaya çıkmıştır. 

Düzenli eğitim gören kişilerin, ince hesaplar arasında eriyip gittiğini de olaylar 

açık seçik olarak gösteriyor. Örneğin Muhammed'in bile okuyup yazması olma
dığını kitaplar yazıyor.

Kısaca Hitler, mucize yaratacak insan beklendiği günlerde Almanya'da orta

ya çıkmıştır. Bunu denemekte yarar olabileceği düşüncesi, inana da işin içine 

girmiş olabilir.

Hitler başlangıçta büyük bayındırlık projelerini, zorunlu iş yükümlülüğünü 

başarı ile uygulamış, erkekler dururken, kadınların işe alınmayacağı ilkesine yer 

vermiş, Yahudileri ezme, iş alanlarından uzaklaştırma, ülkeden kaçırma uygula

maları da, Almanlara yeni, hem de çoğu zaman parlak iş alanları sağlamıştır. Ör

neğin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Alman üniversitelerinin Yahudi asistan, 

doçent ve profesörlerle dolup taştığı söylentisi ile her yerde, sık sık karşılaştım.

Bütün bu gelişmeler Hitler'in geniş halk kitlelerini kazanmasına büyük ölçü

de yardım etmiştir. Çekoslovakya'nın işgali, Avusturya'nın Almanya'ya bağlan

ması da, Hitler’in daha büyük işler yapabileceği kanısını güçlendirmiş olabilir.

Hitler bir yandan bütün kaynakları yıldırım savaşı için ordunun emrine veri

yordu. Daha savaş başlamadan, evlerden bakır tabak, tencere toplandığını, kom
şulardan, ev sahiplerimden öğrenmiştim. Yine her evden üçer, beşer yatak, yor

gan çarşafı da toplamışlar. Bunlar sargı bezi olarak kullanılacakmış.

Totaliter rejimlerin bir özelliği, bir yerde durup :

— Biz nereden ve niçin yola çıktık? Şimdi nereye geldik? Bundan sonra ne

reye gidebiliriz? gibi sorulara yanıt aramak olanağından yoksun bulunmalarıdır. 

Onlar isteseler de bir yerde durup, kendileri ile hesaplaşamazlar. İşte Hitler adım 

adım böyle bir aşamaya gelmiş bulunuyordu. Onun Moskova ile Saldırmazlık 

Anlaşması yapması belki kendi açısından bir hesap ürünüdür. Yıldırım savaşı ile 

Batıyı, İngiltere'yi hemencecik dize getirecek, sonra Rusya'ya dönecek, onun da 

hesabını görecek.
Rus liderlerinin Hitler'in bu hesaplarını bildikleri, anlaşmayı bıyık altından 

gülerek, imzaladıkları kesin kes söylenebilir. Yukarıda belirttiğim gibi, radyo ko

nuşmalarında 3 saatten önce ağzını kapatmayan, bunun yarısını Rusya'ya küfürle
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dolduran bir kişinin Rusya ile yaptığı Saldırmazlık Anlaşması'nın başka anlamı 

olabilir mi?

öte yandan, Rus liderleri için, sınırlı kaynaklarını tüketsin diye, Hitler'in yö

nünü bir süre Batıya çevirmeleri, büyük bir başan idi. Onlar Hitler'in bir gün Rus

ya'ya saldıracağını pek iyi biliyorlardı. Batıda bir süre, başarıdan başarıya koşsa 

bile, Hitler'in Batıdan elde edeceği fazla bir şey de yoktu.

Bir yerde durmasını bilmemek yanında, totaliter rejimlerin ikinci bir özelli

ğini de şöyle formüle edebilirim : Bu ülkelerde başarılar abartılır, başarısızlıklar 

gizlenir, işinden olmak, terfi edememek, gözden düşmek korkusu, başarısızlıkla

rı örtbas etmeye, ya da başkalarına yüklemeye kamu görevlilerini iter. Almanya 

için söylüyorum : bir emirle, bir işaretle temerküz kampına kadar gitmek korku

su ve tehlikesi, Demoklesin kılıcı gibi her kamu görevlisinin, üniversite profesör

lerinin başında sallanıp durmuştur.
Nüremberg duruşmasının sonuçlarını dile getiren, değerlendiren yapıtlar (Hit

ler'in Etrafındaki 22 Adam başlıklı kitap), Albert Speer'in Üçüncü Reich kitabı 

bu durumları sergileyen örneklerle doludur. NAZI liderleri, savaşa bu kadar hızla 

sürüklenmek, dünyayı kana, ateşe boyamak bakımından, böyle bir sonucu akılla

rının köşesinden geçirmediklerini, açık seçik olarak dile getirmişlerdir.

Başarılan abartmak, başkalarının başarısını kendisine mal etmek eğilimi, bu 

ülkelerde bir hastalık, tutku düzeyine ulaşabilir. Çok üst basamaktaki görevliler

de bile bunun etkisi görülür. Göring ile ilgili şu öyküyü, Almanya'dan ayrılacağım 

son günlerde dinlemiştim :

Bir fabrikada, üstün nitelikleri olan yeni bir uçak yapılıyor. Bunun yaratıcısı

nı, uzmanını modellerle birlikte Hitler'in huzuruna çıkarıyorlar. Çok memnun 

kalan Hitler soruyor :

— Bundan kaç tane yaptınız?

Göring hemen : Bin Führer'im" diyor. Uzman, düzeltmek için Göring'in ete
ğini çekiyor ve bir olduğunu işaretle söylemeye çalışıyor. Göring göz işaretleriy

le uzmanı susturuyor.

öykü uydurma ve abartmalı olabilir. Ama, totaliter rejimlerde başansızlıkla- 

n örtbas etmek, ya da başkasına yüklemek, başarıları abartmak ve de hakkı ol

mayanlara mal etmek hastalığı birçok alanlarda kendisini gösterir, diyeceğim.

Bir araştırma ürünü olmamakla birlikte, iki yıl içinde yaşadığım Hitler Al- 

manyasmda, Almanların rejime güven, savaşın sonucu gibi konularda ne düşün

düklerini özetlemeye çalışacağım.

Alman toplumunu bu açıdan 3'e ayırabilirim, demiştim. Birinci kümede reji

me, Hitler'e gözü kapalı bağlı olanlar yer alır. Bunlann yaşlan 40’m üstüne pek 

çıkmaz. İkinci kümede Hitler'in tutumunu, savaşın sonunu kuşku ile karşılayan

lar vardır. Bunların yaş tavanını 55 olarak kabul edebiliriz. İşte bu yaşın üstünde- 

kilerin çoğunlukla büyük bir güvensizlik içinde olduklan, Hitler'in Alman milleti

ni ve de dünyayı karanlık günlere sürüklediği inancında olduklan görüşüne daha o 

zaman ulaşmıştım.

Savaş başında, Almanya'da geçirdiğim 1 ay, benim çok şeylere tanık olma
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mı sağladı. Konuştuğumuz yaşlı Almanlar, o günlerdeki psikolojik ortamı şöyle 

somutlaştırıyordu :

Biz Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde, çılgınca balolar, şenlikler, şölenler 

düzenlemiştik. Herkes artık "Almanların günü doğdu, dünyaya egemen olmak sı

ramız gelmiştir" gibi düşler görüyordu. Şimdi ise kimsenin ağzım bıçak açmıyor. 

Herkes şaşkına dönmüş durumda. Balo, şölen, eğlence düzenlemek şöyle dursun, 

gülmeyi unutacağımız günler yakındır, diyorlardı.

Gerçekten özel yaşam son kertesine kadar sınırlanmış, ordu, parti hemen 

her şeye el koymuştu. Araba sahipleri akaryakıtları bitince, benzin istasyonları 

yalnız orduya yakıt sağladığı için, arabalarını, rastgele bir yerde bırakıyor, anah

tarını alıp yola düzülüyorlardı. Otobüsle, trenle yapılan toplu taşıma da tam anla

mıyla felce uğramış, perişan duruma gelmişti. Arabasını yolda bırakanlar, belki 

ellerine aldıkları bavullarım, çantalarını da bir yerde bırakmak zorunda kalıyor

lardı.
Frankfurt merkez istasyonundan, normal zamanda her gün 600'ün üstünde 

tren seferi yapılırdı. Bu sayı Eylülün başında 13'e iniverdi. Ve bilet gişelerinin üs

tünde, büyük harflerle şu sözler yazılı idi :

"Alman Devlet Demir Yollan, bu gişede satılan biletler için hiçbir güvence 

vermez. Yolda her zaman treni terketmenizi isteyebiliriz”.
Benim o trenlerden biri ile Berlin'e gitmem, gerçekten bir serüven olmuştur. 

Trenin kalabalığını şöyle dile getirebilirim : İki ayağımı basacak yer bulamadı

ğım için, zaman zaman bir ayağımın üstünde duruyordum. Yorulan ayağımı de

ğiştirmek de her zaman kolay olmuyordu.

Ağustos 1939 sonlarına doğru bir bölüm yabancı öğrenciler ülkelerine dön

meye başlamıştı. Benim bir İngiliz kız arkadaşım M.C. konsolosluğun uyarısı 

üzerine memleketine dönerken, bana "sen de gel, İngiltere'den Türkiye'ye, başka 

bir ülkeye geçmek daha kolay olabilir" demişti. Ben ona iyi yolculuklar, sağlık 

ve esenlikler diledim. Bir ay kadar sonra ben de ülkeme dönmeyi başardım. 0 za

man ne düşündüğümü anımsamıyorum ama, anılarımla baş başa olduğum bu gün

lerde, bir ay için olsun, İkinci Dünya Savaşı Almanyası'nda olup bitenleri izlemiş 

olmayı büyük bir fırsat sayıyorum.
Büyükelçilikle, Konsoloslukla, Öğrenci Müfettişliği ile bağlantılarımız dü

zenli değildi. Bir yazıda "Son emre kadar yerinizden ayrılmayın" gibi sözler var

dı. Onların da ne yapacaklarını bilmediklerini, Berlin’e vardığımda, gözlerimle 

gördüm. Alman Devlet Demir Yolları, sattığı tren biletleri için güvence vermezse, 

her gün, her saat, her dakika, yeni sürprizlerle karşılaşan bir yabancı ülke temsilci
si, şaşkttıa dönmekte bir ölçüde haklıdır.

"Bir ölçüde" sözünü, Berlin'de karşılaştığım bir durumu vurgulamak için 

kullandım. Yetkili bir zat, binanın giriş kapısından sonraki salonun ortasında du

ran bir masanın üstüne oturmuş, iki eliyle saçlarını (yolar gibi) karıştırarak şunla

rı yineliyordu :

— Gidin, bu memlekette kalmayın, paralı, parasız, vizeli, vizesiz, pasaportlu, 

pasaportsuz gidin, başınızın çaresine bakın.
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Birçoklarının eksiği bunlardı. Benim param yoktu. Bilet alacak durumda de

ğildim. Pasaportum vardı, vize alamıyordum. Almanlardan çıkış vizesi alacaksı

nız, yolda uğrayacağınız ülke konsolosluklarından, geçiş vizesi alacaksınız.

Konsolosluktaki bu tablo, yardım için uğrayanların, sorunlanna çözüm ara- 

yanlann moralini daha da bozuyordu, üstelik bunların çoğu toy denebilecek ço

cuklardı. Belki ben, yetkili ve görevli zatın öğütlerini uygulayanların başında ye

rimi aldım; biletsiz, vizesiz, Yugoslav ülkesine atlamayı başardım.

1938 Mart'mda, Hitler olup bittiye getirerek, Avusturya topraklarını Alman

ya'ya katınca, Yugoslavya, Almanya'nın sınır komşusu olmuştu. Yolculann güm

rük, vize kontrolları Rosenbach istasyonunda yapılıyordu. Trenden inmek de 

yoktu. Yetkililer salonlara, kompartımanlara girip görevlerini yapıyorlardı. Halk 

deyimiyle benim için dananın kuyruğunun kopması zamanı gelmişti. Peronda 

yeteri kadar süngülü, silahlı nöbetçiler dolaşıyordu. Baktım arka taraf bomboş. 

Uzakta bir-iki yük katarı var, nöbetçi filan görünmüyor. Bizim salona görevlilerin 

girmesinden birkaç saniye önce, salonun öbür ucundaki merdivenden, katanını

zın arka tarafına indim, görünmeden bizim vagonun öbür ucuna kadar yürüdüm. 

Oradaki merdivenden de vagonun kapısının önüne çıktım. Baktım, bizim vago

nun bilet, pasaport, vize kontrolü tamamlanmış, görevliler başka vagona geçiyor; 

gittim yerine oturdum.

Artık Almanya'dan çıkmış, Yugoslav topraklarına girmiştik. Burada da ek

siklerimi yakalasalar bile, en azından ağır işkence, ölüm tehlikesi atlatılmıştı. 

Belgrat'a kadar durumu şöyle idare ettim Kompartımanımız çok kalabalıktı. 

Ben kapının yanında idim. Ayakta duranlar bile vardı. Yolda 1-2 bilet kontrolü 

yapıldı. Biletçi kapıyı vurup içeri girince ben kalkıp biletleri topluyor ve biletçi

ye veriyordum. Her seferinde biletçi (ya da görevi devralan yeni biletçi) saymaya 

gerek duymadan, kalemle işaret ettiği biletleri bana veriyordu, ben de sahiplerine 

dağıtıyordum.

Belgrat'a yaklaştıkça, ne yapacağımızı, nerede yatıp kalkacağımızı, Türk ar

kadaşlarla konuşmaya başladık. Havalar daha soğumamıştı. Büyük bir parkın ol

duğunu öğrenmiştik. Bu geceyi orada, sıraların üstünde geçiririz, yarın Elçiliğe 

uğrarız diye düşünmüştük.

Belgrat istasyonunda çok olumlu bir sürprizle karşılaştık. Büyükelçi her tre

ni beklemek üzere, istasyonda görevliler bulunduruyormuş. Onlar bize "Hoş gel

diniz, geçmiş olsun" demekle yetinmediler. Büyük bir otelde misafir ettiler. Al

manya'dan gelen her trenden Türklerin (kimileri benim gibi parasız, biletsiz, vize
siz imiş) geldiğini, birkaç gün misafir ettikten sonra, işlemlerini tamamlayarak 

bunlan memlekete gönderdiklerini öğrendik. Yemek-içmek konusunda, yalnız 

alkollü içkilerin parasını Elçiliğin ödemediğini de söylediler.

Belgrat'ta birkaç gün kaldım. Almanya'da her dakikası-saati-günü güvensiz

lik, kuşku içinde geçen 1 aydan sonra, gerçekten, ben ve arkadaşlar ülkemize ka

vuşmuş gibi olduk. Belgrat kalesini, başka yerleri gezdik. Türkçe konuşanlarla, 

başındaki sankla sokakta dolaşan din görevlileriyle tanıştık.

Bir gün sokakta karşılaştığım bir genç, adımı da söyleyerek bana seslendi.
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Ben de onu tanıdım. Berlin'de Yüksek İktisat Okulu'nda, aynı dersleri izlemiştik. 

Arkadaş beni çalıştığı büroya götürdü, gezdirdi.

Belgrat'tan, moralim çok yükselmiş olarak ayrıldım. Elçilik, İstanbul'a ka

dar, biletlerimizi de almış. Üstelik yolda, birkaç istasyonda ekmek, peynir, ku

manya dağıttılar.

Belgrat'tan babama, hem salimen geldiğimi bildirmek, hem de İstanbul'daki 

bir tanıdığın adresine para göndermesini rica için bir kart atmıştım. Birkaç gün 

de İstanbul'da kaldıktan sonra, 15 günlük tren biletiyle İsparta'nın yolunu tut
tum. Bundan sonra olup bitenleri, askerlik anılarımı, İsparta'da evlendikten son

ra, Kasım 1941 başında Ankara'da, Maliye Bakanlığı'nda, stajyer olarak göreve 

başladığım güne kadar yazmış bulunuyorum.
Maliye Bakanlığı'nda 1942 yılı sonuna kadar çalıştım. Bu arada Siyasal Bil

giler Okulu'nun İktisat ve Maliye Asistanlığı sınavını kazanmıştım. Bakanlık, sı

navı kazanan üç arkadaşın ayrılmasını geciktirdi. Emin Erişirgil'in çabalarıyla, 

transfer gerçekleşti.
Maliye Bakanlığı'nda iken 6 ay süre ile, o zamanki adı Kırtasiye Umum Mü

dürlüğü olan, Devlet Malzeme Ofısi'nde, Almanca mütercim olarak çalıştım. Şim

di, Mülkiye'de geçen 40 yılın öyküsüne sıra gelmiş oluyor.

VI

MÜLKİYE DE YÖNETİCİLİK

Buraya pekçok olay giriyor örneğin, Çalışma Bakanlığı'nda geçirdiğim iki 

yıla yakın sürede, bu Bakanlığın kadrosunda yer aldım. Kurucu Meclis üyeliği, 

ikinci askerlik görevimi yaparken ise hep Mülkiye kadrosunda idim. Dekanlığım

2 yıl sürmedi. Ancak, yaptığım Dekan vekilliklerinin toplamı iki yılı aşar. Böyle- 

ce en az iki dönem Dekanlık yapmış duruma girerim.

Akademik görevin bir uzantısı olan İskân ve Şehircilik Enstitüsü Müdürlüğü

nü yöneticilik saymıyorum. Uzun yıllar Satınalma Komisyonu Başkanlığı, Yayın 

Komisyonu Başkanlığı yaptım. Bunlara da işin garnitürü deyip geçelim.

Dergi sekreterliğini belki bunlardan ayırmak, yönetim görevi saymak yanlış 

olmaz. Bugün de çıkmakta olan SBF Dergisi’nin ilk sekreteri benim. Dergi Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile yayına girdi. Onay için SB. Okulu Müdürliiğü’nün 

hazırladığı yazıyı, o zaman Yüksek Öğretim Genel Müdürü olan, Faik Reşit Unat'a 

götürdüm. Zarfı elimden aldı. Gelen Evrak defterine kaydettirdi, oturmak için 

bana yer gösterdi. Kendisi daktilo masasının başına geçti ve onay kâğıdını yaza

rak, Bakan adına imzaladı. Giden evrak defterine kaydettirdikten sonra zarfa ko

yup elime verdi. Bütün bu işlem en çok 20 dakika sürmüştü.

Almanya'da tanık olduğum, geldiğimi polise haber verme (Anmeldung) ola

yından övgü ile söz etmiştim. Türk bürokrasisinde de böyle adacıkların bulunma

sı beni o zaman çok sevindirmiş, daha ileri giderek hoplatmıştı, diyeceğim.
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Derginin ikinci sayısında, okulumuzda ek görevle ders okutan, Merkez Ban

kası Danışmanlarından, Namık Zeki Aral'ın bir yazısı çıktı. Bu yazıda Varlık 

Vergisi ağır biçimde eleştiriliyor, ödemelerin düzgün olmadığı, bütçelerin denk 

olmadığı görüşü savunuluyordu. O sayıdan 5'er adet, Ulustaki iki kitapçıya ben 

götürüp vermiştim.

O zamanki Müdürümüz Zeki Mesut Alsan bir gün beni yamna çağırdı:

— Evladım, Maliye Bakanlığı'ndan telefon ettiler. Namık Zeki Aral'ın yazısı

nı çok ağır bulmuşlar, kitapçılara verdiğin nüshaları geri alıver, dedi. Ben de he

men gittim. Biri hiç satmamış, "Zaten arayan soran yok" dedi ve hepsini veriver

di. öteki, bir nüsha satmış, onun parasını ve geri kalan 4 kitabı verdi.

Sonradan öğrendiğimize göre, Maliye Bakanı Fuat Ağralı ile Zeki Mesut Al

san arasında, oldukça sert görüşmeler olmuş. Alsan : "İmzalı yazılar olduğu gibi 

yayınlanır. Biz sansürcülük yapmayız" demiş. Belki Müdürlükten ayrılması ile bu 

olay arasında bir bağlantı vardır. Namık Zeki Aral istifasını veriyor ve bir daha 

derslere gelmiyor.

Renter'in önerisi üzerine, son sayfaları boş bırakmak gerekse bile, her yazıyı 

sağdan başlatarak, 40-50 dergi parçalamağa ve yazarlarına yeterince ayn bası 

vermeye başladık.

1944 yılı yazmda, Şile'de 5-6 ay süren ikinci askerliğimi yaptım. Taburu

muz müfrez (isterseniz, kendi başına buyruk diyelim) idi. Komutanımız iaşe su

baylığını bir süre bana verdi. O zaman tayin bedelleri sabun, şeker, pirinç vs. ola

rak (ayni) ödeniyordu. Bunun da benim yöneticilik bilgime, görgüme katkısı ol

duğunu söylemek isterim.

Odun stokunu teslim alırken, 10 ton kadar eksik çıktı. Müteahhit şöyle bir 

öneride bulundu :

— Öküz, camız arabaları ile gelen odunları tartarken, her arabada 200 kilo 

eksik söylesen, 20-30 arabanın tartısı ile bu iş tatlıya bağlanır, köylü hiç ses çı

karmaz. Ben serinkanlılıkla şöyle demiştim :

— Köylü ağzını açmadı diyelim, öteki dünyada, öküzler, camızlar : "Bu 

adam bizim dere tepe aşarak, bin güçlükle, terler dökerek getirdiğimiz odunları 

eksik gösterdi, hakkımızı isteriz, derlerse, beni kim kurtaracak?"

1945 yılının sonlarında Doçent oldum. Çalışma Bakanlığı yeni kurulmuştu. 

Yönetici ararken, benirp adım da adaylar arasında geçmiş.

O zaman Reuter Türkiye'den ayrılmamıştı. 1946 yılı Mart ayının sonlarında 

çıkan kararname ile, Çalışma Bakanlığı kadrosuna geçtim, önce İş ve İşçi Bulma 

Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, sonra İşçi Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı 

ve Genel Müdür Vekili olarak iki yıla yakın bir süre kaldım.

1946 Kasımında Reuter'in Almanya’ya dönmesi üzerine, Mülkiye Profesörler 

Kurulu, Şehircilik Dersini, ek görev olarak bana vermişti. Kendimle şöyle bir he

saplaşma yaptım :

Sosyol Sigortalar yeni kuruluyor. Bu alanda başarılı olmak için çok çalış

mam gerekecek. 1 saat olsun, lisans düzeyinde ve de lisans üstü düzeyde Şehirci

lik eğitimi görmeden, Reuter'le karşılaşınca, Şehirciliğe yöneldim. Bu alanda
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da çok çalışmak zorundayım. Zaman ilerledikçe bunlardan birisini bırakmak ge

rektiği kanısına ulaşabilirim.

Köy öğretmenliği yapmıştım. Babam da yıllarca köylerde, kasabalarda öğ

retmen olarak çalışmıştı. Kısaca, öğretim üyeliğinden ayrılmayı kendime yakıştı- 

ramıyordum. Köy öğretmeni iken, 3 yıl süre ile, Mülkiye mezunu olmak düşleri 

gör, bunu gerçekleştir, mülkiyeye öğretim üyesi ol ve şimdi dönmek için sallantı 

göster.
Çalışma Bakanlığı'nda, doçentlikten aldığım paranın 3 katını veriyorlardı. 

Oranın politik bir yer olması da belki kararımı etkiledi. Mülkiyeye döndüm. Ba

kan Sadi Irmak :

— Başka bir yer için olsa onaylamazdım ama, öğretim üyeliğine gidiyorsun. 
Benim gözüm hala Profesörlükte, kutlarım seni, demişti.

İki yıla yakın ayrılmanın ürünü olan şu iki anımı dile getirmek istiyorum :

İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda iken, İstanbul Bölge Müdürümüz Türk İşçisi 

adında bir gazete çakarmağa başladı. Kısa bir süre sonra ne gazete çıkıyordu, ne 

de müdürden bir ses. Bakanlığın yayın işlerine bakan bir arkadaşla İstanbul’a git

tik. Müdür ortalıklarda yok. Adam yedek subaylığım yaparken, hastalık gibi bir 
nedenle bir süre izin almış ve kendisini Bölge Müdürü tayin ettirmiş. İzni bitince 

kıt'asına dönmüş. Bu gazetede benim de 1-2 yazım çıkmıştı.

Cemal Nadir'le Burhan Cahit Morkaya'yı bu seyahatte görmüştüm. Kendile
rinden işçiye seslenen popüler bir gazetenin nasıl olması gerektiği, yazı kadrosu 

kimlerden oluşmalıdır gibi konularda bilgi istemiştim.
Burhan Cahit Morkaya, kimlerin gazeteye yazı verdiğini sordu. Biz birkaç 

Profesör, Doçent adını söyleyince :

— Sanki bu memlekette profesörle, doçentle yapılacak iş mi var sanıyorsu- 

nut, demişti.

İkinci olay, İngiliz Sosyal Politika Uzmanı Mr. Lefebure ile ilgili. Anlaşma 

süresi dolup memleketine dönme günü yaklaşınca Lefebure şerefine bir lokanta

da akşam yemeği veriliyor. Ev sahiplerinden biri, uzmanı öven konuşmasını şöy

le bitirdi :

— Belki kendisini kıracak, üzecek davranışlarımız olmuştur. "Bir fincan 

kahvenin 40 yıl hatın sayılır" diye bir atasözümüz vardır. Bizim birçok kahvemi

zi de içmiş olan saym Mr. Lefebure herhalde, gittiği yerlerde bizi küçültecek söz

lerden sakınır.

Konuşmalar İngilizceye çevriliyordu. Sıra uzmana geldiğinde, teşekkür et

tikten sonra, o da sözünü şöyle bağladı :

— Sizin başka çok güzel atasözleriniz vardır. "Dost acı söyler" dersiniz. Ben 

gittiğim yerlerde, burada gördüğüm eksikleri dile getirir, sizi eleştirirsem, bu dav

ranışım dostluğumun bir sonucu olacaktır, hoşçakalm.

Mülkiye'de Müdür Yardımcılığı da yaptım :

Mülkiye’ye tam zamanlı döndüğüm günlerde, Müdür Burhan Köni ayrıldı. 

Yavuz Abadan'la, başbaşa yaptığımız bir sohbette, o "Bana Müdürlük teklif edi

yorlar, kabul etmiyorum” demişti. Ben de ona "Bana da Müdür yardımcılığı tek
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lif ediyorlar, kabul etmiyorum" gibi laf etmiştim. Birgün Yavuz Abadan haber 

göndermiş, gittim :

— Fehmi ben Müdürlüğü kabule karar verdim, sen de yardımcılığı kabul et, 
bu işi yürütelim, dedi.

Çalışma Bakanlığı'nda iken elime geçen aylığın 1/3 u ile Mülkiyeye döndüğü

mü yukarıda açıkladım. Müdür yardımcılığından alacağım 100 TL. önemli bir 

destek olacaktı, öte yandan Yavuz Hocanın sağduyusuna, kendisiyle, severek iş

birliği yapabileceğim bir kişi olduğuna inancım tamdı. Yaptığımız işbölümü ge

reğince, ben teknik anlamda yönetimi üstlendim. O zaman 500 kişi için kazan 

kaynıyordu. Bunun girdisi çıktısı da benim üzerinde idi. O da akademik alanla. 

Fakülte dışı ilişkilere bakacaktı. Bunlar arasında belki kesin sınırlar bulmak ko

lay değildi ama, ana çizgilerle böyle bir iş bölümü zorunlu göründü.

Birgün Mutfağa indiğimde, sandıklarda 100 kadar tavuk gördüm. Sayı hesabı 

olarak 155 kuruşa almışlar. Birkaçını tarttırdım. Hiçbiri 500 gramın üstünde de

ğil. Yukanya çıkarak, bu işlerin başında olan F.O.'ya "tavukları (daha doğrusu 

piliçleri) geri gönderin, ben evim için kilosu 150 kuruşa istediğim tavuğu alıyo

rum. Bunlann hemen hepsi 500 gramın altında" dedim.

F.O. bu saatte başka yemek yetiştirilemez. Hem usulüne göre alınan mal na

sıl geri verilir? demek istedi. "Sorumluluk benim hemen geri göndereceksiniz" 

dedim. 5-10 dakika geçmeden odama geldi. Telefon konuşması ile 100 kuruştan 

pazarlığı kesmişler. "Bundan sonra tartı ile tavuk alacağız" dedi.

F.O.'nun huylandığı, her halinden belli oluyordu, piliç öyküsü kadar çarpıcı 

olmamakla birlikte, birkaç olayda daha aramızda tartışma geçti. Bir gün odama 

gelerek :

— Ben yıllardan beri Mülkiye'ye şerefimle hizmet ediyorum. Müdür ve Mua

vinlerinden hiçbiri sizin gibi davranmadı. Ben hırsız mıyım, gibi sözler etti.

— Hırsız mısınız, değil misiniz, bilmem. Suçsuzluk asildir. Bu işi ben böyle 

yapanm, dedim ve kapıyı gösterdim. Homurdanarak odamdan çıktı.

Ertesi sabah odamın kapısının önünde beklerken gördüm. Soğuk bir selam

laşmadan sonra içeri girdim, o da arkamdan geldi.

— Biz burada kardeş, baba evlat gibi yıllarla beraber çalıştık, birbirimize en 

ufak bir saygısızlığımız olmadı. Dün rahatsızdım, kendimi tutamadım, ileri geri 

konuştum, dedi. Ben de F. bey biz burada emanetçiyiz, devletin bütçemize koy

duğu parayı santimine kadar dikkatle harcamak zorundayız. Benim şahsınızla 

hiçbir alışverişim olmadı ve olmayacaktır." dedim.

Gerçekten o güne dek kimsenin, alınan şeylerin ucuzluğu, pahalılığı, başka 

kanallardan daha hesaplı alışverişin yapılabileceği konularında F. beyle tartışma

sı, benimkine benzer kapışması olmamıştı. Hesaplar, dosyalar usulüne uygun bi

çimde hazırlanıyorsa, ödemeler zamanında yapılıyorsa; özellikle hocalar, perso

nel ayın ilk gününde aylıklarını alıyorlarsa, bulaşık da sayılan bu gibi işlere kanş- 

mak için neden kalmıyordu.

Aylıklarla ilgili şu noktayı vurgulamakta yarar görüyorum. Ay sonunu geti- 

remiyen, avans gereksinmesi duyan hocalar için F. bey başvurulacak bir sandık,
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kasa niteliğinde idi. Böyle durumlarda F.O. çantasını çıkarır, avans isteyen hoca

mıza açar, 10luk, 20lik, 50lik, lOO'lüklerden istediği kadar almasını rica ederdi. 

Teşekkürlere karşı "Aman efendim, size hizmet en büyük şereftir, bu kadarcık 

şeyin ne önemi var" derdi.

Bu davranışlar onu velinimet (ekmek kapısı) statüsüne yükseltmişti. Yalnız 

avans alışverişi sırasında değil, onu her gördüğünde velinimet diye selamlayan ar

kadaşlar, hocalar az değildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü yetkililerinin "Mül

kiye denince F. beyi biliriz" sözü ile onurlandırdıkları söylentiler arasında idi.

Ben hiçbir zaman F.O.'ya avans için başvurmadım. Halk deyimi ile, eteğinin 

altında eteğim yoktu. Belki hemen ilk günden alışveriş sorununa eğilmem ile bu 

tutumum arasında sıkı bağlantı vardır. İki örnek vereyim :

Ulus’taki Hal’in, Posta Caddesi'ne açılan girişinde zeytin, peynir vb. satılan 

bir dükkan vardır. Evim için uğrayıp yarım kilo zeytin vb. aldığım olurdu. Müdür 

yardımcısı olduktan sonra, patronun başım tenha görerek, kendimi tanıttım :

— Çocuklara ucuz, temiz şeyler yedirmek istiyoruz, sizden toptan alsak, fa

tura verseniz, parasını birkaç gün sonra alsanız, nasıl olur? dedim. Adam yerin

den kalktı ve iki elini yukarıya doğru kaldırarak şöyle dedi :

— Ben seni tanımam, adını sanını bilmiyorum. Arada gelip alışveriş ediyor

sun. Şimdi bir küfe zeytini tarttırayım, evine götür, parasını istediğin zaman ver. 

Ben resmi dairelerle iş yapmam, onun bunun ağzımn kokusunu çekemem.

Bir genelleme yaparak şöyle diyeceğim. Memura özel çıkar sağlamayan tüc

car, parasını almak için gittiğinde, ayakta bekletilir. "Bugün git, yarın gel'lerle 

karşılaşır. Özel çıkar sağlanan durumlarda ise, oturtulur, sohbet edilir, çay, kah

ve ısmarlanır; işlerinin tamam olduğu, parasım almağa gelebileceği de, önceden 

telefonla çoğu kez bildirilmiştir. Zeytincinin bunlardan ağzı yanmış olmalı ki, 

resmi dairelerden yaka silkiyordu.

İkinci olay da şu : Samanpazan’nda toptan ve perakende kuruyemiş satan 

dükkânlar vardır. Bunlardan birine, evim için bir şeyler almağa girmiştim. Hoşaf, 

aşure, türlü tatlılar için kuruyemiş çok almıyordu. Zeytinciye olduğu gibi, ora

nın patronuna da Mülkiye için alışveriş yapmayı önerdim. 30 yaşlarında görünen 

patron, "Kusura bakma ağabey biz resmi dairelere, okullara mal vermiyoruz" 

dedi. Bizim konuşmamızı izleyen 18-20 yaşlarındaki bir genç : "Ağabey ne olur, 

Mülk iye'ye verelim" deyince :

— "Peki. Senin gönlün hoş olsun kardeşim, bir deneme yapalım bakalım" 

dedi.
Bu iki örnek, sorunun Mülkiye'yi çok aşan boyutları olduğunu göstermeye 

yeter, sanırım. Ben olup bitenleri günü gününe Yavuz Abadan'a anlatıyor, F. bey 

bu konularda kendisiyle.konuşmak isterse, beni de çağırmasını rica ediyordum. 

Böyle bir şey olmadı. F.O. sonunda emekliliğini isteyip ayrıldı.

Mektepler Muhasebeciliğinde çalışan Vahap adındaki bir genci, ek görevle 

bize verdiler. Bekâr olan Vahap bey, kendisine ayırdığımız odada yatıp kalkıyor, 

Mülkiye'nin tüm konforundan yararlanıyordu. Onun teknik bilgisi de F.O.'yu
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aratmayacak güçte olduğundan, aylıklar zamanında verildi, ödemeler zamanında 

yapıldı.
Biri bana "Sen Mülkiye'de Müdür Yardımcılığı yapmışsın, dişe dokunacak 

bir iş yaptın mı bu görevde iken?" diye sorsa :

— Evet yaptım. Mülkiye'yi F.O.'dan kurtardım, derim.
1950'de Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara üniversitesi'nin bir Fakültesi oldu. 

1953'de ben Profesör oldum, eşim ve iki çocuğumla, İngiltere'ye giderek iki yıl 

orada kaldım. 2 Aralık 1958'de Dekan seçildim.
Dekan Seçiliyorum :

Eskiden Fakültemizde Dekan seçimi çekişmesiz geçerdi Sivri, kırıcı yanı ol

mayan her aday ilk turda seçilebilirdi. Her seçimde olduğu gibi, boş, başkasına 

verilen oylann çıkması doğaldır. Şu ya da bu ölçüde sivri yanı, kırıcılığı olan ar

kadaşlar, genellikle Fakülte Kurulu toplantılarında belli olur. Bu toplantılara çok 

az gelen Profesörlere de, Dekanlık gibi, yönetim görevi verirken, üyelerin oylarını 

dikkatle kullanması doğaldır.

Seçim gününden birkaç ay önce, Dekanlık için adaylığımı koymaya karar 

verdim ve bunu hiç kimseye açıklamadım. Dekan seçilirsem okuma yazma, çevi

ri yapma olanağım azalır diye, elimdeki ve de gündemime aldığım işleri bitirme

ye çalıştım.

Seçim günü aday olduğumu söyledim. Sanırım ilk turda seçildim.

Seçim günü bana çok elverişsiz göründü, tki gün sonra, Mülkiye'nin 99.cu 

Kuruluş Yıldönümü kutlanacak. Hemen o günlerde, iki yıl sürecek olan dönemi

mi beklemeden, 1959-60 ders yılının sonlarına doğru, örneğin Nisan ya da Mayıs 

ayında istifa ile ayrılmaya karar verdim. Böylece yeni Dekan yaz aylarında hazır

lığını yapar, Fakülte'nin sorunlarına eğilmek için zaman ve fırsat bulur, diye dü

şünmüştüm.

Adım adım 27 Mayıs devrimine götüren olaylar yüzünden bunu yapamadım, 

yapamazdım da. Yine de 27 Mayıs 1960'ı izleyen ilk günlerde, çok başka bir ne
denle, Dekanlığı bıraktım. Cemal Gürsel Hükümetinde Milli Eğitim Bakanı ol

dum. Bunu ben üçüncü askerliğe çağrılmak biçiminde değerlendiriyorum.

Milli Eğitim, İmar ve İskân Bakanlığı, Kurucu Meclis üyeliği anılanını ayrı 

bölümde dile getireceğim.

Yüzüncü Yıl Kutlaması :

100. yü kutlaması nedeniyle çok şey yapıldı, örneğin:

— 100. yıl dönümü pullan çıkanldı. PTT görevlileri Fakültede 4 Aralık dam

gası vurdular.

— SBF. sigarası, SBF. su bardağı yaptınldı,

— Eisenhovver'e onursal Doktorluk payesi verildi.

— Kısa bir süre için bile olsa, Mülkiye'de ders vermiş olan herkes, nerede 

olursa olsun, Ankara’ya çağrıldı,

— 40'dan fazla, 100. yıl dizisi, kitap yayınlandı,
önce, Mülkiye'de ders okutmamakla birlikte, törene çağırdığımız bir görev-

77



liden söz edeceğim. Uzun yıllar, o zamanki deyimi ile, serhademelik yapmış olan 

Mustafa Keçeli birkaç yıl önce emekli olup, memleketi Çemişkezeğe gitmişti. 

Çağrımıza uydu ve Ankara'ya geldi.

Dil ve Tarih-Coğrafya Falüktesi Konferans salonunda yapılan törene katılan. 

Mülkiye mezunlarını o karşılıyor (bir bakıma baş teşrifatçılık yapıyor), selamlı

yordu. Kendisi görevli iken Mülkiye'de okuyanların ve de okutanların hemen tü

münü adı ile, sanı ile tanıyor ve pek çoğu ile kucaklaşıyordu. Müdür Yardımcılı

ğım döneminde Mustafa Keçeli ile yakın işbirliği yapmıştım. Sorumluluk duygu

su, görev bilinci bakımından pek çoğumuza örnek olacağına inandığım, Mustafa 

Efende hem bizleri mutlu kıldı, hem de unutulmamış olmanın sevincini bol bol 

tattı.

4 Aralık töreninden yaklaşık bir ay sonra (6.1.1960'da) yazdığım notlar 

şöyle başlıyor :

Anılarımı günü gününe yazmadığıma çok pişmanım. Bunu yapabilseydim or

taya çok değerli bir belge çıkardı. Çünkü 100. yıldönümü çok canlı ve zengin 

olaylarla geçti ve geçmektedir. Daha çok gecikmeden, bazı noktalan ve olayları 

tesbite çalışacağım.

Bu notlardan aktarmayı sürdürüyorum :

4 Aralık törenine, Meclis'te temsil edilen üç parti davet edilecekti. Davetiye

ler isme yazılmadı. 'Partinizin, bu mutlu günümüze üç temsilci ile şeref vermesini 
rica ederiz.” gibi şeyler yazılmıştı. Son dakikaya kadar Cumhurbaşkanı'nın, İnö

nü’nün gelip gelmeyeceği belli olmamıştı. Çankaya Köşkü'nden telefon ederek, 

Cumhurbaşkanının geleceğini birkaç defa söylemişler. Fakat Genel Sekreter ba

na, İnönü de çağnldığı için, Cumhurbaşkanının gelmek istemediğini telefonla 

haber verdi. Başbakan'ın durumu da son dakikaya kadar belli değildi.

Tören 17.30'da başlayacaktı. 17.00 'de Dil-Tarih-Coğrafya Dekanının oda

sından, Başbakanlık özel Kalem Müdürü, Mülkiye'den sınıf arkadaşım Arif öz

gen' e telefon ettim. "İnönü'nün gelmesi ihtimaline binaen" Başbakan'ın "gelme

mesi ihtimalinin" çok kuvvetli olduğunu söyledi. "Yine de çalışacağım" dedi.

15 dakika sonra yine telefon ettim, "üm it tamamen yitirilmiş değildir” dedi.

Salonda, bazı misafirlere hoş geldiniz derken, Çelikbaş'ı, Feyzioğlu'nu gör

düm, ellerini sıktım. Çelikbaş yavaşça kulağıma :

— İnönü çok teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyor, belki benim yüzümden 

bir olay çıkar ve üzülürler diye gelmek istemedi, dedi.

Bu haberi alınca, Dekanlık odasından Arif'e telefon ettim.

— öyle ise şimdi geliyoruz. Ama bak muazzam tezahürat isterim, dedi.

Başbakan’ın gelmekte olduğunu öğrenince, Dil ve Tarih-Coğrafya Dekanı

Ekrem Akurgal "haydi, kapının önünde karşılayalım" dedi. Biz daha merdivenle

rin başına varmadan, ortalığın kanştığını gördük. Kalabalık içinde, hareket ser

bestimizi tamamen yitirmiştik. Başbakan salona girdikten belki 5 dakika sonra, 

güçlükle içeriye girebildim. Ezilmek işten değildi. Başımda kep, sırtımda cüppe 

olmasaydı, belki içeriye de giremeyecektim.

Sahnede yerimi aldığım zaman, bir yudum su içmek ve limon kolonyası
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oklamak ihtiyacını şiddetle duyuyordum, önümde oturmakta olan Bn. Afet 

nan'dan rica ettim. Çantasında limon kolonyası varmış, birkaç damla eline dök- 

ü. Su bulunmuş, limonata da getirdiler, biraz kendime geldim. 5-10 dakika son- 

a, mikrofon başına geçip konuşacaktım. Afet hanımdan tekrar limon kolonyası 

ica ettim.

Törenden sonra, yukarıda hazırlanan büfeye giderken, Menderes'e Arif'le ya- 

ım saat içinde 3 telefon konuşması yaptığımı söyleyince :

— İşte Mülkiye bu, her yerde kuvvetinizi gösteriyorsunuz, dedi.

6.1.1960'da yazdığım anılarda Eisenhovver'e doktorluk verme konusunda 

unlar var :

100. yıldönümü Kutlama Komisyonu buna karar verince, ben hemen tele- 

onla Rektör Zihni Erençin'i aradım, ve ''Dışişleri Bakanı’nı görmeye gideceğim, 

iz de gelir misiniz?" dedim. "Memnuniyetle" diye cevap verdi. Bakandan rande- 

u aldıktan sonra, yine haber verdim. Rektör bir mazeretinin olduğunu, gelemi- 

■eceğini söyledi. Ben yalnız gittim. Bakanla yaptığımız olumlu konuşmanın so- 

lucunu Rektör'e bildirdim.
Doktora işi Senato'da görüşülürken, bazı Dekanlar ve Senatörler, SBF'nin 

>lup bittiye getirdiğini söylediler, Senato'ya haber verilmediğinden söz ettiler, 

ten adım adım olayın gelişmesini Rektör'e duyurduğumu, kendisinden Dışişleri 

îakam'na birlikte gitmemizi rica ettiğimi, bir hafta önce Rektörün başkanlığında 

/apılan, Üniversite Yönetim kurulu toplantısında bilgi verdiğimi söyledim.
Rektör, Dışişleri Bakanına, bilerek (kasten) gitmek istemediğini, yoksa bir 

nazereti bulunmadığını, söyledi.

Veteriner Fakültesi Senatörü Mahir Pamukçu, yaptığı konuşmada, SBF'nin 

ulayın gelişmesi hakkında adım adım Rektöre bilgi vererek, görevini yaptığını, 

Rektörün ise üzerine düşeni yapmadığını belirtti.

100. yü kutlaması nedeni ile yapılanlar arasında, kalıcılık bakımından, en 

¿nemlisi bence sayısı 40'ı aşan 100. yıl yayın dizisidir. Bardaklar kmlabilir, pul

lar albümlerdeki yerini alabilir; duygusallığı üstün olan törenler, karşılaşmalar, 

kucaklaşıp ağlaşmalar vs. küllenebilir. Kitaplardan ise, yeri geldikçe bugün de ya

rarlanıyoruz, gelecek kuşaklar da yararlanacak.

Kitapları bastırabilmek için açtığımız bağış kampanyasına, ilk ağızda Mer

kez Bankası Genel Müdürü 25.000 , Ziraat Bankası Genel Müdürü 25.000 TL, ver

diler. Bir bankanın genel müdürünü, birkaç arkadaşla ziyarete gitmiştik. Genel 

Müdür pek istekli görünmedi. Aynlmadan ben şöyle dedim :
— Bir iki gün içinde, verebileceğiniz paranın tutarını bildireceğimize kesin 

kes inanıyorum. Biz bu çağrımızı mektupla da ulaştırabilirdik. Buraya kadar gel

memiz, konunun önemini yeterince anlatıyor mu?

Gerçekten birkaç gün sonra bu arkadaş 10 bin TL.nin, belli bir bankada bu 

amaçla açılan hesaba yatırıldığını, telefonla bildirdi.

Mülkiye'yi Yüksek Okul Yapma Girişimi :

Demokrat Parti iktidarı 1954'den sonra halkın, özellikle aydın kesimin sev

gisini, sempatisini, saygısını adım adım yitirmeye başladı. Eşim ve iki çocuğumla
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1953-55 yıllarında Londra'da idim. Sonradan gelenlerle bu konuyu ara sıra tartı

şıyorduk. Ben Demokrat Parti iktidarından hala birşeyler beklenebileceği görüşü

nü savunuyordum. Yeni gelenler ise : "İşler çok değişti. Senin bıraktığın Demok

rat Parti hızla gerilemektedir" diyorlardı. Yurda döndükten sonra, bu görüşte 

olanlara ben de katıldım.

0 zamanki Milli Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlu'nun makam odasında ge

çen bir olayı dile getirmekte yarar görüyorum. Benderlioğlu ile Ankara Belediye 

Başkanı iken açılan, İmar Planı Yarışması hazırlık çalışmaları nedeni ile çok sıkı 

işbirliği yapmıştık. Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra da ara sıra buluşuyorduk. 

Bunlardan birinde, odasında bulunan bir kişiye beni "Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Dekanı" diye tanıttı. Adam hal-hatır sormadan, saldmya geçti ve özetle şöyle 

dedi r

— Atıf bey, SBF. başlangıçta bizim yanımızda idi, şimdi döndü.
Ben, Benderlioğlu'na : "Atıf bey beni tanıttınız ama, beyin kim olduğunu 

söylemediniz. Onu öğrendikten sonra yanıtımı vereceğim" dedim. Benderlioğlu, 

aklımda kaldığına göre, Tekirdağı Milletvekili Dr. X. olduğunu söyledi. Ben :

— Biz hiçbir zaman filan partinin yanında, ya da karşısında olmadık. Biz 

hep Türk ulusunun yanında olduk. Padişahlık döneminde bile, iktidarın kulu, kö

lesi olmadık.

Başlangıçta siz halkın yanında göründünüz ve aym saflarda yerimizi aldık. 

Sonradan siz adım adım halktan uzaklaştınız. Biz ise halkın yanındaki yerimizi 

koruduk. Böylece bizden ve halktan uzaklaşan sizler olmuyor musunuz? dedim.

Benderlioğlu o zatı uygun biçimde yolcu etti. Biz de teknik konuşmamızı 

sürdürdük.
Bu olay ve benzerleri, iktidar çevresinin SBF'yi cezalandırmağa hazırlandık- 

lannı gösteriyordu. Zafer Gazetesi'nin 5 Şubat 1960 günlü sayısının 1. sayfasın

da, 10 Demokrat Milletvekilinin SBF'yi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir Yük

sek Okul durumuna getirmek için hazırladıklan KanunTasansını TC. Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı'na sundukları haberi yer alıyordu. Bu habere, o gün Ankara 

Radyosu da bültenlerinde yer verdi.

Fakülte Yönetimi, öğretim üye ve yardımcıları, gecikmeden ve gereken ağır

başlılıkla konunun üzerine eğildiler. Bu haber, kamuoyunun gündeminde, Fakül

temizi ön plana çıkardı. Yerli yabancı çeşitli gazeteler muhabirlerini göndererek, 

telefonla, Fakültenin bu durum karşısında tutumunu, davranışının ne olabilece

ğini öğrenmek istediler.

Ben aynı gün Basına yaptığım kısa açıklamada : "TC. Büyük Millet Meclisi' 

nin bu tasanyı kanınlaştıracağma inanmıyorum" dedim.
Bu girişimin sakıncalarını ortaya koymak üzere kurulan 5 komisyon, kısa sü

rede raporlannı hazırladı. Basın gereken tepkiyi, ilgiyi gösterdi, üniversite Sena

tosu konuyu tartıştı. Aziz Nesin'in Akşam Gazetesi'nde çıkan Üniversite'nin Kır- 

şelıri başlıklı yazısından çokça aktarma yapıyorum.

"Kırşehir İli'nin hangi gerekçelerle İlçe yapıldığını artık bilmeyen yok. Nasıl 

bir anlayış, düşünüştür, bilinmez. Kendilerince yerinde, doğru bir gerekçeyle bir
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İl’i ilçeliğe inderenler, bu başarılarından birkaç zaman sonra, bu kez o ilçeyi ye

niden İl yapmak için gerekçe çıkarabiliyorlar.

Kırşehirleştirme DP'nin politika güdümlerinden en belirli olanıdır. Basın öz

gürlüğünü her yandan Kırşehirleştirmek isteyen DP şimdi de, 100. yıldönümünde 

bulunan SBF'ye sinirlenmektedir. Onu da Kırşehirleştirmek ten başka yol yok

tur... üniversitenin bir Fakültesi olan SBF. küçültülür "siyaset okulu" yapılırsa, 

öbür Fakülteler de bu örneğe bakıp akıllarını başlarına alır.

SBF'yi Kırşehirleştirmenin gerekçesi ne imiş, biliyor musunuz? Bu kurumu 

1950'den önceki "hakiki hüviyetine irca" imiş.

Ah ne olurdu, önce DP. kendisini 1950'den önceki "hüviyetine irca edebilse
idi".

Ankara Üniversitesi Senatosu'nda yapılan tartışmaları da şöyle özetleyece

ğim :

Burada ilk karşılaşılan sorun, konunun bir "SBF sorunu değil, Üniversite so

runu" olduğunu Senato’ya kabul ettirmekti. Gerçekten üyelerden pek çoğu bu 

görüşte olmakla birlikte, SBF'yi yalnızlığa itme eğiliminde olan'ar da vardı. Ni

tekim bir iki üye SBF'nin Ankara üniversitesi içindeki yerini savunan bir rapor 

hazırlanmasını; SBF öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin iktidarı eleştiren davra

nışlarına son vermeleri koşuluyla, bu Fakültenin desteklenmesinin uygun olaca

ğını belirten görüşler de ileri sürmüştür.

Fakültemiz temsilcileri ile Senato'nun öteki üyelerinin, bu gibi öneriler kar

şısındaki tutumunu şöyle özetleyebilirim :

SBF. Ankara Üniversitesi'nin, öteki Fakülteleri gibi, bir parçasıdır. Bunun 

üniversite açısından tartışılması yersizdir, öte yandan bu yola gidilecekse, her 

Fakültenin üniversite içindeki yerini savunan, benzer raporlar hazırlanması ge

rekebilir.

SBF öğretim üye ve öğrencilerinin tutumuna gelince : Bunlar akademik öz

gürlük ilkesine uygun olarak, Anayasa'mn ve kanunların kendilerine tanıdığı hak

lardan yurttaş olarak yararlanmaktan, vicdanları uyarınca davranmaktan başka 

bir şey yapmadıkları kanısındadırlar.

Ankara üniversitesi bu konuda herhangi bir karar almamış, Rektörü özel 

olarak, siyasal iktidar yetkilileri ile temas edip üniversite topluluğunun bu tasarı 

karşısındaki üzüntülerini bildirmekle görevlendirmiştir.
Aracılık etmek isteyenler de türedi. Büyük bir Devlet Bankasının Genel Mü

dürü, Adnan Menderes’e gidip, şöyle dersek, her şeyin yoluna gireceğini bana, 

yönetim kurulu üyelerine, gözüne kestirdiği Mülkiyeli'lere anlatmaya çalıştı:

— Bütün Mülkiye, öğrencileri, öğrecim üyeleri, mezunları ile emrinizdeyiz.

Tutumumuz ve gelişmeler şöyle özetlenebilir :

İktidara karşı Fakültenin davranışında hiçbir değişiklik olmadı. Aracıların 

Başbakan'ı görme önerisine uyulmadı. Yönetim Kurulumuz, Başbakan çağırırsa, 

Dekanın yalnız gitmesini, SBF topluluğunun düşünce ve davranışında hiçbir de

ğişikliğin olmadığını bildirmesini, kararlaştırdı. Başbakan böyle bir çağrıda bu

lunmamıştır.
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İktidarın tutumunda bir değişiklik olmamakla birlikte, yurt içindeki önemli 

gelişmeler SBF'yi Y.üksek Okul yapma düşünü arka plana itmiştir, diyebilirim. 

Gerçekten bu arada basını, muhalefeti susturmak, sindirmek için Tahkikat Ko

misyonları kurulmuş, özgürlükleri kısıtlayan önlemler getirilmiştir.

Tahkikat Komisyonu'na ben de çağrıldım, üzerinde durdukları önemli nok

ta, bizim CHP ile işbirliği içinde olmamız ve bunu artırma çabasını sürdürmemiz, 

idi. SBF'ye sık sık CHP'li Milletvekilleri geliyormuş vb. Komisyon üyeleri çok 

saygılı davrandılar, kahve, çay, gazoz ısmarlamakta birbirleriyle yarış ettiler. Ko

misyon üyelerinden yalnız Osman Kavuncu’yu anımsıyorum. Kavuncu Kayseri 

Belediye Başkanı iken büyük işler yapmıştı. Türkiye'ye uzun ya da kısa bir süre 

için gelen yabancı uzmanlardan kimileri onun başarısını yerinde görmek için, 

Kayseri'ye gitmişlerdi. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'ndeki ya

bancı uzmanlar, yaptıkları yayınlarda ona da yer verdiler. Kavuncu Meclise gir

mekle eriyip gitti, hem de Yassıadalık oldu. Bir genelleme yaparak, DP'nin gemi 

azıya almışçasına, demokrasiden, başta laiklik olmak üzere, Atatürk Devrimin- 
den uzaklaşması yüzünden, birçok değerli gencin de çürütüldüğü söylenebilir.

20 Nisan 1960 SBF O layı:

İktidann özgür basını, muhalefeti sindirme çabalarına, Tahkikat Komisyon- 

lannın girişimlerine ilk büyük tepki 28 Nisan'da, İstanbul üniversitesi'nden geldi. 

Bu olayı anmakla yetiniyorum. 29 Nisan günü Ankara'daki Yüksek Okullar, Üni

versite karıştı, öğrenciler binalara, derslere girmiyor, slogan atıyor, gösteri yapı

yorlarmış. Biz Rektörlükte, Yönetim Kurulu toplantısındayız. Telefon durmadan 
çalışıyor. Hepimizin Fakültelerinde bir şeyler olduğu haber veriliyor. Toplantıyı 

keserek, Fakültelerimizin başına gitmeye karar verdik ve dağıldık.

Fakülteme döndüğümde, bizde aşın bir birikimin olmadığını gördüm. Öğren

ciler ve halk daha çok komşu Hukuk Fakültesi'nin bahçesinde ve de çevresinde 

toplanmışlardı. Biz öğretim üye ve yardımcılan, yönetim kurulu üyeleri ile duru

mu değerlendirmeye çalışırken şu haber geldi :

"Güvenlik kuvvetleri, öğrencileri Hukuk Fakültesi binasına sokmuş, koridor

larda, sınıflarda, salonlarda kovalamaca başlamış".

Biz hemen olayı izlemek için, pencerelere koştuk. Fakülte dışına çıktık. Hu

kuk Fakültesi'nin pencerelerinden atlayanlar, düşenler oluyor, biriken halk, bi

zim öğrenciler bunlara yardıma çalışıyordu, Tıp Fakültesi'nin gönderdiği ambu

lans aralıksız çalışıyor, bunları hastahaneye taşıyordu. Ambulanslarla gidenlerin 

ölü, baygın, hafif ya da ağır yaralı olduğu bilinmiyordu. Ambulansın (belki de 

ambulansların) sık sık gelip gitmesi gerginliği büsbütün artırdı. Gösterilerin ağırlı

ğı da bizim Fakültenin çevreshe kaydı.

Öğrencilerimiz, Hukuk Fakültesi'nin başına gelenleri gördükten sonra, bina

ya girmemekte direndiler. Güvenlik kuvvetleri Fakülteyi ve çevresini sarmıştı. 

Çemberi yanp çıkmak da kolay olmuyordu. (Bir arkadaşımız 28 Nisan olayları 

nedeni ile, İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'a çekmek istediğimiz 

telgrafı Cebeci Postanesine götürmeyi başarmıştı.) Öğrenciler itfaiye arabalarını 

devirdiler, hortumlan kestiler; bina içinde sıralardan, sandalyelerden yararlana-
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rak barikatlar kurdular. Bu durum birkaç saat sürdü. Akşama doğru, Fakülte gi

riş kapısının karşısında, yüzleri Fakülteye dönük, ayakta, piyade tüfekleri ile ate

şe hazır 20 kadar asker göründü. Biz durumu balkondan izliyoruz. Bir subayın 

emri ile (sonradan bunun Sıkıyönetim Komutanı General Namık Argüç olduğu
nu öğrendik,) yaylım ateşi başladı, önce çatının altına doğru ateş ediidiği anla

şılıyordu. Ateş emri verenin, eliyle işaret ederek, ateş alanını aşağıya kaydırdığı

nı gördük ve hemen balkona yattık. Sürünerek içeriye girip çıkıyor, bundan son

ra neler olabileceğini anlamaya çalışıyorduk. Bu arada, yerde uzanan bir Harbiye 

öğrencisinin telefonla, olup bitenleri bir yere duyurmağa çalıştığı dikkatimi çek

ti.

Öğrenciler içeriye kaçıştı. Öğretim üye ve yardımcılarının pek çoğu Dekan

lığa doldu. Hukuk Fakültesi'nin başına gelenlere biz de uğramağa başlamıştık.

Ben koşarak, Cebeci Caddesi'nin kavşağına ulaştım. Orada Ankara Valisi, 

Emniyet Genel Müdürü, Sıkıyönetim Komutanı, daha başka görevliler ve yetkili

lerle karşılaştım. Sıkıyönetim Komutanı Namık Argüç'e :

— İstediğiniz oldu, öğrencilerle güvenlik kuvvetleri oradan oraya koşturu

yorlar. Kan gövdeyi götürebilir. Bu durumda en uygun olan, Güvenlik kuvvetle

rini binanın dışına çıkarmaktır. Ben öğrencileri, herhangi bir olaya neden olma

dan, binadan çıkarıp evlerine, yerlerine göndermeğe söz veriyorum, dedim.

Argüç Paşa "Binadan çıkarken, ya da yollarda uygunsuz hareketlerde bulu

nurlarsa" dedi. Ben "kesinlikle bu olmayacaktır, çıkacak olaylardan ben sorum
luyum" dedim.

Namık Paşa'nın bu pazarlığa aklı yattı. Ankara Emniyet Müdürü, bir binbaşı, 

emniyet kuvvetlerini binadan çıkarma işini üstlenmeye hazırdı.

Ankara Valisi, pişmiş aşa soğuk su katarcasma :

— Paşam, Paşam önce ele başılan versinler, sonra binayı boşaltalım, demez 
mi? Ben Valiye dönerek :

— Benim size vereceğim ele başı niteliğinde kimse yoktur. Eğer onların ba

şında ben geliyorsam, önce beni tutuklar, götürürsünüz, sonra da yöntemlerinizi 

uygulayarak, öteki ele başılannı bulursunuz, dedim.

Namık Paşa sağduyusunu kullandı, koluma girdi, onlardan 5 -6 metre uzakta, 

pazarlığı yineledik ve hemen Ankara Emniyet Müdürü ve birkaç subayla içeriye 

koştuk. Çok kısa bir sürede emniyet kuvvetleri dışarıya çıkanldı, öğrenciler öğ

retim üyeleri birer ikişer binadan ayrıldı. Böylece Hukuk Fakültesi'nin başına ge

lenler, bir ölçüde bizim de başımıza gelmemiş oldu.

Ben bir Tıp Fakültesi öğretim üyesinin arabası ile hastaneleri dolaştım, yara- 

lılan ziyaret ettim. Ayakta tedavi görenler, hatta yatırılanlar, fişlere geçirilmek 

korkusu ile, kimliklerinin yazılmasını istememişler. Hastane görevlileri de, buna 

gerek duymadan, ellerinden geleni yapmış. Bu nedenle ziyaretimiz, büyük ölçüde 

anonim kaldı.
Cebeci Caddesi, uzun süre, araba trafiğine kapatıldı. Olayı duyan binlerle, 

belki onbinlerle Ankaralı kadın erkek, büyük küçük, çoluk çocuk, Kurtuluş la 

Dikimevi arasında, tam anlamıyla "sessiz" diyeceğimiz yürüyüş yaptılar, gidip
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geldiler. Halk 29 Nisan SBF olayına KANLI CUMA adını takıvermişti.

29 Nisan'ı izleyen günlerde, binanın cephesindeki kurşunlamadan ötürü kırı

lan camlan, çerçeveleri, binanın içindeki kurşunlanan yerleri, kan lekelerini vs. 

görmek için gelenlerin sayısı durmadan artıyordu. Partililer, Parlamenterler, dost

lar Dekanlığa kadar gelip "geçmiş olsun" dileğinde bulundular. Ankara'ya kısa 

bir süre için uğrayanlar bile, olay yerine geliyor, ağızdan bilgi alıyordu. Bunlann 

çarpıcı özelliği, duyduklannı, gördüklerini, Kanlı Cuma deyiminin ne anlama gel

diğini yurdun dört bucağına yaymak olmuştur.
Namık Paşa 30 Nisan sabahı, hiç o değilden, Fakülteye uğradı. Kendisini ve 

yanındakileri Dekanlık odasına aldık, çay kahve ikram ettik. Ben, bir gün önce 

olup bitenlere değinmemek için çaba gösteriyordum. Sıkıyönetim Komutanı'nın 

bir yerde 3-5 dakikadan fazla kalamayacağını düşünerek :

— Paşam siz Kore'ye de gitmiştiniz, değil mi? dedim.

Paşa Kore anılarından, kendine göre seçmeler yapmağa başladı.

Birkaç dakika geçmeden, bir subay içeriye girdi ve Paşa'ya, Gazi Eğitim 

Enstitüsü yöresinde güvenlik kuvvetleri ile öğrencilerin çatıştığı haberini verdi. 

Paşa ve yanındakiler aynlıp gitti.
30 Nisan günü, Üniversite'nin, bir ay süre ile tatil edildiği, öğrenci yurtları

nın kapatıldığı ve yurtlarda barınan öğrencilerin memleketlerine gitmelerinin ka

rarlaştırıldığı haberi geldi.

İktidarı kuşatan bunalım çemberi durmadan yoğunlaşıyor, daralıyor ve kı- 

nlmaz boyutlara ulaşıyordu, 1960 Mayıs’ında olup bitenler arasından, Üniversi

teleri ve de Fakültemizi ilgilendiren olaylardan şu örnekleri vermek isterim :

I Mayıs'ta, Menderes bir radyo konuşmasında Fakültemizden "Siyasal Bilgi
ler Okulu" diye söz etmiştir.

5 Mayıs, bilindiği gibi 555 K. günüdür. (Beşinci ayın, beşinci günü, saat beşte 

Kızılay'da yapılacak büyük mitinge çağrı parolası) onbinlerce Ankaralmın,öğren

cinin, öğretim üyesinin, birkaç dakika içinde toplanıverdiği bu mitingde, öğre

tim üyelerimizden, öğrencilerimizden gözaltına alınanlar olmuştur.

Aynı gün Hukuk Fakültesi'nde, önceden düzenlenmiş ve davetiyeleri gönde

rilmiş olan, NATO Genel Sekreteri Spaak'nın konferansı yapılamamıştır.

Yine 5 Mayıs'ta bir Japon Profesörüne onursal doktora verilmesi töreni var

dı, Tören Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi konferans salonunda yapılacaktı. Tö

ren Rektörlüğün bir odasında 10-15 kişinin katılmasıyla yapıldı. Yaşlı Japon 
Profesör kendisi gelememiş, yine Profesör olan oğlunu göndermiş. Babasının Dr. 

diplomasını alırken, Japon Profesör yaptığı konuşmayı şu sözlerle bitirdi :

— Bu görkemli töreni bütün aynntılanyla babama anlatacağım.

I I  Mayıs'ta, Ankara’da bulunan bir grup Fransız Kaymakamı ile SBF'de bir 

toplantı yapılması önceden planlanmıştı. SBF'nin duvarlanndaki, pencere ve ka- 

pılanndaki kurşun izlerini, içerdeki kan lekelerini misafirlere göstermemek için, 

toplantı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde yapıldı.

11 Mayıs akşamı Rektör vekili evime telefon ederek şunları söyledi :
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— Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı bana telefon etti. Sıkıyönetimin sözlü 

emri varmış. Hemen yarın SBF'deki 29 Nisan'dan kalma bütün izleri kaldırmak 

üzere harekete geçeceksiniz. Rektör vekili ile aramızda şöyle bir konuşma oldu, 

Ben :

— Yazılı emir versinler, 0

— Onları kapatmak istemiyor musunuz? Ben,
— Yazılı emir geldikten sonra düşünürüz. O,

— Siz bilirsiniz, ben,
— İyi geceler.

Profesörler Kurulu, 29 Nisan'da olup bitenleri saptayarak, üniversite Se

natosu'na bildirme kararı almıştı. Bu amaçla kurulan komisyonun hazırladığı ra

por, kurulda oybirliğiyle kabul edildi. Senato, yöntem tartışmalan yapmış, rapo
ru ele almamıştır.

15 Mayıs’ta Sıkıyönetim Komutanlığı'ndan Fakülteye bir yazı geldi. Bu ya

zıda Fakülte'ye ateş açıldığı kabul edilmekte, ancak "Erlere havaya ateş etmeleri 

komutası verilmiş olmasına rağmen, bunlardan bazılarının yanlışlıkla çatı altına 

da ateş etmiş bulunduklan, bu yüzden duvarlarda ve camlarda bazı tahribat ol

duğu, bu tahribatın bir an önce Fakültece tamiri gerektiği" bildiriliyordu.

Fakülte Yönetim Kurulu 16 Mayıs'ta toplanarak, Sıkıyönetim Komutanlığı' 

na verilecek yanıtı hazırladı ve yapılan onanmlara ait masraf faturalannın ekli 

olarak gönderilmesine, geri kalan onanmların yapılmasını sağlamak üzere ödenek 

istenmesine, Sıkıyönetim Komutanlığı'ndan bir tahkik ve tesbit heyeti istenmesi
ne karar verdi.

18 Mayıs günü bir Kurmay Albay, bir Yargıç Yarbay, bir Yargıç Yüzbaşı bir 

de fotoğrafçıdan oluşan heyet Fakülte'ye geldi. Heyet havaya açılan ateşin bu 

kadar çok tahribata neden olamayacağını raporunda belirtti. Tahribatın listesi 

rapora eklendi. Fotoğraflar çekildi.

19 Mayıs'ta hiçbir tören yapılmadı. Ankara halkının kadın erkek, genç yaşlı 
Anıtkabri ziyaret için, sanki yanşa girdiği havası canlı olarak görülüyordu.

19 Mayıs gecesi saat 24'e doğru evimin telefonu çalmağa başladı. Hepimiz 

yataklanmızdan fırladık. Telefonu ben açtım. Karşıdaki, Başbakanlık özel Kale- 

mi’nden aradığını, Sayın Menderes'in evinde, şu numaraya (23403) telefon etme

mi istediğini söyledi. O günlerde argo deyimiyle işletme amacı ile pek çok kimse 

rahatsız ediliyordu. Ben telefon edenin adını da sordum. H. bey imiş.

Evdekiler hep heyecanlıyız. Ben telefon etmeye hazırlanırken, eşim ve ço

cuklar :

— Bu kadar acele etme, 5-10 dakika düşün, niçin arayabilir? diyorlardı. Ben;

— Yaşım 50, bugüne kadar bir Başbakanla nasıl konuşulacağını öğrenme- 

dimse, 5-10 dakikada mı öğreneceğim? dedim ve numaralan çevirmeye başla

dım. Telefon açıldı, ve Menderes'le aramızda şöyle bir konuşma geçti, ben :

— Ben SBF Dekanı Fehmi Yavuz, O :

— Ben Adnan Menderes, Ben :

— Hoşgeldiniz (Başbakan İzmir'den o gün gelmişti) O :
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— Fehmi Bey, Fakülte binasının cephesindeki camlan ve kurşun izlerini ta

mir ettirmek istemiyormuşsunuz, doğru mu? Ben :
— Bu neredön çıkmış, bir kesimini tamir ettirdik, hatta faturalannı da gön

derdik. Geri kalanlan tamir ettireceğiz. Tesbit için, Sıkıyönetim Komutanlığı' 

ndan bir heyet geldi. Tesbit işi de bitmiş sayılır, O :

— Yani tarihi hatıra olarak saklamak, onun için tesbit ettirmek mi istiyorsu

nuz? Bu Mülkiye için yüz karasıdır. Ben :

— Şereftir, O :

— Yüz karasıdır, yüz karasıdır, Ben :

— O halde bırakalım bunu tarih tesbit etsin.
Karşılıklı iyi geceler dileyerek, telefonu kapattık.

20 Mayıs'ta Profesörler Kurulumuz toplandı. Menderes, Turgutlu'da yaptığı 

ve Üniversiteye, ağır sözlerle çatan konuşmasında KARA CÜBBELİLER sözünü 

kullanmıştı. Kurul bu konuşmaya verilecek yanıtı hazırlamış ve Rektörlüğe 

göndermiştir.

23 Mayıs'ta yapılması gereken üniversite Senatosu toplantısı, Sıkıyönetim 

Komutanlığı'nın, bütün toplantılan yasaklaması yüzünden, yapılamadı.

Böylece adım adım 27 Mayıs'a yaklaşıldı.

VII

BAKANLIK VE KURUCU MECLİS ANILARIM

Söze, bugüne dek politikaya (isterseniz, Parlamentoya giden yolda yapılan 

aktif politikaya, diyelim) eğilim göstermediğimi, hele Bakan olmayı aklımdan 

hiç geçirmediğimi belirterek başlamak isterim. Politikayı kötülemek, politikacı- 

lan kınamak istemiyorum. Demokrasi çok partiyle olur, politikacısız da parti 

düşünülemez.

Belki ben, meclise girmeden de toplumuma yararlı olabileceğim inancı ile 

bu kafada oldum. Bu konuda kendimi denetlemeyi başardığımı kesin kes söyle

yebilirim. 27 Ekim 1957'de yapılan seçimlerden bir hafta sonra (4.11.1957) de 

yazdığım notlardan aldığım şu parçalar, sanınm bunu kanıtlamaya yeter.

27 Ekim'de seçimlerin yapılmasından önce Meclis, muhalefet partilerinin iş

birliğini önlemek için bir Kanun çıkardı. Bayramın 1. günü İsparta'ya gelmiştik. 

Ziyaretlerde ve sokakta rastladığımız tanıdıklar, benim Demokrat Parti'den Mil

letvekilliğine adaylığımı koyacağıma sevindiklerini söylüyor, kutluyor, başan di

liyorlardı.
İsparta Belediye Başkanı Orhan Kutlu, Kurban Bayramından birkaç gün ön

ce, Ankara’ya giderken, bana uğramasını ve adaylık için benden söz almasını is

temişler. Orhan Bey ise beni görmeden, İsparta'ya dönmüş; evet cevabı verdiği

mi söylemiş (böyle bir teklifi reddetmek akıl kârı değildir, inancı ile olacak) bu 

haber de, bayram havası içinde kente ve çevreye çabucak yayılmış.
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Demokrat Parti II Başkanı, yakın akrabam Mehmet Ali Tokoğlu, Belediye 

Başkanı Orhan Kutlu, dayım Halit Erçakır ve Demokrat Parti ileri gelenleri ile 

yaptığımız birkaç toplantıda bu konuyu tartışmak zorunda kaldım. Sözünü etti

ğim nokta, adaylığı kabul etmemek için gösterdiğim nedenler şöyle sıralanmış :

1— Şehircilik dersi yenidir. Bir de kurulmakta olan İskân ve Şehircilik Ens

titümüz var. Hiç Doçentim yok. İki Asistanım var. Seçilirsem, işleri bu haliyle bı

rakıp gitmeye gönlüm razı değil. Hazırlamayı düşündüğüm, planladığım telif ve 

tercüme kitaplan tamamlamak isterim. Meclise girdikten sonra, bütün bunlar yüz

üstü kalabilir.

2— Ispartamıza da yararlı olabileceğim umuduyla, benim Meclise girmemi is

tiyorsunuz. Ben girersem Şehircilik alanında çaba gösterebilirim. Ben Menderes' 

in İstanbul'da ve Ankara'da yaptığı girişimleri doğru bulmuyorum. (Tasvip etmi

yorum) Büyük meydan ve geniş caddenin de Şehircilikte yeri vardır. Fakat Şe

hircilik bunlardan ibaret değildir. Ondan şu noktada aynlıyorum :

Menderes Şehirciliği % 95 geniş cadde, büyük meydan, gösterişli yapıt sa
yıyor. Ben ise, bunlara en çok % 5 pay ayırabilirim. Bu nedenle Menderes’le ça

tışmamız kaçınılmaz. Onun tutumunu beğenir (tasvip eder) görünerek, kendi du

rumunu güçlendirmeye kalkarsam, ilkelerime saygısızlık (prensiplerime sadakat

sizlik), hatta ihanet etmiş olurum. Bunu da ne siz doğru bulursunuz, ne de ben 

yapmak isterim.

3— Demokrat Parti'nin demokrasiyi, 1950'ye göre daha çok güçlendirmesi 

gerekirken, aksine nüfuz ticareti almış yürümüştür Parti ileri gelenleri uzmanlığa, 

uzmanlara önem vermemektedir. Menderes'in şu cebinde 10 mühendis, şu cebin

de 20 mimar, şu cebinde 20 şehirci, şu cebinde, 30 iktisatçı varmış, diyen sizsiniz.
Her işte politik ölçülere birinci planda yer vermek partinizi çok yıpratmış

tır. Plansızlık, enflasyon dış itibanmızı sarsmakta, içerde ekonomik ve sosyal 

dengesizliklere neden olmaktadır.

4 Kasım 1957'de yazdığım nottan, aktarmayı sürdürüyorum :

Ağustos'un ilk haftasında, İsparta'dan geldikten sonra CHP İsparta İl İdare 

Kurulu Başkanı Tahsin Argun imzasıyla bir mektup aldım Bu mektupta hemşeh

rilerin gösterdiği yakın ilgiden (teveccühten) söz ediliyor. Ve CHP listesine gir

mek istersem, her türlü desteğin gösterileceği yazılıyordu. Buna da, teşekkür ede

rek, hayır yanıtı verdim.
Bir gün Fakülte'ye Dr. İrfan Aksoy geldi. Hürriyet Partisi'nin listesine girmeyi 

önermeye (teklife) gelmediğini, fakat ister Demokrat, ister CHP listelerinden bi

rinden görünürsem, sevineceklerini söyledi. Ona da teşekkkürden sonra, hiçbir 

listeve eirmemin söz konusu olmadığını söyledim.

Milli Eğitim Bakanlığı Anılanm :
Yukanda bunu 3. askerlik sayıyorum, dedim. Her geçen gün yeni bunalım

larla, güvensizliklerle dolup taşan bir ortamda, DP iktidarının kansız bir girişimle, 

AK DEVRİMLE, 27 Mayıs'taalaşağı edilmesi karşısında herkes derin bir "oooh!" 

çekmişti. Belki birçok DP'liler de bu gidişin, dış müdahaleye gerek kalmadan, 

son bulmasını, büyük bir anlayışla karşıladı.
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28 Mayıs günü Dekanlık odasında yaptığımız Yönetim Kurulu toplantısında 

sınavların ne zaman yapılacağı, öğrencinin Ankara'ya çağrılması vs. gibi konulan 

tartışıyorduk. Telefon çaldı. Bir ses Cemal Gürsel Paşa'nın benimle konuşmak is

tediğini duyurdu ve Paşa'yı bağladı. Hal hatırdan, kutlamadan sonra, Gürsel Paşa 

Milli Eğitim Bakanlığı'nı önerdi. Ben düşünmek için süre istedim. Gürsel Paşa :

— Yanıtın olumlu olmak koşuluyla, en çok yarım saat süre veriyorum, dedi.

Yönetim Kurul arkadaşlarım, "Niçin hemen evet demedin?" diyerek, tam

anlamıyla bana yüklendiler. Ben de verilen telefonda yeniden Paşa ile karşılaştım. 

Kabul ettiğimi söyledim :

— Ben Şehircilik Profesörüyüm. Hükümette bir de İmar ve İskân Bakanlığı 

var; doldurmadı iseniz, belki orası daha uygun olur, düşüncesiyle sallantı göster

dim, dedim. Yönetim Kurulu çalışmasını sürdürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı'na SBF'den iki arkadaş daha gitti. SehaMeray ve Ce- 

vat Geray. Meray o zaman Profesördü, Geray ise asistan. Bu iki arkadaşımın bana 
büyük destek olduklannı, yükümü hafiflettiklerini açık seçik olarak vurgulamak 

isterim. Meray Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Onun nasıl ve han

gi alanda yardımının büyük olduğunu şöyle özetleyeceğim :

Milli Eğitim Bakanlığı'nda işi olan yabancılar, Elçilik temsilcileri, kâtip dü

zeyinde bile olsalar, Milli Eğitim Bakam'nın kendisini görmek isterlermiş. Bunun 

ilkesi üzerinde Meray'la şöyle anlaştık :

Hangi düzeyde olursa olsun bir yabancı, önce Dış İlişkiler Genel Müdürü'nü 

görecek, gerekirse Bakana o çıkaracak. İlk günlerde bu tutumumuzu yadırgayan

lar olmuş, yakınmalar Dışişleri Bakanı Selim Sarper'e kadar ulaşmış, ilkenin ke

sinliği ve ayrıcalıksız uygulandığı, işlerin gecikmeden çıktığı görülünce, alaturka

lığa son vermenin ürünlerini ortaklaşa topladık.

özel Kalem Müdürü olan Geray'ın yardımını da ne kadar övsem azdır. Geray, 

Bakanı görmek isteyenlere nedenini soruyor. Bakanlıkla ilgili işler için her daire

den bügi alabiliyor, sonucunu ilgiliye bildiriyordu. Kutlamalar ve benzeri ziyaret

ler için de belli saatler ayırmıştık. Burada açıklamakta sakınca görmediğim, Ge

ray ile yaptığımız bir anlaşmada, Bayan ziyaretçilerle ilgilidir. Geray, kendine 

göre gerekli bulduğu durumlarda, odamda ise, oradan aynlmayacak, ya da oda

ma girecek, dosyada, raflarda birşeyler anyormuş pozunda olacaktır.

Kimi durumlarda. sanki film çeviriyor, bir oyunun provasını yapıyorduk. 

Konservatuvardan (belki Devlet Tiyatrosu'ndan, ya da Opera'dan) en az 3 kez ge

len, kız ve erkek iki kardeş, her seferinde, gözlerinden yaşlar akarak ağladılar. 

Üstelik ya benim san’at bilgim çok eksik olduğu için anlamıyordum, ya da onlar 

ezberledikleri şeyleri okuyorlardı. Konuşmamız bir sonuca varmadan aynlıyor- 

lardı. Yine bu kuruluşlardan birinin üst düzeydeki yöneticisine şöyle demek zo

runda kaldım :

— üçüncü kez sizinle buluşuyoruz. Herbiri en az bir saat sürdü. Ben hâlâ ne 

demek istediğinizi anlamadım. Bir daha gelirken yazılı olarak bir şey hazırlayın, 

ondan okuyun; bana da bir kopya bırakın, belki o zaman ne istediğinizi anlanm.
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dakiler, heyecanla konuşan vatandaşa : "Sen hep böylesin. Ortaokul bu durumda 

iken lise istenir mi" diye çıkıştılar.

"Bir müdür, bir mühürle okul açmak” sözünden yararlanarak, burada bir ge

nelleme yapmak istiyorum. Politik baskılarla, partizanca davranışlarla, hemen 

hiçbir ön çalışma yapılmadan, öğretmen, bina vb. gereksinmeleri düşünülmeden 

pekçok okul açılmıştır, Bu uygulamanın durmadığı, yoğunluğunu, niteliğini de

ğiştirerek. sık sık karşımıza çıktığı söylenebilir. Bu nedenle her derecedeki okul

ların öğretim düzeyleri arasında, uçurum denebilecek farklar ortaya çıkmıştır.

Benim tanıdığım birçok aileler, kolayca bütünlemesini vermek, sınıfını geç

mek. diplomasını almak için, çocuklarını gönderecekleri okulların hangi ilde, 

hangi ilçede bulunduğunu araştırmışlar, oralardaki müdürleri, öğretmenleri ta
nıyan kişilerin de aracılığına başvurarak, bu ortamdan yararlanmak istemişlerdir.

1965 yılı başlarında Muş'tan trenle gelirken, kompartımanımızda, 16-18 

yaşlarında bir genç vardı. Bu genç Antalyalı ve lise öğrencisi olduğunu, kolay sı

nıf geçmek için, sosyalizasyon bölgesi Muş'da hemşire olarak çalışan ablasının 

yanında kalarak, Muş Lisesi'ne naklini yaptırdığını çekinmeden söylemişti. Eği

tim bakımından değil, tüm kamu görevlerinin dağılışından dengeli bir yerleşmeyi 

gerçekleştirecek, bölge planlaması gereklidir. Bu konuya sonuçta döneceğiz.

Sivas'ta çok canlı bir eğitim haftası yaşadık. Sergiler açılmış, konferanslar 

düzenlenmiş, yabancı ülke temsilcilerinden katılanlar olmuştu. İlk öğretim Mü
fettişleri için açılan hizmet içi eğitim kursunda da birkaç saatimi geçirdim. Köy 

öğretmenliği anılarımdan söz ederken değindiğim, mendile sarılan kibrit kutusu 

ile başlatılan, deneme dersi (dersleri) öyküsünü Müfettiş arkadaşlara da anlattım.

İmar ve İskân Bakanlığı anılarımdan da birkaç seçme yapayım :

15 gün kadar Milli Eğitim Bakanlığı da üzerimde kalmıştı. Bedrettin Tuncel' 

in oraya atanmasıyla, yalnız İmar Bakanlığı'nda çalışmağa başladım. Geray bir 

hafta kadar İmarda da yardımcı oldu. Sonradan, Başbakanlık özel Kalem Müdürü 

olarak uzun bir süre çalışan. Muammer Ekonom İmar’a özel Kalem Müdürü olun

ca Geray bu işten kurtuldu.

İmar ve İskân Bakanlığı yapmam, Şehircilik alanındaki teorik bilgileri, uy

gulama ile karşılaştırma bakımından, benim için değerli bir fırsat, laboratuvar 

çalışması sayılır.

İller Bankası ile Emlâk ve Kredi Bankası Bakanlığımıza bağlıdır. Yaptığımız 

programa göre, öğleden sonraları bu bankalardan birine uğruyor, imzaya hazır 

kâğıtları, belgeleri bile orada imzalıyordum.

Afetler Genel Müdürlüğü yeni kurulmuştu. Eskihisar. Marmaris, Fethiye vb. 

de deprem evleri yapımını yerinde görmek için bir geziye çıktım.

147'ler olayını bu gezi sırasında, Aydın'da öğrenmiştim. İl sınırında Muğla 

Valisi karşıladı. Vali, Turgut'da öğretmenlik yaptığımı öğrenince : Bu akşam 

orada, Okul Yaptırma Derneğinin düzenlediği güreş var. Beni de çağırdılar,be

raber uğrar geçeriz” dedi. Turgut'ta eski dostlardan, öğrencilerimden birçoğu ile 

karşılaştım
Muğla'da gazetecilerin telefon baskını bizi bekliyormuş. 147 öğretim üyesi-
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Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapısından da söz edeyim. O zaman ikiye 

bölünmemişti. Yüzbinlerle öğretmeni, görevlisi olan, ülkenin personel bakımın

dan en yüklü bir Bakanlığı, öğrencileri, onların ana babalarını, yakınlarını da he

saba katarsanız, büyüyen çığın altında ezilmemenin kolay olmadığı anlaşılır. Nü

fuz ticaretinin egemen olduğu bir dönemden geçtiğinizi de buna eklerseniz, du- 

ruman ağırlığı daha çok somutlaşır.

İlk günlerde karşılaştığım, emeklilikle ilgili bir olayı dile getirmekte de ya

rar görüyorum. Emekli olmak için dilekçe veren bir öğretmenin yakını, beni gör

mek ister ve görür. Öğretmen aracıya şöyle demiş :

— Bunalımlı günlerde, dayanamayıp, emekliliğimi istemiştim. Şimdi bu iş

lemin durdurulmasını Bakandan rica ediver. Yaşım 50'nin üstünde değil, daha bu 

ülkeye hizmet edebilirim. Üstelik öğretmen açığı da çok büyük.

Bu karşılaşma üzerine, emeklilik işlemlerinin tümünün durdurulması için 

emir verdim ve

— Bu konuda dilekçe vermiş olanlara, benim ağzımdan yazacağınız şu an

lamdaki duyuruyu ben imzalayacağım, dedim :

— ... tarihinde verdiğiniz dilekçe ile, emekliliğinizi istemiştiniz. Son geliş

meler karşısında, emeklilik işleminin sürdürülmesini istiyorsanız, yeni bir dilekçe 

vermeniz zorunludur. Böyle bir dilekçe göndermezseniz, dosyanız işlem görme

yecektir. <

Belki birkaç öğretmen, özel nedenlerle yeni dilekçe gönderdi ve emekli ol

du. Ama % 100'e yakın diyebileceğim bir çoğunluk dilekçe vermedi. Bunlardan 

aldığım düzinelerle, belki yüzlerle mektuptan birkaçını saklamış olmayı çok is

terdim. Özetle şöyle deniyordu, mektuplarda :

— Biz pişmanlık dilekçesi göndermeyi düşünüyorduk ama çocuk oyuncağı 

mı bu, tükürülen tükrük yalanır mı? gibi tekerlemeler, elimizi kolumuzu bağladı. 

Mektubunuz tam zamanında yetişti ve bizi ferahlattı, sağolun.

Opera, Tiyatro gibi konularda, SBF'de İngilizce öğretmeni olan, Konserva- 

tuvarda ders okutan Nurettin Sevin hocamızdan, danışman olarak çok yararlan

dım. Başka konularda da, arkadaşlar, uzmanlar yardımlarını esirgemediler.

Milli Birlik Komitesi, ilk günlerde çıkardığı bir Kanunla, Bakanlar Kurulu' 

nun olan, üst basamaktaki görevlilerin atama, işine son verme yetkisini, Bakanla

ra vermişti. Bundan hem Milli Eğitim Bakanı iken, hem de İmar ve İskân Bakan

lığı 'nda çokça yararlandığımı belirtmek isterim.

Demokrat Parti son yıllarda öğretmen topluluğunu karşısına almıştı. Bu du

rum yalnız öğretmenleri, aileleri, öğrencileri değil, toplumun geleceğini de olum

suz yönde etkileyecek boyutlara ulaşmıştı, öyle ise yapılacak en önemli şey öğ

retmenleri yanınıza almak biçiminde özetlenebilirdi. Bu bir pazarlık işi değil, 

karşılıklı güven işidir. Siz davranışınızla bunu sağlayacak, öz eleştiri yöntemini 

başarı ile kullanarak, Bakanlığın hangi davranışlarının bu ortamın yaratılmasına 

neden olduğunu vb. saptayacaksınız, üstelik bu, akşamdan sabaha da gerçekleş

mez.
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nin görevlerinden alınması karşısında bir Profesör, bir Bakan olarak ne düşündü

ğümü soruyorlar. "İstifa edeceğiniz söyleniyor, doğru mu?” diyorlardı. Birkaç 

gazeteciye : ''Ankara'ya dönmeden bir şey söyleyemem'' dedim ve istirahata çe

kildim.

Ertesi gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bulunup, bir konuşma yapma

mı Vali istedi. 147'ler olayının şaşkınlığı içinde, bunu yapamayacağımı söyle

dim. 29 Ekim'i Eskihisar'da kutladım. Orada da Bakanlık, deprem evleri yaptırı

yordu. Üstelik babam 32 yıl önce Eskihisar'da Başöğretmenlik yapmıştı. Orada 

pekçok tanıdığım da vardı.

Öğretmen odasının duvarında asılı bulunan, Başöğretmen fotoğrafları İra

sında, babamınkini de görünce, eski günlere döndüm ve bir ölçüde rahatladım.

Muğla'dan Marmaris'e, oradan Fethiye'ye geçtim, Antalya, İsparta üzerin

den Ankara'ya döndüm.
Bu geziye çıkmamın bir başka ve gizli diyebileceğim nedeni de şu idi. Yak

laşan Cumhuriyet Bayramında giymek üzere, adını pek iyi bilmediğim resmi giy

siler (belki frak ya da smokin) için yeteri kadar siyah kumaş ve terzi parası ola

rak 1000 TL. vermişlerdi. Baş ölçüsünü alarak, bir de silindir şapka getirtmişler. 

Ben bunlan giymeyi kendime bir türlü yakıştıramıyorum Başbakan yardımcısı 

Nasır Zeytinoğlu’na, Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da bulunmak istemediği

mi söyledim ve bunu uygun biçimde, Cemal Paşa ya ulaştırmasını rica ettim Pa

şa "olur'1 demiş, dönüşte ben durumu anlatınca Paşa :

— Ben hocanın bu işte bir düşündüğü daha olabilir, demiştim, yanılmamı

şım, dedi.
Resmi giysi öyküsünü bitireyim. Bugüne dek böyle bir şey giymedim ve bun

dan sonra da giymek zorunda kalmayacağımı umuyorum. Giyenleri kınamak is

temiyorum ama, resmi giysi zorunluluğu olan bir baloya, siyah bir elbise ile git

miştim. Benim gibi birkaç kişi daha vardı. Resmi giysililer arasında, şundan-bun- 

dan ödünç almış, kiralamış olduğu belli olanlar da vardı. Üzerlerinde eğreti du

ran bu elbiseler, tam anlamıyla sırıtıyordu. Resmi giysiden söz edilince hep bu 

tablo gözümün önünde canlanır.

Kumaşı geri vermedim. 1000 TL. için bankada bir hesap açtırmıştım. Mu

ammer Ekonom, biriken 8-10 TL. faizle, bu parayı Başbakanlık Özel Kalemi'ne 

gönderdi. Silindir Şapka lıâlâ evde duruyor.
Bakanlıktan istifa ile ayrıldım (2,2.1961'de). Dilekçemi Genel Sekreter Hil

mi İncesulu, Cemal Paşâ'ya göndermiş. Paşa :
— Gelsin görüşelim, biraz sonra Bakanlar Kurulu var, ona da katılır, demiş. 

Paşa'ya gittim, ayrılmamın başlıca nedenini şöyle özetledim :

— Birkaç gün sonra Yassıada'da üniversite olaylarının duruşması başlıyor. 

Kuşkusuz beni de tanık olarak çağıracaklar. Menderes'in :

— Sayın Yargıçlar, lütfen tanığa sorar mısınız, 147'lere yapılanların bir ben

zerini biz yaptık mı? Benzeri şöyle dursun. 147'de birini yaptık mı? diyebileceği

ni düşünüyor ve sorumlu Bakan olarak böyle bir sorunun altında ezilmek istemi

yorum, dedim.
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Müsteşar, Müsteşar yardımcıları, genel müdürlerle yaptığımız toplantıda şöy

le dedim :

— Hemen hepiniz ile türlü toplantılarda, gezilerde buluştuk, beraber çalış

tık. Hepinize sevgim, saygım vardır. Ancak DP iktidanmn ortadan kalkması ile iş 

bitmiş değildir, öğretmen topluluğunun uğradığı haksızlıkların pek çoğu sizin 

imzalarınızla, aracılığınızla işleme konmuştur, öyle ise boy hedefi olarak ortada 

şimdi sizler görünüyorsunuz. Bundan sonra yapacaklarınızı da öğretmen toplulu

ğu kuşku ile karşılamakta haklı olacaktır. Hepiniz öğretmenliğe döneceksiniz. 

Ankara dışında, istediğiniz yeri birer dilekçe ile en kısa zamanda lütfen bildiriniz.

Milli Eğitimde asıl olan öğretmenliktir, ilkesi burada çok işime yaradı. Böy- 

lece boy hedefi olan arkadaşlar Bakanlıktan ve de Ankara'dan uzaklaştmldı. Yer

lerine, önce hiç atama yapılmadı. Bakanlık Müfettişlerinin sicilleri, dosyalan kısa 

sürede incelendi. Kimin, hangi Genel Müdür vekilliğine getirilmesinin uygun ola

cağı saptandı. Müsteşarlığa Nuri Kodamanoğlu’nu getirmiştim. O, iki yardımcı

sını önerdi. Bu işlerin tümü, Bakanlar Kurulu'na gitmeden, yalnız Bakanın imzası 

ile birkaç saat içinde sonuçlandırılıyordu.

Benim Köy Enstitülerinden yana, İmam - Hatip okullanna, Kur'an kurslanna 

karşı olduğumu bilenler, yeri geldikçe şu soruyu yöneltmişlerdir :

— Sen de Milli Eğitim Bakanlığı yaptın. Niçin o zaman bu sorunlann çözü

mü için girişimde bulunmadın? Yoksa bulunmak istedin de, başarısız mı kaldın?

Bu sorulara verdiğim yanıtlann toplamı, 3 -5 formalık bir kitapçık oluştura

bilir. Günlük gazetelerde, türlü dergilerde çıkan yazılarımda, yer yer bu yanıtlar 

dile getirilmiştir.

Konuyu iki açıdan özetlemeye çalışacağım :

1— Milli Birlik Komitesi en kısa zamanda iktidan sivillere devretme inancını 

taşıyordu. Nitekim 25 Haziran 1960'da Komite Üyelerinin yaptıklan yemin şöy- 
ledir :

"Demokratik Cumhuriyeti yen i Anayasa'ya göre düzenlemek ve iktidan yeni 

Meclise devretmek ülküsüne bağlılıktan ayrılmayacağım. Bunun için şerefim, na

musum ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim."

14'lerin kopmasının nedeni, bu ülküden ayrılmalandır. Onlar : "İşler bitince

ye kadar, daha 10-15 yıl iktidarda kalalım." havasında idiler. İnkilâp Mahkeme

leri'nden söz ederken bu konuya değindim.

2— Milli Eğitim açısından, Köy Enstitüleri'ni yeniden kurmaya, İmam-Hatip 

okullannı vb. kapatmağa kalkışmak 10-15 yılda bile sonuç alınmayacak bir giri

şimdir. Toplumu hazırlamak gerekir. Geri kalmışlık bir bütündür. Geri kalmış ül

kelerde, insanların kafasının içi kirlenmiştir. Hava, su kirlenmesi, toprak erozyo

nu ile savaşım yöntemleri geliştirilmiştir. Ama kafa kirliliği, ileri ülkelerin yarar

landığı en büyük sömürü alanıdır. Bu konuya da din sorunlan arasında yer vere
ceğim.

DP iktidanmn, yalnız öğretmenleri değil, tüm kamu görevlilerini karşısına 

aldığım söylemek abartma olmaz, özellikle o dönemin son yıllarda "Bizden ol-

90



mayanın cam cehenneme" havası ülkede estirilmiştir. Atatürk'ten önce cehen

nem. kabir azabı, Allah korkusu vb. ile sindirilen insanlar, bu kez ocak, bucak, İl 

Başkam korkusu ile sindirilmek istenmiştir.

Ben Köy öğretmenliğine başladığımda Necati bey Milli Eğitim Bakanı idi.

3 yıl süren kendi öğretmenliğim sırasında, babamın köylerde, kasabalarda öğret

menlik, ya da başöğretmenlik yaptığı günlerde, hangi basamakta olursa olsun, 

öğretmene herhangi bir baskı söz konusu değildi. Enflasyon da başlamadığından, 

öğretmen genellikle kamu görevlileri, yardımcı destekler (ekmek kapıları) ara

mak, kişiliğinden ödün vermek zorunda kalmıyordu.

İşte Bakanlıkla, öğretmenleri, öğrencileri, ana-babalan bağlayan ve DP ikti- 

dannm yıktığı, dinamitlediği köprüler büyük ölçüde onanldı.

DP iktidarının son yıllarında kurulan bir Komisyon ülkemizde ve Japonya'ya 

kadar giderek, birçok yabancı ülkelerde geziler, araştırmalar yapmış ve sonucunu 

bir raporla Bakanlığa sunmuş bulunuyordu. Gizli tutulan bu raporu bir gazete 

eline geçirip, kamuoyuna sununca, o zamanki Bakan Tevfik İleri, hazırlanan ra

porun önemsizliğini, yanlış görüşlerle dolu olduğunu, bir saatten fazla süren bir 

radyo konuşmasında savunmuştu.

İşte bu raporu Milli Eğitim Bakanlığı yayınladı ve değerlendirmek üzere ku

rulan komisyonun çalışmalan sonunda hazırlanan rapor da yayınlandı, (ll'ler 

Raporu)

Halk Eğitimi alanındaki çalışmaların da yerli ve yabancı uzmanların katılma

sı ile hızlandığı, örgütlenme aşamasına getirildiği söylenebilir.

Sivas'ta toplanan Türkiye öğretmen Dernekleri Federasyonu’nun düzenledi

ği Hafta'dan da söz etmekte yarar görüyorum. Aynı günlerde Paris'te UNESCO 

toplantısı yapılacaktı. Biz birkaç arkadaş ile Sivas'ın yolunu tuttuk. Bununla ilgi

li birkaç anımı şöyle sıralayacağım :

Kayseri'de bir salonda halk, öğretmenler toplanmış. Dilekler, yakınmalar vb. 

açıklanıyor. Bir öğretmen :

— Arkadaşlar bir ilkokul öğretmeni, köy öğretmeni de Bakan olabilmelidir, 

deyince salondan :
— Sen ne diyorsun, köy öğretmenliğinden gelen Bakan burada, gibi sözlerle 

sataşmağa başladılar öğretmen sözünü yanda bırakmak zorunda kaldı.

Sivas'ın bir ilçesinde bizi bir salona aldılar. Dilekler, yakınmalar birbirini iz

liyor Bir vatandaş konuşmasında :

— Bura halkı Maarife çok heveslidir. Lise olmadığı için çocuklarımız daha 

yüksek öğrenim yapamıyorlar, diye yüksek sesle bağmp çağırdı. Ben :

— Ortaokulunuz var mı? varsa kaç öğretmenle çalışıyor? sorusunu sâlonda- 

kilere yönelttim. İki öğretmen varmış, biri izinli imiş, gibi yanıtlar birbirini kova

lıyordu. Yanımdaki kaymakam da, durum böyledir, gibi kulağıma fısıldadı :

Ben o vatandaşa :
— Ortaokulunuzun çok büyük eksikleri olduğu anlaşılıyor. Gelin önce bu 

eksikleri tamamlamakla işe başlayalım, sıra nasıl olsa liseye gelir, deyince salon-
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Bakanlar Kurulu toplantısına katıldım. Söz almadan, tartışmaları izledim. 
İmar Bakanlığı da böylece sona erdi.

Benim arsa spekülasyonuna karşı olduğumu, bu görüşümü en az 30 yıldan 

beri derslerimde, yazılanında, konferanslarımda savunduğumu bilenler :

— Sen de İmar Bakanlığı yaptın, bu konuda bir önlem alamaz mıydm? diye

ceklerdir. Bu sorunun yanıtı, Köy Enstitüleri, İmam-Hatip okullan, Kur'an kurs- 

lan için gösterdiğim gerekçelerle verilebilir.

Kurucu Mecliste Anayasa tartışılırken 36. maddeye şöyle bir fıkranın eklen
mesini önermiştim :

"Devlet, arsa spekülasyonunun önlenmesi için gereken tedbirleri alır." Milli 

Birlik Komitesi'nin benimsediği bu öneriyi Anayasa Komisyonu, Genel Kurul'a 
götürmeden önledi.

1980'de yayınlanan Kentsel Topraklar kitabımın Sunuş'u şu paragrafla biti
yor :

"Bu alandaki başansızlığımızın nedeninin, kamu yarannı koruması gerekenle

rin, bundan sorumlu olanların da topraktan büyük çıkarlar sağlamayı sürdürmele

ri olduğunu okuyucu görecektir. Bu yargı, tüm ilerlemekte olan tikeler için ge- 
çerlidir, diyebiliriz".

İleri dediğimiz ülkeler 19. yüzyıl boyunca emlâk spekülasyonuyla sarmaş- 

dolaştı. Onların üstünlüğü sömürgelerde, köşeyi dönmek için büyük olanaklann 

bulunmasında toplanır. Bizim gibi geri kalmış ülkelerin bu olanaktan yararlanma

sı söz konusu olmadığına göre, tek köşeyi dönme alanı spekülasyonda, emlâk 

spekülasyonculuğunda toplanıyor.

Ben iyimserliğimi koruyorum. Sosyalist ve kapitalist, ileri ilkelerde, topra
ğın doğal kaynak olduğu, serbest rekabet piyasası fiyatlanyla alınıp satılamaya

cağı, kamuya mâl edilmesi gerektiği anlayışı her geçen gün kökleşiyor. Birleşmiş 

Milletler örgütü’nün yayınladığı cilt cilt kitaplar bunun kanıtları ile doludur.
14'ler O layı:

13 Kasım'da 14'lerin koptuğunu, koparıldığını, Doçentlik jürisi için gitti

ğim, İstanbul'da öğrendim. Kaldığım otelin hoparlörlerinden ajans haberini din

lemek üzere, benim gibi birçok otel misafirleri, kapılarının önüne çıkmışlardı. 

Haberin bir bomba gibi patladığını söylemeye gerek yok.

14'ler konusundaki görüşümü Yargı Dergisi No: 6, Ekim 1976'da çıkan inkı

lâp Mahkemeleri başlıklı yazımda açıklamıştım. Alpaslan Türkeş'in asker arkada

şım olduğunu da yukanda belirttim. Ayrıca Türkeş’le arkadaşlığımız DP iktidarı

nın son günlerine değin sürüp gitmiştir. Türkeş'in Başbakanlık Müsteşar Yardım

cısı Hikmet Aslanoğlu da, ilk askerliğimde benim Bölük Komutanım olmuştu. 

Onunla da 20 yıl süre ile ilişkilerimiz kesilmedi. Başta şunu söylemekte yarar gö

rüyorum. 20 yıl süren arkadaşlığımız sırasında, aramızda birbirimizi kıracak hiç

bir tartışma ve soğukluk geçmemiştir. O benim faşizme karşı olduğumu bilirdi, 

ben de onun ne kadar Iiitler hayranı ve Turancı olduğunu bilirdim.

27 Mayıs'ı yaratan subaylar arasında, "uzun süreli planı olan tek kişi Tiirkeş 

idi" demek abartma olmaz. Onun İkinci Dünya Savaşı döneminde, Turancılıkla
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ilişkisi yüzünden tutuklandığı da bilinmektedir. Kanımca Türkeş olayım (14'ler 

olayını) açıklamak için söze buradan başlamak zorunluğu vardır.

Turancılar, iyi İngilizce bilen, okumayı-yazmayı seven bu gencin peşini bı

rakmamışlar, onu ipotekleri altına almışlardır. Uzun süreli planı olan tek kişi 

Türkeş idi sözünü de bu anlamda kullanıyorum. Başta Gürsel Paşa olmak üzere, 

Milli Birlik Komitesi üyelerinin hemen hepsi, ülkeyi DP iktidannın sürüklediği 

keşmekeşten kurtarmanın ötesinde bir amaç gütmüyorlardı. Yeminlerinde de bu 

açıkça görülüyordu. Cemal Gürsel ve onun gibi düşünenler Anayasa'yı çıkaracak

lar, seçimleri yapıp iktidan sivillere aktaracaklardı, hepsi bu kadar.

Sözünü ettiğim Yargı Dergisi'nde çıkan yazımdan da yararlanarak, 14'lerin 

tutumu hakkında şunlan söylemek isterim :

- Milli Birlik Komitesi'nden kopan 14'ler, daha işlerinin bitmediği, bir süre, 

diyelim en az 10 yıl yönetimi sivillere terketmemek gerektiği inancında idiler. 

Bunu gerçekleştirmek için Sıkıyönetim Kanunu, onlara göre yeterli değildi. Çok 

daha geniş yetkilere dayanarak, belli çevreleri sindirmek "dikensiz bir gül bahçe

si" yaratmak gerekliydi, üniversite üyelerinden 147'sini affetmek, Danıştay'da, 

Yargıtay'da benzeri işler yapmakla, Eminsu adı ile 5.000 kadar subayı ordudan 

uzaklaştırmakla da iş bitmezdi.

18.8.1960 gün ve 62 sayılı İnkılâp Mahkemeleri Hakkında Kanun çıktığı 

günlerde, bunun Komite Üyelerini bölünmeye kadar götüren nedenlerin başında 

yer alacağını birçoklan sezmemiş olabilir. Bölünme, kanunun uygulanması için 

istekler arttığı zaman, su yüzüne çıkmıştır.
Söz konusu Kanunun birinci maddesinde şu hükmü buluyoruz :

"Bakanlar Kurulu’nca gösterilen lüzum üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Milli 
Birlik Komitesi'nce yeteri kadar sabit veya gezici İnkılâp Mahkemeleri kurulur".

Kanunda yer alan terör ve tedhiş, sindirme havası yaratabilecek nitelikteki 

hükümlerden birkaç örnek verelim. Bu mahkemelerin yargılayacağı kimseler ara

sında şunlar da vardır (M. 3):

"Devlet Başkanma veya Türkiye Cumhuriyeti Milli Birlik Komitesi üyeleri

nin veya Bakanlann şahıslanna karşı her ne suretle olursa olsun kavlen (sözle) 

veya fiilen (eylemli olarak) tecavüz edenler".

"Milli İnkılâp hareketine veya esaslanna karşı zarar verebilecek şekilde, her 

ne suretle olursa olsun propaganda yapanlar veya telkinde bulunanlar veya haber 

yayanlar veya nakledenler veya herhangi bir faaliyette bulunanlar".

Kanunda ağır cezalara yer verildiğini söylemeye gerek yok. örneğin "vahim 

hallerde ölüm cezası hükmolunur" gibi kötüye kullan.naya çok elverişli olanlar 

da vardır.

Kanunun 12. maddesinde yer alan şu hüküm, Komite'nin tümü ile inkılâp 

Mahkemeleri'ni denetimi altına alma tutkusunu nerelere kadar götürdüğünü açık

lamağa yeter :

İnkılâp Mahkemeleri'nin Başkâtip, kâtip, mübaşir, odacı, emanet memuru, 

adli tabibi ve diğer lüzumlu memurlan ve hizmetlileri, Türkiye Cumhuriyeti Milli 

Birlik Komitesi Sekreterliği'nin tasvibi ile, Devlet teşkilatından temin olunur."
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Bu mahkemeler niçin kurulamadı? sorusuna verilecek yanıt, Komite'nin bö

lünmesiyle yakından ilgilidir. Birinci maddede yer alan "Bakanlar Kurulu'nca 

gösterilecek lüzum üzerine" hükmü uyarınca, benim bulunduğum üç toplantının 

gündeminde, bu mahkemelerin kurulması yer almıştır. Cemal Gürsel'in, Muhar

rem İhsan Kızıloğlu'nun bunlara karşı olduğunu, Komite üyesi olmayan bizler 

öğrendikçe, ferahlığa kavuşuyorduk, ü ç  toplantıda da şu soru Kızıloğlu'na yö

neltildi :

— ülkenin güvenlik durumu bu mahkemelerin kurulmasını gerektirecek ka

dar kötü müdür?

Hazırlıklı gelen Kızıloğlu, her konuda suç işleme olaylarının, geçen yıllara 

göre, büyük ölçüde azaldığını, rakamlara dayanarak açıkladı ve bu mahkemelerin 

kurulmasına gerek olmadığı sonucuna varıldı.

10 Bakanın affedilmesiyle de bu konu arasında bir bağlantı kurulabilir. Hü

kümete yeni giren Bakanların ilk katıldığı ve pazar günü yapılan toplantı günde

minin tek maddesi "İnkılâp Mahkemeleri'nin bulunması " idi. Toplantıda, Kızıl- 

oğlu'nun, güvenlik sorunları hakkında yaptığı açıklamalardan, bu mahkemelerin 

kurulmasına gerek olmadığı sonucuna varıldı.

Bu durum en çok Adalet Bakanı Ekrem Tüzemen'i sevindirmişti. Yeni Ada

let Bakanı, illi katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda, elini ceketinin iç ce

bine uzatarak istifa dilekçesini çıkardı ve şöyle dedi :

— İnkılâp Mahkemeleri'nin kurulmasına lüzum gösterilse idi, hemen bu kâ

ğıdı verip ayrılacaktım.

Daha ilk günden Türkeş'in Başbakan Müsteşarlığı'na gelmesi, en az 20 yıldan 

beri, etkisi altında kaldığı, tutku ölçülerine ulaştığı, Turancılık ülküsünün gerçek

leştirilmesine somut bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir.
Turancılıkla ilgili, ikinci ek bir bilgiyi burada açıklamakta sakınca görmüyo

rum. Kasım 1960 ortalarında, Adsızlar’dan birinin 18-20 yaşlarındaki oğlu ölü

yor. Çok yakın arkadaşım Dr. Z.'nm öğretmen olan eşi. çocuğun babası ile aynı 

eğitim kuramlarında çalışmıştır. Dr. Z. eşi ile evlerine başsağlığına gidiyorlar. 

Kapıdan girince üzüntülerini uygun sözlerle dile getirmeye çalışıyorlar. Kısa bir 

süre önce genç evlatlarım yitiren ana-baba'nın yanıtlan şu oluyor :

— Biz onu çoktan unuttuk. Şimdi en büyük derdimiz Türkeş'in 13 arkada

şı ile Milli Birlik Komitesi'nden uzaklaştırılması, tüm gücünü yitirmesidir.

Dr. Z. ve eşi şaşkına dönüyorlar, ne diyeceklerini bilmiyorlar, oturmadan 

"bize müsaade" deyip evden ayrılıyorlar.

Turancıların 'Rirkeş üzerindeki ipotek hakkının sürüp gittiğini olaylar doğru

lamaktadır. Türkeş partiye giriyor, parti başkanı oluyor. Parlamento'ya giriyor, 

hükümet üyesi oluyor. Partisinin bir sloganı da şudur :

"Rehberimiz Kur'an, hedefimiz Turan".

"Rehberimiz Kur’an", Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” sözü
nün tam karşıtıdır. Aklınca Kur'anı rehber edinmekle, karşı devrimcilerin, nurcu

ların tümü peşinden gidecektir.
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"Hedefimiz Turan" sözü de açık seçik olarak Turancılara seslenir.

12 Eylül 1980'denbirsüreönceTürkeş, yaptığı bir basın toplantısında : Reh
berimiz Kur'an, hedefimiz Turan'ın artık sloganları arasında yer almadığını söyle

di. Bunun nedeni basında tartışıldı ise, ben görmedim. Şöyle bir spekülasyon 

yapmak isterim. Artık kitlenin, Kur'anın rehber olduğunu kabullendiği ve de do
ğal olarak hedefin Turan’dan başka olamayacağı inancı yerleştiği için buna ge

rek kalmamıştır. Buna çocukça bir düş, diyelim.

Başka bir yorum da şöyle olabilir :

"Rehberimiz Kur'an” sözünün lâiklik ilkesine açıktan meydan okumak anla

mına geldiğinin bilincine vardılar. "Hedefimiz Turan"ı yine Atatürk'ün "Yurtta 

Banş, Dünyada Barış" sözüne aykın görerek, bu sloganı tümü ile yürürlükten kal
dırdılar. Bütün bunlar, toplumu aptal yerine koymanın, küçük ayak oyunlarının 
bir ürünüdür, deyip geçelim.

Doçentlik jürisi için İstanbul'a gitmeden belki bir hafta önce, özel Kalem 

Müdürü Geray'dan, Türkeş'i aramasını, onunla bir görüşme günü ve saati saptama

sını rica etmiştim. Hirkeş'in yardımcısı Aslanoğlu'ndan da bunu kendim rica et

tim. 'Rirlü-çeşitli mazeretler göstermişler, buna olanak sağlanamadı. Onunla kar- 

şılaşabilseydim, artık su yüzüne çıkmak üzere olan. Milli Birlik Komitesi'ndeki 

bölünmenin nedenlerini, kendisinin ve arkadaşlarının ne istediğini öğrenmeye 

çalışacaktım.

Anayasa Çalışmaları Hakkındaki Anılarım :

İşin teknik yönüne girmeyeceğim, örneğin İstanbul'da hazırlanan tasandan, 

Siyasal Bilgiler önerisinden söz edildi. Yöntem tartışmalan, Kurucu Meclis nasıl 

oluşsun tartışmalan yapıldı vb.

Ben Anayasa Komisyonu çalışmalarına dinleyici olarak katıldım. Orada ya

pılan tartışmalardan, bilgimi ve görgümü artırma bakımından çok yararlandım. 

Konumu ilgilendiren birkaç madde üzerinde de Genel Kurul'da söz aldım, öneri

de bulundum.

"Devlet arsa spekülasyonunu önlemek için gereken tedbirleri alır" fıkrasının 

36. maddeye eklenmesi için yaptığım öneriyi, Anayasa Komisyonu'nun uzun 

tartışmalardan sonra benimsemediğini yukanda açıkladım.

37. ve 38. maddeler için yaptığım şu önerge de kabul edilmedi :

"Bütün topraklanmızdan milli menfaate en uygun bir şekilde yararlanmak 

üzere gerekli kanunlar çıkanlır. İstimlâki gerektiren hallerde ödenecek değer ve 

ödeme şekli ilgili kanunda belirtilir".
Buna karşın 116. maddeye, Genel Kurul'dan, eklenmesini istediğim şu fıkra 

çok iyi karşılandı. Ve belki oybirliğiyle kabul edildi :

"Bu idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynaklan sağlanır".

Bilindiği gibi 116. madde yerel yönetimlerle ilgilidir. Köy, belediye, il özel 

idarelerinden oluşan yerel yönetimlere parlamento bol bol görev vermiş ama bu 

görevlerin hangi kaynaklarla yapılacağı konusunu pek düşünmemiştir. Dahası var. 
Bu idarelerin gelirlerinden türlü kamu kuruluşlan için paylar ayrılmasını öngören 

kanunlar da, hemen her dönemde çıkanlmıştır.
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işte benim önerdiğim fıkra "Bu değirmenin suyu nereden gelecek, verilen 

görevleri bu idareler han jp paralarla, olanaklarla yapacak?" sorusuna bir Anayasa 

givencesi getirmeyi amaçlıyordu. Ayrıntısına girerek, bunun uygulamadaki olum

lu etkilerinden örnekler vermek istemiyorum.
Etkili olamamakla birlikte 115. madde tartışılırken birkaç kez söz aldım. Bu 

maddenin son fıkrası şöyledir :

"Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, birden çok ili içine alan çev

rede bu hizmetler için, yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir".

Çevre sözcüğünün yerine bölge sözcüğünün girmesi için birkaç arkadaşla 

yaptığımız girişimler, konuşmalar, sonuç vermedi. Bölge sözcüğüne karşı bugün 

de bir allerji vardır. Bunun nedeni bölge örğitünü eyalet isteği, onu da ülke bütün

lüğünü sarsacak politik istekler, kopmalar izleyecektir, korkusudur.

Biz ise Batı, Doğu, Uzakdoğu ülkelerinden, hatta Birleşik Amerika'dan ör

nekler vererek, bölge sözcüğünden korkulmaması görüşünü savunduk, ama başarı

lı olamadık, öte yandan bugün ülkemizi türlü Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, 

kendi görevleri açısından çeşitli bölgelere ayırmışlardır. Bunların sayısı, bölge 

merkezleri karmakarışıktır. Bu durum yöneticilerin, özellikle Valilerin durmadan 

yakmdıklan bir sorun ve yetki karmaşası yaratmıştır. Standart bölgelere gidile

rek, sorunun çözümlenebileceğini anlatmayı o zaman başaramamıştık. Bu duru

muyla, dengeli yerleşme, hukuk devleti, sosyal adalet ilkelerinin gerçekleşmesi 

açılarından, sorun güncelliğini korumaktadır.
Anayasa'yı Tanıtma Gezisi :

Anayasa 9 Temmuz 1961'de halkoyuna sunularak kabul edildi. Ondan önce, 

Anayasa'yı tanıtmak için Kurucu Meclis üyeleri, birer ikişer illere gönderildi. 

Van'lı bir arkadaşla bana Van ve Hakkari illeri düşmüş. Oralarda ben yalnız do
laştım. Öteki arkadaşın yüzünü, o günlerde ne ben gördüm, ne de Vanlı hemşeh

rileri ve Hakkâri'li vatandaşlar gördü.

Durumu Kurucu Meclis'ten eve, telefonla bildirdiler. Ben hemen Türk Hava 

Yolları'na telefon ederek, uçakta yer ayırttım. Dönüş yolculuğunu da uçakla 

yaptım.

Van ve Hakkâri Valilerinden, gidilebilecek her yere, gerekirse hayvan sırtın

da, beni göndermelerini rica ettim ve belki en yararlı gezilerden birini yaptım. Bu 

gezi ile ilgili birkaç çarpıcı anımı dile getirmekte yarar görüyorum.
Van Valisine, geleneklerini sürdüren bir Aşiret görmek istediğimi söylemiş

tim. Bunu Hakkâri'de bulabilirsin dedi ve birkaç aşiret adı verdi. Bir de espri 

yaptı. Odasında uzunca bir süre oturmuştum. Birkaç vatandaşın dilekçe vermek 

için makam odasına girdikten sonra, yerlere kadar birkaç kez eğildiğini, Valinin 

masasına yaklaşınca elini en az 10 kez öpüp alnına götürdüğünü izlerken, gözle

rim faltaşı gibi açılmıştı. Vali :

— Ne yapacaksın, aşiret maşiret peşinde koşacağına, burada her gün birkaç 

saat otur, aşiretlerin tüm gelenekleriyle ayağına geldiğini göreceksin, dedi.

Van’ın. Hakkâri'nin bütün ilçelerine, bucaklarına, çok sayıda köyüne uğra

dım, Kahve önlerinde, okullarda vb. sohbet şeklinde toplantılar yapıyorduk. Ki-
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mi durumlarda yanımdaki bir kamu görevlisinin, vatandaşlardan birinin konuş
masını, ya da benim konuşmalarımı Kürkçeye ya da Türkçeye çevirmesi gereki

yordu.

Bu arada yakınmalar da dile getiriliyordu. Özellikle silahların toplattırılmış 
olması, onlan kurda, ayıya karşı korunmak, savunmak, domuzları öldürerek ürün

lerinin tahribini önlemek olanağından yoksun bırakmış görünüyordu. Yakınma

lar hemen her yerde bu alanda yoğunlaşmıştır. Anayasa ile ilgili belki tek soru :

— Din elden gidiyormuş, bu Anayasa Müslümanlığı korumuyormuş, siz ne 
dersiniz? biçiminde idi.

Kimi vatandaşlar, Kadircan Kaflı’nın gazetelerde çıkan yazıları ile ilgili, ter

den okunmaz hale gelmiş olan küpurleri, çoğaltmaları da koyunlarından, gömlek

lerinin altından çıkarıyor ve "lâikliğin kötüye kullanıldığı bunlarda yazılı imiş" 

diyordu. Birkaç yerde bunlardan birer parça okumalarını istediğimde, küpurleri 

koynunda taşıyanlar arasında Türkçe bilmeyenlerin, okur yazar olmayanların bu
lunduğunu da saptadım.

'Hayır diyelim, hayırlı olsun" sözü ile vatandaşları aldatmaya çalışanların 

bu türlü kâğıtları yurdun her yerine, özellikle Doğu Anadolu'ya dağıtmış, ulaş
tırmış olmalarına şaşmamak gerekir.

Atatürk'ün yalnız ülkeyi düşmandan kurtarmakla kalmayıp, müslümanlığı da 

koruduğunu, din sömürüsü yüzünden ülkenin, özellikle Doğu Anadolu’nun çok 

geri kaldığını, başka milletlerin aklını kullanmayı çok erken öğrenmekle neler 

yaptığını, bileğimizdeki saatin, dinlediğimiz radyonun, yaktığımız elektriğin, 

bindiğimiz trenin, otomobilin, uçağın hep onlar tarafından keşfedildiğini söyle
yerek etkili olmağa çalışıyordum.

Çok değişmemiş olan aşireti Hakkâri'de gördüm. Yanımda Vali ve birkaç 

kamu görevlisi ile Hırvata köyüne gittik. Zapsuyu'nun geçit verdiği bir yerden, 

karşıya ulaştığımızda, 50 kadar atlının bizi beklediğini gördük. Eyerlerin üstüne 

halılar konmuş, atlann boyunları boncuk dizileriyle, püsküllerle süslenmiş süvari

ler, hayvanlarının başını, çenesinin altından tutmuş olarak, bizi selamladılar. Vali 

beye yavaşça : "Şimdi bunlara ne diyeceğiz?" diye sordum. "Merhaba arkadaş

lar, zahmet etmişsiniz" dersin, olur biter dedi.

Biz birkaç ciple köye doğru giderken atlılar, yolun iki tarafındaki yerlerini 

almışlar, cirit oynar gibi, sopaları fırlatıyorlar, nara atıyorlar, sopayı tutan başka

sına fırlatıyordu.

Köy Ahmet Zeydan’ın köylerinden biriymiş. Babası Selim Ağa "Doğunun 

Atatürk'ü" olarak bilinirmiş. Hakkâri'yi Şeyh Sait baskınından, emrindeki atlı

larla, o kurtarmış. DP iktidarı süresince hiçbir Vali köye uğramamış. Köyde tam 

bir bayram ve şölen havasının esmesi bundanmış.
27 Mayıs sabahı, Ahmet Zeydan'm küçük kardeşi, tarlada çift sürerken, 27 

Mayıs Devrimi'ni, boyunduruğa takılı olan radyodan, haberleri dinlerken öğren

miş, hayvanlan bırakmış koşarak ağabeyine, yüksek sesle "gel, koş" diye bağır

maya başlamış. Bİı davranış büyük bir saygısızlıkmış ama, haberin niteliği karşı-
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sında, azarlamak şöyle dursun, Ahmet bey kardeşini kucaklamış, yanaklarından 

öpmüş.

Akşam yemeğini çok büyük bir salonda yedik. Masaya önce, kızarmış ko- 

yunlan getirip misafirlere gösterdiler. Sonra yandaki küçük masalarda parçalaya

rak servis yaptılar. Salondaki saç soba o kadar büyüktü ki, orta boylu iki üç kişi, 

rahat ayakta durup, içinde kaybolabilirdi.

Yemekten önce, hava kararmadan, köy sokaklarında 5-10 dakika yalnız do

laştım. Bu hareketimi, özellikle köpek tehlikesi bakımından, yadırgadılar ama, 

ben Turgut'taki Köy öğretmenliğim sırasında, köpekten korkmamayı öğrendi

ğim için hiçbir saldırıya uğramadım. Nasıl bunu başardığımı onlara da anlattım. 

"Köpek senden bir fenalık beklemeyecek, ona güven vereceksin" dedim.

Köy sokaklarında dolaşırken en çok dikkatimi çeken şu oldu : Hemen her 

evin bahçesinde kadınlar, kızlar hani harıl çalışıyordu. Davetlilere verilecek ye

meklerin, evlerden salma şeklinde istenmesi yaygın bir gelenektir. Kadınlar kızlar, 

bizlere sunulacak olan börekleri, çörekleri, tepsiler siniler içindeki sanburmayı, 

baklavayı, tatlıları hazırlıyordu.

Misafirler ve de köyün ileri gelenleri, belki başka köylerden çağrılan ağalar, 

beyler, yemekten sonra başka bir odaya alındı. Bu oda, masa, sandalye yerine, 

sedirler, minder ve yastıklarla döşeli idi, yerde de yastıklar vardı.

Ertesi sabah, yola çıkmadan ben yine köyün kenarındaki bahçelere doğru 

ufak bir yürüyüş yaptım. Burada gördüğüm şu tablo hep canlı olarak imgemde 

yaşar :

4-5 yaşlannda bir oğlan çocuğu, bir bahçede uyumuş kalmış. İki gözünün 

pınannın her birine en az 20'şer sinek konmuş. Çocuk bir eliyle çaydanlığın sa
pını tutuyor. Anlaşılan su almağa göndermişler. Uykusuzluk, yorgunluk, takat

sizlik, belki hastalık nedeniyle oraya uzanıvermiş. Beni en çok düşündüren, göz

lerine konan 40 kadar sineğe karşı tam hareketsiz, sessiz durması idi.

Ev sahiplerine teşekkür ederek, Hırvata'dan ayrıldık ve Şemdinli'nin yolunu 

tuttuk,
Şemdinli'den de şu anımı sunmak isterim :

Şemdinli'nin Zapatan köyünde bir evin damında, akşama doğru kahvaltı 

ediyonız. Çay, kahve, börek, çörek, türlü tatlılarla donatılmış bir masa vardı, 

önümüzde. Çok yakınımızdaki derenin kurbağalan yüksek sesle ötüyorlar. Bu 

sesler konuşmalan rahat izlemeyi bile engelliyor. Aramızda, komşu köylerden bi

rinin ağası olduğu anlaşılan, yaşlı bir kişi de var. Zapatan’a öğleyin gelmiş. Hava

nın kararmasını, serinlemesini bekliyor, yola devam etmek için, öğle sıcağında 

geçeceği derelerde, hayvanları ısıran zehirli haşereler, hayvan leşleri pekçokmuş. 

Gece serinliğinde sürüngenler azalır ve yolculuk daha rahat ve güvenceli olurmuş.

Konuşmalarda dağlan (Cilo Dağlan da çok iyi görünüyordu) tepeleri göste

rerek : Barzani'nin Irak'a hangi dere tepeden gittiğini, yine hangi yollardan geri 

döndüğünü anlatıyorlar. Yalnız Barzani'nin değil, eşkiyanın, çetelerin, kaçakçıla- 

nn geçtiği yerlermiş, buralar. Bir tepeyi göstererek :
— İran-Irak, Türk sınırı orada birleşir. Hayvan sırtında gidip gelmek bir gün’
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sürer. İstersen seni oraya da götürelim, dediler.

— Uzun süredir ata binmedim, bu fırsatı değerlendirmek isterim ama prog

ramım aksayacak, diye öneriyi kabul etmedim. Gerçekten, bugün de büyük bir 

fırsat kaçırdığım kanısını taşıyorum.

Çayları yenileyen, boşalan tabakları dolduran, düzgün giysili bir gençle ilgi

lendim. Kaçıncı sınıf öğrencisi olduğunu, ne olmak istediğini sordum.

İlkokulu yeni bitirmiş, Hakkâri'de ortaokul, Van'da lise varmış; onları da bi

tirdikten sonra doktor olmak istiyormuş. Çocuk, gönlünde yatan arslanı oldukça 

düzgün bir Türkçe ile dile getirdi. Köy öğretmenliğinden kalma alışkanlıkla, kü
çük sorular yöneltmeye başladım :

"Bugün ne?" dedim, bildi. Bir hafta kaç gündür sorumu "bir yedi, bir sekiz" 

diye yanıtladı. Bir ayın kaç gün, kaç hafta, bir yılın kaç gün, kaç mevsim olduğu 
lıakkındaki sorularımın hemen tümüne yanlış ya da eksik yanıtlar verdi. Ben da

ha fazla sıkıştırmamak için bir yerde kestim.

Yanımızdaki Milli Eğitim Müdürü'nün, sanki bu sınavdaki başarısızlığın so

rumlusu kendisi imiş gibi, terlemeye başladığı, bunaldığı anlaşılıyordu. O da sö

ze katıldı ve şöyle dedi :
— Efendim, görüyorsunuz buradaki eğitim bu. Biz 5 yılda çocuklara biraz 

Türkçe okuyup-yazma, biraz da dört işlem öğretebilirsek görevimizi yapmış sa

yılıyoruz.

Ben bu durumla Uk kez karşılaşmadığımı, yalnız eğitim konusunda değil, 

sağlık, bayındırlık, tarım vb. alanlarda da dengeli bir yerleşmenin sağlanamaması

nın sakıncalarını anlatmağa çalıştım. Çözüm ve reçete olarak da standart bölge

lerden, kalkınma bölgelerinden söz ettim.

VIII

SBF'DE GEÇEN 40 YILIN,EĞİTİMLE İLGİLİ ANILARI

Siyasal Bilgilere 1943 yılının başında, İktisat ve Maliye Asistanı olarak gir

dim. önce nasıl şehirci olduğumu açıklayayım.

Nasıl Şehirci Oldum?
Mülkiye'nin ilk Şehircilik profesörü, Batı Berlin Belediye Başkanı iken 29 

Eylül 1953'de ölen Ernest Reuter'dir. Bunun öyküsünü SBF Dergisi Cilt: XXIII, 

Eylül 1968, No: 3'te yayınlanan makalemde dile getirmiş bulunuyorum. Reuter' 

in Magdeburg Belediye Başkanı iken, Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili olarak, 

Parlamento'ya girdiğini, Hitler’in iktidara gelmesinden sonra 2 kez Temerküz 

Kampına götürüldüğünü, 3. kez girme tehlikesi başgösterince, dostlarının da bas

kısı sonucu, Almanya'dan ayrılmak zorunda kaldığını (kendi anlatımıyla, cebin

deki 5 Markla, vahşi hayvanlardan kaçar gibi) Hollanda'ya geçtiğini, Türkiye'ye 

önce tarife uzmanı olarak 1935'te geldiğini; Siyasal'da Şehircilik okutmağa 

1938-39 ders yılında başladığını orada ayrıntılı biçimde anlattım.

Bir makalesinin çevrilmesi nedeni ile, Reuter’le sıkı işbirliğine girmiştim
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Onun asistanı, doçenti, tercümanı, mütercimi yoktu. îlk yıllarda Dil ve Tarih- 

Coğrafya Fakültesi'nden asistan, doçent arkadaşlar gelip, derslerini Türkçeye çe

virmişler. Ben onunla karşılaştığımda bu türden bir yardımcısı da yoktu. Olduk

ça iyi Türkçe öğrendiği için derslerini, çeviriye gerek duymadan, Türkçe yapı
yormuş.

Biz 3 arkadaş birden İktisat ve Maliye asistanı olarak girmiştik, üstelik okul

da İktisat ve Maliye okutan, tam zamanlı, ek görevli hoca sayısı da oldukça kaba

rıktı. Şehircilik ve Belediye Mâliyesi okutan Reuter ise yalnızdı.

Bir buluşmamızda kendisine, birlikte çalışmayı düşündüğümü söyledim. Çok 

iyi karşıladı. "Transfer için hemen girişimde bulun" dedi. Müdürümüz Ali Fuat 

Başgil idi. O da çok iyi karşılayarak :

— Yarın memleketine döndüğünde, yerine bir arkadaşı yetiştirip bırakmış 

olur, dedi. Transfer çok kısa sürede gerçekleşti. O zaman böyle işler, uzun boylu 

Komisyon çalışması filan gerektirmiyordu.
Ben ne lisans düzeyinde, ne de Doktora için gittiğim Almanya'da, bir saat 

olsun Şehircilik dersi görmemiş ve izlememiştim. Üstelik konu ülkemiz ve Mülki

ye için yeni idi. Yaptığım işin, aldığım kararın serüvenlik payının çok yüksek ol

duğunu biliyordum. Bu maceraya atılmamın nedenlerini şöyle özetleyebilirim :

1— Reuter mühendis, ya da mimar değildi. Şehirciliği sosyo-ekonomik açı

dan ele alıyor ve okutuyordu. İlk kitabı olan Komün Bilgisi'ni okumuş ve onda 

benim yetişme alanıma çok aykırı şeyler söylememiş, yazmamış olduğunu da 
görmüştüm. Kendisi de Almanya'da öğretim üyeliği yapmamış, ilk kez bizde 

böyle bir ders okutmağa başlamıştı. O da yol ve yöntem araştırması içinde idi.

2— Reuter yalnızdı. Bu maya tutarsa, üst basamaklara yükselme olanağı ar

tabilirdi.

(Şimdi bence çok daha önemli olan temel nedene geliyorum :)

3 yıl köy öğretmenliği yaptığımı, babamın da öğretmen, ya da başöğretmen 

olarak uzun yıllar köylerde çalıştığını, yeri geldikçe söyledim. Anılarımın uzun

ca bir bölümü bu konuya ayrılmıştır. Köy öğretmenliğini bıraktıktan sonra, ara

dan geçen 12 yıl içinde, hangi ortam ve koşullar içinde olursam olayım, köy- 

köylü konularına ve de sorunlarına karşı duyduğum ilgi gevşemedi, sönmedi, bel
ki durmadan arttı ve güçlendi. Şehircilik asistanı olmaya karar verdiğim günlerde 

hep şöyle düşünüyordum :

"Bu ülkede köy ve köylü konularına, sorunlarına ilgi göstermeden, eğilme

den yapılacak şehircilik çalışmalan eksik ve aksak kalır".

Olaylann bu varsayımı ne ölçüde doğruladığı tartışmasını yapmak bana düş

mez, deyip geçeceğim.
Mülkiye son sınıfta Türk Köylüsünün İrfan Durumu başlıklı bir diploma tezi 

hazırlamıştım. Doçentlik tezimin başlığı Köy İdarelerimizin Maliyesi'dir. Birçok 

arkadaşlar, başta Maliyeciler olmak üzere :
— Bir devlet mâliyesi var, bir de belediye ve özel idare mâliyesi var, diyelim. 

Başımıza bir de Köy Mâliyesi mi çıkarıyorsun? demişlerdi. Ben de onlara "Köy

lüden, kendi gücü ve olanakları ile okul yapmasını istiyorsunuz, köyde imece ve
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salma var; muhtara, kır bekçisine, imama aylık-yıllık veriliyor. Bütün bunların bi

linmesi, inceleme konusu yapılması gerekmez mi?" diyordum.

Kürsü arkadaşlarım, köy sorunlarına gereken ağırlığı verdiler, bugün de veri

yorlar. Toplum kalkınması çalışmalarına, pilot bölge ve ilçe seminerlerine yoğun 

biçimde katıldık. İskân ve Şehircilik Haftası Konferanslarında köy sorununa, ül
ke çapındaki dengesiz yerleşmeye, kentleşmeye, kıyı yağması, değerli tarım top

raklarının korunması sorunlarına vb. gereken ağırlık verildi, örneğin İkinci İskân 

ve Şehircilik Haftası'nda yalnız bölge plancılığı, Beşinci Hafta konferanslarında 

ise yalnız köy sorunları işlendi ve tartışıldı.

Profesörlük formalitesi ile ilgili anılarımı da şöyle özetleyebilirim :

1952'de sunduğum Ankara'nın İmarı ve Şehirciliğimiz adlı takdim tezini, 

jüri yeterli bulmayarak, oybirliğiyle reddetti. 1953'de yayımlanan Şehircilik 

Ders Kitabı, profesörlük için yeterli bulundu. Ders notlanma dizin, kaynakça, 

dipnot ekleyerek bu yapıtı ortaya koymuştum.

Ankara'nın İmarı ve Şehirciliğimiz Kitabı gerçek bir araştırma ürünü, ülke

mizde bu alanda yapılmış ilk monografik çalışma idi. Jüriye, jürilere dil uzatma

ğa hakkımız yok, deyip geçelim. Sonradan ben de, sayısı belki 100 rakamını çok 

aşan Doktora, Doçentlik ve Profesörlük jürilerine üye olarak katıldım.

Yeri gelmişken jüri üyeliği hakkındaki görüşümü de açıklayalım. Olumlu oy 

kullanmak, "evet’’ demek çok kolaydır, insanı sıkıntıya sokmaz, üstelik adayın 
ve çevresinin sempatisini, sevgisini, dostluğunu da kazanırsınız.

Üstün diyebileceğim bir sorumluluk duygusu taşımanın sonucu "hayır" 
demek, olumsuz oy kullanmak zorunda kalırsanız, iş değişir ve çok hazırlıklı git

meniz gerekir. Hele jüri bölünmüş ise, tartışmalar sert bir hava içinde sürdürülü- 

yorsa, çoğunluk, oybirliği ile kabul veya red işi daha çetin bir sorun olur.

Tezi okumadığını, önsöze, sonuç bölümüne, içindekilere, kaynakçaya (bu 

sabah) şöyle bir baktığını söyleyen jüri üyeleriyle de çok karşılaştım. Kendi kür

süsündeki Doktora, Doçent, Profesör adayının tezini okumadan jüriye katılan 

üyeler de görülmüştür.

Adayların yakınmaları konusuna girmek istemiyorum. Kanımca onların söy

leyeceği çok şey vardır. Üniversitenin, akademik kariyerin geleceği açısından, jü

rilerin oluşturulmasından başlayarak, üyelerin davranışları üzerinde gereken titiz

liğin gösterilmesi, ülke çapında bilimden payımızı alarak, geri kalmışlıktan kur

tulmamıza büyük katkıda bulunacaktır.
Jüriler nedeniyle, bir üniversite öğretim üyesinin sınıfta ders verme, sınav 

yapma vb. dışındaki bir görevine değinmiş bulunuyorum. Son 40 yıl içinde SBF 

dışında yaptığım derslerden, verdiğim konferanslardan, hizmet içi seminerlerden 

kimi örnekler vereceğim.

Kaymakamlık kursundan söze başlayayım. İlk kurslar Mülkiye'nin çatısı al

tında yapıldı. Yatılılık döneminde, Ankara'da kalacak yeri olmayan kaymakam 

adayları okulumuzda bannıyorlardı.

Reuter her dönemde 15-20 konferans veriyordu. O, özellikle kurs sonunda 

yapılan sınavlarda etkili oluyor ve ağırlığını ortaya koyuyordu.
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Reuter Almanya'ya döndükten sonra, kaymakamlık kursunda verdiği kon 

ranslann bir kesimini ben yapmağa başladım. Emekli olup ayrılıncaya kadar, 

men her dönemde, değişik konularda konferans verdim. Bunlar arasında den 

baş konuların, toplum kalkınması, lâiklik ve din eğitimi, çevre sorunları, kenl 

topraklar, bölge plancılığı olduğunu söylemek isterim.

Kaymakam ve üst düzeydeki yöneticiler için, örneğin Antalya, İzmir, Si 

sun'da yapılan, hizmet içi eğitim toplantılarına da katıldım.

Amme İdaresi Enstitüsü'nün, kaymakamlık kursu dışındaki eğitim, semi; 

çalışmalarına da hemen her yıl katıldım.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda yer alan, Toplum Kalkınması Uygı 
malan ile ilgili, Ankara’da yapılan toplantılara, pilot illerde, ilçelerde yapılan 

minerlerin hemen hepsine katıldım. Toplum kalkınmasının İkinci Beş Yıllık I 

na gitmediğini biliyoruz. Toplum Kalkınması Serüveni, Türkiye'de Orta Do 

Amme İdaresi Enstitüsü'nün yayını olan, Memleketimizde Toplum Kalkınm 

adlı kitabımda, bütün ayrıntılanyla işlenmiştir.

Ankara dışında yapılan toplantılarda, türlü kuruluşlardan, Fakültelerden, 1 

kanlıklardan gelen arkadaşlarla 10 15 günü bir arada geçirmek, bilgimin, gör 

mün artmasına büyük katkıda bulunmuştur. Oralarda tanıştığımız görevlilerdi 

vatandaşlardan da çok şeyler öğrendim. Birkaç çarpıcı örnek vereyim.

İlk pilot semineri yaptığımız, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde karşılaştı 

mız Ziraat Teknisyeni İbrahim'in üstün nitelikleri, halka yakınlığı, sorumlul 

duygusu karşısında bir arkadaşımız :

— Yetkim olsa bunu hemen Antalya'ya Vali yaparım, demişti.

Hafta sonunu geçirmek üzere birkaç arkadaş Finike'ye giderken, yolda 1 

kahvede mola vermiştik. Kim olduğumuzu, ne iş yaptığımızı soran, masamı: 

toplanan birkaç vatandaşa, Toplum Kalkınmasının ne olduğunu, ne olmadığı 

anlatırken aralanndan biri şöyle demişti :

— Arkadaşlar ben Toplum Kalkınmasının ne olduğunu, ne olmadığını ani 

dım. Orman revir amirine gidicen, bana iş ver diyecen, iş verirse toplum kalk» 

ması vardır, vermezse yoktur.

Bu seminerlerde insan haklarından, kadın-erkek eşitliğinden söz edilirkeı 

Alpaslan Çiftliği'nde çalışan, tanm uzmanlanndan biri, tanıdığı bir çiftçinin ki 

rısını cezalandırmak için, öküzlerden birinin yerine onu boyunduruk altına sol- 

tuğunu, bir süre çift sürdükten sonra, sabanı dereye soktuğunu, beline kadar isli 

nan, yalvaran, ağlayan kansını; kahkahalar atarak seyrettikten sonra, boyundu 

ruktan çıkardığını söylemişti.

1964 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vaizleri için düzenlediği, hizme 

içi eğitim kurslarında, toplum kalkınması ve planlı kalkınma konulannda iki dl 

zine kadar ders yaptım. Uzunca bir süre vaizlerle çalışmak da, din eğitimi, lâiklil 

konulannda onlann ne düşündüğünü, kafa yapılarında bir değişiklik olup olmadı 

ğını öğrenmek bakımından büyük yararlar sağladı. Bir örnek vereyim :

Benim verdiğim bir ödevi, sözlü olarak sunan iki genç vaiz erozyondan "Az 
rail gibi ölüm saçan bir afet" diye söz edince, salondaki bütün vaizler bağıra çağı
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ra protestoya başladılar. "Azrail Allah'ın, emri üzerine can alır, yoksa ölüm saçan 
bir afet değildir", demek istiyorlardı.

Ben derste sosyal, ekonomik, entellektüel erozyondan söz etmiştim. Bildiri
yi hazırlayan iki genç vaiz buna bir de ahlâki erozyon’u eklemişler. Bu yeni bu
luş vaizlerin tümünü sevindirmişti.

Hizmet içi eğitim arasında. Kıbrıs'a gönderilecek subay ve assubaylar için 

açılan kursta, birkaç dönem, toplum kalkınması dersleri verdim.

Türk Belediyecilik Derneği'nin, İller Bankası ile ortaklaşa sürdürdüğü, beledi

ye personeline seslenen türlü hizmet içi eğitim kursları vardır. Kimi dönemlerde 

küçük belediyelerin başkanlan için, süresi daha kısa olmak üzere kurslar düzenle

nir. Bunların pekçoğunda, yerel yönetimler, gecekondu, çevre sorunları, kentleş

me, kensel topraklar gibi konularda dersler verdim

Gaziantep Belediyesi'nin, belediye zabıtası için 1978 yılında düzenlediği hiz

met içi eğitim kurslarında da dersler verdim. Yurt içinde, başka amaçlarla, özel

likle Türk Mahalli Idareleri'nin Yeniden Düzenlenmesi raporunu hazırlarken yap

tığım gezilerde, fırsat buldukça, sayının azlığına ve çokluğuna bakmadan, topla- 

nabilen 5-10-20 belediye personeli ile toplantılar yaptığım çok olmuştur.

SBF dışında ve de Ankara dışında bir Yüksek Öğretim Kurumu ve üniversi

te çatısı altında yaptığım derslerden de şu örnekleri vereceğim :

Harita Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Harita Yüksek Mühendisliği Okulu'nda

3-4 yıl süre ile Şehircilik ve Çevre Sorunları dersi okuttum.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Bahçe Mimarisi (Peyzaj Mimarisi) 

bölümünde 4-5 yıl süre ile Şehircilik ve Bölge Plancılığı dersi okuttum

Karadeniz Teknik üniversitesi'ne, bir sömestir boyunca, örneğin 15 günde 

bir giderek, birkaç gün içinde yoğun dersler yaptığım oldu.

Cevat Geray ile yaptığımız böyle bir yolculukta, Üniversite de işimiz bittik

ten sonra, buraya kadar gelmişken, görmediğim il merkezleri arasındaki yerini, o 

zamana kadar koruyan, Artvin'e gidelim dedik. Yetkililerden kimseye görünme

den, bir gece kalıp dönmeyi planlamıştık. Ana caddenin üzerindeki bir otele gi

rerken, Geray'ın asker arkadaşı, öğretmen B. bizi görmüş. Otelcinin kayıt defte

rini incelemiş. Biz çıkıncaya kadar yetkililerle konuşmuş. Sonra bize geldi. O ak

şam bir konferans vermemizi önerdi. Siz evet derseniz, hemen belediye hoparlör

leri halka duyurmağa başlayacak, dedi. Biz bu olup bittiden kaçamazdık,

Artvin çarşısını gezerken, belediye hoparlörleri duyurmağa başlamıştı. "An

kara'dan gelen ...”

Konumuz, Toplum Kalkınması idi. 40 dakikalık süreyi Geray ile ortaklaşa 

kullandık. Sorulara da bir saat kadar süre bırakmıştık. Salon dolmuş, dinleyicile

rin bir kesimi konuşmalan ayakta izlemişti. Halkın susuzluğunu, böyle toplantı- 

lann oralarda çok az yapıldığını göstermesi bakımından, bu olay bizi çok duygu - 

landırmıştı.
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IX

YAYINLARIM

Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki çalışma odamın masasını, belki 15 yıldan be

ri şu ikili süslemişti.

Birgün okuyup yazmasam meşk elden gider

Birgün çalıp söylemesem aşk elden gider 

İsparta'lı Çilingir Lütfı Usta.

Lütfi ustanın, bu sözleri, kendisinin mi, yoksa ustalarından, ahi büyüklerin

den birinin mi söylediğini bilmiyorum. Bunu bana Lütfi ustaya çıraklık, kalfalık 

etmiş olan, Sadık Ağabey verdi.

Çalıp söylemek konusunda, hergün bir şeyler yaptığımı söyleyemem ama, 

sanıyorum okuyup yazma işini oldukça düzenli biçimde, bugüne dek sürdürdüm. 

Burada vuıgulamak istenen sürekliliktir. Süreklilik herkes için geçerli olmalıdır. 

Yalnız geçim için, ekmek parası için çalışmak yeterli değildir. Çalıp söyleyecek

sin, ya da çalıp söyleme ustası olanları dinleyeceksin, izleyeceksin. Günümüzde 

radyo, televizyon, pikap vb. bu olanağı hemen herkese sağlamaktadır, Halk Tür

külerle, sazlarla, oyunlarla, halaylarla, dünyanın yükünün altında ezilmekten ken
disini bir ölçüde korumuş ve kurtarmıştır.

Burada vurgulanmak istenen sürekliliktir. Süreklilik herkes için geçerli olmalıdır.

Saz çalmadım, şür yazmadım ama şair dostlarım çok oldu. Aşık Veysel ile 

de üç kez başbaşa oturup konuştum. "Salamda domuz eti vardır, yer misin?" 

diye sorulunca Veysel şu yanıtı veriyor :

— Ben ağzıma girene değil, ağzımdan çıkana bakarım

Hepimiz ağzımızdan çıkana bakmayı öğrenmek zorunda değil miyiz? Hele 

Devlet adamları, özellikle değer karmaşası içinde olan toplumumuzda, devlet 

adamlarının ağzından çıkanlar, olumlu olumsuz yönde çok daha etkili olmuyor 

mu?

Tutarlılık, dönek olmamak da önemli

Kendi çapımda 40 yıldan beri bir şeyler yazdım. Belki daha bir şeyler kara
layacağım. Okuma konusunda, işin içine göz yorgunluğu giriyor. Bu nedenle ye

ni birikimler peşinde koşacak değilim. 60 yılın birikimini değerlendirebilirsem, 

ne mutlu bana.

15 kadar kitap yazmıştım, bunlardan biri çeviri, birkaçı da Türkçe metnin 
İngilizcesi,. Bir de Ernst Reuter başlıklı bir makalemi, Berlin Senatosu Ernst 
Reuter in der Türkei başlığı ile yayınlandı.

Gazetelerde 80-100/dergilerde birkaç düzine yazım çıktı. Bunların Şehirci

likle din konusuna değinenleri, belki sayıca eşittir. Kimi dergilerde, armağanlar

da çıkan yazılanm da İngilizce ve Türkçe, iki dilde yayınlandı.

Yazılanında belki yinelemeler çoktur. Özellikle gazete makalelerini yazar

ken kitaplarımdan, dergilerde çıkan yazılarımdan, çok yararlandığım olmuştur.
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Bunun nedeni türlü yayınların okuyucusunun ayrı olmasıdır. Üstelik bir tezi sa

vunuyorsanız, sonuç alınması, kamuoyuna mal edilmesi için, her fırsattan yarar

lanarak söylemek, yazmak gerekir, örneğin arsa spekülasyonu pek çok yazımda 

eleştirilmiştir. Zaman zaman, "Sorun çözümlense, spekülasyon son bulsa da, ben 

başka laflar etsem, başka şeyler yazsam" derim.

Lâiklik ve devrimle ilgili yazılarımda da çok yineleme vardır. Devrimler, lâ

iklik kökleşinceye kadar susmayacaksın, durmayacaksın. Belki susmayacağız, 

durmayacağız demek daha doğru olur.

Çünkü akim yoluna, bizden 300-500 yıl önce giren ülkelerin ulaştığı toplum 
düzenini ulu bir çınar ağacına benzetebiliriz. Bizimkiler ise, küçük bir fidan duru

mundadır. Oradan geçen bir keçinin dişini takması, fidanı kurutmaya yetebilir. 
Öyle ise aydın geçinen bizler, devlet adamları, ödün vermeden devrim fidanını, 

türlü yaptırımlarla korumak zorundayız.

Özellikle birkaç kitabım için şu benzetmeyi yaparım. Çocukluğumda Hafız 

Sami'den söz edilirdi. Sesi çok güzel, ama kendisi nazlı imiş, her yerde, istendiği 

zaman şarkı söylemezmiş, gazel okumazmış. Boğaziçindeki tenha koruluklar, 

mezarlıklar arasında gezerken, aşka gelir, elini kulağına kor, şarkı ve gazel söyler

miş. Bunu bilen hayranlan, görünmeden peşine takılır, söylemesini, okumasını 

beklermiş.

Hafız Sami uzun süre susunca, aralarından biri başlarmış kötü sesle şarkı, ga

zel söylemeye. Hafız Sami çatlar, patlar, "Şarkı, gazel öyle söylenmez, böyle 

söylenir" der, başlarmış okumağa. Hayranları da amacına ulaşırmış.

Köy İdarelerimizin Mâliyesi, Ankara'nın îman ve Şehirciliğimiz, Memleketi

mizde Toplum Kalkınması, Din Eğitimi ve Toplumumuz, Çevre Sorunları, Kent

sel Topraklar kitaplarım için "ben bu işlerin uzmanlarına, Hafız Sami'lerine bu iş 

böyle olmaz, şöyle olur" dedirtmek için yazdım, derim.

Burada çalışma arkadaşlarımla kullandığımız DAĞILMA İLKESİ'ne değin

mek isterim.

Yazı konusunda, kürsümüz arkadaşları ile geliştirdiğimiz ve uygulamağa ça

lıştığımız DAĞILMA İLKESİ de şöyle :

Şehirciliğin çizgi, tasarım dışında kalan, sosyo-ekonomik yönleriyle uğraş

tığımızı belirttim. Sosyo-ekonomik deyimine, ekonomi, maliye, hukuk, sosyolo

ji, tarih, coğrafya, sağlık vb. giriyor. Bu durumu vurgulamak için, ders yılının ba

şında öğrencilere şöyle deriz :

Bizim okuyacağımız, okutacağımız Şehircilik dersinde "ne ararsan bulunur, 
derde devadan gayri".

Dağılmanın kaynağını burada aramak gerekir. Hangi konulara ağırlık vere

ceksiniz? Her alanla eşit ölçüde ilgilenirseniz, yüzeyde kalmanız olasılığı artar.

1-2 konuya ağırlık verirseniz, başka dalları savsaklamış olursunuz.

Kürsümüz arkadaşları, statü ayırımı yapmadan, sürekli birbirimizi uyarma yo

luna gitmişizdir. "Dikkat, bu konuya fazla girmek, dağılmaya götürebilir” diyerek.

Biraz da kürsü arkadaşlarımız arasındaki iş bölümünden söz edeyim, özellik-
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le Profesörlük statüsüne ulaşan 3 kişi arasında, sınırlan kesin olmamakla birlikte, 

şöyle bir iş bölümü bulunduğu görülür :
Cevat Geray, köy, kooperatifçilik, toplum kalkınması, halkla ilişkiler konu- 

lannda; Ruşen Keleş, konut, kentleşme, şehircilik eğitimi, yöntem konulannda 

yayın yapmışlar, ders ve konferans vermişlerdir. Ben de köy, toprak, dengesiz 

yerleşme konulanna ağırlık verdim.

Benim bir özelliğim, din konularına fazla girmiş olmamda yoğunlaşır. İlgili 

bölümlerde din konusuna neden ve nasıl bu kadar ağırlık verdiğimi açıkladım. 

Bunu bir DAĞILMA saymak da istemiyorum. Daha uzun bir süre, her aydının bu 

konulara eğilmesi gerektiği inancındayım. Yukarıda çınar ve fidan benzetmesin
de, bunun nedenini açıkladım.

Reuter, Komün Biigisi'ni ders kitabı olarak hazırlamıştı. 1953 yılında ben bu 

kitabın yöntemini uygulayarak Şehircilik Kitabımı yayınladım. 1962'de Şehirci

liğin ikinci baskısı yapıldı. Arkadaşlar yetiştikçe, ülkemizde, dünyada bu alanda

ki yayınlar, uygulamalar, uluslararası çalışmalar yoğunluk kazandıkça, Şehircilik 

kitabı yazmak bir kişinin harcı olmaktan çıkmağa başladı. Birkaç yıl öncesinden 

konulan paylaşarak, 1973’de, Şehircilik Sorunlar-Uygulama ve Politika başlıklı 

kitabı Geray, Keleş ve ben ortaklaşa yayınladık. 1978'de bunun genişletilmiş 

ikinci baskısı yapıldı.

1960'da, İngilizce'den çevirdiğim, Şehircide Aranan Vasıflar kitabım yayın

landı. Bunun İngilizce adı Qualifications of Planners. Ingilizlerin Beyaz Kitap 
dedikleri resmi raporlardan biridir bu. Shuster raporu olarak bilinen bu be

yaz kitap "Şehirci Kime Derler?" sorusuna yeni boyutlar kazandırmıştır.

Özellikle, ikinci Dünya Savaşı’nda birçok yeri yanan, yıkılan İngiltere’yi 

hangi nitelikteki plancılar imar edebilir? sorusuna bu raporda şu yanıt verilmek

tedir :

— 20. yüzyılın başlarına değin, Şehircilik, Mimar ve Mühendislerin tekelin

de idi ve çizgi işleri egemendi. Günümüzde ise sosyo-ekonomik alanı kapsamayan 

çalışmalann yararlı olamayacağı, gereksinmeleri karşılamayacağı anlaşılmıştır.

Şehircilik bir ekip işidir. Bu ekipte mimar, mühendis de bulunur, iktisatçı, 

sosyolog, hukukçu, coğrafyacı, tarihçi de bulunmalıdır. Ekibin başının mühen

dis, ya da mimar olması gerekmez. Yöneticilikte başarılı olan, ekipdekilerden 

herhangi biri baş olabilir.

Şehircilikle ilgili, buna benzer 5-6 rapor vardır. Ben bunlardan yalnız birini 

çevirdim. Bunun psikolojik nedeni "kendi durumumu savunmaya yardımcı olma

sıdır" diyeceğim.

Kimi büyükçe makalelerim, broşürlerim hem Türkçe, hem de İngilizce ya

yınlandı. Reuter'in ölümünün 25 ci yıldönümü nedeni ile yayınlanan Berliner Fo- 

rum'un 1978 Eylül özel sayısında çıkan yazımda yukarıda söz ettim.
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Mc. Graw Hill firmasının, dünyada ilk kez yayınlanan Şehircilik Ansiklope

disinde (Encyclopedia of Urban Planning) Türkiye maddesini ben yazdım.

X

GEZİLERİM

Gezilerimi iki ana başlıkta toplayacağım.

— Yurt dışı gezilerim.

— Yurt içi gezilerim.

X/A

Yurt Dışı Gezilerim

İlk yurt dışı gezisini Siyasal Bilgiler Okulu'nun son sınıfında iken, Bükreş ve 

Budapeşte'ye yaptım. Her yıl değilse bile, son sınıf öğrencilerini yurt dışı gezisi

ne çıkarmak geleneği kurulmuş bulunuyordu. Yollukları, otel giderlerini, toplu

ca yediğimiz yemeklerin giderini okul karşılıyordu. Ben Almanya'da iken, biz

den sonraki sınıf öğrencileri Berlin'e gelmişti.

Köstence'ye vapurla, oradan Bükreş'e ve Budapeşte'ye trenle gittik. Dönüşü

müz de aynı yoldan ve aynı araçlarla oldu. O günlerde Bükreş'te Hamdullah Sup

hi Tanrıöver Büyükelçi idi. üstad Mülkiye’li gençleri görünce coştu. Gezi Buda

peşte için planlandığı halde, bizi 2-3 gün fazla Bükreş'te misafir etti. Üniversite

yi, Müzeleri, Kral Saraylarını gezdik. Adım başına gördüğümüz heykeller dikkati

mizi çekmişti. Varlıklı kişilerin, çok güçlü olmasa da, belli çevrelerin sözcülüğü

nü yapan yazarların vb. heykellerini yol kavşaklarına, meydanlara dikmek yaygın 

bir gelenekmiş. ,

Budapeşte'yi Tuna Nehri ikiye bölüyor. Buda eski kentin, Peşte de yeni 
kentin adı. İkisi 7-8 köprü üe bağlanıyor. Köprülerin iki başındaki meydanlar 

türlü anıtlarla süslenmiş. Bir aslan yapıtı hakkında şu öyküyü dinledik :

Yıllar önce yapılan aslan heykelinin önünden, annesiyle geçen bir çocuk 

şöyle bağırmış :

— Anne, anne aslanın ağzında dili yok. Aslan dilsiz mi olur?

Annesi önce ciddiye almamış. Çocuğun, elinden çekip götürmesi üzerine, bir 

de bakmış ki gerçekten, sonuna kadar açık olan aslanın ağzında dil yok.

Haber kısa sürede kente yayılmış. Koşan koşana. Heykeli yapan sağmış. O 

da koşarak gelmiş, gerçekten yaptığı aslanın ağzına dil koymayı unutmuş. Üzün

tüsünden, 5-6 metre ilerdeki Tuna Nehri’ne kendini atarak, yaşamına son vermiş.

Budapeşte'de Sarayları, müzeleri, Parlamento binasını gezdik. Bir Türk Der

vişi adını taşıyan Gülbaba Parkı'm gördük. Gülbaba, bahçesini görmeye gelen sev

gililere, çiftlere, çocuklara gül armağan edermiş, adı oradan kalmış.

Budapeşte'ye sömestr tatilinden yararlanarak gitmiştik. Kar yağışı hiç eksik 

olmuyordu. Ancak ana caddelerde dolaşan arazözler, tankerlerindeki sıcak suyu 

yollara, tretuarlara püskürtüyorlar ve hiç kar biriktiği görülmüyordu.
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Budapeşte itfaiyesini gezerken, şöyle bir gösteriye de tanık olduk :

Büyükçe bir meydanın ortasına ağaç kütükleri yığmışlar, üzerlerine birkaç 

teneke gaz, benzin döktükten sonra ateşlediler. Alevler 5-10 metre yükselince, 

itfaiyeciler püskürttükleri ilaçlı sularla yangını birkaç dakika içinde söndürdüler. 

Bugün özel arabalarda, evlerimizde bile bu türlü, püskürtücü aletler var. Sanırım o 
günlerde bu teknik, hele ülkemizde çok yaygın değildi.

Budapeşte'de bir akşam Çigan orkestralannın çalıştığı bir gazinoya gitmiş

tik. Bilir bilmez, bol bol Çardaş oyunlanna katıldık. Orkestra Şefi masamıza gel

di, bizim bir parçamızı çalmak istediklerini söyledi. Akif Erginay güzel keman 

çalardı. Onu çalışma salonlanna götürdüler. Erginay bir kerecik, sözlerinin ara

sında :

Al bir salon gelini Koy kalbine elini 
Kıvır ince belini Rumba da rumba rumba.

Bulunan Rumba havasını kemanla çalmış. Şef ilk defa dinlediği bu parçayı 

"Bir de ben çalayım" demiş. Erginay hayretle geldi. "Adam eksiksiz, belki ben

den daha iyi çaldı", dedi.

Birkaç dakika sonra orkestra yerini aldı ve sunucu, bir sürprizleri olduğunu, 

gazinodakilere duyurdu. Birkaç kez çalınan ve bol bol alkışlanan bu parçanın, 

hemen her akşam orada çalındığım, Budapeşte'de edindiğimiz arkadaşlann mek- 

tuplanndan öğrendik.

Aynı gazinoda, yaşlan 15'in altındaki çocuklardan oluşan bir orkestra daha 

vardı. Onlar da ağabeyleri, babaları gibi, önlerinde nota bulundurmadan, çalıyor

lardı. Şefleri de kendileri gibi çocuktu.

Almanya'da iken iki dış ülke gezisi daha yaptım. Almanya'daki, eğitimle ilgi

li yaşamımdan söz etmiş bulunuyorum. 1938 yazında yaptığım Viyana ve İtalya 

gezilerinden burada söz edeceğim.

Son sınıfta iken, diz kapaklanmdaki ağn nedeniyle, Ankara Numune Hasta

nesi'nde birkaç gün yatmıştım. O günlerde hastanelerimizde yalnız Alman doktor 

değil, AvusturyalI doktor ve hemşireler varmış. Bir AvusturyalI hemşire ile tanış

mıştım. Kendisiyle mektuplaşmayı sürdürdüm. O da Almanya'daki adresime, 

memleketine kesin dönüş yaptığını yazmıştı. İşte Berlin'de geçirdiğim 1937-38 

ders yılı yaz sömestrinden sonra Viyana'ya gitmeyi planladım ve gerçekleştirdim.

Viyana'da ilk dikkatimi çeken tramvay raylannın, makaslarının yeniden dü

zenlenmesi oldu. Hitler 1938 Mart’ında, bir olup bitti ile Avusturya'yı Almanya' 

ya bağlamış, (Anschluss'u gerçekleştirmişti). Avsuturya'da sağ-sol değil, sol-sağ 

trafiği geçerliymiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya’dan aynlan Maca

ristan'da da, biz gittiğimiz günlerde Budapeşte'de buna tanık olmuştuk.

Almanya’daki sağ-sol trafiğine uydurmak için, tramvay caddelerinde harıl 

hani hani çalışılıyordu. Belki demiryollannda da bu yapılıyordu. Onun pek far

kında olmadım.
Sözünü ettiğim bayan arkadaşım, bir haftada Viyana'nm her yerine götürdü. 

Kendi başıma otobüsle birkaç şehir içi turu (Stadt Rundfahrt) yaptım

Almanca, Fransızca, İngilizce bilenler için ayn otobüsler kalkıyor. Megafon-
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lu bir rehber, geçtiğimiz, inip birkaç dakika durduğumuz yerler hakkında açık

lamalar yapıyordu. Bir ara sokaktan geçerken küçük bir evi göstererek :

— Johan Straus, Mavi Tuna Dalgaları valsini bu evde yazmıştır, dedi.

Vals Viyanalılann, sanki damarlarına işlemiş. Ayrıca Lanner adındaki bir 

Vals bestecisinden şöyle söz ettiler:

— J. Straus diye bir kimse olmasa idi, Lanner rahatlıkla onun sağladığı üne 

kavuşurdu. Aralarındaki başarı farkı kıl payı kadardır.

Bu sözler Straus'un elinde tuttuğu bayrağın altındaki piramidin yüzlerle, 

belki binlerle vals üstadından oluştuğunu gösteriyor.

Viyana'nm Prater'inde de birkaç akşam geçirdik. Daha Disney Land'm adı 

sanı yokken Prater dünyanın en ünlü luna parkı olarak biliniyordu. Her luna 

parkta görülen salıncaklar, atlı karıncalar, ayna oyunları, döner dolaplar vb. dı

şında, cücelerden oluşan tiyatro dikkatimi çekti. Terbiye edilmiş maymunların, 

köpeklerin devreye girdiği yerler de vardı.

Viyana ormanlarını da bol bol gezdik. Grinsing'deki gazinolarda, yıllanmış 
şaraplar içtik.

Kent olarak Viyana çember caddeleri ile (Ringstrasse) tanınmıştır. Literatür

de bunlardan çok söz edildiğini, Şehirciliği meslek olarak seçtikten sonra gördüm.

Eski Viyana surlarının duvarlarının önündeki tâlim yerlerini, geniş ve büyük 

caddelere dönüştürmüşler. Bu caddelere bağlanan ikinci, üçüncü basamaktaki 

yollarla, Viyana trafiğinde çok düzenli bir gelişme sağlanmış.

Viyana çarşılarında, birkaç yüz metrelik, ağaç parke kaplı bir yoldan da 

geçtik.

İkinci Viyana muhasarasını yaparken, Türklerin topları için kullandığı alan

da yaptıkları parkın adının Türken Schanzpark olduğunu öğrendik. Orayı da gör

düm. Şehrin en işlek yerindeki bir kilisenin çatısına, Türk bombardımanından 

düşen gülle de yerinde duruyormuş. Ev sahipleri, uzaktan onun yerini de göster

diler.

İtalya Gezisi : 1938 yazında İtalya'ya, benimle, Berlin'deki Yüksek İktisat 

Okulu'na devam eden A.O. ile gittik. Roma’da, bizim sınıftan 2 3 Mülkiye’li ar

kadaş vardı. Kendilerine belli marka 2 fotoğraf makinası götürürsek, oradaki 15 

günlük gezimizin finanse edileceğini, Roma'da odalarını paylaşacağımızı saptadık.

O günlerde Almanya-İtalya sınırından girip, en az 15 gün İtalya'da kalanlara, 

çok ucuz bur tren tarifesi uygulanıyordu. Ondan da yararlanarak Brenner’den 

İtalya'ya geçerken pasaport, gümrük denetimleri yapıldı; ne kadar dövizimiz ol
duğu soruldu. Biz Roma'da öğrenci arkadaşlarımız olduğunu, yaşamımızı onla

rın finanse edeceğini söyledik ve tren yolculuğumuzu sürdürdük.

A.O. bir ara, kompantımandakilere, iki fotoğraf makinasını göstererek :
— İşte dövizimiz bunlar. Arkadaşlarımıza bunları vereceğiz, onlar da bizi 

gezdirecekler, yedirip içirecekler, dedi.
A.O. kompartımandakileri eğlendirecek hareketler yapıyor, fıkralar anlatı

yordu Arapça bildiğini de söylemişti. Yolculardan biri, Arapça bir şeyler söyle-
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meşini, şarkı okumasını rica edince, hemen namazlık surelerden birkaçını arka 

arkaya okudu. Şarkı olarak de ezan'dan, birkaç İlâhiden, tekbirden yararlandı.

İtalya'da geçirdiğimiz 15 gün her bakımdan canlı ve yararlı oldu. Roma'yı 

doya doya gezdik. Karakalla diye tanınan açık hava tiyatrosunda Benjamino Gig- 

li'yi A'da Operası nda seyrettik. Vatikan’ı, Senpiyer'i gezdik.

Senpiyer’in çıkılabilecek en yüksek yerinden, bize iki Manastır harabesi gös

terdiler. Birinde bayanlar, ötekisinde baylar kalıyormuş. Aradaki birkaç yüz met

reyi, tünel kazarak bağlamışlar. Ortada yaptıkları odacıklarda, iki manastırdan 

gelenler buluşuyor, târiki dünyalık (dünya nimetlerinden uzaklaşma) saatini bir 
süre durduruyorlamıış

Napoli'ye, oradan Kapri Adası na gittik. Vezüv Yanardağı na çıktık. İkibin 

yıl önce yanan, yıkılan, lavlar altında kalan Pompei'yi,Hercülanum kentlerini gez

dik Kazılar sonunda, buraları para ile gezilen müze yapmışlar. Vezüv Yanardağı' 

na. bir yere kadar asfalt yoldan gidiliyor. Girişte burada da bilet kesiyorlar. Ba

bama yazdığım mektupta :

— Küçük küçük lavların çıktığı, patlamaların olduğu, çıkan ceviz, badem 

kadar taşların 3 -5 metre yükseldiği yere kadar vardım. Bastığımız yerler o kadar 

sıcaktı ki, ayaklarımızı sık sık değiştirmek zorunda kalıyorduk. Bir yerde, bir da

kika bile ayakta duramıyorduk, gibi şeyler yazmıştım. Babam yanıtında :

— Sen aklını mı yitirdin, canım sokakta mı buldun, ne işin var oralarda; 
daha uzaktan seyredemez miydin, diye yazmıştı.

Gerçekten öyle bir yere vardıktan sonra, insan "ya büyük bir patlama olur
sa?” diye düşünemiyor.

15 günün dolmasına yakın, İtalya'daki arkadaşlardan ayrıldık. Venedik üze

rinden Almanya'ya döndük. Venediğe giden herkes gibi biz de Sanmarkos meyda
nında birkaç saatimizi geçirerek, belki dünyanın en değerli taşlan, kolyeleri, ger

danlıkları ile süslü vitrinleri seyrettik. Gondola binerek küf, yosun kokan kanal- 

lardan geçtik. Eski Venedik'ten bir şeyler görmeye çalıştık.

İngiltere Anılarım : 1939 Eylül ayı sonunda Almanya'dan döndükten sonra 

1953 Eylül'ü sonuna değin, 14 yıl içinde hiç yurt dışına çıkmadım. O zaman yü

rürlükte olan üniversite Kanunu'nun bir maddesi gereğince, öğretim üyeleri bilgi 

ve görgülerini artırmak için, yurt dışına gidebiliyorlardı. Bundan yararlanarak, 

eşim ve iki çocuğumla İngiltere'ye gittim. Bu olayı da geziler arasına sokmayı 

uygun buluyorum. Çünkü bir derece almak, eğitim, söz konusu olmuyordu.

Fakülte, süremi bir yıl daha uzatınca, tam iki yıl kalarak, Ekim 1955 de yur

da döndüm. İlk 6 ayda Birleşmiş Milletler'den burs da aldım.

5 10 gün otel ve pansiyonda kaldıktan sonra, lokantada tanıştığımız, Kıbrısl 

lı, Londra’da avukatlık stajı yapan bir gencin yardımı ile, Türklerin çoğunlukla 

oturduğu yerlerden uzak bir yere (Hampstead'de) mobilyalı bir ev kiraladım ve 

iki yılı orada geçirdik.

Oğlum Türkiye'de ilkokulu bitirmiş, kızım ikinci sınıfa geçmişti. Daha çok 

gecikmeden, onlan okula yerleştirmek gerekiyordu. Bize en yalcın ilkokulda yer
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kalmamış. Başöğretmen, birkaç okula telefon etti ve Hampstead Parochial 
School'da yer bulunduğunu öğrendik.

Oğlumun yaşı ilkokul son sınıfa, kızımın yaşı kendi smıfı olan ikiye uygun 

düştü. Ankara'dan her ikisi için sınıflarını, durumlarını gösteren belgeler götür

müştüm. Onlara hiç bakmadan, pasaporttaki bilgiye ve benim açıklamalarıma gö

re. hemen kayıtlarını yaptılar. Çocukları da yanımda götürmüştüm. Ben eve dön

düm, onlar sınıflarına girdiler,

Çocuklarımın oradaki eğitiminden çokça söz etmek istiyorum. Sınıflarında 

onlardan başka yabancı yokmuş. Hiç İngilizce bilmeden, öğrenmeden İngiltere’ 

ye gitmişlerdi. Bir yılda aldıkları sonuç, gösterdikleri başan, öğretmenlerini de 

şaşırttı.

İngiltere'de ilk ve orta dereceli okullar, yerel yönetime (belediyelere) bağlı

dır. Kitapları defterleri okul sağlar. Çocuklar öğle yemeğini, çok düşük bir ücret 

karşılığında okulda yerler, öğretmenler ev ödevi de veremezler. Öğrenciler hafta

da bir iki gün, öğleden sonra oyuncak, pul kolleksiyonlan ile baş başa bırakılır. 

Bundan yararlanarak çocuklar oyuncak, pul değiş tokuşu yaparlar. Para ile de 

alır, ya da satarlar. Biz, çocuklara verdiğinin karşılığını almak, aldanmamak, gö

zünü açmak alışkanlığı kazandırmak bakımından, bunları çok yararlı buluyor

duk. Bizimkiler de zaman zaman bu alışverişe katıldılar, özellikle götürdüğümüz, 

kullanılmış Türk pullan çok işlerine yaradı. Ben Almanya'da iken, zarfın üzerin

den kesip verdiğim 12 kuruşluk bir pulu alan kişinin, gittiği yerden yılbaşı tebri- 

ği, zaman zaman kart gönderdiğini anımsıyordum. Bu nedenle, İngiltere'ye gide

ceğimiz belli olduktan sonra, bu konuda hazırlığı yoğunlaştırdık.

Dost kazanmak, öğrencilerin aileleri ile ilişki kurmak bakımından da pulcu

luk çok olumlu etkiler yaptı.
Oğlum Davras, ders yılı sonunda, bir kez daha ilkokulu bitirdi. Ortaokul için 

iki seçenek olduğunu öğrenmiştik. Ya üniversite yollarım açan Grammar School 

dedikleri okullardan birine ya da çok kapsamlı (Comprehensive) diyebileceğimiz, 

türlü mesleklere hazırlayan okullardan birine gidecekti, öğretmenleri : "Onun ke

sin kes Grammar School’a gitmesi gerekir" dediler ve yaz tatilinde, hiçbir ücret 

almadan, özel ders vererek sınavlara hazırladılar. Davras büyük bir başan göstere

rek Saint Marylebone Grammar School'a girdi. Ders yılı sonunda ikinci sınıfa 

geçti. 1955-56 ders yılının başında 1-2 ay devamdan sonra yurda dönmemiz ne

deni ile, aynldı.
Sevinç'in evimize daha yakın olan bir ilkokulun 3. sınıfına nakli de o arada 

sağlanmıştı. İngiltere'de kural, yer varsa, her çocuğun evine en yakın olan okula 

gitmesi biçiminde imiş. Sevinç de yeni okulunda 3'den 4'e geçti ve 1955-56 ders 

yılı başında 1-2 ay devam etti.
Belki ilkokul öğretmenliğinden kalma bir alışkanlıkla, bir toplumu anlamak 

(bilgimi görgümü artırmak) açısından ilkokullan tanımanın, çocuklarla, onların 

aileleri ile ilişki kurmanın çok şeyler kazandırdığı inancındayım. Çocuklar hafta 

tatillerinde, Noel, yılbaşı gibi sayılı günlerde, doğum günlerinde biraraya geliyor

lar, aileler arasında karşılıklı toplantılar yapılıyordu. Davras ve Sevinç, yurda
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döndükten sonra uzun bir süre, İngiltere'de tanıştıkları arkadaşları ile mektuplaş

tılar.

Çocuklarımın İngiltere'de gördükleri eğitimden söz ederken, şu noktayı ne 

kadar vurgulasam azdır. Orada, en az kendi yaşlarındaki İngiliz çocuklarının dü

zeyinde öğrendikleri İngilizce yaşamlarına yön verdi. Ankara Koleji'ni bitirdik

ten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdiler. Orada, biri Mühendislik, biri 

Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Sonunda ODTü'ye öğretim üyesi oldular.

Belki tüm aile, bilgimizi, görgümüzü artırdık ama, çocuklarımızın yetişmesi 

bakımından olumlu ve ciddi adımı orada atmanın mutluluğuna eriştik.

Biraz da eşimin ve benim İngiliz aileleri ile ilişki kurma ve de İngilizcemizi 

artırma bakımından yaptığımız girişimlerden söz edeyim.

İngiltere'ye gitmeden ben İngilizceyi, Profesörlük için gerekli olan ikinci dil 

sınavını verecek kadar öğrenmiştim. İngiltere'ye gideceğimiz kesinleştikten son

ra, birtakım Lingafon plağı alarak, İsparta’dan getirttiğimiz gramofonda çaldık. 

TRT’nin Radyo ile İngilizce (English by Radio) programlarını da izledik.

Eşim pek az İngilizce ile gitmişti. Hem dil bilgisini artırmak, hem de bir şey

ler öğrenmek için Londra Yerel Yönetimi'nin açtığı, yüzlerle akşam kursundan 

biri olan Yumuşak Döşeme (Perde, masa örtüsü, yastık, yorgan takımları) kursu

na kaydoldu. Ben de aynı gün, aynı saatte, aynı yerde verilen İnsanların Birbirle- 

riyle Anlaşma Yolları kursuna kaydoldum. Bu kursun öğretmeni Mrs. Salter'le 

sıkı ilişkiler kurduk. Kurs, evimize çok yakın bir yerde yapılıyordu. Çoğunlukla, 
kurstan sonra bize gidiyor, türlü konular üzerindeki konuşmalarımızı sürdürüyor

duk.

Bn. Salter'in bir erkek çocuğu, akıl hastalığına uğramış. Ana, ah-vah edecek 

yerde, çocuğunu tedavi yollarını ararken, psikoloji ve pedagoji öğrenmiş, tahsil 

etmiş, sonra bu konuların uzmanı olmuş.

Dersler belli bir müfredatla, konularla sınırlı değildi. İngilizlerin yanında, 

başka ülkelerden gelen bay ve bayanlar da vardı aramızda. Kurstan genellikle İkin

ci Dünya Savaşı'nın yarattığı ruhsal bunalımlar, insanların boğuşma nedenleri, 

bireysel, bölgesel ölçüdeki gerginlikler, uluslararası boyutları olan ırk, din kavga

ları, ekonomik çıkarların, sömürünün bu alanda oynadığı rol, türlü örneklerle di

le getiriliyor, tartışılıyordu.

Bn. Şalter kursun ortalarına doğru hepimizden şu konuda birer yazılı ödev 

hazırlamamızı istedi:

"Bu kursu niçin seçtiniz. Umduğunuzu buldunuz mu? Yöntem ve içerik ba

kımından gördüğünüz eksikler"

Kursun ikinci yansında diyelim, tartışmalar, yazılı ödevler üzerinde yoğun

laştı.
Bn. Salter'in, konuşmalarında, konferanslarında yeri geldikçe, akılcı davra

nışa örnek olarak kullandığım bir öyküsü de şu :

Eşi öldüğünde, cenaze donatım ve defin firmalarından birine telefon ediyor

lar. Hangi sınıf bir tören istediklerini söylüyorlar. Birinci-2.-3. sınıf tören için 

değişik ücret ödeniyormuş ve her birinin araç ve gereci, katılacak din görevlisi sa
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yısı değişik oluyormuş. Defin işleri yürütüledursun, Bn. Şalter İsviçre Hava Yol- 

lan'na telefon ediyor ve o akşam kalkacak bir uçakta kendisi için yer ayırtıyor. 

Eşi toprağa veriliyor, kendisi de o akşam İsviçre'ye uçuyor. Bizim ölçülerimize 

göre bu davranış eşinin ruhuna karşı büyük bir saygısızlıktır. Akıl hastalığına uğ

rayan oğlunu tedavi için pedagoji, psikoloji öğrenen bir insana böyle bir damga 

vurabilir miyiz? Derslerde :

— Ölenle öİünmez. Ah vah etmenin hiçbir yaran yoktur. Geriye değil, ileri

ye bakacaksınız. Olaylan akılcı yoldan değerlendireceksiniz. Moralimde en ufak 

bir sarsıntıya uğramadan, 15 gün sonra İsviçre'den geldim, hiçbir şey olmamış 

gibi yaşamımı sürdürdüm, diyordu.

Kısaca, bu kursun, yalnız İngilizce konuşmak fırsatı sağlamak bakımından 

değil, bilgi ve görgüyü artırmak, insanlar, toplumlar arasındaki anlaşmazlıklann 

kökenini arayarak, dalıa mutlu bir dünya yaratmak, insan haklarından ayncalık- 

sız herkesin yararlanmasını sağlamak yol ve yöntemlerini sürekli arayıp bulma 

çabası içinde olmak bakımından, büyük yararlan olduğunu söylemek isterim.

İngiltere'de geçirdiğimiz iki yıl içinde, Beveridge Planı gereğince uygulanan 

milli sağlık hizmeti ile de yakın ilişkimiz oldu. Bütün okullarda, üniversitelerde 
herkes sağlık muayenelerinden geçiriliyor, gerekli tedavi parasız yapılıyordu. İn

giliz uyruğunda olmayanlar da bundan bol bol yararlanıyordu. Bizimle ilgili so

mut bir örnek vereceğim.

Bir akşam saat 21.00 sulannda oğlumun derecesi yükseldi. Aynı evde, Sağlık 

Bakanlığı'nda çalışan bir bayan Doktor komşumuz vardı. Onu çağırdık, hemen 

geldi :

— Bademcikler şişmiş, semtin doktorunu çağıralım, ben Sağlık Bakanlığı

nda çalıştığım için, reçete veremem, müdahalede bulunamam, dedi. Ve telefona 

sanldı, durumu anlattı. 5 dakika geçmeden semtin doktoru geldi. O da badem

cikler şişmiş dedi. Bir reçete yazdı, yarın gelip göreceğim dedi.

Reçetede yazılı olan ilaçların tutar toplamı ne olursa olsun, bir reçete için, 

kayıt parası karşılığı bir Şilin ödendiğini o zaman öğrendik. Bu bilgiyle ben nö

betçi eczaneye gittim ve bir Şilin karşılığında ilacı (ya da ilaçları) aldım.

Oğlumun derecesi sabaha kadar düşmüştü. Doktor birkaç kez uğradı ve son 

gelişinde :

— Tamam, geçmiş olsun, siz telefon etmedikçe, bir daha gelmem, dedi.

Ben bir paket Türk sigarası vermek istedim. Hizmetinin bir karşılığı sayılır

gerekçesiyle almak istemedi; Ben :

— Belki Türk sigarasının bir özelliği vardır, yoksa hizmetinizin karşılığı ola

rak vermiyorum, deyince aldı.

İlk gittiğimiz günlerde kapımızı çalan bir genç, bir sağlık sigortası firmasının 

mümessili olduğunu söyleyerek, bizi de kaydetmek istemişti. Kısa süre için, tuta- 

n 15-20 ŞUin, bize çok görünmedi. "Haydi bunu da deneyelim" dedik. Bu sigor

ta poliçesini doktorumuza gösterince, "Tamam, tazminat alacaksınız" dedi ve bir 

belge verdi. Böylece poliçe tutanndan fazlasını geri almış olduk.
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İngiliz Kültür Heyeti (British Council) tanınmış İngiliz yazarlarına, düşünür

lerine, Devlet adamlarına konferanslar verdiriyordu. Ben bunların pek çoğunu iz

ledim. Birgün, Ulusal Sağlık Hizmetinin Mimarı Lord Beveridge'i dinledim. Ge

nellikle konferanslar akşama doğru başlıyordu. 0 gün, benimle birlikte 8-10 ya

bancıyı akşam yemeğine alıkoydular. Böylece Lord B, ile en az iki saat bir masa

da oturup sohbet fırsatı buldum. Konuşmalarda, benim çalışma alanıma giren 

yeni kentlerden, yeşil kuşaktan, konut politikasından çok söz edildi. Lord B.'in 

şu öyküsü yemekte bulunanları çok etkilemişti.

Hitler'in gizli eşyasını, belgeleri sakladığı bir kasasının olduğu hep söylenir. 

İşte Lord B.'in başkanlığını yaptığı komisyonun hazırladığı, Ulusal Sağlık Hiz

meti'ne dayanak olan raporun Almanca bir çevirisi Hitler'in bu kasasından çıkan 
eşyalar arasında imiş.

London School of Economics Profesörlerinden Robson danışmanım idi. 

Kendi ders ve seminerlerinin yanında, istediğim dersleri, seminerleri izliyordum. 

Birleşmiş Milletler örgütü'ne verdiğim seminerler için hazırladığım birkaç rapor 

Şehirciliğimiz Hakkında Mukayeseli Raporlar adlı broşürde yayınlandı.

Bize ev bulmakta, Londra'yı tanımakta yardımcı olduğunu söylediğim Kıb- 

ns'lı genç, mahkemelere gidip, duruşmaları izlememin çok yararlı olacağını söy

lemişti. Onunla birkaç duruşmayı da izledik. Pekçok duruşmayı ben yalnız gide
rek izledim ve bunlardan çok yararlandım.

Belediye Meclisi toplantılarını da sık sık izliyordum. Belediye Başkanı’nm 

(Lord Mayor) görev süresinin sona ermesi nedeniyle yaptığı konuşmada, makam 

arabasının şoförüne uzun uzun teşekkür etmesi dikkatimi çekti. İngiliz Belediye

lerinde teknik işleri Belediye Başkanı değil, Town Clerk denüen, Şehremini yü

rütür. Belediye Başkanı törenden törene, şölenden şölene koşar. Şoföre ayırdığı 

uzun teşekkürde, Başkan özetle şöyle diyordu :

— Şoförüm beni uyarıp, en ciddi toplantılarda bile "Sayın Başkan 10 daki

ka, yanm saat vb. sonra filan yerde bulunmak zorunda olduğumuzu hatırlatıyo

rum" gibi notlar göndererek, beni uyarmasaydı, sizi temsil görevimi başarı ile 

yapamazdım.

İngiliz İmar ve İskân Bakanlığı ile, Şehir Planlaması Derneği ile çok sıkı iliş

kiler kurdum. Bakanlıktaki yetkililerle hazırladığımız gezi programlan, başta ye

ni kentler, organize sanayi bölgeleri olmak üzere, birçok girişimleri, uygulamaları 

yerinde görmek bakımından çok yararlı oldu.
Şehir Planlaması Derneği’nin hazırladığı, İskoçya'nın kuzeyindeki Saint 

Andrews'da yapılan hafta yalnız bilgi-görgü bakımından değil, birçok tanın

mış plancılarla ilişki kurmak bakımından çok yararlı oldu.

İngiliz Polisi'nin insancıl davranışını kanıtlayan şu öykümü de anlatmak iste

rim :

Süre bir yıl uzatılınca, polisin de bunu kayıtlarına geçirmesi gerekiyordu. 

Ben bu işleri yapan daireye yalnız gitmiştim. Belgeleri gösterdim, işlerim tamam

landıktan sonra, görevli memur :
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— Bu belgeleri, defteri eşinizin de imzalaması gerekir. Buralara yolunuz düş

tüğünde, o da uğrayıversin, imza işi tamamlansın, dedi, özellikle Güvenlik İşle

rinde her ülke polisinin bu kadar anlayış göstermediğini duyup bildiğimiz için, 

bu öykü üzerimizde çok olumlu bir etki yaptı.

Kralice’yi, yakından bir kere gördük. O zaman yazdığım, bu olayı özetleyen 

notu, olduğu gibi aktarıyorum :

— 22.7.1954'de Buckingham Palace'a gittik. Kraliçe yaz mevsiminde, bir

kaç hafta Garden Party verirmiş. Turhan'lar (Fevzioğlu) da Oxford'dan gelmiş

lerdi. Bizim bilet bir tane olduğu için, kapıdan girerken, onlara ayn müsaade al

mak gerekti. Biletlerin son kontrol yerinde, adımızı bir deftere yazarak, içeri al

dılar.
Orada Kraliçe'yi, Edinburg Dükü'nü çok yakından gördük. Kraliçe arka ar

kaya Elçilerle, sıra ile 1-2 dakika konuşuyordu.
80-100 metre kadar uzunluğundaki, muvakkat barakaların önünde misafir

lere pasta, sandviç, alkolsüz içki ikram ediliyordu. Fazla bir resmiyet yoktu. 
Göğsündeki salipten, ya da boynundaki önü kapalı, kolalı beyaz yakadan, papaz 

olduğu anlaşılan kimselerin çokluğu dikkatimizi çekti.

Fazla bir saltanat ve resmiyet yoktu. Kraliçe de dahil olduğu halde, kimseyi 

ne girerken, ne de çıkarken alkışlamadılar.

1955 yılı Ağustosunun ikinci yarısında Belçika ve Almanya'da, 10 gün süren 

bir gezi yaptık. Asıl amaç, İkinci Dünya Savaşı'nm sonlarında yanan, yıkılan Al

manya'da olup bitenleri görmekti. Benim için bir karşılaştırma olanağı da doğu

yordu. Eşim ve çocuklarımızla yola çıktık. Bu kadar yakına gelmişken onlar da 

Almanya'yı göreceklerdi.

Brüksel'de iki gün kaldık. Görülebilecek yerleri gezdik. Bir süpermarkette 

dolaşırken, çocuklar, kürdan alalım dediler. Bir kutu alıp çantaya koyduk. Otel

de kutuyu açınca, gördüğümüz kürdanlar bizi şaşırtmıştı. Tavuk (belki kaz. hin
di) tüylerinin kalemlerinden yapılmış, dişlerin arasını kolaylıkla ve rahatça te

mizleyen kürdandı, bunlar.

Buradan hemen bir genelleme yaparak, Batıkların her alanda aklını kullandı

ğına yeni bir kanıt olarak, olayı değerlendirdik. Ben yılllarla bu kürdanlardan bir

kaçını çantamda taşıdım, ülkemizde geliştirilecek kümes hayvancılığının, Kuş 

Tüyü Endüstrisine de büyük katkıda bulunacağını, bunlardan yararlanarak anlat

mağa çalıştım. O günlerde 28-30 milyon kümes hayvanı bulunduğunu istatistik

ler yazıyordu. Her aile 1-1.5 ay sürede, haftada bir tavuk yemeye kalkarsa, ülke
de tavuk kalmayacağını da, kümes hayvancılığında ne denli geri olduğumuzu vur

gulamak için söylüyordum.

Brüksel'de 2 gün kaldık. Oradan Köln'e geçtik. Burayı merkez yaparak, günü 

birliğine gidilebilecek Düsseldorf, Bonn, Konigswinter gibi yerlere gittik, Dişli 

trene bindik. Ren Nehri üzerinde gezi yaptık.

Köln istasyonuna ilk vardığımızda karşılaştığımız şu olay da bizi çok etkile

di. Burada 5-10 gün kalacaklara otel, pansiyon bulma ile görevli bir büroya baş
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vurduk. Birkaç yere telefon ettikten sonra, kesemize uygun, kentin merkezine 

yakın bir pansiyon odası bulundu. Bir de ufak ücret ödedik.

Görevli memur eşyamızı sordu. Elimizdeki ufak çantalardan başka, büyük 

bavul gibi şeylerin olmadığını öğrenince, benimle 15-20 metre kadar ilerdeki 

tramvay caddesine çıktı. 30-40 metre uzaktaki tramvay durağım göstererek :

— Oradan şu no.lu tramvaylardan birine biner, biletçiye X. durağında inece

ğinizi söylersiniz, dedi. Ve bizi taksi ücreti ödemekten kurtardı.

Biz kolaylıkla pansiyonu bulduk. Ev sahibi ve eşi kültürlü ve güngörmüş in

sanlar. Telefon üzerine, bizi bekliyorlarmış. Köln’de, yöresinde gezip görebilece

ğimiz yerleri akşam-sabah, beraberce haritalardan, prospektüslerden yararlana

rak saptıyorduk. Ev sahipleri bize en kolay, en ucuz yemek-içmek, yolculuk ola

naklarını aynntısı ile anlatıyordu. Benim Almancam bütün bunlan yapmağa ye

terli idi. Eşimin ve çocuklann İngilizcesi de hem ev sahibiyle anlaşmak, hem de 

gezdiğimiz yerlerde, istediğimizi, aradığımızı bulmak bakımından, bir güçlük 
çekmeden geziden yararlanmamıza yardımcı oldu.

Köln’de bir bankaya, para bozdurmağa girmiştik. Çıkarken, bir görevli yolu

muzu kesti ve kolonya fışkıran küçük fıskiyeyi görüp görmediğimizi sordu ve 

bizi fıskiyenin yanına götürdü. Gerçekten birkaç kişi, küçük fıskiyenin üzerine 

ellerini tutuyor ve avuçlanna toplanan kolonyayı boynuna, kulağına, mendiline 

sürüyordu. Bir kişinin küçük bir şişeyi doldurmaya çalıştığı da görülüyordu. Gö

revliye teşekkür ettik. Biz de gerçek kolonyadan payımızı aldık.

Gerçek sözcüğünü rastgele kullanmadım. Bilindiği gibi kolonyanın Almanca- 
sı Köln suyu (Kölnisches Wasser) dır. Dünyaya kolonyanın, Almanya'daki bu 

kentten yayıldığı söylenir.

Köln'de bir binanın üzerinde Belediye İmar Müdürlüğü levhasını gördüm. 

Eşim ve çocuklar, rahatlıkla istedikleri yere gidebilecek kadar, Köln'ü tanımışlar

dı. Pansiyonda buluşmak üzere onlardan ayrılarak, İmar Müdürlüğü'ne girdim. 

Beni doğru Müdür'ün odasına götürdüler. Müdür, Reuter'le çalıştığımı öğrenince, 

gösterilebilecek en yakın ilgiyi gösterdi ve bana bir saatten fazla zaman ayırdı. 

Köln'ün imar, konut, trafik vb. sorunları, personel durumu hakkında bilgi verdi. 

Oradan, Köln'le ilgili birkaç harita, plan, broşürle, Almanya hakkında turistik ya

yınlarla ayrıldım.
Müdür dış kapıya kadar benimle geldi. İki yıldan beri İngiltere'de olduğumu, 

yakında Türkiye'ye döneceğimi söylemiştim. Elimi sıkarken söylediği şu söz ba

na anlamlı geldi :
— İngilizler ne kadar disiplinli ve hak duygusu yüksek insanlar.

Bunu, disiplini ile tanınmış bir ülkenin kamu görevlisi söylüyordu.

Yollarda eğlenmeden İngiltere'ye döndük. Yol hazırlıklarımıza başlamanın

zamanı gelmişti. Yabancı bir ülkede bu kadar uzun süre kalanların dönüş hazırlık

ları arasında, bir şeyler almak, bir araba edinmek başta gelir. Araba almayı hiç 

aklımızdan geçirmedik. Bir buzdolabı, biblo gibi küçük bir dikiş makinası, plak

ları kendisi değiştiren, radyolu bir dolap, eşime bir kürk aldık. Böylece Leipzig’ 

deki kürk öyküsünden 17 yıl sonra, evimize kürk giriyordu.
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O zaman Türkiye'de televizyon yoktu. Bizden önce gidenlerin bir kesimi, na

sıl olsa birgün bize de gelecek diye, televizyon almış, bir kesimi de kiralamış. Biz 

kiralama yolunu tuttuk, üstelik kiraya veren firma gerekli bakımı ve servisi de 

yapıyordu. Evimize yerleştikten çok kısa bir süre sonra kiraladığımız televizyo

nu, Londra'dan ayrılmadan birkaç gün önce alıp götürdüler. DU bilgisini artırmak 

başta olmak üzere, televizyondan hepimiz çok yararlandık.

1964 yılının başlarında, Almanya'da yapılan ve 1 ay süren Bölge ve Şehir 

Plancılığı seminerine, birkaç Türk arkadaşla katıldım. Sürenin birinci yarısı, Batı 

Berlin'de, öteki yarısı da Batı Almanya'da, pekçok kent, kasaba ve köyü görme 

olanağı sağlayan, otobüs gezisi ile geçti. Seminere katılanlara 4-5 saat Doğu Ber

lin'i görme olanağı da sağlandı.

Batı Berlin'deki 15 günümüz, Vansee kıyısındaki Tegel’de geçti. Konferans

lar, tartışmalar da burada yapıldı, İlk gün odalarımızı gösteren görevli, banyodaki 

elektrikli traş makinasına benzeyen bir aleti göstererek :
— Ayakkabılarınızı boyayacak adamımız yok. Maalesef bunu kendiniz, şu 

makina ile yapmak zorundasınız, dedikten sonra, çeşitli boyalan ve kullanma bi

çimini gösterdi.

Seminere Orta Doğu'dan, Hindistan’dan, Pakistan'dan Müsteşar, Genel Mü

dür düzeyindeki planlama ve imar görevlileri, öğretim üyeleri katılıyordu. Bunla- 

nn çok önce hazırladıkları raporlar, çoğaltılarak dağıtılmıştı. Konferanslar, tar

tışmalar, ileri ve geri kalmış ülkelerin imar, konut, bölge plancılığı, dengeli yer

leşme vb. sorunlarının dile getirilmesi bakımından seminer çok yararlı oldu. So

nunda, yapılanlar bir raporda değerlendirildi.

Bu raporu hazırlayan komisyona ben de seçildim. Burada İranlı üyelerin gös

terdiği titizlik dikkati çekecek kadar yoğundu. Onlar sözcükler üzerinde duru

yorlar, birgün önce yazılanlann, şu ya da bu biçimde değiştirilmesi için, ertesi 

gün öneriler getiriyorlardı. Onlann bu davranışını arkadaşlarla şöyle yorumladık :
— Şahın Ülkesi İran'da, herkes jurnal edilmekten korkuyordu. Dolaylı bi

çimde de olsa, raporda totaliter yönetimi eleştiren sözler bulunuyorsa "Sen ora

da yok mu idin, niçin bunun girmesini önlemedin?" gibi suçlamalarla karşılaş

mak tehlikesinin onlan bu yola itmiş olabileceği kanısına vardık.

Semineri düzenleyen Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer örgütü ya

yınladığı D + C (Development and Cooperation) Dergisi ni bugüne dek sürekli 

olarak adresime göndermiştir.

Belki köy konulanna karşı duyduğum yakınlık nedeni ile, Batı Almanya'da

ki gezi sırasında yaptığım şu gözlem beni etkilemiştir. Bir köyde belediyenin ka

mu görevi olarak işlettiği, kütüphanesi, toplantı salonu, avlusunda çocuklar için 

salıncak, tahterevalli vb. bulunan binanın genişçe bir koridoruna buzdolaplan 

döşemişler. Bunların hepsinin üzerinde numaralar var. Ufak bir kira karşılığında, 

köylüler bunlardan yanrlanıyormuş. Fazla yağ, et. peynir (belki türlü içkiler) bu 

dolapta bekletiliyor. Bir çocuk bile anahtarla gidip, kendi dolaplarını açarak bir 

şeyler alabiliyor. Gezerken, bunu uygulamalannı gördük, dolaplara göz attık.

Bu olay ile Şemdinli'de gördüğüm havuzlar arasında bir benzerlik kurdum.
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Havuza komşular fileler, sepetler, torbalar, tulumlar sarkıtmışlar. Bunların için

de peynir, yağ, yoğurt olduğu belli oluyor. Havuza, yakındaki kaynaktan soğuk 

su akıyor. Suyun fazlasını karşıdaki oluk boşaltıyor. Havuzun temizliği ve suyu

nun soğukluğu, böylece süreklilik kazanıyor. Havuzun köpek ve benzeri hayvan

lardan korunduğunu, kimsenin başkalarının koyduğu şeyleri aşırdığının hiç gö

rülmediğini söylediler.

Buna benzer ve daha büyük çapta bir soğutma, uzun süre bekletme uygula

masını, Eğridir'in Yenice Köyü yakınındaki Zindan Mağarası nda gördüm. Babam 

Yenice Köy'de bir süre öğretmenlik yapmıştı. Yedek Subay okulunu bitirdikten 

sonra, 1940 Nisan'ı sonunda oraya gittiğimi, yukarıda yazdım. Zindan Mağarası! 

nın girişi, köylülerin "Cinibiz'den kalma" dedikleri bir taş köprünün yakınında, 

başka yerden mağaraya girmek olanağı hemen hemen yok gibi. Yörükler fazla 

peynir, yağ gibi ürünlerini buradaki belli yerlere kor ve zamanı gelince alarak ka

sabalara, pazarlara götürürlermiş. Bu yürüklerden birkaçı ile de tanıştım.

Eğridir'de bugün 5 -6 özel soğuk hava deposu vardır. Ve Zindan Mağarası

nın görevi sona ermiştir. Doğu'daki havuzların durumunu, insan, haklı olarak 

merak ediyor.

1964'den sonra, uzunca bir süre yurt dışına çıkmadım. O.E.C.D.'nın düzen

lediği Çevre Sorunları Eğitimi Seminerine katıldım. Ve 1974 Haziram'nın ilk ya

nsında, 10 günümü yurt dışında geçirdim. Seminer Danimarka'nın başkenti Ko

penhag'ın yakınındaki Rungsted denilen küçük bir kasabada yapılıyordu.

Seminerde geri kalmış (ya da ilerlemekte olan) ülke temsilcisi olarak, yalnız 

ben vardım, öteki üyeler arasında birkaç Amerikalı da vardı. Kraliçe de bir süre 

semineri izledi ve üyelere "hoşgeldiniz" dedi. Kopenhag'ın görülecek yerlerini 

topluca gezdirdiler, Saray'da bir çay ve Tuborg Bira Fabrikası'nda, tam anlamıy

la görkemli denilebilecek bir öğle yemeği verdiler.

Seminerde Alt Komisyonlar kurulmuştu. Benim katıldığım komisyonda, 

yalnız Çevre Sorunları Eğitimi açısından değil, tümüyle ileri - geri ülkeler arasın
daki ilişkileri şöyle dile getirdim :

— İleri ülkelerin bilim adamları, politikacıları sürekli olarak, geri ülkeler için 

kalkınma reçeteleri sunuyorlar. Onlar bu reçetelerin türlü ülkelerdeki uygulama 

durumunu bildikleri için, olumsuz sonuçlar ortaya çıktıkça, piyasaya yeni reçe

teler sürmenin uzmanı olmuşlardır. Aklını kullanma yoluna çok geç giren geri 

kalmış ülkelerin devlet ve bilim adamları da, etkisi altında kaldıkları ülkeye göre, 

konuların özüne yaklaşmadan, fikir ve görüş değiştiriyorlar.

Geri kalmış ülkelerin dinsel dogmalara bağlılığı da yeni fikirler hakkmdaki 
uygulamaları olmuşuz yönde etkiliyor.

Türkiye'nin durumunda belki bu konuda bir özellik var. Atatürk'le, biz din

sel dogmalardan kurtulma yolunda çok sağlam adımlar attık. Şimdi biz, sizin 

sunduğunuz kalkınma reçetelerini, dogma olmaktan çıkarıp, tartışarak kabul et

mek, yumuşatmak, ya da reddetmek yol ve yöntemlerini arayıp bulmak sorunu 
ile karşı karşıyayız.
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Toplantıyı izleyen üyeler, benim bu konuşmamı çok ilginç buldular ve "Biz 

kalkınma sorunlarına bu açıdan hiç bakmamıştık" dediler.

Dönüş yolculuğunu Fransa üzerinden yaptım. Basel Hava Alam'na, oradan 

gelinimin doğum yeri olan Mülhausen'e gittim. Ve dünürleri ziyaret ettim. Gas- 

ton YVeber'lerde iki gün kaldıktan sonra, Zürih Hava Alanı ndan, İzmir'e döndüm.

Gaston Weber arabası ile beni Zürih'e götürdü; fazlaca bir şeyler görmemi 

sağlamak için de arabayı ağır sürdü; Zürih'de bir tur attık. Böylece iki üç saat ka

dar İsviçre'de kalmış oldum.

Basel Hava Alanı İsviçre-Fransa sınırında, Toprağını Fransa vermiş, yapıları 

İsviçreliler yapmış. İki kapının birinden İsviçre'ye giriliyor, ötekisinden Fransa'ya.

Araba ile Zürih'e giderken, İsviçre sınırına yaklaştığımızda G. Weber şöyle 
dedi :

— Sınırdaki görevliler pasaport, vize gibi şeyler sormayacak, Belki köpeğin 

(köpekleri de arabada idi) sağlık karnesini görmek isteyecekler, o kadar.

Gerçekten görevli memur elini başlığına götürerek, bir selam verdi, biz de 

geçip gittik. Köpeğin sağlık karnesini de görmek istemediler. Bu küçük olayı ben 

Avrupa Birliği'nin somut bir uygulaması olarak değerlendirdim.

1978 Eylülünün sonunda, E, Reuter'in ölümünün 25. yıldönümü nedeni ile 

yapılan anma törenlerine katılmak üzere, Batı Berlin'e gittim. Başbakanlığa yaz

dıkları mektupta. Berlin Senatosu'nun yayınladığı Berliner Forum Dergisi'nin 

Reuter özel sayısında bir Türk'ün yazısının da bulunmasının arzulandığı belirtili

yordu. Mektup altındaki notda :

Profesör Fehmi Yavuz'un Ernst Reuter in der Türkei kitabını Senatomuz 10 

yıl kadar önce yayınlamıştı, deniliyor.

Başbakanlık. Berlin'den gelen mektubun fotokopisi ile, kendi görüşlerini 

SBF Dekanlığı’na ulaştınyor. Hazırladığım yazı bu özel sayıda çıktı.
Alman Büyük Elçiliği beni ve adını vereceğim, Reuter'in öğrencisi üç kişiyi 

Berlin'e davet etmek istediklerini bana bildirdi. Şerif Tüten, Şinasi özdenoğlu ve 

Ziya Eralp adlannı verdim. Böylece 4 kişi 28 Eylül akşamı Berlin e vardık. Hava 

alanından bizi Berlin'in lüks bir oteline götürdüler.

Reuter'in ölüm yıldönümü olan 29 Eylül'de, anma töreni mezarı başında ya

pıldı. Çok geniş kapsamlı bir program hazırlamışlar. Ben bunların hepsine katıla

madım. üstelik zaman bakımından çakışmalar da oluyordu. Benim adımı Ernst 

Reuter Oberschule'de yapılacak olan açık oturumda, konuşmacı olarak progra

ma koymuşlar. Willy Brandt ile ortaklaşa, Reuter hakkında büyük bir yapıt ha

zırlamış olan Richard Löwental de konuşmacılar arasında idi,

Ernst Reuter Oberschule'nin öğrencisinin en az 1/3'nün Türk olduğunu söy

lediler. Orada birçok Türk öğretmenle tanıştım. Reuter'i, çarpıcı yönleriyle dile 

getiren bir senaryoyu 10 kadar öğrenci sahneledi, Bunlann belki yarısı Türktü. 

Benim Ernst Reuter in der Türkei kitabımdan da pek çok parça yinelendi.
Beni çayda, yemekte Reuter le ilgili soru yağmuruna tuttular. Programın 

pek azını izlediğimi söylemiştim. Ama öğrencilerle, öğretmenlerle. Ernst Reuter
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hakkında yapıt vermiş kişilerle 4-5 saat birarada bulunmak beni mutluluğun do

ruğuna ulaştırdı. Bu gezi sırasında Reuter'in damgasını Berlin'e vurduğunu, bir 

daha somut örnekleriyle gördüm.

O akşam Berlin televizyonu Reuter hakkında uzun bir program yayınlaya

caktı. Onu da izleyemedim. Ankara’ya gelen bir televizyon ekibi SBF'deki çalış

ma odasından, yaşadığı yerlerden görüntüler almış, beni ve kürsü arkadaşlarımı 

konuşturmuştu. Bir Türk öğrenci, program verilirken ekrandan beni, fotoğraf 

makinası ile yakalamış ve çektiği resmi ertesi gün vermişti.

Berlin'de bir hafta kaldım. Öteki üç arkadaş, ayrı günlerde Türkiye'ye dön

dü. Bu fırsattan yararlanarak, daha önce Türkiye'ye gelmiş olan, Doktora öğren

cilerinden birkaçına danışmanlık yaptığım Lutz Lehman'ın Enstitüsü'nde öğre

tim üyeleri, doktora öğrencileri ile birkaç toplantı yaptık. Türk öğrencileri örgü

tü, Berlin'e geleceğimi öğrenince, Ankara'ya bir mektup yazarak, Berlin'de ve 

Batı Almanya'nın birkaç kentinde konuşma yapmamı istemişlerdi. Bunlardan 
yalnız Berlin'deki gerçekleşebildi.

50-60 kadar Türk işçisi ile, bir Türk kahvesinde sohbet fırsatı buldum. Türk 

işçilerinin yan nüfusunu oluşturduğu Kreuzberg'de birkaç saat geçirdim. Orada 

karşılaştığım, Arifiye Köy Enstitüsü’nü bitirdiğini söyleyen bir arkadaş şöyle 
dedi :

— Öğretmen kıyımına, baskılara dayanamayıp buraya geldim Akçalı yön

den durumun çok iyi, ama ülkeden ayrılıp buraya gelmekle, mesleğime ihanet et 

tiğim kanısı altında eziliyorum.

Burada adlannı sayamayacağım, bir kesimi Bonn'dan gelen pekçok devlet 
adamı ile tanıştım. Reuter'in oğlu Etzart Reuter ve kızı Hella Reuter de Berlin'e 

gelmişlerdi. Yukanda belirttiğim gibi, programların çok yüklü olması yüzünden, 

onlarla istediğim gibi, uzun süre oturup eski anıları canlandıramadım. Reuter’in 

oğlu okula Ankara'da başlamış ve ilk, orta okulları, liseyi orada bitirmişti. Bir 

Türk firmasında çalışan Hella ise babası ile Almanya'ya dönmemiş ve daha uzun

ca bir süre Ankara'da kalmıştı.

Yanımda götürdüğüm, Reuter'in yayınlanndan birkaçını, gerekli yerlere ver

dim. Berlin'de kaldığım sürede hemen her akşam bir tiyatroya, operaya, konsere 

götürdüler. Her şeyin ayrıntısı ile düzenlendiğini gösteren bir örnek vererek, bu 

konuyu kapatıyorum. Opera-tiyatro biletleri ile birlikte, vestiyere ödeme yapıl

dığını gösteren kuponlar da vermişlerdi.

X/B

YURT İÇİ GEZİLERİM

İş güç kesiminde, özel yaşamımı ilgilendiren gezilerin birkaçına değindim. 

Burada halkla ilişkiler, toplumu, ülkeyi yakından tanıma yönü ağır basın gezilere 

çokça yer ayırmak istiyorum. Belki bunları kesin çizgilerle, birbirinden ayırmak 

olanağı yoktur, ama yine de böyle bir kümelendirme yararlı olabilir diye düşün

düm. En az 40 yıldan beri :
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"Her fırsattan yararlanarak, bir karış fazla yurt toprağını tanımak"

İlkesini gücüm yettiğince uygulamaya çalıştım. Adını bu kadar çarpıcı ola

rak koymadan, yukarıda yer yer, örneğin izcilikten, boş zamanlan değerlendir

mekten söz ederken, bu ilkeye değindim. Rakam olarak şunu söyleyeyim :

66 ilin merkezini görmüş bulunuyorum, inanmamakla birlikte, yeri geldik

çe, şaka için "67 nci il merkezini, nazar değmesin diye, şimdilik görme çabası 

içine girmiyorum" diyorum.

66 İlden pek çoğunun ilçelerini, bucaklannı, köylerini gördüm, özellikle 

Van ve Hakkâri'nin, birçok Doğu ilinin ilçelerini, bucaklarını ve de pek çok kö

yünü gördüm. Kurucu Meclis Üyesi iken, yaptığım Anayasa'yı tanıtma gezisinden 

söz ederken Van ve Hakkâri'de gördüklerimin pek çoğunu anlattım.

Bir yeri kötülemek için : "Canım gidilecek, görülecek yer değildir, gittiğine 

değmez" sözü çok kullanılır. Kendiniz gider, görürseniz, hem birinci el bilgi edi

nirsiniz, hem de birçok yanlış, duygusal nedenlere dayanan yargıların düzeltilme

sine yardımcı olabilirsiniz.

Bir yeri bir kez görmek de yeterli değildir. Hele bizim gibi hızla değişen, ge

lişen bir toplumda, birkaç yıl içinde fizik görünüşü, caddeleri, parkları, çarşısı iş 

güç durumu ile hızla değişen pek çok kent, kasaba ve köy vardır. Belki sosyal 

coğrafya dalında çalışanlar bu değişiklikleri düzenli biçimde izliyor. Gücü yeten 

herkesin gördüğü yerleri, fırsatını bulup yeniden görme isteğini yitirmemesi doğ

ru olur.

Seydişehir'de Alüminyum Fabrikası yapılmadan 66 leblebi yapan iş yeri var

mış. Bunun sayısı 6 'ya inivermiş. Rauf Beyru'nun imar Planı raporundan bunu 

öğreniyoruz. Mübeccel Kıray'ın Karadeniz Ereğlisi hakkmdaki yapıtı bu türlü de

ğişiklikleri dile getiren canlı bir örnektir. Doğup büyüdüğüm İsparta'ya 3 gün 

için gitsem, evden çarşıya, çarşıdan eve, hep değişik yollardan gider gelirim. Bel

ki 5 dakikalık yol 15-20 dakikaya çıkar ama, değişiklikleri görmek, anılan yeni

lemek bakımından, insana çok şeyler kazandınr.

Yurt içi gezilerimin hepsini sayıp dökecek değilim. Fırsatlardan yararlanma 

deyimi üzerinde biraz durmak, kendi yaşamımdan birkaç örnek vermek isterim. 

1944'de Şile'de ikinci askerliğimi yaparken, birgün genellikle Subaylann gittiği 

bir kahveye uğradım. Şöyle yakınmalar vardı :

— Muvazzaf olmak suç mu? Bunu bir yedek subay da yapabilir.

Konu şu imiş, Taburumuzun bağlı olduğu Ömerli deki Tugay dan telefonla, 

bir üsteğmen Muvazzaf subay istemişler. Doğu'ya gidecek terhis eratını götüre

cekmiş. Ben şaka olsun diye :

— Muvazzaf ve üsteğmen değilsek, başımız da kel değil Bu işi biz de yapa

rız. isterseniz, benim bu işe gönüllü olduğumu Tugay'a bildirin, kabul ederlerse 

ben gideyim, dedim.
Arkadaşlar işi çok ciddiye aldılar. Telefonlar işlemiş, sonunda

— Fehmi Yavuz, şu gün Selimiye Kışlasında hazır bulunsun, türlü birlikler

den özel trenle Doğu'ya gidecek terhis eratının belgeleri kendisine verilecek vb. 

demişler.
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Ben eşimi ve oğlumu İstanbul’daki bir akrabamıza bıraktım ve ilk doğu ge

zisini yaptım. Dönüşte Ankara'ya uğradım, o günlerde terhis emrim de çıktı. Yıl

başında Ankara’ya döndüm.

Sevkiyatla ilgili olayların ayrıntısına girmeyeceğim. Bu yolculuğun bana pek 

çok şey öğrettiğini söylemek isterim. 4 Aralık Mülkiye'nin açılış yıldönümünü 

Erzurum'daki 10 kadar Mülkiye li ile kutladım. Erzurum'un yakınındaki Köy 

Enstitüsü'nde bir gece kaldım. O zaman Erzurum Genel Müfettişlik merkezi idi. 

Bu örgütün özellikleri, çalışma yöntemleri hakkında da görevli arkadaşlardan bil
gi aldım.

öğrenci gezileri için de ben gönüllü idim. Çoğunlukla bana sormadan: "Feh

mi Yavuz'un Başkanlığında şu kadar öğrenci, şuralara gidecektir’’ anlamındaki 

yazıyı Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderirlerdi. Yolluk, avans işleri için bu gerekli 

idi. Ben de halk deyimi ile "gık demeden", işleri yürütürdüm.

Ülkeyi tanımak, yine tanımak zorunluğu üzerinde ne kadar durulsa azdır. 

Fadıl Hakkı Sur hocamızla yaptığım, beni şumartacak düzeydeki şu sohbeti dile 
getireceğim.

Bir gün Fakülte'deki odama geldi. Ve kendisi hakkındaki yakınmalarını ve öz 
eleştirisini şöyle dile getirdi :

- Ben de bu ülkenin çocuğuyum, ama bir yabancılaşmanın kurbanıyım. 

Ben iki yabancı dili rahat konuşurum Fransızca, İngilizce fıkralar anlatır, ders ve 

konferans verebilirim. İngiltere'de, Amerika'da vb. katıldığım bir koktelyde ağzı

ma bakıtınm. Kendi ülkemde ise, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük birkaç kent 

dışındaki bir yere, kasabaya gitsem, otele nasıl girilir, lokantada nasıl yemek ıs

marlanır vb. bunları beceremem Sen belki bildiğin yabancı dillerle benim yaptı

ğımı yapamazsın, ama herhalde bu ülkenin köyünde, kasabasında, doğusunda, 

batısında rahat dolaşırsın. Senin bu alandaki üstünlüğün dostlar başına.

Profesör Sur, hem açık bir yüreklilikle özeleştiri yapmış, hem de ülkenin ka

nayan büyük bir yarasına parmak basmıştır, Osmanlı Devleti'ni yıkan, Sarayın, 

Medresenin halktan kopması olmuştur. Atatürk'ün Ankara'yı Başkent yapması, 

halka yaklaşma bakımından, yapılan tüm devrimlerin başında yer alır. Yabancı 

ülkelerde yapılan toplantılarda şakır şakır konuşmak, Amerika, Fransa, İngiltere 

Üniversitelerinde ders okutmak, Dışişleri Bakanlığı'nm örgütlerinde çalışmak ko

lay ve herkesin yapabileceği şeyler değildir. Ama bunlar kendi toplumumuzdan 

kopmayı, yabancılaşmayı gerektirmez. Yer yer, zaman zaman ülkeyi, toplumu- 

muzu tanıma işi de, rastlantılara bırakılmamalı, belli kurallara, yöntemlere göre 

sürdürülmelidir.

Bu konuya girmişken birkaç örnek daha vereceğim. Birinci Beş Yıllık Kal

kınma Planı döneminde toplum kalkınması pilot çalışmalarının yapıldığını yu- 

kanda söyledim. SBF’de yapılan bir seminerde, Ankara üniversitesi'nin türlü Fa

kültelerinden gelen öğretim üyeleri değerli katkıda bulundular, sorular sordular. 

Ziraat Fakültesi'nden bir Profesör :

— Biz. birkaç profesör köye gitsek, hangi konu üzerinde çalışmamızı yo

ğunlaştırmayı önerirsiniz? diye sordu. Ben kısa bir duraklamadan sonra :
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— Gitmemenizi öneririm. Çünkü toplum kalkınmasında başarının anahtan, 

işe duyulan ihtiyaçtan (felt needs) başlamaktır. Köylünün duyduğu ihtiyacı ise 

Ankara'da saptayarak yola çıkamazsınız. Bunu yerinde ve geleneksel lider olan 

ağadan, şeyhten, imamdan değil, doğal liderlerden öğrenebilirsiniz, dedim.

Aziz Nesin’in bir öyküsünün başlığı "Üniversite Heyetinin Bir Köyde Sosyo

lojik İncelemesi"dir. Orada köylülerin, üniversite geliyor, Profesörleri geliyor, 

diye dağlara kaçtığı, güldürü havası içinde dile getirilir.

Bu konu, Amerikan Barış Gönüllülerine değinmeden geçiştirilemez. Kürsü

müzde, o günlerde asistan olarak çalışan Müslim özbalkan Gizli Belgelerle Ameri

kan Barış Gönüllüleri adlı kitabında, işin perde arkasını, karanlık yönlerini bel

gelerle açıkladı. Ben yalnız halkla ilişkiler, yabancılaşma açısından Barış Gönül

lüleri olayına değineceğim

Toplum kalkınmasını kuşa benzetenler, İkinci Beş Yıllık Plan'dan çıkaran

lar, köyde muhtar-imam-öğretmen var. Bunlar el ele versin, köyü kalkındırsın 

dediler. Amerikan Barış Gönüllülerini, nerede ise, baş tacı yapma hevesine girdi

ler. Bunlann bir kesimi, toplum kalkınmasını yürütmek üzere köylerde yaşadı, 

yetkililerden köy sorunlarımızı onlardan öğrenecek kadar ileri gidenler oldu, 

özetle, Amerikan Banş Gönüllülerine gösterilen yakınlık, verilen değer, köy öğ

retmenleri için geçerli olsaydı, toplumumuzun sorunlan çok daha iyi anlaşılır, 

değerlendirilir ve başanlı çözümlere ulaşılabilirdi.

Berlin'de işçilik yapan, Arifıye Köy Enstitüsü çıkışlı öğretmenin daha önce 

değindiğim şu sözü kulağımızda küpe olmalı, diyeceğim :

— Burada işim çok iyi, bol para alıyorum. Baskılar karşısında ülkeyi ve mes

leğimi terketmek zorunda kaldım. Ama mesleğime ihanet ettiğim kanısındayım.

Batı Anadolu'daki gezilerimden özetle şöyle söz edeceğim.

Çoğunlukla bunların çarpıcı yönleri azdır. Buraların başlıca özelliği feodal 

yapıyı kınnış olmalannda toplanır. Doğu Anadolu ise tüm, ya da yarı feodal ya

pıdan kurtulma çabaları içindedir.

Batıda yaptığım gezilerin eğitimle, jüri toplantıları ile ilgili olanlanndan yer 

yer söz ettim. Burada kısaca 1952 yazında Türk Tanmınm Makinalaşması Anketi 
nedeni ile, gece gündüz demeden Manisa, İzmir. Aydın, Muğla, Antalya illerinde, 

ilçelerinde yaptığım bir ay süren geziyi anmadan geçemiyeceğim

Anketçiler önce Ziraat Fakültesi'nin Ziraat Makinaları bölümünün makina 

parkında 3-5 gün makinaları tanıma stajı gördüler. Bunlara ben de katıldım ve 

pek çok şey öğrendim. Sonra her öğrenci kendisine aynlan ilçelere gönderildi. 

Benim gibi, birkaç arkadaşa da, birkaç ildeki çalışmalan denetleme görevi veril

di. Raporun hazırlanmasında ben de görev aldım. Sonuç Türkçe ve İngilizce, iki 

ayrı kitapta yayınlandı.

Gezinin anketle ilgili olan yönünü, karşılaştığım Kaymakam arkadaşlan, es

ki dostlan, yeni tanıştığım ziraatçılan, doktorları, oldukça aynntılı biçimde gü

nü gününe bir deftere yazmışım. Yollarda karşılaştığım otobüs ve kamyonların 

adları da bu defterde var. Birkaç örnek vereyim:
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Güle Güle, Beni de Al — Kalp Kırma — Gönül, Selamet — İstikbal, Zafer, Ya

vuz — Yıldız — Aslan Yavuz — Kanarya — Dağlan Aşan Karaşilebi — Uçan Hale — 
Şirin — Hepbirlik — Afacan.

Eşim ve çocuklarla kıyı kent ve kasabalanna, otel ve motellere yazın yaptı

ğımız dinlenme gezilerinin hepsi Batıda olmuştur. Akdeniz'de Silifke Taşucu, 

Alanya, Side, Fethiye, Antalya, Marmaris; Ege'de Didim, Kuşadası, Çeşme, Gü

müşsüyü (Gümüldür); Marmara'da Ören, Akçay, Gemlik, Mudanya, Yalova, Pen

dik; Karadeniz'de Akçakoca, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon 15 günü 

geçmemek üzere, birkaç gün kaldığımız yerlerdir. Bunlar arasında Alanya ve ya

kınındaki moteller en çok gittiğimiz yerlerdir. Bunun nedeni İsparta'ya yakınlık

tır. Alanya'ya gidiş, ya da dönüşte, çoğunlukla İsparta'ya da uğruyorduk.

Batı'da, tek başıma yaptığım geziler arasında, konferansla ilgili olanlardan 
da söz etmek isterim. Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümünde 15 yerde ko

nuşma yaptım. Konular : Atatürk ve Başkent Ankara, Lâiklik, Lâik Eğitime Ge

çiş, Yazı Devrimi, Darülhilafet ül Aliye Medresesi Anılanm, Köy öğretmenliği 

Anılanm yöresinde toplanıyordu.

Ankara dışında Konya'ya gittim. Ankara İI’i içinde ise Delice. Ayaş. Polatlı' 

ya. f
Eski yıllarda Ankara dışında pek çok yerde konuştum. Bunlar arasında ön

ceden planlananların yanında, rastlantı sonucu olanlar da vardır, örneğin toplum 

kalkınması, planı tanıtma seminerleri için gittiğim yerde, konferans vermem 

önerilirse, hiç mazeret göstermeden (naz etmeden) "olur" demek yolunu tutma

yı doğal sayıyordum.

önceden planlananlar arasında TÖS un Adana ve Eskişehir'de düzenlediği se

minerlere kat ıldığımı anmak isterim, öğretmenler Derneği adına. Talip Apaydın 

Amasya'ya çağırmıştı. Tokat'ta yaptığımız toplum kalkınması seminerinden dö

nerken, Amasya'da birkaç gün kalarak, o çağrıya da uydum, öğretmen arkadaş- 

lann çağrısı üzerine, Karaman'da da Toplum Kalkınması ve Din Eğitimi konula

rında iki konuşma yaptım.

Bâlâ'ya da öğretmenler çağırdı. Konu yine toplum kalkınması. Her ayın bi

rinde, aylıklannı almak için köy ve bucak öğretmenleri ilçeye gelirmiş. Bu fırsat

tan yararlanarak kendi aralannda, ülke sorunlannı tartıştıklan, bir konferansçıyı 

dinledikleri de olurmuş.

Mart 1963 başında beni de çağırdılar. Bâlâ'ya sabahın erken saatlerinde gi

dip, akşam Ankara'ya döndüm ve toplum kalkınması üzerinde konuştum. 3 Mart 

1963'de Bâlâ Belediye Başkam'ndan, şu anlamda bir telgraf aldım :

— Bâlâ'da verdiğiniz konferansta, halkın daha yeterince örgütlenmediğini, 

ne istediğini bilecek, haklannı savunacak düzeyde baskı grubu olamadığını söyle

mişsiniz Sizi Bâlâ ya davet ediyorum. Burada ne istediğini bilen insanlan karşı
nıza çıkaracağım.

Ben bir mektubu ve o günlerde çıkan Memlekemizde Toplum Kalkınması ki

tabımı postaladım. Mektupta :
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- Size bir kitabımı gönderiyorum. Belli yerlerine işaret koydum. Burada da 

sayfalarını veriyorum. Zahmet edip oralan okursanız, belki daha iyi anlaşma or

tamı yaratılmış olur. Gerekirse Bâlâ ya da gelir, hem sizinle, hem de karşıma çı

karacağınız bilinçli insanlarla tanışırım. Ankara'ya yolunuz düştüğü anlaşılıyor. 

SBF’ye uğrarsanız, tanışmış oluruz, dedim.

öte yandan, beni Bâlâ'ya çağıran öğretmenler hakkında soruşturma açıl

mış. (Belediye Başkanı'nın, daha üst düzeydeki politikacıların baskısı ile soruş

turmanın açıldığını söylemek spekülasyon sayılmız). 3 Merkez Müfettişi, yaptık- 

lan soruşturma raporunu şöyle bağlamışlar : "Fehmi Yavuz'un Bâlâ'da bir kon

ferans vermesini sağlayan meslektaşlarımızı suçlamak değil, kutlamak gerekir.

Batı kesiminde yaptığım gezilere şu 3 konferansla son vermek istiyorum.

1963 yazında Sosyal ve Ekenomik Araştırmalar Derneği'nin Çınar Oteli nde 

düzenlediği konferansa katıldım. Benim konum "Cumhuriyet Türkiyesi'nde Köy 

ve Şehir" idi. Metinler Türkçe ve İngilizce, iki ayrı kitapta yayınlandı. 17 8.1963' 

de yazdığım notlardan şu parçayı aktarıyorum :
"Konferansın çok masraflı olduğu muhakkak. Onların bir konferans için 

harcadıkları para ile bizim, seviyeyi düşürmeden, 10 konferans yapabileceğimiz 

kanısındayım".

1963 Eylülünün ilk yansında. Pedagoji Derneği'nin Adapazan'nda düzenledi

ği konferansa katıldım Benim konum "Nüfus Artışı ve Şehirleşmenin Doğurdu

ğu Problemler" idi. Metin Pedagoji Dergisi’nde yayınlandı. Bu konferans hakkın

da yazdığım notlardan şu satırları aktanyorum :

"Konferans öğretmenlik anılarımı canlandırma bakımından güzel bir fırsat 

oldu. Fakat öğretmenler zaman zaman hisleri ön plana alıyorlardı. Mesela konuş

macıyı kutlamak için hemen kürsüye fırlayanlar çoktu. Sahnedeki kürsünün etra

fı kucaklaşma, el öpme sırasını bekleyenlerle dolup taşıyordu. Zihni disipline 

çok ihtiyacımız var".

3 cü geziye eşim de katıldı. Bahri Savcı, emekli öğretmen yeğeni Sâlim Sav- 

cı'ya, uzun süredir uğramadığı köyüne, eşi ile gelmek için söz vermiş. Bu geziye 

biz de katıldık. Ve Çorum'un bir köyüne (Seciyen) Çampınar köyüne gittik. Gi

derken Çorum'da pek az eğlendik. Osmancık ilçesinde araç değiştirmek için bir 

süre bekledik, öğretmenler hemen bir sohbet toplantısı düzenlediler, ikimizi ko

nuşturdular, sorular yönelttiler. O gün köye vardık. Gece yarısına kadar köyEiler 

akın akın kaldığımız eve geldiler. Pek çoğunun soyadının Savcı olması dikkatimi 

çekti.

Ertesi gün Gümüşhacıköy’e gittik. Ve köye döndük. O akşam eskiden 4. K. 

binası olarak yaptmlan Halk Odası'nda, önce bir sohbet toplantısı yaptık. Sonra 

köylüler 3 saat kadar oyunlarını sergilediler, türkü söylediler.

Ertesi gün yine Osmancık üzerinden Çoruma geldik. Giderken, dönüşte bir 

gece kalmak üzere söz vermiştik. Bu fırsattan yararlanarak, planlar üzerinde bilgi 

edindiğim, kendisinden ayrıntılı bilgi aldığım, Behruz Çinici'nin Çorum'daki 

1000 konut projesinin uygulamalannı yerinde gördüm Yarı prefabrike denebile
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cek parçaların yapıldığı atölyeleri gezdim. Yemekte de bu konu üzerindeki ko

nuşmalar sürdürüldü.

Akşam, büyük bir salonda yapılan toplantıda ikimizi konuşturdular. 29.4. 

1974'de yazdığım notlar, şu satırlarla son buluyor :

"Yeniden gelmemiz için bizden söz almak istediler. Baskı yaptılar. Söz vere

medik. Bu türlü gezilere sık sık çıkmak çok gerekli. Ufak bir planlama ile bu iş 

gerçekleştirilebilir. Değişik yerlere gidilebilir. Günübirliğine olabilir. Hafta sonla

rı gidilebilir. Bizim için de çok öğretici oluyor."
Doğu Anadolu Gezilerim :

Şile’de ikinci askerliğimi yaparken, 1944 yılı sonlarına doğru, Erzurum'a 

terhis eratı götürdüğümü yazmıştım. Kurucu Meclis üyesi iken, Van ve Hakkâri' 

de yaptığım, Anayasa'yı tanıtma gezisi sırasında gördüklerimi de açıklamış bulu

nuyorum. 1945'de, Hamit Sadi Selen'in Başkanlığında, son sınıf öğrencileri ile 

yapılan geziye ben de katıldım.

Avans almak için, Mektep Muhasebeciliğine gittiğimde, orada görevli olan 

Ömer Bey, konunun Doğu Gezisi olduğunu öğrenince, bana yer gösterdi, kahve 
ısmarladı. Bir yandan işlemi yürütüyor, bir yandan da Doğu hakkında şunları 

söylüyordu :

— Çok güzel yerler göreceksiniz, dürüst insanlarla karşılaşacaksınız, her şe

yin iyisi, insanın iyisi Doğu'dadır. Güneş bile Şarktan doğuyor.

Reuter Almanya'ya dönmemişti. Bitlis Belediye Başkanı Suphi Menteş An

kara'ya geldikçe Mülkiye’ye uğrar, Reuter'Ie sohbet ederdi. Menteş bir gelişinde 

Reuter i Bitlis'e çağırmış, Gezimizin öyküsü buradan başlıyor. Reuter sağlık ne

deni ile katılamadı. Yola çıkmışken, öğrencilerle Van'a kadar uzanmayı uygun 

bulduk.

Kurtalan'a trenle, oradan Bitlis'e, belediyenin otobüsü ile gittik. Burada Sup

hi Menteş'in birçok başarıları arasında, otobüs işletmeciliğine ve Buğday stoku 

konusuna değinmek istiyorum. Zamanında, arızasız gidip gelen, sefer yapan şo

förlere prim veriyormuş. Yerler numaralı ve bilet alırken hiçbir kimseye ayrıcalık 

tanınmıyormuş. örneğin yer kalmadığı için bir Mülkiye Müfettişi başka arabada 

gitmek zorunda kalmış.

Buğday öyküsü de şöyle : İller Bankası’ndan, elektrik santralı için birkaç 

yüzbin TL. kredi almışlar. Savaş çıkınca makinalar getirtilememiş. Belediye Baş

kanı bu para ile buğday almış ve depolan doldurmuş. Bitlis fırınları hani harıl 

ekmek çıkanyormuş; buğday, ekmek sıkıntısı çeken komşu ilçeler, bucaklar, 

köyler için Bitlis ekmek kapısı olmuş. Şoförler, yolcular Bitlis'ten geçerken hey

belerini, sepetlerini ekmekle dolduruyorlarmış.

Başkan bizi, Ramazanın son günü, Zaroağa'nın doğum yeri olan Mutki'ye 

gönderdi. Buraya ilk kez motorlu bir araç gidiyormuş. Bayram sabahı Mutki'de, 

unutulmayacak Folklor gösterileri izledik.

Bir PTT memuru :

— Ben buradaki işimden memnunum Cumhuriyetin Batı'ya sağladığı hiz
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metleri, yenilikleri, nimetleri görmek için, birkaç yıl orada çalışmak istiyorum, 

aracılık eder misiniz? dedi.
Ben not aldım. Selen hoca ile, Ankara'ya döndüğümüzde arkadaşı olan, PTT 

Genel Müdürüne uğradık ve Doğulu memurun dileğini ulaştırdık. Genel Müdür 

içini çekti ve şöyle dedi :
— Bu nakil benim için birkaç dakikalık bir iş. Şimdi emir veririm, adam 15 

20 gün sonra, Batı'daki görevine başlar. Ancak birçok örnekler bize şunu göster

di : Doğu şivesi ile konuşan bu memurlarla, kısa zamanda arkadaşları alay etme

ye. onları "Kürt Mehmet, Kürt Haşan vb." diye çağırmaya başlıyorlar. Bunlan gi
şelere versek, bu sefer vatandaşlar "Nereden buldunuz bu dil bilmez, laf anlamaz 

adamı" diye yakmıyorlar.
Sonunda bunlar eski yerlerine naklini istiyorlar ve daha fenası Batı hakkın- 

daki sempatilerini, hayranlıklarını da yitiriyorlar. Bu arkadaşı nakledersek iyilik 

etmiş olmayız.

Bitlis'e dönmek için arabaya binerken 70-80 yaşlarındaki bir Mutki'linin şo

före yalvardığını gördük. Adam hiç motorlu araca binmemiş. "Beni de arabaya 

alın, biraz sonra indirin" diyormuş. Adam belki 10 kilometre bizimle yolculuk 

yaptı. Arabada ve inerken, bayram çocukları gibi seviniyordu.

Bitlis'te yattığım Selamet Oteli nin 2 nolu odasında, bir dikmeye eski harf
lerle yazılmış, üzeri kontrplakla yan kapalı bir şiiri 16.9.1945'de yazmışım. Bu

raya alıyorum :

Ey Zair Ne Bulduk?

Bir Kış Günü Rahva'da yürüdük afet bulduk,

Geldik buraya sanki İlâhi cennet bulduk.

Gerçi mihnet ve cefa hiç bitmedi amma,

Şükredip Allah'a bunda da hikmet bulduk.

Menzilimiz erdi karar bu hanı şerife,

Güya ki rahat ve tab'a saadet bulduk.

Bitten, pireden, nice haşaratı habisten 

Hissemize aynlmış hayli bir kısmet bulduk.

Ez kaza defi hacet için gittiğimiz yerde,

5 dakika ikamette dahi zulüm ve meşakket bulduk.

Her taşı müheyyayı sukut bu kal'a dibinde,

Doğrusu han tesisinde dahi isabet bulduk.

Bedbahtlann âlâmını birden kesmek için.

Bu tedbiri almakta keramet bulduk.

400 senedir olduğu yerde sayan bu şehri hazinde,

Gelmiş geçmiş Vali-i vilâyette maharat bulduk.

Nice teftiş, nice nazır geçmişse de burdan,

Biçarelerin hepsinde zafı basiret bulduk.

Ferzendi nisasını dahi bu kârı kadimin 

Hepsini furuber, hepsini sekalet bulduk.

Frenk ile idrar yanşı etmekte cerait
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İbret ile hale bakıp, bunda da cinnet bulduk.

Nihayet ismi selamet olan bu hânı latiften 

Dağ, bayır demeyip, yola çıktık da selamet bulduk.

Hakkın işidir, bir şey denemez bu hali garibe,

Bu serencamda da ayrı safa, ayrı bir hikmet bulduk.

22.12.1944, Fakir Derviş Ahmet.

Bitlis'ten Tatvan’a, oradan da vapurla Van'a geçtik, Tatvan'da Devlet Deniz 

Yollan’nın güzel bir oteli var. Vapuru da bu kuruluş işletiyor. Vapur akşama 

doğru Erciş’e vardı. Geceyi orada geçirdik. Fener yokluğu nedeni ile vapur gece 

seyretmiyormuş.

Van eskiden kıyıda imiş. Savaşlar nedeni ile yanmış yıkılmış ve yeni Van 7-8 

kilometre içerdeki, eski bağ ve bahçelerin bulunduğu yerde kurulmuş. Van'a gi

derken, Göl'ün kuzeyindeki Ahlat'la Adilcevaz'a da uğramıştık. Van'dan günübir

liğine, Göl'ün güneyindeki Gevaş'a gidip geldik. Böylece Göl'ün çevresini tümden 

görmüş sayılırız.

Gevaş'tan, küçük bir tekne ile Ahtamar Adası’na gidip geldik. Ahtamar'da 

oldukça iyi korunmuş bir kilise var. Adının öyküsünü de şöyle anlattılar :

Kilise'nin Papaz'larmdan birinin kızının, Tamar adında, karşı sahilde oturan 

bir sevgilisi varmış. Kız gece, el ayak çekildikten sonra, penceresine bir mum ko

yarmış. Sevgilisi Tamar, karanlıkta mum ışığına doğru yüzerek gelir, adaya çıkar

mış. İki sevgili buluşurlarmış. Bir gün kızın babası bu oyunu sezmiş ve yanmakta 

olan mumu söndürmüş. Tamar karanlıkta yönünü şaşırmış, geriye dönememiş. 

Adaya çıkamamış ve boğularak ölmüş. Kız "Ah Tamar, ah Tamar" diye uzun 

süre yas tutmuş ve ağlamış. Adanın adı da Ahtamar olmuş.

Van'da, Cilo Dağları araştırmasından dönen, Reşat îzbırak ve arkadaşlan ile 
karşılaştık. Doğu sorunlarını çok iyi bilen ve bir de gazete çıkaran Yakup Kuşçu 

ile uzun sohbetler ettik.
Yine vapurla, otobüsle, geldiğimiz yoldan, Bitlis üzerinden, Kurtalan İstasyo

nuna geldik. Siirt'e çok yaklaşmıştık. Ertesi gün geçecek olan treni beklemek 

için, geceyi Kurtalan’da geçirmektense, Siirt'te geçirmenin daha uygun olacağını 

Bitlis'te söylemişlerdi.
Kurtalan Kaymakamlığı'na, birkaç öğrenci arkadaşla gittim Kaymakam Sürt' 

te imiş. "Biz de Siirt'e gidiyoruz, orada görüşürüz", dedik ve kaymakamlıktan 

ayrıldık, öğrencilerin ve benim göğsümdeki Mülkiye rozetini gören jandarmalar 

telaşa düşmüşler, hemen Siirt Valiliği'ne telefon açmışlar ve şöyle demişler :

4-5 kişi geldi. Kaymakam beyi sordu. Biz Siirt'te olduğunu söyledik. 

Kim olduklarını söylemediler. Hepsinin yakasında, kaymakam beyin yakasında- 

kine benzeyen rozetler vardı.
Zati Sungur Siirt'te programlarını uyguluyormuş. Kaymakam da Vali ve baş

ka kamu görevlileri ile, temsil verilen salonda imiş. Kurtalan'daki jandarmaların 

verdiği telefon haberi ulaşınca, "Olsa olsa bunlar Mülkiye Müfettişidir. Siirt'e 

baskına geliyorlar” diye telaşlanmışlar. Siirt’in girişine sivil bir komiser çıkarmış
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lar. Durum anlaşıldıktan sonra rahatladılar. Programın bir kesimini biz de seyret

tik. Ertesi gün trene yetişerek Ankara'ya döndük.

Doğu Anadolu'da yaptığım gezilerin tümü bir düzineden aşağı değildir. Bun

ların ikisi dışında, hepsinden ayrıntılı biçimde söz etmeyeceğim. Bu iki geziden 

birini Halil İnalcık’la yaptık. İkincisini ise Ankara'dan, İstanbul'dan kablan öğre

tim üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının ileri gelenleri ile. Yeri geldikçe öteki gezi

lere de değineceğim.

1956 yılında Kars'tan, Ankara üniversitesi Rektörlüğü'ne gelen mektupta. 

Kars'ın Kurtuluşu'nun 50. yıldönümünü kutlama, canlandırma nedeniyle dikile

cek anıtın yerini saptamak üzere, iki öğretim üyesi isteniyor. Rektörlük Halil İnal

cık'la beni görevlendirdi

Erzurum'a kadar. Birinci Mevki kuşetli vagonda, tren yolculuğu yaptık. 4 ki

şilik kompartmanda bir yer Erzurum'a kadar boş kaldı. Trenin hareketinden son

ra. kompartman arkadaşımızın Halis Öztürk adındaki Ağrı Milletvekili olduğunu 

öğrendik. O da bizim kim olduğumuzu öğrendi. Yarım saat bile sürmeyen, birbi
rimizi yoklama ve tartma konuşmalarından sonra, Halis Bey tam anlamıyla açıl

dı. Biz Halil İnalcık la. koridorda şöyle bir karara vardık :

— Bu adamda laf çok. Arada gıdıklamak için lafa karışsak, soru sorsak bile, 

hep onu konuşturalım, bu fırsat her zaman ele geçmez.

Erzurum’a varıncaya kadar, bu planı büyük bir başarı ile uyguladık. 23 24 

saat süren tren yolculuğunda, uyku dışında en az 8-10 saat hep o konuştu Ad

nan Menderes'ten, babasından, dedesinden, gençlikten. İran Şahı ndan vb. söz 

etti. Doğunun feodal yapısını da yansıtan şu öyküleri ondan dinledim :

İlk Milletvekili seçilip Ankara'ya geldiği zaman, uzunca bir süre kıravat tak

mamış. Menderes bir gün Halis Beyi kıravatla görünce : "Halis bey, Halis efendi 

oldu" gibi bir espri yapmış. Halis bey Menderes’in bu sözünü şöyle yanıtlamış :

— Bana bak Adnan Bey, biz bu memleketi Martin'le kurtardık. Eğer memle

ket gravatla kurtulacaksa, ha vallah, bir değil, bin gravat takarım.
Halis Beyin dedesine Sultan Hamit Alay Komutanlığı (Beyliği) rütbesi ver

miş. Ceketinin iç cebinde taşıdığı Padişah fermanını çıkarıp gösterdi. Bu konuda 

biraz bilgimiz olduğu halde, kendisinden Hamidiye alaylannın görevi, asker alma 

yöntemi vb. hakkında bilgi aldık.

Halis Bey gençlerden de şöyle söz ediyordu : Galatasaray Lisesi nde okuyan 

birkaç torunu, yeğeni varmış Ellerinde birer tarak, saçlarına cilalı bir şeyler (bri

yantin olacak) sürüp, durmadan saç tanyorlarmış. Martin atmaya filan hevesli de

ğillermiş. Ağrı da bile aralarında gavurca fan fin fon ettikleri oluyormuş, Atatürk’ 

ün adını vermeden, ' Memleket bunlara emanet edilecekmiş" diyordu.

İran Şahı yılda birkaç kez, Aşiret Reislerini, ağalan, beyleri Sarayına davet 

eder, onlara olan yakınlığını gösterirmiş. Böylece vatandaş gözünde bunların iti

barı, nüfuzu artarmış. Saraya gidenler, değerli hediyeler götürürmüş, Şah da on

lara türlü armağanlar verirmiş. Bizim Cumhurbaşkanlarının böyle şeyler yapma 

dığına. Halis Bey üzülüyor ve Doğu'daki. kendi durumunda olanların üzüntüsünü 

dile getiren bir havada konuşuyordu.
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Torunlar, çocuk, çoluk, eşler, gelinlerle 35 kişi bir arada yaşıyorlarmış. 

Yoklama yapılmadığı için, kimin nerede olduğu, 35 den eksilmenin olup olmadı

ğı pek bilinmezmiş. Hele yaz günlerinde bir çalının dibinde uyuyup kalanlar çok 

olurmuş. Sabah, öğleyin, akşam, ziyafetler dışında, sofra kurulmazmış evlerinde. 

Ocaktan saç inmezmiş* Bir bayan yufka, bazlama açar, bir gelin de bunları, saç 

üzerinde pişirirmiş. Acıkanlar, yeteri kadar yufka alır, içine peynir ya da çökelek 

kor. karnını doyururmuş.

Halis Bey Şeyh Sait İsyanı'ndan sonra Batı’ya sürülmüş. Çanakkale den Ağ

rı'ya, sırtında el dokuması beyaz gömlek ve uzun iç donu ile, çoğu kez yalınayak, 

nasıl kaçıp dağ tepe, güvendiği köylere sığınarak, Ağrı'ya vardığını, bu serüvenin 

bir yıldan fazla bir süre içinde tamamlandığını, çarpıcı .öyküleri ile anlattı

Sivas'tan sonraki hemen her istasyonda, onu karşılamağa, görmeye gelenle

rin, elini öpenlerin sayısı çoğaldı.
Erzurum'dan sonra, Sarıkamış üzerinden Kars'a gittik. Birkaç gün orada ka

larak raporumuzu verdik. Ana yol üzerinde, Kars'a ayrılan yolun kavşağındaki 

meydancığın bu amaca uygun olacağını saptamıştık. Sonradan Anıt oraya dikil

miş.

Kars'ta Ani Harabelerim gezdin. ftus-Türk sınınndaki derenin, bizde kalan 

köprübaşına kadar yürüdük.

Halil İnalcık, geldiğimiz yoldan Ankara ya döndü. Ben önce Kağızman'a uğ

radım , oradan kaymakamla İğdır'a geçtik. Kars Vali Muavini, sınıf arkadaşım 

Fahri Çıvgın, kaymakamlara, geleceğimi telefonla duyurmuş. 5-6 Mülkiye'Ii saba

ha kadar oturduk, yedil:-içtik, özlem giderdik. Işıklar saat 12'de sönermiş. Kay

makamın emri üzerine, o gece sabaha kadar yandı. Ben, Doğu Beyazıt, Ağrı, Er

zurum üzerinden Ankara'ya döndüm.

Uzunca söz etmek istediğim ikinci öykü, Atatürk üniversitesi'nin kuruluşu 

ile ilgili. 1953 yılı yazında düzenlenen geziye ben de katıldım. İstanbul'dan gelen 

öğretim üyeleri, Ankara'dan katılan Bakanlık ileri gelenelri, kiralanan 7-8 taka 

ile yola çıktık
Amaç, daha adı konmayan Doğu üniversitesi’nin kuruluş yerini, yerlerini 

saptamaktı. Aramızda Amerika lı uzmanlar da vardı. Nebraska üniversitesi proje

yi destekliyordu. Doğu'da kurulacak üniversite'nin Land Grant tipi olması ilke

sinden yola çıkılıyordu. Bu türlü üniversiteler, öğrenci yetiştirmekten, diploma 

vermekten çok, bölge kalkınması, üretimin artması için vatandaşa yol gösteren, 

uygulamalan izleyen, değerlendiren, yeni ürün türlerini deneyen, yeni iş alanları

nın açılmasına yardımcı olan üniversitelermiş.

İlk verilen raporlarda üniversite Rektörlüğünün Elazığ'da olması, Fakültele

rin, yüksek okulların, Enstitülerin bölgeye dağıtılması öneriliyordu, örneğin Zi

raat Fakültesi Elazığ’da, Veteriner Fakültesi Kars'ta, Dil-Tarihve Coğrafya'ya 

benzer bir Fakülte Van'da, Mühendislik ve Mimarlık alanında teknik öğretim ya

pacaklar da Diyarbakır'da kurulacaktı. Erzurum'da da bir Enstitü kurulması söz 

konusu idi. Yineleyelim, bütün bunlar Amerika'daki Land Grant tipi Üniversite
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ler gibi çalışacaktı. Bunlara Amerika'da Devlet, uygulama için, büyük topraklar 

verirmiş, Elazığ'da kurulacak Ziraat Fakültesi için, daha o günlerde, geniş top

raklar da sağlanmıştı.

Bilindiği gibi, sonradan bu ilkeden uzaklaşıldı. Bütün birimler Erzurum'da 

toplandı. Bu sonucu, Erzurumlu bir Milletvekilinin Milli Eğitim Bakanı olmasıyla 

açıklamak zorunluğu ile karşı karşıya bulunuyoruz.

Bu gezimizde il merkezlerinden Erzurum, Diyarbakır, Kars, Bingöl, Ağrı, 

Muş, Tunceli, Elazığ ve Van'a uğradık. Bu illerin birçok ilçesini de gezdik Her 

gittiğimiz il, açılacak üniversite'den kendilerine bir pay elde etmek için, ellerin

den gelen konukseverliği gösteriyordu.

Kamu görevlileriyle, iş adamlarıyla toplantılar yapıyor, üretim, sosyo-eko- 

nomik yapı, yeraltı servetleri, hava koşulları halikında bilgi alıyorduk. Geziye ka 

tılanlar arasında, bu konularda hazırlıklı, verilen bilgileri yerinde ve döndükten 

sonra değerlendirecek güçte uzmanlar, kişiler vardı.

Atatürk Van Gölü kıyılarında kurulacak bir Üniversiteden söz etmişti. Sapa 

düştüğü için, Van’a uğrayamamıştık. Ankara'ya dönmek üzere, Diyarbakır'da 

toplantığımızda 5-6 kişilik bir grubun uçakla Van'a gitmesinin doğru olacağı ka

nısına vardık. Ben de bu grupla Van'a gittim. Bizim geleceğimiz telefonla bildiril

mişti. Hava alamnda görevliler, öğrenciler, çok sayıda halk bizi karşıladı.

Uçaktan inerken, merdivenin 5-10 metre ilerisinde yatırılmış olan 10 kadar 

koyunun boğazlandığını gördük. "Yapmayın, durun" diye bağırmamız para et

medi. Koyunlar kesildi. Vali ve görevlilerle tanıştıktan sonra, arabalara giderken 

Van Valisi şöyle dedi :

— Canım koyunlar kesildi diye üzülmeyin. Bunlar müteahhidin, etini askeri- 

yeye vereceği hayvanlar. Burada kesmekle adam mezbahaya ödeyeceği harçtan 

da kurtuldu.

Bu gezi, Doğu sorunlarını daha yakından tanıma bakımından, benim için bü

yük bir fırsat oldu. Aynca İngiltere’den döndükten sonra, 1958'de Atatürk üni

versitesi açılıncaya kadar, Ankara'daki irtibat bürosunda görev aldım ve bu konu

da olup bitenleri izledim, belgeler topladım. 1958'de yapılan, görkemli açılış tö

renlerine, Celâl Bayar, Adnan Menderes başta olmak üzere, pek çok devlet adamı 

ve politikacı katıldı. Bunları ben de izledim.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yayını olan İbrahim Yasa Armağanı'nda çıkan 

yazımın başlığı, Doğu Anadolu'nun Kalkınması ve Atatürk üniversitesi'dir. Ora

da bu üniversite yöneticilerinin, ülkenin bu kesiminde, çıkan feodal yapının ko

runmasında olanlarla nasıl bütünleştiğini, belgelere dayanarak açıkladım. Uzunca 

bir süre, kampusta büyük bir cami yaptırmak en büyük görev, cami en büyük sos

yal müessese sayılmıştır. Rektör Bıyıkoğlu bir konuşmasında yeterli laboratuva- 

n, kitaplığı öğrenciler için yatakhanesi bulunmayan üniversitenin, camiye ka

vuşmasının üstün bir başarı olduğunu söylemiş, Erzurum Manevi Kalkınma Der- 

neği'nin bu konudaki çabasını övmüştür. Yine Bıyıkoğlu, Diyanet İşleri Başkam' 

nın da katıldığı, temel atma törenine TRT’nin, haber bültenlerinde yer vermeme

sini vatan hainliği olarak nitelendirmişti.
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Manevi Kalkınma Derneği'nin Başkanı, Atatürk üniversitesi Profesörlerin

den Lütfı Ülkümen'dir.

Lütfi ülkümen 1963 yılı ortalarında bana iki kez uğradı. 0  zaman aldığım 

notlardan uzunca aktarmalar yapmakta yarar görüyorum. 18.6.1963'de şunları 

yazmışım :

— 14.6.1963 Cuma günü sabahleyin eve, Atatürk üniversitesi Ziraat Fakülte

si Dekanı Lütfi Ülkümen telefon etti. Beni herhalde görmek istediğini söyledi. 

Adını duydum. Fakat kendisini fazla tanımam. "İmtihanım var. Fakülteye buyu

run. İmtihandan önce 5-10 dakika konuşalım" dedim.

Fakülte de bekliyormuş. Enstitüdeki odaya girdik, Atatürk Üniversitesi'ııin 

Rektörlüğünü bana teklif etmeye gelmiş. Yeni Milli Eğitim Bakanı İbrahim ök- 

tem ile, bir hafta kadar önce istifa eden Şevket Raşit Ilatiboğlu adına teklif ya

pıyormuş, hali vardı.

Böyle bir teklifin hemen kabul, ya da reddedilemeyeceğini söyledim. Dün 

Milli Eğitim Bakanı na uğradım. Böyle bir teklifte bulunması için Ülkiimen'e gö

rev verilmediği anlaşılıyor.

İbrahim Öktem'e "durumu incelettirin. Belki bugünkü koşullar içinde kim 

olsa, orada muvaffak olamayacaktır. Yeni imkânlar sağlanırsa, belki mevcut Rek

tör de başarılı olur" dedim.

İbrahim öktem, 27 Mayıs 1960'dan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış 

olan bütün arkadaşları bir toplantıya çağırarak, Bakanlığın tüm sorunlarını bera

berce konuşmak istediğini söyledi.

24 6.1963’de şunları yazmışım :

— Lütfi Ülkümen bu sabah yine geldi. Hemen sonuç almak istiyor. Bakanla 

yaptığımız konuşmayı anlattım Rektör değişirse, her işin yoluna gireceğini de 

söylüyor. Hayal. Rektör ile arasının iyi olmadığı anlaşılıyor. Rektörlerinden söz 

ederken "o it" dedi. Bir üniversite profesörünün bunu yapmaması gerekirdi. He

le kendisini şirin göstermeye, beni kazanmaya çalışırken, ağzından çıkan bu söz 

hiç de lehine not verdirmez.

Sonbahara kadar "evet veya hayır" dememe imkân olmadığını ve Sonbahar

da da "evet" demem ihtimalinin çok kuvvetli olmadığını, söyledim. O zamana 

kadar, Bakan Atatürk Üniversitesi'nin durumunu inceletmek ister, bana da bir 

görev düşerse, ilgilenebileceğimi ekledim. Bu hiçbir zaman soruşturma anlamına 

gelmez, "Bakan soruşturma yaptırmak isterse, Hukuk Fakültesi Profesörlerinden 

yararlanır", dedim.
Dağılmadan, Şehircilik ve Planlama, Toplum Kalkınması konuları ile, Bölge 

Plancılığı sorunu ile uğraşmak istiyorum. İskân ve Şehircilik Enstitüsü'nü zayıf

lamaktan korumak da bir görev değil mi?

Aktardığım bu notlar, Atatürk üniversitesi'nin sorunlarının Rektörü değiş
tirmekle çözümlenemeyeceğini vurgulamağa yeter. Land Grant tipi üniversite il

kesinden uzaklaşmakla, ilk yanlış adım atılmıştı. Bugün bile, orada kim Rektör 

olursa olsun, feodal yapının verilerine karşı çıkmakta başanlı olamaz, ülkümen 

ve benzerleri bu yapıdan yana olmayan Rektörden çok, kendi durumlarını giiç-
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lendirecek adam peşindedirler. Bu gibilerin kaçamaklı sözler aktardığını sezeme- 

yenler, kolaylıkla oyuna gelebilirler.

İbrahum Yasa Armağanına verdiğim yazıda Güzel Sanatlar hakkında, 1953 

de Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlattığı bir rapordan da söz ettim "Sosyal mü- 

esseselerin en büyüğü' dedikleri cami için buna benzer bir çalışma bilmiyoruz. 

Atatürk üniversitesi'nde İslâmi İlimler Fakültesi'nin bulunması da yine feodal 

yapı ile bütünleşme açısından değerlendirilmelidir.

Doğu'da yaptığım öteki gezilerde karşılaştığım olaylann birkaçından daha, 

kısa kısa söz ederek, bu kesimi tamamlamak istiyorum.

Van Gölü kıyılarındaki bir ilçenin ilkokul Başöğretmeni 15-20 kadar üni

versite öğretim üyesine şöyle seslendi :

— İlkokul öğretmenliği çok zor ve sorumluluğu ağır olan bir meslektir. Kar

şınızdaki çocuğun her şeyi ile ilgilenmek zorundasınız. Bizim buralarda kuzu, 

oğlak sürüleri için tutulan çobanlara, öteki çobanlardan daha yüksek aylık, yıllık 

ödenir.

Belki Başöğretmenin hayvan benzetmesi eleştirilebilir. Ancak söylediklerin

de büyük bir gerçek payı olduğunu da unutmamak gerekir. Ben toplantıdan son

ra, Başöğretmeni kutladım ve sözlerine kesin kes katıldığımı, 3 yıl köy öğret

menliğinin beni bu gerçeğe ulaştırdığını söyledim.

Yine üniversite Profesörleri ile yaptığımız bir gezide, aramızda bulunan iki 

Tıp Fakültesi Bn. öğretim üyesinden, Muş’ta bir sabah, yalnız bayanlar için po

liklinik muayenesi yapmasını Vali ve Belediye Başkanı rica etti. Belediye hopar

lörleri, bir gün önceden halka bunu duyurdu. Oralarda bayanlar erkek doktora 

gösterilmezmiş, bayan doktor da yokmuş. Türkan Akyol ile Güner Tokgöz. ço

ğunluğu dil bilmeyen, derdini anlatamayan birkaç düzine bayanı muayene etme

nin sıkıntısını anlatmakla bitiremediler, üstelik kan, idrar tahlili, röntgen filmi 

çekmek ve benzeri şeyler de söz konusu değil.

Benzeri bir kadın hasta muayenesiyle, Beytüşşebap'la Hakkâri arasında, bu 

iki arkadaşımız yeniden karşılaştı. Programunız Ankara'dan, uğrayacağımız ille

re gönderilmişti, Hakkâri Valisi Hüseyin Öğütcen Beytüşşebap'la Hakkâri arasın

daki bir yol kavşağında öğle yemeği hazırlatmış. Aşiretlere de, kadın hastalannı 

muayene ettirmek üzere oraya getirmeleri haberini ulaştırmış.

Biz erkekler subaşı olan ağaçlar altına serilmiş kaba döşekler, minderler üze

rinde sohbet ederken, iki arkadaşımız, tam anlamıyla bitkin, yorgun argın öğle 

yemeğine yetiştiler. Aşiret Reislerinden birinin, genç yaştaki üçüncü karısından 

başka Türkçe bilen yokmuş. Muş'ta polikliniği hastanede yapmışlardı. Burada, 

dağbaşında en ufak bir yardımcıdan bile yoksunlar.

Ankara üniversitesi'nin düzenlediği bir gezide, arkadaşlar ayakkabı boyacı- 

lanna, Kars ta günün rayicine göre alışılmayan ölçüde para vermişler. Bir arkadaş 

5 lira vermiş (yıl 1973) üstünü almamış. Çocuklar, sandıklan omuzlarında, biz

den ayrılmıyorlardı. Toplanacağımız saatten geç gelen bir arkadaş, şaka için şöy

le demişti :
Sizi bulmak için boyacılara sordum, hemen söylediler.
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Bir gezide Gevaş ilçesinde, harman yerinin yakınından geçerken, o güne ka

dar görmediğim bir araçla karşılaştım. Toprak damların yağmur, kar sularını aşa

ğıya azdırmaması için silindir biçimindeki yugu taşı kullandır. Buna benzer bir 

taşın, toprağa gelen yerine, yüzlerle çivi çakmışlar. Bir çift hayvanla bunları, dö

ven gibi ekinlerin üzerinde dolaştırıyorlar. Bunun adı cercer imiş. Yağmur, kar 

kış bastırmadan harmanlan kaldırabilmek için, önce ekinleri bununla ezip parça

lıyorlar, sonra döven kullanıyorlarmış. Batöz ve biçer-döverler yaygınlaştıktan 

sonra, bunları (varsa) tarım müzesine koyup koymadıklarını insan merak ediyor.

Tunceli'de askerler için büyük kışlalar yaptırılmış. Asker sayısı azalınca, bu 

kışlaları uygun biçimde düzenleyip, donatıp konut biçimine sokmuşlar. Kamu 

görevlileri, az bir kira ödeyerek buralarda otunıyormuş. Böylece lojman sorunu 

da çözümlenmiş. Almanlar, çok konutlu büyük binalar için kira kışlası (Mietska- 

serne) deyimini kullanüar. Oralan gezerken bunu anımsadım.
1945'de Hamit Sadi Selen ve son sınıf öğrencileriyle yaptığımız gezi sırasın

da Gevaş Kaymakamı şu bilgiyi vermişti :

— Mahkemelerde mübaşirler, zapta geçmeden, tercümanlık görevi de yapar

lar. Türkçe bilmeyen bir vatandaş ifadesini Kürtçe verir. Hakim, ya da Savcı mü

başirden bunu Türkçeye çevirmesini ister. Zabıtlara mübaşirin ifadesi geçer. 

Kaymakam bunun pek seyrek bir uygulama olmadığını da söylemişti. 

Bitlis'te, Belediye Başkanı'nın odasında yaptığımız bir sohbet sırasında, Prof, 

arkadaşlardan biri Bitlis'ten söz ederken, yanlışlıkla birkaç kez Siirt dedi. Bele

diye Başkanı hemen bunu yakaladı ve şöyle dedi :

Arkadaşlar görüyorsunuz, üniversite Profesörlerimiz bile, burada iken adımı

zı kullanmakta güçlük çekiyorlar. Ayrıldıktan sonra tümden unutacaklarına kuş

kum yok. Bu yargı yalnız sizler için değildir. Doğu'nun geri kalmışlığı, unutul

muş olmasıyla sıkı sıkıya bağlıdır.

Bu sözlerle Başkanın, kanaysn büyük bir yaraya neşter vurduğu kanısını hep 

taşıdım. Bir kitabın adı da "Unuttuğumuz Doğu" değil midir? (Necmi Onur, İs

tanbul 1979).

xı
DİN KONULARINA DUYDUĞUM ÖZEL İLGİ

Başlıktaki ilgi sözcüğü belki amacıma tam uygun değil. Elinizde olmadan, 

müslüman doğuyorsunuz. Size bu dinin kurallarını, uygulamalarını öğretiyorlar. 

Özel ilgi sözcüğünü hobi yerine kullandım. Mesleğimin, işimin yanında müzikle, 

sporla uğraşanların yaptığı gibi, ben din konularına eğildim Bu alanda yazılar 
yazdım. Dinle ilgimin öyküsünü şu iki kesime ayırmak istiyorum 

XI/A — Tartışmasız uygulamalar ve inanmalar dönemi 

XI/B — Tartışmaya ağırlık verdiğim dönem.
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Xl/A

Tartışmasız Uygulamalar ve İnanmalar Dönemi :

Daha çocukken abdestli abdestsiz beş vakit namaz kılmak uygulamanın en 

yaygın olanıdır. Oruç tutmaya kaç yaşında başladığımı bilmiyorum. Orucu da 

yaraladığımız, mevsimine göre bir meyveyi yalarken dişleyip, suyunu mideye in

dirdiğimiz, su içtiğimiz vb. olurdu.

14-15 yıl öncesine kadar oruç tuttum Belki 25 yaşıma kadar, farz olduğu

na inandığım için oruç tutuyordum. Ondan sonra sağlığıma zarar vermiyor diye 

bu işi sürdürdüm. Cuma namazları da öyle.

Darülhilafetül Aliye Medresesi ne gittiğimden söz ettim. Çevremde her şey 

Allah'ın emri ile, günah sevap ölçülerine göre açıklanıyor, değerlendiriliyordu. 

Örneğin ıslık çalarsanız eve şeytanlar dolarmış, melekler de evden kaçarmış El

lerinizi kilitlerseniz nasibiniz kesilirmiş, vb. Biz de yanlışlıkla ıslık çalmağa başla 

sak susardık, parmaklarımızı kilitlersek hemen çözerdik.
Müslümanlık yalnız ibadetle, ahiret, cennet cehennem inancı ile yetinme

miş, dünya işlerinin hemen tümü hakkında kurallar koymuş, uygulamalar düzen

lemiş. Burada saf müslümanlık, yozlaşmış, boş inançlarla doldurulmuş müslü- 

manlık gibi ayırımların hiç anlamı olmadığım vurgulamak isterim. Din çevreleri 

toplumu baskı altında tutmak için, durmadan bir şeyler uydurmuşlar, kara kaplı 
kitaplardan ahkâm çıkarmışlar, Müslümanlar da tartışmasız bunlara uymuşlar, ya 

da uyar gibi yapmışlarsa, saf dinden söz etmenin anlamı kalmaz.

İlkokuldan birkaç örnek vereceğim. Hocalarımız herkesin yerinde oturması

nı ister ve şöyle derlerdi :

— Nasip melâkeleri vardır. Nasibinizi getirir, yerinizde kim varsa ona verir, 

gider.
Şu tekerlemeyi tartışmasız kabullenmiştik, yeri olup olmadığına bakmadan 

kullanırdık :

Ey birader dinle pendin varsa mâlin sakla pek.

Düşmana kalsın kalırsa, dosta muhtaç olma tek.

Keramet sahibi Evliya öykülerine yukarıda değindim. Bitip tükenmeyen cin, 

peri, şeytan, melek öykülerini de olduğu gibi kabul ediyor ve başkalarına aktarı

yorduk..

Medresede birçok hadis ezberlettiler. Ama hiçbir hocamız onbinlerle uydur

ma hadisin olduğunu söylemedi. Hele Kuranın noktasına, virgüline, bir harfine 

dokunulmadığmı, Allah'ın emaneti olarak korunduğunu ve bunu korumanın her 

müslümanın en büyük görevi olduğunu hocalarımız sık sık söylerdi.

Tartışmaya ağırlık verdiğim dönem kesin kes 1968'de başlar. Oraya gelince

ye kadar bir geçiş döneminin olduğunu söylemeliyim, örneğin Emin Ali Çavlı 

lisedeki Tarih derslerimizde uzun uzun, Kur anda Nâsih ve Mensuh ayetler olup 

olmadığı, hatta Kur ana girmeyen ayetler olup olmadığını tartışmıştı. Reşat Ek

rem Koçu da Tarih derslerinde Osmanlı ordularının Allah uğruna savaştıkları 

inancına ters düşen, ganimet ve talan kaygısından, tutkusundan söz etmişti.
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Ali Fuat Başgil'in Anayasa notlannda şunlar yazılı idi :

Sosyolojinin ortaya koyduğu 

Bir kanundur ki; dini akide 

ve kanunlar, insaniyette müsbet 

zihniyet ve ilmi kanaatlerin ilerleyişiyle 

makusen mütenasip olarak gider. Berikiler 

ilerledikçe, ötekiler zaruri olarak geriler.

Okuduğumuz Tarih, Sosyoloji, Felsefe, İktisat, Hukuk vb. dersleri hep yal

nız teknik alanda değil, sosyo-ekonomik alanda, akim üstünlüğünü vurgulayan ya

zılarla dolup taşıyordu. Bunların kaynağını, Atatürk'ün şu sözünde aramak doğ
ru olur :

HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİM'dir,

Hilafetin, saltanatın kaldırılması, medreselerin, mahalle mekteplerinin kapa

tılması, Medeni Kanunun kabulü, Anayasa'ya lâikliğin girmesi hep tartışmasız 

inanma dönemini, yalnız benim için değil, tüm vatandaşlar için kapatmayı amaç
lıyordu.

Ayrıntısına girmeden, Batılılann bizden 3-5 yüzyıl önce aklın yoluna girdik

leri için, bizim gibi, bunu yapamayan ülkeleri sömürdükleri, Osmanlı Devleti nin 

de yan sömürge durumuna düştüğü bilinci ve inancı, her şeyi, bu arada din kural- 

lannı, uygulamalannı tartışmak için gerekli ortamı hazırlamıştır. Bu gelişmeden 

ben de payımı almayı sürdürüyorum.

Demokrat Parti'nin ve onun mirasçısı geçinen partilerin, politikacılann Ata
türk Devrimini yozlaştıran çabaları da aklın yoluna girme zorunluluğunu somut
laştırmaya yaramıştır, demek doğru olur.

1968 yılını, eleştiri dönemine tam giriş olarak nitelendirdim. Bir olaydan ve 

birkaç kitaptan söz ederek, geçiş dönemini somutlaştırmak istiyorum.

İstanbul'daki türlü yüksek okullara giden birkaç kişi, yaz tatillerinden birin

de, İsparta'da toplandığımız günlerde, lâikliğe geçişin kesinleşmesinden sonra 

köşesine çekilen Ş. Efendi yi evinde ziyarete gittik. Bir zamanlar Medresesi de 

olan bu zatın, vaiz olarak ünü İsparta sınırlarını aşmıştı.

Ş. Efendi karşısında, hemen hepsi eski öğrencisi, saygılı birkaç genç bulun

ca, Kurtuluş Savaşı'na, Devrimlere karşı veryansın etmeye başladı. Bir vaiz edası 

ile şunlan da söyledi :

— Baş Kumandanlık Meydan Muharebesi diyorlar, Büyük Zafer diyorlar, piiff. 

Yaptıklan nedir biliyor musunuz? Avlunuza bir köpek gelmiş "hoooşt” deyip 

kovalamışsınız, hepsi bundan ibaret.

Biz daha fazla dayanamadık. Göz işaretleri ile kalktık. Çok soğuk bir saygı 

gösterisi ile müsaade isteyip uzaklaştık. Evden çıktığımızda, şaşkınlık içinde 'Bu 

adama ne olmuş?" sorusunu yöneltiyorduk. Yakın akrabamız olan bu zat hak- 

kındaki şu iki anımı arkadaşlara anlattım. Bunları yıllardan beri yeri geldikçe yi

neledim.

Hatip olan bu zat Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı döneminde yapılan
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mitinglerde kürsüye çıkar ve dinleyenleri ağlatacak sözler söyler, kendisi de ağ

lar, genellikle şu temayı işlerdi :

"Din ve Devlet bizden kan istiyor, ölürsen şehit mertebesine ulaşıp doğru 

cennete gideceksin. Kalırsan gazi olup evine dönecek, ölünce doğru cennete gide

ceksin."

Bir zaman geldi, belki geri hizmette kullanmak için, din adamlarını, bu arada 

Ş. efendiyi de askere çağırdılar. Bu haber üzerine, her gün evlerinden bir ölü çıkı

yormuş gibi yas ve matem havası başladı. Kendisinin gözyaşları sakalına döküle

rek ağladığını çok gördüm. Eşi ve çocukları da zaman zaman, koro halinde ağlı

yor, gözyaşı döküyorlardı.

Babam askerde idi Anam beni kucağına çeker, onların durumunu şöyle de
ğerlendirirdi :

— Bak Fehmi, senin baban yıllardır cepheden cepheye koşuyor. Kendisin

den aylarla haber almadığımız, öldü mü, kaldı mı, hasta mı, sağ mı bilmediğimiz 

oldu. Başkasının evlatlarını, babalarını kocalarını ’ölürsen şehit, kalırsan gazi ola

caksın’ diye cephelere gönderirler, şimdi ucu biraz kendilerine dokununca bak 
ne duruma düştüler?

Ş. Efendinin bedel ödeyecek parası yoktu. Dedem ve İsparta nın birkaç tüc

carı, bedel parasını toplayıp bu zata askere gitmekten kurtardılar. Bu olay, bir za

manlar çevresinde âlim, fâdıl bilinen bir kimsenin, asalak yaşama olanakları elin

den alınıp bir köşeye itilince, devrime, Atatürk'ün yaptıklarına dil uzatması kar

şısında. başkalarının daha neler yapabileceğini göstermesi bakımından beni çok 

etkilemişti.

1968’de kesin kes eleştiri dönemine girmeden önce, okuduğum ve yine beni 

çok etkileyen 3 kitaptan söz edeceğim. Bunlar Ahmediye, Mızraklı İlmihal ve 

Mehmet Akif Ersoy un Safahatı dır.

Çocukluğumda evimize kör hafız bir kadın belli günlerde (belki Cuma gün

leri) gelir, Ahmediye den ezbere parçalar okur, nenem, anam birkaç komşu ka

dın, ellerindeki kitaptan yüksek sesle ve kör hafızın makamına uymaya çalışarak, 

okumayı sürdürürlerdi.

Evde çok yıpranmış ve artık okunmayan, bir köşede unutulmuş olan Ah

mediye kitabı elime geçti. Alıp Ankara’ya getirdim ve yaz tatilinde en az 1 ayımı 

vererek okudum, notlar aldım, kendime göre değerlendirmeler yaptım

Ahmediye’de ilk başlık fakirlik hakkındadır. (Der Beyanı Fakr) burada fa 

kirlik, yoksulluk göklere çıkarılıyor, zenginlik, varsıllık yerin dibine batınlıyor. 

Özetle zenginler cehennemde yanarken, fakirler cennette hurilerle, gılmanlarla 

zevk ve safa içinde yaşayacaklar. Bu dünyada gülenler öteki dünyada ağlayacak, 

ağlayan yoksullar da gülecek, deniliyor

Alımediye’de kadınların işlendiği konulara çok büyük yer verilmiştir. Kadın

larda duygusallık 9/10, akılcılık 1/10’dır. Erkeklerde ise duygusallık 1/10. akılcı

lık 9/10’dur. Kadınlar bir iple 9 azgın köpeği bağlama durumundadırlar. Erkekle

rin ise 9 iple bir köpeği bağlaması çok kolaydır. Bu nedenle kadınlar her zaman 

akılsızlık deryasına batabilirler.
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Kadınların sözüne de uymamak, değer vermemek, onların akla yakın gibi gö

rünen önerilerini, uyarılarını kabul etmemek gerekir Şu öykü Ahmediye de geçi
yor :

Adamın biri damda bir şeylerle uğraşırken, kenara yaklaşır. Karısı aşağıdan 
bağırır :

— Dikkat et, düşeceksin.

Adam düşmese, karısının uyarısına değer vermiş olacak, düşerse belki bir ye

ri kırılacak :

— Bunda da bir hikmet vardır, her hal ve kârda kadının sözünü tutmamak 

doğru olur, der ve kendisini damdan aşağıya bırakır. Bir yerleri kırılmıştır. Uzun 

süre yatakta kalır.

O günlerde Kerbela'da Peygamberin Torunu Haşan ve Hüseyin öldürülmüş

tür. Sakat olmasa Yezidin Ordusu'nda savaşacak ve bu öldürme işine karışacaktı. 
Karısının uyarısını dinlemeyip damdan düşerek, uzun süre yatalak kalması nedeni 

ile bu günahı işlemekten kurtulmuştur. Böylece hangi koşullar içinde olursa ol

sun, kadım dinlememenin açık, ya da gizli hikmeti kesin kes ortaya çıkmıştır.

Alımediye kitabında kadınla ilgili olan sayfaların çok yıprandığı, kimilerinin 

yapıştırıldığı dikkatimi çekti. Kör Hafıza sürekli Alımediye okuma, okutmakla 

görevlendirmenin bilinç altı, ya da bilinç üstü kaygılarla, kadınlan baskı altında 

tutmak isteğinin rol oynadığını düşündüm.

Sonradan okuduğum, yabancı ülkelerle ilgili kitaplardan, varlıklı kişilerin ka

dınlan baskı altında tutmak, onlann bilinçlenmesini önlemek, en azından gecik

tirmek için kiliseden, din adamlarından yararlandığını öğrenince, bunun yalnız 

bize vergi bir şey olmadığı sonucuna vardım.

Ahmediye'de gözümün faltaşı gibi açılmasına neden olan bir parçada "Ho

canın dediğini tut, yaptığını yapma" sözü ile ilgili. Bu söz çok yaygındır. "Ele 

verir talkını, kendi yutar salkımı", "Ele verir öğütü, kendi kırar söğütü” biçimin

de de kullanılır.

Bilindiği gibi Ahmediye ve Muhammediye. yazıcı kardeşler diye bilinen ve 

Fatih'in babası döneminde yaşamış olan, iki kardeşin yapıtlarıdır. Gözümün fal- 

taşı gibi açılmasının nedeni bu sözün en az 600 yıldan beri kullanılmasıdır.

Balcınız 600 yıl önce Ahmediye yazarı, alimler (müderrisler,kadılar, din bil

ginleri) hakkında neler demiş.

Bana göster birini Allah için Vara bir iş ede Abdullah için.

10 bölük oldu haset işi atam 9'u alimde 1 almış avam

İsmi alim, cismine olmuş siper Celp ede â nınla cümle simü zer.

Ahmediye'de şu benzetme de var :
Siz ipekli bir Kumaşı eşek taşıdı diye, ondan elbise yaptırmaktan kaçınır 

mısınız, yükünü al, taşıyanı bırak. (Hamlini al, hammalm bırak). Böylece hocanın 

size dediği, ipekli kumaşa, kendisi de eşeğe benzetilmiş, olmuyor mu?

Cennet, cehennem, ölüm, kabir azabı da pek çok yerde dile getirilmiş, cen

netteki köşkler süt, şarap, su, şerbet nehirleri anlatılmış; huriler, gılmanlar hak-
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kında ayrıntılı bilgi ve rakamlar verilmiştir. 5 vakitte okunan ezan, insanı günde 5 

kez ölüme çağrı anlamına geliyormuş,

özetle Ahmediye tümü ile "yalan dünya, fani dünya, sonsuz mutluluğa öteki 

dünyada erişelecektir" edebiyatı ile doludur, Bu gerçek (!) türlü öykülerle, ben

zetmelerle süslenmiş, allanmış, pullanmıştır.

Mızraklı İlmihal için, özetle şöyle diyeceğim. Aziz Nesin gibi bir güldürü us

tası, ne kadar çaba gösterse, böyle bir yapıt ortaya koyamazdı. Ama bugün bu 

yargıyı biz kullanıyoruz. Tartışma dönemine giremeyen, birçok kişiler, çevreler, 

din adamlarının çoğunluğu bunun yararlı bir kitap olduğunu söyler dururlar.

10 yıl kadar önce gittiğim, Küçükesat'taki Yeraltı camiinde, bayram vaazım 

hoca efendi şöyle bitirdi;

— Pekiyi hocam bu güzel vaazı hangi kitaptan, kaynaktan yararlanarak ha

zırladığınız? sorusunu yine kendisi yanıtladı :

— Mızraklı İlmihal diye bir kitap vardır. Söylediklerim hep orada yazılıdır. 

Bazı gafiller, din düşmanları Mızraklı İlmihal kitabını kötülemeyi bir marifet sa
yarlar. Allah onlara yarın kıyamet gününde bunun hesabını da soracaktır.

Mızraklı İlmihal'den güldürü niteliği de olan, kadın hakkındaki şu satırları 

aktarıyorum :

— Resuli Ekrem buyurur : Ya Fatıma, eğer Allalıütalâ ehadin bir ahade (bir 

kimsenin bir kimseye) secde etmesini emir buyursa idi, ben de avretin erine secde 

etmesini buyururdum.
— Bu kere Hazreti Resulü Ekrem saadetle buyurdular ki : Ya hatun ere var

manın dahi savabmı haber vereyim de dinle. Hangi avret ki eri ona Allah senden 

razı olsun dese, 60 yıl ibadet etmekten yeydir. Eri'nin döşeğinden kalktığı gibi 

jusül eylese bir kurban keşmişçesine sevap bula. Ve helâline hile etmezse, onun 

çin göklerde melekler teşbih edeler. Ve helali ile oynasa 6 kul (köle) azat etmek- 

:en hayırlıdır.

— Kişi 3 yerde hatununu dövmek caizdir. Namazdan ötürü ve döşeğine gel- 

nediğinden ötürü ve izinsiz dışarıya çıktığından ötürü.

— Ve dahi demişler ki, avret erinden 4 mertebe aşağı olmak gerekir. Biri ya- 

ı ve boyu, biri hısım ve akrabası, ve dahi 4 şeyde avret erinden ziyade olmak ge- 

ek. Biri güzel ola ve biri edepli ola ve biri haramdan ve şüpheli şeylerden sakmıcı 

la

Özellikle son örnek, yüzyıllar içinde kökleştirilen ikili ahlak düzenini (yüz- 

izlük ölçülerine varan, ikiyüzlülüğü) kadınlar açısından koruma çabasını açıkça 

jrgulamak tadır.

Yukarıda sözünü ettiğim 1964 yılında, Ankara'da vaizler için yapılan hizmet 

:i eğitim kursunda bir seminer toplantısında ben, din adamlarının, vaizlerin bu- 
in de, çağın çok gerilerinde kalmış olan Ahmediye'den, Muhammediye’den. 

ızraklı İlmihal'den bol bol yararlandıklarını söylemiştim. Bu sözümü vaiz efen- 

ler protesto ile karşıladı. Salonda "Kuran-, hadis dururken biz onlardan yarar- 

nmayız" gibi sesler, homurdanmalar yükseldi.
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Kursu, Diyanet İşleri Başkanlığı adına düzenleyen Dr. Lütfi Doğan hem t 

kürsüye fırladı ve :

— Arkadaşlar gerçekleri inkâr etmeyelim. Hepiniz Ahmediye'den, Muhan 

mediye'den, Mızraklı İlmihal'den, hatta Ilüsniye'den bol bol yararlanırsınız, ded 

Homurdanmalar da kesildi.

Hüsniye adında bir kitabın bulunduğunu o zaman öğrendim, ilk fırsatta alı 

okudum. Bu kitap Sünnilik, alevilik öyküleriyle, tartışmasıyle dolup taşıyor.

Burada bir parantez açarak, Kuran, hadis dururken, niçin din çevreleri, ça 

ğın gerilerinde kalan Beni İsrail öyküleriyle, Sünnilik-alevilik, mezhep çekişmele 

ri ile dolup taşan kitaplardan yararlanmayı sürdürmüşlerdir diye soralım. Bunlar; 

Mevlid'in 600 yıldan beri okunan, okurken ağlanan bir yapıt olduğu gerçeğini d< 

ekleyelim.

Bunun yanıtı çok basit. Kur'an Türkçe'ye çevrilmemiş ve çevrilemez inancı 

günümüze dek sürüp gitmiştir, üstelik Kur'anm anlaşılmasının zorunlu olmadığı 

da öğretiler arasındadır. Dahası var, Kur'am evinizdeki duvara asarsanız, o sizi 

yangından, hastalıktan, her türlü yıkımdan korurmuş Hamaylı, muska, nazarlık 

inançları da bunlara eklenebilir.

Kala kala güzel Türkçe ile, hem de manzum yazılmış Mevlit, Ahmediye ve 

Muhammediye, okuyanı sıkmayan Mızraklı İlmihal, Hüsniye gibi kitaplar kalıyor. 

Türkçe konuşulan her yere bunların ulaştırıldığı da bir gerçek.

Halkın cahil bırakılmasını, kul, köle, sürü olmaktan kurtulmamasmı, çıkarla

rına uygun bulan gelenek bekçileri, iktidarlar da, din adamlarını bu konuda güç

lendirmek yolunu tutmuşlar, onlarla işbirliği yapmışlardır.

Mehmet Akif'in Safahatını da şöyle bir karıştırayım dedim, elimden bıraka

madım. Birkaç haftamı da ona verdim. Notlar aldım, karşılaştırmalar yaptım. 

Akif'in Mısır'a gitmesinin kendisine, ülkemize neye mal olduğunu uzun uzun dü

şündüm. Bugün de yeri geldikçe, bu konunun meraklıları ile, Edebiyat öğretmen

leri ile Akif bilmecesini çözme çabasını sürdürüyorum. Şu ikili, Akif'in, Atatürk' 

ten daha çok köktenci olması gerektiği kanısını hepimizde uyandırmaz mı? 

Dersen ki ufuklarda bir aydınlık uyansın,

Maziye ateş vermeli baştan başa yansın.

Akif'in "Ateş vermeli, baştan başa yansın" dediği mazide hilafet, saltanat, 

şeriat vb. hepsi var. Atatürk maziye ateş vermemiştir; ucundan kıyısından şöyle 

bir dokunmaya başlayınca, Akif soluğu Mısır'da almıştır. Bu İkiliyi gördükten 

sonra, şöyle bir varsayım zihnimi kurcalamaya başladı :

Akif, Mısır'a gitmeye karar vermeden, kendisiyle bir hesaplaşmaya girişse idi. 

Batılılann Meditation dediği yöntemi uygulayarak, o zamana kadar yaptıklarını, 

söylediklerini, yazdıklarım değerlendirse idi; bu arada Safahatta yer alan parçala

rı, yan tutmadan, İslamcılığın pençesinden kendisini kurtararak, okuyabilseydi, 

yalnız yukarıya aktardığımız İkilisini görünce, Mısır'a gitmek sevdasından vazge

çerdi.

Şu satırlar da Akif 'in.

Şeriat çalış dedikçe, çalışmadın durdun,

142



Onun hesabına pek çok hurafe uydurdun.

Sonunda tevekkülü sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin maskaraya.

Din çevreleri "maziye ateş vermeli" sözünü görmezlikten gelmişlerdir. Ama 

bu parçayı çok kullanırlar, örneğin Diyanet Dergisi'nde birkaç kez gözüme ilişti. 

Herhangi birimiz "Dini maskaraya çevirdiler" dese, hemen din çevrelerinin saldı

rısına uğrar. Akif söyleyince iş değişiyor.

Akif "Maskaraya çevrilen" İslâm dininin bezirganlığını yapanların pençesine 
düşmüştür, demeyi kesin kes abartma saymıyorum.

Akif bu arada Amentıi'ye de saldırıyor. "Kaza, kader, hayır ve şer Allah'tan

dır" inancı Amentü'de yok mu?

Şu söz de Akif’in :

Canı Cananı bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Onun ne canını, he de cananını almak isteyen olmuştur, üstelik böyle bir 

şey karşısında bile vatandan uzaklaştırmamasını Allah'tan dilemektedir. Bir bakı

ma "Ateş vermeli" dediği mazinin çukuruna düşmüyor mu? Bu söz de. Mısır’a 

gitmekten onu caydırmaya yeterdi, deyip geçelim.

Bir varsayım da şu : Akif Mısır'a gitmese, Atatürk'ü, devrimleri anlayabilse 

idi, yalnız tutucular, gericiler, İslamcılar büyük bir destekten yoksun kalmaz, dev

rimleri "tutulan, tutulmayan" diye ayıran, karşı devrimcilere yem olan politika

cıların ortaya çıkması olasılığı da çok azalırdı, üstelik Akif de Mısır'da silinip git

mez, değerli yapıtlar vermeyi sürdürürdü.

Bir genelleme yaparak, istiklâl Marşı'nın yazarı, yukarıya aldığımız ve alma

dığımız, köktenci sözlerin sahibi Akif bile Atatürk'ü anlamadığına, anlamak iste

mediğine göre, büyük kurtarıcının kimlerle, hangi koşullar içinde çalıştığı, ne 

türlü engelleri aşmak zorunda kaldığı daha iyi anlaşılır.

X I/B

Tartışmaya, Eleştiriye Ağırlık Verdiğim Dönem :

Bu dönemin başlangıcı, TöS'ün 1968 yılı yazında, Ankara'da düzenlediği 

Devrimci Eğitim Şurası'na sunduğum Din Eğitimi bildirisi ile somutlaşmıştır. 

Bildiri çok büyük yankı yarattı. Şura'nın belki yarı ağırlığı Din Eğitimi üzerinde 

toplanıverdi. Bastırılan metin kısa sürede tükendi ve çok arandı. Gazeteler, dergi

ler günlerle konuyu işledi.

Bu ortam beni yüreklendirmiştir, diyeceğim. Bir yıl geçmeden Din Eğitimi 

ve Toplumumuz kitabını hazırladım ve yayınladım. Böylece 15 yıla yaklaşan ye

ni dönemde din konularını işleyen gazete, dergi makaleleri yayınladım; Ankara' 

da, Ankara dışında konferanslar verdim. Kendimden söz etmeyi şöyle sürdürece

ğim :

Yeri geldikçe "Ben Medrese kaçkınıyım" derim 3 yıl Darül Hilafetül Aliye 

Medresesi'ne gittiğimi ve bunun öyküsünü yukarıda belirttim Elimde olmayan
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nedenle oraya gitmem, din konularını işleme bakımından bana büyük bir güç ka

zandırmıştı. Eski harfleri çok iyi okuyup yazdığımı, Osmanlıcamın da fena olma

dığını söyleyebilirim. Medrese'de Arapça, Farsça, Hadis, Tefsir, Siyerinebi (Pey

gamberlerin yaşam öyküleri) gibi dersler okutuluyordu. Yakın akrabamdan ikisi

nin Medresesi vardı. Uzun süre olmamakla birlikte, mahalle mekteplerine, hafız 

mektebine de gittim.

Bu nedenle kitaptan edinilen, ikinci, üçüncü ellerden toplanan bilgileri değil, 

çoğunlukla içine girdiğim, yaşadığım olayları eleştiriyorum.
Burada bir konuyu vurgulamakta yarar görüyorum. Biraz hadis, tefsir, din ku

ralları bilgim olsa bile, bunlardan yazılarımda, kanıt olarak hiç yararlanmam. Ör

neğin Peygamber filan hadisinde şöyle diyor, Kur'anın filan âyetinde Tanrı böy
le buyuruyor vb., demem Çünkü hoca efendiler, din sömürücüleri, karakaplı ki

taplardan çıkardıkları ahkâm ile sizi mat etmenin uzmanı olmuşlardır. Hele on- 

binlerle uydurma hadisin içinden çıkmak her babayiğitin kân değildir.

Din. inanç konularında akılcı yolu tutan, yeri geldikçe sert-yumuşak eleşti

riler yapan yerli yazarların, Anayasa hocalarının yayınlarını, gücüm yettiği ölçü

de okumakla birlikte, yazılarımda, konuşmalarımda onlardan da yararlanmayı 

yeğ tutmam. Çünkü gelenek bekçileri, din sömürücüleri onlara, adamına ve yeri

ne göre "din düşmanı", "sosyalist", "komünist" damgasını vurup geçmişlerdir.

Yabancı yazarları iki kümede toplamak doğru olur :

— İslâm dinine, müslüman ülkelerde yetişen âlimlere bol bol çiçek atanlar,

— Müslümanlığı ve genellikle hangi din olursa olsun, akıl dışı inançları eleş

tirenler, dünyanın geleceği ve geçmişi hakkında bilimsel, felsefi yaklaşım içinde 

olanlar,

Bu iki tür yabancılara değinmekten de kaçarım. Çünkü bu alanda kendimi 

yetersiz buluyorum. Ben Amerika'da, İngiltere'de yayınlanan bir kitaptan söz et

sem, belki başka bir ülkede bunun eleştirisi yapılmıştır, başka bir yapıt karşı tez

leri savunmuştur. Bunlan izlemek çapımın çok dışında kalır.

Yalnız şunlan rahatlıkla söylerim : İnsanlar yörelerinde olup bitenlerin nede

nini aramak yolunu çoktan tutmuşlardır. Bilimin gelişmediği, insanların akıllan- 

nı kullanmayı öğrenmediği çağlarda, olayların (yağmur, rüzgâr, kar, kış, ölüm, 

doğum, güneşin doğması, ayın tutulması, yer sarsıntısı, türlü hastalıklar, bitkile

rin üremesi vb. hep cin, peri, şeytan, melek vb. inançları ile açıklamak yolu tu

tulmuştur. Dinler bunlara tek, ya da çok Tanrı inancını eklemişler, biraz daha 

çeki düzen vermişler; Peygamberler sırtlarını görünmeyen, yemeyen, içmeyen, 

her şeye gücü yeten bir Tann'ya dayamışlardır.

1981 yılında Konya'da verdiğim konferansta Ali Fuat Başgil'in kitabından 

aktardığım "Sosyolojinin ortaya koyduğu bir kanundur k i...." diye başlayan 

sözleri, dinleyiciler çok büyük bir tepki ile karşıladılar.

Buna benzer sözleri Batılı yazarlardan, kendi yazarlarımızdan tümen tümen 

bulup aktarmak çok kolaydı. Ancak baş olmak sevdasına kapılan, gericilerin 

1961 Anayasası na göre yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olarak gör
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dükleri Başgil'in kitabında bu sözlerin yer alması, onları çileden çıkarmaya yet

mişti.

Salonda, bu sözlerin bilimin yüzde yüz egemen olacağı, dinin toplumdaki et

kisinin bir gün gelip sıfıra düşeceği anlamına geldiğini, bunun olamayacağını, söz 

almadan, yüksek sesle bağıranlar vardı.

Ali Fuat Başgil "Müslümanlık, dünyanın, insanlığın kurtuluşunun tek yolu

dur" demiştir, sesleri salonu çınlatmıştı. Ben kısaca şöyle dedim :

— Ali Fuat Başgil 'bana göre" demiyor. Size düşen sosyolojinin böyle bir 

kanun ortaya koymadığını, koyamıyacağım, koymuş olsa bile aksini kanıtlamak

tır.

Din Eğitimi ve Toplumumuz kitabı hakkında yüzlerle mektup aldım. Bunlar 

arasında övenler çok olmakla birlikte "Sen müslüman değil misin, Allah’ın varlı

ğına, birliğine inanmaz mısın? Senin cenazeni hocalar yıkamayacak mı vb." gibi 

sataşmalı olanlar da vardı.
Din Görevlileri Federasyonu'nun organı olan Hak Ses Dergisi nin 80-81-82 

sayılarında, İsmail Karaçam imzasıyla büyük boy 10 sayfa eleştiri yazısı çıktı. 

Benim verdiğim yanıtı, adı da Hak Ses olan bu dergi kullanmadı. Hiçbir yerde 
yayınlanmamış olan bu yanıttan uzunca aktarmalar yapmakta yarar görüyorum 

Böylece kitabımın genel havası, din çevrelerinden gelen eleştiriler ve benim bun

lara verdiğim yanıtlar, bir ölçüde su yüzüne çıkacaktır. Karaçam Sonuç'da eleşti
rilerini şu 6 noktada toplamıştır :

1- Kitap akıcı bir üslup ile yazılmıştır.

2- Tarafsız bir gözle kaleme alınmamıştır.

3- Birçok konularda peşin hükümlerle karar verilmiştir.

4- Birkaç ilmi eser hariç, kitabın hazırlanmasında, ciddi eserlerden faydalan

mak yerine, cahil halkın elinde bulunan, ilmi hüviyeti olmayan, eserler 

tercih edilmiştir.

5- Dini konuların açıklanmasında ilme mal olmuş ve İslam büyükleri tarafın

dan delil olacak kullanılmış, hemen hemen hiçbir büyük eserden faydala

namamıştır.

6- Türk toplumunda millet bütünlüğü daima göz önünde bulundurulması ge

rekirken, kitap milleti ilerici, gerici, alevi, sünni gibi bütünlüğü zedeleyici 

bir mahiyet arzetmektedir.

İsmail Karaçam, Başgil'in kitabından aldığım parça üzerinde çok durmuş

tur. Yanıtımda Başgil’in benim de hocam olduğunu, Mülkiye Müdürü iken asistan 

olarak çalıştığımı; Hitler'in gözüne kestirdiği ülkelerde ve Türkiye’de kurdurdu

ğu Yeni Nizam Cemiyeti'nin (Neue Ordnung) başkanı olduğunu, Almanca bilme

diği için, gelen belgeleri, birkaç arkadaşla çevirerek kendisine yardım ettiğimizi; 

İkinci Dünya Savaşı nı Hitler kazansa idi, Başgil'in daha o zaman Türkiye'nin 

Cumhurbaşkanı olabileceğini belirttim.

Onun iki yüzlülüğünü vurgulayan şu öyküyü de yanıtıma koydum :

Başgil Anayasa dersinin notlarını forma forma bastırıyordu. Bizde formala
ra güvenerek, not tutup çoğaltma yoluna gitmemiştik Formalar bir yerde kesil
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di, Ders yılı sonu yaklaştıkça, işin önemi artıyordu. Hocamıza yaptığımız bütün 

ricalar sonuç vermedi.

Birgün dersten sonra birkaç arkadaş, Yıldız ile Beşiktaş arasındaki ağaçlı yo

lu (o zaman Mülkiye İstanbul’da idi) hoca ile yürüyerek, formalar hakkında kesin 

bilgi edinmek istedik. Aramızda şöyle bir konuşma oldu. 0,

— Hiç dikkat ettiniz mi, formalar nerede kesilmiş? Biz,

— Evet, faşizm ve nazi rejimlerinde kaldınız. O,

— Bunun sebebini hiç düşündünüz mü? Biz,

— Hayır, O,
— öyle ise ben söyleyeyim. Bu rejimler bir hayli kuvvetlendiler. Yarın dün

yaya hakim olabilirler, ya da tepetaklak giderler. Beyaz kâğıt üzerine, kara mü

rekkeple vesika (belge) vererek, lehlerine yazmak da, aleyhlerine yazmak da bu

gün için doğru olmaz.

Yanıtımda Başgil'in kitabından aldığım parçanın şöyle sürüp gittiğini de 

açıkladım :

"Dini hukuk ve kanunlar hayatı sabit ve değişmez bir mecrada tutmaya ça

lışırlar. Bundan hayat ile hukuk arasında giderilmesi kabil olmayan tezatlar (çe

lişkiler) doğar. Ve bu tezatlar önünde dini kanunlar zamanla kuvvet ve müeyyi

delerinden kaybetmeye başlar. Çünkü bu kanunlar kuvvet ve müeyyidelerini dini 

iman ve akidelerde bulur. Bunlar ise müsbet düşüncelerin inkişafı ile, ilmi görüş

lerin gelişmesi ile sarsılır ve zayıflar. Ve gittikçe dini kanunlar hakiki kuvvet ve 

müeyyidelerini kaybederek yosun gibi bir hal alır. Devlet hayatını kara bir taas

sup bürür. İlâhi kanunlar namına her türlü suistimal meydan alır. Hasis menfaat- 

lar İlâhi kanunları hedeflerine destek yapmağa kalkışır Çünkü bu halde bu ka

nunlar hakiki kıymet ve mahiyetini kaybetmiştir. İstinad ettiği akide ve imandan 

soyulmuştur, Boş bir ambar gibi, içine ne konulursa alır bir hale gelmiştir.

Bununla beraber başka memleketlerin hukuku ve teşkilâtı dinilik safhasın

dan çoktan sıyrılmış, asırların ve hayatın icaplarına çoktan uymuş olduğu halde; 

bizde hâlâ cahilane bir taassupla, devlet hayatında dinilik esaslarının muhafaza

sında ısrar edilip gidilmiştir."

Karaçam'ın No: 4 eleştirisi "ciddi eserlerden faydalanmak yerine, cahil hal

kın elinde bulunan, ilmi hüviyeti olmayan eserler tercih edilmiştir" biçimindedir.

Cahil halkın elinde bulunan Ahmediye, Muhammediye, Mızraklı İlmihal vb 

hakkındaki görüşümü yukarıda açıkladım. Neden bu kitaplar cahil halkın elinde

dir? Neden bunların yerine "İlmi hüviyetten yoksun olmayan" yapıtlar verilme

miştir? Dahası var, neden halk yüzyıllar boyu cahil bırakılmıştır? Hak Ses’ciler 

gözü kapalı eleştiriden önce, bu soruları yanıtlamaya neden yanaşmazlar?

Yararlandığım kaynaklar hakkında yanıtımda şu rakam bilgisini verdim :

— Kitabımın eleştirisi yapılan 150 sayfasında 76 dipnot var. İsteyen okuyu

cu, parmak hesabıyla bunları kümelendirebilir. 76 dipnottan yalnız 9’u günlük ga

zeteleri gösteriyor. Bunlar da : Dünya, Köye Doğru, Demokrat İsparta, Tercüman, 

Milliyet, Cumhuriyet, Akşam, Yeni Gazete’dir. Bir dipnotta da. aynı tarihi taşı

yan gazetelerdeki bir habere yer verilmiştir.

146



Geri kalan 67 dipnotu kümelendirmeye devam edelim. Diyanet İşleri Başkan- 

lığı yayınları 16 ile ön sırayı alıyor. Bunu 10 ile Milli Eğitim Bakanlığı izliyor. 

Ankara üniversitesi'ne, 3'ü İlahiyat Fakültesi olmak üzere, 6 dipnotta yer veril

miştir. İstanbul üniversitesi'ne de 5 dipnot düşüyor. Bunların toplamı 37 eder.

Geri kalan dipnotlar hakkında da kısa bilgi vereyim 5 dipnot bu kitapta yer 

alan 4 yazıma ve başka bir kitabıma atıf (yollama) için kullanılmıştır. 15 dipnot

ta da, 2 si yabancı dilde olmak üzere, türlü kitaplardan söz edilir. Geri kalanlar 

arasında Sebülüreşat, İmam-Hatip Okulları Derneği yayını da yer alıyor.

Bunlara fazla bir şey eklemeden, yalnız bu somut rakam bilgisinden, başvu
rulan kaynakların ve Karaçam'm eleştirisinin "ciddiyeti" hakkında, tarafsız bir 

okuyucunun sonuç çıkarabileceğini söylemekle yetiniyorum.

No: 6'da yer alan ve eleştirinin şurasına - burasına serpiştirilmiş kötülemeler, 

saldırılar, sataşmalar, bölücülük, bütünlüğü zedeleyici gibi jurnalcilik kokan suçla

malar üzerinde yanıtımda hiç durmadım. Bunun nedenini orada şöyle açıkladım:

— Kitabım hakkında şimdiye kadar çok eleştiri yapıldı. Bunların hiçbirinde 
bölücülük türünden suçlamalara tanık olmadım

İçtihat kapısından söz ederken, bu deyim halikında Şemsettin Sami'nin Ka

musunda yer alan açıklamaya kitabımda yer vermiştim.

"Çalışıp çabalamak, sayügayret, eimimmei dinin (din imamlarının) ayet ve 

hadis ve kıyasa tevfikan mesaili şer'iye'yi tayine olan cehit ve gayretleri; babı iç
tihat sünnilerce mesduttur,"

Kitabımın 105 ci sayfasında da şöyle diyorum :

— Bir kere Diyanet İşleri Başkanlığı tümden sünnilerin kontrolü altındadır. 

Orada Alevilerin yeri yoktur. Ayrıca objektif ölçülere göre aranan nitelikleri taşı

yan her sünni de Diyanet İşlerine giremez; girmiş olanlar varsa orada barındırılmaz.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Kanunu nun 22. maddesine gö

re buraya gireceklerde şu nitelikler aranır :

"Diyanet İşleri Başkanı ile kuruluşun bütün görevlileri (itikadı, ibadeti, tavır 

ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğu çevresinde bilinir olduğu) ortak ni

teliklerin bulunması...."

Burada İslâm sözcüğü, siinni anlamına gelir. Yüzyıllar boyu, özellikle Yavuz 

Sultan Selim'in Hilâfeti getirmesinden sonra, bölücülükte her türlü ölçüyü taşı

ranlar, Atatürk döneminde sindikten sonra, şimdi sureti haktan görünerek, rast- 

gele bölücülük çamuru atıyorlar.

Çok partili dönemden bunu kanıtlamaya yetip artacak, düzinelerle örnek ve

rilebilir. Bu ve benzeri jurnalcilik kokan suçlamalar üzerinde daha fazla durmak 

istemiyorum.

Karaçam'ın hafızlık konusundaki şu eleştirisi de jurnalcilik ve gelenek bek

çiliği niteliğinde değil midir?
"Yüzyıllar boyu milyonlarca hafız yetiştiren bir neslin evladının, hafızlık 

müessesesinin aleyhinde bulunması kolay kolay izah edilemez."

Din çevreleri akıllarım kullanma yoluna girdikten sonra, bunun izahı çok 

kolay olacaktır. Bu konudaki yanıtım şöyle son buluyor:
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"İleri ülkelerde, manasını anlamadan, yüzlerle sayfa tutan yabancı dildeki bir 

kitabı ezberleme konusunu pedogoglar tartışmayı çoktan tarihin karanlıklarına 
gömdüler. Onlar her çocuğun ana dili ile yazılmış olan küçük parçalan bile ez

berlemesinden yana değiller. Basılı kâğıtlar, teyp gibi modern araç ve gereçler 

hafızanın yükünü büyük ölçüde üzerine almış bulunuyor."

Din eğitimi yapan okullar hakkmdaki yanıtımda şu örnek de var :

— Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ııün giriş kapısının üstünde Mehmet Akif' 

in şu sözleri yazılıdır :

Allah'a dayan, saye sarıl, hikmet'e râm ol,

Yol varsa budur, bilmiyorum başka var mı yol?

Atatürk un Dil ve Tarih - Coğrafya F akültesi 'nin cephe duvarında yazılmış olan: 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, 

sözüne açıkça karşı çıkamayanlar bu yolları seçmektedir. Din eğitimi yapan ku- 

rumların ezici çoğunluğunun, kitapta yer alan görüşlerime ek olarak. Atatürk'ün 

değil, Mehmet Akif'in sözlerini benimsediğini söylemek abartma olmaz.

Eleştirici kitabımda yer alan "hilei şeriye", "mensuh ayetler", "uydurma 

hadisler" konularına hiç değinmemiş. Yanıtımda bunlar hakkında açıklamalar 

yapıyorum. Burada "savunulacak bir yanı olmadığı için, susmak yolunu tutmuş

tur" deyip geçelim.
Yazımın sonuç parçasını olduğu gibi aktarıyorum :

— Kitabımda, özete öncülük eden Maliyeti Çok Yüksek Bir Deneme başlıklı 

parçada, eleştirici benim "dine karşı tavrımı açıkça ortaya koyan" bir nitelik 
buluyor. Doğrudur. Yalnız bu tavır, kendi kafa düzenine göre yaptığı yorumlara 

uyan bir düşmanlık, ya da saygısızlık biçiminde değildir. Ayrıca kitabımın baş 

köşesine oturtulan yazıdan anlaşılacağı üzere, Ali Fuat Başgil in 1943'deki tavrı

na da uygun düşer. Başgil'in tavrını yukanda tartıştık. Bu konuya yeniden dön

meyeceğim. Maliyeti Çok Yüksek bir Deneme başlıklı parçayı, olduğu gibi akta

rıyorum.
— 45 yıldan beri, Ortaçağ zihniyetini bırakarak, kültürel, sosyal, ekonomik 

alanlardaki kalkınmamızı, düzenli kafalara sahip kimselerle (Devlet adamları, ilim 

ve sanat adamlan, yazarlar, idareciler) gerçekleştirmek yolundayız Düzenli kafa

ya sahip olanlar, dogmalara değil, müsbet ilmin verilerine dayanırlar ve araştırma- 

lann. deneylerin, gözlemlerin sonuçlarını bekler, tenkide, yeni fikirlere değer ve

rirler; kendilerinin ve başkalarının hatalarından ders alarak, tutumlarını değiştir

mesini ve metodlannı geliştirmesini bilirler.
Din savunucularının en çok dayandıkları ahlakı koruma, aşın akımlara karşı 

direnme gibi faydaları ise, ilim bol bol sağlamaktadır, İlim ahlaksızlığı ve dinsiz

liği savunmaz. Yalnız ahlakın da, öteki sosyal müesseseler gibi, sürekli bir oluşum 

içinde bulunduğunu kabul eder ve bütün dinlere, dinsizliğe eşit değer tanır.

Din adamlarının Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme döneminde, dinin 

yanlış anlama ve uygulamalara uğradığı, aslında saf dinin gerileme değil, ilerleme 

unsuru bulunduğu tezi ise, buraya kadar yaptığımız açıklamalar karşısında, gücü

nü yitirmektedir. Bir kere, son 2Ü yılda inisyatif hiçbir zaman dini eski saflığına
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kavuşturmak, hurafelerden, yanlış uygulamalardan kurtarmak isteyenlerin eline 

geçmemiştir. Aksine Nurculuk gibi, siyasi tehlikeler bile yaratacak akımlar, öz

gürlük havasından faydalanarak gelişmiş ve serpilmişlerdir,

Öte yandan din adamlarının bütün güçler ve olanaklar ellerinde iken, yanlış 

uygulamalarla dini bu hale getirdikten, Orta Çağ zihniyetini ve yaşantısını 20. 

yüzyılın başına kadar sürdürerek, toplumu geri bıraktıktan sonra, yeni bir şans 

istemeleri ve bunu adım adım elde etme yolunda olmaları, bize göre son 20 yılın 

maliyeti çok yüksek bir denemesi olmuştur. Daha açık söyleyelim, bu yoldan 

vicdan özgürlüğü, lâiklik prensibi ağır ve tehlikeli yaralar almıştır. Ve çok muh

taç olduğumuz aydınların yetişmesi, demokratik düzen içinde planlı kalkınma

mız, büyük ölçüde engellenmektedir.

Din ve inançları için tolerans (hoşgörü) isteyenlerin, kendilerini yeterince 

güçlü görmeye başladıktan sonra, öteki inanç sahiplerini nasıl ezdiği, yeni fikirle

re kapıları nasıl kapadığı, tarihte örnekleri çok görülen bir gerçektir.

Gazetelerde, dergilerde din eğitimi konusunda birkaç düzine yazım çıkmış

tır. Şimdi de bir raporun tozları arasında unutulan bir yazımdan söz edeceğim 

Bilindiği gibi 5 Yıllık Kalkınma Planları hazırlanırken, çok sayıda özel İhtisas 

Komisyonu kurulur. Zaman zaman bunların birçoğuna ben de, üye olarak katıl

dım.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanırken bir de Din Eğitimi Özel İh

tisas Komisyonu kurulmuş. Kim önerdi ise, beni de bu komisyonun üyeleri ara
sına koymuşlar. Azınlıkta kalacağımı, rapora girmeyeceğini bile bile, toplantılar

da görüşümü açıkladım. Karaçam'm deyimi ile bu konudaki tavrımı (tutumumu) 

göstermesi bakımından, Komisyon Başkanlığı'na sunduğum, karşı görüş yazımı 

olduğu gibi aktarmakta yarar görüyorum. (Rapor ve ekleri, Devlet Planlama Müs
teşarlığı'nın arşivindedir).

— Komisyon Başkanlığına :

İmam-Hatipliğin meslek haline getirilmesi toplumumuzun kalkınma çabala

rım destekleyen değil, köstekleyen sonuçlar vermiştir. Bu konuda geçmişten pek 

çok örnek gösterilebilir. Medreselerin asker kaçağı deposu haline geldiği yıllar ise 

çok uzakta değildir.

Günümüzde din görevlileri ile politikacıların işbirliği yaparak, dogmalara, şe

riat hükümlerine göre topluma düzen vermek yönündeki çabaları, açık ya da gizli 

bir biçimde sürüp gitmektedir.

Yine günümüzde tıp, sosyal bilimler (hukuk, sosyoloji, pedagoji, psikoloji, 

iktisat, maliye...) kalkınmanın gerektirdiği bütün bilgileri sağlamaktadır.

Din eğitimi yapan kurumlann çift kişiliğe sahip insanlar yetiştirdiği gözden 

uzak tutulmamalıdır. Bu kişiliklerden biri ahrete, tartışması ve eleştirmesi yapıl

madan kabulü gereken dogmalara dönük olacak, ötekisi ise objektif, sayılabilen, 

ölçülebilen, deneye sokulabilen, özgür düşünce alanını temsil eden bir kafa düze
ni gerektirecektir.

Bu iki kişilik hep çatışma halinde kalmıştır. Batıyı bugünkü uygarlık düzeyi
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ne ulaştıran en güçlü neden özgür düşüncenin yaygınlaşması, dogmalardan kurtu

labilmek için en az 500 yıldan beri gösterilen çabalardır.

Dini, Anayasamızın da ışığı altında, ferdi vicdanlara bırakmak, tutulacak en 
doğru yoldur. Din görevlileri-dün politikanın tam içinde idi, bugün isteseler de, 

istemeseler de politikaya bulaşmak, bulaştınlmak zorunda kalacaklardır. Yann 

da böyle olacağı kesinlikle söylenebilir. Hele onlann Allah'la kul arasına girmele

rini önleyecek bir güçten söz etmek hayale kapılmak olur.

Bu nedenlerle lâik eğitimi güçlendirmek ve din eğitimi yapan kurumlann sa

yısını, önce dondurmak, sonra da azaltmak gerektiği kanısındayım
Saygılanmla."

70'li yılların ortasında toplumumuz bir de Ismarlama Ders Kitapları dönemi 

yaşamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretimin Sosyoloji, Felsefe. Ahlâk, Din 

Bilgisi ders kitaplannı, belli öğretim üyelerine, öğretmenlere yazdırmış, bastırmış 

ve dağıtmıştır. Bu yazarların tümünün tutumu "gelenek bekçilerine şirin görün

me" sözü ile özetlenebilir.

Ben yaınız orta birden, lise son sınıfa kadar. 6 din bilgisi kitabını inceledim, 

bu konuda günlük gazetelerde, dergilerde yayınlar yaptım, konferanslar verdim, 
ısmarlama kitaplann tümü bir arada tartışılan açık oturumlara katıldım. Türk Dil 

Kurumu ilk düzenli tepkiyi gösterdi. UNESCO Sosyal Bilimler Araştırma Komis

yonu ve de Eğitim Komisyonu üyelerine, uzmanlara raporlar hazırlattı.

Ayrıntısına girmeden, ben kitaplarda yer alan iki okuma parçasını örnek ola

rak göstermek istiyorum. Bunlardan birincisi toplumu sürü olarak gören, Arif Ni

hat Asya'nın şu İkilisidir.

Ya çobansız kalan sürünü dağıt,

Ya çobanını gönder Allahım.

İkinci örnek Erzurum lu İbrahim Hakkı'mn tevekkülü, kaza ve kadere boyun 

eğmeyi vurgulayan şu manzumesidir.

Sen hakka tevekkül kıl teffiz et (işini Allah'a bırak) ve rahat bul, sabreyle 

ve razı ol.

Kalbin ana berk eyle (sıkıca ona bağlan), tedbirini terk eyle,

Bir işi murat etme, olduysa inad etme, hak tandır o reddetme.

Deme şu niçin şöyle, yerindedir ol öyle, bak sonuna sabreyle.

Naçar kalacak yerde, nagâh (birdenbire) açar ol perde, derman eder ol derde.

Geçmişle geri kalma, müstakbele hem dalma, hal ile dahi olma.

Mevla görelim neyler, neylere güzel eyler.

Vallah güzel etmiş, billah güzel etmiş, tallah güzel etmiş.

Tartışmaya ağırlık verdiğim dönemi tamamlamak için şu 4 konuya daha de

ğinmek istiyorum :

— Domuz etinin yasak edilmesi,

— Haç sorunu,

— Ölüm sömürüsü,

— Diyanet İşleri Başkanlığına aday olduğum haberi.
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Domuz Etinin Kur'aııda Yasak Edilmesi:

Kuranda yasak edilen, daha doğrusu Kuranın buyruklarından ayakta du

ran, günümüze dek dokunulmazlık niteliğini koruyan tek şey domuz etinin yasak 

edilmesidir, diyebiliriz. Yasak olan içkilerin çoğunu Devlet üretiyor, satıyor. Do

muz konusunu inançtan çok, ekonomik yönden ele alacağız. Önce, Yeni Ufuklar 

Dergisi'nde (Nisan 1974) çıkan bir yazımı özetleyeyim. Yazımın başlığı Vay Mü
barek Hayvan Vayîdır.

Müslümanlarla Hıristiyanların iyi komşuluk ilişkilerini sürdürdükleri dönem
de, diyelim Antalya'da, biri Hıristiyan (adı Bodos olsun) biri de Müslüman din 

adamı, iki komşu vardır. Bir gün Bodos, Hocaya şöyle der :

— Hocam nasıl olsa birikmiş 5-10 sarı liranız vardır. Bir çömlekte, torbada 

saklayacağınıza, bana verin nemalandırayım (işleteyim).

Hoca efendi komşusuna güvenmektedir. Çıkarır 10 sarı lira verir. Bir yıl son

ra Bodos, nemâ olarak 3 sarı lirayı götürür, verir. İkinci yıl sonunda Bodos 6 lira 

götürür, Hoca memnundur. Ana para duruyor, 9 lira nemâ aldı, üçüncü yıl ne- 

mâsının geleceği günlerde hoca, bu sefer komşusuna şunu nasıl nemalandırdığım 

sorayım, diye düşünmeye başlar. Bodos da, hoca kesin kes sorar diye hazırlıklı gi

der Ve bu kez 9 san lira verir, etti 18, ana para duruyor. Hoca :

— Sağol komşu, bakıyorum işler iyi gidiyor. Bir de şunu nasıl nemâlandır- 
dığını öğrensek, der. Bodos hazırlıklıdır.

— Kızmayacağına söz ver der ve söz aldıktan sonra : "Senin 10 san lira ile 3 

dişi domuz aldım," deyince hoca öfke ile ayağa kalkar: "Ne, domuz mu?" diye 

bağırmağa başlar. Bodos, verdiği sözü hatırlatarak, hocayı yatıştırır. "İlk yıl 3, 

ikinci yıl 6, üçüncü yıl da 9 san lira nemâ olarak getirdim. Şimdi benim çiftli

ğimde senin 35 hayvanın daha var" deyince, hoca efendi, sakalını sıvazlayarak :

''VAY MÜBAREK HAYVAN VAY" deyiverir.

26 yıl kadar önce, du öyküyü kendisinden dinlediğim, büyükçe bir ilin De

mokrat Parti İl Başkanı, Türkiye'de, domuz yetiştirmenin gereğine, zorunluluğu

na kesin kes inanıyordu. Hocaya bile Vay Mübarek Hayvan Vay dedirten domu

zun verimliliğini pek çok yerde, veteriner, tarım fakültesi öğretim üyeleri ile, 

Ormancılar Derneği'nde yaptığım bir konferansta ve pek çok yerde tartıştım 

Gelenek bekçiliği, inanç dışında hiçbir sağlam gerekçe gösteren olmadı. Tirişin 

gibi şeylerin eksi 10'dan aşağı derecelerde yok olacağını, Refik Saydam Hıfzıssıh- 

ha Enstitüsü'nün uzmanları söylediler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya'daki işçilerden gelen bir soruya. 10 yıl 

kadar önce şu gülünç yanıtı vermişti :

— Domuz, dişisini kıskanmayan tek hayvandır. Bu hayvanın etini yiyenlere 

de bu nitelik bulaşabilir.

Tek başına bu fetva, örgütün çağlann ne kadar gerisinde kaldığını gösterme

ye yeter, deyip geçelim.

Rusya yılda 85, Amerika 85, Almanya 25, Fransa 15 milyon yöresinde do

muz üretiyor, öte yandan Karakeçi rekoru 15-20 milyonla, yıllardan beri bizim 

elimizde. Bir köylü ailenin 50 keçi yerine, bir çift dişi domuz beslemesinin yeter-
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li olduğunu uzmanlar söylüyor. Cumhuriyet Gazetesi nde çıkan Domuz ve Keçi 

başlıklı yazımda :

— Niçin inekleri, koyunlan, atlan vb. kaçırmış demezler de, akimı oynatan

lara "keçileri kaçırmış" derler? sorusuna, köy öğretmenliğinde edindiğim bilgile

re dayanarak, şöyle bir yanıt venniştim :

— 13-15 yaşlarında bir çocuğun önüne 30-4U keçi katarsınız. Akşam eve 

bir eksikle dönerse, sopayı yer. Bu, birkaç kez olunca, çocuk durmadan, yiyece

ği sopaları düşünürken, aklını oynatır. Öteki hayvanlar için bu durum pek söz 

konusu değildir.

Kara keçinin ormana olan zaran konusuna dalıp, sözü uzatmak istemiyo

rum. Pazarlamanın, geleneklere karşı gelmenin güçlüğünden söz eden uzmanlara 

yanıtım şu oluyor :
— Pek çok şey kolay olsa idi, bugüne dek sürüp gelmezdi. Bedel ödemeden, 

sonuç alınamaz. Bana "domuz oğlu domuz diyecekler", sana "babanın kemikle

rini mezarda sızlatıyorsun" diyecekler. Bütün bunlan sineye çekmek, kabullen

mek gerek.
İleri ülkelerin de, domuza karşı olan allerjimizi ayakta tutmak için ellerin

den geleni yaptığı bilinmektedir. Dünya Veteriner örgütü bilmem kaç yıl önce, 

Türkiye’de yetiştirilen domuzlarda Tirişin vb. vardır, demiş

Yurt dışına yaptığım birkaç uçak yolculuğunda, yemek paketlerinden, kır

mızı karta çizilmiş, çaprazlı domuz resmi çıktı. "Bu yemeklerde domuz eti yok

tur" anlamına geliyor. Bir yolculuğumda hostese şöyle sordum :

— "Yolcular, domuz eti varsa yemeyiz, bize başka yemek verin" diye sizi 

çok rahatsız ettikleri için mi bunları yemek paketlerine koyuyorsunuz?

Hostes "hayır, ben hiç tanık olmadım. Başka hatlarda, ayda yılda sorulduğu 

söyleniyor" dedi.
Domuz sorununa 5-10 yıllık bir plan hazırlayarak, uygulayarak ormanları

mızı keçiden, keçi yetiştiren köylümüzü aklını yitirmekten korumak ve de tarım 
ürünlerimizi artırmak, besleme, hayvansal protein sorunlarına çözüm getirmek 

zorundayız. Yılda 10 milyon domuz, 20'şer bin liradan, 200 milyar TL. yapar.

Birçok sebze, meyve artıklannın, kabuklarının vb. değerlendirilmesi sonucu, 

kentlerin sinekten, kokudan kurtarılması da küçümsenmeyecek bir yan ürün ola

caktır. Meyve Suyu Endüstrisi de bu açıdan değerlendirilmelidir.

Haç Sorunu :

Bu konuya, Din Eğitimi ve Toplunıunıuz kitabında hiç girmedim Yazılarım

da yer yer değindiğim olmuştur, önce bir anımı dile getireyim :

10 yıl kadar önce Antalya'dan, otobüsle Ankara'ya gidiyordum Yalnız ol

duğum için, şoförün yanındaki koltuğu bana verdiler. Gece yolculuğu yapıyo

ruz. Şoförün uykusunu dağıtmak için, laf bulmak gerek. Şoförümüz Avrupa ya, 

Hicaz'a seferler yapmış, görgülü, orta yaşlı bir kaptan Onun Avrupa anılan be

nim için önemli değil. Hac'cın kaçakçılık, yanında erkek olmayan kadınlann 

yolda evlenmesi gibi, perde arkası olayları, şeytan taşlamak vb. beni daha çok il

gilendiriyor. Şu öyküyü ondan dinledim :
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— Biz biraz Arapça öğrendik, Arap meslektaşlar da biraz Türkçe biliyorlar. 

Çoğunlukla biz hacıların tavaflarına, ziyaretlerine katılmıyoruz. Arap arkadaşlar

la bir gölge bulup, kâğıt, tavla oynuyoruz, çene çalıyoruz.

Bir gün Arap meslektaşlara : "Bugün hacılar ne yapıyor?" diye sorduğumuz

da "Şeytan taşlıyorlar" dediler. Ve bir yeri işaret ettiler. Ayağa kalkarak o tara

fa yürüdük. Ortalıkta şeytan filan görünmüyor. "Hangi şeytanı taşlıyor, bunlar” 

sorumuzu Arap meslektaşlar şöyle yanıtladı :

— Şeytan biziz (Nahnü şeytan)

— öyle ise, söyleyelim, gelsinler, sizi taşlasınlar, önerimizi, göz alt kapağını 

parmakla aşağıya çekip Pişşşt yaparak,

— O zaman biz kimi soyacağız diye karşıladılar.

Haç işletmeciliğinden, kendi çapında da çıkar sağlayan arap şoför, şeytan 

taşlamanın anlamsızlığı bilincine eriştiğine göre, Türk toplumu olarak, bizim bu 

düzeye en kısa sürede gelmemiz gerekmez mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayını olan, Hutbeler kitabından şu satırları 

aktarıyoruz (s. 36) :

"insanlara ölümü, ölümden sonra dirilmeyi, mahşerde toplanmayı, mahke

meyi kübrayı ve hesabı hatırlatan bu İlâhi manzara, kalpleri temizleyen, ruhları 

arıtan ve insanı coşturan yüce bir tecellidir. Mina’da, Umrelerde temsili olarak 

yapılan Şeytan Taşlama ise kötü niyetlere ve şer kuvvetlere karşı bir zindelik 

gösterisi, her türlü kötülükleri yenme azminin sembolleşmesidir".

Ismarlama Din Bilgisi kitaplarından birinde de bunun "bir mahşer provası" 

olduğu yazılıyor. Yüzyıllardan beri yapılan mahşer provalarının, şeytan taşlama

ların "Her türlü kötülükleri yenme" açısından ne kadar yararlı olduğu ortadadır. 

Akif'e katılarak, bu yollardan da dmi maskaraya çevirmişler, diyelim. Hacrin te

mel öğesi olarak bilinen, ziyaret edilen KARA TAŞ'ın (Haceri Esvet'in) islamdan 

önce de Kâbe duvarındaki yerinde, şeref mevkiini almış olan bir Göktaşı (Mete

or) olduğunu söylemekle yetiniyoruz.

iş yalnız inanç çerçevesi içinde kalsa idi, insanların eğlence, boş zamanı 

değerlendirme alanında türlü tutarsızlıkları vardır, bunu da, onlardan biri olarak 

hoş görüp geçelim, derdik.

Niyazi Berkes ahret konusundan söz ederken, "Biz yüzyıllar boyu ahreti 

planladık" der. İşte biz mahşer provası yaparken, ahreti planlarken, atı alan Üs

küdar'ı geçmiş, dünyamız türlü yıkımlara (afetlere) uğramıştır.

Demirel 10 yıl kadar önce. Başbakanlığı sırasında :

— 70 sente muhtaç durumda iken, 70 milyon dolan bulup hacılarımızı mah

zun bırakmadık, gibi bir söz etmişti. Yalnız bu söz onun uzun yıllar sonra da, 

çağlann ne kadar gerisinde kaldığım göstermeye, politikanın insanı ne durumlara 

düşürebileceğini kanıtlamaya yetecektir. 70 milyon dolar, bugünkü para ile 14 
milyar TL. eder. Her yıl 30 bin kadar Türk Hicaza gidiyor. Sağcı gazeteler yıllar

dan beri "Yine bu yıl rekor bizde. 30 bin, 40 bin Türk Hac Yolunda" gibi man

şetler atarlar.
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Bir Hacı'ya ortalama 200-300 bin TL. hesabıyla 30 bin hacıya 6-9 milyar 

veriliyor, demektir. Bunlan Buzdağının (Eisberg) su üstünde kalan parçası olarak 

görmek yanlış olmaz. Kaçak götürülen, getirilen eşya, karaborsadan alınıp, bu iş 

için hazırlanmış olan kemerlerde kaçmlan dövizler hesaba katılınca, bu yoldan, 

yılardan beri Türk ekonomisinin uğradığı yıkım karşısında, dehşete düşmemek 

kolay olur mu?

Bir karşılaştırma yapalım Son birkaç yıldır, Silahlı Kuvvetlere, türlü adlar 

altında kurulan Vakıflar kanalı ile vatandaşlar yardım ediyor. Bunların tümünün 

10-15 milyar TL.yi geçtiği söylenebilir mi? Yalmz bir yılın Şeytan Taşlama, 

Mahşer Provası için katlanmak zorunda olduğumuz yüke, savurganlığa eşit bile 

değildir.

Bakırköy Akıl Hastahanesine yardım için radyo, televizyon, gazeteler, der

giler aylarla yayın yaptı. Toplanan paranın 100 milyon TL.'yi geçmediği söyle

niyor. Bu rakam 50U Hacı'nın resmi rakam olan 200 bin TL.'den harcadığı para 

kadardır.

1982 yılında tanık olduğumuz, bankerlerin foyasının meydana çıkması olayı 

bile Hac kadar yıkıcı olmamıştır, diyebiliriz. Bankerler olayı kısa sürede su yüzü

ne çıktı ve kamuoyunda tepkisini gördü. Hac ise yüzyıllardan beri sürüp gidiyor. 

Gelenek bekçileri, politikacılarla, iktidarlarla işbirliği yaparak, Hac yolunun ka

patılamayacağı inancını ayakta tutuyorlar.

Fakirlik ayıp değildir. Yukanda domuzdan, keçi ve ormandan söz ettik Hac 

konusunu da bunlara ekleyelim. Kaynaklanmızı değerlendirmek, savurganlığa 

son vermek bakımından, aklımızı başımıza toplarsak, kısa sürede ger kalmış ülke 

olmaktan kurtulma, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma kapıları ardına kadar açıla
caktır.

Başta, yıllardan beri yapımı süren Ankara’daki Kocatepe Camii olmak üzere, 

son 30 yılda yapılan camileri de bunlara eklemek gerekir. Yalnız Kocatepe Ca

miine harcanan para, emek, malzeme, çimento, mermer, demir vb ile, tüm Anka

ra ilk ve ortaokullarının, liselerinin eksiği tamamlanır, donatımı yapılırdı. Büyük 

kentlerimizde bugün bile üçlü eğitim yapan okullardan söz ediliyor.

Camilerden, yalnız bir kesiminin Cuma günleri ve yılda iki kez Bayram na- 

mazlannda dolduğu, kimilerinde vakit namazlarının birkaç kişi ile kılındığı ger

çeği karşısında hepimiz akılcı olmak, savurganlıktan kurtulmak yoluna girmek 
zorundayız.

Ölüm Sömürüsü
Bu konuya, yeri geldikçe değindim. Niyazi Berkes'in deyimi ile, ahreti plan

lamanın en güçlü aracı ölüm, Allah korkusu, kabir ve cehennem azabı, Mahkemei 

Kübra, sırat köprüsü, cennet vaadi, huri, gılman öyküleri vb.dir. Ahmediye’de 5 

vakit namazın ölümü anımsattığı anlamına geldiği, yazılıdır. Ekonomik gelişme
miz, kalkınmamız bakımından, din adamlarının ölüm üzerine bu kadar durmaları

nın yıkıcı etkileri çok ağırdır. "Yalan dünya", "fani dünya", "kahpe dünya", 

"deni dünya" deyimleri hep insanın çalışma gücünü köreltmişlerdir, üstelik ahret 

de erkeklere göre planlanmıştır.
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Bir doçent arkadaş, annesiyle babası arasında geçen şu konuşmayı anlattı. 

Annesi "Gılmanlar da belki bayanlar için, bizim içindir" deyivermiş. Baba, deh

şetle "Hanım, hanım, bir daha böyle şeyler senden duymayacağım" diye anasım 

paylamış. Bu öykü, hiçbir zaman kanıtlanmayacak olan bir inanç alanında bile, 

erkeklerin bencilliği nerelere kadar götürdüklerini göstermiyor mu?

ölüm konusuna, 10 yıl kadar önce (23.6.1972'de) yazdığım kendi ölümümle 
ilgili notu, olduğu gibi aktarmakla son veriyorum.

"Vasiyet : Daha önce de yazmıştım, öldüğüm zaman hiçbir merasim yapıl

masını istemiyorum. Ne dini ve ne de milli. Ucuz bir tabuta, sandığa koyup, An

talya sahillerinden, Akdeniz'e atıversinler. İçine ağır şeyler de koysunlar. Ve bazı 

delikler de bıraksınlar ki, deniz hayvanlan çabuk işini bitirsin. Çamurlu bir yere 
gelirse sandık gömülür.

Bunu yıllardan beri düşünüyorum. Bu karanmdan dönmek için hiçbir neden 

bulamadım. Aksine,.olaylar bu kararımı daha da güçlendirdi, pekleştirdi.

Bir kere, yapılacak dini merasimin, ruhuma hiçbir şey kazandırmayacağı ka

nısındayım. Bütün dini törenler, din adamlarının sömürü gücünü artmyor. Ve ona 

süreklilik kazandınyor. Hatimler, Yasinler, okumalar, üflemeler vb. hep onların 

çıkarlannm aracı. Hele devir (Kabiltü-Veheptü) düpe düz sahtecilik, Allah'ı kan

dırmak.

Böyle yapmakla İmran öktem'e karşı din çevrelerinin gösterdiği saygısızlık 

da protesto edilmiş olacak. İmran öktem olayında güya, kendi çıkarlarına, bir 

gövde gösterisi yaptılar. Kendim için cenaze töreni istememekle, bu konuda bir 

başlangıç yapılmasını da istiyorum. Ölüm ve Ticaret başlıklı yazımda (bu yazı 

Din Eğitimi ve Toplumumuz kitabına koyduğum eklerden biridir) belirttiğim 

gibi, öiimu din adamlanmn geçim aracı olmaktan çıkanmz, bağnazlık balonlan 

arka arkaya sönecektir.

Bir başka neden de törenlere aynlan zaman, gönderilen çelenkler, radyo ve 

televizyonla verilen haberler, gazetelerde çıkan ilanlardır. Temel sorunlannı çö

zemeyen geri toplumlar, törenlerle avunma yolunu seçiyorlar.

ölümden de hiç korkmuyorum. 8 ay önceki trafik kazasında ölebilirdim. 32 

yıl önce, çevremdekiler öldüğüm kanısına varmışlar, haber İsparta'ya yayılmıştı. 

Benzeri birkaç olay daha gösterebilirim.

öte yandan, çocuklarım yetişti. Geride kalanlar açısından "Ben ölürsem hal

leri nice olur" diyecek durumum da yok.

Başka bir notumda cenazemin yakılmasından da söz ediyorum

Din alt yapı değildir, evet. Verdiğim domuz, hac, ölüm örnekleri, alt yapı

mızın oluşmasına, ekonomik yönden kalkınmamıza, gelenek bekçilerinin din adı

na olumsuz yönde nasıl etkili olduklannı göstermeye yeter. Bu örneklere başka- 

lan da eklenebilir, önemli olan aklın yolunu seçmek, dünyanın nereye gittiğini, 

bizim nerelerde kaldığımızı, bilimsel yöntemlerle öğrenerek, toplumumuz ve in

sanlık içinde onurlu bir yer kazanmaktır.
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ııa Aday Olduğum Haberi :

29.4.1974’de yazdığım notlardan aktarma yaparak konuya gireceğim.

"Birkaç gün önce çıkan Barış Gazetesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Adayları 

arasında benim de adım geçmişti. O gazeteyi gördüğüm halde, yazıyı sonuna ka

dar okumamıştım. Akşam Mustafa Coşturoğlu telefon etti. Aynı akşam Osman 

Akol da aradı.

29 Nisan 1974 tarihli Yankı Dergisi'nde de aynı haber verilmiş Yankı da 5-6 

aday sıralandıktan sonra şöyle deniliyor :

"Teşkilât arasında yapılan anketlerde, adı ortaya çıkan ve istenen bir aday da 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik Profesörü, Eski Bakanlardan Fehmi Yavuz'u 
isteyenler, bizden olmayan tarafsız biri, teşkilâtı daha âdil yönetir, diyorlar".

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. genellikle din çevrelerinde, her türlü inanç 

konularını rahatlıkla tartıştığım, hoşgörüsüne güvendiğim pek çok kişi vardır. Bu 

kurumda başkanlık yapmış olan Haşan Hüsnü Erdem 'le, Tevfik Gerçeker'le bulu

şup sohbet ettiğimiz çok olmuştur. 1969'da yayınlanan Din Eğitimi ve Toplu- 

mumuz kitabının ön sözünde şöyle diyorum :

’'Vardığım sonuçlan, savunduğum görüşleri, sağduyusuna güvendiğim bir

kaç din adamı ile görüşüp tartıştım. Hem verdikleri kaynaklar, hem de bazen sa

atlerce süren konuşmalarımız, kitabın bu biçimi almasını büyük ölçüde etkilemiş

tir. Burada kendilerine teşekkürü çok zevkli bir görev saymaktayım.

Yukarıda değindiğim, Hakses Dergisi'nde çıkan eleştirisinde Karaçam, dine 
karşı olan tavrımı bağnazlık gözlüğü ile değerlendirme yolunu tutmuştur, diyece

ğim. Hele benim gönderdiğim yanıtın dergiye konmaması, Hakses'çilerin ne dü

zeyde olduklannı göstermeye yetip artmaz mı?

Öte yandan beni aday gösterenler, yukarıda değindiğim 633 sayılı Diyanet 

İşleri Başkanlığı Kuruluş Kanunu'nun 22. maddesinde yer alan şu hükmün an

lamsız olduğu, çağın gereklerine uymadığı kanısında olduklarını da göstermiş 

bulunuyorlar.

"Diyanet İşleri Başkanı ile kuruluşun bütün görevlileri (itikadı, ibadeti, tavır 

ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğu çevresince bilinir olduğu) ortak ni

teliklerinin bulunması".

XII

S O N U Ç

21.7.1981 'de Datça'daki evin yakınındaki tepelerde yarım saat kadar gez

dikten sonra yazdığım notlardan, şu satırları aktarıyorum :

Bugüne dek Köy öğretmenliğimi yaşamımın en yararlı, değerli, öğretici aşa 

ması olarak bildim. Birbuçuk günlük gezi, Kavaklıdere'de gördüklerim, karşılaş- 

tıklanm bu kanımı çok güçlendirdi. Fadıl Hakkı Sur'un öyküsünü, kendisini eleş

tiren, beni öven sözlerini anımsadım.

"Bir Köy öğretmeni köşeyi bu kadar ve böyle döner" sözü daha da güçlendi. 

Kendim kontrol edebildiğim olaylarla, rastlantılarla yarattığım, ortaya çıkan
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Fehmi Yavuz'u öldürmemek, ona gölge düşürmemek için çok dikkatli olmam, ge
reğini yapmam bundan sonraki planım olacaktır.

Emeklilik için staj, laboratuvar çalışması sürüp gidiyor. Evlenmemek kararı, 

her geçen gün perçinleşiyor, güçleniyor. Kimseyi kendi sorunlarıma ortak etmek 

istemiyorum. Ben de kimsenin sorunlarına, bireysel düzeyde ortak olmayacağım. 

Toplumumuz ve tüm insanlık için her türlü özveriye hazırım, örneğin :

— Domuz yetiştirmede öncülük yapayım, isterlerse, taşla linç ederek öldür

sünler.

— Cenazelerin yakılması kampanyası tutsun, benim ölümü de yaksınlar.

— Emlakçılıkla ilgili savaş başarı ile yürüsün, toprağın doğal kaynak niteliği 

Anayasamıza girsin.

— özel ve bireysel sorunlar arasında yitip gitmek istemiyorum,

— Gözlerimi dikkatle kullanmak zorunluğu hergün açık ve seçik ortaya çı

kıyor.. Bu nedenle 60 yılın birikimini artırmak yerine, anıları yazarak değerlen

dirmek gerekecek.

İnsan kendisi halikında "artık bunadı'' gibi sözlerin söylenmesini ertelemek 

için çaba göstermeli, diyeceğim. Nasıl olsa işine gelen, gelmeyen, kızan, çıkan 

bozulan, bir şeyler söyleyecek. Nasıl olsa her yaşlı için "bunamış ' sözü bir gün 

kullanılacak. Arada bir "daha aklı başında” diyenler de olacak”.

Sonuç bölümünde şu alt başlıkları kullanacağım

— öz eleştiri,

— Dengeli yerleşme,

— Köy çocukları,

— İyimserlik ve güven duygusu.

Öz Eleştiri :

İleri ülkelerde eleştirinin yöntemi geliştiği, yerleştiği, kökleştiği için, birey

ler isteseler de istemeseler de eleştiri havasının etkisi altında kalırlar. Geri kalmış 

ülkelerde ise uzun yıllar, sevdiğini göklere çıkarmak, sevmediğini yerin dibine ba

tırmak yolu tutulmuştur. Baştakiler için düzenlenen övgüler, kullanılan dövizler, 

atılan sloganlar, iğrenç diyeceğimiz ölçülere ulaşmıştır.

20. yüzyılın başına değin, selamlıklarda Padişah için "Mağrur olma padişa

hım senden büyük Allah var" diye bağrılması iğrençliğe bir örnek olarak gösteri

lebilir. Padişah, Allah'tan sonra gelen büyük kişi, arada bir "Allah'tan büyüğün" 

vehmine, düşüne kapılmasın diye bu türlü naralarla onu uyaranlar, kendileri için 

kimi rütbeler, statüler peşinde koşmuşlar, toplumla yabancılaşmışlardır.

Şu sloganlar da Ankara'da yapılan Milli Şuurun Sesi mitinginde atılmıştı. 
(2.6.1969 tarihli gazetelerden):

— İslam geliyor, Müslüman Türkiye.

— Ayasofya açılsın,

— Üçler, yediler, kırklar ve melekler hürmetine Huuuuu, Huuuuu,

— Tek yol İslam, tezimiz islamdır.

— Ya tam susturacağız; ya kan kusturacağız.
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Son 40 yılda tutuculara, gelenek bekçilerine ödün verme yarışına girenlerin, 

çoğu kez ağızlarından çıkanı kulakları duymamıştır. Birkaç örnek verelim :

— Menderes, "Arkadaşlar siz o kadar güçlüsünüz ki, isterseniz halifeyi başı

mıza getirebilirsiniz" demiştir. "Planımız plansızlıktır" sözünü de o ve yakınları 

sık sık kullanmışlardır.

— Demirel de "bu millet plan değil, plav istiyor" demiştir.

— Sükan, "Biz Mahkemi Kübra'da hesap vermeye hazırız" demiştir.

— Bir Devlet Büyüğü "Ben iti ite kırdıracağım" demiştir.

— Sunay'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ziyaretinde kullandığı "Dinimiz ah

lakimizdir" sözü Diyanet Dergisi nin Nisan 1964 sayısında baş köşeye oturtul

muştur.

— Nihat Erim "Gerekirse hürriyetlerin üzerine şal örteriz" demiş, onun Baş
bakanlığında balyoz harekatı denilen girişimle, ülkemizin pek çok temiz evladı 

kıyıma uğramıştır.

— SBF’deki Dekanlığı sırasında "Nabza göre şerbet vermeyin" diyen Feyzi- 

oğlu MC. hükümetindeki ortaklığı sırasında, nabızlara küpler dolusu şerbet ver

mekle yetinmemiş, zemzem de dağıtmıştır.

İnsan yanılabilir, ya da çevresindekilerin tuzağına düşebilir. İşte özeleştiri 

bu yanılmaların, yanıltılma olasılıklarının en aza indirilmesi, yinelenmesini önle

me bakımından önemlidir. Bunun yararı iki yönlüdür. Bir kere, kendileri yıpran

maktan, yıprandılarsa daha çok yıpranma batağına saplanmaktan kurtulurlar, 

öte yandan yanlışların düzeltilmesi, yeni yetişenlere ders alınacak, izlenebilecek 

örneklerin çokça sunulması olanağı doğar.
Feyzioğlu örneğinin biraz daha aynntısına gireceğim "Nabza göre şerbet 

vermeyin" sözü, Feyzioğlu'nu, Türk Gençliğinin sevgilisi durumuna yükseltmişti. 
Objektif ölçülerle, hiçbir nedene bağlanamayacak davranışları ile o kendisini yıp

rattı. Varlıklı bir ailenin çocuğu ve yine çok varlıklı bir ailenin damadıdır. Bütün 

eğitimini Galatasaray'da yapmıştır. Üniversite öğrencisi iken, çok başarılı bir ik

tisat kitabı çevirisi yayınlanmıştır. Türkçe'yi, İngilizce yi, Fransızca'yı mükem

mel denecek ölçüde konuşur, okur ve yazar. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı' 

na kadar gelmiştir; Forum Dergisi'ni çıkaranlar arasındadır.

Bunlar objektif ölçüler. Bir partinin Genel Sekreteri olmak, olmamak bize 

göre sübjektif bir ölçüdür. Sanmm, Feyzioğlu için tersine dönüş buradan başlı

yor. O günlerde içtenlikle, özeleştiri ile şunu diyebilseydi, onun için Genel Sek

reterlik, Parti Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı kapıları, büyük olası

lıkla ardına kadar açılabilirdi :

"Turhan, sen daha gençsin, Duygulannı frenlemesini bil ve öğren. Bunu ya

pabildiğin ölçüde, gençliğin, milletin sevgilisi olarak kalacaksın. İstediğin statüye 

kavuşmasan bile, bu ödül sana yeter."

İnsan fikir değiştirir. "40 yıldır bıraktığım yerde otluyorsun" sözünün, kim

se kendisi için kullanılmasını istemez. Herkesin yetişmek istediği bir model, bir 

örnek, bir amaç olmalıdır. Başka türlü gelişme sağlanamaz. Hele bizim gibi geri 

kalmış toplumlar için bu kesin kes zorunludur.
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Belli bir düzeyin ustiine çıkanlar çoğunlukla gençlik için model niteliği ka

zanırlar. Modellerin değişmesi olumlu yönde oldukça, şaşırmalar, yanılmalar 

azalır

İnsanların, gençlerin benzemek istemediği modeller, örnekler vardır.

Biraz da kendimden söz edeyim.

Ben hep köy öğretmenliğini çıkış noktası olarak benimsedim Köşeleri dö

nerken, dar boğazlardan geçerken : "Sen bir köy öğretmeni olarak çalışmaya 

başladın. Senin baban da köy öğretmenliğinden emekli oldu” demeye özen gös

terdim. Böylece, kestirme yoldan özeleştiriye ulaştığımı sanıyorum.

İnsanlar arasındaki, toplumlar arasındaki ilişkileri olumlu yönde geliştirme 

yöntemlerini öğrenmek bakımından, ülkemizde ve yabana ülkelerde kimlerden 

yararlandığımı, yeri geldikçe belirttim, örneğin, öğretmenliğimin ilk yılında 

Başöğretmenim Ali Ulvi Karabelen bana ilk doğru yolu gösteren kişidir. Lisede 

Emin Ali Çavlı, Mülkiye’de iken, bir yıl gönüllü olarak derslerini izlediğim Maz- 

har Osman'ın, Almanya'da Müller Freienfels'in, İngiltere'de Mrs. Salter'in bu alan

da bana çok yararlı olduklarını, yeri geldikçe belirttim.

İnsan her davranışını kontrol edemez, Ancak selin taşıdığı bir odun parçası 

gibi, tümden olayların akışına kaptırmak da kişiliğin yitirilmesi anlamına gelmez 

mi?

Evlenme konusunda, Köy öğretmenliğimin ilk yılında, ana ve babama karşı 

yaptığım, ölçüsüz sayılabilecek davranış, bir özeleştirinin sonucudur. Kendim 

için seçtiğim modele yaklaşmada önüme çıkan engeli aşma tutkusunun ürünü

dür. Sanırım, anamın ve babamın isteğine de uygun bir çerçevede evlenme kararı 

alırken, küstah bir evlât olmadığımı kanıtladım.

Liseye giderken de, anamın ve babamın pek istemediği bir davranış içinde 
oldum. Hele liseyi, Mülkiye'yi bitirmeyi tutku ölçüsüne çıkarmam, özeleştiri, 

model seçme bakımından tutarlı yollar izlediğimi göstermez mi? Şehirciliği mes

lek olarak seçmem kesin kes bir özeleştiri sonucudur.

İsterseniz, seçim yoluyla Parlamentoya girmekten sürekli kaçmamı da bunla

ra ekleyelim.

Biri İngiliz, biri Hintli iki yabancının örnek davranışından da söz edeceğim

Casus Lawrence'den, Birinci Dünya Savaşı 'mn yarattığı kişiler arasında, çok
ça söz edilir. Arapları, Kral adına özgürlük vadederek ayaklandıran odur. Savaş 

sonunda manda gibi çözümlerle, Araplara özgürlük verilmeyince Lawrence küsü

yor; İngiliz Hava Kuvvetleri'nde Shaw takma adı ile, nefer olarak çalışıyor ve ba

sından kaçmak istiyor.

Görkemli bir törenle, büyük bir salonda kendisine İngiltere'nin en büyük ni

şanı verilecektir. Nişanı Kral, takmak üzere iken, yüksek sesle şöyle diyor :

"Verdiği sözü yerine getirmeyen bir devletin nişanını taşımak şerefsizliğini 

kabul edemem”.

Salonu dolduran Devlet adamlan.ünlü kişiler, gazeteciler şaşkına dönüyorlar. 
Olayı izleyen günlerde basın ve kamuoyu tepkisini şu iki yönde gösteriyor :
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1- Protestosunu göstermek için bula bula burayı mı, bu töreni mi bulmuş ve 
seçmiş?

2- Tutarlı, dürüst adam böyle olur, iyi etmiş.

Lawrence şöyle diyor :

— Bugüne dek çok yerde protestomu yaptım, bir sonuç alamadım. Bir de 

burada yapayım, gönül rahatlığına kavuşayım, dedim.

İkinci örnek Hindistan'dan. Toprak Hediyesi hareketinin öncüsü olan Vinoba 

Behave genç yaşlarda iken, bir gün, o güne değin aldığı okul diplomalarını ocağa 

atıp yakıyor. Bunu önlemeye çalışan, ne yapıyorsun? diye üzerine gelen annesine 
şöyle diyor :

— Benim artık bunların sağlayacağı desteğe ve iltimasa ihtiyacım yok.

Vinoba doğruca Gandi’ye gidiyor ve şöyle diyor :
— Ben sizin yanınızda kalmak ve yetişmek istiyorum Bir süre deneyin, uy

gun bulursanız hep burada kalayım.

Gandi ondan söz ederken şöyle demiştir :

— Bu genç benim uzun yıllar emek vererek öğrendiğimi bir yılda öğrendi.

İşte bu Vinoba başlattığı Toprak Hediyesi hareketini sürdürürken, büyük

toprak sahiplerine şöyle sesleniyor :

— Şiddetten uzaklaşarak, sevgi yolunu benimserseniz, toprağa bağlılıktan 

ayrılmakta güçlük çekmezsiniz. Aksi halde, yaklaşmakta olan şiddet çağı, yalnız 

toprağı değil, o toprakların sahiplerini de yok edecektir. Kralların zamanı geçti. 

Zamindarların zamanı da geçti.

Gelecek günler, sesini duyurmakta olan halkın oiacaKtır. MaiK aunya işlerine 

daha yoğun biçimde karıştıkça, çağımızın eşitliğe dayanması gerektiğini göster

mektedir. Kişiler arasındaki ilişkiler kardeş sevgisine dayanmalıdır.

Toplumumuzu çağın gereklerine uygun duruma getirmek zorundayız. Unut

mayalım ki, eski değerler, eski kalıplar içinde sürüp gidemez. Değişen zamana 

uymayanlar, yalnız başarısızlığa uğramakla kalmayacak, ızdırap da çekecekler

dir. Eski ölçülere göre ne kadar büyük olursa olsun, hiç kimsenin, yaşadığımız 

değişen zaman içinde, üstünlük kokan davranışlarına, alışkanlıklarına, tutumuna 

göz yumulmayacaktır.
Dengeli Yerleşme :

Sırası geldikçe, Doğu ve Batı arasındaki uçurumdan söz ettim. Doğu illerin

de tam, ya da yarı feodal düzenin sürüp gittiğini belirttim Erzurum'da kurulan 

Atatürk üniversitesi’nin de gelenek bekçilerinin, feodal düzenden çıkar sağlayan

ların gözetimine geçtiğine, Devlet girişimlerinin nasıl yozlaştırıldığına, yetersiz 

kaldığına bir örnek olarak göstermeye çalıştım.

Bölge deyiminden, Kurucu Meclis Döneminde korkuluyordu, bugün de kor

kulmaktadır. Yerinde söylediklerimizin ayrıntısına girmeden, standart bölgeler 

oluşturmak, Doğu'daki 18-22 ili bir kalkınma birimi olarak ele almak zorunda 

olduğumuzu söyleyeceğim. >
Biz kentleşme konusunu incelerken sosyal, ekonomik, entellektüel erozyon

dan söz ederiz. Sosyal erozyon, fizik gücüne güvenenlerin yerlerinden uzaklaşma
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sı; ekonomik erozyon, eline topluca para geçenlerin, varlıklı kişilerin paralarını 

bulundukları yerde değil, başka yerlerde, büyük merkezlerde kullanmaları, işlet

meleri; entellektüel erozyon ise yetişen, eğitim gören kişilerin, doğup büyüdükle

ri yerler dışında çalışmaları anlamına gelir. Ulaştırma, haberleşme kolaylıkları, 

durmadan bu tür erozyonları artırıyor, hızlandırıyor.

Ülkemizde erozyon Doğu-Batı yönünde olmaktadır. Yine derslerimizde, ki

taplarımızda, yayınlarımızda Ankara'nın Başkent olmasını halkçılık, erozyonu ön

leme bakımından büyük bir devrim olayı diye nitelendiririz, 'Y a  Ankara Başkent 

olmasaydı, İstanbul'un hali nice olurdu?" deriz.

Doğu gezilerimden söz ederken, Şemdinli'deki gencin öyküsünü anlattım. 

Bugün eğitim açısından ülkemizde büyük bir dengesizlik vardır. Sorumlular ve 

yetkililer, Fransızların "Doğu için geçerlidir" (Bon Pour l'orient) diplomasına 

benzer diplomaları, Doğu'lu gençlere vermekte sakınca görmüyorlar. Fransızlar, 

bilgi seviyesi düşük olan gençlerin diplomasına "Bizde çalışamaz ama, kendi ül

kesi için yeterlidir" anlamına gelen bu damgayı vururlarmış.

Türlü iskân kanunları, Şeyh Sait İsyam'ndan sonra, Doğu'daki ağaların, bey

lerin, Şeyhlerin bir kesiminin Batı’ya sürülmesi, Milli Birlik Komitesi'nin 55 ağa
yı Batı'ya sürmesi, soruna hiçbir çözüm getirmemiştir, diyebiliriz.

Kısaca sorun ekonomiktir, demek doğru olur. Keban Barajını Doğu'nun kal

kınması için bir manivela olarak kullanmak fırsatı da kaçırılmıştır: bu konuda 

hazırlanan planlara değer verilmemiştir.

Birecik Köprüsü Gaziantep'in kalkınmasında, gelişmesinde bir manivela göre

vi yapmıştır. Gaziantep, yukarıda belirttiğimiz 3 tür erozyonun tümünün olum

suz etkisinden kurtulmuştur.

Öte yandan sözünü ettiğimiz erozyonlar, büyük Kentlerde, her geçen gün. 

çözüm sınırını aşan sorunlar yaratıyor. Yine derslerimizde, yazılarımızda, İstan

bul'un, Ankara'nın, büyük kentlerin sorunlarına çözüm ararken işe Doğu Anado

lu'dan başlamak, yüzümüzü oralara çevirmek zorunda olduğumuzu belirtiriz. 

İkinci Boğaz Köprüsü, metro girişimleri, projeleri tümü ile bu tür düşüncenin ürü

nüdür. Bir Boğaz Köprüsünün parası ile Doğu'da belki Birecik köprüsünün Gazi

antep'e yaptığı gibi en az beş kentin çekici merkez olmasında, manivela görevi 

yapacak örnekler ortaya konabilir.

Kısaca ülkeyi standart bölgelere ayırmak, türlü Bakanlıkların, Genel Müdür

lüklerin, kendi hizmetlerine göre ülkeyi bölgeleme, parselleme akımına, uygula

masına son vermek gerektiğini vurgulamak isteriz. Yeni çekici merkezler eğitimi, 

sağlığı, güzel sanatları, tiyatrosu, ekonomik kuruluşları, iş olanakları yönünden, 
İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i aratmayacak biçimde planlanıp geliştirilmelidir. 

Böylece kentleşme, ülkemizde geri tepen bir silah olmaktan da kurtarılmış ola

caktır.

Köy Çocukları :

Türk Dil Kurumu’nun yayını olan Yazı Devrimi adlı kitapçıkta çıkan Köy 

Öğretmenliği Anılarım başlıklı yazı şu satırlarla son buluyor :
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"Gizli yarışma” olayı, değindiğimiz ve değinmediğimiz pek çok örnek köy

de, daha çok gecikmeden, değerlendirmek zorunda olduğumuz bir gizilgücün 

(potansiyelin) bulunduğunu ortaya koymaya yeter, üreticiliğe de eğitimin temel 

ilkeleri arasında yer veren Köy Enstitüleri bu gizilgüçten yararlanmayı amaçla

yan köktenci bir atılımdı. Denizden alınan birkaç kova su, diyebileceğimiz, bir 

avuç Köy Enstitüsü çıkışlının, toplum ve ülke sorunlarına getirdiği bakış açısı bu 

alana büyük bir canlılık kazandırmıştır.

(Aziz Nesin de, kurduğu Nesin Vakfı'ndan yararlanarak, 15 yıldan beri bu 

denizden birkaç fincan su alma tutkusunu sürdürüyor. Tutkunun böylesi dostlar 

başına, diyelim).
Köy öğretmeninin, belki bütün öğretmenlerin en büyük acısı, karşılaştığı ye

tenekli öğrencilerinin, daha üst düzeyde eğitim yapamadıklarını görmek, bu ko

nuda onlara yardımcı olamamaktır. Hele türlü baskılar nedeni ile, öğretmenliği 
bırakmak zorunda kalanlar, kendilerini suçluluk duygusuna bile kaptırmaktadır.

Eylül 1978'de Berlin-Kreuzberg'de karşılaştığım, mesleğini ve ülkesini bı

rakmak zorunda kalan, Arifıye Köy Enstitüsü çıkışlı bir öğretmen : "Buralara 

gelmekle mesleğine ihanet ettim" diyerek, bu türden bir acıyı dile getirmişti. (Bu 

anımdan yukarıda söz ettim),

Özetle büyük bir insan gücü savurganlığından söz edebiliriz. Yetenekli kişiler 

deposu diyebileceğimiz, köylerin ve de küçük yerlerin gençlerinin sosyal erozyon 

sonucu büyük kentlere, oradan, gücü yetenlerin yurt dışına çıkması, savurganlık 

açısından değerlendirilmelidir. Adının Köy Enstitüsü olması gerekmez. Tutarlı, 
işe, uygulamaya dönük, ilkokuldan başlayarak, bütün eğitim aşamalarını, kuram

larını kapsayan bir eğitim düzeni, söz konusu savurganlığı yumuşatmanın, önle

menin ilk koşuludur.

Yukarıda değindiğim, domuz yetiştirmemek, Karakeçi rekorunu 15-20 mil

yonla elimizde tutmak, hac, cami yapımı, gibi konuların neden olduğu savurgan

lıklara, yetenekli gençlerle, yetişmiş gençlerle ilgili savurganlığı da ekleyebiliriz. 

Bu ortamdan tutucuların, gelenek bekçilerinin yararlandığını da yukarıda belirt

tik. Örneğin ana okullannın bulunmamasından yararlanılarak, kimi dönemlerde 

Kur'an Kursunun sayısını 50 bine çıkannaktadırlar. Orta öğretimin, yüksek öğre

timin yetersizliğini ileri süren bu çevreler İmam-Hatip Okulları, Kız İmam-Hatip 

Okulları, Yüksek İslâm Enstitüleri, İlâhiyat Fakültesi, İslâmi İlimler Fakültesi aç

mayı adım adım başarmışlardır.

Hele hafızlığın savunulması, Diyanet İşlerinde çalışanlara, doktora yapmış 
gibi bir üst dereceden aylık ödenmesi, çağın ne denli gerisinde kaldığımızı göster

meye yetip artmalı, bu gidişi destekleyen, körükleyen tutucuların, gelenek bekçi

lerinin ağına düşen politikacılan, devlet adamlarını uyarmalıdır.

Bu görüşlerin tümünü gazetelerde, dergilerde, armağanlarda çıkan yazılarım

da, Din Eğitimi ve Toplumumuz kitabımda savundum.

İyimserlik, Kötümserlik ve Güven :

İyimserliği yaşamımın temel ilkesi olarak benimsediğimi söylemek isterim. 

İçine düştüğüm en ağır koşulların bile, geçici olduğu kanısını her zaman taşıdım.
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Bunun nedeninin başında ölümden korkmamak geliyor, "ölümden de ötesi yok 

ya" diyebilmek insanı çok rahatlatır. 10 yıl önce yazdığım bir nottan aktardığım 

VASİYET'te bu konuyu, oldukça ayrıntısına inerek açıkladım

İnsanlar, olaylar ve gelecek hakkında kötü şeyler düşünmenin çıkar yol ol

madığı kanısını taşımak insanı çok rahatlatıyor. Kötü şeyler düşünmek ise, uy

kuyu kaçırmak başta olmak üzere, insanın sinir düzenini alt-üst etmesinin sonu

cu olarak, çevresindekileri kırmasına, aile ilişkilerine, çalışma düzenine olumsuz, 

zararlı etkiler yapabiliyor.

Başarısızlıklarda, tıkanmalarda hep sorumluyu başka yerde aramak yerine, 

insanın aynayı kendisine çevirmeyi bilmesi, öğrenmesi gerekir. Özellikle evlen

melerde araya girmek istemeyenler, şu tekerlemeyi gerekçe olarak kullanırlar :

"Neme gerek. İyi olursa Allah'tan, kötü olursa kuldan (senden) bilecekler."

Allah'ı araya sokmak alışkanlığı, inancı durmadan azaldığına, gerilediğine 

göre, başarılı, başarısız, olumlu-olumsuz her sonucun nedenini, serinkanlılıkla, 

sağduyu ile aramak en çıkar yoldur. Bunun için toplumun bütün bireylerini dü

zenli kafalara kavuşturmak, boş inançlardan, tevekkülden kurtarmak gerekir. 

Mehmet Akif Ersoy şöyle dememiş miydi?

Sonunda tevekkülü sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin maskaraya.

Güvenin iyimserlik ve kötümserlikle bağlantısı kolaylıkla anlaşılabilir. Kö

tümserler, genellikle güvensizlik batağında çırpınır dururlar. Kimi sosyologlar ile

rilik ölçütü olarak güvenliğe yönelme’yi kullanırlar. İleri ülkelerde her vatandaşın 

belli standartların altına düşmeden, kamu görevlerinden yararlanması sağlanmış

tır O ülkelerde geliri, statüsü ne olursa olsun hiçbir kimse : "Yaşlandığımda has

talandığımda. para değeri düşdüğünde başıma neler gelebilir? kaygısı ve kuşkusu 

altında ezilmez. Bu nedenle çocuk da bu ülkelerde ana baba için sigorta, güvence 

kaynağı olmaktan çıkmıştır. Geri ülkelerde ise her aile birkaç çocuk, hele erkek 

çocuk yapmayı bu nedenle amaçlar.

Feodal, yarı feodal yapısı yüzünden, güven bakımından çok sınırlı ve yeter
siz durumda olan Doğu illerinde, vatandaşların çoğunluğu için çocuk erkek ço

cuktur. Başparası bile alınsa, kız çocuklarının ana-babaya, özellikle yaşlılığında 

pek hayrı olmayacağı inancı buralarda egemendir. Derece derece tüm ülkemiz 

için, özellikle köylük yerlerde bu duygu, günümüzde de geçerliğini koruyor. Öyle 

ise doğum kontrolü, aile planlaması gibi uygulamalara çok bel bağlamadan, Do

ğusuyla, Batısıyla yurt çapında ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek, hızlı nü

fus artışını önlemenin en sağlam yoludur.

Yineleyelim, ekonomik kalkınmamız, sık sık değindiğimiz, vurguladığımız 

savurganlıkları, göz kırpmadan, irkilmeden, yılmadan önleme yolunu seçmeğe sı

kı sıkıya bağlıdır. v

Özeleştiri başlıklı kesimde, tutarlı kişiler arasında Lawrence'den, Vinoba' 
dan söz ettim. Anılarımı, kendisiyle 4 yıl çalıştığım. Şehiıci olmamı sağlayan, 

iyimserliğimin somutlaşmasında etkisi olan Ernst Reuter’in doğumunun 80 yıl -
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dönümünde, Alman kütüphanesinde yaptığım konuşmadan şu aktarmayı yaparak 

bitiriyorum.

"Reutcr’in serinkanlılığı, iyimserliği de başarısında büyük ölçüde etkili olan, 

kişiliğinin ayrılmaz parçasıdır. Ölümünden sonra yayınlanan bir kitaptan aldığı

mız şu satırlar onun halka yakınlığını anlatmaktadır :

O adamın sarsılmak bilmeyen iyimserliği, bütün şehrin, tarihte eşi bulunma
yan Ablukaya dayanmasını sağladı.

O zamanlar, güçlüklere göğüs germede faydalandığı, sarsılmak bilmeyen se

rinkanlılığı. en yakın iş arkadaşlarını ve sonra da bütün toplumu kamçılamakta 

kullandığı iyimserliği Reuter'in çok işine yaradı."
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Annem Hatice ve Babam Mehmet Ali 
He İsparta'daki Evimizde.
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Muğla'nın Turgut Bucağında 

Başöğretmenim Ali Ulvi Karabelen. Fesli Bir Resmim.

Muğla ilinin Kavaklıdere Bucağında öğretmenliğin Son Günlerinde, Kardeşim 

Kemal, Arkadaşlarım Terzi Ahmet ve M. Şadi ile. 1931.
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Prof. Emst Reuter ve öğrencilerle Ankara'da Bir Gezi. 1937.

Almanya'da Doktora öğrencisi iken Lisede Edebiyat öğretmeni Faruk 

Yaptığım Bir Geziden. Nafiz Çamlıbel ve Sınıf Arkadaşları ile.

(Arka sırada soldan ikinci).

1931-32 öğretim Yılı.
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Nurettin Ergüven'in Yaptığı Portre. İsparta, 1940-41.

168



O.D.T.U. de Temel Atma Töreninde Cemal Gürsel ile. Mayıs 1962
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Eşim Mukaddes, Kızım Sevinç, Gelinim Yvonne, Torunlarım Oya ve Erdem ile. 

Yılbaşı, Ankara 1980.
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Oğlum Davras ve Torunum Erdem, Kaş, 1984 Yazı.


