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Bir y›ld›r tart›fl›lan, daha uzun süre de gündemde
kalaca¤a benzeyen laiklik konusu, gene gereken ilgiyi
görüyor. Kimileri, hemen kaleme sar›l›yor, kimileri de
aç›k oturumlara kofluyorlar. Sanki laiklik, Türkiye için
yeni kavramm›fl gibi davran›l›yor. Sanki bu ülke, otuz
y›ldan çok bir zaman laiklikle yönetilmemifl, uluslar
aras›nda sayg›nl›k kazanmam›fl... Gerçekte bu tart›flma-
lar, düflün yaflam›ndaki sa¤l›¤› gösterir. Ama gerçekleri
kabullenmek kofluluyla. Hep kendi bildi¤imizin do¤ru
oldu¤unu istemek de ne oluyor? ‹flte bu kötü.

Bu konuda ben de bir fleyler karalamak istedim.
fiimdi size bu karalamay› sunuyorum. Bir tart›flma bafl-
lat›l›rsa, buna da sevinirim. Çünkü böylece, kavram ola-
rak, uygulama yönünden konu daha da ayd›nl›¤a kavu-
flur, kan›s›nday›m.

Laiklik, demokrasiden de önce vard›, eski Yu-
nan’da. Daha do¤rusu eski Yunan’›n düflün merkezi
olan Atina’da. fiimdi bir de laiklik mi demokrasiden,
yoksa demokrasi mi laiklikten ç›km›flt›r sorusu gerek-
mez. Çünkü konu yumurta m› tavuktan yoksa tavuk mu
yumurtadan ç›km›flt›r, tekerlemesine benzemiyor. De-
mokrasi var olabilmek için laikli¤e yaslanmak zorunda-
d›r. Demokrasi geliflmifl biçimiyle ince hesaplara daya-
nan bir rejimdir. Ortam› haz›r de¤ilse, bak›ms›zl›ktan
kurumaya yüz tutan bir fidan gibi hemen solar, laçka
olur. Demokrasi, yaflama flans›n› laikli¤in gücüne borç-
ludur.

Demokrasinin temel koflullar› olan düflünceye say-
g›, her türlü özgürlü¤e ba¤l›, anlaflma, uyuflma, ödün ve
en küçük az›nl›klar›n bile sözlerinin geçerli olmas›, ege-
menlik hakk›n›n koflulsuz ve ba¤lant›s›z kullan›lmas› ve
kutsall›¤›n›n benimsenmesi, ancak ve ancak laikli¤in
egemen oldu¤u ortamlar için söz konusudur. Laiklik ol-
madan, o soylu görüflü benimsenmeden demokrasiye
geçilemez.

Bizdeki bocalaman›n bafll›ca nedeni, laikli¤i gerçek
boyutlar›yla kavrayamam›fl olmam›zdan kaynaklan›-
yor. Bunu aç›kl›kla, içtenlikle belirtmemiz gerekir. Bi-
zim sa¤ partilerin hepsi de bir yerde aç›k verirler. Çün-
kü ya laikli¤i benimsemifllerdir ya da kamu önünde du-
rumu kurtarmak için laik görünmektedirler. Unutmaya-
l›m ki, bir zamanlar solculuk da öyleydi. Ortan›n Solu,
Moskova’n›n yolu olarak gösterilmiflti. Bunu böyle sa-
nanlar bugün de var m›d›r dersiniz?

Alt› yüzy›l› Tanr›n›n yeryüzündeki vekillerinin yö-
netiminde yaflad›k. Bunlar tanr›sall›¤› temsil ediyorlar-
d›. Hepsi de Tanr›n›n yeryüzündeki gölgeleriydi. Ne ka-
zand›rd›lar bize? Bir Atatürk ç›kar›p iktidar› koflulsuz
ve ba¤lant›s›z halka vermeseydik nice olurdu halimiz...
Bunu hiç düflündük mü, düflünüyor muyuz?

Dinin kutsall›¤›na gölge düflüren, bir ticaret mal› gi-
bi pazara ç›karmalara ne diyelim, bilmem ki... Buna
hakk›m›z var m›? Bundan daha büyük günah olur mu?
‹nsan gibi giyinmek varken, bir sürü tazeyi umac› k›l›-
¤›nda ‹stanbul sokaklar›na salmak neyin nesi. Bununla
neyin murat edildi¤ini söyler misiniz? Sizin demokrasi
anlay›fl›n›z bu ise, vay bu ulusun bafl›na geleceklere...
Biz, Ay’da ya da Merih’te yaflam›yoruz. Bizden baflka
uluslar da var. Onlardan utanm›yor muyuz? Uygar
uluslar içinde de öyle soytar›l›klar var m›, varsa gösterir
misiniz?

Laiklik deyimi, eski Yunancadaki “Laikos” sözcü-
¤ünden geliyormufl. Anlam› da, din adam› olmayan tüm
kalabal›klar› kaps›yormufl. Buna göre eski Yunan’da iki
s›n›f bulunuyormufl. Bunlardan birisi “Laikos” öteki ise
din adam› anlam›na “Kleros.” Yunanistan’daki Atina
kent sitesini oluflturan bu iki s›n›f her zaman bar›fl için-
de yaflam›fllar. Hazret-i ‹sa’n›n dedi¤i gibi her zaman bu
iki s›n›f, yan yana ve birbirine destek olarak yaflam›fllar
ve Yunan uygarl›¤›n› böyle oluflturmufllar. Bu uygula-
ma ‹sa Peygamber’den önce de vard›.

Bu derginin bundan önceki say›lar›ndan birinde
“Demokrasi Kültürü” bafll›kl› bir yaz› yazm›flt›m. O ya-
z›da, demokrasinin temelinin Atina’da at›ld›¤›n› söyle-
mifltim. Bu temel at›lmadan önce de bu “Kleroslu”,
“Laikoslu” toplum yap›s› egemendi herhalde. O zaman-
ki Yunanistan’da her olay›n, her olgunun birkaç tanr›s›
vard›. Her erdemin, her kötülü¤ün de tanr›lar› vard›.
Böylece bu tanr›lar›n say›s› bine de¤in ç›km›flt›r. Elbet-
te ki “Kleros”un say›s› da çokçayd›. Bu nedenle yüzy›l-
larca varl›klar›n› sürdürebilmifllerdir. Ne var ki, çoktan-
r›c›l›¤›n üzerine gölgeler düflünce, “Kleros” da gücünü
yitirmeye bafllam›flt›r. H›ristiyanl›ktan sonra en aza in-
mifltir. Bu sars›l›fl ve y›k›l›flta Socrates ve Platon gibi bü-
yük Filozoflar›n etkilerinin büyük oldu¤u san›labilir.

‹nsanl›k Ortaça¤’a girdi¤inde Avrupa, zulme daya-
l›, karanl›k, kifliliksiz biçimde yafl›yordu. Ya insanlar
Kilise’nin buyru¤undan ç›kmayacak, Kilisenin aleyhin-

LLAA‹‹KKLL‹‹KK  NNEEDD‹‹RR,,  NNEE  DDEE⁄⁄‹‹LLDD‹‹RR??
NNuurrii  OONNAATT
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de bir tek söz söylemeyecekler ya da yok olacaklard›.
Engisizyon mahkemeleri har›l har›l çal›fl›yor, her gün
yüzlerce hatta binlerce can al›yordu. Ne Yunan’›n “Lai-
kos”u ne de Yunan felsefesinin insanc›l yanlar› kalm›fl-
t›. Bu dönemde demokrasinin sözü bile edilmiyordu.
Çünkü böyle kavramlar› yüzy›llara aktaran ne kitap ne
de belge vard›. Baflvurulacak tek tük kitap ve belge ol-
sa bile, bunlar da Kilisenin elindeydi. Bunlardan Bizans
kitapl›klar›n›, müzelerini süsleyen kitaplar›n ve belgele-
rin say›s› ise çok ve önemliydi.

1453’ten sonra büyük bir bölümü Avrupal›lar›n eli-
ne geçti. Türklerin ‹stanbul’u almalar› üzerine, bütün bu
belgeler ve kitaplar tümden Avrupa’ya kaç›r›ld›. Yeni
ça¤’›n düflün yap›s›n› oluflturan, onun temeline harç ko-
yan bütün bu kitaplar ve belgelerdir. Bu öyle bir olu-
flumdur ki, k›sa sürede Avrupa’y› kaplar, biraz sonra da
Amerika’ya s›çrar, daha sonra da Japonya’y› içine al›r.
Yaln›z Osmanl›’y› ›rgalamaz. Sonradan elçi olarak Av-
rupa’ya gidenler, yap›lanlar› z›nd›kl›k ile nitelendirirler.

Yunan ve Latin uygarl›klar›n› ö¤renen Avrupal›lar,
gözlerini açt›lar ve ifle koyuldular. Bin y›ll›k bir karan-
l›k dönemden ayr›ld›lar, birbirinin peflinden Rönesans’›,
Reformasyon’u, Hümanizmi-Ayd›nlama Ça¤›’n› yarat-
t›lar. ‹ngiliz Magna Carta’s›, Amerikan uluslar›, Birle-
flik Devletler Bildirisi, Büyük Frans›z ürünü olan ‹nsan-
l›k ve Yurttafll›k Bildirisi odak noktalar› durumuna gel-
di. Bu oluflumlar, Avrupa’y› güçlü biçimde sarsan olay-
lard›. O zamana kadar güçlerini Tanr›’dan ald›klar›n›
ileri süren imparatorluklarla, krall›klar birer birer çök-
meye bafllad›lar. Dinin yeri ile ulusal egemenli¤in yeri-
ni ayr› güçler temsil edecekti, bundan böyle. Avrupa
uygarl›¤›n›n kap›s› böyle çal›nm›flt›r. Avrupa’n›n tümü
laiktir. Ne hükümetler Kilise ifline, ne de Kilise devlet
ifline kar›fl›r. K›sacas› Avrupa’da yeni bir Klerosçuluk
ve Laikosçuluk bafllam›flt›r.

Ortaça¤’daki Kleros s›n›f› imparatorlara, krallara
el-etek öptürmüfltür. K›saca söylersek, Laikos, yani
halk, imparatordan en basit köylüye de¤in Kleros’un di-
rektifi ile yaflam›n› sürdürmüfltür. Yani insanlar kiflilik-
lerinden, güven duygusundan, geçinme rahatl›klar›ndan
yoksun kalarak sürdürmüfllerdir yaflamlar›n›. E¤er buna
yaflam denirse. Buyru¤a, kurala uymayanlar, engizis-
yon mahkemelerinin h›flm›na u¤ram›fllard›r.

Ortaça¤’›n, özellikle Haçl› Savafllar›’n›n sonlar›na
do¤ru Bizans’› çi¤neyip, ön Asya’ya yay›lan Haçl›lar,
yönetim biçiminde hem yararlanacaklar› örnekleri bul-
dular, hem zenginliklerle ilgili birçok fley ö¤rendiler. Bu
yeni kazan›mlar h›zl› biçimde Avrupa’n›n statüsünün
de¤iflmesinde etkili oldu. Bu s›ralarda feodalite de öm-

rünü tamamlamak üzereydi.
Birer birer çöken feodalitenin yerine Avrupa’da ye-

ni bir s›n›f do¤uyordu. Bu s›n›f Burjuvaziydi. Bu Bur-
juvalar, k›sa sürede çok zengin olduklar›ndan yönetime
de a¤›rl›¤›n› koymak istiyorlard›. Bunlarla birlikte yeni
bir bilginler s›n›f› da kendini duyurmaya bafllam›flt›.
Zengin burjuvalardan destek alan yeni bilgin ve filozof-
lar›n görüflleri, Avrupa’da coflkulu çalkant›lar yarat›yor-
du. Bu çalkant›lar, k›sa sürede krallarla, imparatorlar›
flaflk›na çevirmiflti. Üstelik yandafllar›n› da.

Burjuvalar, ne kral›n, ne imparatorun, ne de Kle-
ros’un buyru¤una girmek istemiyorlard›. Bu konuda
Laikos’u da yanlar›na ald›lar. Avrupa, yeni bir oluflu-
mun sanc›lar›n› çekiyor, duruma umar ar›yordu. Ama,
her fley nafileydi. Çünkü ok yaydan ya ç›km›flt› ya da ç›-
k›yordu. Tanr›sall›k z›rh›na bürünenlerin ayaklar› suya
ermiflti. Art›k bunlar› devirmenin ya da yola getirmenin
zaman› gelmiflti. Yukar›da anlatt›¤›m›z gibi, devrimler
birbirini izledi ve bugünkü Avrupa’n›n temelleri at›l›-
yordu. Öte yandan filozoflarla bilginlerin sürekli Lai-
kos’u uyarmas›, yeni ak›m›n ço¤unlu¤unu çok yukar›-
lara çekiyordu. Bu, önüne geçenleri süpürüp götüren bir
sel, bir tufand›.

Krallarla, imparatorlar›n hiç de bir özellikleri yok-
tu. Gerçekte böyle olduklar›ndan tanr›sall›¤a s›¤›n›yor-
lard›. ‹ktidarlar›n›n tanr›sal oldu¤u bir yalandan baflka
bir fley de¤ildi. Öyle ise bunlar›n yönetimi zorbal›¤a da-
yand›¤›ndan, bunlar y›k›lmal›yd›. Bu görüfl zamanla
güç kazand›. Yönetimler de meflru olmayan bu adam-
lardan al›narak yönetimin meflru sahibi olan Laikos’a,
yani halka verildi.

Laikli¤in bir din konusu de¤il, bir iktidar konusu ol-
du¤u anlafl›l›yordu. Laiklik ve demokrasi Avrupa’da
böyle çetin süreçlerden geçerek bugünkü olgunlu¤una
kavuflmufltur. Bu konunun baflka bir yorumu yoktur,
olamaz da. Laiklik, toplumsal nitelikli bir iktidar soru-
nudur. Dinle imanla hiçbir ilgisi yoktur. Laiklik dine
sayg›l›d›r; tutsak de¤ildir. Halk yönetimi baflka, dinin
u¤rafl alan› baflkad›r. 

fiimdi gelelim laikli¤in ne olup ne olmad›¤›na;
1- Laiklik, bir ortam konusu oldu¤undan, bu olma-

dan demokrasi de olmaz. Bize öyle geliyor ki, hâlâ la-
ikli¤i dinle kar›flt›r›yor, bunun s›k›nt›s›n› çekiyoruz.

2- “Ben laikim” diyebilen kifli, bütün dinlere sayg›-
l›d›r, kendisine de sayg›l› olunmas›n› bekler.

3- Laiklik yüzy›llarca savafl›larak kazan›lm›flt›r.
Kap›n›n önünde ve çömlek içinde haz›r bulunmam›flt›r.

4- Laiklik, uygarl›¤a ve demokrasiye kaynakl›k
eden evrensel bir kavramd›r.
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5- Laiklik insanl›k onuru kayna¤›d›r da.
6- Laiklik, herkese kazand›¤› kadar›n› vermek ister,

çapula izin vermez.
7- Laiklik, bir halk yönetimine dönüflürse, do¤acak

rejim demokrasidir.
Hiç kitap okumadan, bir tutamc›k bilgisi olmadan

yorumlar yap›l›yorsa, laiklik küçümseniyorsa, hem de-
mokrasiye darbe vuruluyor, hem insanl›ktan uzaklafl›l›-
yor demektir. Hele flu görüfle bak›n: “Laik olan, Müslü-
man olamaz” deniyor. Bu kafa ile bu görüflle demokra-
si benimsenir mi? Bu kafa ile bu görüflle insan olunur
mu? Kifli, hem laik oldu¤unu söylüyor, hem de ‹slam›n
koflullar›n› yerine getiriyorsa neden Müslüman olamaz-
m›fl? Do¤rusu anlafl›l›r de¤il. Sen Tanr› m›s›n ki böyle
kararlar veriyorsun? Sen rahip misin, sen Pierre L’ Er-
mite misin? Hani ‹slamda ruhban s›n›f› yoktu. Bu ne re-
zalettir.

O çok güvendi¤in kalabal›klar›n sonsuza dek ya-
lanlar›na, düzmecelerine, safsatalar›na inanaca¤›n› san›-
yorsan, aldan›yorsun. Bir gün gelecek, “Yahu bu bizim
çocuklar nerede kald›lar? Hiç sesleri ç›km›yor” diyerek
flaflk›nlaflacaks›n. Bu böyle biline.

1- Laiklik din düflmanl›¤› de¤ildir.
2- Laiklik Bat›c› de¤ildir. Halk iktidar›n›n kavgas›

yeryüzünün her yerinde verilmifltir, verilmektedir.
3- Kimi çevrelerde laik, kimi çevrelerde antilaik ol-

mak, laikli¤i yerine göre bir mal gibi kullanmak bir be-
ceri de¤ildir. Belki ikiyüzlülüktür. Kiflilikten yoksunlu-
¤un belirtisidir, örne¤idir, hem kendine, hem çevre hal-
k›na sayg›s›zl›kt›r. Yoksa bir beceriklilik say›lmamal›-
d›r. Böyle davrananlar›n en sonunda ipli¤i pazara ç›kar.

Bu aç›klamalardan sonra laikli¤i tan›mlayabiliriz.
Laiklik, en k›sa ve kesin tan›m›yla din ile sivil yönetimi
birbirinden ay›rmakt›r. Ne dinin devlet ifline, ne devle-
tin din ifline kar›flmas›n› önlemeye yarayan bir uygarl›k
davran›fl›d›r.

Bu tan›ma göre laiklik, ne sekülarizmdir, ne de hofl-
görüdür. Eski Yunan’dan bu yana insanl›k, demokrasi
ve laiklikle tan›flmaktad›r. Yaln›z laikli¤in önemsenme-
di¤i dönemlerde demokrasi rafa kald›r›lm›flt›r. Yani
toplumlar kaosa sürüklenmifltir.

fiunu kesin olarak kabul etmek zorunday›z: Laiklik
de demokrasi de uygarl›k yolunda bir düzeyi tutturabil-
mifl uluslara özgü kavramlard›r.

Laik yaflamlar dilerim hepinize. Haydi hoflça kal›n.

AA¤¤››nn  DDüüflflüünn  vvee  SSaannaatt  DDeerrggiissii--1122//9944

Bir vadi boyuna gelmifl yerleflmifl,
Burcu güller gibi kokars›n A¤›n,
fiirinsin, her gören böyle söylemifl
Gurbette burnumda tütersin A¤›n.

Bol bahçen-ba¤›nla gönül açars›n,
Baharda bin türlü koku saçars›n,
Gençlerine deme, “benden kaçars›n”
‹flsizlikten senden gideriz A¤›n.

Gurbette ad›n› söyleyen çoktur,
Senden su içip de unutan yoktur,
Bizi senden kovan zehirli oktur,
Kulakta fl›r›lt›n akmakta A¤›n.

Yavrular gurbette saç›n› aklar,
Ad›n› anmakta bütün dudaklar,
Bin diller susarak binbir s›r saklar,
Hepsi an›lar›n tutmakta A¤›n.

Yavrular›n, küsme, sana gelecek,
Sen gönül ba¤›s›n, iyi bilecek,
Kara perçinini ak eyleyecek,
Dede-nene olup koflarlar A¤›n.

Topra¤›n apakt›r, ak al›n gibi,
Osmanbafl› sana niflanl›n gibi,
Hekâmat kuzeyde gül dal›n gibi,
Alufla¤› bafl›na ç›kars›n A¤›n.

K›fllarda kufl uçmaz, kervan afl›rmaz,
Yaz›n seni gören nas›l flafl›rmaz,
Bir cennet ba¤›s›n, suyu tafl›rmaz,
Senden çok ayd›nlar ç›kmakta A¤›n.

Güzelsin, flirinsin, pek çoktur derdin,
Her yana karanfil-gülleri serdin,
‹smail, gönlünü A¤›n’a verdin,
Bu sevgin içimi s›kmakta A¤›n.

((1133  MMaayy››ss  11995500,,  AA¤¤››nn))

AA⁄⁄IINN
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Ben Vahflen’den 7 yafl›nda, 1921 y›l› sonlar›nda
ayr›ld›m. Vahflen’i eflk›ya bast›¤› zaman 6 yafl›nda ol-
du¤umu tahmin ediyorum. Bu olay› ac› an›lar›mdan
birincisi oldu¤u için çok iyi biliyorum.

‹kinci an›m ise; evin önündeki bahçede bir gün
önce etti¤im otu, ertesi gün getirip anam ine¤i sa¤ar-
ken, ine¤in önüne dökmem ve Musagilin avluda ma-
hallenin di¤er danalar› ile yatan danam›z› da beslemek
için getirip o ottan yedirmem sonucu, varc›kl› olan ot-
lardan her ikisinin de ölmesi olmufltur.

1931 y›l›nda okul tatilini geçirmek üzere ilk kez
döndü¤üm Vahflen’de; mukaddes varl›klardan hemen
sonra gelen halam Hacce’ye, anam diye bildi¤im ne-
neli¤ime ve di¤er sevdiklerime kavuflmak, büyük
mutlulu¤umun iki ay›n› geçirmem olmufltur. Burada
de¤inmek istedi¤im üçüncü ac› an›m ise, genç yaflta
bizleri derin ac›larla bafl bafla b›rak›p sonsuzlu¤a uçan
halam›n haberini al›fl›m olmufltur.

Ondan sonra birkaç kez Vahflen’e gittimse de hiç-
bir mutluluk duyamad›m. Hele elli sene öncesine
oranla sevgili Vahflen’imizin bugünkü harap hali!

Son 1968 sonbahar›nda gitti¤im fienp›nar’da, p›-
narlar›n ak›fl›ndan baflka flenlik görmedim. Son gidi-
flimde Hakko’da sekide komflularla otururken rahmet-
li Hüseyin A¤abey’in duvar yapmas›n› anlatt›lar. Ken-
disi de orada idi. Çamur harçl› tafl duvar yaparken bal-
d›z› fiadiye Han›m da tafl ve harç veriyormufl. Duvar
biraz yükselmifl, kendisi duvar›n üstüne ç›km›fl ve ifle
devam etmifl:

“fiadiye anam, dafl...”, “fiadiye anam, harç...”
Diye tekrarlay›p dururken duvar›n y›k›laca¤›n›

sezmifl, bu sefer de “fiadiye anam gaç” demek zorun-
lulu¤unda kalm›fl. Bunu anlat›p gülenlere, Hüseyin
A¤abey: “Ula yavrum, ben tu¤la ustas›y›m, beton us-
tas›y›m, ›h›n karfluzda mühendis var ona sorun; tu¤la
ve beton ustas›, çamur harçl› tafl duvar yapabilir mi?”

Birkaç gün sonra A¤›n’dan ‹stanbul’a dönece¤imi
haber alm›fl. Heybeye büyük bir karpuz koymufl, ge-
tirdi. Mehmet Bey, bunu yolda yersin dedi. Çok teflek-
kür ettikten sonra:

“Hüseyin A¤abey, bu karpuz hatun buduna da

benziyor, kurtluk’a da dedim. 
- Ne niyetle yersen o olsun, dedi.
Bunlar Vahflenimizin renkli simalar› idi. Rahmet-

le anar›m. Ruhlar› flad olsun.
***
Rahmetli Hüseyin A¤abey’in köyden bir k›za tut-

kusu vard›r. Genellikle köyümüz gençlerinin olagelen
kaderi; bu gençlerin evlenip mutlulu¤a ermelerini en-
geller. Baflka köylerden evlenirler.

‹lkbahar sonralar›ndan bir gün. Akflam su nöbeti
Hüseyin A¤abey’e gelmifltir. Kürek omuzunda öte p›-
narlardan harklar›, gavarlar› aça aça Venköyü’ne yak-
lafl›r.

Öte yandan günlük yorucu ifllerinden dönerken
ba¤›ndan bahçesinden ot, tut, miflmifl halburlar›yla kö-
ye dönmekte olan birkaç kad›n ve k›z; halburlar›n›
Venköyü Puhar›’n›n çevresine s›ralam›fl, örtülerini
omuzlar›na atarak avuç avuç buz gibi suyu içip, yüz-
lerini y›kayarak serinlemektedirler.

Hüseyin A¤abey bu bayanlara görünmeden çö-
melir, bir bahçe duvar›na s›rt›n› dayar, sigaras›n› ya-
kar. Bu anda kendisini yüre¤inden yaralayan bir türkü
iflitir:

“O¤land›r, özü bilmez,
Cahildir, sözü bilmez,
‹çer bulan›k suyu,
Çeflmenin gözü bilmez.”
Akflam yaklaflm›flt›r. K›zlar, gelinler p›nar bafl›n-

dan kalkar, çuvallar›n› halburlar›n› bafllar›na koyar, el-
lerinde i¤leri, çorap örgüleri, e¤ire, öre köyün yolunu
tutarlar. Bu anda Hüseyin A¤abey aya¤a kalkar:

- He g›z he, türküyü çok do¤ru söyledin. fioo pu-
har›n gözünden içmedim de, bu harktan akan bulan›k
suyu içtim, demesi ile türküyü söyleyen eski tutkulu-
sundan:

- Seni Moskof seni, bizi dinledin he, demesi ile
omuzuna hafif bir yumruk yer.

Hüseyin A¤abey bu tatl› karfl›l›k üzerine:
- Vur g›z vur, tek elin bana de¤sin de, öldür beni,

der.

EESSKK‹‹  VVAAHHfifiEENN’’DDEENN  AANNIILLAARR  vvee  ‹‹ZZLLEENN‹‹MMLLEERR
MMeehhmmeett  ÇÇAATTAALLTTAAfifi
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Ad›n nerde geçse, seni överim,
Seni pisleyeni, tutar döverim,
Köy ve da¤lar›nla, seni severim,
Gül kokunu esans edem tüttürem.

Kofla kofla, sana gelem A¤›n’›m,
Cofla cofla, sana gelem A¤›n’›m.

An›m tüter, topra¤›nda tafl›nda,
Duygu kokar, ya¤murunda yafl›nda,
Bir bahar sabah›, Osmanbafl›’nda,
Kuzu’n olam, ça¤alara güttürem.

Seve seve, sana gelem A¤›n’›m,
Öve öve, sana gelem A¤›n’›m.

Üflüyen aya¤›n, t›rna¤› olam,
Su içen a¤›z›n, barda¤› olam,
Sevinen gönülün, çarda¤› olam,
Yüksek ayvanlarda, türkü tutturam.

Gülem güle, sana gelem A¤›n’›m,
Ölem ölem, sana gelem A¤›n’›m.

Ba¤dam›nda, üzümlerin yemiflim,
Garag›flda, g›l çoraplar giymiflim,
Dinklerinde, bulgur-dö¤me dö¤müflüm,
Gar›k olam, k›skalar›n diktirem.

Bile bile, sana gelem A¤›n’›m,
Beni dile, sana gelem A¤›n’›m.

Tüm yörenin, durumunu yoklayam,
‹lkbaharda, navrez-nergiz toplayam,
S›cak ekmek gibi, seni koklayam,
Özlemim flu; seni mutlu ettirem

Kofla kofla, sana gelem A¤›n’›m,
Mutlu yafla, sana gelem A¤›n’›m.

Tüm köylerin, s›ra s›ra gezinem,
O eski yollarda, eflfle¤e binem,
Köylü dostlar›m›n, evine inem,
Ölmüfllere bol, rahmetler ettirem.

Da¤dan inip, sana gelem A¤›n’›m,
Ata binip, sana gelem A¤›n’›m.

Kufllar gibi, havalar›n ç›kayd›m,
Uzaydan tüm, yöremize bakayd›m,
Irmak olup, orta yerden akayd›m,
Ba¤lar› sulay›p, üzüm yettirem.

Bile bile, sana gelem A¤›n’›m,
Güle güle, sana gelem A¤›n’›m.

Ben ‹. NAZIM, senin eski ça¤an›m,
Ya¤mur gibi, tüm yörene ya¤an›m,
Yavan ekmeklere az›k, so¤an›m,
Dümen olup, geliflime çektirem.

Bilem bilem, sana gelem A¤›n’›m,
Kirin silem, sana gelem A¤›n’›m.

AA⁄⁄IINN  SSEEVVGG‹‹SS‹‹

‹‹ssmmaaiill  NNaazz››mm  BBEEYYDDEEMM‹‹RR
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(Geçen say›dan devam)
CC..  DDEE⁄⁄‹‹fifiMMEEYYEENN  AALLIINNYYAAZZIISSII
11..  GGiizzlleennmmeekk  ‹‹sstteenneenn  ÖÖllüümm::
Amcam›n al›nyaz›s› belli olmufltu. Sonuç, ken-

disi ve ev halk›nca biliniyordu. A¤›n’dan bana
gönderilen mektuplarda, önce onun yaz›s›n› ar›-
yordum.

Hemen her mektupta iyimser hava estiren ya-
z›lar› bulunuyordu. Ancak, her mektupta bu yaz›-
lar›n belli ölçüde k›sald›¤›n› görüyor, düflünce ve
yazma gücünün, dolay›s›yla sa¤l›¤›n›n kritik nok-
taya do¤ru düflüflte oldu¤unu kestiriyordum. 26
Mart 1936 tarihinde gelen mektubun amcama ay-
r›lm›fl bölümündeki yaz›larda, içerik ve yaz› biçimi
bak›m›ndan amcam›n deyifli ve yaz›fl yöntemine
benzemeyen bir ayk›r›l›k vard›. ‹yice inceledi¤im-
de ustaca bir taklit yap›ld›¤›n› anlamakla birlikte,
mukadder sonucun gelmifl oldu¤una da inanm›fl-
t›m.

Bu sonucu benden saklama çabas›na Ahmet,
Osman ve Mahmut’un karalad›¤› yaz›lar da kat›l-
m›flt›. Ne garip bir rastlant› ki, ilk çocuk Mah-
mut’un ölümünü, çocukluk içgüdümle ben de
maskelemeye çal›flmak için amcama, çocuk el ve
ayak resimleri çizerek göndermifltim.

Amcam 6 Mart 1936’da ölmüfl, K›ra’daki aile
mezarl›¤›na gömülmüfltür. Böylece onu mutlu ol-
maktan yoksun b›rakan ac›lar› son bulmufltur.

22..  SSeell  GGiiddeerr  KKuumm  KKaall››rr::
Ölüm, amcam için bir kurtulufl olmufltur. Çün-

kü ‹stanbul’dan ayr›lmadan önce bile bitkin du-
rumdayd›. Onun bu kadar dayanabilmesi, yap›s›-
n›n sa¤laml›¤›ndan ileri gelmifltir. Ölüm, do¤a ka-
nunlar›ndan de¤iflmez olan bir sonuçtur. Geride
kalanlar için unutulmayan bir ›zd›rap kayna¤›d›r.
Hele, ölen amcam gibi, otuz bir yafl›nda, yaflama
doymam›fl bir genç olursa!..

Bu tarihte teyzem yirmi alt›, Mahmut dört

(gerçekte yedi), Hatice üç, Ali de iki yafl›ndayd›.
Ölenler gitmifller, geride kalanlar yaflam›n yönlen-
dirdi¤i düzenleri kurmufllard›. Teyzem, 1944 y›l›n-
da beyninde bafllayan bir rahats›zl›¤a yakalanm›fl,
9 Haziran 1955 tarihinde yaflam›n› yitirmiflti.

Eflinin ac›lar›n›n etkiledi¤i talihsiz teyzemin
bak›m›n›n a¤›r yükünü, çocuk yaflta yüklenen Ha-
tice’nin ve gelini Nuriye’nin özveriden oluflan ça-
balar›, her türlü takdirin üstünde olmufltu.

Buraya kadar ki sat›rlarda Mehmet Kabasakal
ailesinin çileli özgeçmiflini, özet de olsa yans›tabil-
dimse, önemli bir görevi yerine getirmenin mutlu-
lu¤unu duyaca¤›m.

2288  MMaarrtt  11999955
HHüüsseeyyiinn  KKaabbaassaakkaall

‹‹KK‹‹NNCC‹‹  BBÖÖLLÜÜMM
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AA..  AASSKKEERRLL‹‹⁄⁄EE  BBAAKKIIfifi  AAÇÇIISSIINNDDAANN  SSEEVV--
KKIIYYAATT

11..  AA¤¤››nn’’ddaann  AAyyrr››ll››flfl::
3 Ekim 1926’da A¤›n’dan ayr›larak Kemali-

ye’ye vard›k. 6 Ekim 1926 Pazar günü de buradan
hareket ettik. Arapkir’e kadar a¤›r çantam› tafl›-
maktan çok yoruldum. Yorgunluk ve hamlama
çok etkili olmufltu. Ne ise Arapkir’e ulaflt›m. Üç
gün a¤abeyimin (Mustafa Kabakasal) yan›nda din-
lendim.

9 Ekim 1926’da Arapkir’den de yola ç›kt›k.
Amac›m›z bugün Keban’a ulaflmakt›. Zorlukla
Keban’a vard›k. Akflam üzeri caminin odas›nda t›-
k›fl t›k›fl yatt›k. ‹flte askerli¤in bafllang›c› o gündü.
Sabahleyin hareketimiz kararlaflt›r›lm›flt›.

Ertesi gün, elli yedi kiflilik sevk›yat (yollama)
grubu yola ç›karak Çakmak’a geldik. Orada davar
komunda yatt›k. Ertesi günü ö¤le s›ras›nda Ela-
z›¤’a ulaflt›k, bütün anlam›yla asker olduk. Belge-
lerimizde “Van s›n›r›”na gönderilmemiz yaz›lm›fl-
t›. Bu sorun beni ürkütmüfltü. Çünkü ayaklar›m ka-

BB‹‹RR  MMEEHHMMEETT  KKAABBAASSAAKKAALL  VVAARRDDII......
HHüüsseeyyiinn  KKAABBAASSAAKKAALL

1 Bundan sonraki bölümler, tümüyle Mehmet Kabasakal taraf›ndan yaz›lm›flt›r. (H.K.)
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barm›flt›.
Bu duruma bir çare bulmak için hasta listesine

yaz›ld›m. Hastaneye yatt›¤›m gün Kemaliye grubu
hareket etmiflti. Hastanede iki gün yatt›m. Taburcu
olduktan sonra on gün Elaz›¤’da gezdim. Bundan
sonra yine sevk›yata kat›larak Diyarbak›r yolunu
tuttuk. Köhenk denilen kona¤a geldik. Köhenk’in
P›narbafl›, gerçekten ad›na yak›flacak kadar tan›n-
m›flt›. Köhenk de güzel bir köydü.

O gün çok rahat etmifltik. Ertesi sabah yola ç›-
karak kolayca Kezin Han›’na geldik, ah›r sekisin-
de has›r üzerinde yatt›k.

Beni umutsuzluk sarm›flt›. Ertesi gün, hareket
ederek Ergani Madeni’ne vard›k. Buras› gerçekten
büyük bir kentti. ‹kinci Kemaliye diyebilirim. An-
cak, sular› maden kar›fl›¤›, içilme niteli¤i çok az.
Burada bir gün dinlenerek ertesi gün yola ç›kt›k ve
o gün Osmaniye’ye ulaflt›k. Düz ovaya kurulmufl
olan bu kent, oldukça ucuzdu. Burada kuru toprak
üzerinde, tozlar içinde yatt›k. Ertesi sabah buradan
hareket ettik. Bu konakta bir damla su bulamad›k.
“Bafla gelen çekilir, hay›rl›s› budur” diyerek birbi-
rimizi avuttuk.

22..  HHeeddiikk::
22

.....Bin türlü s›k›nt›lar ve zorluklarla ad› geçen
(?) da¤›n dibinde bir köye geldik. Yine evlere da-
¤›t›ld›k. Art›k iflimiz bo¤az›m›za hizmet, kar tep-
mek, da¤lar› aflmakt›. Kürtler bu da¤lar› aflmak
için “Hedik” denilen bir alet kullan›yorlard›. Bu
alet, insan›n karda batmadan yürümesini sa¤l›yor-
du. Böylece Kürtlerin durumunu ö¤reniyorduk.

28 Aral›k 1926 günü hava çok so¤uktu. Karn›-
m›z doymuyor, sürekli su içiyorduk. Acaba, neden
yirmi gündür karn›m›za s›cak yemek girmemifl,
so¤uk, bit, rahatl›ktan yoksunluk ve yola devam
zorunlulu¤u içindeydik?

Kar, inatla durmadan ya¤›yor. Sabahleyin yine
çaresiz hareket ettik. Masallardaki gibi, az gittik,
uz gittik, dere tepe düz gittik, bir de bakt›k ki, bir
çuvald›z boyunda yol gitmifliz. Çölemerik’ten

(Hakkâri) Beytüflflebap’a on günde ulaflt›k. Ancak,
emdi¤imiz süt burnumuzdan geldi. Bu bölgeler bir
ölçüde iyiydi. Ba¤ ve bahçeleri vard›. Sular› tan›n-
m›flt›. Beytüflflebap, kuramsal olarak bir kentmifl
gibi kabul edilebilir; ancak bir y›k›k kiliseden bafl-
ka bir fleyi yoktur. Tabur komutan› Ergi ilçesin-
deydi. Bir Malatya tütün paketi befl kurufltu. Bu ka-
fa, daha neler görecekti. Tütünsüzlük difl etlerimi
fliflirdi. Zorda kalarak bir paket ald›m. Ah çekerek
deftere yaz›yorum.

33..  YYoollccuulluukk  DDeevvaamm  EEddiiyyoorr::
1 Ocak 1927, Cuma günü buradan ayr›ld›k.

Hava çok güzeldi. Rastgeldi¤imiz Kürt köylerin-
den ekmek al›yorduk. Çünkü ne tay›n (ekmek) var,
ne karavana… Tam anlam›yla bir dilenci olduk.
Ulaflt›¤›m›z Kespanç Köyü’nde çok rahat etmifltik.
Ancak, yine de karn›m›zda imans›z da¤›n s›tmas›
vard›. E¤er bu da¤› aflarsak, en birinci asker olaca-
¤›z!..

Bugün yolumuz düz ve rahatt›. O gün, flen flak-
rak yolculu¤umuzu sürdürdük ve o da¤›n alt›ndaki
köye, Virangon’a ulaflt›k. Ertesi gün hareket ettik.
Ejderhaya benzetti¤im bu da¤a, duman (sis) çöktü.
Da¤›n yamac›nda t›rman›rken yükseklerden kopan
ç›¤ dört kifliyi alt›na ald›. Eyvah, ölüm önümüz-
deydi. A¤laflarak kar y›¤›n› alt›ndaki dört arkadafl›-
m›z› kurtard›k. Bunlar Ömer, Mustafa, ‹sa ve
Andirili Mehmet idi.

Moralimiz bozulmufltu. Geri döndük, bir gün
önce kald›¤›m›z köye vard›k; yine evlere da¤›t›l-
d›k. Ertesi gün erkence yola ç›kt›k. Dünkü izlerden
yürüdük. Da¤›n tepesine ç›kt›¤›m›zda sanki devler
sald›r›yordu. Bir tipi ki, göz gözü görmüyor.
Önündekini kaybettinmi Tanr› korusun bo¤ulur gi-
derdin. Burada kafile üçe bölündü: Birinci, ikinci,
üçüncü grup.

Gruplar yar›mflar saat aral›klarla yürüyecekler-
di. Birinci grup, yok olursa ikinci ile üçüncü grup-
lar haberleflerek kurtulma çareleri arayacaklard›.
Ne ise, güçlük ve s›k›nt›yla bu tehlikeyi de savufl-

2 Amcam›n defterinin bu bölümünde kopukluk var. Diyarbak›r -Van-Baflkale-Hakkâri aras› yolculu¤una ait an›lar› yok. Dolay›s›yla kalan
k›s›mlar sürdürülecektir. (H.K.)
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turduk. Birkaç yönden kurtuldu¤umuza flükrettik.
Da¤› aflt›ktan sonra yaz havas›yla karfl›laflt›k. Ge-
nellikle, kurbanlar vaat etmifltik.

3

Geldi¤imiz bölgede hiç kar yoktu. Yar›m saat-
lik uzakl›kta bir köye geldik. Taburumuz bu köye
yar›m saat (2.5 km) uzakl›kta imifl. Geceyi bu köy-
de geçirdik. Sabahleyin sevinçle Kerur’a geldik.
Tanr›’ya flükür, tabura kat›l›nca bir ayl›k s›k›nt›la-
r›m›z› giderdiler. T›rafl ettiler, tay›n ve karavana
verdiler. Çevresi, kap›s›, penceresi aç›k bir Kürt
evine kapatt›lar. Gecenin so¤u¤u nedeniyle sabaha
kadar titremektense, atefl yakarak karfl›s›nda otur-
may› ye¤ledik. Sabaha karfl› bulundu¤umuz kulü-
bede bir yang›n ç›kt›. Ancak, Kemaliye ufla¤›n›n
çabas› sonunda yang›n söndürüldü. O gün hava so-
¤uktu, çamafl›r y›kad›k. Üzerimizdeki bitlerden iki
ayl›k öcümüzü ald›k. Kaynatt›k, y›kand›k, temiz-
lendik. ‹kindi s›ras›nda elbise ve potinlerimizi giy-
dik. Bölüklere da¤›t›ld›k. ‹flte bugün gerçek asker
olmufltuk.

6 Ocak 1927, Çarflamba. Bu köyde gözüme
çarpan durum pislikti...

BB..  NNOORRMMAALL  BB‹‹RRLL‹‹KK  YYAAfifiAAMMII
11..  TTaabbuurruummuuzz::
7 Ocak 1927’de taburumuzun mal› olmufltuk.

Otuz kiflilik taburumuzu yine bir kulübeye kapatt›-
lar. Çünkü taburun düzenli bir k›fllas› yoktu.

Sabahleyin köyün d›fl›ndaki bir çeflmede y›-
kand›ktan sonra karavanadaki çorbam›z› içtik. As-
kerlik yaflam›na al›fl›yorduk. Ancak, bizi üzen nok-
ta arkadafllar›m›zdan ayr›lm›fl olmakt›. Erleri dört
bölü¤e da¤›tm›fllard›.

Bizim bölü¤e, kendi köyümden kimse düflme-
di. Birlikte geldi¤imiz kafileden dokuz kifli, üçün-
cü bölü¤e düflmüfltü. Bölü¤ümüz, taburun en seç-
kin birli¤iydi. Bölü¤ümüzün konufl yeri “Afluta”
idi. Bölükler, taburun yan›na getiriliyordu. Bizden
sadece dokuz kifliyi Afluta’ya gönderdiler. Ben bu
dokuz kifli aras›ndayd›m.

Art›k, Kerur’da bafl›bofl dolafl›yorduk. Bu du-
rum, yirmi gün sürdü. 30 Ocak 1927, Çarflamba

günü bölük geldi. Bize silah ve donat›m da vererek
tam bir er durumuna soktular.

Askerlik görevlerini ö¤renmek, bizim için bir
borçtu. Bakal›m daha neler görece¤iz.

22..  KKoo¤¤uuflflttaa  DDuurruummuummuuzz::
Erler çok düzenliydi. Her ifl, titiz bir düzen

içinde yürütülüyordu. Tüfekler kavak a¤ac›ndan
yap›lm›fl bir tahtaya dizilmifl; her erin fifle¤i baflu-
cundaki bir kaz›¤a as›lm›flt›. Memleket an›s› çanta-
lar da yast›k olarak kullan›l›yordu.

Bölü¤e kat›ld›¤›m s›rada birkaç hemfleri oldu-
¤umuz halde, bana bir gariplik gelmiflti. Hayalim-
de flafl›lacak bir dünya içindeydim. Düflünüyor-
dum, herkes bir anan›n çocu¤u iken; anas›n›, baba-
s›n›, çoluk çocu¤unu, yurdunu yuvas›n› b›rakm›fl;
bunca da¤lar› aflarak bu uzak memleketlere düfl-
müfltü. Bu tür düflüncelerle akflam olurdu. Kimi
a¤lar, kimi oynar, kimi de benim gibi düflünürdü.

Herhalde düflünenler, paras›zlard› ki, günlerce
yollar, da¤lar aflarak gelen Kemaliyelilerdi. Kimi
zaman da ac›lar ve üzüntülerimizin yas›n› yaflar-
d›k. Saat: 21.00’de yatar›z, tatl› uykuda iken haydi
nöbete diye uyand›r›l›rd›k. Karda, tipide çaresiz
kalkar, bir saatlik nöbeti bekler, ko¤ufla dönerdik.
Bu durum benim için befl gün sürdü. Sonra amba-
ra geçtim. Ben kurtulmufltum ama arkadafllar›m
ayn› biçimde görevlerini sürdürmekteydiler.

Sabahlar› e¤itim, akflam üzeri odun k›rma gibi
angarya ifller yap›l›yordu. Benim okumufl olmam
beni kurtarm›flt›. Rahat›m iyi ve sa¤l›kl›yd›m. Am-
barda görevli öbür arkadafl›m de¤erli bir kimseydi.
Ad› Mehmet idi. O da benim gibi k›sa boyluydu.
‹kimiz ambarda yuvarlan›p duruyorduk. Akflam›n
nas›l oldu¤unu bilmiyorduk.

‹flimiz akflama kadar gülmek ve güldürmekti.
Ancak, bütün erlerin s›k›nt›s›, beslenme noksanl›-
¤›yd›. Ekmekler küçük, yetersiz, karavana bu¤day
k›rmas›, bizim tafl lapas› dedi¤imiz... Yedi¤imiz
budur. ‹çine konan kokmufl kavurmad›r. Yiyene
aflkolsun!

(Devam edecek)

3 Askerden döndükten sonra bu adak yerine getirlimfl, bir koç kurban edilmiflti. (H.K.)
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Harput yolu düz olsun
‹skarpinler toz olsun
Doksan dokuz yaram var
Bir de sen aç yüz olsun

Harput’tan ald›m yemifl
Saraya indim inifl
Düflman bizi koluyor
Bugün gelmesin demifl

Havalar serin oldu
Sevdi¤im gelin oldu
Eski çimdi¤im göller
Boy vermez derin oldu

‹brikte su ›l›tt›m
Kalburda gül kuruttum
Senin ardan düfleli
Evi bark› unuttum

‹rahan mifleresi
‹ki kafl›n aras›
Kavufltuk ayr› düfltük
Nedir bunun çaresi

‹rahan destesiyim
Ben yâr›n hastas›y›m
Memeler ayr› düflmüfl
Ben onun ustas›y›m

Kement att›m dala ben
Düfltüm haldan hala ben
Zannettin vaz m› geçtim
Sevdanday›m hâlâ ben

Kement att›m duvara
Bülbül gülü suvara
Evvel kadrim bilmedin
fiimdi bildin ne çare

Kara tavuk tepeli
Kulaklar› küpeli
Ömrümde bir yâr sevdim
O da benden flüpheli

Karyolada yat›yor
‹pek mendil at›yor
Kardan beyaz gerdan›
Cana canlar kat›yor

Kafl kara kiprik kara
Yüzüm yok gidem yâra
Yâr bana yara açt›
Alt› kan üstü yara

Kemer a¤›r kalkm›yor
Yâr yüzüme bakm›yor
Yâr üstüne yâr sevmifl
Hiç Allah’dan korkmuyor

Kemerim yar küpem yâr
E¤il e¤il öpem yâr
Uzak yoldan gelmiflsin
Güllü sular serpem yâr

Keten gömlek dikerim
Kanl› yafllar dökerim
Kimsem yok derdim bile
‹çimden ah çekerim

K›r at›n boynu kara
Binem gidem ›lgara
Ya gelem ya gelmiyem
A¤la ey baht› kara

Köfle bafl› beklerim
Vah benim emeklerim
Her akl›ma geldikçe
S›z›lar kemiklerim

MMAANN‹‹LLEERR**
AAvv..  FFiikkrreett  MMEEMM‹‹fifiOO⁄⁄LLUU

* Harput Halk Bilgileri, Elaz›¤ Kültür Derne¤i Yay›nlar› No: 2, Elaz›¤ 1995, Sh: 114-115
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Y›l 1975… Karama¤ara Feribot ba¤lant› yolunun
Keban taraf›ndaki 15 km’lik ba¤lant› yolunun Etüt-
Proje çal›flmalar›na bafllad›k. Niyetimiz bir y›l önce-
sinden proje hizmetlerinin bitirilerek, 1976 y›l›nda yo-
lun yap›m›na bafllamakt›.

1975 y›l›nda proje hizmetlerini tamamlad›k. Yol
güzergâh›, Keban-Arapgir yolunun Malatya yol ayr›-
m›ndan yaklafl›k 1 km bat›s›ndan ayr›larak, Paflikli
(Yediba¤) ve Dingidar (Dibekli) köylerine u¤ray›p,
Bö¤ürlü Da¤›’n›n güney ete¤inden geçip Karama¤ara
Mevkiine ulaflan 15 km’lik bir kesimi içeriyordu. 

Projenin haz›rlan›fl›ndaki niyet, güzergâh üzerinde
bulunan köylerin bu yoldan istifade etmesine yönelik-
ti.

Ancak, yolun yap›m› aflamas›nda istimlak prob-
lemlerinin ç›kmas› nedeniyle yolun Dingidar Köyü’ne
u¤ramadan geçirilmesi, Dingidar ba¤lant›s›n›n Köy
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lacak k›l-
ç›k bir yolla sa¤lanmas› uygun görülmüfl ve proje bu
yönde tadil edilmiflti.

1976 Keban Baraj› yollar› Rölekasyon projesi
ödenek talebi, bu yolun 1976 y›l› sonlar›na do¤ru sta-
bilize seviyesinde tamamlanmas› esas al›narak yap›l-
d›. 

Bir yandan da yolun I. Keflif Özeti haz›rlanarak,
yolun sene bafl›nda ihalesinin yap›labilmesi için yo¤un
çal›flmalara baflland›. Yolun hat›rlad›¤›m kadar› ile 1.
Keflif Özeti 31 milyon TL’ s› idi. 

‹hale 1976 y›l› bafllar›nda yap›ld›. ‹hale çekiflmeli
bir ortamda sürdürülerek, yine hat›rlad›¤›m kadar› ile
% 33 tenzilatla A¤›n taraf›ndaki kesimi infla eden,
Emek ‹nflaat’ta kald›. 

‹dare, iflin yap›labilirli¤i bak›m›ndan ihalenin bu
firmada kalmas›na memnun olmufltu. Sözleflmenin
imzalanmas›ndan sonra, müteahhit flantiye kurulmas›
haz›rl›klar›na h›zl› bir flekilde bafllad›. ‹flin takibi ve ik-
mali, yolun Elaz›¤’a yak›n olmas› ve su geçifli olma-
mas› nedeniyle daha kolay sa¤lan›yordu. 

Proje araziye aplike edilerek, müteahhide iflyeri
teslimi yap›ld› ve yol yap›m çal›flmalar›na h›zl› bir fle-
kilde baflland›. 

fiantiye ve Kontrollük hizmetleri, Paflikli Kö-
yü’nde kiralanan bir evden sürdürüldü. Kontrollük ve
flantiye binalar›n›n temininde ve iflin yap›m› s›ras›nda
Paflikli köy halk›n›n yak›n ilgi ve yard›m›n› gördü¤ü-
müzü söylemeden geçemeyece¤im. Kendilerine y›llar
sonra da olsa teflekkürlerimi sunuyor, yaflayanlara sa¤-
l›kl› bir yaflam, ölenlere ise rahmet diliyorum. 

Yol yap›m çal›flmalar› h›zl› bir flekilde ve hiçbir
engele rastlamadan yürüyordu. Yöre halk› çal›flmalar-
dan hoflnuttu. Bundan dolay› da yöresel problem ç›k-
t›¤›nda elbirli¤i ile bu problemlerin çözümü sa¤lan›p
ifle sa¤l›kl› bir flekilde devam ediliyordu. 

Yolun yap›m›, çok k›sa bir sürede Bö¤ürlü Da-
¤›’n›n güney yamac›n› aflarak kuzey yamaca do¤ru
dönmeye bafllad›. Zeminin kayal›k olmas› nedeniyle
kuzey yamaca do¤ru dönüldü¤ünde çal›flmalar epeyce
yavafllad›. ‹htiyaç duyulan yeni makineler ifl yerine ge-
tirilerek zorluklar›n afl›lmas›na çal›fl›ld›. 

Bütün gayretlere ra¤men 1976 y›l› içinde Kara-
ma¤ara’ya kadar yolun tamamlanmas› mümkün ola-
mad›. Zira son 3 km’lik kesimdeki çal›flmalar alt ke-
simde zeminin kaya olmas› nedeniyle epeyce zorlan-
d›. Eksik kalan çal›flmalara 1977 y›l›nda devam edil-
mesi kararlaflt›r›larak 1976 y›l› hesab› kapat›ld›. 

Toprak iflleri bitirilen takriben 10 km’lik kesim,
Sö¤ütlüçay’dan çekilen alttemel malzemesi ile stabili-
ze seviyesinde 1976 y›l› içinde tamamland›.

1977 y›l›nda yoldaki çal›flmalara bafllamadan, 1
Nisan 1977 tarihi itibariyle Karayollar› 8.Bölge (Ela-
z›¤) Müdürlü¤ü Yol Yap›m fiefli¤i görevinden, ser-
best çal›flma niyetiyle istifa ederek ayr›ld›m. 

Bundan sonra yap›lan çal›flmalar› bir A¤›nl› ola-
rak yakinen izledim. 1977 y›l›nda da çal›flmalar sa¤-
l›kl› bir flekilde devam etti. Yolun alttemel malzemesi
(stabilize) seviyesinde 1976 y›l› içinde tamamlanmas›
için, ilgili arkadafllar büyük gayret sarf ettiler. Eme¤i
geçen herkese müteflekkiriz. Gelecek say›da, Karayol-
lar›na tekrar geri dönüflüm ve yollar›n asfaltlanmas› ile
ilgili an›lar›m› bulacaks›n›z.

11997711  YYIILLIINNDDAANN  BBUUGGÜÜNNEE  AA⁄⁄IINN  KKÖÖPPRRÜÜSSÜÜ
MMeehhmmeett  BBAALLTTAACCII
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May›s ve Haziran 2007 aylar›; iki A¤›n âfl›¤›n›,
daha do¤rusu iki A¤›n sevdal›s›n› daha aram›zdan al-
d›. Aile bireyleri, dostlar›, arkadafllar› ve sevenleri gi-
bi,  A¤›n Düflün ve Sanat Dergisi de, ilk yay›mland›¤›
l967’li y›llardan beri belki de en üretken iki yazar›na
veda etmek zorunda kald›. Osman Sulhi Aksu’yu 19
May›s 2007’de ‹stanbul’da, Arapgir’de s›n›f arkadafl›
olan ‹smail Naz›m Beydemir’i de 7 Haziran 2007 ta-
rihinde Diyarbak›r’da yitirdik. Aksu’yu ‹stanbul’da,
Beydemir’i de A¤›n’da topra¤a verdik. 

Ama onlar; an›lar›m›zda, belleklerimizde ve kalp-
lerimizde sonsuza kadar yaflamaya devam edecek-
ler… Ve onlar; bitmek-tükenmek bilmeyen enerjileri
ve çal›flmalar› sonucunda ortaya ç›kard›klar› ve gele-
cek kuflaklara bir kültür miras› olarak b›rakt›klar› eser-
leriyle de, A¤›n’›n unutulmazlar listesinin ilk s›ralar›n-
da yerlerini alacaklard›r.

***
Osman Sulhi Aksu’nun ismini çok duymufl, fakat

kendisini görmemifltim. 1997 y›l›nda, day›m Hüseyin
Kabasakal’› kaybetmem nedeniyle ‹stanbul’a gitmifl-
tim. Camideki dini töreni takiben düzenlenen askeri
tören de neredeyse bitmek üzereydi. Erkal Gençayd›n;
koluna girmifl oldu¤u, s›rt›nda montu, kafas›nda ilginç
bir beresi bulunan ve tahminen bizlerden 20-25 yafl
büyük bir ihtiyar delikanl›y›, “Osman Sulhi Aksu a¤a-
beyimiz” diyerek benimle tan›flt›rm›flt›. Kendimi k›sa-
ca tan›t›nca, “Demek, bizim Burhan’›n o¤lusun. Ba-
ban, çok yak›n arkadafl›m ve dostumdur…” sözleriyle
de bu diyalo¤u sürdürmüfltük.

Osman Amca’yla o günden sonra bir daha karfl›-
laflmad›k, karfl›laflamad›k. Ama aram›zdaki o tatl› di-
yaloglar, O’nu kaybetti¤imiz güne kadar sayg›/sevgi
çerçevesinde sürdü.

A¤›n Düflün ve Sanat Dergisi veya di¤er güncel
olaylara iliflkin olarak kendisine iletti¤im bilgiler kar-
fl›s›nda hiçbir zaman duyars›z kalmaz, bunlarla ilgilen-
di¤i gibi, gerek yaz› gerekse mali yönden gerekli des-
te¤i sa¤lamaktan da hiçbir zaman kaç›nmazd›. Bir gün
telefonda, Dernek Yönetim Kurulu’nun  ‘Dergi yaz›
kurulu’nda kendisine yer verme karar›n› ald›¤›n› belir-
terek, bu husustaki görüflünü sordu¤umda, duygular›-
n›: “‹nan›n ki; bu, hayat›m boyunca ald›¤›m en büyük

ödüllerden birisi, belki de en anlaml›s›… Beni duygu-
land›rd›n›z, beni gerçekten onurland›rd›n›z. A¤›n için,
A¤›nl›m için verilen her görev, benim için en kutsal
bir emirdir…” fleklinde ifade etmiflti. Bu sözcükleri
kullan›rken sesi çatallaflm›fl ve adeta titremeye baflla-
m›flt›. Gözlerinden mutluluk yafllar›n›n akt›¤›n› hisset-
mifl ve o duygusal an› bozmamak amac›yla da ahize-
nin bafl›nda bir süre susmak zorunda kalm›flt›m.

Osman Sulhi Aksu’nun yafl›na karfl›n ola¤anüstü
bir belle¤i vard›. Bunda; çal›flma azminin ve mesle¤i-
nin bir katk›s› var m›yd› bilemiyorum? Telefon görüfl-
melerimizde veya gönderdi¤i yaz›larda bu yetene¤i
aç›kça belli oluyordu. O’nun, A¤›n’la ilgili günümüze
kadar gün ›fl›¤›na ç›kmayan ve bir anlamda nostaljik
an›lar›n› da yans›tan 6 May›s 2006 tarihli mektubun-
dan k›sa bir bölüme burada yer vermeyi yararl› görü-
yorum.

“Muhterem Altan Bey kardeflim,
...... Dedeniz çok muhterem Süleyman Nazif Be-

yefendiye karfl› özel bir sayg› ve sevgi duyard›m. Bu
duygumu, o muhterem insan›n sezdi¤ini de flu davra-
n›fl› ile çok belirgin olarak da yaflad›m. Babam›n has-
tal›¤› nedeni ile 1935 y›l›nda A¤›n’a göçmüfltük. Ön-
celeri, babam›n ve annemin memleketine gelmifl ol-
mam›n büyük sevincini yaflad›m. Yeni bir muhit, ak-
rabalar, arkadafllar edinmifltim. Ba¤larda, bahçelerde
dolafl›rken sanki ecdad›m›n hayalini görüyor, s›la has-
retini gideriyordum. Ancak bu yeni yaflam biçimim,
okullar›n aç›lmas› ile sükûtu hayale dönüfltü. Çünkü
ben ilkokulu ‹stanbul’da bitirmifltim. Ve o y›llarda
A¤›n’da ortaokul yoktu. E¤in’de, Keban’da da yoktu.
‹lk günler bu bofllu¤u anlayamad›m. Kardefllerimin
okula gidiflleri ve dönüfllerinde duydu¤um ac› dolu sa-
atler beni da¤lara düflürmüfltü. Önceleri Kuzgeçe Ma-
hallesi’nde oturdu¤umuz için Osmanbafllar›na günde
birkaç kez fluursuzca t›rman›fllar›m sürerdi. Ve ilkoku-
lu bitirip de benim gibi ortaokula gidemeyen arkadafl-
lar›mla buluflup ineklerimizi, kuzular›m›z› otlatma ya-
r›fl›na ç›kard›k.

Dedeniz, merhum kardeflim Sami’nin ö¤retmeni
idi. Dedeniz, bir konu ile ilgili aileden biriyle görüfl-
mek isteyince beni okula ça¤›rd›. Bu vesile ile ilkoku-
lu bitirmifl oldu¤umu ve Türkçeyi çok güzel konufltu-

‹‹KK‹‹  AA⁄⁄IINN  ÂÂfifiII⁄⁄IINNII  DDAAHHAA  YY‹‹TT‹‹RRDDOO‹‹KK
AAllttaann  ‹‹LLTTEERR
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¤umu ö¤renince, ertesi gün tekrar okula ça¤›rarak ö¤-
rencilere tan›tt› ve bir süre Türkçe dersinde kitap okut-
mak suretiyle flive ve diksiyon konular›nda yard›mc›
olmam› sa¤lad›. Ama as›l amac›n›n beni motive edip,
moralimi kazanmam› sa¤lamak oldu¤unu anlam›flt›m.

Kendileri unutamad›¤›m sayg›n insanlar›n bafl›n-
da gelir. Ad›n›n geçti¤i her zaman sevgi, sayg› ve rah-
metle anar›m.

Okulsuzluk ve bunal›m süreci iki y›l sürdü. Ve
1937 y›l›nda Arapkir’de ortaokul aç›lmas› ile hayat›-
m›zda yeni bir dönem bafllam›fl oldu.”

1923 y›l›n›n Cumhuriyet Bayram› günü ‹stan-
bul’da do¤an ve A¤›n Tatara¤as› Mahallesi’nden
Emine-polis Abdurrahman Aksu’nun o¤lu olan Os-
man Sulhi Aksu’nun, yukar›daki mektubunda vurgu-
lad›¤› gibi, okuma azmi hiç ama hiç bitmedi. Çileli ge-
çen Arapgir Ortaokulu tahsilinden sonra, Polis Koleji
ve Polis Akademisi’nden mezun oldu. Bunlarla yetin-
medi, daha sonra ‹Ü ‹letiflim Fakültesi ile ‹Ü Co¤raf-
ya Fakültesi’ni de bitirdi.

Çeflitli yörelerde görev yapt›ktan sonra; 1960’da
Urfa, 1961’de K›rflehir, 1964’de Ad›yaman, 1965’de
Mardin Emniyet Müdürlü¤ü ve Vali yard›mc›l›¤› gö-
revlerini yürüttü. 1967 y›l›nda Ankara’da Polis Rad-
yosu Müdürlü¤ü görevini üstlendi. 1969-83 y›llar›
aras›nda da ‹stanbul’da Teftifl Kurulu ‘Baflmüfettifli’
unvan› ile görev yapt›ktan sonra, 1983’de 52 y›l süren
çal›flma yaflam›na son noktay› koydu. Polislik mesle-
¤inin yan› s›ra görev yapt›¤› yerlerdeki liselerde felse-
fe-psikoloji-sosyoloji ö¤retmenli¤i yapt›, ayr›ca sos-
yal/kültürel amaçl› çeflitli dernek/kurulufllarda yöneti-
ci olarak da aktif bir flekilde rol ald›. Arkas›nda b›rak-
t›¤›; fiiir Ya¤muru, Kald›r›m Tafllar›, Demet (fliir), Yu-
van›n Saadeti (piyes), Masume (roman), Ça¤r›fl›m ya
da An›lar›n Gizemi, Ansiklopedik Polis Sözlü¤ü, Po-
lis Meslek ve Genel Kültür Ansiklopedisi, Özel Gü-
venlik Rehberi, Zab›ta Sözlü¤ü ile Polis okullar›nda
yard›mc› ders kitab› olarak okutulan daha birçok kita-
b›, kütüphanelerin baflköflesinde yerlerini almaya de-
vam edecek.

Osman Amca’n›n efli ve 2 çocu¤u halen ‹stan-
bul’da yaflamlar›n› sürdürmekteler.

***
‹smail Naz›m Beydemir’i ise, çocukluk y›llar›m›n

geçti¤i Ankara ‹smetpafla semtindeki, iki odal› eski
Ankara tipi evimizden an›ms›yorum. Babam gibi bir
Demiryolcu olan ‹smail Abi de, görevli olarak Anka-
ra’ya geldi¤i zamanlarda ço¤u kez bizde kal›rd›. Ak-

flam yeme¤inden sonra, ceketinin yan cebinden üzeri
nikelajl› tabakas›n› ç›kar›r, kaçak Mufl tütününü ince
bir sigara kâ¤›d›n›n üzerine özenle yayar, sarar ve di-
liyle hafifçe ›slatt›¤› kâ¤›d›n uçlar›n› diflleriyle kopa-
r›p, yap›flt›rd›ktan sonra da çakma¤›yla yakarak içme-
ye bafllard›. Çocuk gözüyle, onun bu maharetli elleri-
ni hayretle izler ve bu ifli nas›l yapt›¤›n› ö¤renmeye ça-
l›fl›rd›m. Babamla geç saatlere kadar sohbet ederlerdi.
Ama ne konuflurlard›, nelerden söz ederlerdi bilemem.
Ayn› odada yatmam›za karfl›n, sabah uyand›¤›mda
bakard›m ki ‹smail Abi de babamla birlikte gitmifl.

Yaz tatillerinde A¤›n’a gitti¤imiz zamanlarda da,
‹smail Abi’yi bazen sokakta, bazen dü¤ünlerde klar-
net çalarken, bazen de kap› komflumuz Demirci R›za
Day›’n›n evinde; Gani Day›, ye¤eni Burhan Ölmez,
D›lo, Küzneli Sato Day›, Sarac›kl› Kel Hasan, Dük-
kânc› Serttafl Amca, Damatgilin Hasan Day›, Meh-
met, Osman Zeki ve Kemal Alp, ‹lhan Ercan, Köse ‹r-
fan, Ö¤retmen Mehmet Serttafl’›n kat›l›m›yla, gece
yar›lar›na kadar flark›lar, türküler eflli¤inde sürdürülen
e¤lence ortam›na kat›lanlar›n aras›nda görür; ancak
utan›r, kendisiyle konuflamazd›m.

1967 y›llarda yay›n hayat›na bafllayan ‘A¤›n Fikir
ve Sanat Dergisi’, benim gibi daha birçok kiflinin de
‹smail Abi’yi daha yak›ndan tan›mas›na olanak sa¤la-
d›. Çünkü, ‹smail Beydemir’in fliir, makale, an›, mü-
zik, tarih, haber vb. konularda yaz›s›n›n yer almad›¤›
bir dergi say›s› hemen hemen yok gibiydi.

Ço¤u kez, ‹smail Abi bu kadar bilgiyi nereden
ediniyor, nas›l sakl›yor, nas›l unutmuyor diye düflü-
nürdüm. Düflünürdüm, kafa yorard›m ama biraz da
gençli¤in verdi¤i deneyimsizlikten olsa gerek kesin
bir sonuca ulaflamazd›m.

Dergi, ekonomik ve di¤er baz› nedenlerden dola-
y› 1970’li y›llar›n bafllar›nda yay›n›na son vermek zo-
runda kald›. Dolay›s›yla, A¤›n’daki seyrek karfl›lafl-
malar›m›z›n d›fl›nda Abi’mizden fazla bir haber ala-
maz olduk.

Y›llar birbirini kovalad›… 1980 darbesi; her alan-
da oldu¤u gibi etkisini Ankara A¤›n Derne¤i üzerinde
de gösterdi. Derne¤imiz zorunlu olarak kapat›ld›! 

Aradan y›llar geçti… 90’larda Ankara’daki A¤›n
sevdal› büyüklerimiz, arkadafllar›m›z bir araya geldik;
oturduk, konufltuk, tart›flt›k ve sonunda A¤›n Kültür
ve Dayan›flma Derne¤i’ni yeniden kurduk. Dernek
yeniden kurulmufltu, ancak ortada bir boflluk vard›, bir
fleye gereksinim duyuluyordu. O da flüphesiz ki A¤›n
dergisiydi… Nuri Onat, Dr.Vâk›f Özkul, ‹smail Er-
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can, Nihat ‹spir, Nihat Asyal›, Muammer Niksarl›,
Rüfltü Asyal› gibi, bir k›sm› flimdi rahmetli olan de¤er-
li hemflerilerimizin önderli¤inde, 1991 y›l›n›n Eylül
ay›nda ‘A¤›n Fikir ve Sanat Dergisi’ yeniden okurla-
r›na “merhaba” dedi. Ad› daha sonra ‘A¤›n Düflün ve
Sanat Dergisi’ olarak de¤ifltirilen dergimiz, aral›ks›z
olarak 17 y›l› aflk›n bir süredir baflar›yla yay›n hayat›-
n› sürdürmeye devam ediyor.

Derginin yeniden yay›n hayat›na bafllamas›, ‹sma-
il Abi’yi yeniden coflturmufltu. Hemen ilk say›ya gön-
derdi¤i ‘Merhaba A¤›n’ bafll›kl› yaz›s›nda, bu coflku-
sunu , “22 y›ll›k ayr›l›ktan sonra; ‘sen safa geldin a ca-
n›m, sen safa geldin’ diyoruz. Y›llar›n özlemiyle bek-
ledi¤imiz bir ana, bir yavru gibi seni ba¤r›m›za bas›-
yor, öpüyor kokluyoruz. Merhaba…” sözleriyle dile
getiriyordu.

‹smail Naz›m Beydemir, derginin ilk döneminde
oldu¤u gibi bu dönemde de yaz›lar›yla, fliirleriyle, ha-
berleriyle, araflt›rmalar›yla A¤›n Düflün ve Sanat Der-
gisi’nin en büyük destekçisi, fikir emekçisi oldu. A¤›n
deryas›n› besleyen en büyük ›rmak oldu. O’nun saye-
sinde ölülerimiz a¤›ts›z, viran ba¤lar›m›z sahipsiz,
da¤lar›m›z evciksiz, dü¤ünlerimiz klarnetsiz kalma-
d›…

Onda da Osman Sulhi Aksu gibi bitmez-tüken-
mez bir enerji, bilgi birikimi ve araflt›rmac› ruhu var-
d›. Hiçbir zaman bofl durmuyordu. Yaln›z A¤›n dergi-
sine de¤il, yurdun de¤iflik yörelerindeki bas›n-yay›n
organlar›na da yaz› göndermeyi sürdürüyordu. Bu ara-
da, uzun zamand›r yay›nlamay› düflündü¤ü kitaplar›-
n›n ön haz›rl›klar›n› da sürdürüyordu. 

Cemrelerin düflmesini bile bekleyemeden, Malat-
ya veya Diyarbak›r’dan koflarak sevdal›s› oldu¤u
A¤›n’a geliyor, Koçan’da veya Caminin Önü’ndeki
kahvede okey/tavla/domino oynarken, çeflme bafllar›-
n›n koyu gölgesinde klarnetini üflerken veya bir soh-
bet s›ras›nda bile, beyninde; belki bir parçan›n notala-
r›, bir fliirin m›sralar›, bir yaz›n›n sonunu nas›l ba¤la-
yaca¤›, A¤›n köprüsünün geçece¤i güzergâh›n nas›l
saptanmas›n›n gerekti¤ini düflünüyordu… Çünkü;
A¤›n O’nun her fleyiydi, A¤›n O’nun tutkusuydu,
A¤›n O’nun kara sevdas›yd›…

Ancak bu vücut, bu beyin, sonuçta bir makine de-
¤ildi! ‹ki binli y›llardan itibaren ‹smail Abi’de yavafl
yavafl da olsa bir bellek kayb›, bir durgunluk gözlen-
meye bafllam›flt›. O flen, flakrak, espri kayna¤›m›za,
böyle durgun ve üzgün durmak hiç yak›flm›yordu. Ra-
hats›zl›¤›n›n kendisi de fark›ndayd› ve 27 Aral›k 2000

tarihinde Diyarbak›r’da yazd›¤› ‘Son Destan’ adl› flii-
rinin sonunu flu dörtlükle noktal›yordu:

“Özden duygular›mla hepizi esenlerim/ Bu yor-
gunluk geç gele, hepinize dilerim./ Hekim ‘Çok dü-
flünmenden böyle olmuflsun’ dedi,/ Ben ‹. Naz›m hiç
susmam, ölüme de giderim.”

Bu say›m›zda, fliirlerinden örnekler sunaca¤›m›z
ve önümüzdeki say›lar›m›zda da devam edece¤imiz
Beydemir, 1975’de Malatya’da yazd›¤› ‘Özlem’ adl›
fliirinde ise flunlar› diyordu.

“Gene bir kayg› düfltü gönlüme,/ T›kand› bo¤az›-
ma, yumruk gibi,/ Özledim A¤›n’›,/ Da¤›n›, ba¤›n›,
ölüsünü, sa¤›n›/ Yelle sallanan, kuru k›fl dal›, / Yerde
ezilen kuru yapraklar,/ Sevgilerimle, sevdal›./ Ölüsü
ile, benim de öldü¤üm,/ Dirisi ile, a¤lay›p güldü¤üm./
Dereler, bay›rlar, çal›lar, kayalar,/ Bir belgesel flerit gi-
bi geçer,/ Gözümün önünden./ Yüzy›llar ötesinden,
gelmiflim gibi,/  Belle¤imdeyse,/ Daha dünkü gibi,
an›lar yepyeni / Dün pazartesiydi, bu gün sal›,/ Bunu
iyi bilesin A¤›n’›m, /Sana sevdal›y›m, sevdal›./ Göre-
sim geldi, kurumufl da¤lar›n›,/ ‹çimdesin dupduru,/
Öyle kuru, öyle gevreksin ki,/ A¤›n leblebisi gibi, lez-
zetli ve kupkuru.”

‹smail Abi’nin Ankara’ya geldi¤i vakitlerde, Vâ-
k›f Abi’nin muayenehanesi daha bir kalabal›k, daha
bir flenlikli olurdu. O sofrada kimler olmazd›, kimler!
Yenilir, içilir ve klarnetinden yay›lan A¤›n ezgileri
herkesi kendinden geçirir, duyulan A¤›n özlemi bir öl-
çüde giderilirdi. Bu tatl› an›lar›n yinelenmesi için de
ço¤u kez aylar›n, y›llar›n geçmesi beklenirdi.

Hemen hemen her yaz tatilinde A¤›n’a gitti¤im-
den O’nunla birlikteli¤imiz sürüyordu.  Bir gün eve
geldi¤inde, cebinden özenle bir kâ¤›t ç›kararak bana
uzatt›. Kâ¤›tta, daktilo ile yaz›lm›fl ‘Dostum Burhan ‹l-
ter’e A¤›t’ adl› bir fliir duruyor ve alt›nda da; ‘28 A¤us-
tos 2002-A¤›n’ ibaresi yer al›yordu. Bu; eski dostu, ar-
kadafl› ve meslektafl›n›n o¤luna, daha do¤rusu ‘‹lter’
ailesine verilmifl en büyük arma¤and›. Bu, belki de
yazd›¤› en son a¤›t›yd›…

‹smail Abi ile en son 2004 y›l›nda A¤›n’da birlik-
te olduk. 2003 y›l›nda, yaflam›nda çok sevdi¤i ve de-
¤er verdi¤i iki kifliyi kaybetmiflti. Bunlar; 29 Ekim’de
yitirmifl oldu¤umuz Dr. Vâk›f Özkul ile 15 Aral›k’ta
yitirdi¤i efli Zeynep Beydemir’di. Vâk›f Abi’nin öldü-
¤ünden haberi bile yoktu, çünkü kendisine duyurul-
mam›flt›. Eflini yitirifli ise O’nu fazlas›yla bitirmifl ve
espri kayna¤›m›z, flen, flakrak ‹smail Abi’mizden ne-
redeyse eser b›rakmam›flt›! Hemen hemen her gün ö¤-
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leden sonralar›, tahminen 15.00 sular›nda bizim eve
geliyor ve beraberce dolaflmaya ç›k›yorduk. Osman-
bafllar›, Hoplar, Yaz›lar, Üçdutlar, Hekâmatlar ve o
güne kadar hiç görmedi¤im sokak aralar›ndaki çeflme
bafllar›… Geziyor, dolafl›yor ve sürekli hem de sürek-
li konufluyorduk. Geçmifli fazla irdelemeden, zihnini
fazla yormadan; konuflmaya, konuflturulmaya gerek-
sinim duydu¤unu hissediyordum. Art›k ola¤an hale
dönüflen gezintilerimiz bitiyor, sonras›nda ise kahvede
tavla partimiz bafll›yordu. Oyun s›ras›nda kesinlikle
hata yapm›yordu. ‹çti¤imiz çay veya kahve fasl›ndan
sonra, ertesi gün yine buluflmak üzere evinin önünde
vedalafl›yorduk.

‹znim bitti ve eflimle Ankara’ya döndük. Bunun
son birlikteli¤imiz olaca¤› akl›ma hiç ama hiç gelme-
miflti!

‹smail Abi’nin özgeçmiflini k›saca flu flekilde özet-
leyebiliriz… 9,5 y›l süren askerli¤inin 3,5 y›l›n› Ça-
nakkale’nin Anadolu yakas›nda geçirip, bafl›ndan aya-
¤›na dek yüze yak›n kurflun ve flarapnel yaras› olan
K›rm›tikgil’in Ad›güzel ile Saniye Beydemir’in o¤lu
olarak, 1925’in son aylar›nda A¤›n’da do¤du. 1938’de
A¤›n ‹lkokulu’nu, l941’de Arapgir Ortaokulu’nu bitir-
di. Ankara Devlet Konservatuar› s›navlar›n› kazanma-
s›na karfl›n, torpili olmad›¤› için bu okula kabul edil-
medi. Çeflitli yerlerde iflçi olarak çal›flt› ve l946’da as-
kere gitti. Askerlik dönüflü Gani Day› ile birlikte 1952
y›l›na kadar dü¤ünlerde klarnet çalarak geçimini bu
flekilde sa¤lamaya çal›flt›. Daha sonra Devlet Demir-
yollar›nda görev ald› ve 1979 y›l›nda emekliye ayr›l-
d›. 5 çocu¤unu da okutarak topluma kazand›rd›. 

Daha önce de¤indi¤imiz gibi, çocukluk ça¤lar›n-
da bafllayan yaz›n yaflam› hiç bitmedi. Yaklafl›k 60 y›l-
l›k bilgi birikimini ve toplad›¤› dokümanlar›, 2000 y›-
l›nda 397 sayfal›k ‘Yöresiyle A¤›n’ adl› kitab›nda top-
lad›. Söz konusu kitap; A¤›n’›n tarihinden bafllay›p ge-
lenek, göreneklerine, sosyal ve kültürel yaflant›s›ndan
kullan›lan sözcüklere, müzi¤inden folkloruna, manile-
rinden f›kralar›na, mahalle ve köylerdeki tüm yöre ad-
lar›na, çeflmelerden su kaynaklar›na, yörede yaflayan-
lar›n tümünün lakaplar›ndan nerede yaflamlar›n› sür-
dürdüklerine vb. çok kapsaml› bilgileri içermektedir.
Bu kitap, bir anlamda A¤›n’›n bilgi ve dokümantas-
yon bankas› niteli¤i tafl›maktad›r.

‘Yöresiyle A¤›n-Ezgiler’ kitab› ise 83 sayfadan
oluflmaktad›r. Kitap; A¤›n halaylar›, Düz halaylar,
Mayal› halaylar, Zurna havalar›, Kad›n halaylar›, Çer-

peflik ayakl› halaylar, Dik halaylar, A¤›n d›fl›nda ha-
laylar, Goloyunlar›, Yöresel türküler, Yöremiz d›fl›
türküler, Oyun ve türkü d›fl› ezgiler, A¤›n ve yöresin-
den derlenen ve notaland›r›lan ezgiler bölümlerini
içermektedir. Yöreye ait müziklerin söz ve notalar›n›n
yer ald›¤›, çok uzun süren çal›flmalar›n bir ürünü ola-
rak ortaya ç›kan bu eser, müzik araflt›rmac›lar› için bu-
lunmaz bir arfliv niteli¤indedir.

2001 y›l›nda bas›m› yap›lan ve 223 sayfadan olu-
flan ‘Yaflam›n Esinti ve Ekintileri’ kitab› ise, Beyde-
mir’in yar›m yüzy›l› aflk›n sürede yazd›¤› tüm fliirleri-
ni toplad›¤› eserinin ad›d›r. Bu fliirlerde; bir anlamda
A¤›n, A¤›nl› yaflamakta/yaflat›lmakta, A¤›n tarihi yat-
maktad›r. Bu fliirlerde; ço¤umuzun anas›, babas›, atas›
an›lmakta, Hofliriklerin, Pa¤nik’in, Kophinik’in sular
alt›nda kalmas›na hay›flan›lmakta, Kuzgeçe’de Muh-
tar Fatma Teyze ile sohbet edilmekte, Apuflma’da top-
rak petekten ç›kar›lan kehribar rengindeki bal yenil-
mekte, Bahadin’de un ö¤ütülmekte, Modanl›’da ba-
dem k›r›lmakta, M›neyik’de, Ecüzlü’de, Havna’da
ecür soyulmakta, Hörenek’de odun yar›lmakta, Eki-
rek’te dut sallanmakta, Süderek’te floför Münir’in
uzun havalar› dinlenmekte, Küzne’de Topal Osman
Day›’n›n, Zabulbar’da A¤a Day›’n›n evinde konuk
olunmaktad›r. Ve bu fliirlerde; Pul’un, Bademli’nin
da¤lar›nda nevruz, Hozakpur’da mantar toplanmakta,
Afla¤›yabanl›’da h›yar soyulmakta, Vahflen’de türkü
ç›¤r›lmakta, Paflikli’de, Dingidar’da, Gemuhu’da,
Venk’de, G›rani’de, Hünü’de, Haskini’de, Hastek’te,
Sarac›k’ta, Konak’ta, fi›hlar’da, Çamk›ran’da…

Yaflam ne kadar güzelse, ölüm de ad› gibi o kadar
so¤uk, ac›, ürpertici… Onun için olsa gerek, ölümle il-
gili yaz› yazmak, hele de ölenin arkas›ndan yazmak
oldukça zor bir fley. Ama sevdi¤imiz, sayd›¤›m›z,
A¤›n’›m›z ve dergimiz için usanmaks›z›n gerekli öz-
veriyi gösteren, A¤›n’la ilgili arkalar›nda de¤erli eser-
ler b›rakan, ayr›ca Atatürk ilke ve devrimlerinin y›l-
maz savunucular› olan bu iki büyü¤ümüz için yaz›
yazmak, san›yorum kutsal bir görev.

B.Franklin: “Öldükten sonra unutulmak istemi-
yorsan›z ya okumaya de¤er verin ya da yaz›lmaya de-
¤er fleyler yap›n.” diyor. Osman Sulhi Aksu ile ‹smail
Naz›m Beydemir, bu anlaml› söze uygun olarak yafla-
d›lar, bu sözün gereklerini yerine getirdiler ve hakl›
olarak da A¤›n’›n unutulmazlar listesinde sonsuza ka-
dar yerlerini ald›lar. 

Ifl›klar içinde yats›nlar. 
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Mahzun garip hallerin var,
Cennet bahçe ba¤lar›n var,
Üzüm ayva narlar›n var,

Senden güzel A¤›n m› var.

Baharda açan gülün olay›m,
Sana uzan›p giden yolun olay›m,
Akan çeflmelerde suyun olay›m,

Sana benzeyen vatan m› var.

Boflalm›fl evlerin gelenin yoktur,
Y›k›lm›fl duvarlar yapan›n yoktur,

Gidip de geri dönmeyen bizler,
Seni rüyalarda görürüz A¤›n.

AA⁄⁄IINN
ZZeekkii  ‹‹KK‹‹NNCC‹‹

Duymaz kula¤›mla beste yaparsam
Kim anlar beni, kim dinler beni,
Körler çarfl›s›nda ayna satarsam
Kim anlar beni, kim dinler beni.

Küfrü gülücükle süslersem e¤er
Aç kurdun boynuna asarsam ci¤er

Günün ortas›nda elimde fener
Kim anlar beni, kim dinler beni.

Çeli¤e suyunu tam veremezsem
Bu günden yar›n› hiç göremezsem

Zalime haddini bildiremezsem
Kim anlar beni, kim dinler beni.

Hakk›m›, r›zk›m› alam›yorsam
Kimsenin ifline yaram›yorsam
Bir dost hat›r›n› soram›yorsam

Kim anlar beni, kim dinler beni.

KK‹‹MM  DD‹‹NNLLEERR  BBEENN‹‹
AAhhmmeett  SSAAMMUURR
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‹zmir’in 15 May›s 1919’da iflgali, barda¤› tafl›-
ran son damlayd›. ‹lk flehit “Olamaz, olamaz, böyle
kollar›n› sallaya sallaya giremezler.”  diyen ilk kur-
flunu atan gazeteci Hasan Tahsin’di. ‹zmirliler iflga-
li k›nad›. Hükümete ilk tepki telgraf› Karaman’dan
geldi, ard›ndan da yurdun dört bir yan›ndan: Bur-
dur, Develi, Çaycuma, Saray, Tekirda¤, Keflan,
Yozgat, Sultaniye, Ayafl, Cide, Malkara, Mucur,
Çatalca, Keskin,  Uzunköprü, Ilg›n, Alaflehir, Ni¤-
de, Keçiborlu, Ezine, Akflehir, Antalya, Yalvaç,
Karasu, Sinop, fiebinkarahisar, Erzurum, Ayd›n,
Konya, Silivri, Çorlu, Hayrabolu, Ordu, P›narhisar,
Osmaneli, ‹negöl, Gemlik, Çatalca, Nevflehir, Bey-
flehir, Keskin, Babaeski, Ezine, Eskiflehir, Çal, Kü-
tahya, Boyabat, Hasankale, H›n›s, Pasinler, Ezine,
Ödemifl, Anamur, Gördes, Kalecik, Keskin, Sil-
van... “Bir kar›fl topra¤›n bile verilmesine seyirci
kalamayaca¤›z. S›ra bize geliyor, ipte de¤il süngü-
de can vermeye haz›r›z. Boynu bükük yaflamaktan-
sa flerefle ölmeyi tercih ediyoruz. Türk ulusu zillet-
le yaflayamaz, namusumuzla yaflayaca¤›z, namusu-
muzla ölece¤iz…” Tüm yurt üzerindeki ölü topra-
¤›n› att›. ‹stanbul’daki ‹ngiliz temsilci Londra’ya
657 telgraf al›nd›¤›n› bildirdi.

Ertesi gün Denizli’de, Ayd›n, Bursa’da, Ta-
vas’ta, Kastamonu, Silifke, Mu¤la, Ayd›n, Konya,
Burdur, Bayramiç ve Seydiflehir’de toplant› ve gös-
teriler yap›l›rken, ‹stanbul’da Halide Edip, kolejde-
ki ö¤retmeni Miss.Dodd’un telefonu ile uyand›:

-Sen misin Halide? ‹zmir konusunda çok can›m
s›k›ld›!

-‹zmir mi? Ne oldu ‹zmir’e? 
-Yunanl›lar iflgal ettiler? 
-Ya...
‹ngiltere Baflbakan› Lloyd George’un ‹tilaf güç-

lerinin donanmalar›n›n korumas›nda “Türkleri uy-
garlaflt›raca¤›z!” diye gönderdi¤i Yunan ordusunun
kanl› eylemleri Türk kamuoyunu ç›¤›r›ndan ç›kar-
m›flt›. Ç›lg›n Türklerden biri de Halide Edip’di:

“Ba¤›ms›zl›k mücadelesi duygusu bende bir tür
kutsal delilik halini ald›. Art›k kifli olarak yaflam›-
yordum. Bu ulusal kutsal delili¤in bir parças›ndan
ibarettim. 17 May›s günü önceden kararlaflt›r›lm›fl
konferans›m vard›. Söyleyeceklerimi haz›rlam›fl de-

¤ildim. Merdivenlerden ç›karken düflünmeye çal›fl›-
yordum. Ç›kar ç›kmaz Türk ö¤rencisinin gözlerinin
bana endifleyle çevrildi¤ini sezdim. Bu gözlerin her
biri bana birer mesaj yolluyor, adeta o anda beni ül-
keden ay›rm›yordu. Evet, karalara bürünmüfl Türki-
ye! Yüzü sapsar›, omuzlar› çökmüfl, gözleri elem
içinde. Fakat o yenenlerin kuvvet ve sevincinden
daha kudretliydi. Kafam›n içindeki hayal beni o ka-
dar sarsm›flt› ki alk›fllar› bile duymad›m. Yaln›z
an›msad›¤›m, ‹ngiliz üniformal› bir adam›n karfl›m-
da durup benimle konuflmas›yd›. Bu adam ‹ngilte-
re’nin Yak›ndo¤udaki ilgisizli¤inden söz ettikten
sonra dedi ki, ‘çi¤neyebilece¤imizden fazla bir lok-
ma att›k a¤z›m›za.’ Yüzündeki o mert ifade kendi-
sine bir fley söylememe engel oldu. Fakat içimden
diyordum ki ‘Türkiye gerçekten çi¤nenmeyecek
kadar büyük lokmad›r.’ ‹ngiltere, lokman›n kenar-
lar›n› Yunanistan’a çi¤netmek istiyor.”

Tepkiler tüm yurtta sürüyordu. ‹stanbul’da ga-
zeteler yamal› bohça gibiydi. Haberler, baflyaz›lar
beyazd›. Hükümet “Sükûn ve asayifli ihlal edecek
en küçük giriflimi bile ibret olacak flekilde ayaklar
alt›nda ezmeye” kararl› oldu¤unu duyurdu. Her fle-
yi tozpembe gösterme çabas›na karfl›n dipten gelen
dalgan›n titreflimleri duyuluyordu. Mustafa Kemal
ve arkadafllar› ise Band›rma gemisiyle Samsun yo-
lundayd›. ‹flgalcilerin gözleri giden gemideydi ve
yolundan etmek istiyordu. 

18 May›s Pazar günü ‹stanbul Darülfünun’da
ö¤renciler topland›. Konuflan 14 kad›n: “Arkadafllar
ulusun di¤er yar›s›n› da bizler, yani kad›nlar olufltu-
rur. Biz de sizin kadar belki de sizden daha fazla
üzüntülüyüz. Ayn› duygularla dolu olarak söylüyo-
ruz ki ne olursa olsun daima beraberiz. Örgütünüze
en güçlü bir inançla kat›l›yor ve flu gerçe¤i duyur-
mak istiyoruz. ‘Kim demifl ki bir kad›n küçük bir
fleydir/ Bir kad›n belki en büyük fleydir” Gözyaflla-
r›, h›çk›r›klar alt›nda ‹stanbul’un çeflitli yerlerinde
gösteriler yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

Kad›nlar ayaklanm›flt› t›pk› Balkan Savafllar›
günlerindeki gibi. 1913 y›l›nda ilk kad›n söylevci-
miz Fatma Aliye, Emine Samiye, fiair Nigar, genç
yaflta ölen Makbule Leman, Halide Edip, Nezihe
Muhittin, Nakiye (Ergün), Nigar Binti Osman, ‹h-

KKAADDIINNLLAARRIIMMIIZZ......
YYaaflflaarr  ÖÖZZTTÜÜRRKK
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san Raif, Naciye, Fehime, Nüzhet... Erkekleri vatan
savunmas›na ça¤›rmakla yetinmeyip, hükümetten
kad›n birliklerinin kurulmas›n› istemifllerdi.

Erzurum’da halk yürüyüp iflgali k›narken, Bur-
sa’da üç günlük gösteriler bafllad›, halk kentteki tüm
Türk bayraklar›n› siyah tüllerle örttü. Halide Edip’e
Türk Oca¤›’ndan telefon edildi. Bir ses: “‹zmir bo-
¤azlaflmas›n› protesto etmek üzere hemen gel! Bu
amaçla bir miting haz›rl›yoruz...” Koflarak giden
Halide Edip: 

“Halk, Fatih Belediyesinin önünde toplanm›flt›.
Balkondan konuflulacakt›. Sesimi kalabal›¤›n hepsi-
ne iflittirmek olanakl› olabilecek mi diye düflünür-
ken dramatik bir olay bana bu endiflemi unutturdu.
Binan›n üzerinde Ay-Y›ld›zl› k›rm›z› bayraklar rüz-
gârda sallan›rken, onun alt›nda da yani balkonun
demir parmakl›¤›ndan afla¤›ya do¤ru bir siyah örtü
sark›t›lm›flt›. Demir parmakl›¤›n siyah örtüsü üze-
rinde bir insan denizi ile karfl› karfl›ya gibiydim. Ka-
labal›¤›n ortas›nda askerler ve subaylar vard›. Onla-
r›n çevresinde ço¤u genç olmak üzere siyah çarflaf-
l› kad›nlar bulunuyordu. Hepsi söylevi bekliyordu.
‹nsan kalabal›¤›n›n karfl›s›nda ne oldu¤unun fark›na
bile var›lm›yordu. Çünkü parlayan gözler, söyleye-
ce¤ini insana ilham ediyordu. Hepimizin içinde
haklar›m›za ve kudretimize iman etmek amac› var-
d›. Konuflurken sesim ta karfl›mdaki Uçak fiehitleri
An›t›’na çarp›p geri geliyordu. Bu fiehitler An›t› se-
simi bu kalabal›¤a duyuruyordu. ‹lk tümcem ‘Gece
en karanl›k ve ebedi göründü¤ü zaman gün ›fl›¤› en
yak›nd›r’ oldu.”

Halide özetle: “Kalbimizde aflk ve inanç, ulus
duygusu var. Sesimizi kesinlikle dünya iflitecektir.
‹flitmek ve iflittirmek için bugün güçlü ve metin bir
ulus halinde bulunmal›y›z... Buraya toplanan flu
halk kitlesinin tek bir iste¤i var da en do¤al haklar›-
n›n kendisinden al›nmamas›d›r... Kad›nlar silahs›z
ve zay›f, fakat onlar›n yüre¤i gayet metindir... Ya-
flas›n ulusumuz!” dedi. Son konuflmac› ise yine bir
kad›n, üniversite ö¤rencisi Meliha’yd›: 

“Yedi yüzy›ldan beri ayakta olan bu kutsal dev-
letimizin binas› gözlerimizin önünde yavafl yavafl
çökertiliyor... Bu enkaz alt›nda bu ulusun yaln›z er-
kekleri de¤il, kad›nlar› da ezilecektir. Biz, iflte ara-
n›zda bulunan bu gençler; sevgili ulusunun, kutsal
vatan›n›n bir an yüzünün güldü¤ünü görmeyen
do¤du¤u günden beri kan, alev, bulut, ölüm ve ka-
ranl›k içinde yaflayan, vatan› için böyle bahts›z ku-

flak, emin olunuz ki vatan ve ulus refah›n›n yaln›z
sözcüklerini ifliten ve onun her mutlulu¤un üstünde
oldu¤unu düflünen genç evlatlar›n›z y›llardan beri
çektikleri felaketlerden b›kt›lar, iflte yine bu kadar
ac›lara dayan›p bizim kavuflamad›¤›m›z mutlulu¤u
bizden sonraki kufla¤›n kavuflabilmesi için fedakâr-
l›k edip yaflamak istiyoruz. Evet vatan›m›z› kurtar-
mak için yaflayaca¤›z.” 

Bir gün sonra yine kad›nlar meydandayd›. Üs-
küdar Do¤anc›lar’da gösteride 8 kifli konufltu. Üçü
kad›nd›. Asri (Ça¤dafl) Kad›nlar Cemiyeti ad›na Sa-
bahat Han›m: 

“Bugün en çok biz kad›nlar ve analar, kardefller
mutsuzuz... Biz kad›nlar bu hak savafl›nda en önde
olaca¤›z ve uygarl›¤a ikiyüzlülük yapan, yalanlar
söyleyen varl›klara her zaman lanetler edece¤iz.
Geçmiflinde ne flanlar, flerefler parlayan bir ulusun
bugünkü evlatlar›na, kad›nlar›na düflen görev sesle-
ri k›s›l›ncaya kadar ba¤›rmak ve haklar› karfl›s›nda
susmamakt›r. Buras› senin dünyan ve mezar›nd›r.
Biz de art›k hakk› k›ran kuvvetlerin gölgesinden
korkmayal›m. Seslerimiz, bütün yalanlar› sahipleri-
nin yüzlerine vursun ve vicdanlar›na çarps›n. Yürü-
mekten ve hareketten korkmayal›m.” Darülfü-
nun Tabiat fiubesinden Naciye Han›m ç›kt› kürsü-
ye: “Efendiler siz bu savaflta yaln›z de¤ilsiniz. Ar-
kan›za yan›k ba¤›rlar›yla, yafll› gözleriyle koflan,
yetiflen kad›nlar, analar›n›z, kardeflleriniz, evlatlar›-
n›z var.”

Sanayi Mektebi Frans›zca ö¤retmeni Zeliha
Han›m: “Avrupa ve Amerika bilmelidir ki Türk
ölür ama namussuz yaflayamaz. Türk ölür fakat top-
ra¤›ndan bir kar›fl yer vermez... Biz iflgal istemiyo-
ruz. E¤er Amerika ve Avrupa bizim seslerimizi din-
lemek istemezse biz kardefllerimizle beflikteki yav-
rular›m›zla gö¤üs gerece¤iz.” diye hayk›rd›.

Ço¤unlu¤u kad›n ö¤retmenler olan kad›nlar 21
May›s Çarflamba günü Halide Edip baflkanl›¤›nda
Darülfünun’da topland›. Önce Nakiye ö¤retmen
seslendi: “Dünya savafl›nda dökülen Türk kan›n›
an›msay›n. E¤er akan kan yetmiyorsa, sa¤ kalan er-
keklerimiz ve kad›nlar›m›z›n kan› feda olsun.” Ar-
d›ndan Halide Edip: “Hilalin haç önünde çekilmeye
zorunda oldu¤unu söylüyorlar. Tarihinde Çanakka-
le gibi bir savafla sahip olan ulus ölemez. Vatan›n
aflk› için insan›n heyecan› tükenmez. Bu heyecan›
sürdürme, ak›l durumunda olan ö¤retmenlerin göre-
vidir. Aldanmayal›m. Türkler ilk heyecan› geçince
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unuturlar diyorlar. Aldanmayal›m. Biz heyecanlar›-
m›z› her zaman yaflatmal›y›z.”

22 May›s Perflembe günü Kad›köy’de fliddetli
ya¤an ya¤murun alt›nda kad›nlar/erkekler konuflan-
lar› dinliyor, alk›fllar› ve sesleriyle yüreklendiriyor-
du. Üniversite ö¤rencisi Münevver Saime kürsüye
ç›kt›:  “Vatan›n felaketi karfl›s›nda bir genç k›z›n
feryad›n› dinle. Evet, aç›k söylüyorum. Kardeflle-
rim, aldat›c› kaynaklar›n yayd›klar› haberlere inan-
may›n. Bizim ülkemizin bütünlü¤ünü koruyacak-
lar! Fakat hangi s›n›r içinde? Bu ayd›nlanmad›kça
Türkiye’de bar›fl olanakl› olmayacakt›r. Ben bu ka-
n›day›m. ‹syan etmeyecek bir Türk kalbi de tan›m›-
yorum. Heyecanlar›m›z, sanlar›m›z söndürülse bile
gö¤ümüzde ulustan yap›lan bir kalp var ki onda bir
yabanc›n›n, bir düflman›n ne ihtiras ne de korkusu
yaflar. Onlar›n göklerini kaplayacak ancak ba¤›m-
s›zl›k havas›d›r. Bir ulus yok edilemez. Az söyle-
mek, çok ifl görmek zaman› gelmifltir. Biz yaln›z a¤-
l›yoruz. A¤lamakla kazan›lacak hak,  h›çk›r›klar›m›
iflitecek kalp yok. Örgüte, sonuçta ifle bafllamak ge-
rekir.”

Halide Edip yeniden kürsüdeydi: “Bugünkü he-
yecan› söndürmek için icat edilen yalanc› haberlere
inanmayal›m. Dün ‹stanbul’a gelmek isteyenler
vard›... Nefesini Çanakkale’de bo¤duk...” Ayn› sa-
atlerde ‹zmit ve Erzurum’da da gösteri vard›.  

‹stanbul büyük tarihi gösteriye 23 May›s günü
ev sahipli¤i yapt›.  fiair Mehmet Emin (Yurdakul),
Fahrettin Hayri, Selim S›rr› Tarcan, Dr. Sabit ve
Halide Edip kürsüden seslendi. Eyüp K›z Mektebi,
Mihriflah Sultan Mektebi k›z okullar›n›n pankartla-
r› mitingin gö¤sünde,  alan› dolduranlar›n gö¤üsle-
rinde de ay y›ld›zl› rozetler parl›yordu. Türkçe ve
Frans›zca “‹zmir Türk kalacakt›r. 23 May›s 1919”
yaz›yordu.  Gösteriyi iki ‹ngiliz uça¤› izliyordu. Ha-
lide Edip kürsüye ç›kt›: “ Ayda ve y›ld›zlarda zapt
edilecek Müslüman ve Türk topraklar› ve uluslar›
oldu¤u haber al›nsa oraya istila ordusu göndermek
için kesinlikle yol bulacak olan bu Avrupa’n›n isti-
la siyaseti nihayet ele büyük f›rsat geçirmifltir. Hila-
lin temsil edildi¤i bütün bir dünyay› parçalamaya
karar vermifltir... Bilimleri do¤ruluk idi, iflleri bir
ya¤madan ibaret. Türklere zalim diyenler öyle bü-
yük ve çirkin günah iflliyorlar ki, lekesiz engin de-
nizlerin sonsuz sular› y›kayamayacakt›r. Hükümet-
ler düflman›n›z, uluslar dostunuzdur, kalbinizdeki
isyanlar kuvvetinizdir. Benimle beraber yemin edi-

niz! Yemin ediniz, uluslar›n kutsal hakk› ilan oluna-
ca¤› güne kadar heyecan›m›z› koruyaca¤›z, yemin
ediniz! En soylu ve en büyük miras› olan a¤›rbafll›-
l›¤›m›z›, adalet ve terbiyemizi unutmayaca¤›z. Ye-
min ediniz! Türkiye’nin ba¤›ms›zl›k ve hayat hak-
k›n› alaca¤› güne kadar hiçbir korku, hiçbir güçlük
önünden kaçmayaca¤›z. Yemin ediniz! Bayra¤›m›-
za, atalar›m›z›n namusuna ihanet etmeyece¤iz...” 

Mustafa Kemal, Samsun’a ayak basar basmaz
Hükümete flu telgraf› gönderdi: “Ne ulus ve ne or-
du varl›¤›na yap›lan bu haks›z tecavüzü sindireme-
yecek ve kabul etmeyecektir.” 

Bir hafta sonra Padiflah ve hükümetin, iflgalcile-
rin isteklerine boyun e¤di¤i görüldü. ‹flgalciler, Pa-
diflah ve hükümet mitingleri yasaklad›. Mustafa Ke-
mal, Band›rma gemisinin yelkenlerini dolduran
rüzgâr›n sürmesi için do¤rudan valiliklere genelge
gönderdi: “Mitingler devam edecek!” Bu Mustafa
Kemal’in ‹stanbul ile ilk ba¤lar›n› kopar›fl›yd›: “Ül-
ke bütünlü¤ümüzün korunmas› için ulusal gösteri-
lerimizin daha canl› olarak yap›lmas› ve sürdürül-
mesi gereklidir. Hayat›m›z› ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›-
m›z› yaralayan iflgal ve ilhak gibi olaylar bütün ulu-
sun içini kan a¤latmaktad›r. Üzüntüler zapt edilemi-
yor; sindirilemez ve dayan›lmaz bu durumun derhal
yok edilip giderilmesini bütün uygar uluslarla, bü-
yük devletlerin adaletinden ve etkisinden sab›rs›z-
l›kla beklemek zemininde önümüzdeki hafta bo-
yunca ve çeflitli vilayetlere göre pazartesi bafllay›p
çarflamba günü baflvurular›n arkas› al›nmak üzere
büyük ve heyecanl› mitingler yaparak ulusal göste-
rilerde bulunulmas› ve bunun ba¤lant›l› olunan tüm
yerlere de yay›lmas›; bütün büyük devlet temsilcile-
riyle, Bab›ali ’ye etkili telgraflar çekilmesi, yaban-
c›lar›n oldu¤u yerlerde yabanc›lara da hakl› etkiler
yap›lmakla birlikte, ulusal gösterilerde adap ve sü-
kûnetin ola¤anüstü korunmas›; H›ristiyan halka
karfl› sataflma, gösteri ve düflmanl›k gibi tav›rlar
al›nmamas› elzemdir.”  

O gün genç k›zlar adalet istiyoruz diyerek Sul-
tanahmet’te varl›klar›n› bir kez daha gösterdi. Bü-
tün engellemelere karfl›n gösteriler sürdü. 29 May›s
Perflembe günü ‹stanbul’un fethini kutlamaya izin
verilmedi¤i gibi  “Bafl nereye giderse ayak oraya gi-
der” atasözünden yola ç›kan ‹ngilizler gösterileri
durdurmak için bafl› gövdeden ay›rmaya kalkt›. ‹s-
tanbul’daki Ziya Gökalp ve di¤er ayd›nlar› Malta
adas›na sürgüne gönderdi. 30 May›s günü Mustafa
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Kemal noktay› koydu: “Türk Hükümeti yabanc›la-
r›n elinde esirdir.” ‹stanbul’da ba¤›ms›zl›k rüzgâr›
Samsun’dan ald›¤› güçle esmeyi sürdürdü. Darülfü-
nun ö¤rencisi fiukufe Nihal’in sesi alanda yank›la-
n›yordu: “ Umutsuz olma güzel vatan›m,  çocukla-
r›n hiç nankör de¤il!”

‹ngilizlerin notas›na sert yan›t›, 3 Haziran günü
Mustafa Kemal, Anadolu’ya silah sevk›yat›na ve
mitinglere yasak getirildi¤ini duyuran Harbiye Ne-
zareti’ne çekti¤i telgrafla verdi: “Mitingler yasakla-
namaz!”

‹ngilizler hükümete emir verdi: “Mustafa Ke-
mal’i geri ça¤›r›n›z!” Mustafa Kemal Havza’dayd›.
Belediye Baflkan› ‹brahim Bey’i ça¤›rtt›:

-Halk›n sesini ç›karmas› zaman› gelmifltir? Her
üç camiden, halk eline bayraklar alarak otelle bele-
diye aras›ndaki miting yerinde toplans›n. Söylevi
güçlü bir arkadafl›n›z halka ‘silahlanmak zaman›
geldi¤inden, çünkü düflmanlar elinde tutsak bulu-
nan padiflahtan bir yard›m beklemenin anlams›z
olaca¤›ndan söz eden bir söylev versin.”

Atatürk’ün iste¤i ile mitingde konuflacak kifliyi
de seçti. Köy imam› S›tk› Hoca… Miting günü ge-
lemeyen S›tk› Hoca’n›n yerine Fuat Bey konufltu.
Bir hafta sonra S›tk› Hoca mitingi yeniledi ve ko-
nufltu:

“Ey topluluk düflmana karfl› koymak için elde
sopa gereklidir. En gücü yetmeyen, en fakir Müslü-
man ve Türk bile bugünden tezi yok birer sopa ol-
sun edinmelidir. Buna da gücüm yok diyebilen
kimse var m›? Varsa o da evindeki kazmay›, keseri,
b›ça¤› o da yoksa yumru¤unu haz›rlas›n. Art›k za-
man› gelmifltir...”

Gösteriden sonra Mustafa Kemal Belediye Bafl-
kan›na teflekkür etti:

-Memnun oldum... ‹stedi¤imiz gibi bir gösteri
yap›ld›. Hoca Efendi de çok güzel konufltu. Art›k
benim de burada görevim tamam oldu. Her zaman
sizinle haberleflece¤im. Tutkulu olun. Ben de sizin
gibi bir birey olarak kazanaca¤›m›z zafere kadar be-
raber el ele çal›flaca¤›z.”  

Kad›nlar gösterilerden vazgeçmedi. 12 Ocak
1920 günü Son Osmanl› Mebuslar Meclisi aç›ld›.
Bir gün sonra halk yine sokaklardayd›. Konuflmac›-
lardan ikisi kad›nd›. Muallimler Cemiyeti Baflkan›
Nakiye (Elgün): Kad›n dünyas›n›n kararlar›n› sun-
maya geldim. Kad›n dünyas›, vatana, ‹stanbul’a
olan sevgisini Çanakkale’de evlatlar›n›n sinesinden

siperler oluflturmakla kan›tlad›. Size ülkenin bir ka-
d›n› s›fat›yla sesleniyorum. ‹çinizde Fatih’in, Ya-
vuz’un türbesini b›rak›p gidecek bir erkek var m›?
(Yoktur! Sesleri yeri gö¤ü inletir) Biz de, biz kad›n-
lar da daima sizinle beraber olaca¤›z. Kad›nlar›n ‹s-
tanbul için can›n› feda edece¤ine hiç kuflkunuz ol-
mas›n. Kad›nlar; ‹stanbul, ‹zmir için ölmeye haz›r-
d›rlar. Önümüzde iki yol görünüyor, biri flanl› yafla-
m›m›z› sürdürmek di¤eri han›mlar, efendiler tarihi-
mizi gözlerimizle beraber kapay›p ebediyete götür-
mektir. Bir üçüncü yol yoktur!” 

‹kinci kad›n konuflmac› Frans›zca konufltu. Pos-
ta Telgraf Genel Müdürü Yusuf Razi Bey’in efliydi.
Türkleri yak›ndan tan›yan Avrupal› biri olarak duy-
gu ve düflüncelerini dile getirdi.

Türkiye’nin düzenleyen, konuflan ve kat›lanla-
r›n hepsinin kad›n oldu¤u ilk kad›n mitingi 10 Ara-
l›k 1919’da Kastamonu’da gerçekleflti.  Zekiye Ha-
n›m baflkanl›¤›nda Kamuran, Saime, Bedriye, Mü-
nire, Refika, Neyyire han›mlar K›z Ö¤retmen oku-
lu bahçesinde gösteri düzenledi. Okul Müdürü Hik-
met Han›m, yard›mc›lar› ‹clal ve Refika han›mlar
konufltu. Zekiye Han›m: “Daha bir y›l önce k›rm›z›
rengiyle bafl›m›zda dalgalanan ulus sanca¤›m›z, gö-
rüyorsunuz ki siyahlara, matemlere büründü. Savafl
meydanlar›nda vatan ve din u¤runda binlerce evla-
d›m›z› gömdükten sonra, haktan adaletten söz eden
Avrupal›lar›n bir y›ldan beri yenildik diye bafl›m›za
açmad›klar› felaket kalmad›. Büyük felaketlerimiz
önünde evlatlar›m›z›n, kardefllerimizin felaketlerine
susacak m›y›z? Hay›r han›mefendiler! Ma¤lubuz,
silah›m›z yok, fakat gö¤sümüzde inanc›m›z, bütün
dünyay› yaratan Allah’›m›z var. Dünyay› kana bo-
¤an insanlar› tavuk gibi bo¤azlayan erkeklere de¤il,
bizim gibi flefkatle, merhametle düflündüklerinden
kuflku duymad›¤›m›z ‹tilaf devletlerinin büyük ka-
d›nlar›na baflvuraca¤›z. E¤er onlar da Türklerin
hakk›n› teslim etmezse ne olur? Evlatlar›m›z›n kan-
lar›na kendi kanlar›m›z› da kar›flt›rarak erkekleri-
mizle bir safta, dinimiz ve ba¤›ms›zl›¤›m›z için öle-
ce¤iz, haks›zlara tarihin lanetlerini terk ederek yi¤it-
likle ölece¤iz.

Saltanat›n kald›r›lmas›ndan sonra gene kad›nlar
meydandayd›. 5 Kas›m 1922 Sultanahmet’de kür-
süde Darülfünun’dan Tezer Han›m vard›: “Böyle
kiflisel ihtiras ve ç›kar peflinde koflan bir miskinin
art›k bafl›m›zda yeri yoktur. Yaflas›n Milli Ordu ve
onu haz›rlayan büyük kalpli Anadolu Kad›n›.”
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Uzun süredir gündemime almay› düflündü¤üm A¤›n il-
çemizin iki yay›n organ› vard›. Nedense bunlar› bir türlü tan›t-
ma f›rsat› bulamam›flt›m. Demek ki k›smet bu güneymifl. Bu
yay›n organlar›ndan biri dergi, di¤eri ise gazetedir. ‹kisi de
A¤›nl› hemflerilerimizin gurbette ç›kard›klar› çok güzel yay›n
organlar›d›r. Bir A¤›nl› olarak bu iki yay›n organ›n› bu güne
kadar sizlere tan›tamad›¤›m için üzgünüm…

Bundan tam 40 y›l önce Ankara’da yay›n hayat›na baflla-
yan “A⁄IN Düflün ve Sanat Dergisi” yaflad›¤› baz› s›k›nt›lara
ra¤men halen hayat›n› sürdürmekte. Yöresel dergiler aras›nda
bu dergi çok farkl› bir yere sahip. Onda yöreselli¤in yan›nda,
kültür, sanat ve edebiyat da var... 40 y›ld›r böyle bir dergiyi
yaflatmak kolay bir ifl olmasa gerek. Hele ifl adamlar›n›n ol-
dukça az oldu¤u bir ilçenin dergisini yaflatmak san›yorum çok
daha zor! Okuyucular›m bilirler; A¤›n ilçemiz daha çok dev-
lete bürokrat ve memur yetifltirmifl bir ilçedir. Buna ra¤men,
A¤›n Dergisi sadece 1970 y›l›ndaki bir ink›ta d›fl›nda, bu gü-
ne kadar yay›n hayat›n› sürdürmeye devam ediyor. fiu anda
bu derginin sahipli¤ini ise Ankara A¤›n Kültür ve Dayan›flma
Derne¤i Baflkan› Ahmet Deviren a¤abeyimiz yapmakta. Ken-
disi sevilen, say›lan bir kiflili¤e sahip. Üstelik fedakâr ve cefa-
kâr bir insan… Uzun süredir derginin Yaz› ‹flleri Müdürlü-
¤ü’nü yürüten Altan ‹lter kardeflimiz ise görünmez bir kahra-
mand›r. Emeklili¤inden sonra tüm çabalar›n› A¤›n Dergisi’ne
vererek onu daha iyi bir yerlere getirmeye çal›fl›yor. Bu dergi-
nin her say›s›nda Say›n ‹lter’in büyük titizli¤ini görüyoruz.
Onu, siyasete bulaflt›rmamak için elinden gelen bütün gayreti
gösteriyor. Bu çabas›ndan dolay› Say›n ‹lter’i kutluyoruz.

Dergilerimizin büyük ço¤unlu¤unun yaflad›¤› s›k›nt›lar
sadece maddi konularda de¤il, onlar›n di¤er s›k›nt›lar› da ka-
liteli yaz› teminindeki zorluktur. Bildi¤im kadar›yla bu s›k›n-
t› hemen hemen Türkiye’deki bütün dergilerde var. Öyle her
say›ya ciddi ve güzel yaz›lar› bulup koymak kolay de¤il. Ma-
alesef dergilerimizin ço¤unda bu s›k›nt›y› görüyoruz. Nas›l ki
okuyan insan say›s› giderek azal›yorsa, yazan insan say›s› da
buna paralel olarak azalmakta. Bu sebeple A¤›nl›lar›n böyle-
si uzun soluklu bir dergiye ciddi yaz›lar yollayarak sahip ç›k-
malar› laz›m. Hangi dergi olursa olsun, do¤ru çizgide oldu¤u
sürece gerek abonelik, gerekse çeflitli yaz› ve fliirlerle bu tür
dergileri desteklemeliyiz.

A¤›n Dergisi, gördü¤ümüz kadar›yla sayfalar›n› sadece
A¤›nl›larla s›n›rl› tutmam›fl; zaman zaman Elaz›¤’›n kültür,
sanat ve edebi de¤erlerine de yer vermifltir. A¤›n, Elaz›¤›m›-
z›n bir parças› oldu¤una göre, içerdeki ve d›flar›daki Elaz›¤l›-
lar›n da bu dergiye destek vermelerini istiyoruz. En az›ndan
bizim gönlümüzden geçen bu… Tam 40 y›ld›r yay›n hayat›-
n› sürdüren bu güzide dergi san›yorum Elaz›¤’›n da en uzun
soluklu dergilerinden biridir. 

fiu anda önümde bu derginin Nisan say›s› duruyor; ol-
dukça dolgun bir muhtevayla ç›km›fl. Türkiye çap›nda tan›nan

Prof. Ressam Zafer Gençayd›n’›n bu say›da “Hayat, Yafla-
mak, Sanat” bafll›kl› yaz›s›n› görüyoruz. Yine bu say›da;
“A¤›nl›y›m Söylemi Bitecek mi?” yaz›s›yla S.Selami Taflba-
fl›, “Bir Mehmet Kabasakal Vard›…” bafll›kl› yaz›s›yla Hüse-
yin Kabasakal, Fikret Memiflo¤lu’ndan “Maniler”, Mehmet
Baltac›’dan “1971 Y›l›ndan Bugüne A¤›n Köprüsü”, Nihat
Ertu¤rul’dan “A¤›n Leblebisi Yer misin?” bafll›kl› yaz›lar› ile
bu say›da daha birçok makale ve fliirlerle A¤›n Dergisi 185.
say›ya ulaflm›fl. Bu gün paral› abonesi çok yüksek olmamas›-
na ra¤men, yine de her A¤›nl›ya ulaflmaya çal›fl›yorlar. Onlar
gibi ‹stanbul’da 2 y›ld›r yay›n hayat›na bafllam›fl olan bir de
“A¤›n Haber” isimli gazete var. Bu her iki yay›n organ› da pa-
rayla de¤il, memleket aflk›yla, fedakârl›klarla ayakta durmaya
çal›fl›yorlar. ‹nflallah bu iki yay›n organ›m›z daha nice y›llar
ç›kar diyoruz.

““AA¤¤››nn  HHaabbeerr””  GGaazzeetteessii  22  YYaaflfl››nnddaa
Evet de¤erli okurlar; Ankara’da yay›nlanan A¤›n Dergi-

si’nden baflka demifltik ki bir de ‹stanbul’da “A¤›n Haber”
isimli bir gazete yay›nlanmakta. Renkli, birinci hamur kâ¤›da
bas›lan A¤›n Haber’in sahibi ve Yaz› ‹flleri Müdürü Lokman
Öztürk’tür. 2 y›ldan fazla bir süredir gazeteyi büyük bir feda-
kârl›kla kendi matbaas›nda basmaya çal›fl›yor. Geçti¤imiz 20
May›s günü bu gazetenin 2. yafl kutlamas› yap›lm›flt›. Bu kut-
lama, yay›nland›¤› yer olan ‹stanbul’daki Taksim Sahne-
si’nde gerçeklefltirildi. Bu geceye Esat Kabakl› ve Selahattin
Alpay kat›ld›lar. Ayr›ca bu kutlama gecesine A¤›nl› ve Ela-
z›¤l› çok say›da ifl adam› ve bürokrat da ifltirak etti.

Evet, A¤›n Haber 2 y›l önce yay›n hayat›na bafllad› ve bu
gazete ilk günden beri de¤erli insanlarla yola ç›kt›. Bunlardan
biri de A¤›nl›lar›n yak›ndan tan›d›¤› fierif Aydemir isminde
bir yazar arkadafl›m›zd›r. Geçen y›l ilk kitab› olan “Ruhuma
Saplanan fiehir” isimli hikâye kitab›yla kendini gösterdi. Be-
nim eski bir dostum ve mahalle arkadafl›m olan Aydemir, ta
gençlik y›llar›ndan beri matbuatla yak›n iliflkisi olan biri. Bu
gün A¤›n Haber’de de önemli görevler ifa ediyor. Y›llar›n tec-
rübesini A¤›n Haber gazetesine aktararak bu gazetenin daha
ilkeli ve daha iyi bir yay›n çizgisi izlemesine yard›mc› oluyor.
Ayr›ca bu gazetede ç›kan sohbet yaz›lar›yla A¤›n Haber’e ay-
r› bir renk kat›yor… Yine bu gazetenin kültür ve sanat sayfa-
s›nda Ahmet Samur Bey’in güzel fliirlerini okuyoruz. Bu de-
¤erli dostumuz ayn› zamanda bu gazetenin Haber Müdürlü-
¤ü’nü de yürütmekte. Bu gazeteye eme¤i geçen di¤er bir ar-
kadafl›m›z ise, Faik Akkaya’d›r. Mali ‹fller Dan›flmanl›¤›n›n
yan›nda Yay›n Koordinatörlü¤ü’nü yürüten Akkaya, R›fk›
Öztürk’le birlikte güzel bir ekip olarak bu gazeteye hizmet et-
mekteler. K›saca A¤›n Haber, A¤›n için büyük bir bofllu¤u
dolduran ciddi ve önemli bir yay›n organ›d›r.

Bu her iki yay›n organ›m›z› da kutlar, bunlara emek ve-
renlere flükranlar›m›z› sunar›z.

GGüünn››flfl››¤¤››  ggaazzeetteessii--  2233..0055..22000077

4400  yy››lldd››rr  çç››kkaann  bbiirr  ddeerrggii
AA⁄⁄IINN  DDÜÜfifiÜÜNN  vvee  SSAANNAATT  DDEERRGG‹‹SS‹‹

GGüünneerrkkaann  AAYYDDOO⁄⁄MMUUfifi
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Radyodan yay›lan ezginin na¤meleri önce
yüre¤inde sonra kulaklar›nda ç›nl›yordu. Ilg›t
›lg›t esen bir yel, Harputlu Hulusi’nin yan›k
sesini odaya dolduruyordu.

“Yara benden yara benden
Deyin ki yara benden
Ne biter ne tükenir,
Ok senden yara benden…”
Derin bir nefes ald›. Eliyle gözlerini siler-

ken, bir eliyle de lambay› söndürerek kendini
gecenin karanl›¤›na b›rakt›. Çocuklu¤u ve ilk
gençli¤i, do¤du¤u yer olan Anadolu’nun flirin
ve küçük bir ilçesi A¤›n’da geçmiflti. fiartlar
onu yafl›ndan önce olgunlaflt›rm›fl, birçok ifle
girip ç›km›fl, en zor flartlarda bile ayakta kal-
may› baflarm›flt›.

Hayat onu do¤du¤u topraklardan uzakla-
ra, Türkiye’nin baflflehrine getirmiflti. Orada
ekme¤ini bulmufltu. Ama evi, sevdikleri, ço-
cuklar›, dostlar›, hepsi Anadolu’da o küçük il-
çede kalm›flt›. ‹çinde buruk bir sevinç vard›.
Sonunda düzenli bir ifli olmufltu. Ama topra-
¤›ndan uzakt›.

Bu Ankara’ya ilk gelifliydi. Büyük bir flafl-
k›nl›k ve korku yafl›yordu. Buras› çok büyük
ve kalabal›kt›. Burada büyük ve çok katl› bi-
nalar ve o binalarda yaflayan as›k suratl›, so-
¤uk ve ürkek insanlar vard›. Korkmufltu. Do¤-
du¤u topraklar› düflündü. Oradaki s›cak ve
dost insanlar› hat›rlad›. Ölümüne yaflanan
dostluklar› ve arkadafll›klar›. Ama buras› çok
farkl›yd›. A¤›n’da binalar bu kadar büyük de-
¤ildi. Küçücük toprak daml› ya da çinko çat›-
l› küçük evlerde yaflarlard›. O küçük evlerde
yüre¤i büyük insanlar yaflard›. Burada, büyük
binada, küçücük insanlar yaflard›.

Bir gün bir arkadafl›na dert yanarken flöy-
le demiflti:

- Buralarda her fley boyal›, abart›l› ve ya-
pay. Buralar beni bo¤ar usta, beni bo¤ar…

- Ben da¤lar›n, ovalar›n, yaylalar›n çocu-
¤uyum. Burada yaflayamam. Ben ezilmem,
ben bükülmem, özüm neyse sözüm de odur.

Dürüsttü, yal›nd›, akl›na geleni söyler, sö-
zünü esirgemez ve hiçbir fleyden korkmazd›.
Kendini bir cenderenin içinde görüyor; her
gün biraz daha bo¤uluyordu. fiehrin kurallar›
onun özgürlü¤ünü de al›p götürmüfltü. O art›k
sadece düfllerinde özgürlü¤ünü yafl›yordu. S›-
n›rs›z hayalleriyle. Gözlerini kapad› ve bir an-
da kendini do¤du¤u flehirde buldu. Anas›n›n
yapt›¤› mis kokulu sac ekme¤ini, bulgur pila-
v›na kat›k edip, toylarda üç ayak, hoynana,
tamzaray› oynuyor, Pa¤nik s›rtlar›nda göle
karfl› hoyratlar söylüyordu. Su kenarlar›nda
tafl sektirirken Hekâmatlardan, Kalmin’den,
Karayaz›’dan, Osmanbafl›’ndan atl›yor, ora-
dan Hünü ovas›na iniyordu.

S›cac›kt› düflleri ve hiç uyanmak istemi-
yordu. Ama bunlar sadece birer düfltü.

Günler birbirini h›zla koval›yordu. Da¤la-
r›n çocu¤u gitgide içine kapan›yordu. O ilk
günlerdeki flakac› çocuk tavr› da kalmam›flt›.
Akflam oldu¤unda daha bir hüzünlenip, kabu-
¤una çekilirdi. Konuflmadan saatlerce dalar
giderdi. Gözlerinde biriken birkaç damla yafl
yüre¤ine akard›. Mutsuzdu, yaln›zd›... Kafas›-
na göre bir arkadafl› da yoktu.

Çevresindeki insanlar ç›karc› ve bencildi.
Oysa o Anadolu’nun insan› insan yapan eflsiz
kültüründen gelmiflti. Ekme¤ini paylaflan,
darda olana yard›ma koflan, baflkas›n›n derdi-
ni kendi derdi bilen, onuru için çekinmeden
yüre¤ini, can›n› ortaya koyan bir Anadolu
genciydi.

Arad›¤› dünyay› bir türlü bulamam›flt›.
Asl›nda bu bir kültür çat›flmas›yd›. Bir yanda
Anadolu’da yüzy›llar boyu süren Yunus’un,
Pir Sultan’›n, Mevlana’n›n, Hac› Bektafli Ve-
li’nin hümanist, insanc›l, paylafl›mc›, sevgi ve

AA⁄⁄IINN’’AA  ÖÖZZLLEEMM

AAyytteekkiinn  AAYYDDIINN



aa¤¤››nn May›s-Haziran 20072244

bar›fl dolu kültürüyle, öbür yanda büyük flehir-
lerdeki tüketim toplumunun kapitalist kültü-
rü…

Ac›mas›z, yok edici, içinde insani unsura
yer olmayan, vahfli bir kültür.

Sevginin, paylafl›m›n olmad›¤›, do¤an›n
katledildi¤i, insana dair tüm güzelliklerin yok
edildi¤i, ayakta kalmak için her türlü ahlak-
s›zl›¤›n mübah say›ld›¤›, yoz ve dejenere bir
yap›. Ve bunun k›y›s›nda kalan saf ve dürüst
bir Anadolu genci.

Art›k dayanam›yordu. Her fley onu s›k›-
yordu. Düzenli bir ifli ve cebinde paras› vard›.
Ama o A¤›n’› ve orada yaflad›¤› dünyay› öz-
lüyordu. Orada özgürdü, mutluydu. Sabahlar›
mutlu uyan›yor, akflamlar› huzurlu uyuyordu.
Oysa flimdi milyonluk flehirde, milyonlar›n
içinde tek bafl›na yapayaln›zd›.

Tanr›’dan bile yaln›z. Bir sabah büyük fle-
hir sisler içinde yeni bir güne girerken arka-
dafllar› onun ifle gelmedi¤ini fark ettiler. Oysa
o ifle herkesten önce gelir, canla baflla çal›fl›r,
herkesten sonra giderdi. Ama bugün gelme-
miflti. Arad›lar, sordular ve ö¤rendiler.

O gitmiflti, hiçbir fley söylemeden, arka-
s›nda hiçbir fley b›rakmadan gitmiflti. Da¤lar›-
na, ovalar›na, do¤du¤u topraklara gitmiflti.
Özgürlü¤ünü seçmiflti.

Hem de yüre¤inin diyetini ödeyerek, her
fleyden vazgeçerek.

Kimbilir flimdi belki Zabulbar k›y›lar›nda
y›kan›yor ya da bir toyda tamzara ya da üç
ayak oynuyordu.

GÜLE GÜLE Y‹⁄‹T ‹NSAN, GÜLE
GÜLE. Yolun ve baht›n aç›k olsun.

DDUUYYUURRUU

De¤erli okurlar›m›z,

AA¤¤››nn  DDüüflflüünn  vvee  SSaannaatt  DDeerrggiissii’nin

2007 y›l› abone ba¤›fl› 25 YTL’dir.

2006 y›l› abone ba¤›fllar›n› (25 YTL) hâlâ göndermemifl olan

okurlar›m›z›n, 2007 y›l› abone ba¤›fllar›n› da dahil ederek

toplam 50 YTL’yi, A¤›n Kültür ve Dayan›flma Derne¤i’nin

101843 no.lu Posta Çeki hesab›na

yat›rmalar›n› önemle rica ederiz.
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Ne talihsizmiflsin sen, ey güzel A¤›n. fiu köp-
rü üzerine neler yaz›lmad›, neler söylenmedi…
Yaz›lanlar› ve söylenenleri M›s›r’daki sa¤›r sultan
bile duydu; duydu ama, baflta bu iflin ihalesini ya-
pan Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›; Bakan dahil,
Bakanl›ktaki köprülerle ilgili bürokratlar duymad›.
Daha do¤rusu duymak istemedi!.. Köprünün ma-
flallah dört aya¤› dikildi…

Göstermelik duruyor. Acaba ne demeli, halk
aras›nda bir söz vard›r,  “Sanki adama küfür edi-
yor.” O dört aya¤› gördükçe içim s›zl›yor. Ne de-
mek bu… Allah aflk›na… Bu baraj gölünün infla-
at›n›n bitirilmesinden bugüne dolu dolu otuz y›l
geçti. Keban Baraj› köylerimizi, topraklar›m›z›, ta-
rih ve kültürümüzü yok etti¤i gibi yolumuzu, izi-
mizi kapatt›, her fleyimizi ald› götürdü. Otuz y›ldan
bu yana Cumhuriyet Hükümetleri kuruldu, arada
12 Eylül askeri darbesi yafland›, çok siyasiler gel-
di geçti, A¤›n’dan A¤›nl›dan oy alan bir y›¤›n mil-
letvekilleri seçildi. Bir y›¤›n sözler verildi, maale-
sef hiçbir söz yerini bulmad› ve gerçekleflmedi.
Nas›l bir ifl bu, anlamakta güçlük çekiyorum. Köp-
rü için günümüze dek 9 milyon YTL harcand›¤›n›
okumufltum.

Y›l 2001, y›l 2007… Aradan alt›-yedi y›l geç-
mifl, yüklenici firman›n Ankara’n›n Çubuk ‹lçe-
sinde köprünün ba¤lant› imalat›n› yapan fabrikas›
var imifl. Ba¤lant›lar›n imalat› burada tamamlan-
d›ktan sonra A¤›n’a flantiye aç›lacakm›fl. “Ölme
babam ölme ki, yaz gele de sen de göresin ben
de…”  Herhalde, ne dedi¤im anlafl›lm›flt›r. Böyle
gider ise bu köprünün inflaat› on befl y›l daha süre-
ce¤e benzer. Nas›l olsa bu konuda insanlar›n sesi
ç›km›yor. Ortaya inand›r›c› bir eylem koyan kim-
secikler yok. Yaln›zca, Ankara A¤›n Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i köprü ile ilgileniyor. Bunun
d›fl›nda ço¤u kifli duyars›z. Türkiye Devleti co¤-
rafyas›nda A¤›n diye bir yer varm›fl, yokmufl fark
etmez!..

Buraya kadar sitem… Sitem etmek de ifle ya-

ramaz. Bir fleyler yapmak gerekli. Acaba bu Yük-
lenici firma yapt›¤› imalatlar› A¤›n’a getiremez
mi? Kim biliyor o firman›n ne kadar imalat yapt›-
¤›n›, hangi A¤›nl›n›n bu ifllerden haberi var acaba?
Kimse kimseyi kand›rmas›n. Ödenek yok falan fi-
lan, niyet çok önemlidir. Bu ifli bitirmek önemlidir.
A¤›n köprüsü yap›lm›fl yap›lmam›fl düflüncesin-
den hareket ederseniz, köprünün ESK‹YEN
AYAKLARINI yeniden yapmaya kalk›fl›rs›n›z.

Baz› ifller vard›r, insanlardaki AORT damar›-
na benzer… ‹flte A¤›n Karama¤ara Köprüsü de
A¤›n için AORT damar›d›r. A¤›n için olmazsa, ol-
mazd›r… Bu ifli ihale eden Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› ve ihaleyi alan firman›n böyle bir hassa-
siyetinin oldu¤unu zannetmiyorum.

Bir hat›rlatmada büyük fayda görüyorum.
Ulusal Kurtulufl Savafl› kazan›l›p Cumhuriyetin
ilan edildi¤i 1923 y›l›nda, nüfusumuzun % 90’›
yoksulluk s›n›r› alt›nda yaflayan, örgütsüz on bir
milyonluk bir ümmet toplumu idi. Ne yol ne iz, ne
kamyon ne otomobil ne de köprüler var idi. Ama
ne oldu. Her fley yoktan var edildi. Yoktan var et-
mek Allah’a mahsustur. Bugün 1923’lerin Türki-
ye’si yok, çok daha müreffeh, kendi çap›nda kal-
k›nm›fl bir ülkenin oldu¤unu görürsünüz. Ulusal
gelirin eflit da¤›t›lmas›, hizmetlerin ülkenin her ya-
n›na götürülmesi siyasal iktidarlar›n en baflta olan
görevlerindendir. Esasen, hukuk devletinin de en
baflta gelen gereklerindendir.

Laf› fazla uzatmaya ve fazladan ahkâm kes-
meye gerek yok. Bu ülkede yap›lan ihaleler üze-
rinde konuflmaya da fazla gerek yok. Tüylenme-
miflin hakk›n› koruman›n devlet gelene¤i oldu¤u-
nu biliyorum. Hukuk herkese laz›md›r, hukuka
inanmayanlar gün gelir kendi haklar›n› arayacak-
lar› bir merci ve makam bulamayabilirler.

Olumsuz olmay› ve olumsuz düflünceleri bir
kenara b›rakmak istiyorum. En güzel ve iyi günle-
rin A¤›n’da yaflayanlar›n olmas› için sa¤l›k ve
esenlikler diliyorum.

AA⁄⁄IINN  KKÖÖPPRRÜÜSSÜÜ  ÜÜZZEERR‹‹NNEE
MMeehhmmeett  SSEELLÇÇUUKK
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Akdenizlilerin sofralar›ndan eksik etmedikleri
flarap, bütün ça¤lar boyunca en çok içilen, en kibar
ve yararl› içki olarak tarihe geçmifltir.

Türkiye, ba¤lar› göz önüne al›nd›¤›nda dünyada
beflinci s›rada yer almaktad›r. Ancak, verimlili¤in
düflük olmas› ve flarapç›l›¤›n geliflmemifl olmas›ndan
dolay› dünyada büyük bir öneme sahip de¤ildir.

Binlerce y›ld›r en de¤er gören içkilerden biridir
flarap. Bütün ça¤lar boyunca en çok içilen, en kibar
ve en yararl› içki olarak tarihe geçmifltir. fiarap, bu-
gün de ayn› durumunu korumakta ve özellikle bat›-
da çok de¤er verilen içkilerden biridir. Akdenizlile-
rin sofralar›ndan eksik etmedikleri, hatta ö¤len ve
akflam yemeklerinde bir kadehi geçmeyerek içtikle-
ri biliniyor. Özel günlerde ve kutlamalarla da bugün
dahi en çok tercih edilen içkilerden biridir.

En basit flekilde de flarap, taze üzümden elde edi-
len fl›ran›n etil alkol ile fermantasyonu ile ortaya ç›-
kan alkollü bir içecektir. Taze meyvelerden, örne¤in;
viflne, elma, armut gibi meyvelerden de flarap elde
edilir. Onlara da yap›ld›klar› meyvenin ismin verilir.

fiarap, bat›da özellikle de Fransa, ‹talya ve ‹span-
ya gibi ülkelerin ekonomilerinde ve ülke tan›t›m›
ad›na çok önemli bir yere sahiptir. Hatta bu ülkeler-
de ba¤c›l›k, ekonominin önemli bir bölümünü olufl-
turmaktad›r. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, üzü-
mün yüzde 90'dan fazlas› flaraba dönüfltürülüp sat›l-
maktad›r. Türkiye ekonomisinde flarab›n yeri ise, bu
ülkelerde oldu¤u kadar önemli bir yer teflkil etme-
mektedir. Ba¤c›l›k konusunda çok büyük bir ilerle-
me olmas›na karfl›n flarap, ülkemizde en çok tercih
edilen içki de¤ildir. Bu nedenle üzümlerin büyük bir
bölümü flarap yap›larak de¤erlendirilmemektedir.

fiarap, M.Ö.3500 y›llar›nda ilk defa yap›lm›flt›r.
Bu tarihi, asman›n tarihi ile de iliflkilendirmek müm-
kündür. Yine eski zamanlarda Sümerlerde ve M›s›r-
l›larda bira bir halk içkisi iken, flarap, kibar bir içki
olarak soylular›n içkisi olarak görülürmüfl. Geçmifle
dair en eski eserlerden biri olan Hammurabi'nin ki-
taplar›nda da flaraptan bahsedilmektedir.

Asma ve flarap kültürünün anavatan› hakk›nda
ise tarihi bilgiler ›fl›¤›nda baz› teoriler bulunmaktad›r.
En geçerli olan›, Asya'dan Anadolu üzerinden Avru-
pa'ya yay›ld›¤› yönündedir.

TTÜÜRRKK‹‹YYEE''DDEE  fifiAARRAAPPÇÇIILLIIKK::
Türkiye, ba¤lar› göz önüne al›nd›¤›nda dünyada

beflinci s›rada yer almaktad›r. Ancak, verimlili¤in
düflük olmas› ve flarapç›l›¤›n geliflmemifl olmas›ndan
dolay› dünyada büyük bir öneme sahip de¤ildir. 

Üretilen üzümlere bak›ld›¤›nda da, bunlar›n yüz-
de 40'› taze olarak, yüzde 35'i kurutularak, yüzde
23'ü pekmez, pestil, fl›ra ve benzeri ürünler yap›larak
tüketilmektedir. Geriye kalan yüzde 2'lik bölümü ile
de flarap yap›lmaktad›r. Yüzdenin bu kadar düflük ol-
mas›, Türkiye'de flaraba verilen önemi ve üretimi
gözler önüne sermektedir. Bölge olarak bakt›¤›m›z-
da, Trakya ve Orta Anadolu'da bu rakamlar biraz da-
ha farkl›d›r. Buralarda üretilen üzümün yüzde 20-
40'› flarap yap›lmaktad›r.

TTüürrkkiiyyee''ddee  flflaarraapp  üürreettiilleenn  bbööllggeelleerr  vvee  üüzzüümm  ççeeflfliitt--
lleerrii::

11--  TTrraakkyyaa  BBööllggeessii::  Yap›ncak, Papazkaras›, Bey-
lerce, Karasak›z, Ada Karas›, Kuntura, Gamay, Al-
t›ntafl, Vasilaki, Ufakkara, Semillon blanc, Claret,
Pinot noir, Traminer, Furment, Silvaner, Sauvignon
blanc.

22--  EEggee  BBööllggeessii::  Foça Karas›, Çal Karas›, Beyler-
ce, Bornova misketi, Çekirdeksiz, Carignane, Gre-
nache, Semillon, Colombard, Merlot, Chardonnay,
Alicantebouchet, Muscadella, Furment, Harslevellü,
Cabernet sauvignon.

33--  OOrrttaa  AAnnaaddoolluu  BBööllggeessii::  Kalecik Karas›, Kale-
cik Beyaz›, Emir, Dimrit, Narince, Hasandede Beya-
z›, Çubuk Karas›, Papazkaras›, Çatalkara, Ankara Si-
yah›.

44--  GGüünneeyy  AAnnaaddoolluu  BBööllggeessii::  Dökülgen, Öküzgö-
zü, Kabarc›k, Akgemre, Horozkaras›, Sergi Karas›,
D›m›flk›, fiiffoni.

55--  DDoo¤¤uu  AAnnaaddoolluu  BBööllggeessii::  Bölgenin ve Türki-
ye'nin en kaliteli flarab›n› veren üzüm çeflitleri Öküz-
gözü ve Bo¤azkere'dir. Elaz›¤'da yetifltirilmektedir.
Urfa ve Kahramanmarafl'ta ise, flarapl›k üzüm çeflit-
leri taze olarak tüketilmektedir.. 

fifiAARRAAPPLLIIKK  YYEERRLL‹‹  ÜÜZZÜÜMM  ÇÇEEfifi‹‹TTLLEERR‹‹::
KKaalliitteellii  bbeeyyaazz  flflaarraappll››kk  üüzzüümmlleerr::
EEmmiirr::  Ni¤de ve Nevflehir çevresinde yetifltiril-

mektedir.
NNaarriinnccee::  Tokat ve çevresinde, özellikle de Kazo-

fifiAARRAAPP  KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜ
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va ilçesinde yetifltirilmektedir. Hofl kokusu vard›r.
fiaraplar› hafif ve daha çok sofra flarab› olarak de¤er-
lendirilmektedir.

MMiisskkeett::  ‹zmir'de Bayrakl› ve Bornova'da eski
y›llarda yetifltirilen çok kaliteli bir üzüm çeflididir.
Yo¤un aromas› olan bir üzümdür.

Hasandede: Ankara'n›n Hasandede ve Keskin il-
çelerinde yetifltirilen, ancak son dönemde yo¤un ya-
p›laflma nedeniyle üretimi azalm›fl, kaliteli beyaz fla-
rapl›k üzüm çeflitlerinden biridir.                                

KKaalliitteellii  kk››rrmm››zz››  flflaarraappll››kk  üüzzüümmlleerr::
KKaalleecciikk  KKaarraass››::  Ankara'n›n Keskin ilçesinde ye-

tifltiriliyor. Son dönemde Ankara'n›n do¤u bölgesin-
de ve Nevflehir'in Ürgüp ilçesi çevresinde de yetiflti-
rilmeye baflland›. Kalecik Karas›n›n rengi koyu k›r-
m›z›-siyah, kabuklar› kal›n ve eti suludur.

ÖÖkküüzzggöözzüü--BBoo¤¤aazzkkeerree::  Bu iki çeflidi yan yana
ele almam›z›n nedeni, her ikisinin kar›fl›m›yla flarap-
lar elde edilmesindendir. Bu üzümler Elaz›¤'da yetifl-
tiriliyor. Öküzgözü flaraplar› çok güzel k›rm›z› renk-
lidir. Tad› dolgun ve kendine özel bir kokusu vard›r.
Sofral›k olarak da tüketilmektedir. Bo¤azkere ise,
tek bafl›na flarap üretiminde yayg›n olarak kullan›l-
maz. fiaraplar› çok buruk, kaba ve a¤›r olur. Bu ne-
denle Öküzgözü ile birlikte de¤erlendirilir.

PPaappaazzkkaarraass››::  K›rklareli'de yetifltirilmektedir.
Çok iyi bir k›rm›z› flarapl›k üzüm çeflididir. Sofral›k
olarak da tüketilmektedir.

ÇÇaall  KKaarraass››::  Denizli ve Çal çevresinde yetifltiril-
mektedir. Son y›llarda yaflanan dejenerasyonla bir-
likte renginin aç›k olmas›, k›rm›z› flarapl›k olarak de-
¤erlendirilmesini önlüyor. 

fifiAARRAAPP  TTAADDIIMMII
fiarap tad›m› ciddi bir ifltir. ‹yi bir konsantrasyon

ve tecrübe gerektirir. fiarap, çok çeflidi ve farkl› ya-
p›m teknikleri olmas› dolay›s›yla deneyim ve ayr› bir
uzmanl›k ister.

GGeenneell  oollaarraakk  flflaarraapp  ttaadd››mm  eessaassllaarr››  flflööyyllee  ss››rraallaayyaa--
bbiilliirriizz::

1- Koku de¤erlendirmesi
2- Renk de¤erlendirmesi
3- Tat de¤erlendirmesi
4- fiarab›n servisi
HHAANNGG‹‹  fifiAARRAAPP  HHAANNGG‹‹  KKAADDEEHHTTEE  ‹‹ÇÇ‹‹LL--

MMEELL‹‹??
Köpüklü flarap kadehi: Bu kadehlerin bardak ve

ayak k›sm› uzundur. Kadehin flarap konulan k›sm›,

içinden gaz taneciklerinin seyrini uzatmak amac›yla
mümkün oldu¤unca dar ve uzun yap›l›r. Ayak k›s-
m›n›n uzun olmas›n›n nedeni ise, kadehin flarapl› bö-
lümünden tutularak ›s›nmas›n› engellemesidir. Çün-
kü köpüklü flarap oldukça so¤uk içilir. 

Beyaz flarap kadehi: Kadehin flarap konan k›sm›-
n›n hacmi az, ayak uzunlu¤u k›rm›z› flarap barda¤›-
na göre daha uzundur. Bunun nedeni de, içerken fla-
rab›n ›s›nmas›n› önlemektir.

K›rm›z› flarap kadehi: Kadeh, a¤z›na do¤ru daha
genifl ve ayak k›sm› k›sad›r. Bunun nedeni, barda¤›n
elimizden ald›¤› ›s›yla flarab›n aromas›n›n daha iyi
alg›lanmas›n› sa¤lamakt›r.                               

fifiAARRAABBIINN  YYAARRAARRLLAARRII::
- Önemli antioksidanlardan biridir.
- Serbest radikallerin zararlar›n› engeller.
- Kan dolafl›m›n› h›zland›r›r.
- Kandaki kötü kolesterolü azalt›r. Bu demektir

ki, iyi kolesterolü de yükseltiyor.  
- Koroner kalp hastal›klar›na yakalanma riskini

azalt›r.
- Tümor oluflumunu engeller.
- Kolesterolün okside olup damar çeperine yap›-

flarak damar sertli¤i yapmas›na engel olur.
- Kansere karfl› vücudunu korur. 
- Ba¤›fl›kl›k sistemini kuvvetlendiriyor
fifiAARRAAPPSSEEVVEERRLLEERR  DDAAHHAA  UUZZUUNN  ÖÖMMÜÜRR--

LLÜÜ  OOLLUUYYOORR::
Kopenhag Üniversitesi Koruyucu T›p Enstitü-

sü'nün, 1995 y›l›nda yay›nland›¤› bir çal›flmas›nda,
yafllar› 30-70 aras›nda de¤iflen 6051 erkek ve 7234
kad›n, 12 y›l boyunca gözlenmifl ve bu çal›flma so-
nucunda, düzenli ve çok olmamak kayd›yla (her gün
bir kadeh) flarap içenlerin daha uzun ömürlü oldu¤u
ortaya ç›km›flt›r. Nedeni ise, flarab›n; kalp ve dolafl›m
sistemi hastal›klar› baflta olmak üzere birçok hastal›-
¤a karfl› daha dayan›kl› olmay› sa¤lamas›d›r. Kan›n
ak›flkanl›¤›n› art›rarak, kalp krizi riskini azaltmakta-
d›r. 

fiarap, sadece kalp ve dolafl›m sistemi hastal›kla-
r›na karfl› de¤il, di¤er hastal›klara karfl› da korumak-
tad›r. Örne¤in, ba¤›fl›kl›k sistemini kuvvetlendir-
mekte ve antioksidan maddeler sayesinde kanser
hastal›klar›na karfl› da korunmam›z› sa¤lamaktad›r.

Sonuç olarak; “Az içildi¤inde flarap ilaç gibidir.
Yafll›lar› gençlefltirir, hastalar› iyilefltirir.”



aa¤¤››nn May›s-Haziran 20072288

NNuurrii  OOnnaatt
1912 y›l›nda A¤›n’da do¤du. Küçük yaflta babas›n› yitir-

di ve 1923’de Elaz›¤ Yetim Mektebi’ne girdi. Sonra Sivas
Ö¤retmen Okulu’nu bitirdi.

Ö¤retmen olduktan sonra Erzincan’a atand›. Askerlik dö-
nüflü yine ayn› yere döndü ve 1938 depreminde 18 saat y›k›n-
t› alt›nda kald›. 1939-51 y›llar› aras›nda A¤›n ‹lkokulu’nda gö-
rev yapt› ve yöre çocuklar›n›n e¤itim/ö¤retiminde özveriyle
çal›flt›. Demokrat Parti’nin ifl bafl›na gelmesiyle birlikte önce
Baskil’e, oradan da Bak›rmadeni’ne sürüldü. 1955’de ö¤ret-
menlikten ayr›larak Milli E¤itim Bakanl›¤›’na geçti ve
1971’de Beslenme fiubesi müdür yard›mc›l›¤›’ndan emekli
oldu.

A¤›n Fikir ve Sanat Dergisi ile A¤›n Düflün ve Sanat Der-
gisi’nin yaz› kurulu’nda uzun y›llar görev yapt› ve de¤iflik ko-
nularda yazd›¤› yaz›larla derginin en üretken yazarlar› aras›n-
da yerini ald›. Emeklili¤inde ‹stanbul’a yerleflti ve yaz›n dün-
yas›ndan hiçbir zaman kopmad›. Frans›zca’dan çeviriler ve
Osmanl›ca’dan bugünkü dile uyarlamalar yapt›. Türk Dil Ku-
rumu üyesi olan, yaz›lar›nda Atatürk ilke ve devrimlerinin y›l-
maz bir savunuculu¤unu üstlenen Onat’›n, U¤urlu Tatil
(1976), Gazi Mustafa Kemal’in Sonbahar Gezileri (1984) ki-
taplar› ile Abdullah Lütfi Bey (A¤›n Dergisi’nde yay›nland›)
adl› eserleri bulunuyor.

A¤›n-Kuzgeçe Mahallesi’nden rahmetli Hatice- Kap›s›z-
gil’in rahmetli Mehmet Onat’›n o¤lu olan Nuri Onat, l996 y›-
l›nda bir kalp krizi sonucunda ‹stanbul’da yaflam›n› yitirdi. Efli
Münevver Onat, halen ‹stanbul’da yaflam›n› sürdürmektedir.

AAhhmmeett  SSaammuurr
1945 y›l›nda A¤›n’da do¤du. A¤›n ilk ve ortaokulu ile

Ortaköy ‹lk Ö¤retmen Okulu’nu bitirdi. Daha sonra, Anadolu
Üniversitesi Önlisans bölümünden mezun oldu.

‹stanbul-Küçükköy Cemal Gürsel ve Bak›rköy 50.Y›l
Ahmet Merter ‹lkokulu’nda görev yapt›ktan sonra, 1992’de
emekliye ayr›ld›.

‹stanbul’da oturmakta olan Samur, A¤›n ve E¤in yöresi-
nin halk oyunlar› üzerinde incelemeler yapmakta ve olufltur-
du¤u folklor gruplar› ile genç kuflaklara bölgesel oyunlar› ö¤-
retebilmek için çaba harcamaktad›r.

A¤›n Düflün ve Sanat Dergisi’nin soluklu yazarlar› ara-
s›nda yer alan ve muhabirlik görevini üstlenen Samur, A¤›n
Haber gazetesinin haber müdürlü¤ü görevini de yürütmekte
ve ‘Gönül Penceremdem’ adl› bir fliir kitab› bulunmaktad›r.

A¤›n-Aliufla¤› Mahallesi’nden rahmetli Zeynep-rahmetli
De¤irmenci Yaflar’›n o¤lu olan Ahmet Samur, evli ve 2 çocuk
babas›d›r.  

AAllttaann  ‹‹lltteerr
1946 y›l›nda A¤›n’da do¤du. Ankara Turgut Reis ‹lkoku-

lu, Y›ld›r›m Beyaz›t Lisesi, Ankara ‹ktisadi Ticari ‹limler Aka-
demisi, Gazetecilik ve Halkla ‹liflkiler Yüksek Okulu’nu bitir-
di.

1967 y›l›nda TED Ankara Koleji Vakf›’nda çal›flma ha-
yat›na bafllad›. 1973’de TCDD Genel Müdürlü¤ü’ne geçti ve
çeflitli daire baflkanl›klar›nda çal›flt›ktan sonra, 2005 y›l›nda

Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müflavirli¤i biriminden flube
müdürü unvan›yla emekliye ayr›ld›. Buradaki çal›flmalar› s›ra-
s›nda; Demiryolu, Demiryolcu, Tren Magazin, Rail Life vb.
dergilerde yaz› kurulu üyeli¤i ve yaz› iflleri müdürlü¤ü yapt›.

Ankara- A¤›n Kültür ve Dayan›flma Derne¤i yönetim ku-
rulunda genel sekreterlik dahil uzun y›llar görev ald›, ayr›ca
A¤›n Düflün ve Sanat Dergisi yaz› kurulu’nda sorumluluk üst-
lendi. Halen, A¤›n Düflün ve Sanat Dergisi’nin sorumlu yaz›
iflleri müdürlü¤ü görevini yürütmektedir.

A¤›n- Tatara¤as› Mahallesi’nden rahmetli Ümmügül-
süm-Damatgil’in rahmetli Burhan ‹lter’in o¤lu olan Altan ‹l-
ter, evli ve 3 çocuk babas›d›r.

MMuuttaahhhhaarr  AAkkssaarr››
1955 y›l›nda ‹zmir/Ödemifl’te do¤du. Gazi E¤itim Ensti-

tüsü ‹ngilizce bölümünden ‹ngilizce ö¤retmeni olarak mezun
oldu. Eskiflehir AÜ Aç›kö¤retim Fakültesi’nde lisans tamam-
lad›. 

1978’de Malatya/fiehit Kemal Özalper Endüstri Meslek
ve Teknik Lisesi’nde ö¤retmenli¤e bafllad› ve de¤iflik yöreler-
de görev yapt›. Halen Ankara/Bat›kent Lisesi’nde ö¤retmen
olarak görevini sürdürmektedir. 

Ö¤retmenli¤inin yan› s›ra pek çok sivil toplum örgütün-
de görev ald›. E¤it-Der/abece Dergisi, E¤itim-Sen/E¤itim ve
Yaflam Dergisi yaz› kurulu üyesi, E¤itim-Sen/E¤itim Bilim
Toplum 3 Ayl›k hakemli dergi editörü ve Köy Enstitüleri Ça¤-
dafl E¤itim Vakf› bülteni yaz› iflleri müdürüdür.  

Çeflitli gazete, dergi ve bültenlerde; e¤itim ve e¤itim so-
runlar›na iliflkin inceleme ve araflt›rma yaz›lar›, kitap tan›t›lar›,
yazar ve ressamlarla yapt›¤› söyleflileri, güncel elefltiri düzya-
z› ve denemeleri, gezi yaz›lar›, ‹ngilizce’den çevirileri yay›n-
lanm›flt›r. 

Mutahhar Aksar› evli olup, 2 çocuk babas›d›r. 
YYaaflflaarr  ÖÖzzttüürrkk
1962 y›l›nda Diyarbak›r’da do¤du. Dicle Üniversitesi

E¤itim Fakültesi’ni bitirdi.
Cumhuriyet gazetesi muhabiri olarak çal›flt›. Kardefli

Ümit Öztürk ile birlikte Türkçe/‹ngilizce Arkadafl gazetesini
yay›mlad›. Arkadafl Çevre Grubu ve Greenscreen örgütlerini
kurarak çevre hareketine kat›ld›.

Halen, Baflkent Üniversitesi’nin yay›n organ› olan Bütün
Dünya dergisinin yay›n dan›flmanl›¤›n› yürütmekte ve Silif-
ke’de baba mesle¤i olan kitapç›l›¤› sürdürmektedir.   

SSaammiiyyee  KKaarraahhaann  GGeennçç
1964 y›l›nda Tunceli-Hozat’ta do¤du. ‹lk ve orta ö¤reni-

mini Malatya Hasan Varol okulunda, lise ö¤renimini ise Ela-
z›¤ Atatürk Lisesi’nde bitirdi.  

1982 y›l›nda Elaz›¤ Adliyesinde zab›t kâtibi olarak göre-
ve bafllad›. 1992’de Ankara’ya atanarak Ankara Adliyesinde,
1995 y›l›nda da Yarg›tay Birinci Baflkanl›¤›nda görevini sür-
dürdü. 2006’da y›l›nda emekli oldu. 

A¤›n-Kaflp›nar (Pa¤nik) Köyü’nden, Zeliha ve Mehmet
Karahan’›n 3 çocu¤undan en küçük k›z›d›r. Salih Genç ile ev-
li olup, Ankara’da yaflam›n› sürdürmektedir. 

YYAAZZAARRLLAARRIIMMIIZZII  TTAANNIIYYAALLIIMM
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YYii¤¤iitt  ‹‹sseelleerr  ‹‹ççeerrii  GGiirrssiinnlleerr
1940’l› y›llarda Hozakpur’da bir evde yang›n

ç›kt›. Alevler k›sa sürede tüm evi sard›. Köy halk›,
birlik halinde yang›n yerine kofltu. Canla-baflla sön-
dürmeye çal›flt›.

O s›rada, köyün imam› ‹smail Hoca da geldi ve
cebinden ç›kard›¤› bir kâ¤›da Arap harfleriyle bir
fleyler yaz›p alevlerin aras›na f›rlat›p att›:

- Melekler yang›n›n çevresinde dolafl›r, yay›l-
mas›n› önlermifl, dedi. Hocan›n bu sözleri üzerine
fiakir O¤uz:

- Yang›n›n çevresinde biz de dolafl›yoruz, yi¤it-
seler içine girip söndürsünler, dedi.

Bu yang›nda ev tamamen yand›.

GGeeccee  KKeeyyffii
Hozakpurlu ‹smail Emi (Sa¤›r ‹smail) ile Adik

Emi’nin (Kel Adik) evleri yan yana, duvarlar› biti-
flik. Birinde t›k›rt› olsa, di¤erinde duyuluyor.

Kel Adik, flaka yapmaktan zevk alan bir kifli.
Yetmiflini geçti¤i halde komflu kad›nlara tak›l›r, on-
larla söyleflerek flakalafl›rd›.

Bir gün Sa¤›r ‹smail’in kar›s›, Ayfle Bac›’ya di-
yor ki:

- Biz haftada birkaç kere, benim kafl›k düflma-
n›yla keyf edip, sabah y›kan›yoruz. E¤er istiyorsan,
bu gece biz keyfe bafllarken duvar› t›k›rdatay›m, siz
de keyfinize bafllay›n.

O gece Adik Emi duvardan iflareti veriyor. T›-
k›rt›y› duyan Ayfle Bac› da kocas› ‹smail Emi’yi
zorluyor:

- Haydi gifli, Adikler bafllad›lar.
Böylece birkaç gece Adik peflpefle sinyal veri-

yor, Ayfle Bac› da eflini s›k›flt›r›yor.
Sa¤›r ‹smail’in gücü de, sabr› da tükeniyor. Bir

sabah erkenden Kel Adik’in kap›s›na dayan›yor:
- Ulan Adik, diyor, sen kendi evinde ne halt

ediyorsan istedi¤in kadar et, ama bizi rahat b›rak.

KKiimmsseeyyee  BBiirr  flfleeyy  ssööyylleemmee!!
A¤›n’›n E¤in’e ba¤l› oldu¤u y›llarda, mal mü-

dürüyle, davar vergisi, say›m kurulu üyeleri fienp›-
nar’a gelirler.

Sabah, mal müdürü banyo yapmak ister. Korti-
ko¤lu, suyu ›s›t›r, çarka tafl›r ve orada bekler. Mü-
dür ç›kmas›n› isteyince de:

- Töremiz gere¤i konu¤un s›rt›n› s›vazlar›z, di-
ye diretir.

Müdürün bafl›n›, gözünü sabun köpü¤üne bo-
¤up y›karken, muzipli¤i tutar, adam›n yan›n› yöre-
sini m›nc›klar. fiaflk›na dönen müdür, ç›¤l›klarla
çarktan f›rlar, giyinir, kimseyle helalleflmeden, ku-
rul üyelerini de al›p, E¤in’e döner.

Aylardan sonra Kortiko¤lu E¤in’e gider. “Gel-
miflken mal müdürünü de göreyim” diye kap›s›n›
çalar, kabul olunmaz. Ama Kortiko¤lu içeriye gir-
mifl olur. Der ki:

- Beni kovuyorsunuz, peki d›flar› ç›k›nca “Niye
kovuldun?” diye sorarlarsa, ben ne diyece¤im onla-
ra? Müdür:

- Gel ulan gel! Gel de bari kimseye bir fley söy-
leme, diyerek onu koltu¤a oturtur.

OOnn  YYeeddii  KKeezz  HHaacc››
Mehmet Nuri Gençosman, çal›flma arkadaflla-

r›ndan birinin cenazesinde bulunmak için Hac›bay-
ram Camisi’ne gidiyor. Orada bir tan›d›kla karfl›la-
fl›yor. Tan›d›k kiflinin de apartman komflusu ölmüfl,
o nedenle camiye, onu son yolculu¤una u¤urlama-
ya gelmifl.

Ayaküstü konufluyorlar. Tan›d›k kifli Genços-
man’a; ölen kiflinin dört dörtlük Müslüman oldu-
¤undan, harama el sürmedi¤inden, helal kazançtan
yana oldu¤undan, bu yüzden de, k›sa sürede Al-
lah’›n onu büyük servetle ödüllendirdi¤inden söz
ediyor ve sonunda; “Rahmetli tam 17 kez Hacca
gitti” diyor.

Bunca övgünün ard›nda 17 kez Hac’c› dinleyen
Gençosman patlar:

- Yahu! Sizin rahmetli de amma büyük kaçak-
ç›ym›fl ha!

TTaannrr››’’nn››nn  VVuurrdduu¤¤uu  KKuull
Dr. Tevfik Özbey, bir y›l önce eflini yitirmiflti.

Ertesi y›l, tatil yapmak ve sakin bir ortamda avun-
mak, dinlenmek, eski dostlar aras›na kar›flarak fe-
rahlamak için A¤›n’a geldi. Ama burada da önce
yaz nezlesine yakaland›. Nezle henüz geçmemiflti
ki, bu kez de mide kanamas› geçirdi.

O yaz, ‹brahim Karaman doktora yolda rastlad›
ve “Geçmifl olsun” dedi.

Özbey, teflekkürle beraber ellerini havaya kal-
d›rarak flöyle yakar›flta bulundu.

- Allahü Teala’da bu s›ralar hep bize vuruyor,
sonu hay›rl› olur inflallah, dedi.

FFIIKKRRAALLAARR
MMeehhmmeett  OORRHHAANN
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HHAABBEERRLLEERR
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DDOO⁄⁄UUMMLLAARR
MMAAHHAALLLLEE  //  KKÖÖYYÜÜ ÇÇOOCCUU⁄⁄UUNN  AADDII  SSOOYYAADDII BBAABBAA  AADDII DDOO⁄⁄UUMM  YYEERR‹‹ DDOO⁄⁄UUMM  TTAARR‹‹HH‹‹
Tatara¤as› Mah. Karya ALP U. Mehmet ABD 18.11.2006
Yediba¤ Köyü E. Sude ÖZCAN Bahri Fatih 02.02.2007
A. Yabanl› Köyü Berkan UZUNO⁄LU Engin Eminönü 14.02.2007
Sarayc›k Köyü O. Diyar ERTAfi Mehmet A¤›n 26.02.2007
Akp›nar Mah. Arda BALTACI Necip Alt›nda¤ 27.02.2007
Bademli Köyü A. Emre KARATEPE Hüseyin Alt›nda¤ 08.03.2007
Hac›yusuf Mah. Hazar KOCA Ahmet Elaz›¤ 08.03.2007
Kuzgeçe Mah. Selen FIRAT Mehmet Esenler 10.03.2007
Yenipayam Köyü Arda Nuri KAYA ‹. Gökhan Kartal 11.03.2007
Akp›nar Mah. Mert Orhan DEM‹R Bülent Malatya 12.03.2007
Akp›nar Mah. Dilek Nisa DEM‹R Bülent Malatya 12.03.2007
fienp›nar Mah. M. Nur KARAO⁄LU Mustafa Bornova 14.03.2007
Sarayc›k Köyü Taha PERKTAfi Bayram Konak 16.03.2007
Sarayc›k Köyü Berat KÖRO⁄LU Talip Ba¤c›lar 17.03.2007
Modanl› Köyü Emre YAKAR Y›ld›r›m Buca 21.03.2007
Müd. Hüs. Ef. Mah. Mehmet AKTAfi Tuna Seyhan 23.03.2007
Akp›nar Mah. Duru UZUNO⁄LU E. Bircan Yenimahalle 26.03.2007
Dibekli Köyü ‹pek YÜCE Ayhan Gaziosmanpafla 26.03.2007
Kuzgeçe Mah. T. Ali ERBAKAN Fatih Bolu 28.03.2007
fienp›nar Mah. S. Salih USLU Hasan Fatih 28.03.2007
Akp›nar Mah. F. Nisa ÖZD‹L Ömer Malatya 28.03.2007
Dibekli Köyü O¤uzhan MET‹N Mustafa fiiflli 31.03.2007
Yediba¤ Köyü S›la KARAKAfi Ali Elaz›¤ 02.04.2007
Kaflp›nar Köyü Elif FIRAT Ömer Alt›nda¤ 02.04.2007
Akp›nar Mah. A. Emir FIRAT M. U¤ur Kartal 05.04.2007
Akp›nar Mah. E. Betül FIRAT Emrah K›r›kkale 08.04.2007
Beyelmas› Köyü Kaya O⁄UZ Sedat Çankaya 11.04.2007
Altunayva Köyü Y. Emre AKTAfi Mete Ümraniye 12.04.2007
Sarayc›k Köyü Ahmet YALÇIN Mehmet Ba¤c›lar 12.04.2007
Müd. Hüs. Ef. Mah. M. Can NERK‹Z Hüseyin A¤›n 13.04.2007
Bademli Köyü Sude EKE Hüsamettin Çankaya 15.04.2007
Beyelmas› Köyü Begüm KARATAfi Sebati Malatya 16.04.2007
A. Yabanl› Köyü Sudenur TOPALO⁄LU T. Murat Malatya 20.04.2007
Sarayc›k Köyü Arta TAfiKIN Caner Seyhan 23.04.2007

Dünyaya yeni gelen yavrular›m›za yaflam boyu sa¤l›klar dileriz.

EEVVLLEENNEENNLLEERR
MMAAHHAALLLLEE  //  KKÖÖYYÜÜ AADDII  SSOOYYAADDII EEVVLLEENNEENN‹‹NN  AADDII  SSOOYYAADDII EEVVLLEENNMMEE  YYEERR‹‹ EEVVLLEENNMMEE  TTAARR‹‹HH‹‹
Ö¤rendik Köyü Demet KARADAYI Ahmet YAMAN Konak 04.02.2007
Uzungil Mah. Halim Cüneyt ÖZKUL Ü. Gülsüm ÖDEVC‹ Yenimahalle 24.02.2007
Tatara¤as› Mah. Güzin ERCAN Cüneyt SÖNMEZ Bornova 24.02.2007
Samançay Köyü Yasin YILMAZ Ceyda AYDIN Ere¤li 02.03.2007
Müd. Hüs. Ef. Mah. Tamer TOKMAK Hülya KANBARO⁄LU Seyhan 03.03.2007
Ö¤rendik Köyü Z. Yaflar EROL Aysun BOZDO⁄AN Diyarbak›r 09.03.2007
Bademli Köyü ‹pek YALÇIN Tolga ÖZTÜRK Çankaya 11.03.2007
Modanl› Köyü Osman B‹LD‹R‹R Yasemin ÖZMENTAfi Z. Burnu 11.03.2007
Kuzgeçe Mah. H. Nazmi KAYA Merve DEM‹RÇ‹N Keçiören 12.03.2007
Sarayc›k Köyü Mustafa ‹K‹NC‹ Fergül KURBAN A¤›n 13.03.2007
Yediba¤ Köyü Fikret KÖKSAL Nuran PENBEGÜL Üsküdar 14.03.2007
Pul Köyü Ahmet KAYA Fatma K‹R‹fi Antalya 16.03.2007
Bahad›rlar Köyü Fazl› KAPLAN Handan KAPLAN Etimesgut 20.03.2007
Demirçar›k Köyü Ayflegül ASLAN Dursun ALAYURT Seyhan 23.03.2007
Pul Köyü Nihan SEYHUN Murat GÜNEY Befliktafl 24.03.2007
Pul Köyü Demet KILINÇ Selim Ç‹MEN Ba¤c›lar 25.03.2007
Kaflp›nar Köyü Nurdan AL‹fi ‹. Onur DO⁄AN Bahçelievler 31.03.2007
Hac›yusuf Mah. H. Serkan O⁄UZ P›nar O⁄UZ Yenimahalle 06.04.2007
Pul Köyü Ayd›n PARLAK Fahriye KARAKUfi Üsküdar 05.04.2007
Hac›yusuf Mah. Asl› TIRMAfi A. Emrah fiENTÜRK Keçiören 07.04.2007
Ö¤rendik Köyü Nizamettin KARADAYI B. Burcu AT‹K Diyarbak›r 12.04.2007
A. Yabanl› Köyü M. Turan TATLI Gülcihan ERDEM Konak 14.04.2007
Samançay Köyü Türker PAS‹NL‹ Rahime TEM‹Z Konak 15.04.2007



EEVVLLEENNEENNLLEERR
MMAAHHAALLLLEE  //  KKÖÖYYÜÜ AADDII  SSOOYYAADDII EEVVLLEENNEENN‹‹NN  AADDII  SSOOYYAADDII EEVVLLEENNMMEE  YYEERR‹‹ EEVVLLEENNMMEE  TTAARR‹‹HH‹‹
Müd. Hüs. Ef. Mah. Edip ÇAKAR Hülya KAYA Üsküdar 17.04.2007
A. Yabanl› Köyü Kemal ÖKSÜZO⁄LU Selda IfiIKGÜN Arapgir 18.04.2007
Modanl› Köyü Erkan ASLAN Selda EK‹NC‹ Esenler 19.04.2007
Akp›nar Mah. Gönül KARADA⁄ Ergün KÜREKEN Yumurtal›k 20.04.2007
Beyelmas› Köyü ‹smail ÜNAL Ayfle ÖZDEM‹R Ayd›n 20.04.2007
Yediba¤ Köyü Tu¤ba ÖZCAN Nurettin DO⁄RU Maltepe 21.04.2007

Çiftleri kutlar, yaflam boyu mutluluklar dileriz.

ÖÖLLÜÜMMLLEERR
MMAAHHAALLLLEE  //  KKÖÖYYÜÜ AADDII  SSOOYYAADDII DDOO⁄⁄UUMM  TTAARR‹‹HH‹‹ ÖÖLLÜÜMM  YYEERR‹‹ ÖÖLLÜÜMM  TTAARR‹‹HH‹‹
Baflp›nar Mah. Hasan SELÇUK 20.01.1981 Kocaeli 22.02.2007
Balc›lar Mah. Mustafa ÖZDEM 15.09.1932 Elaz›¤ 27.02.2007
Modanl› Köyü fiükriye ÖZCAN 10.08.1932 Modanl› 03.03.2007
Kuzgeçe Mah. Pakize KAPUSUZ 01.07.1915 Ankara 04.03.2007
Müd. Hüs. Ef. Mah. Peruze YANDIMATA 01.02.1919 Konak 05.03.2007
fienp›nar Mah. Hatice KARAO⁄LU 01.07.1925 Ceyhan 07.03.2007
Altunayva Köyü Müflerref DO⁄AN 25.12.1921 A¤›n 10.03.2007
Sarayc›k Köyü ‹hsan fiAH‹N 15.01.1937 Sarayc›k 10.03.2007
Balkayas› Köyü Fatma EK‹C‹ 13.09.1926 Balkayas› 12.03.2007
Yediba¤ köyü S. Mehmet ULUfiAN 14.01.1994 Kocasinan 16.03.2007
fienp›nar Mah. Süleyman AVLAR 15.10.1943 Alt›nda¤ 17.03.2007
Yenipayam Köyü Ahmet AYTEK‹N 20.08.1928 Yenipayam 20.03.2007
Samançay Köyü Mehmet ULUSOY 05.02.1930 Malatya 26.03.2007
Pul Köyü Hasan KARAKAfi 12.04.1950 Balçova 31.03.2007
Altunayva Köyü Ayfle GÜLTEK‹N 01.07.1931 Fatih 01.04.2007
Uzungil Mah. Hatice SAKALLI 12.04.1925 A¤›n 06.04.2007
Modanl› Köyü Necmiye ASLAN 29.03.2007 Elaz›¤ 06.04.2007
Samançay Köyü Utku YÜCEL 06.07.1966 Kad›köy 15.04.2007
Akp›nar Mah. Ömer Lütfi UZUNO⁄LU 01.07.1930 Beyo¤lu 17.04.2007
Hac›yusuf Mah. Zeynep Behiye MODAN 14.02.1910 Yenimahalle 19.04.2007
Müd. Hüs. Ef. Mah. Meftune AKKOYUN 20.02.1943 A¤›n 24.04.2007

Ölenlere Tanr›’dan rahmet, tüm yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
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