


T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ yayın organıdır.
Yıl: 2015 Sayı: 4

Yayın Kurulu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adına
Coşkun ESEN / İl Milli Eğitim Müdürü

Yayın Koordinatörleri 
Hamdi SARIÖZ / İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Yakup KARANFİL / İl Milli Eğitim Şube Müdürü
İbrahim AYBEK / İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Muzaffer KORKMAZ /Strateji Geliştirme Birimi
İsmail ERBEK /Strateji Geliştirme Birimi
H.Mehmet ÖZTÜRKOĞLU /Strateji Geliştirme Birimi
Enes GÜLER /Ar-Ge Birim Koordinatörü
Sinan KORUÇ /Strateji Geliştirme Birimi
Mevlüt DURAN / Strateji Geliştirme Birimi
Tuğba KUYUMCU /Strateji Geliştirme Birimi

Grafik Tasarım & İllüstrasyon
H. Mehmet ÖZTÜRKOĞLU  

Düzeltme
İsmail ERBEK

Editörden

İsmail ERBEK
Strateji Geliştirme Birimi

İçindekiler
Bilimde Hayallere 
Yolculuk “CERN”

EFED Ege’de Bir 
İnci

126

Kıymetli okurlar,

 Sizlere yeni sayımızı takdim ediyoruz.  Biliyorum 
ki dergimizi sevdiniz, sanıyorum ki çok daha fazla 
seveceksiniz… Sizlerden aldığımız olumlu eleştiriler 
daha iyisini hazırlama konusunda coşku ve isteğimizi 
artırıyor. Gerçekten iyi bir ekibimiz ve bizi çok iyi 
destekleyen bir camiamız var. 

 Yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız. Klavyenin 
tuşlarından dökülen satırlar dergimizin bir yerinde 
zihinlerinize, bir yerinde duygularınıza dokunacak, 
bir sayfasında edebiyat, başka bir sayfasında eğitim, 
bir başka sayfasında bilim ve kültür adına güzel 
paylaşımlar bulacaksınız.

 Bu sayımızda Fatihlerin, Yıldırımların, 
Yunusların, Alparslanların torunu olmanın anlamını, 
Cern projesinin insanlık tarihini nasıl değiştireceğini, 
Türkçemize yaptığımız büyük zulmü, Milli Mücadele 
Dönemi Halka Doğru Hareketi ve Köycüler 
Cemiyeti’nin Tavşanlı’daki Faaliyetlerini, Bilim 
Sanat Merkezlerinin önemini, matematiğe ilişkin bir 
bilimsel araştırmanın sonuçlarını, yapılandırmacı 
eğitim üzerine bir uygulama yöntemini, dilin önemini, 
hristiyan misyonerliğinin ülkemize geliş süreci üzerine 
bir değerlendirmeyi, Japon mucizesini, eğitimci 
dostlarımızdan gelen birbirinden güzel şiirleri ve daha 
birçok güzelliği bulabileceksiniz. Dergimizde bilimsel 
ve sanatsal çalışmaların yanı sıra eğitim dünyasından 
önemli ve ilginç haberler de yer alıyor. Şair, “Âvâzeyi 
bu âleme Dâvûd gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir 
hoş sadâ imiş” diyor. Buradaki “sadâ”yı hayal, hikmet 
ve tecrübe, estetik ve kelam olarak anladığımızda, 
dergimizin içinde çok güzel sadâlar bulacağınıza sizi 
temin edebiliriz.

 Dergimizin hazırlık süreci oldukça zahmetli 
geçti. Çalışmaların başlangıcından itibaren görev 
alan Kütahya Lisesi TDE öğretmeni sayın Mehmet 
ZEYBEK’e  teşekkürü bir borç biliyoruz. 

 Dergimiz; dergiyi çıkartanlardan çok onu 
yaşatanlarındır. Bu nedenle okurlarımızın duyarlılığı 
ve eğitimcilerimizin yaptıkları/yapacakları katkılar, 
dergimizin yaşaması açısından önemlidir. 

 Bu duygu ve düşüncelerle sizleri dergimizin 
sayfalarıyla baş başa bırakıyor, saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum.
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Aşk kömür beyazı, kin süt karası
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 Eğitim, bireyin davranışlarında kendi iradesiyle 
değişim meydana getirme sürecidir. İnsanı pozitif 
davranışlarla donatmak, yüzyıllardır toplumların en 
önemli amacı olmuştur. Bugünün dünyasında bu hedefe 
ulaşmak gittikçe zorlaşmakta ve eğitilmiş insanın 
toplumun geleceğine etkisi daha yoğun hissedilmektedir. 

 Eğitim alanında çok ciddi gelişmelere karşın, 
eğitimin önemi insanımız tarafından istenilen düzeyde 
anlaşılamamıştır. Oysa bireylerin davranışları geçerli ve 
güvenilir bir yönde gelişmedikçe, toplumun istenilen 
yaşam biçimine ulaşması söz konusu değildir. İnsan en 
somut ve yalın ilişkilerden, en soyut ve karmaşık ilişkilere 
kadar her türlü süreçle iç içedir. Devleti yönetir, fabrikaları 
planlar, kurar, işletir, ürünleri dağıtır, tüketir, doğayı 
işler, ondan ürün alır, yuva kurar, okul, yol, baraj yapar 
ya da bütün bunlara zarar verebilir. Nesne ve olgularla 
ilgili sorun çıkarır ya da ortaya çıkan sorunları çözer. Bu 
sebeple insanı tutarlı davranışlarla, yani problem çözücü 
bilgi ve becerilerle donatmak zorundayız. Bu da ancak 
nitelikli eğitimle olabilir.

 Türkiye hedefini  “Muasır medeniyetler seviyesinin 
üzeri” olarak belirlemiştir.  Hedefimize ulaşmak için daha 
çok yolumuz var. 

 Eğitim sistemini, toplum sisteminden ve toplumsal 
ihtiyaçlardan bağımsız olarak düşünmek mümkün 
değildir. Bütün ülkeler değişen modern üretim tarzlarına 
ve metotlarına cevap verecek tarzda okul ve öğretim 

işlerini yenilerler. Çağımızda ekonomik, sosyal ve 
teknolojik alanlardaki   hızlı  değişim toplumsal kurumları 
etkilemekte ve eğitim sistemleri de yeniden oluşum ihtiyacı 
ile karşılaşmaktadırlar. Eğitim kurumları da diğer sosyal 
kurumlar gibi toplumun ihtiyaçlarına cevap verdikleri 
sürece yaşamışlar, bu fonksiyonu yerine getiremedikleri 
zaman önemlerini yitirmişlerdir. Bilim ve teknolojinin 
üretimi, bilimsel bilginin dolaşımı, yaratıcı potansiyeli 
yüksek bireylerin yetiştirilmesi sonucu ülkeler, ekonomik 
ve siyasi yönden önemli değişimlere uğramıştır. Hızlanan 
bu değişim; başta eğitim alanında olmak üzere, ülkeler 
arasında sürekli yenileşme ve gelişme eğilimi, daha 
fazla bilgi, daha yeni teknoloji amacına yönelik sınırsız 
bir rekabeti de hızlandırmıştır. Hızla geçen zamana 
paralel olarak yeni oluşumlar, teknolojik atılımlar, 
eğitim sistemlerini de etkilemiştir. Eğitimin amacı, bilgi 
seviyesi yüksek, hem bireysel hem de evrensel bir kültüre 
sahip, sağlıklı bir toplum yetiştirmektir. Eğitimdeki 
tüm yenileşme ve gelişme girişimleri, toplumun her 
kesiminin ilgi alanına girmektedir. Eğitim, toplumdaki 
gelişmelerden sorumlu olması nedeniyle değişime diğer 
sistemlerden önce uyum sağlamalıdır. Bir ülkenin refah 
ve mutluluğu; o ülke insanlarının nitelikli ve sürekli bir 
eğitim almaları ve bununla kazandıkları bilgi, beceri ile 
ekonomik büyümeye yapabilecekleri katkıya bağlıdır. 

Sunuş
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 İşte bu nedenle, sosyo-ekonomik gelişmenin itici 
gücü ve verimlilik artışının en önemli unsuru, toplumun 
eğitim düzeyidir.  

 Ülkemizin kaybedecek zamanı, yitirilecek kuşakları 
yoktur. Yarısı otuz yaşın altındaki gençlerden oluşan 
toplumumuzun potansiyeli muazzamdır. Bu devasa 
potansiyelin heba edilmemesi gerekir. Bu noktada M.Ö. 
1000 yıllarında yaşamış Çinli ozan Kuan Tzu’nun şu 
dizeleri akla geliyor;

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek,

Ağaç dik on yıl sonrası ise tasarladığın,

Ama yüz yıl sonrası ise düşündüğün, halkı eğit.

Bir kez ürün verir ekersen tohum,

Bir kez ağaç dikersen on kez ürün verir

Yüz kez olur bu ürün eğitirsen halkı.

Balık verirsen bir kez doyurursun halkı,

Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı.”

 Biz,  eğitimle ilgili bu gerçeklerin farkındayız. 
Eğitimin bütün paydaşları da bunun farkında 
olmalıdır. Gayretimiz, çalışmalarımız bunun içindir. 
Öğrencilerimizin ; kendine güven ve sorumluluk 
duygularının gelişmesi, toplum içinde kendini ifade 
edebilmeleri, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma 
yeteneklerinin gelişmesi, bilgiyi araştırma, eleştirel 
açıdan düşünüp yorumlama, ilgili ve ilgisiz bilgiyi ayırt 
etme becerilerinin gelişmesi için üzerimize düşeni 
fazlasıyla yapmaya kararlıyız. Ülkemizin geleceği olan 
genç kuşakları fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler 
olarak yetiştirmek en büyük idealimizdir. 

 Bu duygu ve düşüncelerle, dergimizin oluşmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu katkıların artarak 
devam etmesini rica ediyorum.

Coşkun ESEN

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü
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Kütahya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Ege’de Bir İnci…

 Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern 
uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve 
paylaşımının sağlanması amacıyla 2015/10 sayılı 
Genelge doğrultusunda gerçekleştirilen “Eğitim ve 
Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” ne ülke genelinde 5 
kategoride 1047 başvuru yapıldı. Elektronik ortamda 
yapılan değerlendirmeler sonucunda 123 çalışmaya 
saha ziyaretleri yapıldı ve saha ziyaretleri sonucunda 89 
çalışma “Bölgesel Birincilik Ödülü” almaya hak kazandı. 

 Eğitimde uluslararası standartlarda kaliteyi 
yakalamak ve sürdürmek adına çalışmalarını sürdüren İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’müz; bünyesinde yer alan tüm 
kurumların eğitim performanslarını ölçmek ve eğitimin 
niteliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği “Eğitimde 
Farklı Etkinliklerle Dönüşüm” projesiyle ödüle layık 
bulundu.

  İlimizde eğitim sürecine dolaylı ya da direkt olarak 
etki eden bütün organizasyonların dahil edildiği bu proje, 
önce eğitim kurumlarının performanslarının ölçümünü, 
daha sonra da ortak amaçlar doğrultusunda hareket eden 
diğer kurumlarla mukayese edilmelerini öngörmektedir. 

 Proje; Vizyon Belgesi, Eğitim Yürütme Kurulu ve 
Performans Değerlendirme adı altında üç ana başlıkta 
toplanmıştır. Kurumsal düzeyde eğitimi tüm yönleriyle 
değerlendiren çalışma, eğitim kurumlarımızın kendilerini 
tanımalarını, başarılı olan kurumlarla işbirliği içerisinde 
olmalarını, gerçekçi ve sürdürülebilir planlar yapmalarını 
ve sonuçları izleyip değerlendirmelerini hedeflemektedir.

EFED (Eğitimde Farklı Etkinliklerle 
Dönüşüm Projesi), Eğitim ve Kütahya’mız, 
eğitim çalışmalarında ve uygulamalarında 
Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan 
değerlendirmeler sonucunda “Ege Bölgesi 
Birincisi” oldu.  
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 Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlaması için ilimizdeki 
tüm eğitim kurumları projeye dâhil edilmiştir. Gelişen 
ve değişen küresel şartlara bağlı olarak yenilenen eğitim 
stratejileri, yeni kavramları da içermektedir.  
 Benchmarking (kıyaslama) bu kavramlardan bir 
tanesidir. İlk çıkış noktası işletmeler olan bu kavram, son 
yıllarda eğitime uyarlanmış ve başarılı dönütler alınmıştır. 
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin omurgasını 
oluşturan üç ana bölümü, çeşitli tecrübeler sonucunda 
şekillendirmiştir. Ulusal sınavlarda başarılı olan illere ve 
yurt dışına yapılan ziyaretler sayesinde farklı uygulamalar 
yerinde görülmüştür. İlimizdeki eğitim kurumu 
yöneticileri Vizyon Belgesi’nde yer verdikleri çalışmaları 
yürütürken, kendi seviyelerindeki kurumlara yaptıkları 
ziyaretlerde edindikleri izlenimlerden faydalanmışlardır. 

 Eğitim kurumlarımızın, nitelikli, çağdaş ve ilkeli 
bir eğitime ulaşmak için gerçekçi bir plan yapmalı ve 
mutlaka bu planı istikrarlı bir şekilde uygulamadırlar.   Bu 

proje; kurumun kendini tanıması, eksiklerini görmesi ve 
hedeflerini gerçekleştirmesi için gerçekçi bir yol haritası 
sunmaktadır. Böylece, kurumu tanıyan tüm yönetici ve 
öğretmenler, yeni hedefler belirlemede makul bir yol 
izleyebileceklerdir. 

 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren tüm ilde 
uygulanan EFED (Eğitimde Farklı Etkinliklerle Dönüşüm) 
projesiyle akademik başarı, değerler eğitimi, kitap okuma 
kampanyaları, sportif ve kültürel etkinlikler, AB projeleri 
ve TÜBİTAK, Bu Benim Eserim, TKY (Toplam Kalite 
Yönetimi) vb. yurtiçi projelerle ilgili çalışmalar bir başlık 
altında toplandı. “Eğitim Yürütme Kurulu” oluşturularak 
il çapında yapılacak eğitim çalışmalarının kararı alındı 
ve uygulamaların takibi yapıldı. Son olarak, elektronik 
ortamda hazırlanmış programa, okullara ait veriler 
girilerek çalışma yürütüldü.

İl Milli Eğitim Müdürümüz  Cuşkun Esen, kurum 
adına ödülümüzü MEB Strateji Geliştirme Daire 

Başkanı Ahmet Er’ den alırken...
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 İşte Müdürlüğümüz bu değerli proje ile “Eğitim ve 
Öğretimde Yenilikçilik Ödülü”nü  almaya hak kazandı. 
Ege bölgesi  (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, 
Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak) ödül töreni, 26 
Ekim 2015 Pazartesi günü, İzmir Kız Lisesi salonunda 

gerçekleştirildi. Ödül, Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Coşkun Esen ve Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibi 
üyelerine takdim edildi. Ödül Törenine MEB Strateji 
Geliştirme Daire Başkanı Ahmet ER ve İzmir İl Milli 
Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı katıldı.

Bakanlık yetkililerii, yapılan saha ziyareti sonrası
Ar-Ge ekibimizle.

Yenilikçilik ödülü almaya hak kazanan Ege bölgesi Ar-Ge Ekipleri ve kurum temsilcileri bir arada...

İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen, Şube Müdürümüz Yakup Karanfil, Ar-Ge ekibimiz; MEB Strateji Geliştirme Daire 
Başkanı Ahmet Er ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı’yla günün anısına bu karede buluştular.
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 Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Kütahya 
Lisesi yerel ortaklığı ile yürütülmekte olan, Comenius 
Bölgesel Ortaklığı kapsamında Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen “Implementing Benchmarking in 
School Improvement (Okul Gelişiminde Kıyaslama 
Uygulamaları)” adlı proje, Romanya’yı temsilen 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani (I.Ş.J. Botoşani) ile 
Mihai Eminescu National College, Centrul de Excelenta 
pentru Tinerii Capabili de Performanta Botosani (Center 
of Excellence for Young Pupils Capables of Performance) 
Societatea de Stiinte Matematice din Romania, filiala 
Botosani (Mathematical Society in Romania) adlı 
kurumlarla birlikte tamamlanmıştır.

 26 Mart 2015 tarihinde Kütahya Çınar Grand 
Hotel’de düzenlenen International Conference on 
Implementing Benchmarking in School Improvement 
(Uluslararası Okul Gelişiminde Kıyaslama Uygulamaları) 
adlı konferans ile il merkezinde bulunan okul müdürlerine  
proje hakkında detaylı bilgi verilmiş ve yine bu kapsamda 
okullarımızda gerçekleştirilen iyi uygulamalar hakkında 
ilgili okul temsilcileri İngilizce sunum yapmıştır.

 Okul Gelişiminde Kıyaslama Uygulamaları 
Uluslararası Konferansında konuşma yapan Milli 

BenchSchool 
Projesinden İki 
Uluslararası 
Konferans

Konferansımıza katılan Romanyalı konuklarımız.

Okul ve kurum müdürlerimiz toplantıya 
yoğun ilgi gösterdiler.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun ESEN toplantı 
açılış konuşmasını yaparken.
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Eğitim Müdürü Coşkun Esen; “Günümüz dünyasında 
var olmanın, varlığını hissettirmenin en önemli 
yolu bilgiye sahip olmaktır. Projemiz bu düşüncenin 
yaygınlaştığı şu dönemde daha bir anlamlı hale geliyor. 
Çünkü bizim millet olarak, ülke olarak, il olarak  küresel 
dünyada yer alabilmemiz, ancak bilgi üreterek mümkün 
olabilir. İlimizde 3 yıldır yerel düzeyde uygulanan 
“Okul Gelişiminde Benchmarking Uygulamaları” 
bugün, bu konferansla uluslararası bir nitelik kazanmış 
oluyor. Proje kapsamında ilimizde faaliyet gösteren her 
düzeydeki, her türdeki okulumuzun il ölçeğinde bir 
kıyaslama ortağı var. Her okulumuzun eğitimde örnek 
aldığı, eğitimde iyi örneklerini paylaşabileceği, birbirini 
motive edebileceği ortakları oldu. Bütün okullarımız  
birbirlerini ziyaret ettiler. Projenin ikinci aşamasında 
ise, her okulumuz ülke genelinden bir proje ortağı 
seçti, kıyas ortağı buldu. Projenin üçüncü aşamasında 
imkanlar dahilinde, okullarımız ülke dışından ortaklar 
buldu.” dedi. Konferansta Dumlupınar Üniversitesi Dış 
İlişkiler Koordinatörlüğü Uzmanı Berrin Kahraman ve 
Kütahya Lisesi, Ahmet Yakupoğlu GSL, Kütahya Bilim 
ve Sanat Merkezi, H. Güral Anaokulu, Fatih Ortaokulu, 
Nafi Güral Fen Lisesi, Kütahya MTAL, Kütahya SBL 
ve  Yunus Emre Ortaokulu temsilcileri, okullarında 
gerçekleştirdikleri Avrupa Birliği destekli projeler ile 
yerel projeleri ve kıyaslamaya örnek teşkil edecek iyi 
uygulamaları katılımcılar ile paylaştılar. Konferansta 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” Botoşani, Centrul de Excelenţă 
pentru Tinerii Capabili de Performanţă ve Societatea 
de Ştiinţe Matematice din România – Filiala Botoşani 

ise Romanya’nın Botoşani kentindeki iyi uygulamaları 
katılımcılar ile paylaştı.

 24-28 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
proje faaliyetleri kapsamında Devlet Hatun Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Nafi Güral Fen Lisesi, Kütahya 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kütahya Anadolu 
Lisesi ziyaret edilerek okul müdürleri tarafından 
ziyaretçilere okul tanıtımları yapılmış ve çeşitli hediyeler 
takdim edilmiştir. Ayrıca Dumlupınar Üniversitesi ziyaret 
edilerek üniversite ve bölümleri hakkında kapsamlı bir 
bilgilendirme yapıldı.

 Avrupa Birliği tarafından finanse edilen   
“Implementing Benchmarking in School Improvement” 
(Okul Gelişiminde Kıyaslama Uygulamaları) adlı 
projenin amaçları şunlardır:

 Okul gelişiminde Benchmarking kalite gelişimi 
araçlarını işletmek için gereken stratejileri belirlenmesi 
ve Kütahya ve Botaşani’de uygulanması

 Proje ortağı Kütahya ve Botoşani kentlerinde 
okulların kıyaslanması ve etkili uygulamaların her iki 
kent arasında aktarılması

 Öğrencilerin ve öğretmenlerin kültürlerarası bir 
deneyim kazanması

 Her İki bölgedeki kurumlar ve okullar arasında 
yardımlaşma ve koordinasyonunun artması ve 
uluslararası standartların yakalaması.

26 Mart 2015 tarihinde Kütahya Çınar 
Grand Hotel’de düzenlenenUluslararası 

Konferansımızdan Romanya ekibi 
sunumlarını yaparken.
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  8-12 Haziran tarihleri arasında Botoşani’de yapılan proje 
toplantısı ve Uluslararası Konferanstan görüntüler.

26 Mart 2015 tarihinde Kütahya Çınar Grand Hotel’de 
düzenlenenUluslararası Konferansımızdan bir kare...

Projenin çıktıları ise şunlardır:

 Aktivitelerin fotoğraf ve video kayıtlarını içerecek, 
katılımcı okullar arasında iletişimi sağlayacak ve en iyi 
uygulamaların paylaşılmasını kolaylaştıracak bir web 
sayfası.

“Okullar için Benchmarking İpuçları” isimli bir kitapçık.

 Okullar için Benchmarking anket örnekleri

 “Eğitimde Benchmarking” hakkında konferanslar.

 Proje ile şu ana dek toplamda 5 hareketlilik gerçekleştirildi. 
Kütahya ilini temsilen proje etkinliklerine Kütahya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Dumlupınar Üniversitesi, Maarif 
Müfettişleri Başkanlığı, Kütahya Lisesi ve Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi temsilcileri katıldı. Proje etkinlikleri 
kapsamında Botaşani’deki yerel ortaklara Kütahya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi çalışanları tarafından 
“Eğitimde Kıyaslama ve Okullarda Eğitim Kalitesinin 
Geliştirilmesi”(Benchmarking in Education and 
Improving Quality of Education in Schools) adlı eğitim 
ile verildi ve Benchmarking uygulamaları hakkında bilgi 
aktarıldı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen yuvarlak 
masa toplantısında proje faaliyetleri değerlendirilerek 
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.
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“En küçüğü keşfetmek  ile 1949 yılında başlayan bir 
maceranın bilime kattıkları.

Yıl 1949 Savaş sonrası parçalanmış Avrupa’da temel 
bilimler eski güzel günlerinin çok gerisindeydi. İleri 
görüşlü bazı bilim adamları, Avrupa bilimini tekrar ayağa 
kaldırmak için uluslararası bir atomik fizik laboratuvarı 

kurulmasını hayal etmeye başladılar. 

 Böyle bir laboratuvar sadece parçalanmış Avrupa’yı birleştirmekte 
öncülük etmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkelerin kendi olanakları 
ile gerçekleştiremeyecekleri büyük bir tesise imkânlarını birleştirerek 
ulaşmalarını sağlayacaktı.

•	 Louis de Broglie bu düşünceyi 9 Aralık 1949 da Lozan’daki “Avrupa 
Kültür Konferansında” dile getirdi.

•	 5. UNESCO Konferansında (Floransa 1950) Isidor Rabi uluslararası 
bilimsel işbirliğini geliştirmek üzere bölgesel laboratuvarlar 
kurulmasını önerdi.

•	 İki ay sonra 1951 de Paris’te 11 ülke Avrupa Nükleer Araştırma 
Konseyi kurulmasına karar verdi.

•	 Kuruluş anlaşması 12 ülke tarafından 1953 de imzalandı. 

•	 Danimarka, Fransa, Batı Almanya, Yunanistan, Italya, Hollanda, 
Norvec, Isvec, Isvicre, Ingiltere ve Yogoslavya parlamentolarının 
onaylarının 29 Eylul 1954 tamamlanması ile 1952 de kurulan geçici 
Avrupa Nükleer Araştırmalar Konseyi yerine Avrupa Nükleer 
Araştırmalar Organizasyonu (CERN) kurulmuş oldu.

Bilimde Hayallere 
Yolculuk “CERN”

Muzaffer EFE
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
Biyoloji Öğretmeni
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 Kurumun kısa adı CERN, 1952’de Avrupa da dünya 
çapında bir araştırma kurumunu kurmakla görevli 
Fransızcada “Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire”, İngilizcede “European Council for Nuclear 
Research” isimli yapıdan geliyor.

 İsmindeki “Nükleer” kelimesi kurulduğu tarihlerde, 
maddeyi anlamaya çalışan fizikçilerin çoğunlukla 
atomun ve çekirdeğin yapısı ile ilgileniyor olmasından 
kaynaklanıyor.

 Bugün maddenin temel yapı taşlarını ve aralarındaki 
etkileşmeleri inceleyen bilim dalına “Parçacık Fiziği” 
diyoruz.

 Kurulduğundan bu yana Merkez, çok geniş 
katılımlı uluslararası işbirliğinin başarılı bir örneği 
olarak hizmet vermektedir. İsviçre ve Fransa sınırında 
yer alan ve Cenevre şehrine yakın olan CERN, dünyanın 
en büyük araştırma merkezlerinden birisidir. CERN’in 
kuruluş amacı, üye ülkelerin kendi bütçe olanakları 
ile gerçekleştiremeyecekleri araştırmaları ortak olarak 
yürütebilmektir. Günümüzde 80 ülkeden 500 enstitüyü 
temsil eden yaklaşık 8000 civarında araştırmacı 
(dünyadaki parçacık fizikçilerinin yarısı) CERN’de 
araştırma yapmaktadır. CERN, Nobel ödüllerine de 
layık görülen çok önemli bilimsel buluşların yapıldığı bir 
merkezdir. 

Cern’ün Bilim ve Teknolojideki Yeri
 Dünyada bilim ve teknolojinin gelişimi öncelikle 
temel bilimlerde üretilen bilgiye dayanmaktadır. 
CERN’in birincil amacı, maddenin temel yapısını 
dolayısıyla parçacıkları ve onları bir arada tutan 
kuvvetleri araştırmaktır. CERN’de, elektron, proton gibi 
temel parçacık demetleri parçacık hızlandırıcılarında 
çok yüksek enerjilere çıkarılarak çarpıştırılmakta, 
ortaya çıkan yeni parçacıklar dedektörler aracılığı ile 
algılanmakta ve özellikleri analiz edilmektedir. CERN’de 
yapılan deneyler bu güne kadar 5 Nobel Fizik ödülüne 
konu olmuştur. Günümüzde insanoğlunun bilgiye ulaşma 
ve iletişim amacıyla kullandığı World Wide Web (www) 
sistemi CERN’de keşfedilmiş ve geliştirilmiştir. 

 CERN’de yapılan araştırmalar, kullanılan ve 
geliştirilen teknolojiler dikkate alındığında dünya 
bilimine lokomotiflik yapmaktadır. CERN’de kullanılan 
teknolojilerin bir çoğu jenerik (doğurgan) teknolojidir. Bu 
teknolojilerin çıktıları arasında yeni ve akıllı malzemeler, 
süperiletken magnet, mikroelektronik, radyo frekans (RF) 
uygulamaları, vakum teknikleri, dedektör, görüntüleme, 
radyoterapi, veri depolama, veri işleme, uzay teknolojileri 
sayılabilir. Ayrıca CERN LHC çarpıştırıcısında üretilen 
bilgiyi toplamak, dünya genelinde dağıtmak ve işlemek 
üzere oluşturulan GRID ağ yapısı geleceğin internet 
altyapısı olarak yorumlanmaktadır.

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni Muzaffer EFE 
19-25 Temmuz 2015 tarihleri arasında Cenevre’de yapılan CERN 
TTP-4 Türk Öğretmen Çalıştayına katılarak yapılan çalışmaları 
yakında inceleme fırsatı buldu.
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 CERN’de 1959’da Proton Sinkrotronu (PS), 1976’da 
Süper Proton Sinkrotronu (SPS) ve 1989’da yerin 100 
metre altında 27 km’lik tünel içine inşa edilen Büyük 
Elektron-Pozitron çarpıştırıcısı (LEP) devreye girmiştir. 
Bu çarpıştırıcının 2001’de görevini tamamlamasından 
sonra aynı tünel içinde inşası 2008’de tamamlanan Büyük 
Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) 4 büyük deney sistemi 
(ATLAS, CMS, ALICE ve LHCb) ile önemli araştırma 
ve buluşların eşiğindedir. Bu deneyler “Yüzyılın Deneyi” 
olarak anılmaktadırlar. LHC-ATLAS deneyinde Türkiye 
dahil 37 ülkeden 169 üniversite ve enstitüden 2500 bilim 
insanı, LHC-CMS’te ise yine Türkiye dahil 38 ülkeden 
1900 bilim insanı görev yapmaktadır. Bu deneylerdeki 
uluslararası işbirliğinin boyutu bu rakamlardan kolayca 
anlaşılabilmektedir.

Türkiye neresinde?
 Ülkemiz, 1954 yılında kurulan CERN’de 
1961 yılından bu yana Gözlemci Ülke statüsünde 
bulunmaktadır. Özellikle 70’li, 80’li ve 90’lı yıllarda Türk 
bilim insanları CERN’de yapılan deneylerde TUBİTAK 
desteği ile yer almışlardır. 2005 yılında Başbakanlık, CERN 
faaliyetlerinin koordinasyonu konusunda Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu’nu (TAEK)görevlendirmiştir. TAEK 
bu çerçevede öncelikle bir “CERN Ofisi” oluşturmuş 
ardından 2006 yılında bünyesinde oluşturduğu 13 üyeli 

LHC-ATLAS deneyinde Türkiye dahil 37 ülkeden 169 üniversite 
ve enstitüden 2500 bilim insanı da katılmıştır.
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“CERN Bilim Komitesi’nin de önerileri doğrultusunda 
CERN ile 14 Nisan 2008 tarihinde bir ikili işbirliği 
anlaşması imzalamıştır. Yine TAEK tarafından 27 
Ocak 2009 tarihinde CERN Konsey Başkanlığına 
yazılan bir mektupla Türkiye’nin CERN’e tam üye 
olma başvurusu yapılmıştır. CERN Konseyi 17 Aralık 
2010 tarihlerinde yaptığı toplantıda Türkiye’nin Tam 
Üyelik Adaylığını kabul etmiştir. Üyelik antlaşması 
TBMM’de 12 Mayıs 2014 yılında imzalanmıştır.

 Günümüzde CERN’de yapılan ATLAS, CMS, 
ALICE, CAST ve CLIC gibi deney ve projelerde çalışan 
Türk bilim insanları Ankara Üniversitesi, ODTÜ, 
Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve 
Doğuş Üniversitesi ana grupları altında faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. Günümüzde, kısmi veya tam 
zamanlı olarak yurtiçinden veya dışından CERN’de 
bulunarak araştırmalarda yer alan Türk bilim insanı 
sayısı yaklaşık 250 civarındadır. Tam üyelikle birlikte 
bu sayının zaman içinde binlere yükselmesi mümkün 
olacaktır.

1959’da yapılan Proton Sinkrotronu.

Cenevre’de yapılan CERN TTP-4 Türk Öğretmen Çalıştayına katılan 
öğretmenlerimiz eğitim esnasında.
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Dil’e Dair

 Ahmet ÇEVİR
Kılıçarslan Anadolu Lisesi Dil 
ve Anlatım ile Türk Edebiyatı 
Öğretmeni

 “Dil; insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, 
kendine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar 
çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen 
devirlerde atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden 
örülmüş içtimai bir müessesedir.”

 Rahmetli Muharrem Ergin böyle tanımlamış dili. Bu 
tanım, dil için yapılmış en kapsamlı tanımlardan biri, dört 
argümandan oluşuyor. Birincisi dilin işlevi ile ilgili, yani dilin 
bir iletişim aracı olması hususiyeti. Evet dil, bir arada yaşamak 
zorunda olan insanların birbirleri ile anlaşabilmeleri için 
gerekli en önemli araç. İkincisi dilin bir canlı varlık gibi kendine 
özgü kanun ve kurallarının olmasını ve dış müdahaleleri 
kabul etmemesini ifade ediyor. Türkiye’de 1932’de Türk Dil 
Kurumunun kurulmasından sonra, dile yapılan birçok sunî 
müdahalenin akamete uğradığı düşünülünce bu husus daha 

iyi anlaşılıyor. Üçüncüsü, bana her zaman çok ilginç gelmiştir, 
dilin bir gizli antlaşmalar sistemi olması. Bu ibare dilin 
milleti oluşturan en önemli özelliklerden biri olduğunu ifade 

ediyor. Aynı dili konuşanlar aynı duyuş, düşünüş, anlayış 
ve kavrayışa sahiptir. Dördüncüsü ise, dilin seslerden 

oluşmasını ve toplumsal bir işlev ifa etmesini anlatıyor. 
Birtakım sesler düzenli birlikteliklerle bir anlam 
oluşturuyor ve bu da toplumu oluşturan bireylerin 
iletişimini sağlıyor. Hikmet nazarı ile bakabilenleri 
hayrete düşürebilecek bir durum.

 Düşünce ile kelime arasında çok sıkı bir bağ olduğu, 
düşünce dünyasının genişliği ile duygu ve düşünceleri 
en doğru ve etkili bir biçimde anlatabilmenin ve 
başkalarının duygu ve düşüncelerini en doğru biçimde 
anlayabilmenin bilinen kelime sayısı ile doğrudan ilişkili 
olduğu aşikar. TDK güncel sözlüğüne göre Türkçede 
yüz on bir bin yirmi yedi kelime var. Bu, Türkçenin 
dünya dilleri arasında ifade kabiliyeti açısından çok 
önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Ancak dili 
kullananlar bu büyük kapasitenin ne kadarına vakıf.  
Yapılan araştırmalar sokaktaki insanın 250-300 kelime 
ile konuştuğunu gösteriyor. Düşünce dünyasının 
kısırlığının ibretlik bir vesikası bu durum.

 Kelime haznemizi geliştirmeliyiz. Bunun da en 
kestirme yolu kitaplar. Kitap okuma alışkanlığının 
kelime haznesinin gelişimine büyük katkı sağlayacağı 
herkesçe malum. Okuma esnasında karşılaşılan 
anlamı bilinmeyen kelimelere sözlükten bakılmalıdır. 
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Ayrıca sözlük okuma diye bir etkinlik de yapılabilir 
zannediyorum. Ama akıldan çıkarılmaması gereken 
en önemli husus, “kitap okuma faaliyetinin; somut 
birtakım beklentilerle yapılabilecek bir faaliyet 
olmadığı, insanın hayatı anlama ve hayata müdahil 
olabilme yeteneğini geliştirecek bir faaliyet olduğu” 
gerçeğidir diye düşünüyorum.

 Yüzyıllar içerisinde ortaya çıkan tecrübelerin 
hülasası olan deyim ve atasözlerinin anlamı kısa 
yoldan ve en etkili bir biçimde ortaya koymada 
büyük bir işlev yüklenebileceğinin unutulmaması 
gerekir. Deyim ve atasözlerini öğrenmeye ve yerinde 
kullanmaya çalışmalıyız.

 “Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan 
duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimi.” 
olarak tanımlanan diksiyonun önemini biliyoruz. 
Türkçe konuşan herkesin diksiyon eğitimi alması tabii 
ki mümkün değil. Ama en azından herkes diksiyonun 
ve güzel konuşmanın önemini kavramalı,  Türkçeyi 
doğru kullananlara kulak vermeli, bu konuda gayret 
sarf etmelidir.

 Bu arada Öztürkçe tartışmalarına da temas 
etmek gerekir. Türkçede binlerce yabancı kökenli 
kelime var. Bu konuda en doğru yaklaşım sanıyorum 
Nihat Sami Banarlı’nınki. Türkçeye yerleşmiş ve 
onlarca yıldır kullanılan kelimeleri Türkçeleşmiş 
kelimeler olarak görmemiz yerinde olacak. Yoksa 
işin içinden çıkmak zor. Mesela “kalem” kelimesini 
Arapça kökenli diye atmak o kelimeyle birlikte 
yüzlerce deyim ve atasözünü de atmak demektir. Bu 
da dili kısırlaştırmaktan başka bir şey değil. Zaten 
kalemden daha güzelini nasıl bulacağız? 

 İlk defa lisedeki edebiyat hocamdan duymuştum: 
“Mesele oldu sorun, dedeyle anlaşamaz torun”. Dede 
mesele diyor, torun sorun diyor, her ikisi de aynı şeyi 
söylüyor ama anlaşamıyorlar. Yerleşik kelimelerin 
yerine Öztürkçe diye yeni kelimeler kullanmak bunun 
gibi birçok tuhaflığa da yol açıyor. Günümüzde ‘mesela 
örneğin’ diye söze başlayan, kendilerine gösterdiğimiz 
‘ilgi ve alaka’ya teşekkür eden, bize ‘sağlıklı ve sıhhatli’ 
günler dileyen insanlarla karşılaşmak işten bile değil. 

 Türkiye’de kuşaklar arası iletişimsizliğin en 
önemli nedeni dildeki bu değişim olsa gerek.  Daha 
yazılmasının üzerinden bir asır bile geçmemiş 
Milli Marşımızı bile anlayamayacak derecede dile 
yabancılaşmış durumdayız.  “Şapka”yı Ruşça, “kravat”ı, 
“ceket”i, “pantolon”u, “külot”u Fransızca, “atlet”i 
Yunanca, “çorap”ı Farsça diye atsak; hafazanallah 
sadece gömlek ve ayakkabı ile kalırız. İşin şakası bir 
yana, şair İsmet Özel bir televizyon konuşmasında 
şöyle demişti: “Ben Öztürkçe konuşacağım diyen 
biri hiçbir şey diyemez. Çünkü ‘hiç’ Farsça, ‘şey’ 
Arapçadır.” Evet ‘şey’ bile yabancı kökenli. Ama biz 
‘şey’siz ne yaparız. 

 Son zamanlarda gençlerin ve hatta belirli bir 
eğitimden geçmiş fertlerin konuşmalarında kulak 
misafiri olduğumuz; “Sen direk soruyu sor.” , “Manyak 
güzel bir filmdi.” , “Bu korkunç bir başarıydı.” , 
“Artı ben bunu söylemiştim”, “Atıyorum, sen sınavı 
kazanamadın.” gibi cümlelerdeki “direk”, “manyak”, 
“korkunç”, “artı”, “atıyorum” gibi kullanımların 
yanlışlığının farkına da bir an evvel varmalıyız. Yoksa 
kısa bir süre sonra bu tür yanlışlara da alışacağız gibi 
geliyor.

 Bir başka konu da argonun ve küfürlü 
konuşmaların özellikle gençler arasındaki yaygınlığı. 
İnsanlar ağızlarından çıkanı duymuyor veya 
söylediklerinin ne anlama geldiğini bile bilmiyor. 
On, on beş yıl önce kavga ve hatta cinayet sebebi 
olan sözleri, gençlerin yanından geçerken birbirlerine 
söylediklerini duyabiliyoruz. Zarafet, nezaket ve 
letafetin milletimizin şiarı olduğu, dili kullanırken 
bu hususların gözden uzak tutulmaması gerektiği ve 
kaba söz ve davranışlardan kaçınılmasının önemi bir 
kez daha irdelenmelidir.

 Sonuç olarak, İsmail Habib Sevük’ün  “ … vatan 
ki milletin yarattığı mefharetler mecmuasıdır; gövdeye 
can gibi vatanı yaşatan millet ise, milleti millet yapan 
da dildir. Dilin vatandan daha mukaddes olduğunu 
anlamak için tarihlere bakmak yeter. Giden vatanlar, 
dilleri diri kalan milletler tarafından kurtarıldı, fakat 
dili giden milletlerin ne vatanları kaldı ne kendileri 
…” sözü üzerinde bir daha düşünülmelidir.
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Milli Eğitim Müdürlüğümüzden 
Bir Uluslararası Proje Daha: 
“Mentoring”

 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar 
kapsamında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de ortakları arasında 
bulunduğu ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Mentoring Between 
Teachers in Secondary and High Schools” adlı projenin ikinci toplantısı 25 
Haziran 2015 Perşembe günü Kütahya’da gerçekleştirilmiştir. 

 Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortakları arasında bulunduğu 
konsorsiyum üyeleri arasında Polonya, Romanya, İspanya, Portekiz, 
Yunanistan bulunmaktadır. 19 Ocak 2015 tarihinde Polonya’nın Krakow 
kentinde yapılan açılış toplantısı ile başlayan proje 3 yıl boyunca sürecektir.

 Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü evsahipliğinde gerçekleştirilen 
ikinci toplantı ile proje çıktıları arasında yer alan ortaokul ve liselerde 
görev yapan öğretmenlere yönelik koçluk sistemi kapsamında yeni eğitim 
programlarının tasarlanmasına ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirilmiş 
ve hazırlanacak olan rehber kitabın içeriği hakkında görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.  Avrupa Birliği tarafından Erasmus+ programı altında finanse 
edilen “Mentoring Between Teachers in Secondary and High Schools” adlı 
projenin üçüncü toplantısı, 2015 Kasım ayında Romanya’nın Sibiu kentinde 
Universtatce “Lucian Blaga” din Sibiu evsahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

 Projenin toplam bütçesi 279.593 €’dur.

 Proje ortakları arasında Polonya (Özel Öğretmen Eğitimi Kurumu), 
Yunanistan (Eğitim Bakanlığı), İspanya (Danışma ve Araştırma Şirketi), 

25 Haziran 2015 tarihinde 
Kütahya Hilton Garden Inn’de 
gerçekleştirilen toplantı.
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Romanya (Üniversite)ve Portekiz (Üniversite) yer 
almaktadır.

 Proje amaçları
1. Avrupa Birliği çapında ortaokul ve liselerde görev 

yapan öğretmenlere yönelik uygulanan koçluk 
sistemlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi

2. Ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlere 
yönelik koçluk sistemi kapsamında yeni eğitim 
programlarının tasarlanması

3. Çevrimiçi (Online) Öğretmen Koçluğu Eğitim 
Programı’nın geliştirilmesi

4. İyi uygulama ve deneyimlerin karşılıklı değişimi

5. Geliştirilecek olan Öğretmen Koçluğu Eğitim 
Programı’nın pilot uygulamalarının yapılması

6. Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamındaki etkinlikler.

Proje Çıktıları
1.Anket uygulaması

2.İhtiyaç Analizi 

3.Araştırma Veritabanı

4.El Kitabı 

5.Eğitim Kiti

6.Eğitim Programına Yönelik Pilot Uygulamalar

7.Uygulama Raporları

8.Uygulama İlkelerinin Belirlenmesi

9.Ara Rapor (Pilot Uygulamaların Değerlendirilmesi),

10.Final Raporu

11.Okullara Yönelik Pratik Bilgiler El Kitabı

12.Proje Yaygınlaştırma Kiti

13.Mutabakat Zaptı

14.Final Konferansı

Gerçekleştirilen Faaliyetler 
1. I.Yürütme Kurulu Toplantısı 20 Ocak 2015 

tarihinde Polonya’nın Krakow kentinde 
gerçekleştirildi.

2. Proje ortakları tarafından geliştirilen Ülke 
İhtiyaç Analizi Anketi ortak ülkelerdeki kurum 
müdürlerine ve öğretmenlere uygulanmış ve 
katılım aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

İspanya:38

Polonya:90

Portekiz:76

Romanya:53

Türkiye:158

Yunanistan:73

Toplam:488

3. Anket sonuçları değerlendirilerek rapor 
halinde http://edu-mentoring.eu/raport.html 
linkinde paylaşıma sunulmuştur.

4. Araştırma Veritabanı (Research Database) 
kapsamında bu alanda yapılan çalışmalara 
ilişkin detaylı bilgi http://edu-mentoring.
eu/database.html adresinde tablo halinde 
sunulmuştur.

5. II.Yürütme Kurulu Toplantısı 24 Haziran 
2015 tarihinde Kütahya’da gerçekleştirilmiştir.

6. Kütahya’da gerçekleştirilen toplantı ile “The 
method (model) of mentoring between 
teachers in secondary and high schools” adlı 
kitabın içeriği ve konu başlıkları ülkelere göre 
belirlenmiştir.
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Milletler vardır, hadiselere yön veren… 
Hadiseler vardır, milletlere yön veren… 
Ve kişiler vardır, ne kadar büyük ve zor 
olursa olsun hadiselere yön veren...

 Tarihe birçok kere yön veren bir millet TÜRKLER… 
Hep zirvelerde dolaşmış bir milletin ahfadını, tarihsizler 
bilmese de cihan onları çok iyi tanımaktadır...

 Türkülere mevzu olup destanlara renk katan ve 
dünyanın dört bir yanında  yüce burçlardaki bayraklar 
gibi selamlanan, bu muhteşem millet, bütün bir tarih boyu 
karaların HIZIR’ı deryaların da İLYAS’ı sayılagelmiştir.

 Allah Resulü “ İstanbul, elbette fetholunacaktır… 
Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden 
asker ne güzel asker…” buyurmuştu. Rasülullah’ın övgüye 
lâyık gördüğü ölümsüz kahramanlar ve komutanların 
komutanı genç padişah… 21 yaşında bir delikanlı Sultan 
Fatih… Hadis-i Şerifte yad edilen cennetlik ordu… 
Allah’ın (c.c) Resulünün müjdesine ulaşmak için çırpınan 
mübarek asker…

  Burçlara bayrak diken, şahadetiyle bayraklaşan, 
Ulubatlı Hasan… Fatih’in ve fethin manevi mimarları 
Molla Gürani, Akşemseddin-i Veli…

 Bir kalbe iman ve azim girince tepeler dümdüz, 
yollarda pürüzsüz olur. En güzel emir ve en güzel asker 
gökler ötesinde kendine gelen mesai terinden meydana 
getirdiği lücceler içinde gemiler yüzdürerek koşuyordu. 
Asırlardır beklenen bir rüyanın gerçekleşmesiydi bu!.. 
Güvercinin kanadında, velilerin yâdında, eşsiz önder 
son kılavuzun vadinde, müjdesi çoktan verilmiş bir kutlu 
mefkurenin tahakkukuydu bu… 

 Her karış toprağından şüheda fışkıracak gibi 
duran ve bir seccade gibi uzanan Anadolu toprakları; 

Bu Yazı, Başta Doğu Türkistan’da 
ve Urumçi’de Müslüman Türk’ün 
Kanını Akıtan Çin Emperyalizmi 

Olmak Üzere; Hafızasını Kaybetmiş 
Batı Emperyalizmine; Tarihi ve 

Tarihini Unutanlara  İthaf(!) 
Olunur!...)

Dile Gel 
Anadolum!.
Feyyaz ALBAYRAK
Kütahya Gediz Fen Lisesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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hoşgörünün şefkatin ve merhamet bayrağını 1000 yıldır 
dalgalandırmanın gururunu ve şerefini taşıyor… 

 Dile gel Anadolu’m!.. Bana tarihimi anlat… Aman 
dileyene kılıç kaldırmayan, nefsini gönül potasında eriten 
cesur yürekleri, alperenleri, Horasan Erenleri’ni anlat!..

 Bana yaratılanları yaratandan dolayı hoş gören 
YUNUS’u anlat… Mecusileri, putperestleri ve tövbesini 
yüz bin kere bozanları bile dergâhına çağıran, o tılsımlı 
daveti ile gönüllerimizin kafdağına takva bayrağını diken 
gönüller sultanı MEVLANA’yı anlat…

 Bana FETH-İ MÜBİN’i anlat... Kilisenin, havranın 
yanına kalem gibi dikilen minarelerin şuurunu anlat… 
Kızılelma ülküsüne at koşturan Süleyman’ı anlat bana 
!.. Türk’ün atının nalları altında küçülen dünyayı anlat... 
Bana KABE’ye hükmetmeyi değil, hizmetkâr olmayı 
tercih eden Yavuz Sultan Selim Han’ı anlat!..

 Bizler büyük fethi gerçekleştiren şanlı bir ecdadın 
torunlarıyız. Kosova’da şahadet destanları yazan Murat 
Hüdavendigarlar, Niğbolu ‘da mağrur ve zalim Frenk 
krallarına; “Ehl-i imana bu zulmü yapmasınlar, yoksa… 
Sen Piyer’in mihrabında atıma ot yedirmesini bilirim…” 
diye ferman gönderen YILDIRIM, dünya haritasını 
göstererek “Bir hükümdara çok, iki hükümdara az!” 
diyen Koca Yavuzlar; Ne güzel komutan ve ne güzel asker 
diye övülen Fatih ve şanlı ordusu bizim ecdadımızdır.  

 Salibin, atının üzengisini öpmek için yarışa girdiği 
Kanunî, Prut’ta Türk ordusunun kudret ve azameti 
karşısında ölüm korkusu içinde sinir krizleri geçiren Rus 
Çarı Deli Petro’nun köpekler gibi alçalışını seyreden yine 
bizim ecdadımızdır.

 Bana Doğu Türkistan’dan anadoluya ıtır kokuları 
saçan Hoca Ahmet YESEVİ Hazretlerini anlat... Bana, 
Bilge Kağan’dan Dede Korkut’a uzanan bilgeliği anlat… 

 Anadolu topraklarını 1071’de Malazgirt mührüyle 
tescil eden, kanıyla imzalayan Alparslan’ı ve şehitlerini 
anlat…

 Dile gel ANADOLUM… Çanakkale’de destanlaşan 
ve tarihe sığmayan Kahramanlığıyla ölümsüzleşen 
MEHMETÇİK’i anlat…”Size savaşmayı değil, ölmeyi 
emrediyorum.”diyen Mustafa Kemal’i anlat bana… 
Rengini kanından alan, şehidimin son örtüsü olan 
ALBAYRAK’ı anlat… Anlat ki volkan gibi kaynayan 
yürekler serinlesin… 

 Tarihimiz, kahramanların cirit attığı, dağları sıra 
sıra geçit yaptığı bir zirvedir… 

 Mete desen Kürşat,  Atilla desen Alparslan, 
Tonyukuk desen Nizam’ül Mülk, Fatih desen cihangir 
Yavuz; Mevlana, Yunus, Akşemseddin desen, dağlar 
taşlar dile gelir; Süleyman Çelebi’yle yıkanıp dururlar… 
Onda Karacaoğlan’nın yaylası, Köroğlun’un narası, 
Veysel’imin gönül gözü, Nasreddin Hocamın ince zekâsı, 
nüktesi; Itri’nin sedası; Sinan’ımın dünyayı kucaklayan 
Selimiye’si vardır. Onda Nene Hatun’un Sabiha Bacı’nın 
Çoban Çeşmesi gibi kaynayan, Yayla Pınarı gibi akan 
yüreği namusu vardır…

  Bugün, tarih yazan değil, tarih yapan necip Türk 
milletini unutarak Doğu Türkistan’ ve Urumçi’yi kana 
bulayanları asla unutmayalım ve hafızalarımıza kazıyalım. 
Unutmayalım ki, hakkımızda şer zannettiğimiz bu zulmü 
Allah(c.c.), hayırlara tebdil eylesin!.. Herkesin bir hesabı 
varsa, yüce Mevla’nın da bir hesabı vardır!..
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İlimiz Ali Güral Lisesi’nden 
Örnek Bir Proje: “Biz Kadınlar”

 Ali Güral Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından 
hazırlanan ve yürütülen “Biz Kadınlar” adlı proje ile  
lise seviyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin 
topluma aktif katılımlarının sağlanması ve kadın hakları 
konusundaki bilinç düzeylerinin artırılması amaçlandı.

 Proje kapsamında öğrencilere uygulanan anket 
ile öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin 
algıları belirlendi. Yine proje kapsamında 28 Nisan 2015 
tarihinde Kütahya Hilton Garden Inn otelde düzenlenen 
panel ile öğrencilere ve diğer katılımcılara “Anayasal ve 
Medeni Haklar”, “Semavi Dinlere  Göre Kadın Hakları”, 
“Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” ve “Kadın Liderlik 
Eğitimi” konularında bilgi verildi. Panele Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin ÇELİK de katıldı. 

 Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Coşkun Esen: “Kadınlar, hayatımızın 
her anında varlıklarıyla onurlandığımız,  bizi eğiten, 
yetiştiren, bizi biz yapan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati 
bizlere sonuna kadar sunan, fedakârlık sembolü ve  
topluma şekil veren varlıklardır. Bu ve buna benzer sosyal 
sorumluluk projelerine her zaman destek oluyoruz. 
İstikbalimizin sahibi çocuklarımızda kadınların değerine 
dair bir farkındalık oluşturmak, gelecek adına bizleri 
umutlandıracaktır.” dedi.
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Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Nesrin ÇELİK 
konuşmalarını yaparken.

Konferansa protokoldan başka çok sayıda öğrencii velisi ve STK temsilcileri de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun ESEN konuşmalarını 
yaparken.
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 Köprüören Tek Termik İlk-Ortaokulu tarafından 
aşırı ve yanlış beslenme alışkanlığı olan obezite hastalığına 
dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, 
Köprüören Tek Termik İlkokulu, Köprüören Tek Termik 
Ortaokulu, Parmakören Ortaokulu, Linyit Ortaokulu, 
Evliya Çelebi Ortaokulu, İnköy Ortaokulu, Şehitler 
Ortaokulu,Sırören Ortaokulu  öğrencileri,Kütahya İl 
Milli Eğitim  Şube Müdürlerimizden Veli DAROVA, 
İbrahim SAK ve Ali KÜÇÜKÇAKIR,  görevli 
jandarma memurları, öğretmenler ve öğrenci velileri 
katıldı. Köprüören Tek Termik Ortaokulunda başlayan 
yürüyüşte öğrenciler, ellerinde ‘Hareketli Yaşam, Sağlıklı 
Köprüören, ‘Giden Kilolar, Gelen Sağlık Olsun’, ‘Ölçülü 
Ye, Tempolu Yürü, Sağlıklı Kal’ yazılı pankartlarla 
vatandaşlara mesaj verdiler,  okul çağı çocukları için 
sağlıklı beslenme önerilerinin yer aldığı broşürler 
dağıttılar. 

Obeziteye Karşı 
Yürüyoruz
Köprüören Tek Termik İlk-Ortaokulu işbirliğiyle 
başlatılan ‘Obeziteye Karşı Yürüyoruz’ projesi 
kapsamında, Köprüören Köyünde, obezite 
hastalığına dikkati çekmek amacıyla 21 Mayıs 
2015 tarihinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe öğrencilerimizin yanısıra çok sayıda 
öğretmen ve  öğrenci velisi de iştirak etti.

Öğrencilerimizin  ellerinde  dövizlerle birlikte 
obezite karşı  yürüdüler.
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Özel Eğitim öğrencilerimizin tiyatro gösterisi büyük beğeni 
topladı.

“Haydi Tut Elimden ”
Özel Eğitim Şenliği Projesi

 Bu projenin  amacı Türk Milli Eğitim sistemi 
içerisinde engellerinden dolayı normal öğretim 
programlarından yararlanamayan zihinsel ve işitme 
engelli bireylere önemsendiklerini hissettirmek, onların 
sosyal becerilerini sergilemelerine,  akranlarıyla  birlikte 
olmalarına, başarılarını ortaya çıkarmalarına  fırsat 
tanımak ve toplumda farkındalık yaratmaktır.

       Özel Eğitim kurum ve okullarımızda okuyan 
öğrencilerimize uygulanan “Pozitif Ayrımcılık” temel 
dayanağımızdır.

Projenin öngörülen hedefleri :

       Zihinsel ve işitme engelli bireylerin, ailelerinin ve tüm 
yakınlarının motivasyonunu ve farkındalığını artırmak,

       Dezavantajlı bu çocukların akranları ile kaynaşıp 
bir araya gelmesine katkıda bulunmak, böylece, onlara 
ilişkin toplumsal önyargılara son vermek, toplumsal 
aidiyet duyguları pekiştirmek,

   Yalnız olmadıkları hissi kazandırılan ya da bu 
hissi güçlendirilen tüm bu bireylerin, üretkenliklerini 
artırmak, topluma daha yararlı bireyler olmalarına katkı 
sağlamaktır.

 Bu kapsamda 27 Mayıs  2015 tarihinde Sevgi 
Yolu’nda pankart ve dövizler yürüyüş yapılmış, ardından 
da Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda eğlence platformu 
oluşturulmuştur. 

 Projenin ikinci bölümünde ise; 1 Haziran 2015 
tarihinde Kültür Sarayı’nda düzenlenen programda özel 
eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hazırladığı çeşitli 
gösteriler sergilenmiştir.
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Değerler Eğitimi 
Projesi

 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü  olarak “Kütahya 
Değerler Eğitimi Projesi (KÜDEP)”ni yürütüyoruz.   
Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin 
kazandırılmasını, öğrencilerde değerlere karşı duyarlılık 
oluşturulmasını, bunların davranışa dönüştürülmesini ve 
kültürel kodların güçlendirilmesini amaçlayan bu proje; 
2014-2018 yılları arasında 8 dönem boyunca Kütahya’nın 
merkezindeki ve ilçelerindeki resmi-özel anaokullarını, 
ilkokulları, ortaokulları ve liseleri kapsayacak şekilde 674 
okulda, 6273 öğretmen ve 98.972 öğrenci ve velilerine 

yönelik olarak uygulanacaktır. 2014-2015 eğitim 
öğretim yılında uygulanmaya başlayan projemizde 
doğruluk-saygı-sevgi, hoşgörü merhamet, ahlaklı olmak, 
yardımlaşma-paylaşma-dayanışma, irade-sabır-edep, 
sorumluluk, vicdan-vefa değerleri üzerinde durulacaktır. 
Proje kapsamında  afiş pano, kavram haritaları, Biz Bir 
Aileyiz (Sevgi Evleri Kardeşliği, Mektup Kardeşliği), 
Büyüklerle  sohbet-Örnek Şahsiyetleri Ziyaret(Farklı 
etkinlik ve geziler) (Belirlenen periyotlarla huzur evlerini 
ziyaret),Unutulmayan Değerler(Kültürel Değerler) 
Mektup Kardeşliği-Veliye Mektup-Geleceğe Mektup-
Değerli Günlüğüm, Trafikte Değerliyim, Değerlerimden 
sorumluyum (Tasarruf-Milli ve Manevi Değerler), Sohbet, 
Seminer, Yarışmalar (Afiş, Karikatür, Resim, Fotoğraf, 
Kısa Film, Öykü), Münazara Sergi(Öğretmenlere ve 
Öğrencilere),İyilik Ağacı, Görsel Etkinlikler (Sinema, 
Tiyatro, Çizgi Film)Tiyatro (Öğretmenden-Öğrenciye, 
Öğrenciden-Öğretmene) etkinlikleri uygulanacak ve 
proje sonunda  KÜDEP iyilik ağacı ormanı oluşturulacak 
ve  Değerler Eğitimi şenliği düzenlenecektir.

KÜDEP projemizi tanıtıcı afiş ve broşür çalışması yapılarak 
geniş çaplı  duyurular yapıldı.
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“Trafikte Değerliyim” temalı çalışmada öğrencilerimiz Cumhuriyet Caddesinde döviz, 
pankart ve sloganlar eşliğinde  yürüyüş yaptılar.

Trafikte Değerliyim
 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü  Ar-Ge birimi 
koordinatörlüğünü üstlendiği ve 2014-2015 ,  2017-2018 
eğitim-öğretim yılları arasında uygulanacak  “Kütahya Değerler 
Eğitimi Projesi (KÜDEP)” projesi kapsamında,  Saygı-Sevgi-
Doğruluk kavramlarını vurgulamak amacıyla  Kütahya Emniyet 
Müdürlüğü’yle birlikte saha çalışması yapılmıştır. Çalışmanın  
sponsorluğunu Kütahya Şoförler Odası üstlenmiştir.  
 “Trafikte Değerliyim” temasıyla yapılan çalışmada 
Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri Cumhuriyet Caddesinde 
döviz ve afiş açıp sloganlar eşliğinde yürüyüş yapmış, yine bu 
çalışma kapsamında Eskişehir Yolu Eski Otogar mevkiinde  
Trafik ekiplerinin kontrolünde araç çevirme uygulaması yapılmış,  
durdurulan araç şoförlerine trafikte saygının önemini vurgulayan 
çeşitli broşürler dağıtılmış ve ikramlarda bulunulmuştur.
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 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okulların 
tatile girmesiyle beraber “Eğitimde Yönetici Performansı” 
sloganıyla, Okul Müdürlerine Yönetici Formasyonu 
Kazandırma Kursları düzenledik. Kurslar 3 aşamalı 
olarak gerçekleştirildi. Birinci aşama kurs programı 26-
29 Ocak 2015, İkinci aşama kurs programı 15-17 Haziran 
2015, Üçüncü aşama kurs programı 7-8-9 Eylül 2015 
tarihleri arasında düzenlendi. Kurslarda eğitmen olarak 
Hacettepe, Eskişehir Osmangazi, Ankara ve Yıldırım 
Beyazıt Üniversitelerinin öğretim üyelerinin yanı sıra, 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinden Maarif 
Müfettişleri, Rehberlik ve Bilgi İşlem uzmanları görev 
aldılar. 

 Eğitimlerin açılış töreni 26 Ocak 2015 Pazartesi günü 
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 
yapıldı. Prof. Dr. Selahattin Turan’ın konferansıyla 
başlayan program, Prof. Dr. Hasan Onat’ın “Yeni Bir 
Uygarlığın Kurucu İlkeleri” konulu konferansıyla son 
buldu. 

 Kapanış programında konuşma yapan Milli Eğitim 
Müdürümüz Sn. Coşkun Esen, “Yöneticilik Formasyon 

Kursları’nın okul idarecilerine mesleki vizyon geliştirme, 
eğitim sahasındaki değişim ve gelişimi takip edebilme 
amacına yönelik kurslar olduğunu” ifade etti.  “Yeni 
görevlendirilen ve halen okul müdürlüğü görevlerini 
sürdüren yöneticilerin yürüttükleri görevlerde başarılı 
olmaları, değişim ve gelişmeleri takip edebilmeleri, 
kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri için 
hizmetiçi eğitimlerin önemli olduğunu, bu bakımdan 
milli eğitim müdürlüğümüzün personelin hizmetiçi 
eğitim çalışmalarının düzenlenmesine büyük ehemmiyet 
verdiğini, bu kursların da bu amaca hizmet etmek 
amacıyla düzenlendiğini” söyledi.    

 “Eğitimde Yöneticilik Performansı”, “Yönetici 
Performansı” kurslarında okul müdürlerimize “Okul 
yöneticiliği, proje geliştirme, öğretim liderliği, yönetsel ve 
mesleki etik,  okul kültürü ve örgütsel davranış, eğitimde 
kalite yönetimi konularında eğitimler verildi. 

 Programlar sonunda katılımcılara katılım belgesi 
verildi.

“Eğitimde Yönetici Performansı”nın 
III. ve Son Aşaması  da Tamamlandı.
Kütahya Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen “Okul Müdürlerimizi Yeniden Üniversiteyle 
Buluşturduk!
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Eğitimde Yönetici Performansı eğitimlerinden kareler.
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 İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını 
bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları 
anlaşma, lisan, zeban, dil… Nasıl tanımlanırsa 
tanımlansın dilin insan hayatındaki yeri bir cümleyle de 
açıklanamaz, bir makaleyle de bir kitapla da…

 Ademoğlunun yaşadığı yıllar boyunca gizemini 
koruyan dil, şimdiye kadar çözülemedi. Dille ilgili soru 
işaretlerinin yerine noktayla biten cümleler gelemedi. İlk 
insanlar nasıl anlaşıyorlardı? Nasıl sesler çıkarıyorlardı? 
İlk insanlar konuşuyorlar mıydı, konuşuyorlarsa nece 
konuşuyorlardı? İngilizce mi, İbranice mi, Arapça mı, 
Türkçe mi? Yoksa Sümerce gibi kaybolan binlerce dil gibi 
onların da dili unutulan dillerden mi? Dilbilimciler bu 
soruların cevaplarını arıyorlar. Sadece dilbilimciler değil 
bunları merak eden; bazı devletler de devlet politikası 
haline getirmiş bu soruların cevaplarını. Dillerinin 
tarihini ilk insanlara kadar uzatırlarsa son insanlara da 
ulaştırabilirler, tüm dünyada aynı dilin konuşulmasını, 
kendi dillerinin konuşulması gerektiğini isteyebilirler. 
Mesela Hz. Adem ve Hz. Havva Türkçe konuşuyor 
olabilirler mi? Eğer Türkçe konuşuyorlarsa tüm dünyada 
da Türkçe ortak bir dil olabilir. Peki nasıl ulaşılacak ilk 
insanların seslerine? Bilindiği üzere sesin bir hızı var 
ve mesafe uzadıkça seste de bir dağılma, işitememe 
durumu oluyor. Bilim insanları da dağılan sesleri uzayda 
yakalamaya çalışıyorlar.

 Evrende hiçbir şey kaybolmaz, tıpkı bilgisayarda 
geri dönüşüm kutusundan silinen bilgiler, bilgisayardan 
sildiğimiz belgeler, telefondan silinen mesajlar, rehberdeki 
isimler gibi. Hepsine birkaç işlemle ulaşılabilir, hepsi geri 
getirilebilir. Aynı mantıkla çalışan bilim insanları ilk 
insanların seslerine ulaşabileceklerini düşünüyorlar.

 Düşünsenize ilk insanların seslerine ulaşıldığını, 
acaba konuşulan dil Türkçe olsa anlaşılır mı Türkçe 

Hakan İNCE 
Gediz Altınkent Ortaokulu 
Türkçe Öğretmeni

Türkche Hakkında
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olduğu? Biz elli yıl önce konuşulan Türkçeyi bile 
anlamakta zorlanıyorken ilk insanlar Türkçe konuşsa, 
ilk dil Türkçe olsa ne yazar. Çok eskiye gitmiyorum 
Nefî’den, Nâbi’den bahsetmiyorum, Namık Kemal’den, 
Mehmet Akif ’ten, Yahya Kemal’den de bahsetmiyorum. 
Yazarlarımızı, şairlerimizi geçtim Atamızın kurtuluş 
mücadelemizi anlattığı Nutuk’ta ne dediğini anlamıyoruz. 
Gençlerimiz, çocuklarımız Atalarının kendilerine 
hitaben söylediği “Gençliğe Hitabe”yi bile anlamıyorlar. 
İstiklâl Marşımızdaki çoğu kelimeyi bilmiyorlar... 

 Kelimelerin anlamları o kadar çok değişiyor ki 
her nasıl oluyorsa biz de değişimin içinde buluyoruz 
kendimizi. Kelimelerimiz köklü bir çınarın dalındaki 
sararmış bir yaprak gibi esecek hafif bir rüzgardan 
korkuyor. Televizyon, avantaj, star, şov, kola, flaş, şok, 
süper, sürpriz, kafe, foto, restaurant, fastfood, hotel... 
Bu kelimelerin hangisini bilmiyoruz? Kelimelerin 
yabancılaştığı şu zamanda yabancılaşan kelimeler de 
değişince işin içinden çıkılamıyor. Buyrun bir sohbete:

A:  slm

B:  slm

A:  nbr

B:  ii. u?

A:  ii

B:  asl?

A:  20 m ist u?

B:  19 f  ank

A:  ok. bye

B:  bye

 Dedim ya kelimelerin dilimize yerleştiği 
yetmiyormuş gibi bir de kısaltmalar başladı. 
Konuştuğumuz dil Türkçe mi diye düşünmeye başladım.
Böyle kelimeleri benimsemeden bir şeyler yapılmalı, 
gelecek yeni kelimelere önlemler alınmalı. Kelime 
türetmede dilbilimcilere danışılmalı, “buzdolabı, 
bilgisayar…” gibi dilimize yakışacak kelimeler bulunmalı. 
İlköğretimde “Türkçemiz” bilinci verilmeli. Meli, malı 
ekleyeceğimiz çok eylem var da gerçekleştirmek mesele.

 Dil için yapılacak tüm etkinlikler vatanımız, 
milletimiz, geleceğimiz içindir. Diline sahip olamayan 
bir millet geleceğine de sahip olamaz. İlk yazılı belgeler 
kimlerin? Sümerlerin. Hani Sümerler? Nerede yaşarlar? 
Yoklar. Neden? İşte bütün cevapların sonucu bu: Türkçe 
olmazsa Türkiye olmaz. Türkçeye sahip çıkılmazsa Türk 
kalmaz.
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Milli Mücadele Dönemi Halka Doğru 
Hareketi ve Köycüler Cemiyeti’nin 
Tavşanlı’daki Faaliyetleri

Ahmet ÖZTÜRK
Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Coğrafya Öğretmeni Fransız İhtilâli’nin getirdiği fikirler 19. yüzyılda 

çok uluslu imparatorlukları etkilediği gibi 
Osmanlı Devleti’ni de etkisi altına almıştır. 
Dünyadaki gelişmelere ayak uyduramayan ve 

çağın gerisinde kalan devlet, dağılmasını önlemek için 
çeşitli fikirler ortaya atmıştır. Bu fikirler genel olarak 
Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülüktür.

 Ülke içinde meydana gelen azınlık sorunları, büyük 
toprak kayıpları milliyetçi aydınları ve devlet adamlarını 
derinden etkilemiştir. Bu aydınlar bütün dikkatini 
devletin asli kurucuları olan Türklere ve onların yaşadığı 
Anadolu’ya çevirmiştir. Dolayısıyla yüzyıllardan beri 
ezilen, horlanan Anadolu halkı artık kurtuluşun temeli 
olarak görülmüştür.

 Bu ortamda 25 Mart 1912 yılında 190 Tıbbiyeli 
gencin çabalarıyla Türk Ocağı kurulmuştur. Türk 
Ocağı’nın amacı; “Türklerin milli terbiye ve ilmi, içtimai, 
iktisadi seviyelerinin yükseltilmesi ve Türk ırk ve dilinin 
kemaline çalışmak”1 olarak belirlenmiştir. “Halka Doğru” 
hareketi olarak da bilinen bu akıma göre; aydınlar Türk 
köylüsüne gidecek ve her yönden köylü geliştirilecektir. 
Ancak Türkçü düşüncelerin etkisiyle kurulan Türk Ocağı 
I.Dünya Savaşı yıllarında faaliyetlerini azaltmış daha çok 
salon edebiyatı yaparak günlerini geçirmiştir. Bu durum 
ocaktaki aksiyoner gençlerin eleştirisine neden olmuştur. 
Böyle bir atmosferde vatana bütün varlıklarıyla bağlı, 
idealist bazı genç doktorlar Türk Ocağı içinde “Köycüler” 
adıyla bir dernek kurmuşlardır.

 Bu kişiler köy hayatının zorluklarıyla mücadele 
konusunda eğitim vermek ve sağlık hizmetleri sunmak 
ve ekonomik alanda köylüye yardımcı olmak amacıyla 
halka gitmeye karar verirler. Bu cemiyet aynı zamanda 

1  Füsun Üstel, İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği Türk 
Ocakları,2008,s100 

Dr. Fazıl Doğan
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1920’de yoğunlaşan yabancı devletlerin istilalarına 
karşı bir direniş hareketinin örgütlenmesine de katkıda 
bulunmayı hedefliyordu.2

Nitekim Nisan 1919’da Dr. Reşit Galip başta olmak 
üzere Dr. Hasan Ferid, Dr. Fazıl Doğan, Giritli Mustafa 
Alp,ten oluşan dört kişilik bir doktor grubu, Tavşanlı’ya 
giderek Köycülük Hareketi’ni fiilen başlatmışlardır. Daha 
sonra Ocaklı Hayati Bey Tavşanlı’ya nahiye müdürü 
olarak gelmiş, Dr. Fazıl Doğan ve Giritli Mustafa, Emet’e 
yerleşmiştir. 3

Doktorların Anadolu’ya Gitme Kararı
O günleri Dr. Reşit Galip’in arkadaşı Dr. Fazıl Bey şöyle 
anlatmaktadır:

- “ Memleket Cihan Harbi’ni müteakip zâlimane bir istilaya 
maruz kaldığı esnada Irak’tan terhis olup dönüyordum. 
Reşit Galip’in, Dr. Hasan Ferit’le artık köylerde çalışmak 
üzere beni beklediklerini haber aldım. Hemen ilk günü 
görüşmemizde, istilânın verdiği elem ve keder acılarından 
duraklayacak yerde sürekli bir faaliyette çalıştığını ve 
neleri varsa satarak temin ettiği tıp malzemesi ve bir sürü 
kitap sandıklarını çivilemekle meşgul olduğunu gördüm. 

-“Nereye?” diye sordum.

-“Anadolu’ya, köylere!” dedi.

Duygu ve düşüncelerini bildiğim için hiç itiraz edemeden 
ve bir soru sormadan onu dinledim.4

2  M.AsımKaraömerlioğlu,Türkiye’de Köycülük,s285 

3  Füsun Üstel, İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği Türk 
Ocakları,s.118 

4 Ahmet Şevket Elman - Dr. Reşit Galip (1892-1934) 1955, s. 80 

Doktorların Kütahya’ya Gelişi
 “Arkadaşlarla konuşmamızdan bir vakit sonra ve 
ilk düşündüğüm şekilde Kütahya’nın Emet nahiyesine 
yerleşmek üzere hareket ettim. Öteki arkadaşlar Tavşanlı 
nahiyesinde yerleşeceklerdi. Kütahya’ya varınca tanıdığım 
bazı doktor arkadaşlara rastladım. İlk olarak onların 
zihninde bazı tereddütleri silmek için Kütahya’ya çalışmak 
üzere gelmediğimi söyledim. Maksadımı kısaca açıkladım. 
Mümkünse Kütahya’nın ileri gelenleri ile görüşmek 
istediğimi bildirdim. Onlarda memnun oldular ve hemen 
o akşam bir zatın bahçesinde toplanmak üzere ayrıldık. 
Görüşeceğim kimseleri de davaya inandırmak için çok 
güzel konuşmalara hazırlanarak gece o zatın bahçesine 
gittik. Bahçede havuz başında masalar hazırlanmıştı. 
Mezeler çok çeşitliydi. Rakı şişeleri aslanağızlarında 
soğumaya bırakılmıştı. Saz takımı mükemmeldi. Ben 
Anadolu’ya giderken tıpkı bir köylü ruh ve düşüncesiyle 
belki de onlara örnek olarak yaşamayı kararlaştırmıştım. 
Halbuki bu mecliste mühim olan memleketin hali 
değil, ziyafetin durumu idi. Ben içmiyordum, etraftan 
ısrar ediyorlardı. “Hele doktor sen gençsin içmezsin, 
çağırmazsın, hatırımızda mı yok yahu!” diye içirmeye 
uğraşıyorlardı. Gördüğüm manzara bana hüzün verdi. 
Oradan gizlice ayrılmaktan başka çare bulamadım. 

 İki üç gün sonra Doktor Reşit Galip ile Dr. Hasan 
Ferit de bütün teçhizatları ile geldiler. On-on beş sandık 
eşyayla dört genç doktorun böyle kuş uçmaz kervan 
geçmez yerlere gitmesi Kütahyalıları epey şaşırttı ve valiyi 
de kuşkulandırdı. Bu davranışımızın manasını bir türlü 
anlayamıyorlardı. Daha yerlerimize varmazdan evvel, 
takip ve kontrol edilmek üzere şifrelenmiştik.” 5

 Tavşanlı’ya geldiğimiz akşam nahiyenin ileri 
gelenleri ile karşılaştık. Sorulara şu şekilde cevap 
veriyorduk. 

5  Ahmet Öztürk, Milli Mücadelede Zor Yıllar, Tavşanlı- Emet,2014,s21 
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1916 Yılı Tavşanlı- Mülayim Tepe’den Görünüm

Doktorların 1919 yılında kaldıkları ev ve 
muayenehanesi

 “Memleketin en güzel yerleri ya düşman elindedir 
yahut da düşman eline geçmek üzeredir. Hem dertleşmek 
hem de doktorluk yapmak için kendimize sakin bir yer 
aradık. Münasip olarak da sizin köyleri seçtik, bize yardım 
ederseniz burada çalışacağız.” Bizim kendi aralarına 
girmemizden hoşlanmadıkları bu ağaların yüzlerinden ve 
riyâlı iltifatlarından besbelli idi.”

 Tavşanlı’da arkadaşların yerleşmesine yardım ettikten 
sonra kendime lâzım olacak ilaç ve malzemeyi de alıp 
onlara veda ettim.”6 

 O gün Reşit Galip İle Hasan Ferid Belediye başkanının 
evinde misafir kalır. Geçici olarak Macarların evi tutulur. 
Daha sonra Çavuşcami’nin yanındaki üç katlı ev kiralanır. 
Burası hem muayenehane hem de ev olarak kullanılır.

 Köylünün bu vatansever doktorları kabullenmeleri 
pek kolay olmaz. Çünkü kimse büyük şehirleri bırakıp 
da köylere gelmezdi. Toplumun özelliklerini yakından 
inceleyen Reşit Galip ve Hasan Ferid köylü ruhuna nüfuz 
çarelerini buldular. Köylülerin sağlıkla ilgili toplumsal 
hayatlarını olumlu şekilde değiştirerek yavaş yavaş 
telkinlere başladı.7 Mecburi bir görevi olmadığı halde kim 
büyük şehirleri bırakıp köylere gelirdi? Bu durum ister 
istemez köylüler arasında şüphe uyandırıyordu. İlk zaman 
halkın tedirginliğine ve tüm olumsuzluklara rağmen 
çalışmalarını ısrarla devam ettirdiler. Köylüler doktorların 
çalışmaları ve samimiyetleri sayesinde onları kabullendiler

 Reşit Galip ile Hasan Ferid uzak yakın fark etmeden 
nerede hasta varsa oraya yetiştiler. 

6  Ahmet Öztürk, Milli Mücadelede Zor Yıllar, Tavşanlı- Emet,2014,s22 

7  Ahmet Şevket Elman - Dr. Reşit Galip(1892-1934) 1955 ,s.80 
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 Bir gün Reşit Galip, elinde çantası ilçeye en yakın 
köy ve büyük köy Moymul’u ziyaretlerinden birinde 
Kuyu Başı Sokak’ta ev önü sekisinde güneşlenen bir 
çocuk görür. Dizinden aşağı sarkan entarisi içinde soluk 
benizli bir deri bir kemik, zayıf gence yaklaşır. 

-“Adın ne?”

-“Süleyman”

-“Baban var mı?”

-“Anam var, avluda.”

-“Gel göster bakalım.”

Reşit Galip avluda Süleyman isimli çocuğun annesi 
ile görüşür. Kendisinin doktor olduğunu söyler. Ana 
heyecanlanır. “Allah iyi olacak hastanın ayağına hekim 
gönderir” der ve devam eder:

-“ Hoş geldiniz, bu benim oğlum 17’sine giriyor. Yemesi, 
içmesi, iştahı yok. Her gün gözümün önünde eriyor” der.

Reşit Galip:

“ Bak anacığım, ben bunu tedavi edeceğim.Ya Eskişehir’den 
ya da İstanbul’dan bu ilaçları getirtebilirseniz oğlunuz 
Süleyman iyileşir. Korkmayın çakı gibi delikanlı olur.” 
diyerek teselli verir. Dr. Reşit Galip reçeteyi yazar anneye 

verir.8 

8  Mustafa GÜRER,Dünden Bugüne Moymul,2014,s. 226 

Tavşanlı’da kurulması Planlanan “Örnek Köy” 
Projesi
 Köycü Reşit Galip ile Hasan Ferid, köylüyü ekonomik 
olarak kalkındırmak ve borç batağından kurtarmak için 
“Örnek Köy” kurma projesini uygulamaya koymuşlardır.

 Bu projede Köycülerden bir bölümünün verecekleri 
ortak sermaye ile toprak satın alınacak ve tarımın her 
alanına elverişli bir arazi üzerinde kurulacak köydeki 
faaliyetlerin, işbölümü ve dönüşüm ilkesine göre ortak 
kasanın yönetimi köy ihtiyar heyeti tarafından yapılacağı 
vurgulanmaktadır. 

 Doktor arkadaşlarından olan aynı zamanda İzmir’in 
Yunanlılar tarafından işgalini Anadolu’ya telgraf çekerek 
haber veren Reddi İlhak Cemiyeti Başkanı Ragıp Bey, 9 
Eylül-14 Ekim 1919 tarihleri arası Tavşanlı ve Emet’te 
incelemelerde bulunmuş ve şu tespitlerde bulunmuştur.

 “Tavşanlı’da beraberce yaptığımız tetkikler 
esnasında sağlam toprak siyasetine geçmedikçe, böylece 
istiklâl kazanmadıkça layıkıyla köylülere faydalı 
olamayacaklarını  Hasan Ferit ve Reşit’le günlerce civarda 
dolanarak toprak aramaya başladık.”  sözleriyle köylülerin 
az da olsa topraklarını ekmesi gerektiği vurgulanmıştır.9 

 Ancak Köycüler Cemiyeti’nin İstanbul’da yaşayan 
üyeleri ile Anadolu’da görev yapanlar arasındaki 
anlayış farkı ve maddi problemler bu projenin 
hayata geçirilmesine imkân vermemiştir. 10Tavşanlı 

9 Yener Oruç. Atatürk’ün Fikir Fedaisi Dr. Reşit Galip Günümüz Gözüyle,s.50

10 Yusuf Sarınay, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları, s.178 

Dr. Reşit Galip Reddi İlhak Cemiyeti Başkanı 
Ragıp Nureddin
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Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşu
 Dr. Reşit Galip ile Hasan Ferid’in Köycülük 
arkadaşlarından dava vekili Hayati Bey o yıllarda nahiye 
müdürü olmuştu. İşte bu esnada Milli Mücadele başladı. 
Yunanlılar İzmir’e girdikten sonra “Reddi İlhak Cemiyeti” 
namına hareket etmeleri için Ragıp Nurettin Bey’den 
telgraf aldılar. Ve hemen civar köylere Milli Mücadele 
propagandasına başlayarak Tavşanlı teşkilatını kurdular. 
Reşit Galip Tavşanlı’da aynı zamanda Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin reisliğini de üstüne aldı.  

 Bu arada İtilaf güçlerinin baskısıyla Anadolu’da 
milli teşkilatlanmayı engellemeye çalışan Damat Ferit 
Hükümeti’nin Haziran 1919 tarihli valilere gönderdiği 
genelgede; “Milli faaliyetlerin yani işgalci güçlere karşı 
girişimlerin yasaklandığını bildirerek, buna uymayanlara 
pek insafsız davranılmasını, gerekirse İstanbul Divanı 
Örf-i Mahkemesi’ne gönderilmesi...” şeklinde genelgeye 
dayanarak Kuva-yı Milliye için yardım toplanmasını 
bahane eden İstanbul hükümetinin bir müfettişi Dr. Reşit 
Galip’i, halktan zorla para toplamak suçu ile mahkemeye 
sevketmiş,  fakat Kütahya Bidayet Mahkemesi11 ilk celsede 
beraatine karar vermiştir. 12

11 Osmanlı’da davaları birinci derecede gören ve çözümleyen ilk mahkeme. 

12  Uluğ İĞDEMİR,Yılların İçinden, s.293 

 Gönüllü olarak Tavşanlı’ya gelip eğitim, sağlık, 
ekonomi alanlarında çalışmış ve halkı işgallere karşı 
bilinçlendirmek için Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni 
kurmuş olan Tavşanlı’ya büyük hizmetleri bulunan 
Köycülerden Dr. Reşit Galip ile Hasan Ferid işgal tehlikesi 
üzerine başka yerlerde hizmetlerine devam etmek için 
Tavşanlı’dan ayrılmışlardır.

 Ancak Milli Mücadele bitince bu Köycülük 
düşüncesi unutulmamış halkevleri, köy enstitüleri, 
kooperatifler,  topraksız köylülere toprak sağlanması 
gibi projelerle tekrar hayat bulmuş ve Atatürk’ün 
“Köylü milletin efendisidir” sözüyle uygulamalar devam 
ettirilmiştir.

Kütahya Mutasarraflığının Dahiliye Nezaretine 5 Temmuz 1335 (1919) tarihli tezkeresi
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Kavgam / Kavram

Nusret GÜLER  
Akşemsettin Kız Anadolu 
İ.H.L Öğretmeni

Hangi deyimleri kullandığımızı 
hiç düşündünüz mü? Her 
deyim yaşamın bir kesitinin 
özgün ifadesi gibi görülür. Bu 
izafi de olsa kısmen haklılık 

payı vardır. “Lafı gediğine koydu” deyimi darb-ı 
mesel olmuş yer yer kullanılan ve duygularımızı 
tezahür ettiren bir yanı vardır. 

 Bu deyimi laboratuvara alalım ve yakın 
plan inceleyelim. Bu öncelikle ne zaman ve 
niçin söylenmiştir. Muhtemelen bir tartışma 
ortamında karşısındakine ağzının payını vermek 
için yani tam da “yapıştırdı” kavramına denk 
gelebilecek anlam yüklenmiştir.

 Evet öyle ne olmuş yani. Tamam diyerek 
devam edelim. Buradaki hırsı, öfkeyi, kini ve 
çatallı dilin zehrini görebiliyor muyuz. 

 Masum görünen nice sözcükler gediğini 
bulduğunda ağır birer kurşuna dönüşürler.

 “Barış Dili” toplum katmanlarının 
zihinlerinde sempatik bir yaklaşım buluyor. 
Yeni ve ılımlı görülen bu kavram yeni umutları 
besliyor. 

 Nabzın tutulduğu damar gibi zannediliyor. 

 Toplum sevinmek istiyor ve belli ki 
gönüllerin dili barışı özlüyor. Yalın bakıldığında 
böyle anlaşılmalar baharı üfürüyor. 

 “Barış Dili” kavramı bir gediği dolduruyorsa 
da başka ve derin boşluklar oluşturuyor.

 Diyor ki elan bulunan ortamlar ve 
söylemler barıştan uzaktır. Barışın yerini kavga 
almış, haklarımız ve irademiz ipotek altındadır. 

“Laf elbet bir gedik bulur” demeye getirmiyorum. 
Laf varsa üzerine söylenecek söz vardır elbet. 
Lafın siyakı sibakı göz önüne alınmalıdır. 
En çok da lafın öylesine söylenivermiş diye 
düşünülmemesi gerektiğidir. 

 Evet laf ağır bir taşdır. Kimler kimlere niçin 
söylemişse ya da söylemeye devam ediyorlarsa 
bilinçlerde oluşturulan depremleri de mutlak 
umursamalıdırlar. 

 “Ne var bunda, herkes her şeyi söyleyebilir.” 
Buna herkesin katılmasını beklemek doğaldır. 
Esintinin rüzgara, rüzgarın kasırgaya dönüşmesi 
gibi yani. Damla damla yağan yağmurların sele 
dönüşmesi gibi yani. 

 Toplumsal zihinde çığ gibi büyüyerek geniş 
çöl vahaları oluşturulması bu hesapsız lafların 
eseridir. Toplumu önemseyen ya da yarınları 
için daha verimli düşünce iklimi bırakmak 
arzusunda olanlar her şeyi söylemek lüksünde 
olmamalıdır.

 “Münazara” üslubu seviyeli tutulur ve ayağa 
düşürülmeden sürdürülürse gedikler akıllıca 
doldurulur. Bağ bozulmaz ve de bağcı döğülmüş 
olmaz. 

 Dil arınınca zihinler ve gönüller arınır. 
Vahyin dili aklın dili olursa akıllar bedenleri 
zihinleri, kentleri ve kentlileri kutlu zamanlara 
taşır. 
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yaşam olsam sıralarında:
Çocukluğumun;
En masum parıltısında.
Umuda koşarken yavaş yavaş, 
Merdiven basamaklarında,
Hedeflere varırken.
Ve en acımasız kasırgalara,
Boyun bükmeden yürürken.

Bir şiir olsam mısralarında:
Umutlarımın;
Bitmeyen senfonileri eşliğinde,
Yollara çıksam bir sonbaharda.
Yuttuğum tebeşir tozlarının 
tadında,
Yıllanmış bedenlere ruh olsam.
Tahtadaki utangaçlığımın 
ardında,
Bir defa da sevincimden ağlasam.

Bir öykü olsam satırlarında:
Önlüğümün;
Ter kokulu yakasının tonunda.
Ve eskimiş kitapların 
sayfalarında.
Bir eylül sabahına uyanırken,
Zil seslerinin tiz cızırtısında.
Hazır kıta yarınları beklerken,
Öğretmenin sevgisinin tadında.

Hasan ATALAY
Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Çocuğun Dünyası

Bir
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Küçücük bir kızdı gördüğüm,
Oturuyor yerde, sanki kördüğüm.
Sordum: Bu yaşta niye bu hüzün?
Neden gülmüyor o güzel yüzün?

Gösterdiği bir ev var,
Kuzeye mi, güneye mi bakar?
Evlerinin üstü kuş dolu,
Küçük kızın gözü yaş dolu.

Evde garip hasta bir ana,
Minik bir evlat, uzanmış yanına.
Soğuk odada pespembe yanakları,
Tezgahın üstünde, bomboş çanakları.

Elini tutup, çaresiz anaya dedim:
Bundan böyle siz, benim kardeşim.
Siz mutsuzsanız, var bizde kusur,
Çevirmeyin beni, gönlüm bulsun huzur.

Yorgun düşmüş bir kalp, atar da atar,
Soğuk yorgan altında nice canlar yatar.
Bizler yarınları belirsiz birer kuluz,
Güldürdüğümüz yüzler kadar mutluyuz.

İhtiyacı olanı incitmeden, ezmeden,
Sağ elin verdiğini, sol el sezmeden,
Gönülden destek olmalıyız kimsesizlere,
Bu, büyük bir insanlık görevidir bizlere.

Aslında umuttur, sunulan bir tas çorba,
Sessizce kapıya bırakılan sevgi dolu 
torba.
Çünkü her umut, sızlayan bir vicdan 
demek,
Asla boşa gitmez, verilen en küçük emek.
                                                

Hüzünlü Kız

Hande OZAN
Simav Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi/ Değerler Eğitimi 
şiir dalında il birincisi
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I. Geleneksel 
Okulöncesi Spor 
Oyunları Projesi 28 
Mayıs’ta Gerçekleşti.

 Kütahya   Milli   Eğitim  Müdürlüğünce “Büyük 
Başarılar Minik Adımlarla Başlar” sloganıyla 
hazırladığımız proje; Okul Öncesi Eğitime dikkat 
çekmek, kişilere küçük yaşlarda spor yapma alışkanlığı 
kazandırmak, sporun tanıtımına katkı sağlamak,  
çocuklarımızı yeteneklerini ortaya çıkaracak spor 
branşlarına yönlendirmek ve okul öncesi öğrencilerini 
pedagojik olarak desteklemek amaçlarıyla Kütahya 
Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda 28 Mayıs 2015 
Perşembe günü saat 10:00’da “ Okul Öncesi  Spor 
Oyunları” adı altında düzenlendi. 

 Geleneksel olarak her yıl yapılması planlanan 
“Okul Öncesi Spor Oyunları”na Kütahya il merkezi 
anaokullarında eğitim gören öğrencilerden seçilen 5 kız 
5 erkekten oluşan takımlar katıldı.

  Her öğrenciye  oyun sonunda madalya verildi. 
Bireysel değerlendirmeler sonucunda okulların takım 
puanları ortaya çıktı. İlk üç dereceye giren okullara kupa, 
katılan tüm okullara da plaket verildi.

Birincilik Ödülünü Özel Bilgi Ören Anaokulu kazandı.
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Şube müdürümüz Sayın Yakup KARANFİL, oyunlarda  görevli A.S. Erkasap Spor Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile birlikte.

Oyunlar öncesinde Zübeyde Hanım Anaokulu’nca halk oyunları gösterisi yapıldı.

Öğrencilerimiz oyunlar esnasında.
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Modüler Aritmetik Konusunun 
Öğretiminde Şifreleme Aktivitelerinin 
Matematik Başarısına Etkisi

Özet
 Matematiği yaparak, yaşayarak öğrenen öğrenciler 
günlük hayatlarındaki karşılaştıkları problemlere karşı 
daha güçlü, çözüm üreten bir yapıya sahip olurlar. 
Öğrencilerin güvenli bireyler olarak yetişmesini sağlayan 
bir matematik eğitiminin gelişimi, sınıf ortamlarındaki 
etkili matematik öğretimini gerektirir. 

 Bu çalışma Modüler Aritmetik konusunun 
öğretiminde şifreleme aktivitelerinin kullanılmasından 
yola çıkarak, benzer matematik konularının da bu 
şekilde daha zevkli, daha kalıcı öğretilebileceğini/
öğrenilebileceğini göstermek bakımından önemlidir. 
Aynı zamanda matematikte geliştirilebilecek farklı 
standartların uygulanışları ve bunların eğitim-öğretime 
etkisini ortaya koyacak projelere örnek bir kaynak 
oluşturması muhtemeldir.

 Bu çalışmanın araştırma modeli “ön test-son 
test kontrol gruplu model” dir. Seçilen öğrencilerin 
kişisel özelliklerini, ailelerinin içinde bulundukları 

sosyoekonomik durumlarını, anne babalarının 
eğitim düzeylerini tespit etmek amacıyla kişisel 

bilgi anketi uygulanmıştır. Deney ve kontrol 
grubu matematik öğretmeni aynı olmak şartı 
üzere iki gruba da “Modüler Aritmetik” konusu 
öğretildi. Kontrol grubu öğrencileriyle yapılan 

öğretimde öğretmen geleneksel öğretim 
metoduyla öğretimi gerçekleştirirken 
deney grubu öğrencileriyle yapılan 
öğretimde kaynak olarak önceden 

dağıtılmış şifreleme aktiviteleriyle ders akışı 
uygulandı. Gerek sınıf içi etkinlikler gerek bulmacalarla 

*Bu çalışma, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education’da yayınlanan makalenin (2011) revize edilmiş halidir. 
** Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birim Koordinatörü, enesguler@gmail.com
*** Prof. Dr. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Enes GÜLER**
Ahmet Şükrü ÖZDEMİR***
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grup çalışmalarına yer verilmiştir. Araştırma bulguları; 
Modüler Aritmetik konusunun öğretiminde şifreleme 
aktivitelerinin kullanıldığı öğretimde; öğrenci matematik 
başarılarının pozitif yönde etkilendiğini geleneksel 
öğretim metoduna göre başarının daha olumlu yönde 
olduğunu göstermiştir.

 Ayrıca iki gurubun matematiğe karşı tutumlarına 
ve kalıcılığına bakıldı. Şifreleme aktiviteleriyle ders 
işlemenin daha eğlenceli olduğu ve öğrencilerin bu tür 
öğrenme hakkındaki görüşlerinin olumlu olduğu tespit 
edilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretimi, Modüler 
Aritmetik, Şifreleme, Aktivite.

1. Giriş
 Matematiğin en heyecanlı konularından biri 
şifreleme ve şifre çözümüdür. Eski Mısır’dan beri insanlık 
şifrelemeyle ilgilenmiştir. İnsanlar herkesin bilmesini 
istemediği konularda haberleştikçe de bu ilgi sürecektir.

 Tarihte ilk şifre yazan kişi Sezar’dır. Yaya ulakları 
pusuya düşürülüp taşıdıkları mesajlar çalınmaya 
başladığında, Sezar emirlerini iletmek için yeni bir 
yol buldu. Mesajlarından oluşan metni, yazdıkları 
anlamsız görünecek bir şekilde yeniden düzenliyordu. 
Metin anlamsız değildi elbet. Bu yöntemde her harf 
yerine alfabetik sıralamada kendisinden üç sonra gelen 
harf kullanılır. Emrindeki görevlilere, kendilerine 
rastgele, anlamsız gibi görünen bir mesaj ulaştığında 
mesajdaki harfleri kendinden 3 önce gelen harflerle 
yer değiştirmelerini söylemişti gizlice. Görevliler bunu 
yaptıklarında sihirli bir değnek değmiş gibi gizli bir mesaj 
ortaya çıkıyordu.

 Önceleri, şifreleme yöntemlerinde matematiğin 
kullanıldığı pek söylenemez. Yapılan bir takım 
kurnazlıklarla iletinin gizlenmesinden ibaretti. Zamanla 
Sezar’ın metni yeniden düzenleme kavramı başkaları 
tarafından da benimsendi ve çözülmesi daha güç bir hale 
getirildi. İkinci Dünya savaşı sırasında “bilgisayar temelli 
olmayan şifreleme” doruk noktasına ulaştı. Naziler 
Enigma adında şaşırtıcı bir şifreleme makinesi yaptılar. 
Bu makine eski moda daktilolara benziyordu. Karmaşık 
biçimlerde dönen ve temiz metni görünüşte anlamsız 
karakter gruplarından oluşan diziler haline getiren, 
birbirine geçmiş pirinçten çarkları olan bir makineydi. 
Elinde ancak tamamen aynı biçimde ayarlanmış başka 
bir Enigma Makinesi olan bir alıcı şifreyi çözebiliyordu.

 Alan Turing, II. Dünya Savaşı’nda Almanların 
“çözülemez dediği” şifrelerini çözen çok zeki bir 
matematikçiydi. 1938 yılında, II. Dünya Savaşı’na bir yıl 
kala Turing, Bletcley Parkı’na gizli bir göreve katılması 
için davet edildi. Görevi, Nazi askerî şifrelerini çözmekti. 
Sonuçta Turing ve meslektaşları “Clossus” adlı bir makine 
ürettiler. Bu cihaz Avrupa’daki savaşı iki yıl kısalttı 
ve sayısız yaşam kurtardı. Zafer matematikçilerindi. 
Almanlar ne olduğunu dahi anlayamadan İngilizler 
savaşı lehlerine çevirmeyi başardılar. Bu da kriptolojinin 
ve şifreleme mekanizmalarının önemi üzerine sizlere bir 
fikir verebilir.

 Şifre bilimi (kriptoloji), şifreleme ve şifre 
analizlerinden oluşur. Literatürde kriptoloji için değişik 
tanımlamalar mevcuttur. Kriptoloji kod üretme ile 
kod kırma bilimi ve sanatıdır. Kriptoloji kriptografı ve 
kriptanalizi içeren matematik branşlarıdır. Yunanca 
gizli yazma anlamına gelen kriptoloji, depolanması 
ve iletilmesi sırasında bilginin güvenliğini sağlamak 
amacıyla bilgiyi farklı hale dönüştürme bilimi ve sanatıdır. 



 Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dergisi44

Kriptoloji, kriptografı ve kriptanalizden meydana gelmiş 
bir disiplindir.

 Kriptografi, Kriptolojinin bilgi güvenliği teknikleri 
ile ilgilenen dalıdır. Kriptanaliz ise kriptografik 
tekniklerinin güvenirliğini ölçmek üzere onların 
açıklarını araştıran matematik ağırlıklı bir daldır. 
Kriptoloji denilince ilk akla gelen şifreleme algoritmaları 
olduğundan şifreleme ile ilgili temel kavramların ele 
alınması gereklidir.

2. Çalışmanın Amacı
 Modüler Aritmetik konusunun öğretiminde 
şifreleme aktivitelerinin kullanılmasının öğrencilerin 
matematik dersi başarısına ve kalıcılık düzeyine etkisinin 
incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.

3. Yöntem
 Bu çalışmada araştırma modeli olarak “ön test-son 
test kontrol gruplu model” uygulanmıştır. Çalışmada 
testin geçerliliğini sağlamak için uzman görüşü 
bağlamında, 3 uzman öğretim üyesi ve öğretim elemanı 
ve en az 10 yıllık tecrübesi olan 3 öğretmen tarafından 
“Merkezi Sınavlar”dan seçilen 25 sorudan oluşan 
matematik testi uygulanmıştır. Testin güvenirliği S.P.S.S. 
15.00 istatistik programı Croncbach α Testi ile yapıldıktan 
sonra (α=0,72) olarak bulunmuştur. Matematik başarı 
testi; ön test, son test ve hatırlama testi olarak öğrencilere 
uygulanmıştır. Ön test çalışma öncesinde, son test 
çalışma bitiminde, hatırlama testi ise çalışma bitiminden 
altı hafta sonra uygulanmıştır.

 Araştırmada kullanılan “İlköğretim Matematik 
Öğretmenleri İçin Kısaltılmış Matematik Tutum Ölçeği”, 
Erol (1989) tarafından geliştirilen matematik tutum 
ölçeğinin kısaltılmış biçimidir. Bu tutum ölçeğinde, 
“matematiğin önemi”, “algılanan matematik başarı 
düzeyi” ve “matematik derslerine olan ilgi” olmak üzere 
üç boyutla ilgili, olumlu ve olumsuz yargı bildiren 
20 cümle bulunmaktadır. 5’li likert tipindedir ve alfa 
güvenirlik katsayısı 0,74 olarak bulunmuştur. (Nazlıçiçek 
ve Erktin, 2001) Araştırmada uygulanan tutum 
ölçeğinden elde edilen alfa güvenirlik katsayısı ise 0,71 
olarak bulunmuştur. 

 Tutum ölçeği uygulamanın başında ve uygulama 
bittikten sonra, deney ve kontrol gruplarına uygulanmış 

ve yapılan uygulamanın öğrencinin tutumuna bir 
etkisinin olup olmadığı ve deneklerin tutumlarının 
başarılarına etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.

Araştırmaya katılacak olan denekleri belirleme 
sürecinde, 8/A, B, C, D şubelerinde okuyan 145 öğrenciye 
“Matematik Başarı Testi” (Ön Test) uygulanmıştır. 8-A 
sınıfındaki öğrencilerin Ön Test’ten aldıkları puanların 
aritmetik ortalaması 32,917, 8-B sınıfındaki öğrencilerin 
Ön Test’ten aldıkları puanların aritmetik ortalaması 
32,222 bulunmuştur. 8-C sınıfındaki öğrencilerin Ön 
Test’ten aldıkları puanların aritmetik ortalaması 25,341. 
8-D sınıfındaki öğrencilerin Ön Test’ten aldıkları 
puanların aritmetik ortalaması 24,251’dir. 

 Buna göre; oluşturulacak deney ve kontrol grupları 
için “Matematik Başarı Testinden” (Ön Test) alınan 
puan ortalamaları birbirine en yakın sınıflardan 8-B 
uygulamanın yapılacağı deney grubu, 8-A ise kontrol 
grubu olarak belirlenmiştir. Uygulama okulunda 
belirlenen iki gruptan, kontrol grubuna Geleneksel 
Öğretim Metodu uygulanırken, deney grubuna 
şifreleme aktiviteleri uygulanmıştır. Araştırma sonunda 
uygulanacak son testle iki gruba ait başarı farkları 
karşılaştırılmıştır. Matematik dersine tutum değişikliği 
gözlemlemek üzere tekrar “ Tutum Ölçeği” uygulanmıştır.

4. Uygulama Süreci
 Araştırmanın uygulama aşamasında, matematik 
sistemleri ünitesinin saat aritmetiği, modül ve verilen bir 
modüle göre toplama ve çarpma işlemleri konularının 
öğretiminde kullanılmak üzere, her bir konu için, 
etkileşim ünitesine dayalı olarak öğretim materyali 
geliştirilmiştir. Matematik Sistemleri Ünitesi öğretim 
materyalinin geliştirilmesi aşamasında, ilköğretim 
okullarında izlenen matematik ders kitapları, eğitim 
fakültelerinde öğrencilere kaynak olarak önerilen 
matematik öğretimi kitapları ile Matematik Sistemleri 
ünitesinin matematik öğretiminde etkililiğini araştıran 
yerli ve yabancı araştırmalardan yararlanılmıştır.
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Deney Grubunun Çalışma Programı

Hafta Ders Materyal Ödev
1 1 Sezar Şifresi  

2 Sezar Şifresi Ek-4’teki 4-5-6. sayfalar
3 Saat Aritmetiği  
4 Saat Aritmetiği Ek-5’teki 4-5-6. sayfalar

2 1 Frekans Analizi Ek-6’daki 2-3. sayfalar
2 Çarpan Ağacı Ek-7’deki 3-4-5. sayfalar
3 Modüler Aritmetik  
4 Modüler Aritmetik Ek-8’daki 3. sayfa

3 1 Asal Sayılar Ek-9’daki 3. sayfa
2 Rail Fence / Mors Alfabesi Ek-10 ve Ek-11’deki 2.sayfa
3 Pigpen-Polybius Şifresi / Poster Ek-12
4 Poster / Tekrar Ek-13

Birinci haftanın birinci dersinde, Sezar Şifresi tanıtılmıştır. Bilinen en eski şifreleme 
yönteminin Sezar Şifresi olduğu, komutanlarına göndereceği mesajların düşmanları 
tarafından okunmasını istemeyen imparatorun, mesajlarında nasıl “harf atlama” yöntemini 
kullandığından bahsedilmiştir. İkinci derste, şifre disklerinden bahsedilmiştir. Şifre 
Diskleri’nde ise bir metnin nasıl kolayca şifrelenebileceği ve yine aynı kolaylıkla şifreli 
metnin nasıl çözülebileceği anlatılmıştır. Üçüncü derste ise, saat aritmetiği konusu işlenmiş 
ve aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Dört işlemden başka işlemler var mıdır? 

2. Neden saat 12 ye bölünmüştür? 

3. Saat üzerinde yaptığımız toplama işlemini başka nerelerde yaparız? 

4. 12.30 ile yarım aynı şey midir? 

5. Saat 1,5 demiyoruz da neden 13.30 diyoruz? 

6. Saat üzerinde akrep ve yelkovan ne işe yarar? 

7. Saat olmasaydı zamanı nasıl bilirdik? 

8. Eski zamanlarda yaşayan insanlar saat yerine ne kullanıyorlardı? 

9. Zaman gösteren saati ilk kez kimler bulmuştur? 

10. Onluk sistemden başka sayı sistemlerine neden gereksinim vardır?

Dördüncü derste, Saat Aritmetiği etkinliğinin 1-2 ve 3. Sayfaları öğrencilerle birlikte derste yapılmış, 4-5 ve 6. Sayfalar ise 
öğrencilere ev ödevi olarak verilmiştir.

Birinci Hafta
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 Birinci derste, frekans analizinin ilk kim tarafından ve nasıl bulunduğu hakkında bilgi 
verildi. Frekans analizinin Sezar Şifresini çözmede nasıl kolaylık sağladığından bahsedildi. 
Son olarak öğrenciler Ek-6’daki metinlerden birini seçerek frekans tablosunu doldurmaya 
başladılar. Ek-6’daki diğer sayfalar öğrencilere ev ödevi olarak verildi. 

 İkinci derste, çarpan ağacı ve asal çarpanlar algoritmasının nasıl oluşturulduğundan 
bahsedildi. Ek-7’deki 1. ve 2. Sayfalar öğrencilerle birlikte yapıldı. 3-4 ve 5. Sayfalar ev 
ödevi olarak verildi. Üçüncü derste, öğrencilere takvim yardımıyla hangi gün doğdukları, 
bir hemşire veya bir askerin nöbet gülerini buldurma ve bir sayının modunu bulma gibi 
alıştırmalar yaptırıldı. Dördüncü derste, Ek-8’deki 1 ve 2. sayfa öğrencilerle birlikte yapıldı. 3. 
Sayfa ise ev ödevi olarak verildi.

 Birinci derste, asal sayıların tanımından ve günlük hayattaki kullanımından bahsedildi. 
Ek-9’da yer alan Eratosthenes Kalburu yardımıyla nasıl asal sayıların bulunduğu açıklandı 
ve 50’ye kadar olan asal sayılar bulduruldu. İkinci derste, Ek-10 ve Ek-11’deki Rail Fence 
ve Mors Alfabesi hakkında bilgi verildi. Üçüncü derste, Ek-12’deki Pigpen-Polybius şifresi 
etkinliği yapıldı. Dördüncü derste, Saat Posterinin nasıl hazırlanabileceği hakkında bilgi 
verildi. Öğrenciler kendi saat posterlerini tasarladılar.

İkinci Hafta 

Üçüncü Hafta 

5. Verilerin Çözümü
 Bilgi testlerinde her doğru cevaba 1 puan verilmiş ve ön test-son test 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 
Tutum Ölçeği 5’li likert tipinde olup, olumsuz yargıdan olumlu yargıya doğru 1’den 5’e kadar numaralandırılmış ve 
ölçek toplam 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 

 Araştırmada, deney kontrol grubu öğrencilerinin ön test, son test ve matematik tutumları puanlarının 
ortalamalarına, yüzde ve frekans dağılımlarına bakılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediklerini 
incelemek için Kolmogrov-Simirnov Testi kullanılmıştır. 

Deney ve kontrol gruplarının homojenliklerinin tespiti için, analizi yapılacak verilerin aritmetik ortalamaları 
karşılaştırılmış, ayrıca Paired-Samples t-Testi kullanılarak verilerin homojenliği kontrol edilmiştir. 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin, Kişisel Bilgiler Anketi sorularına verdikleri cevaplardan 
elde edilen veriler yüzde ve frekans dağılımları ve uygulanan diğer testlerden elde edilen veriler tablolar halinde 
verilmiş, oluşturulan bu tablolar üzerinde yorumlar yapılmıştır.

İlişkisiz verilerin bir faktöre göre farklılaşması üzerine yapılan istatistik için veriler normal dağılım gösterdiklerinden 
dolayı, iki birimli örneklemlerin analizinde Independent Samples t-Test, ikiden fazla birimli örneklemlerin analizinde 
Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. İlişkili örneklemlerin farklılaşması üzerine yapılan 
istatistikleri için ise verilere Paired Samples t-Test uygulanmıştır.

6. Bulgular
Deney grubuna ait one Sample Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda bulunan p değeri 0,754 olup ve Kontrol 
grubuna ait one Sample Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda bulunan p değeri 0,717 olduğundan deney ve kontrol 
grubuna ait ön tutum verilerinin normal dağılım gösterdiği söylenebilir. 8-A sınıfındaki öğrencilerin Ön Test’ten 
aldıkları puanların aritmetik ortalaması 32,916; 8-B sınıfındaki öğrencilerin Ön Test’ten aldıkları puanların aritmetik 
ortalaması 32,222 bulunmuştur. Buradan deney grubu olarak 32,222’lük ortalama ile 8-B sınıfı, kontrol grubu olarak 
ise 32,916’lik ortalama ile 8-A sınıfı belirlenmiştir.
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Kontrol Grubunun Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Eşlenik Çift t-testi Sonuçları

GRUPLAR N ART. ORT SS SD T P
KONTROL GRUBU ÖN TEST 36 32,916 10,027

35 0,172 0,865
KONTROL GRUBU SON TEST 36 33,055 12,205

 Deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanlarına ilişkin eşlenik çift t-testi sonuçlarına göre [t=0,172, 
p=0,865>0,05] anlamlılık değeri 0,865 olup 0,05 değerinden büyük olduğu için, kontrol grubunun ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı söylenebilir.

Deney Grubunun Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Eşlenik Çift t-testi Sonuçları

GRUPLAR N ART. ORT SS SD T P
KONTROL GRUBU ÖN TEST 36 32,222 10,45

35 9,357 0,000
KONTROL GRUBU SON TEST 36 59,583 17,5

 Deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanlarına ilişkin eşlenik çift t-testi sonuçlarına göre [t=9,357, 
p=0,000<0,05] anlamlılık değeri 0,000 olup 0,05 değerinden küçük olduğu için deney grubunun ön test ve son 
test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu söylenebilir. Sonuç olarak bu değerler, deney grubu öğrencilerinin 
başarılarında olumlu yönde bir artış olduğunu göstermektedir.

Kontrol ve Deney Grubunun Son Test Puanlarına İlişkin İlişkisiz t-Testi Sonuçları

GRUPLAR N ART. ORT SS SD T P
KONTROL GRUBU ÖN TEST 36 59,583 17,5

35 7,080 0,000
KONTROL GRUBU SON TEST 36 33,056 12,205

 Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin son test puanlarına ilişkin t-testi sonuçlarına göre [t=7,080, p=0,000<0,05] 
anlamlılık değeri 0,000 olup 0,05 değerinden küçük olduğu için, kontrol grubu öğrencileri ile deney grubu öğrencilerin 
öğretim sonrası başarıları arasında anlamlı bir farkın olduğunu gösterir. Kontrol grubu öğrencilerinin son test 
puan ortalamaları 33,055 iken deney grubu öğrencilerinin son test puanları aritmetik ortalaması 59,583 olduğu 
görülmektedir. Ortalamalar deney grubu öğrencileri lehine olduğu için, t-testi sonucu bulunan anlamlı farkın deney 
grubu öğrencileri lehine olduğu sonucuna varılmıştır.

Deney Grubunun Uygulama Öncesi ve Sonrası Matematik Tutumlarının Farklılaşmasına İlişkin 
Eşlenik Çift t-Testi Sonuçları

GRUPLAR N ART. ORT SS SD T P
KONTROL GRUBU ÖN TEST 36 47,962 11,986

35 5,461 0,000
KONTROL GRUBU SON TEST 36 60,972 11,465

 Deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası matematik tutumları farklılaşmasına ilişkin eşlenik çift 
t-testi sonuçlarına göre [t=5,461, p=0,000<0,05] anlamlılık değeri 0,000 olup 0,05 değerinden küçük olduğu için, 
deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası matematik tutumları arasında anlamlı bir farkın olduğunu 
gösterir. Buna göre deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası matematik tutumları puanlarında oluşan 
ortalamalarına bakıldığında; uygumlama öncesi puan ortalamaları 47,962 iken uygulama sonrası puan ortalamalarının 
60,972 olduğu görülmektedir. Yani, deney grubu öğrencilerinin ön ve son matematik tutumları arasında olumlu yönde 
anlamlı bir farklılık vardır. Anlamlılık Deney Grubu son tutum yönündedir.
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Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test ve Hatırlama Testi Puanlarına İlişkin Eşlenik Çift t-Testi 
Sonuçları

GRUPLAR N ART. ORT SS SD T P
KONTROL GRUBU ÖN TEST 36 51,667 19,346

35 5,642 0
KONTROL GRUBU SON TEST 36 43,194 15,545

 Kontrol grubu öğrencilerinin son test ve hatırlama testi puanlarına ilişkin eşlenik çift t-testi sonuçlarına bakılmış 
[t=5,642, p=0,000<0,05] anlamlılık değeri 0,000 olup 0,05 değerinden küçük olduğu için, kontrol grubunun son test 
ve hatırlama testi puanları arasında anlamlı bir fark olduğu söylenebilir. 

 Bu sonuca göre; ortalamalara bakıldığında kontrol grubu öğrencilerinin modüler aritmetik konusunda klasik 
anlatım metodunun uygulanmasının, öğrencilerin hatırlamalarını olumsuz etkilediği düşünülebilir. Bu da geleneksel 
yöntem ile yapılan öğretimde öğrencinin öğrendiği bilgilerde hatırlamanın az olduğu söylenebilir.

Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Hatırlama Testi Puanları Arasındaki Farka İlişkin İlişkisiz 
t-Testi Sonuçları

GRUPLAR N ART. ORT SS SD T P
DENEY GRUBU HATIRLAMA TESTİ 36 56,667 15,545

35 -3,461 0,001
KONTROL GRUBU HATIRLAMA TESTİ 36 43,195 16,647

 60,972 olduğu görülmektedir. Yani, deney grubu öğrencilerinin ön ve son matematik tutumları arasında olumlu 
yönde anlamlı bir farklılık vardır. Anlamlılık Deney Grubu son tutum yönündedir.

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin hatırlama testi puanlarına ilişkin t-testi sonuçlarına bakılmış [t=-3,461, 
p=0,001<0,05] anlamlılık değeri 0,001 olup 0,05 değerinden küçük olduğu için, deney ve kontrol gruplarının hatırlama 
testi puanları arasında anlamlı bir fark olduğuna karar verilmiştir. Deney grubu öğrencilerinin hatırlama testi puan 
ortalaması 56,667 iken, kontrol grubu öğrencilerinin hatırlama testi puan ortalaması 43,195’tir. Böylece deney grubu 
lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin öğrendiği bilgilerde hem şifreleme aktiviteleri ile hem de geleneksel öğretim yöntemiyle yapılan öğretim 
sonucunda unutma meydana gelmektedir. Ancak şifreleme aktiviteleri ile yapılan öğretimde unutmanın, geleneksel 
öğretim yöntemiyle yapılan öğretimdeki unutmaya göre çok daha az olduğu anlaşılmaktadır. Buradan modüler 
aritmetik konusunun şifreleme aktiviteleri ile öğretim yapılmasının bu öğrencilerin hatırlamalarına etkisinin, klasik 
anlatım metodundan daha etkili olduğu söylenebilir.

7. Sonuç ve Tartışma
Yapılan bu çalışmanın amacı, modüler aritmetik konusunun öğretiminde şifreleme aktivitelerinin kullanılmasının 
öğrencilerin matematik dersi başarısına etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Matematik dersi müfredatında 
bulunan matematik sistemleri ünitesinin Saat aritmetiği, modül ve verilen bir modüle göre toplama ve çarpma 
işlemleri konularının öğretimi üzerine 12 ders saati süreyle, uygulamacının hazırladığı ders materyalleriyle bir 
uygulama çalışması yapılmıştır.

İlköğretim 8.sınıf matematik öğretiminde şifreleme aktiviteleriyle işlenen matematik dersi ile düz anlatım yöntemiyle 
işlenen arasında şifreleme aktiviteleriyle işlenen lehine anlamlı bir farklılık vardır. Şifreleme aktivitelerinin 
uygulandığı deney grubu ile düz anlatım yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin hatırlama düzeyleri 
arasında yapılan t-testi sonuçlarında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Şifreleme aktiviteleri 
matematik dersinde öğrenilenleri hatırlamayı kolaylaştırmaktadır. “Modüler Aritmetik” konusunun öğretiminde, 
şifreleme aktiviteleriyle yapılan öğretim sonucu, öğrencilerin matematik tutumları pozitif yönde farklılaşmıştır. 
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Matematik derslerinde öğrenci başarısı değerlendirilmeleri genel yazılılarla sınırlı kalmamalı, işlenen konulara ait 
hedeflere ulaşım seviyesini ölçen sınavlar da yapılmalıdır. Öğretmenler öğrencilere yol göstermeli, öğrencilerin 
eksik konularında gerekli materyal ve kaynaklara ulaşmaları için çalışmalı ve bazı materyaller öğrencinin kendisine 
yaptırılarak psiko-motor gelişimi sağlanmalıdır. Öğretmenler, öğrencilerin farklı ilgi ve yeteneklere sahip olacağı 
gerçeğini göz önüne alarak, buna göre değerlendirme ölçekleri hazırlamalıdır. Bu çalışma “Matematik Sistemleri” 
ünitesiyle sınırlandırılmıştır. Matematik müfredat programında yer alan diğer konular ve üniteler üzerinde de 
şifreleme aktiviteleri ile yapılan öğretimin etkinliği üzerine araştırmalar yapılmalıdır. Şifreleme aktiviteleri ile yapılan 
eğitim matematik başarısı üzerinde daha etkili bulunduğundan, bu metotla ilgili olarak öğretmenler, öğrenciler, okul 
yöneticileri ve veliler bilgilendirilmelidir. Şifreleme aktiviteleriyle öğretim yapılabilmesi için öğretmenlere yardımcı 
kitaplar hazırlanmalı, kitaplarda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre hazırladıkları etkinliklere ve uygulamalara yer 
verilmelidir. 
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“Bu Benim Eserim” 
Projesinde Ankara 
Finalindeydik.

 Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın 
ortaklaşa yürüttüğü “Ortaokul Öğrencilerine 
Yönelik X. Matematik ve Fen Bilimleri-
BBE Proje Çalışması” Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü tarafından koordine 
edilmektedir.

 Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında 
imzalanan 08.11.2004 tarihli işbirliği 
protokolü 

gereğince öğrenci projelerinin değerlendirme 
süreci TÜBİTAK tarafından oluşturulan 
bilim kurulları tarafından yürütülmektedir.

 Öğrencileri, temel bilimler olan 
matematik ve fen bilimleri alanlarında 
yaratıcılığa teşvik etmek, gizli kalmış 

yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine 
ortam hazırlamak, çalışmalarında bilimsel 
düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak 
bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, 
ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel 
alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya  
koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler  
yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 

TÜBİTAK ile Milli Eğitim 
Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü 
bir çalışma olan “Bu Benim 
Eserim” projesi kapsamında  5.6.7 
ve 8. Sınıf öğrencileri fen bilimleri 
ve matematik dallarında projeler 
üretmektedirler. Projeler yarışma 
havasında geçmektedir. İl çalışma 
grubunun değerlendirmesi 
sonucunda seçilen projeler 
bölge     değerlendirmesine 
gönderilir. Bölgemiz Eskişehir’dir  
ve 8 ilden gelen projeler 
burada yarışmaktadır. Bölge 
değerlendirmesinden geçen 
projeler Ankara’ya gönderilir. 
Ankara’da fen bilimleri ve 

matematik alanında ilk 3 dereceye  giren 
projeler  ödüllendirilir. 

 Bu yıl başvurular 8 Aralık- 19 
Ocak tarihleri arasında yapıldı. İlde 
yaptığımız bilgilendirme toplantılarında 
fen ve matematik öğretmenlerimize proje 
yaparken en çok karşılaştığımız hatalar 
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EĞİTİM 
ÖĞRETİM 

YILI

TOPLAM 
PROJE 
SAYISI

İL ÇALIŞMA 
GRUBU

BÖLGE 
ÇALIŞMA 

GRUBU

BİLİM 
KURULUNA 

GÖNDERİLEN

SERGİYE 
DAVET EDİLEN FİNAL SONUÇ

F M F M F M F M F M

2012/2013 411 232 179 10 25 - - 1 - FİNAL BELGESİ

2013/2014 309 179 130 12 17 6 5 4 3 - - -

2014/2015 122 50 72 10 19 6 4 2 3 - 1 KATILIM 
BELGESİ

İl Çalışma 
Grubu 
Üyeleri

Ayşe Gül KAYGISIZ /Matematik Öğretmeni                                                                     
Ahmet ALTUNKAYNAK / Fen Bilimleri Öğretmeni

anlatıldı. Danışmanlığını yaptığı projelerle ödül alan bir 
öğretmenimiz toplantıya davet edildi ve tecrübelerini 
öğretmenlerimizle paylaştı. 

 2014 -2015 eğitim öğretim döneminde toplam 122 
proje başvurusu gerçekleşti. Geçen yıla göre yapılan proje 

başvurusu düşmüş görünmekle birlikte gelen projelerin 
daha nitelikli olduğu kanaatindeyiz. 2014-2015 Eğitim 
Öğretim döneminde 5 projemiz Bölge sergisine kaldı ve 
bunlardan bir tanesi Ankara’da finallerde yarıştı. Yıllara 
göre ilimize ait proje sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ankara finaline kalan proje sahibi öğrencimiz ve 
danışman öğretmeni.

Eskişehir bölge çalışma grubu.
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Eğitim psikologlarından Piaget, yapılandırmacı 
kavram ve yaklaşımını ilk defa ortaya atan kişidir.

 Yapılandırmacı yaklaşımda eğitimi, bireyin 
zihinsel yapısında değişme meydana getirme süreci 
olarak tanımlayabiliriz. Bu süreçte öğrencilere bilgi 
aktarılmaz fakat bilgiler zihinde yapılandırılır. Çünkü 
bilgi aktarmakla öğrenme olmaz. Öğrenme,  bilgilerin 
anlamlandırılması ve zihinde yapılandırılması sonucunda 
gerçekleşir.

 Okulun en temel görevlerinden biri, anlamlı 
öğrenmeyi sağlamak suretiyle “öğrenmeyi öğrenmiş” 
fertler yetiştirmektir. Öğrencinin ön bilgileriyle bağ 
kurarak öğrenmesi anlamlı öğrenmeyi oluşturur. 
Mekanik öğrenmede ise ön bilgilerle bağ kurmadan 
ezberleyerek öğrenme yapılır.

 Din öğretiminde “ezberciliğe hayır, anlayarak 
öğrenmeye evet” denilmelidir. Anlamlı öğrenmeler 
karşılaşılan yeni duruma transfer edilip problemlerin 
çözümünde kullanılabilir.

Yapılandırmacı 
Eğitim Anlayışını  
DKAB Derslerinde 
Nasıl Uygulayabiliriz?
 Yapılandırmacı  Öğrenme   Kuramı

Emin BALI
Simav Anadolu Lisesi                                                        
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Etkinlik-1 Etkinlik-2

”Kur’anî bilgilenme ve uygulama eksikliği had 
safhada olan bazı bilinçsiz Müslümanlar namazda 
Fatiha suresi beşinci ayeti okuyarak “Rabbimiz 
ancak sadece sana kulluk ederiz yalnız senden 
medet umarız.” demelerine rağmen maalesef 
çok ciddi tevhid dışı ve gizli şirke kaçan tavırlara 
şahit oluyoruz. Özellikle dine mesafeli duran bazı 
TV kanallarında bu bilinçsiz Müslümanların 
tevhid dışı tavırları görüntülenmektedir. Mesela 
Ramazan ayının ilk günü İstanbul’daki Oruç Baba 
Türbesi’nde oruç açmanın faziletine inanıldığı 
için özellikle kadınlar buraya akın etmekteler ve 
garip söylemlerde bulunmaktadırlar. Örneğin 
burada oruç açan kadınlar türbeye dilekte 
bulunmak amacıyla kağıtlara isteklerini yazarak 
“Oruç Baba oğlumu, kızımı ÖSS de başarılı kıl; 
oğluma, kızıma hayırlı kısmet ver.” gibi şirke 
kaçan ifade ve söylemlerde bulunabilmektedirler. 
Bu tür söylem ve ifadeler Kur’an’ın tevhid öğretisi 
ile tezat teşkil etmektedir.” 

I- Bu örnek olayda 

a) Sizce tevhid kavramını içeren ifade ne olabilir?

b) Şirk kavramını içeren davranış ne olabilir?

II- Bu örnek olaydan hareketle

a)“Tevhid” ve “Şirk” kavramını 
nasıl tanımlarsınız?

b)Sizce “Şirk” içeren davranışların 
temel sebebi ne olabilir? 

“Kul olmak çağdışıyken,

Soyunmak çağdaşlık,

Din kardeşliğini bıraktık biz,

Ecnebiyle kaynaştık…

Sünnet sakal yobazlık,

Top sakalsa medeni…

Unuttun sen ey vefasız,

Ehl-i sünnet  dedeni…

                   M. Akif   ERSOY

a) Sizce bu şiirin teması (mesajı) ne olabilir?

b) Bu şiirde geçen “Ehl-i sünnet” kavramından 
ne anlarsınız?

 
Yapılandırmacı 

öğrenme yaklaşımına 
göre sınıf, bilgilerin aktarıldığı 

bir yer değildir. Öğrenmenin öğrenci 
etkinlikleriyle sağlandığı, sorgulamaların 

yapıldığı, düşünme, soru çözme ve öğrenme 
becerilerinin geliştirildiği bir yerdir.

 Öğretmen, sınıf içi kuralları öğrencilerle 
birlikte oluşturmalı ve bunları bir sınıf 

anayasası biçiminde sınıfta öğrencilerin 
görebileceği bir yerde sergilemelidir. 

Ayrıca öğretmen öğrencilerden 
beklentilerini açıkça ifade 

etmelidir.

   Yapılandırmacı yaklaşımda bilgi amaç değil, çeşitli becerileri geliştiren bir araçtır. Beceri; bireyin bir iş yapma 
gücüdür. Beceri bilgiye dayalı olarak uygulanır ve zihinde yapılandırılır. 

 Yapılandırmacı yaklaşımda bilgi ezberlettirilmeyip bilgiler arasında bağ kurma ve bilgilerden ilkeler 
çıkarma esas alınır. Bu anlayışta önemli olan az zamanda fazla bilgi yüklemek ya da konuların tamamını 
işlemek değil; onlara eleştirel düşünme, sorgulama, araştırma yapma, ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşma vb. 
yeterlikleri kazandırmaktır.



 Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dergisi54

Etkinlik-3 Etkinlik-4

“Depremin oluşmasında insan iradesinin hiçbir 
etkisi yoktur. O’nun ilmi dışında bir yaprak bile 
düşmez.”(En-am Suresi, 59). İfadesi bu duruma 
işaret eder. Allah’ın fiziksel bir kanunu gereği 
gerçekleşen depreme karşı tedbir almamak vahim 
bir hatadır.” Binaları ilmine ve tekniğine göre 
yapmadan işleri Allah’a havale etmek ve netice 
itibariyle meydana gelen musibet, bela ve kazaları 
“Allah böyle dilemiş, takdiri ilahi buymuş, kader.” 
deyip geçiştirmek asla doğru değildir. Böyle 
bir anlayış gerek Kur’an’ın öğretisiyle gerekse 
de İslam’ın kader anlayışı ile taban tabana tezat 
teşkil etmektedir.

 “Japonya’daki depremlerin Türkiye’deki 
depremlerden daha şiddetli olmasına rağmen 
Türkiye’de meydana gelen depremlerin daha çok 
bina hasarı ve insan zayiatı vermesinde sanırım 
Türkiye’de yaşayan insanların (sade vatandaşından 
yöneticisine kadar) çok büyük kusurları vardır. 
Mesela bina yapan vatandaşlarımızın proje dışı 
olarak fazladan kat çıkması ve maalesef özellikle 
mahalli seçimler arifesinde mahalli yöneticilerin 
de bu tür kanun dışı durumlara göz yumması 
vahim bir cehalet ve ihanet örneğidir. İhanet 
nitelemesi belki ağır kabul edilebilir fakat sonuçta 
insanların yaptıkları bu vahim hatalardan dolayı 
heba olan bu ülkenin milli servetidir. Konumu 
ve statüsü ne olursa olsun hiçbir kimsenin ülkeyi 
bu ilkel durumlara düşürmeye hakkı ve hukuku 
yoktur.

I- Bu örnek olayda

a) Sizce ağırlıklı olarak kaderle ilgili 
hangi kavramdan bahsedilmektedir?

b) Bu parçada yer alan “külli irade” 
ile ilgili ifade hangisi olabilir?

c) Bu parçada yer alan “cüz-i irade” 
ile ilgili davranış hangisi olabilir?

d) Bu parçadan hareketle İslam dinin 
kader anlayışını nasıl açıklarsınız?

“Allah: Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara, ‘Beni ve 
anamı, Allah’tan başka iki ilah bilin’ diye sen mi 
dedin, buyurduğu zaman o, ‘Haşa! Seni tenzih 
ederim; böyle bir şeyi söylemek bana yakışmaz. 
Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. 
Sen benim içimdekini bilirsin… Gizlilikleri 
eksiksiz bilen yalnız sensin. Ben onlara, ancak 
bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, 
sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin, dedim. 
İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerinde 
kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar 
üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi 
hakkıyla görensin.” (Maide suresi, 116-117)

I-) Sizce, 

a) Hz. İsa, gönderildiği topluma hangi inancı 
açıklamış olabilir?

b) Hz. İsa, gönderildiği topluma “teslis” inancını 
açıklamış olabilir mi? Niçin?

 Geleneksel öğretim yöntemlerinde 
amaç, konu ve etkinlikler önceden belirlenir 
ve öğrenci ve bundan haberdar edilir. Ancak 
yapılandırmacılıkta konu öğrenciye açık uçlu 
sorularla sezdirilir. Bu şekilde “öğrenmeyi 
öğretmek” hedeflenmiş olur.

 Yapılandırmacılıkta bilginin transferi 
ve yeniden yapılandırılması (güncellenmesi) 
önemlidir. Öğrenen bireyin aktif olduğu 
yapılandırmacı öğrenmede; okumak ve 
dinlemek yerine tartışma, düşünceleri 
gerekçeleri ile savunma, sorgulama ve 
üretilen düşünceleri paylaşma gibi öğrenme 
sürecine aktif katılım yoluyla gerçekleşir.

 Yapılandırmacılık, “bireyin öğretmen 
rehberliğinde kendi kendine öğrenmesidir.” 
Hedefler, okul dışında kullanılabilecek bilgi, 
beceri ve değerleri içermelidir.
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Etkinlik-5

Etkinlik-6

 Allahu Teala Sad suresi 29. ayet-i kerimede 
“(Resulüm) sana bu mübarek kitabı ayetlerini 
düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye 
indirdik.” buyuruyor. Fakat gerçekten biz 
Müslümanlar olarak Kur’anî bilgilenme ve anlama 
boyutunu yeterince gerçekleştirme çabası içinde 
oluyor muyuz acaba? Maalesef hem küresel bazda 
hem de yaşadığımız toplum bazında bu konudaki 
gayret ve sayın son derece yetersiz olduğunu 
gözlemliyoruz. İleriki bölümlerde örnekleriyle 
açıklayacağımız bu vahim durum İslam ümmetinin 
sefil bir yaşam sürmesinin en önemli nedenlerinden 
birisidir. Halbuki “Kıyamete kadar baki kalacak bu 
kitap, insanoğlunun sorunlarına hep ışık tutmuştur. 
Bu nedenle genelde insanlar özelde Müslümanlar, 
dini bakımdan sorunlarını ve bunların çözümlerini 
Kur’an çerçevesinde aramak zorundadırlar.” 

 Müslüman toplumların Kur’an’a bakışını 
Mehmet Akif Ersoy bir dörtlüğünde şöyle ifade 
etmektedir:

“Ya açar bakarız nazm-ı celil’in yaprağına,  
Ya üfler geçeriz bir ölümün toprağına,  
İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla  bilin  
Ne mezarlıkta okunmak ne de fala bakmak için.”

 İstiklal Marşı şairimiz Mehmet A. Ersoy 
Kur’anî bilgiyi uygulama sorununa da bir Avrupa 
seyahati dönüşünde kendisine Avrupalıların durumu 
sorulduğunda “Onların dini bizim yaşantımız, bizim 
yaşantımz ise onların dini” ifadesini kullanmıştır. İşte 
Mehmet A. Ersoy’un gerçekten bu yerinde tespiti, 
toplumumuzdaki Kur’anî bilgilenmenin yetersizliği 
ve uygulanmaması sorunun bir tezahürüdür.

I- Sizce, Mehmet Akif Ersoy, 

a) Bu parçada geçen şiirinde Müslümanların 
Kur’an’a bakışını nasıl eleştiriyor? 

b) Bu parçadaki altı çizili ifade ne anlama gelir?

c) Bu parçadaki bilgilerden hareketle günümüzde 
Müslümanların geri kalmasını nasıl açıklarsınız?

“Kolunda dövme olan bir gence Picasso’yu 
tanır mısın, dedim. Ressam mı, dedi. Bildin, 
dedim. Picasso’nun nadide bir tablosunu alıp 
evine getirsen, asacak yer ararken çocuğun 
suluboya fırçasıyla tabloya çizikler atsa ne 
yaparsın? Bilmem, her halde çıldırırım, dedi. 
Allah’ın tablosu Picasso’nun tablosundan daha 
mı değersiz ki, sen ona çizikler atıyorsun? 
dedim. Şaşırıp kaldı. Evet, anlayan için mesele 
bu kadar basittir.

I- a) Sizce bu parçada ifade edilen “Allah’ın 
tablosu” ne anlama gelir?

b) Yukarıdaki altı çizili ifadede ne anlatılmak 
istenmektedir?

Öğrenci 
merkezli 

öğrenmeyi temel 
alan yapılandırmacı 

yaklaşım, öğrenme sürecinde 
öğrenci katılımına ve öğretmen 
rehberliğine ağırlık vermektedir.

Bu yaklaşım öğrencinin sorgulamaya 
teşvik edilerek edindiği bilgiler arasında 

bağlantılar kurmasını, bilgiyi 
gerçek hayata uyarlamasını, 

bilgilerden çıkarımlar 
yapmasını öngörür.
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Misyonerlik
Misyonerlik ve Son Dönem 
Osmanlı Devletinde Yabancı 
Devletlerin Açtığı Sosyal ve 
Kültürel Müesseseler

Ahmet TÜRKER
Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Tarih Öğretmeni

isyoner faaliyetlerinin tarihi oldukça eskiye gider. İlk misyonerlerin ‘havariler’ 
olduğunu  söylemek mümkündür. Zira, Hristiyanlık inanışına göre Hz. İsa 
etrafına topladığı havarilerine, “Gidiniz ve yeryü- zündeki her yaratığa İncil’i 
anlatınız.” diyerek onları vaaz  etmek üzere görevlendirmiştir. Bu  cümleden 
olarak genelde Hristiyanlığı yaymak için gayret gösteren kişilere ‘misyoner’, 
Hristiyan olmayan ülkelerde bu dini yaymak için kurdukları teşkilata da 
‘misyon’ denilmektedir. İlk misyonerlerden kabul edilen Aziz Paulus (SLPaul) 
Hristiyanlığı yaymak amacıyla Anadolu, Makedonya ve Yunanistan’da pek çok 
kilise kurmuş ve bu kiliseleri teşkilatlandırmıştır. Havariler ve yardımcıları 
sayesinde Hristiyanlık zamanla bütün Roma dünyasına yayılır. Bu yoğun 
faaliyetler sonucunda 9.yüzyılda Almanların,10. yüz   yılda ise İskandinavların 
Hristiyanlığı benimsediği görülmektedir. Roma Katolik Kilisesinin Avrupa’ya 
hakim olmasıyla Hristiyanlığın bütün dünyaya yayılması için harekete geçilir 
ve bu amaçla Papalık tarafından 1662’de Vatikan’da “Misyon Bakanlığı” kurulur. 
Yine bu tür faaliyetler için Paris’te “Dış Misyonlar Papaz Okulu” açılır ve 
giderleri “Papalık Propaganda Dairesi” tarafından üstlenilir. Misyonerliğin daha 
etkin olabilmesi için Almanya, Fransa ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde açılan 
çeşitli enstitülerin yanı sıra, misyonerlik çalışmalarını daha iyi yürütebilecek 
elemanların yetiştirilmesi için de yeni okulların kurulduğu görülür. Böylece, 
başlangıçta kişisel gayretlerle başlayan misyonerlik faaliyetleri zamanla güçlenmiş 
ve emperyalizmin öncülük görevini üstlenen bir teşkilat halini almıştır.
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Misyonerlerin Osmanlı  Coğrafyasında 
Faaliyetleri 
     Osmanlı coğrafyasında misyonerlik faaliyetlerinin 
tarihi, araştırmaların yabancılık duyduğu bir konu 
değildir. Bilindiği gibi, Anadolu’da faaliyet göstermeye 
başlayan ilk misyoner grubu daha 1220 yılında   İstanbul’a 
gelen Saint François tarikatına mensup Franciscain 
rahiplerinden Katolik Kapusenler (Freres Mineurs) 
olmuştur. Bugün sadece Conventueller diye anılan bu 
rahipler İstanbul’a gelen en eski Katolik misyonerleri 
idiler. Bu misyonerlerin İstanbul’da yaptıkları en 
önemli iş Bizans ve Roma kiliselerinin birleştirilmesini 
gerçekleştirmek, yani Greklerin katolikleşmelerine  
çalışmak olmuştur. Conventual rahipleri ayrıca öğretim 
işiyle de meşgul olmuşlardır. Ancak bu noktadaki 
çalışmaları belki diğerlerine nispetle biraz daha sınırlı 
olarak İstanbul’un fethinden önce olduğu gibi sonrasında 
da, Latin kiliselerinin yanında bulunan okullarda, kilise 
ruhanî dairesinde oturan Latin ailelerinin çocuklarını 
okutmaktan veya kilisede görev alacak çocukları kilise 
okullarında okutmaktan ibaret kalmıştır.

         Osmanlı ülkesine ilk olarak XVI. Yüzyılın sonlarında 
Katolik misyonerler gelmeye başlamıştır. İstanbul Fransız 
Büyük Elçisi’nin himayesinde çalışmaya başlayan Jesuite 
(Cizvit) ve Franciscain misyonerlerini XVII. Asrın 
birinci yarısında Protestan misyonerler izlemiştir. of the 
Gospel  Among the Heathen teşkilatına bağlı Protestan 
misyonerler, 1740’da İstanbul ve Romanya Prensliklerinde 

faaliyetlerde bulunmuşlardır. 1815’te İngiliz Church 
Missionary Society’e bağlı bir Protestan papaz Mısır’a 
gönderilmiştir. 1810 yılında Boston’da kurulan 
American Board of Commisioners  for  Foreing 
Missions’a bağlı iki misyoner 1820’de İzmir’e gelmiştir.

 Misyonerler propagandalarını  ev ev gezerek, 
kilise ve kahvehanelerde vaazlar vererek de 
yapıyorlardı.  Ancak, Türklerle iletişim kurup onlara 
nüfus edebilmede okullar ve sağlık merkezleri başta 
geliyordu. Okullara Türk çocukların katılması pek 
yaygın değildi. Ama yine de Okullar çoğaldıkça 
katılım minimal ölçekte de olsa artıyor ve bu okullarda 
eğitilenler, okulun bir penceresini evlerine, ailelerine 
ve yakınlarına açıyorlardı.

 Zühtü Paşa raporunda gayr-ı Müslim ve yabancı 
okullar üzerindeki idare hakkı ve teftişin daha etkili 
olabilmesi için düşünülen tedbirler hususunda da 
bilgi vermektedir;

 Gayr-ı  Müslim tebaadan olan milletler kendi 
okulları vasıtası ile bir çok faaliyet yapmakta ve 
birbirlerine olan rekabetleri  yüzünden zıt , muhalif 
girişimlerde bulunmaktadırlar. Osmanlı tebaasından 
olan çeşitli milletler “Nasraniyyet” kavramı altında 
toplanarak Hristiyanlık dininin gereklerine uygun 
yolda faaliyetlerini sürdürüyor görünseler de 
hakikat böyle değildir. Nasraniyet kavramı içerinde 
mütalaa olunan çeşitli milletlerin her birisi kendi 
milletlerini güçlendirmek ve diğer gayr-ı Müslim 
milletlerden ve hatta İslam ahalisinden daha kuvvetli 
olmak istemektedir. Bunun için Hristiyanlık tesiri 
ile kendilerine taraftar olan birer yabancı devletin 
himayesin altına girmek, okullarında bu düşüncede 
insanlar yetiştirmek arzusunu duymuşlardır. Yabancı 
devletler de bu yolda Osmanlı topraklarındaki azınlık 
okullarına teşvikte bulunmuşlar, sonuçta da bundan 
bir çok zararlar ortaya çıkmıştır. Ermeni okulları 
eğitim ve öğretim bakımından diğer azınlık ve 
Müslüman okullarına oranla mükemmel derecededir. 
Bu okullara teşvik amacıyla eğitim ücretsiz olarak 
yapılmıştır.
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 Gayr-ı  Müslim cemaatler gerek düşünce, 
gerek  hal hareket, adetler bakımından Avrupa’dan 
etkilenmekte ve okullarında yabancılardan 
aldıkları eğitim metotları çerçevesinde çocuklarını 
yetiştirmektedirler. Yabancılar kendi  gayelerini  
mektepler  kanalı ile gerçekleştirebileceğini 
bilmektedirler. Söz konusu yerlerde bilhassa İngiltere 
ve Fransa’nın nüfusu diğer devletlerden fazladır 
ve sonuç olarak da zararları fevkalade çoktur. 
Bununla birlikte Almanya, Rusya ve Amerika da 
bu bölgede faaliyet göstererek etkide bulunmaya 
çalışmışlardır. Almanya, Suriye’de tutunabilmek için 
bir çok zengin vatandaşını Yafa ve Kudüs taraflarına 
göndererek  emlak satın almışlardır. Böylelikle okul 
benzer müesseseler kurarak İngiltere ve Fransa ‘nın 
kuvvetli nüfus sahip olduğu Ortadoğu’da  kendine 

bir yer bulmaya gayret etmiştir. 
Rusya ise Havran dolaylarında 
Rumların bazı kilise ve mabetlerinin  
tamiri dolayısıyla bölgede varlığını 
hissettirme yolundadır. Amerikalılar 
Protestan Jesite cemaati vasıtasıyla 
büyük paralar harcayarak çok sayıda 
okullar açmışlar ve bölgede etkili 
devletlerden biri olmak istemişlerdir.

 Osmanlı Devleti  yabancı devletlerin 
yıkıcı faaliyetlerine engel olabilmek 
için 1915’te Mektepler Talimatnamesi 
çıkarmıştır. Bu talimatnameye 
göre; azınlıklar ancak kendilerinin 
oturduğu mahalle veya köylerde okul 
açabileceklerdir. Kendi dilleri eğitim 
dili olabilir, fakat okullarda Türk dili 
yanında Türkiye Tarihi ve Coğrafyası 
Türkçe olarak ve Türk öğretmenlerce 
okutulacaktır. Okullar Maarif Nezareti 
ve mülkiye amirleri tarafından 
denetlenecektir vs. 

Fransız Sosyal ve Kültürel Müesseseleri
  Fransa, Avrupa devletleri arasında Osmanlı 
Devleti’nin resmi olarak, ekonomik, siyasi ve askeri 
ilişki ve ittifak kurduğu ilk devlettir. Osmanlıların 
1368’de düzenlenen Haçlı Seferlerinde silahlı 
mücadele sırasında karşılaştıklarına dair bilgiler 
mevcuttur. Niğbolu Savaşı’nda da Osmanlı Devleti ile 
Fransa mücadele etmiştir. 

 Osmanlı Devleti güçlü iken, Fransa Katolikler 
üzerindeki himayeyi baskı ve genişleme aracı olarak 
kullanamamıştır. Ancak bilindiği gibi Osmanlı 
Devleti zayıflamaya başladıktan sonra Onun 
Ortadoğu’daki topraklarına yerleşmek isteyen Fransa, 
bu ayrıcalıklardan yararlanarak İmparatorluğun 
içişlerine karışmaya ve bunu bir yayılma aracı olarak 
kullanmaya başlamıştır.  

            XIX. Yüzyıla gelindiğinde Osmanlı – Fransız 
İlişkileri sömürgecilik faaliyetleri çerçevesinde 
gelişmiştir. Bu dönem de  Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika İngiltere ile Fransa arasında sömürgecilik 
yarışında mücadele alanı haline gelmiştir. Bilhassa 
Süveyş Kanalının açılması ile bölgenin önemi 
artırmış, Osmanlı Devletinin siyasi ve ekonomik 
açıdan güçsüz durumda bulunması dış müdahaleye 
açık hale getirmiştir. Fransa da diğer ülkeler gibi 
Osmanlı Devletindeki  Katolikleri ve müesseselerini 
sömürgecilik faaliyetlerinin amaçları için kullanmıştır. 

          İstanbul ve çevresinde; Fransızlara ait olarak 
11 kolej, 5 çocuk bakım evi, 5 Çocuk yuvası, 7 yetim 
hane, 51 manastır, 12 kilise, 30 mabet, 5 hastane, 10 
dispanser, 7 destgah, 3 hayrathane, 6 ikametgah, 2 
sivil toplum kuruluşu, 4 latin mezarlığı, 1 matbaa, 
82 eğitim kurumu, 20 sosyal kurum, 97 dini kurum, 
15 sağlık kurumu olmak üzere toplamda 229 Fransız 
müessesesi bulunmaktaydı . Fransız Sosyal ve Kültürel 
Müesseseleri

  Fransa, Avrupa devletleri arasında Osmanlı 
Devleti’nin resmi olarak, ekonomik, siyasi ve askeri 
ilişki ve ittifak kurduğu ilk devlettir. Osmanlıların;         
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•	   Edirne Vilayetinde; 17 Eğitim kurumu, 21 dini kurum, 6 sağlık kurumu, 1 yetimhane, 1 sosyal kurum olarak toplam 
46 müessese mevcuttu. 

•	  Biga Sancağı-  Kale-i Sultaniye (Çanakkale); Eğitim müessesesi olarak 3 okul, 1 sosyal kurum, 3 dini kurum,1 
ikametgah olmak üzere toplam 8 müessese kurmuşlarıdır. 

•	   Cezayir Vilayeti; 12 Eğitim müessesesi, 22 dini müessese, 3 sağlık kurumu, 1 ikametgah olmak üzere 38 müessese 
kurmuşlarıdır. 

•	  İzmir ve çevresi; 46 Eğitim müessesesi, 6 sosyal kurum, 43 dini müessese, 8 sağlık kurumu, 2 sivil toplum kuruluşu, 5 
yetimhane,3 ikametgah olmak üzere 148 müessesesi  bulunmaktadır. 

•	   Bursa Vilayeti; 12 Eğitim müessesesi, 1 sosyal kurum, 14 dini müessese, 2 sağlık kurumu,  1 yetimhane,1 ikametgah 
olmak üzere 31 müessesesi  bulunmaktadır. 

•	  Ankara Vilayeti; 16 Eğitim müessesesi, 13 dini müessese, 1 sağlık kurumu olmak üzere 32 müessese bulunmakta idi. 

•	  Adana Vilayeti; 31 Eğitim müessesesi, 3 sosyal kurum, 27 dini müessese, 6 sağlık kurumu, 1 yetimhane,1 ziraat 
müessesesi  olmak üzere 69 müessesesi  bulunmaktadır. 

•	  Konya Vilayeti; 3 Eğitim müessesesi, 5 dini müessese, 1 sağlık kurumu,  olmak üzere 9 müessese kurmuşlarıdır. 

•	  KastamonuVilayeti; 2 Eğitim müessesesi, 8 dini müessese, 1 sağlık kurumu, 1 ikametgah olmak üzere 12 müessese 
kurmuşlarıdır. 

•	  Trabzon Vilayeti; 6 Eğitim müessesesi, , 4 sağlık kurumu, 1 yetimhane  olmak üzere 11 müessese kurmuşlarıdır. 

•	  Sivas Vilayeti; 21 Eğitim müessesesi, 20 dini müessese, 6 sağlık kurumu, olmak üzere 47 müessese kurmuşlarıdır .

•	 Mamüratül Aziz Vilayeti; 13 Eğitim müessesesi, 15 dini müessese, 1 sosyal kurum, 4 yetimhane olmak üzere 33 
müessese kurmuşlarıdır. 

•	   Bitlis Vilayeti; 8 Eğitim müessesesi, 4 dini müessese, 1 sağlık kurumu, 3 sosyal kurum, 3 yetimhane olmak üzere 19 
müessese kurmuşlarıdır. 

•	    Diyarbekir Vilayeti; 14 Eğitim müessesesi, 8 dini müessese, 8 sosyal kurum olmak üzere 28 müessese kurmuşlarıdır. 

•	   Erzurum Vilayeti; 5 Eğitim müessesesi, 1 yetimhane, 3 dini kurum, 1 eczane bulunmaktaydı. 

•	    Van Vilayeti; 15 Eğitim müessesesi, 1 sosyal kurum , 1 sağlık kurumu, 1 yetimhane olmak üzere 18 müessese 
kurmuşlarıdır. 

•	    Halep Vilayeti; 75 Eğitim müessesesi, 8 sosyal kurum, 77 dini müessese, 9 sağlık kurumu, 4 yetimhane,2 ikametgah 
olmak üzere 175 müessesesi  bulunmaktadır. 

•	    Arap Ülkelerinde ( Bağdat, Basra,Musul) ; 199 Eğitim müessesesi, 31 sosyal kurum, 169 dini müessese, 37 sağlık 
kurumu, 15 yetimhane,22 ikametgah, 1 ziraat müessesesi olmak üzere toplam 474 müessesesi  bulunmaktadır. 

•	      Lübnan, Suriye ve Mısır Vilayeti; 362 Eğitim müessesesi, 6 sosyal kurum, 57 dini müessese, 68 sağlık kurumu, 26 
yetimhane,32 ikametgah, 1 ziraat müessesesi olmak üzere toplam 626 müessesesi  bulunmaktadır. 
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Amerikan Sosyal ve Kültürel Müesseseleri
 Amerika’nın bağımsızlık hareketi de 
İngilztere’nin 7 Yıl Savaşları sonucu yeni vergi 
istemeleri sonucu olmuştur. 13 Koloni biraraya 
gelerek 4 Temmuz 1776 ‘da yayımladıkları Bağımsızlık 
Demeci ile bağımsızlıklarını ilan ettiler. 

       Osmanlı Devleti ile ABD arasındaki resmi ilişkiler 
XIX. Yüzyılın ikinci çeyreğinde gerçekleşmesine 
rağmen ABD’nin Osmanlı coğrafyasındaki faaliyetleri 
daha öncelere dayanmaktadır. ABD’nin Ainadolu’ya 
gelişi XVIII. Yüzyıl sonu ile XIX. Yüzyılın başlarında 
gerçekleşmiştir. 1797’de İzmir Limanı

na İngiltere’nin himayesiyle girmiştir.  

 ABD’nin Osmanlı Devletine yönelik misyonerlik 
faaliyetlerini 1810’da kurulan BOARD adlı Protestan 
teşkilatı yürütmüştür. BOARD, Anadolu’yu ileride 
ele geçirmeyi Asya’nın anahtarı olarak düşünmüştür. 
Azınlıkları Osmanlı Devletine karşı ayaklandırıp 
bağımsızlığını kazanacak olan ülkelerin ABD 
çıkarlarına hizmet edecek yöneticileri yetiştirmekti. 

•	 İstanbul ve Rumeli’de; 6 Eğitim müessesesi 
bulunmaktadır. 

•	 Adana ve Aydın Vilayeti; 23 Eğitim müessesesi 
bulunmaktadır.  

•	 Halep Vilayeti; 28 Eğitim müessesesi, 7 kilise, 4 
yetimhane,1 hastane bulunmaktadır. 

•	 Manastır ve Hüdavendigar Vilayeti; 2 Eğitim 
müessesesi, 2 yetimhane bulunmaktadır.  

•	 Anadolu Vilayetlerinde; 23 Eğitim müessesesi, 5 
kilise, 7 yetimhane bulunmaktadır. 

•	 Bitlis ve Diyarbakır Vilayeti; 7 Eğitim müessesesi, 
1 yetimhane bulunmaktadır. 

•	 Suriye, Beyrut Vilayetleri, Kudüs 
Mutasarrıflığı;182 Eğitim müessesesi, 8 kilise 
bulunmaktadır.  

Alman Sosyal ve Kültürel Müesseseleri

 Almanların okul, hastane kurma konusunda  

Fransa, İngiltere ve Amerikan teşkilatlarına oranla fazla 

gelişme kaydetmedikleri belirtilmektedir. Haydaroğlu 

bunun sebebinin Almanların parçalanmışdurumda 

olduklarını ve Osmanlı topraklarında Alman 

vatandaşlarının 1bulunmamasına bağlamakta-

dır. 

•	 İstanbul’daki Alman Müesseseleri; 6 okul, 1 

yetimhane, 1 hastane bulunmaktadır. 

•	 Edirne ve Eskişehir Vilayetinde;  birer okul olmak 

üzere toplamda 2 okul bulunmaktadır.   

•	 İzmir ve Selanik Vilayetinde; 3 okul, 2 dini 

müessese, 1 yetimhane, 1 arsa bulunmaktadır. 

•	 Yafa’daki Alman Müesseseleri; 3 okul, 1 öğretmen 

ikametgahı, 1 hastane bulunmaktadır. 

•	 Kudüs’teki Alman Müesseseleri; 8 okul, 8 

dini müessese, 4 sosyal müessese, 3 hastane, 4 

yetimhane

•	 1 ziraat müessesesi, 4 arsa bulunmaktadır. 

•	 Beyrut’taki Alman müesseseleri; 2 okul, 2 sosyal 

müessese, 3 hastane, 1 yetimhane

•	 1 ikametgah, 2 arsa bulunmaktadır. 

•	 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 

Vilayetlerde (Maraş, Van, Muş, Elazığ, Urfa); 10 

okul bulunmaktadır. 

•	 Haruniye ve Tabgha da; 84 okul bulunmaktadır. 
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İngiliz Sosyal ve Kültürel Müesseseleri
 Türk – İngiliz ilişkileri Osmanlı – İngiliz 
devletleri arasındaki ilk temasların başladığı dönem 
XVI. Yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanır. Nitekim 
1579 senesi Martında III. Murad tarafından Kraliçe 
Elisabeth’e hitaben yazılan mektupta 3 İngiliz 
tüccarına Osmanlı topraklarında ticaret yapabilmek 
için müsaade verildiği ifade edilmektedir. Haydaroğlu 
İngilizlerin nüfusun yoğun olduğu , bazende siyasi 
amaçlar için okullar açtıklarını belirtmiştir. 

•	 İstanbul’daki İngiliz müesseseleri; 6 okul, 2 
dini müessese, 1 yetimhane, 4 hastane, 1 sosyal 
müessese bulunmaktadır.

•	 Antakya’daki İngiliz müesseseleri; 1 okul, 1 dini 
müessese müessese bulunmaktadır.

•	 Beyrut’taki İngiliz müesseseleri; 20 okul, 1 dini 
müessese, 1 yetimhane, 2 hastane bulunmaktadır.

•	 Lübnan, Şam ve Kudüs’teki İngiliz müesseseleri; 
46 okul, 5 dini müessese, , 6 hastane müessese 
bulunmaktadır.

•	 İzmir’deki İngiliz müesseseleri; 7 okul, 5 
dini müessese,  1 hastane, 1 sosyal müessese 
bulunmaktadır.

•	 Rodos’taki İngiliz müesseseleri; 1 Dini müessese 
bulunmaktadır.

•	 Trablusgarp’daki İngiliz müesseseleri; 1 hastane 
bulunmaktadır.

•	   Erzurum, Adana ve Selanik’te İngiliz müesseseleri; 
3 okul bulunmaktadır. 

Avusturya Sosyal ve Kültürel Müesseseleri
Avusturya, misyonerlik faaliyetlerine öncelikle 
Kosova ve İşkodra vilayetlerinde yaşayan Katolik 
tebaayı himaye etme hakkı olduğunu iddia ederek 
başlamıştır. En eski Avusturya  müessesesi 1850’ den 
beri İstanbul’da bulunan Avusturya milli okuludur. 

•	 İstanbul’da 5 okul, 1 öksüzler yurdu, 

•	 Aydın’da 5 okul, 

•	 Kudüs’te 3 okul, 

•	 Edirne’de 2 okul ve İşkodra’da 31 okul olmak üzere 
toplam 46 okul ile 1 yetimhane bulunmaktaydı. 

İtalyan Sosyal ve Kültürel Müesseseleri
    1870 yılında milli birliğini sağlayan İtalya büyük 
devlet olma hayaliyle Osmanlı Devleti’nin Kuzey 
Arika’daki  topraklarına göz dikmiştir. Kültürel ve 
sosyal müesseseler kurarak siyasi  nüfusunu artırmak 
istemiştir. 

•	  XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı topraklarında  41 
okul, 2 kurs, 4 yetimhane olmak üzere toplam 47 
müessese bulunmaktaydı. 

Rus  Sosyal ve Kültürel Müesseseleri
 Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile 
Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortadoksların hamiliğini 
üstlenmiştir. 

    Osmanlı İmparatorluğuna zarar veren Panslavizm 
hareketini sistemleştirerek Doğu Avrupa’daki tarihi 
ihtiraslarını gerçekleştirmek için zemin hazırladı. 

   1856 yılında Islahat Fermanının yayınlanmasından 
sonra Ruslar, diğer batılı devletler gibi hayır 
cemiyetleri vasıtasıyla Orta Doğu toprakları üzerinde 
politikalarını sürdürmeyi planlamışlardı. Bu amaçla 
1881 yılında Petersbourg şehrinde Filistin Cemiyet-i  
İmparatoriyyesi adlı hayır cemiyetini kurmuşlardır. 
1905 yılında Rus Sefaretinin  Osmanlı Hariciye 
Nezaretine vermiş olduğu listeye göre 1902 yılında 
Beyrut Vilayetinde 45, Suriye’de 27, Cebel-i Lübnan’da 
10, Kudüs’te 5 okul bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Bunların dışında Ruslara ait 19 hastane, 6 kilise ve 1 
kabristanın varlığı da bu listede yer almaktadır. 
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 Misyonerlik faaliyetleri, Hristiyanlığın 
Roma imparatorluğunda doğuşuyla 
başlamıştır. Hristiyanlar başlangıçta Roma 
Devleti’nin baskısına maruz kalmışlar 
faaliyetlerini gizlice evlerde ve yer altı 
mağaralarında yürütmüşlerdi. Hristiyanlığın 
Roma İmparatorluğunun resmi dini haline 
gelmesiyle çeşitli mezheplere bölünen 
misyonerler arasında çekişme meydana gelmeye 
başlamıştır. Nitekim İslamiyet’in zuhuruyla 
Hristiyanlık ile Müslümanlık arasında siyasi, 
içtimai ve kültürel alanda kıyasıya mücadele 
başlamıştır. Selçuklu, Osmanlı’nın Kuruluş 
ve Klasik Dönemlerinde İslam Kültürünün 
İnkişaf  Döneminde olmasıyla misyonerlik 
faaliyetleri göze batmamıştır. Özellikle Fatih 
Sultan Mehmet Döneminde Gayrı  Müslimlere 
dini ve kurumsal faaliyetleri  bir lütuf olarak 
verilmiştir. XVII. Yüzyıldan sonra Türk – İslam 
şecaatinin durması, Avrupa’nın bilimsel ve 
ekonomik olarak gelişmesi, Sanayi İnkılabının 
zuhuru Osmanlı Coğrafyasındaki yeraltı ve yer 
üstü zenginliklerinin ortaya çıkışı misyonerlik 
faaliyetlerin misyonunun ticari faaliyetler için 
araç olarak kullanılmasına sebep olmuştur. 
Özellikle dönemin güçlü devletleri İngiltere, 
Fransa, Rusya Osmanlı Devletinin Gayrı 
Müslim tebaasının haklarını korumak 
bahanesiyle sık sık Osmanlı devleti’nin iç 
işlerine karışmışlardır. Zaman zaman da kendi 
aralarında mücadele etmişler Osmanlı Devleti 
bu duruma kayıtsız kalmıştır. 

 Misyonerler faaliyetlerini okul, kilise, 
sosyal yardım müesseseleri, hastaneler kurarak  
yürütmüşlerdir. Bu müesseselerin en etkili 
kurumu okullardı.  Osmanlı Devletindeki 
medreselerin yozlaşmasıyla yabancı okullar 
cazibe merkezi haline gelmiş, Babı Ali, 
gelenek ve kültürümüzü bozduğu gerekçesiyle 

okulların faaliyetlerine engel olmak istemiş   
fakat Avrupalı devletlerin  girişimiyle başarılı 
olamamıştır. Okulların eğitimde modern  
yöntem ve teknikleri  kullanması medreselerin 
onların yanında sönük kalmasına sebep olarak 
okulların etki alanını Müslüman ve Gayrı 
Müslim tebaa üzerinde genişletti. Günümüze 
kadar uzanan  aydın – halk çatışmasının 
temelleri bu okullarda atılmıştır. Faaliyetlerini 
Gayri Müslim tebaa üzerinde yoğunlaştırarak  
onları sık sık isyana teşvik ederek Osmanlı 
Devleti’nin yıkılmasında etkili olmuştur.   
Türkiye Cumhuriyeti ‘nin  ulus devlete 
dönüş politikası izlemesinde misyonerlik  
faaliyetlerinin etkisi büyüktür. Son yüz elli 
yıllık tarihimizi değerlendirirken misyonerlik 
faaliyetlerini mutlaka göz önüne almalıyız.

Sonuç

Harput Ermeni Misyoner 
Okulu müzik grubu-1912

Bursa Kevorkyan Okulu 
öğretmenleri.
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Osmanlı Devleti’ndeki Amerikan misyoner okullarından biri.

KAYNAKÇA

KİTAPLAR

1-  Adnan ŞİŞMAN, XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinde Yabancı Devletlerin Kültürel ve Sosyal Yardım Müesseseleri, Atatürk Araştırma Merkezi,  
Ankara 2006
2- Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, TTK Yay. Ankara 2011
3- Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yay. İstanbul 2012
4-Yahya AKYÜZ, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Yay. Ankara 2013

DERGİLER

1-  Şerife YORULMAZ, Osmanlı – Fransız İlişkileri Çerçevesinde Osmanlı Topraklarında açılan Fransız Kültür Kurumları ve Bunların Meşrutiyet 
Kazanması, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,Sayı11 
2- Seçil AKGÜN, Amerikalı Misyonerlerin Anadolu’ya Bakışları, Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Dergisi 2012 
3-Metin HÜLAGU, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi sayı2, 2001 
4- Ayten SEZER, Misyonerlerin Türkiye’deki Eğitim Öğretim Faaliyetleri, H Ü Edebiyat FAK. Dergisi  2009  



 Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dergisi64

Japonya 1840 da, yarı-sömürge şartları 
içinde idi. Endüstrisi yoktu, kültür geriydi, 
satabildiği, aldığının çok altındaydı, üstelik 
halkı dünyayı tanımıyordu.

Güneşin oğlu büyük adını taşıyan Mikado’luk 
tahtında, gerçekten güneş kafalı bir büyük 
adam vardı: Mutso Hito.

 İmparator, anlamıştı ki bütün bir yetişen nesle, 
özünü yitirmeden batılı kafası vermek şart… O 
devrin İngiltere’si, Osmanlı İmparatorluğundan cihan 
egemenliğini almış, üstelik bu kudreti sadece ordu 
ve donanmaya değil, endüstriye, kültüre, laboratuara 
dayamıştı. İstiklâlinin henüz sekseninci yılına 
erişememiş olmasına rağmen, Amerika, dünyaya 
ağırlığını koyuyordu. Vladı Vostok’u ele geçiren 
Kore’ye yerleşen Moskof Çarlığı’nın da gözleri Japon    
Adalarında idi.

 Motso-Hito, karşısındaki kuvvetlerden ürkmedi, 
tersine onların kuvvet ve kudretlerinin sırrını kendi 
ülkesine aktarma akıllılığını gösterdi: Gençliğine 
güveniyordu. 1840’la 1855 arasındaki on beş yılda 
yekûnu sekiz yüz bini bulan Japon genci, kendi ülkeleri 
için özlenen bilgiler edinmek üzere İngiltere, Amerika, 
Rusya, Almanya, Fransa’da yetişti. Amma ne yetişme!!. 
Bizimkiler gibi değil: Vatanlarının ümidini, feragat ve 
faziletlerinde mukaddes emanet olarak tanıma şuuru 
içinde yetişme…

 Şöyle yapıyorlardı:  Gitme hakkını kazanan, 
inandığı kutsal totem önünde, her dakikasının 
vatanına, ülkesinin ve halkının hasretini çektiği bir 
bilgiyi öğrenmeye adandığında yemin ediyordu. Ne 
kadar gün kalacaksa, o kadar pirinç tanesi sayılarak 

Japonya’nın Hikayesi ya da...
“Karım bana, fabrika zor durumdayken nasıl bütün gün evde boş 
oturabildiğimi sorunca utandım.”

Selim YILDIZ
Tavşanlı Fen Lisesi Tarih Öğretmeni

Sorunuz, şimdi, Japonlar da nasıl millettir?
Onu tasvire zafer-yâb olamam, hayrettir!
(…)
Siz gidin, safvet-i İslâm’ı Japonlarda görün!
O küçük boylu, büyük milletin efrâdı bugün,
Müslümanlıktaki erkânı siyanette freîd;
Müslüman denmek için eksiği ancak tevhîd.

Mehmet Akif Ersoy

“Dünyayı kendilerine hayran bırakan ama hiç 
sevilmeyen, bilim ve teknolojiyi gerçek bir sanat, 
ticareti ise din yapabilen bu insanlarda kim?” 

Time Dergisi (Ağustos 1983)

“Japonlar yalnızca ödünç alma ile yetinmezler. 
Sanatta, siyasal kurumlarda ve din hayatında 
dışardan alıp uyarladıklarını büyük ölçüde değiştirip 
geliştirirler ve üzerine ulusal bilincin(aklın) 
mührünü basarlar.” 

Aston

Mutso Hito
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kendisine veriliyordu. Pirinç, Japon’un yöresel gıdası 
idi. Bizim ekmeğimiz gibi… Her gece, başını yastığına 
koyarken gününün muhasebesini yapacak, verdiği söze 
sadık kalmış; derslerini, stajını ve kendinden bekleneni 
eksiksiz yerine getirmişse, o tek pirinç tanesini ertesi 
günkü, yine bir avuç pirinç olan aşına katacaktı.

 Başarı gösteremeyenler bir daha yurtlarına 
dönmediler. Pek istisna olsa da dönmediler. Harakiri 
yaptılar, kendi elleriyle midelerini deştiler, intihar ettiler. 
Kanun zoruyla mı? Hayır!.. Haysiyet ve millî şuurlarının 
hassasiyeti ile…

 Bugünkü Japonya, o Mutso-Hito’nun neslinin 
haysiyet ve namus hissinin armağanıdır yurtlarına…

 1840’dan tam kırk yıl sonra, Japonya, Rus 
sürülerini Kore’den kovdu. Çar, bütün gücü ile savaşa 
hazırlanıyordu. Mikado da hazırlanıyordu. Nihayet, 
1904’te büyük çatışma oldu. Japonlar, 1880’de ilk teknesini 
sularına indirdikleri, kendi imal ettikleri ve yirmi dört 
yılda Uzakdoğu’nun en kudretli deniz varlığı haline 
getirdikleri donanmaları ile mağrur Moskof ’u perişan 
ettiler, eğer İngiltere ve Amerika sonuçtan kendi adlarına 
ürkerek araya girmemiş olsalardı, Sibirya’ya çıkan Japon 
kuvvetleri Moskova yolunu belki açacaklar, Napolyon’un 
yapamadığını başaracaklardı.

 Hepsi, o, elli yıl Batı tekniğini kendi öz varlığından 
zerresini kaybetmeden yurtlarına taşıyan Motso- Hito 
neslinin haysiyet ve faziletle yuğurulu emeğinin nimeti 
idi.

Bir de bizi düşününüz!..

 İkinci Sultan Mahmud, Paris’teki Mekteb-i 
Osmanî’yi, ilk Japon öğrencisinin Batı yolculuğuna 
çıkmasından tam on yıl önce 1830 senesinde açtı. O 
gün bugün, genç turistlerimiz, Batı batakhanelerinin en 

cömert müşterileri’dir!

 Şeklî bağlılığını, gittiği yerin yaşantısının içinde 
üzerinden bir yük gibi kolaylıkla atıveriyor ve yurduna 
bir garip kopuk olarak dönüyor bizimki… 1970 – 1830 = 
140 yıldır böyle…

 Önce Japon’ un bir avuç pirincini emânetlerin 
mukaddesi sayan haysiyetli eline aynı değerle, bir avuç 
buğday olarak alacak haysiyet sahibi genç Türk kafası, 
sonra Batı yolculuğu!...Yoksa Sol’un gaydacısı veya onun 
tam karşısında Sağ’ın yâlellicisi derbederi, değil Avrupa 
veya Amerika’ya, Ay’a gönderseniz nâfile!..

 Onu önce; özü, sözü, dokusu, ruhu, kafası, mayası 
ile TÜRK yapın!.. (1)

 Japonlar, kendi tarihlerinden kopmamış, kendi 
değerlerini inkâr etmemişler. Sözgelimi, Samuray ruhunu 
yok etme yerine işletmeciliğe dönüştürmüş, büyük 
işadamları yetiştirmişler. Bizler ise, bunu yapmak yerine, 
alp-eren ruhunu, akıncı ruhunu yok ettik.

 Bakınız, Antoine Donnet adlı bir İngiliz, “Japonya 
Dünyayı Satın Alıyor” adlı eserinde neler yazıyor: “Doğal 
kaynaklara sahip olmaksızın çok büyük bir güç elde 
etti Japonlar. Dünyanın en büyük on bankası onlara ait. 
En büyük sigorta ve simsarlık şirketleri de öyle. Büyük 
Japon şirketlerinin sahip olduğu gayrimenkul ve sermaye 
tutarları hayal gücünü zorluyor. Yalnızca Tokyo’nun 
göbeğinde bulunan İmparatorluk Sarayın satılığa çıkacak 
olsa, nakit parayla Yunanistan’ın tamamı satın almaya 
yeterli olur.” 

 “Bir otomobil imalatçısı olan Toyota öylesine zengin 
ki, isteyecek olsa, hemen yarın, hiç güçlük çekmeksizin 
parayı bastırıp Peugeout ile Renault’yu bir arada satın 
alabilir.  Yalnızca Toyota’nın Corolla maddeli 150 ülkede 
15 milyonun üstünde satış yaptı, yani Ford’un T modeli 
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efsanesini geride bıraktı. Japon elektronik devleri 
dünyanın dört bir yanına lüks eşya ve iletişim aygıtları 
ihraç ediyor.”

 Hawai adasının hemen hemen tamamı onların. 
New York’ta bulunan Rockefeller Center, Mitsubishi’nin 
malı. Columbia Studyoları Sony tarafından satın alındı.

Aynı şey Fransa’da da oluyor. Paris’te Halles’in bir bölümü, 
Chaps-Elysée de değerli binalar, Versailles’deki Trianon 
ve daha pek çok yer.”

 Japon ekonomisi Avrupa’yı dize getirdi, Amerika ile 
yarışıyor. Biz kendimizi onunla kıyas bile edemiyoruz.

 Gazeteci Nuh Gönültaş; “1995 yılında Japonya’ya 
ilk defa ayak bastığımda öğrendiğim şeylerden birisi 
Mitsubishi firmasının yıllık cirosunun 150 milyar dolar 
olduğuydu. Bu rakam o zaman Türkiye’nin gayri safi milli 
hasılasından fazlaydı. Orada bunun gibi Sony, Toyota 
gibi onlarca firma bulunduğunu da hesaba katarsak, 
uçmaktan vazgeçeriz, ayaklarımız yere basar.”diyor. 

 Japonya’nın, yüzölçümü Türkiye’nin yarısı kadar. 
Onun da yüzde sekseni dağlık, ormanlık. Japonya’nın 
tarımı, sanayisi, konutu… hep bu yüzde yirminin içinde. 
Bizim İç Anadolu Bölgesi kadar bile yok. Marmara 
Bölgesi kadar bir yer. Evet bu kadar yerde 120 milyon 
insan yaşıyor ve dünya ekonomisine meydan okuyor. 
Japon mucizesi denilen, Japon sanayinin gelişimi 1955’ten 
sonradır.

 1853’te İngiliz ve Amerika donanması Japonya 
kıyılarını top ateşine tutar ve Japonya’yı, limanlarını 
dünya ticaretine açmaya zorlar. Bu durum Japonları 
dehşete düşürür.
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 İmparator, yetişmiş bir prensi İngiltere’ye gönderir. 
“Git, gez, incele. Batılıların bu gücünün sırrını öğren.” 
der. Prens aylarca gezer, incelemelerde bulunur. Sonra 
Japonya’ya döner. Kanaatini İmparatora bildirir. 
“İmparatorum, der, Batılılar güçlenmiş. Onlara teslim 
olursak sömürge oluruz. Karşı da çıkamayız. Yapacağımız 
şey, “Onların din ve töresine hayır, bilim ve tekniğine 
evet” demektir.” Kanaatimizce Japon gücünün sırrı bu 
cümlede gizlidir.

 Batıdan, bilim ve tekniğin yanında kurum da aldılar. 
Fakat o kurumlara kendi kültürel değerlerini enjekte 
ettiler. Sözgelimi, polisi, Fransız modeli teşkilatlandırdı, 
ama ona Samuray ruhunu verdiler.

 Japonluk duygusu, üç ayrı saygıyı, saygıdeğer 
bir biçimde birleştirmek, uzlaştırmaktır. Japon, 
gerçeklik duygusunu tarihte (kültüründe), 
güç-güven duygusunu toplumsal 
ilişkilerinde ve 

katılacağım. 
Ama ikinci bir 

yol var ki, o da 
şu: Amerikalılar’la 

mücadelemize devam 
edelim. Askeri cenahta 

yenildik. Onlara 
ekonomik bir savaş 

açalım. Ülke ekonomisini 
canlandırıp doların sırtını 
yere vuralım. Tercih sizin!”

Japonlar ikini yolu seçip, 
bugün birçok alanda 
Amerikalılar’ın sırtını yere 

getirmişlerdir. 

Kültürel değerlerini korumaya 
öylesine önem verdiler ki 

1955 yılında, Nikyoso adlı bir 
öğretmen teşkilatı “Ben eğitim 

emekçilerinin temsilcisiyim.”dedi. Bunu 
üzerine işçiler de dahil Japonya sokağa döküldü. 

“Konfüçyüs öğretisine göre eğitim kutsaldır. Sen 
nasıl öğretmenlere emekçi dersin.”dediler. Hükümet o 
sendikayı kapatmak zorunda kaldı.

 İlk Amerikan elçisi bahçesinde bir tek keçi beslemek 
ister. Bu ise ulusal sorun olur. İzin vermezler. Çünkü 
keçinin Japon kültüründe yeri yoktur.

 Japonlar, “Toplum dışına itilenler, serseriler başıboş 
bırakılmamalı.” düşüncesiyle, “Yakuza” adındaki gangster 
çetelerini bile tasfiye etmedi. Onları kontrol altına aldı, 
polise yardımcı hale getirdi. Yakuzalar polisle anlaşmış 
durumdalar. Silah ve uyuşturucu işlerine karışmazlar. 
Hatta bu konularda polise yardımcı olurlar. Poliste 
onların, bar-pavyon gibi eğlence yerlerinden aldıkları 
avantalara engel olmaz. Böylece, serseri takımı kontrol 
altına alınmış ve zevkine düşkün insanların kesesinden 
beslenmiş olur. Bundan dolayı da çok kuvvetli gangster 
teşkilatına rağmen Japonya suç oranı en düşük ülkelerden 
biridir.

gelecekte 
arar. Geçmişe 

dayanır, bugünü yaşar 
ama geleceğe yöneliktir. 

İkinci Dünya Savaşı’nı yitiren 
Başbakan Amiral Suziki, Amerika’ya teslim olmayı kabul 
eden kabinenin Dışişleri Bakanı Yoşida’ya şu bilgece 
öğüdü vermiştir: Savaşta yenmek kadar yenilmek de var. 
Yenmek kadar yenilmeyi de öğrenmeliyiz. (s.338)

 Amerikalılar Japonya üzerine iki atom bombası atıp 
Japonlar’ı mağlubiyete uğratması üzerine, Japon halkı 
kitleler halinde İmparatorları Hirohito’nun sarayının 
önüne gelerek “harakiri” yapıp meydanı kan gölüne 
döndürürler.

 Amerikalı General Mac Arthur saraya koşup “Bu 
saçmalığı durdurun!” demesi üzerine, Hirohito balkondan 
halka seslenir: Ey Japon milleti!... Gerçekten yenildik. 
Bugün önümüzde iki yol var. Birincisi harakiri. Ben de size 
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 Suzuki bir keşiş idi. Japon yöneticiler emrine, onunla 
diyalog kurabilen bir mühendis verdiler. O mühendis 
Suzuki’yi ikna etti, müritlerinin tasarruflarını topladı, 
dev otomobil fabrikaları meydana geldi.

 Geleneklerine öylesine bağlılar ki Japonlara 
hayatları boyunca, akrabaları, okul arkadaşları ve 
meslektaşlarıyla karşılaştıklarında nasıl davranacakları, 
nerede oturacakları; selamlaşırken kimin karşısında kaç 
derece eğilecekleri bile öğretilir. Görgü kurallarını ihlal, 
affedilmez bir hatadır.

 General Mac Arthur, 1945’te Japon hükümetinden 
beş temel reform istedi: Sendikal özgürlük, kadınlara 
oy hakkı, serbest eğitim sisteminin kurulması, 
İmparatorluğun lağv edilmesi ve ekonomik sistemin 
liberalleşmesi.

 Unutmayınız ki atom bombasının etkisiyle Japonya 
pes etmiş ve teslim olmuştu. Buna rağmen bütün 
şartları kabul etmişler ve “İmparatorluğun feshi asla.” 
demişlerdir. “Japonya’dan vazgeçer, İmparatorluktan 
vazgeçmeyiz. İmparatorluk kurumuna ve alfabelerine 
sıkı sıkıya sarıldılar.

 General Mac Arthur’un zorlaması ile kurulan hiçbir 
kurum işlerlik kazanamamıştır. Japonya’yı kanunlar 
değil gelenekler idare eder. Parlamenterlerin değil 

bürokratların dediği olur. Bir olayın mahkemeye intikali 
hiç hoş karşılanmaz. Kadınlar kocalarının istediği 
doğrultuda oy kullanır. Grevler yemek tatilinde yapılır.

 Japonya’da devlet imparatorun emrinde bir aile 
devletidir. Hükümet baba, halk çocuklar, kurumlar ise 
çocuk bahçesidir. Devlet saygı ve itaat temeli üzerinde 
kuruludur. 

 Sosyal hayata hukuk değil, örf ve adetler hakimdir. 
1986’da Adalet bakanlığı, 576 acil mahkemeden 150’sini 
kapatacağını söyledi. “Çünkü hiç fonksiyonu yok.” dedi 
ve kapattı. İkinci Cihan Harbi’nden sonra batılılar Batı 
hukuk sistemini zorla kabul ettirdiler. Fakat Japon halkı, 
bu, Batı patentli kanunlara hiç itibar etmedi. Aralarındaki 
anlaşmazlıkların hemen hepsi, ya mahkeme dışında, ya 
da mahkeme kararlarından önce uzlaşma ile sonuçlanır. 
Çünkü dava açmak kazanan ve kaybeden taraflar 
meydana getirir. Bu ise töreye aykırıdır.

 Japonlara okullarda, televizyon ve gazetelerde, 
sürekli olarak, kültürlerinin, inanç, adet ve hayata 
bakışlarının en üstün olduğu telkin edilir.

 Japonlarda sayısız atasözü vardır. Atasözleri 
kutsaldır. Para buruşturulmaz, kıvrılmaz, cebe konmaz, 
avuçlanmaz. Çünkü üzerinde “birlik, barış ve uyum”un 
simgesi Prens Sotoku’nun resmi vardır.
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 “Japon inancına göre, tüm güzelliklerin kaynağında 
nasıl doğa varsa; toplum yaşamındaki başarı ve 
bunalımların kökeninde de aile vardır. Bu yüzden aile 
kurumuna çok önem verir ve onunla övünürler.”

 Japonya’da yöneticiler Tokyo Üniversitesi’nden 
mezun olurlar. O gençler evlenirken görücü usulünü 
tercih eder, flörtü, ayak takımına has telakki ederler.” 

 Ülkenin ekonomik başarı ve kalkınmasını inceleyen 
yabancı iktisatçılara göre Japonya bir anonim şirkettir, 
(Japon A.Ş.) . Ve yine onlara göre, her şirket bir ailedir. 
Bir çocuk nasıl babasına karşı saygılı ve bağlı ise; işçi de 
işverenine öyle saygılı, işyerine bağlı olmalıdır.

 Japonya’da yüzlerce din ve inanç vardır. Ama devletin 
resmi dini, İmparatorun dini olan Shinto dinidir. Her 
şirket binasının çatı katında birer Shinto mabedi bulunur. 
Japon Kültürü adlı kitabın yazarı Bozkurt Güvenç’e göre 
bu mabet, şirketin geçmiş nesillerden gelip bugünden 
geçerek geleceğe yolculuğunun devamı için toplumsal 
çabaya ekli ruhani bir önemin müphem ama daima var 
olan delilini gururla taşır.

 Japonya’da aydın halktan, devlet milletten 
kopmamıştır. Japon kalkınmasının temelinde devlet-
millet, aydın-halk kaynaşması yatar.

 Biz de kalkınmak, refaha, ondan da öte felaha 
ermek için; kendi inanç sistemimizi ve kaynağını ondan 
alan kültürümüzü yaşamak; ona toplumsal nitelik 
kazandırmak ve devlete yansıtmak durumundayız.

 Bizim için, onların kimliği ve kültürü değil, 
kimliklerini korumak ve kültürlerini geliştirmek için sarf 
ettikleri çaba ve takip ettikleri metot örnek olmalıdır. (2)

 Uluslararası Sony imparatorluğunun sahibi Akio 
Morita; “…. Japonya tamamen yabancı petrole dayandığı 
için, petrol ambargosu döneminde büyük güçlükleri 

göğüsledik. 1973-74 yıllarında enflasyon çok arttı. Bazı 
fabrikalar çalışamaz duruma gelince mecburen işçilerini 
çıkarmak zorunda kaldılar. Ama bu insanların, şirketleri 
zor durumdayken evde oturmalarına imkân yoktu. 
Böylece yavaş yavaş geri dönüp ellerinden geleni yaptılar. 
Yerleri temizlediler, bahçeye baktılar. Elektrikli cihazlar 
yapan bir firma, elemanlarını mağazalarına gönderip, 
ücretsiz satıcı olarak mağaza sahiplerine yardım 
etmelerini sağladı. Bu fikirler yönetimden gelmiyordu; 
işlerini, çalıştıkları şirkette ortak bir kader olarak gören 
işçilerin teklifleriydi. Osaka’da bir işçi fabrikaya dönmüş, 
bir gazete muhabirine şöyle demişti: “Karım bana, 
fabrika zor durumdayken nasıl bütün gün evde boş 
oturabildiğimi sorunca utandım.”diyor.(3)

 Ülkenin ekonomik başarı ve kalkınmasını inceleyen 
yabancı iktisatçılarla yazarlar da hızlı kalkınmayı, işverenle 
işçinin, yönetenle yönetilenin sanki tek bir “aileymiş 
gibi” çalışmasıyla açıklıyorlar. Japon toplumundaki halk-
hükümet, işçi-işveren, sermaye-emek, yöneten-yönetilen, 
kır-kent ikilemlerinin birliğine, kısaca “Japon Ortaklığı” 
(“Japon Incorporated”) adı veriliyor. Bu “ortaklık” 
dışardan verilmiş bir ad değil, ulusal bir duygudur. Söz 
gelişi; Japonya Devlet Demiryolları örgütünde çalışan 
yarım milyon kişi, kendilerinden “Büyük ailemiz” diye 
söz edermiş.

 Okula ilişkin anlamlı sözler de vardır: “Tapınağa 
yakın oturan duayı çabuk, kolay öğrenir” derler. Japon 
düşüncesindeki “okul”, yaygın eğitimin bir parçası ve 
evresidir. Ama eğitim, okulla başlamadığı gibi okulla 
bitmez de! Geçen yüzyılın ortalarında –Meici’den önce- 
her sınıftan halk çocuklarına okuma-yazma ve aritmetik 
öğreten 50 bini aşkın okul varmış. Meici Devrimi’ni(işin) 
yapan aydınlar ve liderler kadrosu “Terakoya” adı verilen 
o geleneksel okullardan yetişmiş. Ancak, devrimci 
aydınların okuma-yazma ile yetinmediği, son Tokugava 

“Karım bana, fabrika zor durumdayken nasıl 
bütün gün evde boş oturabildiğimi sorunca 

utandım.”
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kuşağının ortaya attığı şu sloganda görülüyor: “Hukoku 
kiyohei..!”(Varlıklı Ülke Güçlü Ülke)

 Günümüzün barışçı dünya görüşüyle uzlaşmayacak 
kadar milliyetçi ve askerce sözdür ama sömürgeleşmekten 
korumuştur Japonya’yı. Aynı kuşaktan Meici liderlerinin 
“Batı’ya yetişelim” sloganı, Atatürk’ün “Çağdaş uygarlık 
düzeyine yetişmek” ilkesiyle eş anlamlıdır. Meici 
dönemi boyunca işitilen: “Japon Ruhu Batı Teknolojisi”, 
“Batı Uygarlığı Japon Eğitimi” sloganları, Japon eğitim 
düşüncesinin okulla sınırlı olmadığını göstermektedir. 
Benzer düşünceler, Eğitim Milli Komisyonu raporuyla 
1960’larda ülkemize de girmiş, ne yazık ki, iyi 
anlaşılamamıştır. Gerçi Japonlar da –bizim gibi- önce 
Fransız sonra ABD eğitim sistemlerini alıp uyarlamışlar 
ama kendi ruhlarını, dirlik ve düzenlerini korumayı bilmiş, 
onu yaşatmışlardır. Bu arada Japonlar, dünyadaki en hızlı 
ve en yaygın okullaşma sürecini de gerçekleştirmişlerdir.  

 Üniversite giriş sınavlarının Japoncası 
“Şikencigoku”’dur. “Sınav cehennemi” ya da “Sınavdan 
önceki cehennem” ya da “lise” anlamına gelir. Üniversite 
giriş sınavı bir “Sırat köprüsü”dür. Çünkü lise mezunlarının 
üçte biri, akademik liselerden mezun olanlardan yarısı bu 
köprüye aşarak cennete ulaşacak; geri kalanlar doğrudan 
iş hayatına atılmak ve çalışmak zorunda kalacaktır. Lise 
dönemi, böylesine önemli, yaşamsal bir sınavın hazırlık 
evresidir.

 Lise öğrencileri, bir yabancı dilde(çoğunlukla 
İngilizce) okuduğunu anlayacak düzeyde geliyorlar 
üniversiteye. Ancak, üniversitelerdeki öğretim dili 
Japonca. Ülkemizde İngilizce yükseköğretim yapılmasını 
savunanların söylediklerinin tersine, Japonya’da hiçbir 
zaman İngilizce öğretim yapılmamış. 

 Japonlar, “Sanattır hayatı kazanan” derler ya, 
uygulamaya gelince, “Önce çeltik sonra şiir-şenlik” 
sözüyle üretime ve ekonomiye verdikleri önemi dile 
getirirler. Çelişki yoktur. Çünkü, çeltik de hayat kazanan 
bir sanattır. Batılı yazarlar arasında, Japonya’nın 
yüzyıllık çağdaşlaşma çabalarını bir “mucize” olarak 
gören ve gösterenler olmuştur. Nasıl olmasın ki? İkinci 
Dünya Savaşı öncesinin “Yükselen Güneş”i günümüzde 
“Yükselen Yen” diye biliniyor. Gerçekten de 1973 Petrol 
Bunalımı’ndan sonra değer yitiren ünlü paralar karşısında 
Japon Yen’i-Alman Markı ve İsviçre Frangı ile birlikte-
sürekli değer kazanan sağlam paralardan birisi olmuş. 
O kadar ki, 1978 sonlarında, Dünya’nın ikinci en büyük 
“yabancı para kasası” Japonya’da bulunuyormuş.

 2012 yılında Japon Hükümeti, milli felakete dönüşen 
‘işkolzm’le mücadele programını kabul etti. Programla, 
her yıl yaklaşık 10 bin kişinin fazla mesaiden öldüğü 
ülkede çalışanlar tatil yapmaya teşvik edilecek. Yılda 
ortalama 8,5 gün izin kullanan işçilerin hakları olan 18 
gün dinlenmesi tavsiye edilecek. Japonların çoğu, çalışma 
süresinin üzerinde yılda 100 saatini işyerinde geçiriyor.

 1985 yılında yapılan bir araştırma işçilerin hak 
ettikleri tatil iznini çoğunlukla kullanmadıklarını 
gösterdi. Japonlar “nihon” dedikleri zaman, ülkesi halkı, 
taşı toprağı ormanı suyu, hükümeti ve devletiyle tek 
bir bütünü düşünür. Bunu anlamı odur ki, Japon insanı 
devlet/toplum gerçekliğini kendi dışında -ya da üstünde-
görmez. “nihon” kavramında, birey, hükümet ve devlet 
tek, bölünmez bir varlıktır. Yabancı gözlemcilerin “Japon 
Ortaklığı” dedikleri olgu budur. Biz Türklerin “devlet”ten 
beklediğimiz her özveriyi, Japon insanı “nihon”un  
kendisinden beklediğine ve buna hakkı olduğuna inanır. 
Başka bir deyimle, “Japonluk duygusu”, doğal hak ve 
özgürlüklerini bilen bir varlık olmak değil, Japonya’ya karşı 
bireyin görev ve sorumluluklarını bilmesi duygusudur.

Biz Türklerin “devlet”ten beklediğimiz 
her özveriyi, Japon insanı “nihon”un  

kendisinden beklediğine ve buna 
hakkı olduğuna inanır. 
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 Japon düşüncesindeki sorumluluk/özgürlük ikilemi, 
kutuplaşması yeni bir olay değil. Japon çağdaşlaşmasının 
en ünlü kişisi Fukuzava Yukiçi(1866), Seiyô Cicô(“Batı 
Dünyası”) konulu denemesinde, özgürlük kavramını 
“ciyû” diye çevirmiş, ancak hemen eklemiştir: ciyû, 
bencillik çıkarcılık, kişinin kendisini toplumdan önce 
görmesi demek değildir. Fukuzava bu hatırlatmasında 
iki yönden haklıydı. Önce, Batı düşüncesindeki 
özgürlük de kişinin kendine ve toplumuna karşı belli bir 
sorumluluğunu içerir. İkincisi, Japonya çağdaşlaşırken, 
Batı’nın kültürünü öğrenirken, özgürlüğü sorumsuzluk 
biçiminde yorumlamak yanılgısına düşülmemeliydi. 
Batı’da sorumluluk kişinin kendine (kendi içindeki 
üst-bene) karşı duyduğu bir duygu, Doğu’da daha çok 
başkalarından, aileden ve toplumdan yana geliştirilen 
bir şükran, boyun eğme, adanmışlık ve bağımlılık 
duygusuydu. 

 Japonluk duygusu çalkantılar, sallantılar geçirmiş 
ama sağlığını korumuştur. İkinci Savaş’taki yenilgiden 
ve 1970 sonlarındaki hızlı kalkınmadan sonra, Japonluk 
duygusu, birey ve kurumlar üstü bir duygu birliği(yeniden 
“Japon Ortaklığı”) olarak beliriyor. Bu koruyucu çatı 
altında, çeşitli ve karşıt inançlar, düşünceler ve hatta 
eylem akımları olabilir. Ama hepsi Japonya içindir. Sanki 
Batı’nın “Çokluk içinde birlik; birlik içinde çokluk” 
ilkeleri geçerlidir.  

 Japon insanı, ülkesinin çıkarını kendisinin ve 
yabancıların çıkarlarından önce görür. Bu anlamda 
gerçek bir milliyetçidir. Fanatik bir koruyuculuktan çok 
işlevsel bir tutum olarak Japon insanı başka bir toplumda 
yaşadığı, onun vatandaşı olduğu zaman, aynı önceliği 
yeni toplumuna da verir gibidir. 

 Japon örneğinin temel ilkesi, Batılılaşma değil 
yenileşme, başka bir deyişle çağdaşlaşmaydı. Japonya 

çağdaşlaşmış-yani tarımsal üretimden endüstriyel 
üretime geçmiş-ama Batılılaşmamıştı. Japonya değişmiş 
ama kimliğini korumayı bilmişti. Tarihi sorun, 
Japonya’nın değişip değişmediği değil, bu işi nasıl yaptığı, 
hangi alan ve boyutlarda ne kadar değiştiğiydi? Soru’nun 
bilimsel yanıtı, kısaca, “Japonya Batı’ya benzemeye 
çalışmadan çağdaşlaştı.” yolunda veriliyor. Japonya Batıya 
benzemiyor kuşkusuz ama eski, özgün kimliğine de 
benzemiyor, artık. El oğlu Japon, Japon gibi yaşıyor ama 
yüz yıl önceki Japon gibi değil. Çağdaş bir Japon gibi.

 Japon toplumunun en özgün niteliği, 2 bin 500 
yıllık tarihi boyunca yabancı kültürlere ve etkilere son 
derece açık olması, aldıklarında seçici ya da uyarlayıcı 
olabilmesi, bu serüven içinde kendi kültürel özerkliğini 
ve tekliğini korumayı bilmesidir. Asya’dan Budizm’i, 
Konfüçyus ve Tao öğretilerini almışlar kendi doğal dinleri 
olan Şintô’yu bırakmamışlar, bütün bu malzemeden bir 
“halk dini” bileşimi yaratmışlardır. Budizmin gereklerini 
yerine getirirken, Budizmi kendilerine (Şintô’ya) 
benzetmişlerdir. Japonya’nın dünya kültürlerine olan 
ilgisi, açıklığı günümüzde de sürmektedir. Japonya Kültür 
Enstitüsü(JCI)’nün en son araştırmalarına göre, 1970’li 
yıllardaki “Japon insanı, kişi başına, dışa sattığından  50 
kg daha çok kültür satın alıyormuş, dışardan.” Bu hesabın 
nasıl yapıldığı açıklanmıyor raporda, ancak genel kanı 
öyle ki Japonya o fazlalığı rahatça özümseyip sindiriyor 
içine. İşte “çağdaşlaşma” denen sürecin özeti böyleydi.” 

 Japon kültürünü yakından tanıyan siyaset bilimcisi 
Mete Tunçoku (1980), “Japon mucizesi” denen olayın 
hiç de “mucize” olmadığını şöyle açıklıyor: Ancak, Japon 
Mucizesi diye tanımlanan olayın özünde yatan ve onun 
belkemiğini oluşturan temel öğe, geleneksel Japon kültürü 
içinde varolan ve Japon insanından, toplum çıkarı için 
gerekli her türlü özveri ve boyun eğmeyi isteyen ahlâk 
anlayışı ve düşüncesidir. Kökenini Japon ahlâkı ile Budist-

Japon insanı, ülkesinin çıkarını 
kendisinin ve yabancıların 
çıkarlarından önce görür.
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Şintoist dinsel inanışlarından alan bu duygu, bireye, daha çocukluk yıllarında başlayarak aşılanır ve yaşamı boyunca 
pekiştirilir. Geleneksel Japon anlayışında birey, toplum için yararlı olabildiği, ona katkıda bulunabildiği ölçüde değer 
kazanır. Japon insanı, üyesi bulunduğu grup içinde uyumlu davranmak, gruba ters düşmemek ve grup yararını her 
şeyden üstün tutmakla yükümlüdür. Buna uymayan birey, grup dışına itilir ve başka bir gruba da giremez, açıkta kalır 
ki, bu o birey için psikolojik bakımdan ölüm demektir. (Milliyet 7 Mart 1980.)  

 Gerçekte bir Japon mucizesi yok. Japonların olağanüstü başarılarını açıklamaya elverişli gibi görünen ulusal 
nitelikleri vardır: Çalışkanlık, özveri, vergi yükünü inanarak taşımak, ulusal güçlükleri göğüslemek, devletin 
istediklerini yapmak, hesaplı ve tutumlu olmak, dişinden tırnağından artırmak, çok üretip az tüketmek, ulusal 
tasarrufa katılmak, eğitim için hiçbir özveriden kaçınmamak vb. gibi. 

 Japon mucizesi günümüzün bir konusu gibi görünürse de aslında biz Türkler açısından tarihi bir sorundur. Birinci 
Dünya Savaşı başlarında “Osmanlılığın Atisi” konusunda açık yürekli bir eleştiri yazan Cami Bey (1914,1331), Osmanlı 
Aydını’nın Japon mucizesiyle ilgisini, verdiği şu örnekle gösteriyor:    Osmanlı Ordusu’nu yeniden örgütlemekle görevli 
Von der Goltz Paşa, Boğaziçi’nin keşif haritalarını yapmakla geçirirken günlerini; aynı amaçla Japonya’ya gönderilen 
Alman generali Von Mekel, kısa zamanda görevini yerine getirerek Almanya’ya geri dönmüştür.  

 Alman generalleri her iki ülkede de benzer görevleri yapmaya çalışıyordu. Neden Türkiye’deki yapamıyor? Cami 
Bey’in temel sorusu buydu. 

          Türkiye’nin ekonomik kalkınma projelerine katkılarıyla tanınan Profesör Timbergen, “Japon kalkınmasının göze 
görünmeyen yönleriyle” ilgilenerek, aşağıdaki noktaları vurgulamaktadır: 

1. Gelişmeye elverişli üstün kişisel yetenekleri ve kurumları var.

2. Sınırlı olan doğal kaynaklarını en iyi biçimde değerlendiriyorlar.

3. Batının ekonomik gelişmesini akıllıca değerlendirip, ekonomik güçlerin başıboş bırakılamayacağı sonucuna 
varmışlar ve bu dersi önce kendilerine uygulamışlar.

4. Olanakların kötüye kullanılmasını önlemek için gerekli kuralları koymuşlar, kamu denetimini etkili biçimde 
çalıştırmışlar.

5. Batının en önemli sorunu, hızlı teknolojik gelişme ile toplumsal değişme arasında doğan “kültür boşluğu”dur. 
Japonya böyle bir boşluğa düşmemiştir. Kültürel değerlerini korumuş, geliştirmiştir. 

6. Yabancılaşma(ruh sağlığı), anomi (suç) göstergeleri Batı’da giderek yükselirken, Japonya’da düşük kalmıştır. (4)

Kaynaklar:
1. Kutay, Cemal; Beklenen Adam, Türk Kitaplığı, İstanbul, 1970, s.211
2.Köse, Metin; Yeni Nesil Yeni Toplum, Mektup Yay. İstanbul, 1995,s.124
3.İbrahim Refik; Kültürde Dirilmek, T.Ö.V Yay. İzmir,1997,s.179
4.Güvenç, Bozkurt; Japon Kültürü, Türkiye İş Ban.Yay. İst.1983 s.163, 199, 206, 268, 290, 336, 337, 344, 345, 352
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Mayan ne ile yoğruldu
Hangi dağın yeli,  hangi çölün toprağıyla karıldın

Kasırga olup esersin, sel olup taşarsın
Öfken hiç dinmez mi senin

Yalın kılıç pür telaş / kara bir bulut
Şimşekler çakar, yıldırım gibi çarparsın

Bade neyin olur / mey nerende durur / hani aklın izanın
Hiç mi yok tevazuun / zirve sanırsın kendin

Şu kudurmuş halin / Var ya! ölüm kokar her yanın…
Endamın düşer gölgeme / gölgen gölgem olur

Düşlerin düşlerime düşer / Kabus olur çöker bedenime 
Leş bulur üşüşür akbabalar…
Anılarımı parçalar sırtlanlar

Şaşan aklın, hırçın deli gönlün
Sağa sola yalpalanan bedenin

Sükun bulmaz mı şu dönen dünyada
Düşman  karnın, ne ile doldurdun onu

Vurgun yemiş / deli dolu / başında kavak yelleri
Serseri kaderin, serçenin kanatları

Pır pır çarpar beyhude
Taş olup vururlar / vururlar seni beni

Acı bir söz değer yüreğe
Vurgun yemiş deli gönül bir kere
Hazan olur sararır solar bin kere

Volkan neyin olur senin / deli rüzgar…
Kanın rengi nedir, hangi çağlayandan akar

Mil çekilmiş gözlerim bizar
Mahcup düşer çehrem / kara bir yılan vahşi / soyunur yeni oyunlara…

Gece büyür, baykuş büyür, yarasalar arasında.
Zaman üşür, ben üşürüm,  yılan büyür. Leyla..!

Nusret GÜLER  
Akşemsettin Kız Anadolu 

İ.H.L Öğretmeni

Leyla
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Merhabalar, 

 Bir Ramazan sabahına uyanmış, ne yapacağını 
bilemeyen fukaranın nereden aklına estiyse yazdığı bu 
satırları okuyorsunuz. Bu yazımı yazmamı sağlayan 
etmen ise Mehmet ÖNDER’in “Aldı Sözü Anadolu” adlı 
kitabındaki mutsuz olan padişah hikayesidir. Ne garip 
di mi? Bu hikayeyi burada paylaşacak değilim, çünkü 
her birinizin bu kitabı alıp okumasını isterim. Buna 
değeceğine inanın. Peki bu padişah sonunda mutlu olmuş 
mu?

 Mutluluk nedir? Tabi bu sorunun cevabını yazmamı 
bekleyebilirsiniz. Ancak mutluluk öznel bir yargıdır. 
Bunun için ben bir tanım yapamam. Türk Dil Kurumu 
Türkçe Sözlük’te ise mutluluğu…tanımlar. Merak 
ediyorsanız bir sözülüğü açınız. Hiç olmazsa yeni bir 
arkadaşla tanışmış ya da uzun zamandır unuttuğunuz 
arkadaşınızla bir hasret gidermiş olursunuz. 

 Mutluluk,  büyük ölçüde yaşadığınız anı ne kadar 
yaşabildiğinize bağlıdır.  Bir gün, bir ay ya da bir yılın 
öncesi yarının bir ay sonranın bir yıl sonranın yani 
geçmiş yaşantımız ve gelecek kaygımız yaşadığımız 
anla var oldukça kaygılı ve ümitsiz bir şekilde anımızı 
yaşıyoruz. Bu da mutsuz olmamızı neden oluyor. 
Bekon(Beykın)’ın sevdiğim bir sözü var:”Dün rüyaydı, 
yarın hayal:dünü mutlu yarını umutlu yapan yaşadığımız 
andır. ” Yaşadığımız anda geçmişimize ve geleceğimize 
bağlı kalırsak mutluluğumuzu erteler dururuz hem de 
belirsiz bir geleceğe kadar. Şimdi burada birilerinin hiç 
mi geçmişimizi düşünüp güzellikleri hatırlamayacaız ya 
da gelecekle ilgili düşünmeyeceğiz, hayal kurmayacağız 
kurmyacağız hedefimiz olmayacak? Hepsi olacak tabi. 
Ama bunlar için mutluluğumuzu ertelemeyelim. 

 

 Hep bir gün mutlu olacağız deriz, maalesef o gün 
hiç gelmez. Mesela, bir lise öğrencisi sınıfı geçince mutlu 
olacağını düşünür sınıfı geçer. Daha sonra teşekkür 
alsaydım takdir alsaydım mutlu olacağım der. İçinde bu 
burukluk kalır. Okulu bitirince, üniversiteyi kazanınca 
mutlu olacağım der. Okulunu da bitirir üniversiteyi de…
Sonra iş bulunca mutlu olacağını sanır. İşini de bulur. 
Bu sefer araba alınca mutlu olacağım, ev alınca mutlu 
olacağım, yuvamı kurunca mutlu olacağım, tatil gidince, 
maaşını alınca… sürekli mutluluğunu erteler. Bu arada 
yaşam hızla kayıyor ellerimizden. Her gün kaybedip  
bizi fakirleştiren zaman geçmektedir. Onun için mutlu 
olmak için şuandan daha iyi bir zaman var mıdır? Alfret 
D’aouza bir yazısında diyor ki: “Uzun zaman boyunca 
bana hayatım… yani gerçek anlamda hayatım yakınca 
başlayacakmış gibi gözükürdü. Fakat önümde hep bir 
engel,  aşmam gereken bir sorun,  yarım kalmış bir iş,  
ödenmesi gereken bir borç çıkıyordu.  Hayat, bunları 
tamamladıktan sonra başlayacaktı.  Neden sonra gerçeği 
kavradım ki bu engeller benim yaşımımın kendisiydi. ”

 Biz mutlu olmak için  hep bir yol ararız. Ama 
hiç düşündünüz mü? Mutluluğu giden bir yol yoktur, 
mutluluk o yolun kendisidir. Sınıfı geçmek için çabanız, 
üniversiteyi kazanmak için çalışmalarınız, ev almak için 
biiktirdiğiniz para, evlenmek için koşuşturmalarınız, 
tatile gidince değil onun için yaptığınız planlarınızdır 
sizi mutlu edecek olan. O anınızdır. Tabi her şeyden önce 
sağlık diyelim…

Arif ALTINKAYA
Simav Yeşilçay Ortaokulu

Mutluluk Zamanı
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Nuray DOĞAN
Kütahya Lisesi Türk Dili ve Edb. Öğr. 

öprüler kuralım insanların yüreğine; 
halatları sevgiden olsun. Demir atalım 
gönüllere, karanlık bulutları dağıtsın 
gülümsememizdeki ışık. İnadına inadına 
yüreğimiz çarpsın, süzülelim ılık ılık soğuk 
kalplere… Büyüklüğümüz kibirden değil, 
erdemden olsun. Gülün kadife yapraklarına 
sarılmak varken dikenlere takılıp 
kanatmayalım sinemizi.

 Harabe olan gönülleri biraz daha 
tarumar etmeyelim. Varsın el uzatmasın 
aydınlık bakmayan gözler. O kömür gözlerin 
elmasa çevirmenin huzurunu bir merhabada 
tadalım.

 Çaresiz kalanların yaslanacağı duvar 
olalım. “Düşenin dostu olmaz” sözünü 
lügattan siliverelim.

 Ümidi, merhameti bir kuyumcunun 
zerafetiyle işleyip ruhumuzda taşıyalım ki 
bize nasıl yakıştığını dingin ruh halimizden 
anlayalım.

 Karanlıkların feneri, ümitsizlerin yaveri 
oluverelim iki kapılı han içerisinde.

 Mal da yalan mülk de yalan diyen 
Yunus‘a hitaben gerçeğin sevgi olduğunu 
haykıralım dünyaya.

 Kanat çırpalım sonsuz fedakarlığa. 
Kırıldı kolum kanadım yordu bu hayat beni 
diyorsanız kartallar gibi yenileyin kendinizi 
uçuşlara… Varsın el uzatmasın sevdikleriniz: 
varsın karanlıklar sevmesin sizi, hayatın 
keskin rüzgarı çizmiş olsun yüzünüzü, feleğin 
keskin tırnakları tırmalamış olsun yüreğinizi, 
varsın çile kemeriniz olsun, isterse sıksın 
belinizi. İnadına inadına timsahın dişlerini 
bilemeyi öğrenin; törpünüz nezaket olsun 
çünkü zarif bir bıçak, hantal bir bıçaktan 
daha kesicidir. Belki yoruldunuz, şerbetiniz 
yine yine sevmek olsun. Kaldırın nefreti, 
kızgınlıkları rafa;  toz tutsun, pas tutsun 
bir daha işe yaramasın. Cilalamayın öfkeyi; 
bilemeyin kini, haseti.

 Akrabalarınız dostlarınız sırtını 
mı döndü size, gidin sıvazlayın sırtlarını 
göreceksiniz ki yüzleri dönecektir size.

 Evlatlarınız mı unuttu? Siz unutmayın 
onları, Unutmayın ki her şeyden emekli 
olabilirsiniz ama ebeveynlikten asla... Umutla 
bekleyin onları kucağınız daima açık dursun.

 Peki neden bu sabır, neden? Hep seven 
ben diyorsanız yine inadına sevin. Çünkü iki 
kapılı han içinde sizi bir annenin şefkatinden 
bin misli şefkatle izleyen, sizi kalbinizle 
deneyen bir çift göz olduğunu unutmayın. 
Evet, biri sizi gözetliyor hem de daima…

İnadına Sevelim
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Giriş
ündemden hiç düşmeyen konulardan olan iletişim ve 
küreselleşmeye farklı bir bakış ihtiyacı göz önünde 
bulundurularak bu yazıyı kaleme alma ihtiyacı duyuldu. 
Ya tamamen olumlu yönleri ya da tamamen olumsuz 
yönleriyle ele alınan bu iki kavramın eksik algılara neden 
olduğu düşünülmektedir.

 İletişimin tüm maddi araçları, psikolojik ve sosyolojik 
arka planı, tüm yaş gruplarına olan etkisi, farklı kültürleri 
etkileme türü ve gücü, göz önünde bulundurulmadan 
yapılacak küreselleşme ve iletişim yorumlarının, bu 
kavramların sadece bir yönünü ele alarak, bütünü 
görmekten uzaklaştıracağı düşüncesindeyiz.

İletişimin tahminin ötesinde etkisi
 İletişim tahminlerin ötesinde, herkesin birbiriyle 
haberleşebildiği, rahatlıkla bilgi edinebildiği, birbirlerini 
olumlu etkileyebildiği, özgürlükleri artırdığı bir 
alan olmaktan çıkarak, ekonomik gücün ve büyük 
iletişim güçlerinin, doğru ve insani olup olmadığına 
bakılmaksızın, yine farklı amaçlar doğrultusunda, 
farklı yöntemler kullanılarak, düzenli gibi görünen ama 
oldukça karmaşık ilerleyen bir süreç haline gelmiştir. Bu 
süreci kontrol edebilecek bir merci var mıdır? Kontrol 
edilmeli midir? Ve de edilebilir mi?

Küresel Değişime İletişim 
Penceresinden  Bakış

Yrd. Doç. Dr. Mesut ATASEVER

G
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 Bu soruların cevabını kolaylıkla vermek henüz 
mümkün değildir. Yine şu sorular da, tatminkâr 
cevaplarını bulabilmiş değildir: Her bilgi düzeyindeki 
herkes, dünyada üretilen her bilgiden, olup biten her 
şeyden, fırlatılan her türlü bilgi oklarından, manipülatif 
bilgilerden haberdar olmalı mıdır? Olursa etkisi 
olumlu mu olur olumsuz mu? Şu zamana kadar bilgi 
bolluğu ve iletişim yoğun hayat, insanların dolayısıyla 
toplumların, huzur ve mutluluklarına hangi tür 
katkılarda bulunmuştur? Hayatında hiçbir zaman 
ihtiyacı olmayacak bilgilerin, insanların odalarında ve 
masalarının üzerinde yer alması, insanların dikkat ve 
enerjilerini olması gereken yerlerde değil de, daha afakî, 
daha uzak kavram ve olaylara yoğunlaştırması sonucunu 
da doğuruyor olabilir mi?

Kültürel Aşınma
 Toplumların başkası olarak değil, kendi olarak 
kültürlerini yaşamaları, yine kültürlerini kendi iç gelişim 
basamaklarında yükseltmeleri, iletişimin gelişmesiyle 
birlikte doğal sürecinden ayrılarak, iletişim devlerinin, 
amaçları huzur ve insanın mutluluğu olmayan ama 
ekonomik gücü elinde bulunduranların inisiyatifine 
girmiş olarak bir değişime tabi tutulmaları sonucunu 
doğurmuş, bu da kültürler için iç açıcı sonuçlar 
doğurmamıştır.

 Maddi ödüllerle kandırılan zihinler, kendi 
kültürlerinin kıymetini bilemeyen bir ruh haliyle, ırmağın 
akıntısına kapılarak, yine değişim ve gelişim giysisi 
giydirilmiş kavramlarla, sürekli başkası olma yoluna 
girmektedirler. Ülke, bölge, kent ve köy ölçeğinde yerel 
kültürler, tek bir dünya kültürüne, daha doğru bir deyimle 
kültürsüzlüğüne doğru hızla yol almaktadır. Dünya 
kültürü tanımı, ortak oluşturulmuş bir kültür anlamı 
verilemeyecek bir tanımdır. Bu yapay kültür, iletişimin 
getirdiği, iletişimi elinde bulunduran ekonomik, siyasi ve 
sosyal güçlerin dayattıkları bir kültür tanımıdır.

 Diğer taraftan da, az da olsa kendi kültürünü 
yaşamayı tercih eden, negatif değişime direnen insanlar, 
geri kalmışlık, toplum dışılık, gülünç olma gibi durumları 
yaşamak zorunda kalarak, ırmağın akıntısına girmeye 
zorlanmaktadırlar.

 Hep alan ama vermeyen bir kültür oluşumu, 
başta TV olmak üzere iletişim araçlarına bağımlılıktan 

kaynaklanan bir durum olarak görünmektedir. Sürekli 
başkalarının bize bir şey anlatmasını, bizi eğlendirip, 
bilgilendirmesini bekleyen bir kültürdür bu.

 Kültürel durumlarda, pozitif akıl devre dışı 
kalmakta, çoğunluk düşüncesi egemen olmaya 
başlamakta ve kaybedilen değerlerin farkına bile 
varılamamaktadır. Kuşaklar arası kültürel çatışma, 
sağlıklı kültür aktarımı yapılamamasından dramatik 
durumlara yol açabilmektedir. Zihinlerde kültürel bir 
parazitlenme, karmaşıklık, değer yargılarının aşınması 
olarak görülmektedir.

Tüketim Toplumu Olmanın Normalleşmesi
 İhtiyaç eksenli tüketimin, sosyal tüketim haline 
dönüştüğünü görebilmekteyiz. Bunun dikkat çeken yönü 
ise, ihtiyaçlar hiyerarşisinde, maddi ihtiyaçlar düzeyindeki 
insanların da, sosyal tüketime yönelmek istemeleridir. 
Bunun sonucunda farklı sosyal problemler, ekonomik 
sıkıntılar ortaya çıkarak, toplum huzurunun bozuşması 
kaçınılmaz olmaktadır. Özelliklerinin çoğunu, hiçbir 
zaman kullanmayacak olduğumuz teknolojik gereçlere, 
ekonomik gücümüzün üstünde paralar ödeyerek zor 
durumda kalmamız buna verilebilecek bir örnektir. 
Bir GSM telefon cihazının genel olarak, konuşma, 
mesajlaşma, resim çekme, melodi indirme özellikleri 
kullanılmasına rağmen, bunların yanında onlarca başka 
özelliklerinin olması ve bunu satın alıp kullanıyoruz. 
Henüz 3. nesil görüşme imkânı yokken 3. nesil görüşme 
özellikli GSM telefonlardan 1 milyon adet satıldığını 
gazetelerden okuduk. Bunun bizim için sosyal tatmin 
olarak algılanıyor olması, tüketim ekonomisinin, küresel 
etkilerindendir. Bu da hem kültürel aşınmaya, hem de 
tüketim toplumu olmaya dünden razı ve hazır bir toplum 
olmaya doğru gittiğimizi göstermesi bakımından dikkat 
çekicidir.

Küresel Çevre Bozulması
 Teknolojinin daha fazla kullanılıyor olması, 
bilginin artması, eğitimin daha kaliteli olması, bunların 
küresel çevre zararlarının önüne geçilebilmesine imkân 
vermemektedir. Daha doğru bir anlatımla, toplumun 
önüne konan maddi imkânların, aynı zamanda günümüze 
ve geleceğe yönelik zararlı etkilerini baştan öngörmeden 
geliyor olması, ancak zararları belli bir düzeye geldikten 
sonra önlenme çabasına girilmesi, günümüzün açmazları 
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arasındadır. Örneğin; önce internet, iletişim hayatımıza 
girmekte, zararları yıllar sonra fark edilip önleme 
çabasına girilmesi gibi.

 “Üretimin hızla arttığı” şeklinde başlayan 
cümlelerin, aslında, kirliliğin de bunun paralelinde 
hızla arttığı şeklinde yorumlanıyor artık. Bu kirlilik aynı 
zamanda, suyla sabunla temizlenmeyecek kadar kalıcı bir 
kirlilik. Elmada, domateste hormon olarak, suda bakteri, 
ağır metaller olarak, havada zehirli gazlar olarak, hazır 

gıdada kimyasal maddeler olarak vücudumuzda kalıcı 
hale gelmektedir.

 Küresel üretim ve tüketim aynı zamanda küresel 
zehirlenme, küresel kirlilik olarak algılanmalıdır. 
Milyonlarca paket çikolata üretimi ve tüketimi bir övünç 
vesilesi olduğu kadar, bunların ambalajlarının ne olacağı 
da bir sorumluluk vesilesi olabiliyor mu? Yine tonlarca 
temizlik malzemesi, suya karıştığında etkilerinin ne 
olacağı önceden kestirilebiliyor mu? Daha da önemlisi, 
bu üretimin ve tüketimin öznesi konumunda insanlar, bu 
durumun hangi tarafından ne kadar haberdarlar.

Sağlık ve İletişim
 Sağlık küresel iletişimden nasibini alan bir diğer 
sektördür. Birkaç yönüyle ele alınabilecek bu konu, 
küreselleşmeden en çok etkilenen ve erozyona uğrayan 
konulardan biridir. Sağlığın insanlar için vazgeçilmez 
unsur olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yönüyle istismara, 
yönlendirmeye, yanlış bilgilendirmeye daha açık bir 
kavramdır.

 İletişim etkisi kullanılarak hastalıkların olduğundan 
daha tehlikeli gösterilmesi, olduğundan daha basit 
gösterilmesi, ilaçların etkisinin abartılması, gereksiz 
ilaç pazarlaması, gereksiz uzmanlara yönlendirilmesi, 
insanların sağlık karşısındaki tutumlarının değiştirilmesi 
gibi çabalar kolayca toplum üstünde etkisini 
gösterebilmektedir. 

 Küresel üretim biçimleri, insan sağlığını bozarak 
para kazanma yoluna girerken, bir sonraki aşamada, 
bunu tedavi ederek, edeceğini iddia ederek para kazanma 
yoluna gitmektedir. Yaşama biçimlerinin sağlıksızlaşması, 
beslenme şekillerinin doğallıktan uzaklaşması, sağlığı 
olumsuz etkilerken, bundan kurtulma yolları yine küresel 
çarklar içinde, yapay olarak insanlara sunulmaktadır. 
İnsanları şişmanlatan küresel üretim biçimli gıdalar 
ve yaşama biçimleri, yine küresel pazarlama ve ticaret 
yöntemleriyle zayıflatma yoluna gitmektedirler. Çok 
ilginçtir, daha az çalışarak, daha çok dinlenerek, daha az 
yorularak, daha çok gıda tüketerek, nasıl zayıflanabilir 
konusunun yolları aranmaktadır. İlaç sektöründe dolaşan 
milyarlarca dolarlık paydan vazgeçmek istemeyen güçler, 
kimi zaman gerçekleri saklayarak, kimi zaman abartarak, 
kimi zaman da alternatif diğer yöntemleri küçümseyerek, 
bu döngüyü devam ettirmektedirler.
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Dinin Küresel İletişimde Etkileri
 Dinin insan hayatının vazgeçilmezlerinden 
olduğunu aklı başında herkes kabul etmektedir. Yüzyıllar 
boyu dinin yeni nesillere aktarımı, hem teorik hem de 
uygulamalı olarak gerçekleşmekteyken, sanayi devrimi, 
daha sonra günümüzde iletişim ve küreselleşme 
etkileriyle, teorik olarak olmasa bile, davranışlara 
yansıyan uygulama ve yaşama konusunda kesintiye 
uğramaktadır.

 İslam dinini ele alacak olursak, geçmiş dönemlerde, 
toplum hayatının olumlu tüm unsurları din kaynaklı 
olarak yaşanırken ve hayatın doğal bir parçası iken, 
insanlar günümüzde, kafaları karışık, maddi güzellikler ve 
faydalarla, manevi güzellikler ve değerler arasında bocalar 
bir vaziyete düşürülmüşlerdir. 12. ve 13. yüzyıllardaki 
dinin toplumu önder olarak yüceltme ileriye götürme ve 
değişimi öngörme fonksiyonu daha sonraki dönemlerde, 
farklı sebeplerle, reaksiyoner bir din algısı doğmuş, 
sürekli gündeme gelen konulara cevap yetiştirmeye 
çalışan bir din anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Bu da 
değişim ve gelişim karşısında pasif, önden gitmeyen bir 
din düşüncesini toplumda etkili hale getirmiştir.

 Din bilginlerinin bunda önemli bir payı olduğunu 
söyleyebiliriz. Dini kuru bir kalıp olarak algılayıp, bunu 
böyle topluma yayan, katı, esnek olmayan, öngörüden 
uzak, yerine göre dinin kavramlarının önem sırasını 
değiştiren, asıl merkezdeki konulardan uzaklaşıp 
ayrıntıda yoğunlaşan bir düşünce buna sebep olmuştur 
diyebiliriz.

 Küresel iletişim etkisiyle, niceliksel olarak arttığı 
halde, nitelik olarak gittikçe azalan dindarlık, toplum 
hayatındaki sorunların çözümünde bu haliyle başarılı 
olamamaktadır. İbadethanelerin dolup taştığı, binlerce 

hatimlerin yapıldığı, dini sohbetlerin arttığı, dini bilgilere 
kolayca ulaşılabildiği düşünüldüğünde, diğer taraftan 
toplumda suç oranının azalmadığını, hoşgörünün 
artmadığını, toplumun zor durumda olan kesimlerinin 
korunmadığını, dinin ekonomik alanda, sosyal alanda 
kurumsallaşmadığını, yine bunun için dindar kesimin 
önemli çabalar harcamadığını, bu alanların küresel 
aktörlerce doldurulduğunu görmek, küresel iletişimin 
din algısının bozulmasında da başarılı olduğunu 
göstermektedir.

Sonuç

 Çalışmak ve başarılı olmak arasındaki ilişkinin, 
amaçları güç ve para olan küresel güçler tarafından, daha 
erken keşfi, günümüz küresel olumsuzların asıl sebebidir 
diyebiliriz. Olumluyu, doğruyu, güzeli, doğalı, sağlık ve 
huzuru amaç edinen birey ve toplumların, diğerleri kadar 
çalışmaması, planlamadan yoksun olmaları, hazırcılığa 
yatkın hale gelmeleri, bu güzellikleri yayma yönünde 
yeterince çaba ve istek göstermemeleri, günümüzdeki 
ortak şikâyetleri açıklayabilmektedir.

 Gösterilmeyen çabanın olumlu sonuçlarını 
beklemek hayaldir ve alınamayan sonuçlar için bahaneler 
üretmeye yöneltir. Para, güç, maddi yarar gibi amaçlar 
için bunca çaba sarfedilirken, yüce değerler dediğimiz 
güzellikler için, bu kadar az çaba sarfedilmesi, günümüz 
küresel güçlerine geniş bir hareket alanı kazandırmaktadır. 
Dileğimiz, küreselleşme, olumsuz iletişim, tüm dünyayı 
geri dönülmez biçimde değiştirip ele geçirmeden, maddi 
ve manevi yönden, tüm bu olumsuzluklardan rahatsız 
olan insanların gerekli çabayı, özveriyi göstermeleridir.
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Ozan MANÇO

Efendim eskiden dedeler, nineler 
torunlarını dizlerine oturtur menkıbeler, 
kıssalar, masallar anlatırmış. Bunları 
anlatmaya tekerlemelerle, manilerle 
başlarlarmış. Araya bazen deyimler, 
atasözleri sıkıştırırlarmış. Tabi bunları 
dinleyenler de meraklanır, sorar, dilin 

gizemine ulaşırlarmış. Eee… zaman değişmiş, vakitler 
geçmiş; dedeler, nineler artık ayda yılda bir görülür 

olduğunda deyimler, atasözleri unutulmaya 
başlamış. Tekerlemelerse yalnızca sokakta 

arkadaşlarımızla oynarken söylenmeye 
kalmış. Tabi bilgisayar oyunundan ya da 
tabletinden ayrılıp, sokağa çıkan birkaç 
arkadaş bulabildiysek; o da tek bildiğimiz 
kuru kuruya birkaç kelimeden ibaret. Dil 
yaşayarak gelişir. Siz “Start” ile “Game 
Over” arasında yaşarsanız, uçar gider 
güzelim kelimeler. Yerlerini ne idiği 
belirsiz harf kısaltmaları alır; “cnm, inş, 
bye, as… vb.

 Neyse uzatmayalım, gelelim 
bizim asıl anlatmak istediğimiz 
masalımıza; unutulmuş bir adet üzere 
tekerlememizle başlayalım. -buna 

eğitimde dikkat çekme, edebiyatta 
girizgâh derler- Evvel zaman içinde, 

kalbur saman içinde, develer tellal iken, 
pireler berber iken, ben ninemin beşiğini 

tıngır mıngır sallarken, Anadolu denilen bir 
yerde, adam olacak çocukları arayan, evliya çelebi 
gibi dünyayı dolaşan, parmaklarına bolca yüzük 
takıp, kıvrık bıyıklarıyla “oku bakiiim”diyen, 

Osman Said DEMİRYILMAZ
Tavşanlı  Tepecik İlkokulu

Sınıf Öğretmeni
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çocukların çok sevdiği, uzun saçlı, güler yüzlü 
bir ozan yaşarmış insanların arasında. Tüm amacı 
dilimizi daha da geliştirmek, türkülerimizi 7’den 70’e 
sevdirmekmiş. Bazen bir dede misali torunlarını 
kucağına alır, tarihten bir sahneyi mırıldanırmış 
nağmelerinde… “Yüce hakan sefere gitmiş, Bilge 
hatun dokuz doğurmuş, dokuz oğlan beş yaşına 
gelmiş, dokuzu birden kılıç kuşanmış…” 
Çocuklara, dokuz doğurmayı 
sabretme erdemiyle harmanlayarak 
öğretirmiş. “Kılıç kuşanmak”, 
“sefere çıkmak”, türküde gizlenen 
ata yadigârlarıymış. Bir dede 
korkut masalı dinler gibi, 
deyimlerle iç içe bir türkü 
misali “Nazar Eyle” derlermiş… 
Güzeller “sırma saçlı”, Yiğitler 
“Levent boylu” olurmuş onun 
nağmelerinde. Bazen masal bir 
sofradan bahseder, buna halk 
arasında “Halil İbrahim sofrası” 
derler. Kendince anlatır bu dünyayı bu 
sofrayla, tabi deyim ve atasözleri ile kol 
kola. “Haddin bilmek, kem söz söylememek,  
yan gözle bakmamak, kapağı vermek-kulbu almak, 
kuru ekmek kavgasına dalmak, alnı açık-gözü tok 
olmak, daha nice kelime dizilerini, kula kul olmak, 
ibret tablosuna bakmak, nasip, kısmet nedir anlamak 
istersen sapa, kulba, kapağa itibar etmeyip, onun 
nağmelerine kulak vermelisin. Ne dersler anlatır 
dinlemesini bilene. “Ya nasip-Ya kısmet” demenin 
sırrını öğreniriz onun namelerinde Kul Ahmet’ten. 
Arada “sırt üstü yatmak” “konu komşuya dert olmak” 

“lak lak etmek” neymiş bize öğretirken, Kul Ahmet 
iken Ahmet Bey olmanın sırrını paylaşır bizlerle 
“İbret-i Âlem” diyerek.  

Herkese bir mesaj bırakmayı düstur edinen 
ozanımız, söylediği nağmelerle dilden dile çevrilen 
şarkılarıyla, ailemizden bir parça oldukça, onunla 

büyüyen çocuklar adam olmaya, biz de 
deyimleri atasözlerini ondan öğrenmeye 

devam ettik. Mesela; “Açtırma kutuyu, 
söyletme kötüyü”, “Altın yere 

düşmekle pul olmaz”, “Armudun 
iyisini ayılar yer”, “Aşığın gözü 
kördür”, “Ateş düştüğü yeri 
yakar”, “Baba oğluna bir bağ 
bağışlamış, oğul babaya bir 
salkım üzüm vermemiş”, “Bir 
çiçekle yaz olmaz”, “Bir fincan 
kahvenin kırk yıl hatırı vardır”, 

“Canı kaymak isteyen, mandayı 
yanında taşır”, “Çivi çiviyi söker”, 

“Davul dengi dengine çalar”, “Doğru 
söyleyeni dokuz köyden kovarlar” 

“Dünya Sultan Süleyman’a bile kalmamış”, 
“Evdeki hesap çarşıya uymaz”, “Zürafanın 

düşkünü, beyaz giyer kış günü”, “Gönül ferman 
dinlemiyor” gibi birçok atasözünü bizlere anlatır. 
Bazen öyle tekerlemeler yapar ki, dili kullanma 
maharetlerini ortaya sergiler, işte bir örnek; “Balcının 
var bal tası, oduncunun var baltası” “Al dudakta inci 
dişi, bu dünyada yoktur eşi, Bu can kurban tatlı dile, 
seher vakti bir güzele…”

“Yüce hakan sefere gitmiş, 
Bilge hatun dokuz doğurmuş, 

Dokuz oğlan beş yaşına gelmiş, 
Dokuzu birden kılıç kuşanmış…” 
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Bizlere deyimlerin en güzellerini de mırıldanır; 
“Su üstüne yazı yazmak”, “Abbas yolcu”, “Alavere, 
dalavere, Mehmet nöbete”, “Binin yarısı beş yüz”, 
“Boşa koysam dolmaz, doluya koysam almaz”, 
“Çevir kazı yanmasın”, “Deveye hendek atlatmak”, 
“Kuş uçmaz kervan geçmez”, “Kurt kuzuya kem 
bakınca”, “Yaralı yürekler”, “Ağalar, beyler”, “Bir 
bakışla canları yakmak”, “İçi içine sığmamak”, “deli 
dolu kişi”, “Kara Sevda”, “Beş metrelik bez için”, 
“Yaz tahtaya bir daha, Sarı Çizmeli Mehmet ağa 
bir gün öder hesabı”, “Kaymak-Bal ile beslemek”, 
“Kanadını kolunu sarmak”, “Bu dünyadan 
göçmek”, “ders almak”, “Mercimeği fırına vermek”, 
“Saldım çayıra, Mevla’m kayıra”, “kök salmak”, 
“İşte Halep, İşte Arşın”, “Eli eline değmek”, “Yüreği 
yanmak”, “Kalemi kırılmak”, “Gözünü açmak”, 
“Sağır sultanın duyduğunu duymamak”, “Yetim 
hakkı yememek”, “Hanya’yı Konya’yı anlamak”, 
“Ekmek aslanın ağzında”, “Kaşının altında gözün 
var demek”, “Eline üşenmek” “İğneyi kendine 
batırıp, çuvaldızı başkasına batırmak” ve daha 
niceleri…

 Toplumun karşılaşabileceği her duruma bir 
söz yazmış, her nağmede bir deyim, bir atasözü 
kullanmış. Şimdi gel de unut böyle bir ozanı, 
hatırlamadan geç edebiyat anlatıyorum derken. 
Mümkün mü dilden bahsederken ona değinmemek. 
Size sesleniyorum değerli öğretmenlerim, size 

sesleniyorum sevgili gençlik. Biz kısaltmaya 
çalıştıkça dilimizi, kaybettik deyimlerimizi, 
unuttuk atasözlerimizi. Hatırlatmak, hatırlamak 
bu melodilerde gizli. Barış Abi derler adına, 
ben Ozan Manço diyorum.  Biz nasıl unuturuz 
seni “Can bedenden çıkmayınca”, “Sen gülünce, 
güller açar Türkçemizde, Bülbüller seni söyler 
biz dinlerdik Gülpembe! Sen hatırlanınca bahar 
gelir dilimize, dereler seni çağlar, şiirler nağmeler 
seni söyler Gülpembe! Bizim iller sessiz, bizim 
kelimeler sensiz olamadı Gülpembe… Dudağımda 
son bir türkü, hala hep seni söyler, seni çağırır 
Gülpembe…

  Sahip olduğumuz kültür birikimini bize en 
güzel yansıtan, dilimizin sırlarını bizimle paylaşan, 
deyimlerimizi ve atasözlerimizi hemen hemen her 
şarkısında bize fısıldayan, değerli müzisyen ve 
bana göre müzik filozofu, değerli Barış Manço’yu 
rahmetle anıyorum. Bu masalımızı yine onun 
sözleriyle biraz uyarlayarak bitirmek uygun 
olur diye düşünüyorum. Sözlerimde son bir 
deyim Gülpembe, hala hep seni arar, seni bekler 
Atasözleri Gülpembe… Seni sorar, seni çağırır… 
Efendim, bu yazdıklarımı bir düşünelim diye, 
farkına varalım diye, gökten üç elma düştü. Biri bu 
satırları okuyanlara, biri Ozan Manço’ya, biri de 
deyimlerimizi, atasözlerimiz yaşatanlara…
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Sen gülünce güller açar gülpembe 
 Bülbüller seni söyler 
 Biz dinlerdik gülpembe 
 
Sen gelince bahar gelir gülpembe 
 Dereler seni çağlar 
 Sevinirdik gülpembe 
 
Güz yağmurlarıyla 
 Bir gün göçtün gittin 
 İnanamadık gülpembe 
 Bizim iller sessiz 
 Bizim iller sensiz 
 Olamadı gül pembe 
 
Dudağında son bir türkü gülpembe 
 Hala hep seni söyler 
 Seni çağırır gülpembe 
 Gündüz yağmurlarıyla 
 Bir gün göçtün gittin 
 İnanamadık gülpembe 
 Bizim iller sessiz 
 Bizim iller sensiz 
 Olamadı gül pembe 
 
Dudağında son bir türkü gülpembe 
 Hala hep seni söyler 
 Seni çağırır gülpembe 
 Gözlerimde son bir umut 
 Hala hep seni arar seni bekler gülpembe 
 
Dudağında son bir türkü gülpembe 
 Hala hep seni söyler 
 Seni çağırır gülpembe 
 Gözlerimde son bir umut 
 Hala hep seni arar seni bekler gülpembe

Gülpembe

Barış MANÇO
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yuvayı kurmadan önce iyi düşünmek gerekir. O yuvada dünyaya 
gelen masum çocukların hayatlarını kendi hayatından, arzu ve 
hedeflerinden üstün tutmak gerekir. Aşağıda anlattığım hikâye 
bir öğrencimin gerçek hayatından esinlenmiştir. Bu hikâyede 
anlatıldığı gibi elinden tutulmayı bekleyen pek çok Zeynepler, 
Ayşeler, Aliler, Ahmetler var. Öğretmenliğin sadece sınıfta 
dersini verip gitmek olmadığını bizlere o hüzünlü bakışlar 
anlatıyor. Onlar bizlerden dersten önce sevgi ve ilgi bekliyor.  
Sevgisiz, yalnız büyüyen bir çocuğun derslerinde de başarılı 
olması düşünülemez.

İnsanların olduğu yerde umut, heyecan, sevgi, fedakârlık 
var. İnsanların yaşadığı yerde çile, hayat mücadelesi, gözyaşı, 
birine güvenme, bağlanma ihtiyacı ve isteği var. Ama maalesef 
yaratıldığı günden beri şu garip insanoğlunun yaşadığı yerde 
yalan, hıyanet, hırs ve zulüm de var.

Bir

Ben Mutlu Olmak 
İstiyorum!

Melike UÇGUN
Kılıçarslan Anadolu Lisesi, 
İngilizce Öğretmeni
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Şehrin 
irili ufaklı 

birçok evin bulunduğu 
biraz kenarda kalmış bir mahalle. 

İnsanların sabahları erkenden kalkıp, çalıştıkları 
fabrikalara ya da çeşitli işyerlerine, çocukların da 
okullarına koşuşturdukları, akşamları da aynı telaşla 
yine işlerinden ve okullarından döndükleri bu kalabalık 
mahallede iki katlı bir evin üst katında yaşayan, kendi 
halinde bir aile… Birbirlerine sevgi, saygı ve umutla 
bağlanmış, biraz da yaşadıkları sarsıcı olayların etkisiyle 
gözyaşlarını ve gelecekle ilgili endişelerini de kattıkları 
bir bağlılık var aralarında. Her şeye rağmen bir ucundan 
tutunmaya çalıştıkları, birbirlerinden kuvvet alarak 
beslendikleri bir hayat. 

 Günler, geceler birbirini kovalarken onlar yine 
birlikte yaşanmış sade bir günün gecesine kendilerini teslim 
etmiş, her biri odasına çekilmişti. Evin genç kızı gecenin 
karanlığında bütün varlıkların renklerini yavaş yavaş 
siyaha terk ettiği, adeta siyah bir atkı gibi her yeri, bütün 
âlemi sardığı anlarda penceresinden ürkek bakışlarla 
bakıyordu. Yan odada yatmaya hazırlanan babaannesinin 
sesini, onun karşısındaki odada ise 85 yaşındaki ninesinin- 
babaannesinin annesi- yatağa girerken çıkardığı iniltilerini 
duyuyor, bir yandan da az sonra babaannesinin yatması 
için kendisine sesleneceği anı bekliyordu. Gözlerini bir süre 
kapayıp sadece gecenin sakin seslerini dinlemeye başladı. 
Aşağıdaki yoldan geçen arabaların sesleri azalmıştı. Birkaç 
sokak ötedeki evin bahçesinde duran köpek ise hala ara 
sıra havlıyordu. 

 Zeynep… Henüz 16 yaşında hayatının baharında 
şirin bir kız. Zaman hep gündüz, gökyüzü günlük güneşlik 
idi onun için. Ama şu sıralar sanki gecesinde ve bazı geceler 
olduğu gibi soğuk ayazındaydı. Rengârenk baharı, sıcak, 
güneşli yazı hissetmek… Bunu istiyordu oysa. Belirsizlik, 
hüzün olmayacaktı, ne hayatında, ne de hayalinde. Hep 
mutlulukla kucaklayacaktı hayatı. Ara sıra babaannesinin 
gözleri yaşarıp hüzünlense de o görmezden geliyor, hep 
baharı, neşeli şarkıları fısıldıyordu gizlice. Herkesin 
ağladığı anlarda bile o aksine sanki yemin etmiş gibi bir 
kez olsun ağlamıyor, yüzü asılsa bile gözünden bir damla 
yaş çıkmıyordu. Yatağında oturarak pencereden seyrettiği 
gecenin karanlığında hayallere dalmayı çok seviyor, ertesi 
gün erken kalkıp okula gidecek olsa bile uzun süre böyle 
kalıp uyumayı geciktiriyordu. Böylece rahatlıyordu. Ertesi 
günü nasıl geçireceğini, yaz tatilinde neler yapacağını, 
hatta okulu bittiğinde nasıl bir hayat yaşayacağını 
hep böyle zamanlarda düşünüp umudunu, hayallerini 
besliyordu.  O gece de bu güzel hayallerle uykuya daldı. Bir 
yandan mırıldandığı melodi, bir yandan da uyumadan 
önce dilinden eksik etmediği dualar birbirine karışmıştı.

 Bu sakin gecenin sonunda ılık bir Mayıs sabahına 
uyandığında evde hiçbir ses seda yoktu. Eskiden olduğu 
gibi annesinin sabahları kızarttığı ekmeğin ve demlenmiş 
sıcak çayın kokusu gelmiyordu burnuna. Usulca kalktı 
yatağından. Elini, yüzünü yıkayıp, okul formasını 
giyinmesi birkaç dakikasını aldı. Babaannesi ve ninesi ise 
hala uyuyorlardı. İş nedeniyle şehir dışında olan babasının 
odasına bir göz attı. Babasının yatağı boştu. Mutfakta da 
kimsecikler yoktu. Her zamanki gibi buzdolabından aldığı 
soğuk sütü bardağa boşaltıp bir dikişte içti ve çantasını 
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kaptığı gibi sokağa açılan kapıyı yavaşça 
açtı. Babasına yeni aldırdığı ayakkabılarını 
ayaklarına geçirdikten sonra yine yavaşça 
kapıyı kapatıp doğru okulun yolunu tuttu. 
Akşam havlayan köpekler bu sefer soğuk 
kaldırımlarda geziniyorlardı. Mahallede 
kendisi gibi okula giden birkaç çocuk 
gördü. Okul ve ev arasında adımlarını 
defalarca saymıştı giderken. Adımların 
sayısı yürüme hızına göre değişiyordu. 
O sabah da saydı bir süre. Sonra bıraktı 
saymayı. Acele etmesi gerekiyordu. O gün 
sınav vardı. Nihayet bu sabahki maratonu 
da sona erdi ve okulun kapısından girerek 
doğruca sınıfına yöneldi. Zeynep o gün 
akşama kadar derslerle, kendisinin ve 
arkadaşlarının şakımalarıyla, öğle arası 
yediği sandviçle, teneffüslerde kantinde 
veya sınıfta koşuşturmalarla dopdolu bir 
gün geçirdi. 

 Eve dönerken yine aynı yollardan, 
aynı parklardan, aynı otobüs 
duraklarından geçti. Bir senedir birlikte 
yaşadığı babaannesi ve ninesi yine evde 
olacak ve Zeynep odasında bir süre 
oyalanıp üzerini değiştirdikten sonra 
mutfakta babaannesine yardım edecekti. 
Annesiyle birlikte olduğu zamanlardaki 
gibi yemek kokuları bütün evi sarmış 
olmayacaktı. Babaannesi ağrıyan beli ve 
bacağıyla mutfakta yavaş yavaş hareket 
ederken Zeynep hemen yardımına 
koşacak ve gerekli işleri birlikte yaparken 
onun eli ayağı olacaktı. Bu akşam da öyle 
oldu. Birlikte yemek hazırladılar. İkisi de 
sessiz ve yorgundu. Üçü birlikte yemek 
yerken babasının eskiden sofrada yaptığı 

şakaları, anlattığı fıkraları hatırladı. 
Çorbaya kaşığını daldırırken bakışları 
sanki uzaklara, geçmişe, eski mutlu 
günlerine kaymıştı. Onlarla birlikteydi 
şimdi. Annesi, babası ve o günlerde henüz 
evlenmemiş olan ablası… Babası yine 
anlatıyor, anlatıyordu. Zeynep de hayran 
olduğu babasına bakarken hem gözleri, 
hem yüreği gülüyordu. Bütün ev halkı, 
hatta eşyalar bile gülüyordu o zamanlar. 
Dışarıda sokağın sesleri bile…

 Birden Zeynep’in gözünün önünden 
gülen, kahkaha atan annesi, babası ve 
ablası silindi, yok oldu. Yerine mutfak 
masasının etrafında oturan hasta ninesi, 
yorgun ve çileli babaannesi geldi. Ninesinin 
öksürmesiyle daldığı hayallerden silkinip 
uyandı. Babaannesi çorbayı içerken boğazı 
tıkanmış olan ninesinin sırtına hafifçe 
vuruyor, bir yandan da elinde tuttuğu 
bir bardak suyu içirmeye çalışıyordu Bu 
iki yaşlı kadın artık onun bütün hayatı 
olmuştu. Bazen babasının bir zamanlar 
yaptığı gibi o da onları güldürmeye 
çalışıyordu. Her ne kadar bazen gülmeye, 
güldürmeye çalışırken yorulsa da asla pes 
etmeyecekti. Artık yaşadığı ev, eşyalar, 
sokaktaki hayvanlar ve arabalar ona 
eskisi kadar gülümsemiyor olsa da Zeynep 
hayatından gülmeyi eksik etmemek için 
elinden geleni yapacaktı. 

 Yine de bazen odasında yalnız 
kaldığı zamanlar, görmezden geldiği, 
savurup adeta tekmeyle kovaladığı 
hüzün dalgası bütün vücudunu 
sarıyordu. Yanı başında dertleşeceği, 
her gün arkadaşları ve öğretmenleriyle 
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yaşadığı tecrübeleri anlatacağı annesi, ablası 
yoktu. Fırtınanın savurduğu yapraklarını dökmüş 
bir ağacın cılız dallarına tutunmaya çalışır gibi 
hissediyordu kendini. Tutunmaya, sığınmaya 
çalıştığı babaannesinin zayıf kanatlarında teselli 
buluyordu. Başka şehre gelin giden ablası ve son 
zamanlarda sık sık şehir dışında bulunan babası 
artık sadece hayatına ara sıra uğrayan ziyaretçiler 
gibiydi. Annesi ise… Annesi sanki hiç olmamış 
gibi geliyordu bazen. Annesini unutmuştu. İster 
istemez silmişti onu. Ara sıra hatırlasa da hep eski 
güzel günlerdeki haliyle hatırlamaya çalışıyordu. 
Bir yıl önce babasıyla ettiği büyük kavgadan 
sonra gözyaşları arasında valizini toplayan, 
çocuklarına aceleyle sarılıp hızla evi terk eden 
annesini değil… Onun mazide güler yüzlü, sevecen, 
fedakâr, kendisinin yaramazlık yapıp üzdüğü, 
güzel yemekler yapan annesi vardı. Daima böyle 
hatırlamak istediği annesi…

 Zeynep ve annesi birlikte çok şey yaparlardı 
eskiden. Çarşıya giderler, alış veriş yaparlardı. 
Akşam için birlikte yemek yapıp, ablası veya babası 
için sürpriz doğum günü pastası bile yapmışlardı. 
Arkadaşlarını önce annesiyle tanıştırırdı Zeynep. 
Hatta arkadaşlarının anneleriyle bile tanıştırmıştı. 
Okulda, derslerde bir sorun yaşasa ilk önce onunla 
paylaşır, birlikte her şeyin üstesinden kolayca 
gelirlerdi. Şimdi ise hem çok yalnız, hem de çok 
yorgundu Zeynep. Anlatıp paylaşacağı kimse 
kalmamıştı. Hem annesi, hem de ablası arka arkaya 
gitmişlerdi. 

 Evlerinin üzerine çöken kara bulutlar, 
durmayan hıçkırık ve çaresiz yalvarışlar, çarpılan 
kapılar, unutulan sevgi sözcükleri, hakaretler ve 
büyük bir ümitsizlik… Küçük Zeynep birkaç hafta 
içinde kocaman bir yetişkin olmuştu. Çabucak 

büyüyüvermişti. Bir yanı kızgın ve kırgındı. Bir yanı 
da ‘’Annemi istiyorum!’’ diye haykırıyordu. Şimdi o 
günlerin üzerinden tam bir sene geçmiş, aklından, 
ruhundan tamamen silmişti yaşananları. Yarınlar 
vardı artık hep önünde... 

 Zeynep o gece yalnız uyumak istemedi. 
Yatağından kalkıp babaannesinin odasına gitti. 
Onun yanına kıvrıldı sessizce. Uyumak üzere olan 
yaşlı kadın torununa sımsıkı sarıldı. İçeriden yine 
ninenin kesik kesik aldığı nefeslerin ve ara sıra 
çıkardığı iniltilerin sesi duyuluyordu. Zeynep yine 
bir şarkı mırıldandı uyumadan önce. Sonra her 
zaman sığındığı Allah’ına içten bir dua etti. Yarın 
daha güzel bir gün olacaktı. Güzel rüyalar gördü 
Zeynep. Umut, sevgi dolu rüyalar… Annesiyle 
konuştu rüyasında. Her şeye rağmen mutlu 
olacağını söyledi ona. Annesini hep bu güzel, 
vefalı haliyle hatırlayacaktı. Yarın yine ılık bir 
Mayıs sabahına uyanırken, yine umuda, yarınlara 
koşacaktı hiç durmadan.
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çi dolu pâk bardaklarda, her an hazırdır sunulmaya şühedâ şerbeti
O ne lezzettir ki Ey Yârab! Onu içmeye, oradakiler dünden hasretti.

Susamış tâ içinden o asâkir, tatmak için böyle asîl, güzel bir ânı,
Evet, müjdeler olsun Şeb-i Arûzdur sizlere; şahâdettir bunun tam adı.

Cihân koparmaya uğraşır; koparamaz, ayrılması istenen bu toprağı,
Mehmet’im direnir bakın, her karışına, basmasın diye kirli ayağı.

Kayalık sahilini, haşin rüzgârını, parselleyip satsan beş para etmez.
Alsan bile o paraya, nafile ki, bayırının üstünde ot bile bitmez.

Cılız ve çorak arazinin üzerinde, yemiş verecek ağaç bile bitmez,
Bu kadar yığılma, hengâme neden? Nedir Yârab bu yerin kıymeti? Bilinmez…

Hani, desen o toprağın altında, dünyaya yetecek kadar altın dağlar var,
Kazmayı vursan fışkıracak, boğazdaki sudan fazla belki, o zümrüt sular.

Tehlikelidir; sisin, pusun, iyodun gizli kol gezdiği tepeler arası,
Zannedersin, vadilerden çıkacak karşına aniden, sırtlan ya da bir tazı.

Nedeni belli, temeli belli; ruhudur, pahâsıdır o toprağın bedeli,
Görelim deseler, bakar kördürler, göremez gözleri; o asıl perdeleri.

Hattâ tüm beşer bilir senin mihengini, ne şerefli, ne şanlı olduğunu,
Tüm niyazlardaki, o Cennetten bir parçasın ey Çanakkale! Doldur ruhumu.

Sonra Gelibolu, Conkbayırı ve diğerleri de gelsin, takılsın ardıma,
Aynalı Çarşıları’ndan alayım testiyi, istemem başka bir şey yanıma.

Söyle ki, nedir Allah Aşkına? Her sorduğumda iki yüz elli üç bin dersin,
Nice Şühedalar içinden, dedem Hasan Oğlu Hüseyin’in yattığı yersin.

Bir günde geçmek kolaydır derler! Bütün plânlar yapılmış, erzaklar tastamam,
Vaat edilmiş topraklarda! Kuzgunlar tımarlanmış, gemilerde toplar tamam.

Hâ! Artık bu çağda fenlerinin, üstesinden gelemeyeceği yokmuş güyâ,
İlmin merkezi bu yer bak; fennin yanında, nedense unutulur; îman ve hülya.

O güne dek denenmeyen top, tayyâre, denenecektir elbet, sâir teçhîzat,
Hazırlan, kükre karşısında, zıbını bin üç yüz otuz altı yamalı evlât.

Şühedâ’ya Edâ
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Asîl bir yersin ki, boyandı her karış toprağın, oluk gibi akan kanlardan,
Çiçekler gibi fışkırdı şühedâ altından, şerefle sulanan topraklardan.

Şiddetten bir şey görünmüyordu artık, ardı ardına şimşekler çakıyordu,
Saikalardan parlayan şualarla, bu ruhun “Gül Bahçesi”ne giriyordu.

Top sesi karıştı, barutlu mavzerin, filintanın paçavralı tiz sesine,
Gemilerden inen eşkîyalar, koşuyordu sana ve hoyratsızca mevzîne.

Hayır! Bu topraklar senindi. İşleri neydi? Neden rahatsız ediyorlardı?
Veremezdin onu, rahatsız ederdi seni; elbet vücudundan bir parçaydı.

Yazık! Nefer Demirci Osman, etrafına bakınmaya, hiç vakit bulamadı,
Bulsaydı vaktini siperde; toplayıp o kurşunları, gülleler yapacaktı.

Tıbbiye Mektebini bırakmış gelmiş, Kemal Çavuşa bakın, tutmuş sancağı,
Okusaydı, incelerdi kadavra diye, etrafındaki kol ve bacakları.

Bu beş para etmez dedikleri yer; canım, namusum, azîz vatan toprağımdır.
Kim vatanımdan ayırmaya kalkarsa beni, bilsin ki benim tek düşmanımdır.

Azizsin ki, tırnaklarla kazılan siperlerinde seni bekler, Yetim Mehmetler,
Dinle! Bak!“Emanetsin sen bana Evlâd-ı Fatihân’dan Ey Çanakkale.” derler

Direniyor yine de uçak mermileriyle, delik deşik olmuş kör siperler,
Ne kahramanlık kî, yine de çarpışmaya hazır içindeki aslan neferler.

Soluna baksan görünür ah! Macar Ovası’ndan, gönlünün hülyâsı Viyana,
Sağına baksan görünür ah!  Hicaz Ovası’ndan, deniz rüyası Avustralya.

Çimpe’den beri atamın yadigârısın, sana göz bebeğim gibi bakarım,
Güney Fatihi Selâhattîn-i Eyyûbî’mi, o garîp Kudüs’ümden tanırım.

Senin o kanlı bağrında, “Batum ve Kafkas Çiçekleri”ni, yatarken gördüm,
Şaştım! Batum neresi? Kafkas neresi? Çanakkale neresi? diye düşündüm.

Sen ki, mazlumun âhını, âheste âheste aldığı yersin ey Çanakkale!
Sen ki, zâlimin, yedi düvelin, önünde diz çöktüğü yersin ey Çanakkale!

İlhan GÖZETEN
Eğitim Uzmanı
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Türk Sanatının 
Modernleşme Süreci

Tanzimat’ta, Meşrutiyet’te ve 
Cumhuriyet döneminde Batı 
sanat anlayışıyla kendine 
bir yol arayan Türk sanatı, 
Fransa ve Almanya’daki 

çıkışlardan derin ölçüde etkilenmiştir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde 
Avrupa’ya sanat eğitimi için birçok sanatçı 
gönderilmiş, bu ressamlar dönemin sanat 
yaklaşımlarını ülkelerine döndüklerinde 
aktararak Batı’nın sanat yaklaşımlarına yakın 
resimler ortaya koymuşlardır. Cumhuriyetin 
ilanı ile beraber, kamu alanından başlayarak 
modern bir toplum inşa etmek isteğiyle yola 
çıkılmıştır (Erdemci, Germaner, Koçak, 2008: 
1). Atatürk için öncelik modernleşmedir; 
sosyal ve ekonomik gelişimi engelleyen 
geçmişin sosyal ve zihinsel yapısını 
değiştirmek için girişimler gerekmektedir. 
Bu girişimlerden en önemlileri sanatçıyı 
desteklemek olmuştur (Landou, 1999: 274). 
Avrupa sanatının modernleşme süreci 
yüzyıllar alırken Türk sanatı bu süreci çok 
hızlı yaşamak durumunda kalmıştır.

        Sanatın ne olduğunu, nasıl 
gerçekleştirildiğini tanımlamak “sanat” 
alanına bakış açısı ile farklılık kazanabilir. 
Bu, insanın dünyayı algılayış biçimi ve 
sanat alanına hangi çerçeveden baktığı ile 
değişebilen bir özellik taşımaktadır. Bugün 
sanata ve sanatçıya dönük tanımlamalar, 
sanata yüklenen anlam ya da misyon 
oldukça farklı bir yerde gözükmektedir.  
“Sanat nedir?” sorusu tıpkı insanın kendini 
sorgulaması ve varlığının gerekçesini 

Alev ALKAN TÜFEK
Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi/
Görsel Sanatlar Öğretmeni

Osman Hamdi Bey, Mimozalı Kadın, 
Tuval Üzerine Yağlıboya, 1880
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araması gibi yüzyıllardır yinelenen ve cevabı aranan bir 
soru olarak tartışılmaktadır. Sanatın ne olduğuna dönük 
soruya verilen ilk cevap sanatı bir yansıtma, benzetme ya 
da taklit olarak görme ve aktarma olarak açıklanmıştır. 
Yansıtma daha çok eserin dış dünya ile olan ilişkisi ile 
ilgilidir.

         Tolstoy, “insanın bir zamanlar yaşamış olduğu 
duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu 
başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, 
renk veya sözcüklerle belirlenen biçimlerle ifade 
etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır” demektedir. 
Yunan Felsefecisi Eflatun’a göre sanatçının görevi ya 
da amacı yeryüzündeki güzellikleri görerek bunları 
idealara yükseltmek, sanat yapıtlarında onları yansıtmak 
(mimesis) ve taklit etmektir. (Ersoy, 2002: 5-9). 

        İnsanın kendini ifade aracı olan sanat ilkçağ 
uygarlıklarında büyü ve tapınma amacı ile ilişkili iken 
dinsel inanışlara göre ve doğaya öykünerek şekillenmiştir. 
Ortaçağ Avrupa’sında dinler ve inançlar, yasaklar, toplum 
yaşamını etkilemiştir. Rönesans ile birlikte sanatta 
aydınlanmanın getirdiği en önemli olgu hümanizma 
olmuştur. Bu dönemde, sanatçı konularında dinsel ögelere 
yer verdiği gibi temel konu insandır. Sanat; sanatçılar, 
dini kurumlar, saray ve Mediciler gibi sanat koruyucuları 
tarafından desteklenmiştir. 1789 Fransız İhtilali ve İngiliz 
Sanayi Devrimi sanatta yeni görüşlerin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Sanatçı bu dönemde özgür düşünceye sahip 
olduğu gibi, dilediği konuyu seçme olanağı bulmuştur. 
Sanayi Devrimi ve özellikle fotoğrafın icadı sanatın 
varlığını, ifadesini, işlevini ve geleceğini sorgulama 
olanağı sağlamıştır. Fotoğraf makinasının icadıyla sanat 
yansıtmacı (mimesis) kuramdan sıyrılarak yeni arayışlar 
içerisine girmiştir. Temsil, temel sorun haline gelerek, 
sanatçılar tuvalin dikdörtgen şeklini temel alarak resim 
yapmışlardır. Ressamların dünyayı gördükleri gibi 

temsil etmeyi bırakmaları ve nesnel olandan öznel olana 
yönelmeleriyle modernizmin temelleri atılmıştır.

        Modern sanat, yenilik üslubu olarak ifadelendirildiğinde 
endüstriyel çağın büyük ölçüde tanımlanan ekonomik 
dönemine ait olmaktadır. Makine çağı tüketim 
ihtiyacının bir sonucu olarak üretimin artmasını 
sağlamıştır. Endüstri toplumunun meydana getirdiği 
insan tipi ise tüketim toplumunda yerini almıştır. Bu 
hızlı değişim sanata da yansımış, Avrupa’da 19. yüzyılın 
sonlarında ortaya çıkan sanatsal estetik bir anlayış olan 
modernizmi giderek egemen konuma getirmiştir. Türk 
sanatçıları ise; cumhuriyetin ilanı ile beraber kendilerini 
modern sanatın içine dâhil etmeye çalışmışlardır. Batı’ya 
giderek oradaki empresyonizm, ekspresyonizm, kübizm, 
fovizm, kostrüktivizm, süprematizm, Dadaizm, fütürizm, 
minimalizm gibi sanat akımlarını yurda getirmişlerdir. 
Günümüzün teknolojik avantajları ise sanatçıları 
batı ile beraber güncel sanat yapmanın olanaklarını 
sağlamaktadır. 

Türk Resminin Gelişimi
        Türk Resim sanatı, 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı 
Devleti’nde batılılaşma hareketlerinin bir sonucu 
olarak dikkat çekmektedir. 18. yüzyıla kadar Türk 
sanatında resme yakın olarak değerlendirilen minyatür, 
batılı anlamdaki resim sanatından oldukça farklı bir 
yaklaşım taşımaktadır. Batılılaşma sürecinde Osmanlı 
Devleti’nde askeri okullardaki ders programlarında 
resim derslerine yer verilmiş, bazı asker ressamlar 
Avrupa’ ya gönderilmiştir. 19. yüzyılda Halil Paşa, 
Ahmet Emin, Hüsnü Yusuf gibi çoğunluğunu askerlerin 
oluşturduğu bir grup ressam fotoğraf gerçekçiliği ile 
resim yapmaktadırlar. Daha çok İstanbul’daki saray, 
köşk ve bahçeleri resimlerine konu alan bu ressamlar 
“Primitifler” olarak tanınmaktadır. Doğa karşısında 

Halil Paşa, Çengelköy, 
Tuval Üzerine Yağlıboya
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resimler yapan ve daha çok İstanbul peyzajları 
ile bilinen Hoca Ali Rıza, Süleyman Seyyid Bey, 
Hüseyin Zekai Paşa ve Şeker Ahmet Paşa gibi 
asker ressamların ilk izlenimci etkilenimleri 
dikkat çekici bulunmuştur. Türk resmi açısından 
önemli bir başka adım ise 1883 yılında Sanay-i 
Nefise Mektebi’nin kurulmasıdır. Osman Hamdi 
Bey’in müdürlüğünü yaptığı Sanayi-i Nefise’nin 
öğrenime açıldığı yıllarda Avrupa’dan birçok 
yabancı sanatçı gelerek sanat eğitimi vermişlerdir. 
Osman Hamdi Bey fotoğraftan yararlanarak 
yaptığı resimlerinde akademik bir çizgi kullanmış 
ve Batı oryantalizmine cevap olarak Osmanlı’nın 
düşünce ve yaşantısını yansıtmıştır. Figüre 
oldukça önem verdiği resimlerinde Osmanlı 
insanının değişen yapısını Doğu-Batı senteziyle 
beraber anlatmıştır.

       Modern anlamda gelişen Türk resminde 
sanatçı birliklerinin önemli bir yeri vardır. Sanat 
yapıtının fazla olmayışı, sergilenecek mekanın 
olmayışı ve henüz Türk Resim sanatının çok yeni 
oluşu bu tür grupların oluşmasını sağlamıştır. 
Bu gruplar genellikle 1950’den önce oluşmuştur. 
Bunlar; Osmanlı Ressamları Cemiyeti (1908), 
Çallı Kuşağı (1914), Yeni Resim Cemiyeti (1923), 

Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği 
(1929), “D Grubu” (1933), Yeniler Grubu (1940), 
Onlar Grubu (1947)’dur.

        Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, II. Meşrutiyet 
ortamının daha özgür tutumu sayesinde 
Osmanlı Ressamlar Mecmuası dergisini 
yayınlamıştır. Birçok yenilik yapan bu grup, 
üzerinde tartışılmayan yeni konuları tartışma 
imkanı sağlamıştır. Batılı tarzda resim yapma 
durumu ise en çok I. Dünya Savaşı’nın başlaması 
ile yurda dönen Çallı Kuşağı sanatçıları 
sayesinde olmuştur. Empresyonizm, Kübizm, 
Ekspresyonizm gibi modern sanat akımlarını 
Türkiye’ye getiren bu sanatçılar Cumhuriyetin 
de ilanı ile modernleşme serüveninin önemli bir 
adımını oluşturmuşlardır. 

 Cumhuriyetin ilanıyla beraber Atatürk’ün 
sanat politikasını sözlerinde ve yaptıklarında 
aramak gerekmektedir. O’nun çeşitli 
konuşmalarında eğitim, kültür ve sanata özel 
önem verilmesi gerektiğini belirttiği, sanata ve 
sanatçıya verdiği değeri her fırsatta dile getirdiği 
görülmektedir.

İbrahim Çallı, 
Hamakta 
uzanmış kadın, 
1912

ht
tp

s:/
/k

ris
tin

as
75

.fi
les

.w
or

dp
re

ss.
co

m
/2

01
2/

01
/ib

ra
hi

m
ca

lli
04

0.
jp

g



93

 Atatürk bir zamanlar sanatı, dağın zirvesine 
bayrak dikmeye çabalayan bir askere benzeterek 
tanımlamıştır; tam zafer anında güneşin ilk ışınları 
askerin yüzüne vurmaktadır. Atatürk benzer bir 
şekilde, “Sanatçı, uzun çekişmeler ve gayretlerden 
sonra güneşin ilk ışınlarını yüzünde hisseden 
toplumun bir üyesidir” demiş ve şöyle devam 
etmiştir; “Güzel sanatlarda başarı, tüm reformlardan 
mutlak başarılı olmanın kanıtıdır. Bu alanda başarıya 
ulaşamamış uluslara acımak gerekir, çünkü onlar 
kendi yüce insani niteliklerini tanıma başarısına 
erişmekten çok uzaktırlar”. Ayrıca Türklerin güzel 
sanatlar ile ilgilenmeleri ve sanatın gelişimini ulusal 
bir ülkü yapmaları için ısrar etmiştir; “Şunu da önemle 
belirtmeliyim ki, yüksek bir insan topluluğu olan 
Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları 
sevmek ve sanatın standardını yükseltmektir. Bunun 
içindir ki ulusumuzun yüksek karakterini, yorulmak 
bilmez çalışkanlığını, doğuştan sahip olduğu 
zekâsını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, 
ulusal birlik duygusunu sürekli olarak her şekilde 
besleyerek geliştirmek ulusal ülkümüzdür” (Landou, 
1999: 276-277).

        1929 yılında Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar 
Birliğinin kurulması modernleşme açısından önemli 
bir adımdır. Cumhuriyet döneminin ilk sanatçı birliği 
olması açısından, Batı’nın yeni resim düşüncesine 
uyum sağlayarak, biçim deforme edilmiştir. 
Birliğin kurucuları, Refik Epikman, Cevat Dereli, 
Şeref Akdik, Mahmut Cuda, Nurullah Berk, Hale 
Asaf, Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi ve Muhittin 
Sebati, Çallı Kuşağının renkçi tutumunun yanı sıra, 
çizgiye, kuruluşa ve yapısal sağlamlığa öncelik veren 
resimler yapmışlardır. Özellikle Refik Epikman, 
Cevat Dereli, Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi ve 
Muhittin Sebati’nin resimlerinde görülen kübist 
eğilimler önemlidir. Mahmut Cuda ve ilk Türk kadın 
ressamlarından olan Hale Asaf ‘ın resimlerinde de bu 
eğilimler görülebilmektedir. 

       1933 yılında, Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, 
Elif Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino ve heykeltıraş 
Zühtü Müridoğlu bir araya gelerek D Grubu’nu 
kurmuşlardır. Cumhuriyet’in genç bir kuşağı 
olan D Grubu sanatçıları Paris’te Andre Lhote’un 
kübist ve yapısalcı, Fernand Leger’in ise kübist 

Şeref Akdik, Tuval Üzerine Yağlıboya

Nurullah Berk, Nargile İçen Adam, 
Tuval Üzerine Yağlıboya, 
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biçim anlayışını Türk sanat ortamına sokmuşlardır. 
Bu sanatçıların amaçları ulusalcılık çerçevesinde yeni 
olanı arayarak çağdaşlaşma yolunda Batı sanat ortamını 
yansıtmaktır. Bu ressamların üslupları kübist ve inşacı 
eğilimlere dayanmakla birlikte birbirlerinden farklılık 
göstermektedir. D Grubu ressamları, Çallı Kuşağının 
rastgele, dağınık renk anlayışına karşı tavır sergileyip, 
desen, düzen ve kuruluşa önem vererek, daha çok 
biçimsel bir eğilim ortaya koymuşlardır. Bu özellikleri 
açısından Müstakillerle benzerlik göstermektedirler. 
Grubun kurucu üyesi olan Nurullah Berk, sürekli 
yenilikçi bir sanatçı olarak varlık bulmuştur. Türkiye’de 
figüre önem vererek kübist tarzda resim yapan ve bunu 
istikrarlı bir biçimde sürdüren sanatçı, daha sonraları 
gerçekçi konulara yönelmiştir.

 D Grubu’nun modern sanatın başlamasında önemli 
katkılarının yanı sıra Yeniler Grubu da bu modernleşme 
sürecine yerel bir üslup getirmişler ve ilk defa grup 
içerisinde fikir, konu ve üslup birliği sağlanmıştır. 
Yeniler Grubu toplumsal değerlere dönülmesi gerektiğini 
savunarak “Liman Resim Sergisi” ni açmıştır. Bu 
sergi Türkiye’de toplumsal gerçekçi sanat anlayışının 
yaygınlaşmasında etkili olmuştur. 1940 yılında kurulan 
bu birliğin üyeleri, Avni Arbaş, Nuri İyem, Selim Turan, 
Ferruh Başağa, Turgut Atalay, Mümtaz Yener ve Fethi 
Karakaş’tır. 

        Türk resminde soyut ise, Onlar Grubu ve Tavanarası 
Ressamları’nın attığı adımlarla başlamaktadır. 
Bedri Rahmi Eyüboğlu gelenek ile modern sanatın 
sentezlenebileceği savından yola çıkarak eserler vermiştir. 
Soyut resmin giderek ağırlık kazanmasından etkilenen 
D Grubu sanatçıları bu sentezle beraber Anadolu 
nakış öğelerini Çağdaş Batı sanatının biçimleriyle 
birleştirmişler ve Onlar Grubu’na katılmışlardır. Modern 
sanatın geleneksel sanatla sentezlenebileceğini savunan 
Onlar Grubu’nun kurucuları ise hocaları Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’ndan etkilenen Turan Erol, Adnan Varınca, 
Mustafa Esirkuş, Orhan Peker, Fikret Otyam, Mehmet 
Pesen, Osman Oral, Leyla Gamsız, Hulusi Sarptürk 
ve Nedim Günsür’dür. Bu sanatçılar, ilk sergilerinde 
kapıya iki tane afiş asmışlardır. Bu afişlerin birinde kilim 
nakışı yer alırken diğerinde,  El Greco’ya ait bir figüre 
yer verilmiştir. Biri Doğu’yu, diğeri ise Batı’yı ifade 
etmektedir ve her iki sanat anlayışına da sahip çıkıldığı 
görülmektedir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Kartal Baba Çınarı, 
Duralit Üzerine Yağlıboya, 1946, 

Ferruh Başağa, İsimsiz, 104 x 104 cm Tuval Üzerine 
Yağlı Boya, 1984
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       Tavanarası Grubu ressamlarına göre ise yeni sanat 
soyut ve özgün olan sanattır. Akademi dışında oluşan ilk 
grup olması açısından sanatın gelişmesini ancak özgür 
atölyelerin kurulmasına bağlamaktadırlar. 1950 yılında, 
Nuri İyem, Ferruh Başağa ve Fethi Karakaş, Beyoğlu’nda, 
bir apartmanın çatı katını atölye olarak kiralamışlardır. 
Nuri İyem’ in çalıştırmasıyla bir araya gelen Tavanarası 
Ressamları; Erdoğan Behnasavi (Behnasov), Baha Çalt, 
Atıfet Hançerlioğlu, Seta Hidiş, Ömer Uluç, Haluk 
Muradoğlu, Ümit Mildon, Vildan Tatlıgil, Yılmaz Batıbeki 
(Atıf Yılmaz); çoğu değişik alanlarda öğrenimlerini 
sürdüren ve resmi bu atölyede öğrenen bir gruptur.

       Türk resim sanatı 18. yüzyıla kadar minyatür olarak 
gelişme göstermiştir. Yoğunlaşan batılılaşma hareketleri 
sonucunda sosyal, toplumsal, ekonomik ve siyasal açıdan 
tam bir değişim söz konusudur. 19. yüzyıla gelindiğinde 
resim sanatında da tam bir hareketlenme ve modernleşme 
çabası görülmektedir. Avrupa’da, kimi devletin gönderdiği 
kimi ise kendi imkânlarıyla eğitim gören Türk ressamlar 
yurda döndüklerinde bu gelişime destek olmuşlar ve batılı 
anlamda tuval resmini yaygınlaştırmışlardır. Sanay-i 
Nefise’ye gelen yabancı ressamlar, ard arda kurulan sanat 
grupları ve özellikle D grubunun batılı tarzdaki sanat 
anlayışı modern sanata girişte büyük rol oynamıştır. Bu 
bağlamda 1933’e kadar geçen süre modernleşme çabaları 

olarak nitelendirilebilir. 1933’den sonra ise modernleşen 
bir resim sanatı söz konusudur. Avrupa’da ortaya çıkan 
sanat akımları bir süre sonra Türkiye’de görülmektedir. 
Günümüze gelindiğinde ise artık tüm dünyada güncel 
sanat akımları teknolojiye paralel olarak aynı anda 
yaşanmakta ve sergilenmektedir.

Kaynakça
ERDEMCİ, Fulya, Semra, GERMANER ve Orhan, KOÇAK, (2008), Modern ve 
Ötesi 1950-2000, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
ERSOY, Ayla, (2002), Sanat Kavramlarına Giriş, Yorum Sanat Yayıncılık, 
İstanbul.
LANDOU, Jacop M., (1999), Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi, Sarmal 
Yayınevi.
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“Allah!”

 Atama sonucunu öğrendiğinde ağzından çıkan ilk söz 
bu olmuştu. Yüreğinden kopup gelen bir Allah nidasıydı 
bu. Kütahya’daki baba ocağının duvarlarında yankılanmıştı. 
Sevinci yanaklarından süzülen annesi, gururu duruşunda 
abideleşen babası, çığlık çığlığa bir annesine bir babasına 
sarılan kız kardeşi, Mehmet’ten kat be kat daha çok 
sevinmişe benziyordu. Bir an ne yapacağını şaşıran Mehmet 
hemen diğer odaya geçerek nişanlısını aradı. İlk sözü 
“Evleniyoruz!” oldu. Ne diyecekti ki? 

 Üniversiteden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak 
mezun olduğundan beri üç sene geçmişti. Selcen’i tarifsiz bir 
aşkla seviyordu; Selcen de onu… Onlarınki “Seni seviyorum” 
derken bile başka birinin hayallerini kuran, pazara düşmüş 
züppe sevdalardan değildi. Aşk onlar için hayat ve ölümdü. 
Birbirlerini severek hayata tutunuyor; ölümün birbirlerini 
severek, birlikte olanını arzuluyorlardı.  Üniversiteden 
mezun olunca Mehmet’in mutlaka atanması gerekiyordu. 
Mehmet göreve başlayacak, yarıyıl tatilinde nişanlanacaklar 
ve ilk yaz tatilinde borç harç da olsa evleneceklerdi. Fakat 
girdikleri zorlu sınav onların bu hesabını bozmuştu. 
KPSS’den ikisi de yeterli puanı alamamışlardı. “Olsun.” 
dediler. “Bir sene daha bekleriz.”

 Hesaplar bir türlü tutmadı. Bir sene daha, bir sene 
daha derken Selcen’i istemeye gelenler oluyordu; Türk 
filmlerindeki gibi doktorlar, mühendisler… Ama Selcen 
utana sıkıla bunları reddediyordu. En sonunda annesine 
bir sevdiği olduğunu söylemek zorunda kaldı. Babası, “Ne 
iş yapıyor?” dediğinde “Öğretmen.” dedi. Hemen ardından 
utangaç bir sesle “Daha atanamadı.” diyebildi. Babası 
güngörmüş birisiydi. Olsun, dedi. “Atanır elbet; ama bu 
böyle olmaz. Mademki birbirinizi seviyorsunuz, töremiz 
böylesini kaldırmaz. Bunun adını koymak gerekir. Söyle 
Mehmet oğlumuza, tanışalım.”

Alpaslan KURT
Tavşanlı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Bir Öğretmenin Hikâyesi: 
Allah!



97

 Artık nişanlıydılar. Mehmet’in içi bu yüzden 
biraz daha rahattı. “Flört” dedikleri şeyi bir türlü 
kendisine yakıştıramıyordu. Gerçi nişanlanmadan önce 
aralarındaki muhabbetin adına “flört” de diyemiyordu. 
Adı yoktu işte… Seviyorlardı. Büyüklerinden duyduğuna 
göre nişanlılık fazla uzatılmazdı. İşte bu yüzden KPSS’ye 
daha bir hırsla, daha bir azimle çalışıyordu.

 Çok sevdiği İstanbul’da beş sene okumuştu. 
Diplomasını almıştı. Diplomasında Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni yazıyordu. Yazan kimdi? Devlet! 
Buna inanmayan kimdi? Yine devlet! Ebed-müddet 
olduğuna inandığı Devlet’i bir türlü öğretmen olduğuna 
inandıramıyordu. Evet, öğretmendi; ama kâğıt üstünde 
işte… Neye yarardı ki? İşsiz, güçsüz evliliği gururuna 
yediremiyordu. Er dediğin eli ekmek tutmalıydı. Bu 
yüzden ne olursa olsun çok çalışıp öğretmen olduğuna 
Devlet’i inandırmalıydı.

 İşte o gün inanmıştı Devlet. Tamam, demişti; sen 
öğretmensin artık! Cizre’deki öğrencilerin seni bekliyor! 
Hazırlıklarını yaptı. Anadan, yârdan geçip yollara düştü. 
Teröristlerin yüz bulup azdığı bir zamandı. Bu zamanda 
Cizre’ye gidip orada yaşayabilmek aslında sadece anadan, 
yârdan değil; bir de serden geçmek demekti. Hayalindeki 
ülkede kırmızı çizgisi, sınırı olmayan Mehmet serden de 
geçmişti. 

 Yolculuk buruk; ama heyecanlı başlamıştı. Ardında 
bıraktıklarına değil, hep ileriye bakıyor, sonraki yılları 
hayal ediyordu. Yolculuk heyecanı, yerini yorgunluğa 
bırakmaya başlamıştı. Renkler, iklimler, insanlar, 
konuşmalar değişiyordu. Uyuyor, uyanıyor, saatine 
bakıyor, tekrar uyuyor; bir türlü Cizre’ye varamıyordu.

 Bazen uykuda, bazen uyanık, saatler geçti. 
Sevdikleriyle beraber yüzlerce kilometreyi de ardında 
bırakmıştı. Gün geceye çoktan dönmüştü. Zifiri karanlık 
ve sessizlik geceye hâkim olmuştu. Muavinin dediğine 
göre Şırnak’a az kalmıştı. Sarp dağların arasından 
geçiyorlardı. Bir anda otobüsün durmasıyla irkildi. 
Dağın başında otobüs niye durmuştu? Oturduğu yerden, 
uyuşan ayaklarına inatla doğrulup ayağa kalktığında 
otobüsün önünde yüzleri kapalı, elleri silahlı hainleri 
gördü. Bir an korktu önce; fakat korkmayı gururuna 
yediremedi. Kimin vatanında kimden korkacaktı, bir 
avuç kıçı kırık soysuzdan mı? Leş gibi kokan, saçı sakalı 
birbirine karışmış hain, kimliğini istediğinde ölümle alay 
edercesine “Öğretmenim!” dedi. Otobüs durdurulduğu 
andan itibaren üzerindeki yorgunluk gitmişti. Sanki 
farklı bir havayı teneffüs ediyordu. Adeta gökten inen 
melekler şehadet libası giydirip, Mehmet’i öbür âleme 
hazırlıyorlardı. Sonunu bilerek; ama düşünmeden 
öğretmen olduğunu söyleyince apar topar otobüsten 
indirildi. Mehmet’le birlikte 8 kişiyi daha indirmişlerdi.

 9 öğretmen… 9 can… 9 ana… 9 baba… 9 eş… 9’lar 
namlunun ucundaydılar.

 Hain kurşun yüreğini deldiğinde, hizmet için geldiği 
dağlarda yine o ses yankılandı. İki dudağının arasından 
çıkan o kutlu ses… O anı hatırladı. Sevinçten havalara 
uçtuğu, Devlet’i öğretmen olduğuna inandırdığı o anı… 
Annesi, babası, kız kardeşi, Selcen… derken gözlerini 
kapadı. Ardından gelen 8 kurşun sesini de bastırmıştı o 
mübarek ses…

 O’nunla başlayıp yine O’nunla biten bir öğretmenlik 
hikâyesiydi bu: “Allah!”
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Çoban’ın Hasreti

Hüseyin KÖSE
Simav İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yıl 1992, aylardan ocak. Erzurum’un soğuğu. 

Leylekler çoktan göçmüş, yuvaları harabe.  
Bülbüller susmuş, kargalar da. Fakat 

baykuşlar ötüyor. Hınıs`ın Göller Köyü. Bu köy sırtını 
Bingöl Dağları`na dayamış. Verimli toprakları, ördekli 
gölleriyle güzel bir köy. Maddi güzellikleri insanlara da 
aksetmiş. Uyumlu komşulukların mutlu insanları. Uzun 
kış gecelerinde müsait bir odada toplanılır, hoş sohbetler 
edilir, alışverişler yapılırdı. Çoban Hasan yanık sesiyle 
türküler söyler, uzun havalar çekerdi. 

Ya şimdi…
Aşk kömür beyazı, kin süt karası
Eklenir yarama her dost yarası
Et oldum bıçakla kemik arası
Cellatla ahdımı bozsam kim anlar?.. (1)

 Akşam olunca kapılar sıkı sıkıya kapatılıp yakın 
komşuluklar bile unutulur olmuştu. Kar, soğuk, fırtına, 
ondan da zoru huzursuzluk. Küçük bir tıkırtı; “Sıra 
bizde”,  havlayan köpek; “ölüm çanı”  ve öten baykuşlar! 
Bingöl Dağlarından yazın ılık, kışın soğuk esen rüzgâr; 
sevgi, coşku yayan çoban kavalının sesini yaymıyor artık.

 Akşamın alacakaranlığı. Ağır darbelerle inleyen 
karabaş. Baykuşların çekiştirerek, zorla göçürdüğü 
bülbüller. “Ah vatan!” diyen bülbüller.

Barış umudum şu yılların kaçından,
Kan döküldü bulutların saçından
Gök maviyi, gün ışığı içinden,
Süzemedim süzülmüyor…”(2)

 Ortalık kar boran. Ve beyaz karlarla kırmızı 
kanların kucaklaştığı an. Bayraktaki gibi dostça değil 
soğuk, zoraki bir kucaklaşma bu. Beyaz karların kan 
dondurucu soğukluğu ve karların dondurduğu kanlar. 

“Aşk kömür beyazı, kin süt karası
Eklenir yarama her dost yarası
Et oldum bıçakla kemik arası
Cellatla ahdımı bozsam kim anlar?..”
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Yorgun güneşin zerreleri karanlığı bağrına basarken; 
acımasız soğuk her yerde cirit atmakta. Köyün üst 
tarafında karların üstünden, alçakların alçakça toprağın 
altına gönderdikleri yüksek ruhların büyük cesetleri, 
işkenceyle susturulan bülbüller. Artık baykuşların hor, 
sinir bozucu cırtlak sesleri tırmalıyor kulakları. Baykuşlar 
ötüyor; Bingöller de, Hamurpertler de. Bülbüller susmuş, 
susmayanlar susturulmakta.

Bu günahsız kanlara, 
Bu didilmiş canlara,
Bu cansız cavanlara 
Ağla karanfil, ağla!...” (3)

 Hasan; başını elleri arasına almış kanlar içinde 

yatanlara bakarken: “Yaban rüzgârlar esiyor buralarda. 
Ey rüzgâr! Niçin artık kardeşlik kokmuyor esintin? 
Hani Bingöller ’den esen yeller bize selam söylüyordu?, 
Nerede ey rüzgâr seninle Malazgirt`te buluşmamız, 
Miryokefelon’da dimdik duruşmamız, Çanakkale’de tek 
vücut vuruşmamız?, Hani Selçuklu’da, Osmanlı`daki 
beraberliğimiz?, Nereye gitti ey hüzün yeli, geçirdiğimiz 
unutulmaz günler? Bingöl sen söyle! Az mı yolladın kışın 
soğuk yelini? Çektim yıllarca sineye şikâyetçi olmadan.

 Karla gelen soğuk bizi dondurmadı. Çünkü biz 
kardeştik. Yollarda yıllarca beraber kar deştik. Kışın 
estin, yazın estin. Yine de hep beraberdik, tek vücuttuk; 
mutluyduk. Ah o çocukluk günlerimiz… İlkbahardaki 
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tatlı esintilerin. Sen eserken, sevgimi, duygularımı, kavalımın dertli 
havasını sana emanet ederdim. Yazın sıcağında terleyince güzel kofik 
çiçeği, yarpuz, yavşan otu kokularınla beni ferahlatırdın. Ya sonbaharda 
o yorucu günlerde bile birbirinden ayrılmayan olgun kardeşler gibiydik. 
Harmandaki saman yığınlarının, mığın kokularını seninle duyardım.

 Amma ya şimdi… Yeniden bir kış geldi. Ve sen dostça esmiyorsun. 
Bizi şefkatli kucağından uzağa atıyorsun. Neden ey Bingöl rüzgârı, neden? 
Bu sana hiç yakışır mı? Anladım. Bu son esinti senden gelmiyor. Bilmem 
ki Erivan’dan mı?, Londra’dan mı?, Washington’dan mı?, Paris’ten mi?, 
Berlin’den mi?, Yoksa İsrail’den mi? Bilmem… Şunu iyi biliyorum ey 
Hamurpert esintisi bu düşmanlık ne senin ne de bizim. Bizlerin esintisi 
kardeşçedir, mertçedir. Atalarımız Selçuklu ve Osmanlıdaki gibidir.

 Ey öksüz Bingöl rüzgârı, kokunu kar çiçeğinden, menekşeden, 
lalenden, kengerinden al. Bize yaban kokuları yayma. Çünkü sana, 
mertliğine, toprağına yakışmaz. Haşin esen Hamurpert yeli, o dağlar, 
tepeler, göller ve tarlalarda bensiz, bizsiz canın sıkılmayacak mı?  Estikçe 
ne yayacaksın, ne dalgalandıracaksın? Sana neşe katan hazin çoban 
türkülerini kim söyleyecek? Seni coşturan kavalı kim çalacak? 

 Hasan gözyaşlarının donduğunun farkına varmadan : “Allah`ım 
sustur baykuşları, Ah vatan, vah vatan nidalarını dindir. Harabeleri 
gülşenlere döndür. Çünkü yolumuz senin yolundur.”  diye dudaklarını 
kımıldatabildi. Anlaşılır, anlaşılmaz:

“Elveda, kara, borana;  Karıboğan’a.
Elveda, karlara, kışlara, kargışlara, karakışlara, karakuşlara.
Elveda, karlara, buzlara, karpuzlara, yarpuzlara.
Elveda, aşlara, taşlara, kara taşlara, kardaşlara, Dadaşlara, elveda…”  

kelimelerini mırıldandı. Yarı donmuş halde buldular Hasan’ı. Ya küsmüş, 
susmuştu, ya da dili tutulmuştu. Hiç konuşmadı. Ne zaman ki “göç göç olup 
göçler yola dizildi”,  “arabalar geldi üstü karalı” Hasan bir eli kulağında:
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Oğul oğul bugün Bingöl dumandır.
Yavri kurban fırtınası yamandır.
Evin yıkılsın felek bu ne acı ne devrandır.
Evin yıkılsın felek bu ne kötü zamandır…” 

uzun havasını söyledi. Olduğu yere yığılıverdi. 

Son kez, bir daha cenaze namazı kılındı. Geride vücuttan parçalar, 
parçalanan vücutlar ve harabeye dönecek evler, bağlar,  bahçeler 
bırakılarak beyaz karlara inat kara arabalar yola dizildi. 

Ve şimdi:
Baykuşlar üşüşmüş bizim evlere
Ötüşen bülbüller hani, nerede?
Meskenler bürünmüş cesim devlere.
Kokuşan sümbüller hani, nerede?  

 Kaynakça:

1) Acaba, Abdürrahim KARAKOÇ

2) Olumsuz Koşma, Dilaver CEBECİ

3) Ağla Karanfil Ağla, Memmed ASLAN
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Macar Mültecileri ve 
Kütahya 1849-1851

Bugün olduğu gibi geçmişte de bulunduğumuz 
coğrafya türlü siyasi sıkıntılar yaşayan 
memleketlerin en son sığınağı olmuştur. Bu 
sebeple aslında vatanımızın kıymetini ne kadar 

çok bilsek o kadar iyidir. 1768-1774 senelerinde yaşanan 
savaştan itibaren gitgide daralan Osmanlı coğrafyası, 
sınırlarımız dışında kalan Türk ve Müslümanların 
sığınağı olduğu kadar Türk ve Müslüman olmayanların 
da sığınağı olmuştur. 

 Memleketimizin en önemli vasıflarından biri olan 
misafirperverliğin izlerine geçmişte de pek çok kez 
rastlamak mümkündür. Bunların en önemlilerinden 
biri 1848 Macar Mültecileri’dir. 1848 yılında Avrupa’nın 
pek çok yerinde ve Macaristan’da da isyan çıkmıştı. 
Osmanlı Devleti’nin elinden tam ve kesin olarak 
çıktığı 1718 yılından sonra Avusturya egemenliğinde 
yaşayan ancak huzur dolu günlerini tarihte bırakmış 
olan Macaristan 1848 ayaklanmasının başlangıcında 
bir devlet kurmayı başarmıştır. Cumhurbaşkanlığına 
Louis Kosstuh’u seçen Macaristan, Avusturya Devleti’ni 
mağlup etmiştir. Bu sebeple Avusturya Devleti Rusya’dan 
askeri yardım talebinde bulunmuştur. 1848 yılında 
Rusya tüm milliyetçilik çabalarını bastırmayı kendine bir 
görev saymış ve 200.000 kişilik bir orduyu Macaristan’a 
sürmüştür. Avusturya karşısında kuvvetlerinin çoğunu 
kullanan Macaristan bu beklenmedik gelişme üzerine 
oldukça zor durumda kalmıştır. Yapılan savaşları kaybeden 
Macaristan halkı cumhuriyetlerini ve vatanlarını 
korumayı başaramamış, pek çok sivil ve asker ülkelerini 
terk etmek zorunda kalmıştır. Bunların bir kısmı İtalya’ya 
gittiği gibi bir kısmı da en yakın sınır komşusu olan 
Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır. Sığınanlar arasında 
Macaristan’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Louis 
Kossuth da vardır. Rusya’nın o döneme göre oldukça 
büyük sayılabilecek askeri gücü karşısında Macaristan 

G
ör

se
l: 

ht
tp

://
dk

a.
os

zk
.h

u

İsmail ÇAKIR
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
Müdürü

Louis Kossuth (1802-1894)
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tarihe karışmıştır. Macaristan’ın yeniden kurulma ümidi 
kalmamıştır(1848).

 Osmanlı Devleti hükümran her devletin yaptığı gibi  
kendine sığınan mültecileri geri vermeyi düşünmemiştir.  
Ancak mültecilerin Osmanlı topraklarından Avusturya’ya 
müdahalede bulunmaması için sınırdan içeri bölgelere 
nakletmiştir. Bir süre sonra Avusturya ülke dışına 
gidenler için genel af çıkartmış ancak affa lider kadroyu 
dahil etmemiştir.  Rusya ve Avusturya lider kadronun 

kendilerine teslim edilmesini temin için Osmanlı 
Devletine ültimatom vererek kabul edilmediğinde savaş 
açacaklarını açıklamışlardır. Osmanlı Devleti Mültecileri 
teslim etmemek kararı aldığından ve ayrıca bir savaş 
yapmayı arzu etmediği için Keçecizade Mehmet Fuad 
Efendi’yi (gelecekte Sadrazam Fuad Paşa) Rus Çarı 2. 
Nikolay ile görüşmek ve durumu anlatmak üzere Saint 
Petersburg’a göndermiş ve ayrıca İngiltere ve Fransa’dan 
destek talebinde bulunmuştur. İngiltere ve Fransa bir 
savaşta Osmanlı Devleti’nin yanında yer alacaklarını 
açıklamaları üzerine Rusya bir ölçüde gerilemeye mecbur 
kalmıştır. Fuad Efendi zorlukla görüştüğü 2. Nikolay’ı 
teskin etmeyi başarmıştır. Yapılan görüşmede Macar 
devlet adamlarının ve mülteciler arasında bulunan 
Lehistan(Polonya) vatandaşlarının öncelikle deniz aşırı 

bir muhitte tutulmalarını şart koşmuştur. Osmanlı Devleti 
Rus Çarına bu konuda teminat vermiş ve Macarları 
Kütahya’da, Lehistan vatandaşlarını ise (Lehistan’da 1848 
yılında çıkan ayaklanmayı Rusya aşırı şiddet kullanarak 
bastırmıştı.) Halep’te zorunlu iskana tutmuştur. Diğer 
askerler ve siviller ise ülkelerine dönebilmişlerdir.

 Sınır boyundan kaçarak Macaristan’a gitmesi ve 
durumu yeniden bozması ihtimaline karşı pek çok 
rütbeli askerin de yer aldığı Lehistan uyruklu kişiler 

Halep’te iskan edilmişlerdir. Hatta bunlardan birçoğu 
Müslüman olarak Osmanlı Devleti hizmetine girmiş ve 
ömrünün geride kalan kısmını burada tamamlamıştır. 
Macaristan uyruklu kişiler ise Kütahya’ya getirilmiş 
olup bilahare çocukları da Kütahya’ya getirilmişlerdir. 
İlk kafile 31 Mart 1849 yılında Kütahya’ya gelmiş olup 
dışarı kaçmamaları için Asakir-i Mansure kışlasına 
yerleştirilmişlerdir. Mültecilerin hizmetlerini görmesi 
için Süleyman Refik Paşa görevlendirilmiştir. Hanımı ve 
çocukları da Kütahya’ya getirilen Louis Kossuth kışlada 
kalmaktan hoşlanmadığını beyan edince kışlaya yakın bir 
yerde konak kiralanarak hizmetine verilmiştir. 

 Louis Kossuth ve Macar Mültecilerinin tüm giderleri 
Osmanlı Devletince karşılandığı gibi ayrıca bakkal, 
kasap gibi esnafa yaptıkları borçlar da devletimizce 

Louis Kossuth ‘un Kütahyada kaldığı süre içerisinde ikamet ettiği konak.
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karşılanmıştır. Ayrıca kendilerine harçlık verilmiştir. 
Kütahya’da bulunmaktan giderek sıkılan ve belki de 
memleket hasreti çeken Louis Kossuth ve arkadaşları 
pek çok kez kaçma teşebbüsünde bulunmuşlarsa da 
daima yakalanmışlardır. Her yakalandıklarında daha 
da asabileşen mülteciler Süleyman Refik Bey için 
cidden sıkıntı oluşturmuşlardır. Hayat tarzları, iklimleri 
benzeşmeyen, memleket hasreti çeken ve haberleşmede 
sıkıntı yaşayan mülteciler için hayatın kolay olduğunu 
savunmak imkansızdır. Ancak Osmanlı Devleti’nin 
de 1739 yılından sonra bir daha yenemediği komşu iki 
devleti karşısına alması oldukça zordur. Rus Çarının 
inatçılığı ve aksiliği ise ayrıca bir problemdir. 

 Bugün Kossuth evi olarak bilinen yapı Macarlar 
tarafından gündelik hayat tarzlarına göre düzenlenmiştir. 
Bugün sergilenen pek çok eşya o dönemden kalmadır. 
Pek çok Macar subayının Asakir-i Mansure kışlası içinde 
kaldığı ayrıca değerlendirilmektedir. Osmanlı Devleti 
ortalık yatıştıktan sonra Macarları salıvermeye  karar 
vermiş ancak Louis Kossuth ülkesine dönemeyeceği 
için mecburen  Amerika’ya iltica etmeye karar vermiştir. 
Ancak Kütahya’dan ayrılmadan önce bir hatıra bırakmaya 
karar vermişler ve Osmanlı Devleti’nin müsaadesi ile bir 

çeşme yaparak üzerine Rusya ve Avusturya’yı rencide 
etmeyecek ifadeler yazmışlardır. Osmanlı Devleti ayrıca 
Louis Kossuth ve arkadaşlarının esnafa olan borçlarını 
kapatmıştır. 1851 Eylülünün başında serbest bırakılan 
Macarlar genelde İngiltere ve Amerika’ya gitmişlerdir. 
Avusturya, Osmanlı Devleti’nin Macarları salıverme 
kararını protesto etmiş olmakla birlikte daha ileri 
gidememiştir.

 Yapılan pek çok sıkıntıya, iki önemli komşu ile 
savaşın eşiğine gelindiğine değmiş midir? Ya da Macar 
mültecileri memnun edilebilmiş midir? Cevabı Lajos 
Kossuth vermektedir: ” O Türkler ki yüce duygular 
içinde insan haklarına saygılı oluşları ve dostlarına 
sadık kalmaları ile daima hatırlanacaklardır. Türkiye’nin 
bugün ve istikbalde mevcut olması, Avrupa’nın insanlar 
aleminin yararınadır. Ben Türklerden gördüğüm sevgi ve 
yakınlığın hatıraları ile yaşıyorum”. 

 Nitekim 1853-1856 Kırım Savaşının sebepleri 
arasında mülteciler meselesinin payı önemlidir. Türk 
- Macar dostluğunda önemli bir vesile olan Macar 
mültecileri her sene Macaristan Devleti’nin kuruluş 
yıldönümünde Kütahya’da anılmaktadırlar. 

Louis Kossuth ‘un Kütahya’da kaldığı süre içerisinde 
ikamet ettiği konağın avlusu ve çalışma odası.
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 Şu koca karanlıkta susmayan iç sesime mi ferman 
anlatayım; yoksa Ferman’a mı? Ferman, ferman dinler 
mi? Zaten Gönül’üm, sevdiceğim de ferman dinlemiyor.  

−Yine başladın be Ferman, aslında hiç bitmedin ki!

 Neden her bitiş, sahibine bir mutlu son hediye edermiş 
ki? 

−Sen hiç bitmedin ki Ferman, bilemezsin! 

Ama Ferhat bilir; çünkü o bitti. Sonlar mutluluk mu verir 
hüzün mü, o bilirdi. Keşke ona sorabilseydik. 

–Soramazsın, boşuna hayıflanma, Ferhat bitti Ferman. 
FERHAT ÖLDÜ.

Ferhat öldü mü? Evet, Ferhat, canım kardeşim öldü. Yo, 
ölmedi, o öldürüldü. Onlar öldürdü onu. Asıl ölmeyi hak 
edenler var ya, onlar işte. 

– Ferman, Ferhat’ı onlar öldürmedi, zamanı sona eren 
her fani gibi ruhunu teslim etti sadece. 

Hayır, yalan söylüyorsun, onu onlar öldürdü ve onlar da 
öldü. Çünkü hak ettiler. Adalet yerini buldu. 

– Ferman, vicdanına ferman anlatma, ben her şeyi 
biliyorum. Yerini bulan adalet değildi; ADA-LED yerini 
buldu sadece, o şu an yok, sense şu koca karanlıkta, 
kaldırımlarda yalnız başına yürüyorsun. 

Yalnız başıma değilim ki, sen varsın. 

– Hayır, ben yokum Ferman, bunu sen de biliyorsun. 

Ferman MASUM- 22:43’ten 1 saat sonra

“Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;  
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.  
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,  
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.”*

ADA-LED Ferman Dinler Mi? “Zaman dert getirdi 
sulara.”  A. C. Zarifoğlu

Merve ERDOĞAN
Nafi Güral Fen Lisesi (Mezun)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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Beni var eden sensin. 

Saçmalıyorsun, yok olan bir şeyi ben nasıl var edebilirim? 
Buna yalnız Allah’ın gücü yeter. Sense şaşırmış ne 
dediğini bilmiyorsun. 

–Yokluğu var edenin tek Allah olduğunu bilen sen, varlığı 
yok ederken nerdeydin? Yokluğu var edemeyenin, varlığı 
yok etmeye de gücü yetmez. Yetirmemeliydin Ferman. 
Gücünü, varlığı yok etmeye yetirmemeliydin.

Sus artık, yeter, duymak istemiyorum seni, yeter!

“Mutsuzluktan söz etmek istiyorum   
Dikey ve yatay mutsuzluktan   
Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun  
Sevgim acıyor.” **

Haşmet ADA- 22.43’ten 5 saat önce

 Kardeşi bitti, bir de abisi çıktı başımıza. Neyse ondan 
da kurtulduk artık. Fakirlikten ağzı kokan insanların 
tek derdi paradır. Neyse ki üç beş kuruş yırtık ceplerine 
sıkıştırdık da işleri görüldü. Ne meymenetsiz adamdı ya, 
utanmadan gelmiş, bana, koskoca ADA-LED HOLDİNG’ 
in sahibi, Haşmet Ada’ya, bir de kapıyı çalmadan 
odama giriyor. Ne münasebet canım. Onun gibileri 
yaşatmayacaksın aslında. Neyse, bir kardeşini hallettik 
başımıza neler çıkardı, bir de onu öldürsek sülalece 
gelirler. Züğürt milleti böyledir. Zengini görüversinler, 
üstüne çullanırlar. Aman bu kadar düşünmeye değmez. 
Bu akşamki işi halledelim de…  Ufak tefek meselelerle 
kafamı fazla meşgul etmemeliyim. Ben koskoca ADA-
LED HOLDİNG ’in sahibi, Haşmet ADA, ufak işlerle 
uğraşıyor dedirtmem.  Ah canım kızım geldi odama,

−Baba, babacım ne olur şu resmi bitirmeme yardımcı ol, 
diyor. Ben de ona;

−Üzgünüm kızım, benim hemen çıkmam lazım, birkaç 

masumu haksız yere öldürüp geleceğim, sana da haksız 
yere kazandığım paralarla bir resim öğretmeni tutacağım, 
demiyorum tabi. Desem yalan olmaz çünkü. Ben de,

−Canım kızım, ne güzel bir resim bu! Kim peki bu 
resimdekiler, diyorum.

−Bak bu sen diyor, yuvarlak yüzlü, saçsız, suratsız adamı 
göstererek; bu da ben diyor, upuzun sapsarı saçlı, güzeller 
güzeli kızı göstererek; bu da Ferhat abinin oğlu Ali diyor, 
masum yüzü resimde bile ağlamaklı olan erkek çocuğunu 
göstererek. Sonra da “Babacım, bir türlü Ferhat abiyi 
çizemedim, onun da resimde var olmasını istiyorum, 
lütfen yardım et, diyor.

Bana, Haşmet Ada’ya, kızım, Irmak Ada, resim çiz diyor. 
Ferhat’ı çizmemi istiyor. Onu var et, diyor. Donuyor, 
kalıyorum. Yutkunuyorum.

−Kızım,  o öldü, diyorum. Ölü insanlar var olamaz.

−Hayır baba, o yaşıyor, sen bilmiyor musun? Ali, onun 
Cennet’e gittiğini söyledi bana, ona da amcası söylemiş. 
Cennet çok güzel bir yermiş baba. Ali de ben de oraya 
gitmek istiyoruz. Bizi de götürür müsün baba? Lütfen!..

 Bana, Haşmet Ada’ya, kızım, Irmak Ada, “Baba, 
bizi Cennet’e götürür müsün?” diyor, baba beni öldür, 
diyor. Babalar kızlarını ne zaman öldürmeye başlamış? 
Hayır, hayır ben masum insanları öldürürüm, kızımı 
öldürmem. Ama kızım da masum değil mi? Evet, masum, 
ama o Haşmet Ada’nın kızı, onu öldüremem. 
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Ferhat MASUM- 22.43’ten 3590 saat önce

Haşmet ADA

ADA-LED HOLDİNG PATRONU

“Lütfen kapıyı çalınız”

 Adamdaki lükse bakar mısın? Holding’ teki kapısına 
ne yazmış? Bir insan ancak bu kadar kendini beğenmiş 
olabilir. Ah Ferhat ah, dağları delmekle uğraşacağına, 
biraz da ananı dinleyip okusaydın, şimdi burada:

Ferhat MASUM

MASUM-LED HOLDİNG PATRONU

“Lütfen kapıyı çalınız”

yazıyor olacaktı. Ah Şirin’im, Ali’min anası, neyse ki 
senin aşkına değerdi. 

Tık tık ...

−Gir.

−Beni çağırmışsınız Haşmet Bey, buyurun.

−Evet, seni çağırdım Ferhat. Seninle bir işimiz var, gel 
otur bakalım şöyle.

 Kendi oturduğu makam koltuğundan bir hayli 
aşağıda dizayn edilmiş, yumuşak koltuklardan dilediğini 
seç bakalım Ferhat Bey. İşte bak bu konuda özgür bıraktı 
seni Haşmet Bey, sağ olsun.

−Bilirsin Ferhat, seni severim ama...

 İşte bitti, kovuldum. Her şey bitti Ferhat, artık 
işsizsin. Ne yapacağım şimdi ben? Ali’m ne olacak, ya 
Şirin’im, yapmayın Haşmet Bey.

−Sağ olasınız Haşmet Bey.

−Sevdiğim insanların da istediğim işleri yapmasından 
çok memnun kalırım. Yapıp yapmamakta özgür değilsin. 
Bu holding’de kararları ben veririm.

−Peki, benden istediğiniz nedir Haşmet Bey?

−Birazdan polisler gelecek ve seni alıp bir mahkemeye 
götürecekler. ADA- LED adına, suçsuz olduğumuzu 
ispat edecek şekilde şahitlik edeceksin. 

−Yalancı şahitlik mi?

−Pek öyle demeyelim istersen. Yalancı kime denir biliyor 
musun Ferhat ‘çığım, yalanı söyleyememiş kişiye denir. 
Sen öyle bir yalan söyleyeceksin ki “adalet”, ADA-LED’ i 
savunacak, yalanın gerçekten ayırt edilemeyecek.

−Yapamam ben böyle bir şey Haşmet Bey!

−Yaparsın, hatta yapacaksın. Yoksa hayatında Ali’n, 
Şirin’in ve diğerlerin olmayacak anladın mı beni?

 İnsanın adalet(sizlik) uğruna, sevdikleriyle imtihan 
olması ne zormuş Allah’ım. Birazdan gideceğim, “Hayır 
o binanın patlamasında, binlerce kişinin ölmesinde, 
ADA-LED HOLDİNG’ in hiçbir suçu yok!” diyeceğim 
ve ardından bir sürü yalan şey savuracağım; ama 
“ADA-LED HOLDİNG’ in, LED ışıkları monte ederken 
yaptığı o büyük hatalardan, hele oradaki insanları 
bile bile öldürmeye  kastettiğimizden hiç mi hiç 
bahsetmeyeceğim.” bahsetsem, “adalet”  ve ADA-LED 
HOLDİNG  yerini bulur, herkes hak ettiği değeri görür. 
Ama ben yalan söylemeyeceğim, çünkü ben iyi bir 
yalancıyım.
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Ferman MASUM- 22.43’ten 1 saat 27 dakika sonra

“trrrrum, trrrrum, trrrrum! trak tiki tak!  
makinalaşmak istiyorum!   
beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!..” ***

 Garip sesler işitiyor bedenim. Bu beden bana ait 
olamaz diyorum sanki. Bir şiirden kopup gelmiş içerime 
yerleşmiş.

- Hayır, beden senin Ferman, o kirli eller senin, kan 
kokan eller…

Hayır, benim olamaz. Benim olsa o siyah makineyi 
tutarlar mıydı? Onlar senindir. 

- Sen ben mi var Ferman, ikimiz biriz; anlayamadın mı 
hala? Sen bensin, ben de sen.

Ama katil olan ben olamam, o muhakkak sensin. Ferman 
katil olamaz.

KATİL FERMAN! KATİL FERMAN!   KATİL FERMAN!

 Kes, yeter artık. Ferman katili öldürdü. Ferman, 
Ferhat gibi yapmadı. Adalete yolunu gösterdi. Ama 
Ferhat, korktu. Adalete yardım etmedi. Öldürenler 
öldürülürse asıl adalet olur.  Kardeşin, yolunu kaybetmiş 
adalete, uğruna ölmeyi göze alarak, yolunu göstermeye 
giderken öldü. Sense adaleti, ölümde umdun. Ferhat ise 
ölümüne adaleti. 

Haşmet ADA- 22.43’ten 730 saat önce

 Kazananın ADA-LED olduğuna da sevinemiyorum 
ki, adam tutturmuş söyleyeceğim, diyor. Çıldırmış. Ona 
gününü göstermek lazım; ama dur bakalım biraz zaman 
lazım. Dinlemeyeceğim yirmi yıllık emektarlık falan. 
İnsan yirmi yıl ekmeğini yediği yere ihanet eder miymiş? 
Adaletten bahsediyorlar bana. Adalet, dört ay önce tecelli 
etti zaten. Hakim bizi haklı bulmadı mı, buldu. Daha 

neyin adaleti? Son kararı “güçlü”ler verdirir. Ben çok 
güçlüyüm. Ben koskoca ADA-LED HOLDİNG’in sahibi 
Haşmet Ada, son sözü yine ben söyleyeceğim. O fakirlere 
pabuç bırakmayacağım. Neyi itiraf edecek ki hem zaten, 
o ölen binlerce kişi de ölmeyi hak etti, ya da patronları 
Ziya VEFA. Ne fark eder ki zaten, “Düşmanımın 
çalışanları düşmanımdır.” Ben bu adamla eskiden nasıl 
dost olmuşum, hala hayret ederim. Ziya VEFA, kârlı 
adamdı, tüm kârımı yok ederdi. Eski dostunla aynı işi 
yapmayacaksın. O hak etti. Şimdi o da hak ettiği yerde, 
ben de.

Ferman MASUM- 22.43’ten 2 saat 10 dakika sonra

“Asır yirminci asırdır, amenna 

Bir yanımda sevgilerim, bir yanımda sancım 

Neon lambaları büsbütün karartır gecemizi 

Uzaklar daha uzaklaşır” **

Korkuyorum, ne zaman gelecekler?  

- Belki de hiç gelmeyecekler Ferman. Sen kaçtıkça 
adaletten, onlar gelmeyecek.

Adalete gidersem, onlar da bana gelir mi? Severler mi 
artık beni eskisi gibi? Kabul ederler mi? 

- Kimler kabul edilmedi ki Ferman? 

Ölsem şuracıkta, saklasalar beni. 

– Ölüm haktır Ferman, öldürmek değil ama.

Ama ben öldürmedim. O “makine” var ya, o yaptı. İyi de 
yaptı, adaleti sağladı. 

– Ferman, kendini kandırmayı kes artık. Adaletin tek 
sağlayıcısının Yaradan olduğunu bilerek, bir maddeye 
fiiliyat yükleme. Adalet burada değil, adalet orada.
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Nerde?

- Bak işte orada, görmüyor musun?

Ferhat MASUM- 22.43’ten 720 saat önce

 Yarın, gidip her şeyi itiraf edeceğim. Dört aydır, 
kâbuslar harici rüya göremez, uyuyamaz oldum. Ben, 
şahitlik etmiştim oysa ki, yalancılık değil. Ama adaletin 
kör halatı boynuma dolandı, “yalan söyledin, her şeyin 
katili sen oldun” dedi. “Adalete yolunu göstermedin” 
dedi. “Ama Haşmet Bey öyle olmasını istedi. Ben 
emir kuluydum. “ dedim dinlemedi, Ferman abim 
de inanmıyor bana, Şirin de, ben masumum, Ferhat 
Masum’ um ben, katil olan Haşmet Ada, beni sizle tehdit 
etti diyorum vicdanımın sesiyle, tabi duymuyorlar. Bir 
tek Ferman abim duyuyor beni, o anlıyor sanırdım. 
Deliliğindenmiş. Ama o da kötü bakıyor artık bana. 
Yarın gidip söyleyeceğim, herkes bilsin ki Haşmet Ada, 
koskoca ADA-LED HOLDİNG’ in sahibi Haşmet Ada, 
BİR KATİL.

3. tekil şahıs- 22:43’ten 718 saat önce

 Ferhat, Ferman’ın kardeşi, Ali’nin babası, Şirin’in 
kocası, ADA-LED HOLDİNG’ in yirmi yıllık emektarı. 
Şimdi ise adalete yolunu saptıran, onlarca kardeşin, 
babanın, eşin, dedenin, amcanın, binlerce masum insanın 
katili. “Yürüyor, kimsesiz bir sokak ortasında; arkasına 
bakmadan yürüyor.” Arkasından gelen tehlikenin farkına 
varmadan, yarın adalete yolunu gösterecek olmanın 
verdiği heyecanla yürüyor. Mutsuz, umutlu. Deli dediği 
kardeşi Ferman ondan daha mutlu. Mutluluk delilikten 
belki diye düşünüyor, “deli olsam ben de mutlu olurum”. 
“ama o kadar şiiri ezberleyemem ben” diyor sonra. 
Şiir ezberlemenin delilik olduğunu düşünüveriyor. O 
düşünürken, kaldırım taşları katılıyor ona. Ardından 
kendi ayak sesleri sandığı takırtılar... İki adam yaklaşıyor 
ardından. O hissetmiyor. Çünkü o şu an hissiz bir bedene 

dönüşüvermiş sanki. Geceleri kimse olmaz sokaklarda 
ondan başka. Ardında da kim olabilir ki? 

 Sonra yalnız ayak takırtıları olmuyor duyulan. 
Ayak takırtıları yerini, yeri göğü inleten bir gürültüye 
dönüştürüveriyor. İki defa tekrar eden bu gürültü 
niyeyse Ferhat’ı titretiyor. Ses ne kadar güçlüymüş diye 
düşünmüyor insan tabi, çünkü bu güç, sesi çıkaran 
simsiyah makineden geliyor. İki kurşun bir cana kıymaya 
yetiyor.  Yerde uzanmış, üzeri birazdan gazeteyle örtülecek 
faili meçhul, Ferhat’tan başkası değil. Faili meçhul değil 
aslında. Failini yalnız bir kişi biliyor.Haşmet 

ADA- 22:43’ten 10 dakika önce

 Bu saatte ne trafiğidir bu böyle anlamadım. 
Yetişmem gereken bir yer var, anlamıyor musunuz? Diğer 
rakibimin de işini bitirmem lazım. Hiçbir iz kalmamalı 
geriye. Ben koskoca ADA-LED HOLDİNG ’in sahibi, 
Haşmet ADA. Herkesin işini bitirecek güç bende. 
Ama trafik izin vermiyor. En iyisi koşmalı, başka türlü 
yetişemeyeceğim. 

3. tekil şahıs- 22:43

 Kendi deyimiyle “koskoca ADA-LED HOLDİNG 
’in sahibi, Haşmet ADA” son model arabasını o 
yağmurlu gecede kenara çekip koşmaya başladı. Paçaları 
yağmurdan sırılsıklam olmuştu. Yetişmeliydi. Bir masum 
daha öldürmesi gerekiyordu. “bir onun adı kalmalıydı 
geriye”.Kırmızı ışıkta hızını yavaşlattı, yayalar da kırmızı 
ışıkta durmalıydı, yoksa arabaların altında kalabilir, 
ölebilirlerdi, hem de bu trafikte çok olası bir şeydi. 
Ama öyle bir şey olmadı. Çünkü o “koskoca ADA-LED 
HOLDİNG ’in sahibi, Haşmet ADA”ydı. Kırmızı ışıkta 
durmayıp arabaların altında ezilerek ölemezdi. Bu 
adaletli olmazdı. 
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*     Necip Fazıl Kısakürek
**   Turgut Uyar
***  Nazım Hikmet

22:43

 O kurşunun siyah makineden ayrıldığı, kırmızı 
bir BMW’nin Haşmet ADA’ya çarptığı an. İşte 
buydu. “koskoca ADA-LED HOLDİNG ’in sahibi, 
Haşmet ADA’ya layık bir ölüm. Siyah makinenin elini 
uyuşturduğu kişi de Ferman’dan başkası değildi. Ferman 
da bir katildi, tabi deliler ne kadar katil sayılırsa. Ferman 
adaletli dövüşmüştü. Öldüren, öldürülmeliydi. Ama çok 
akıllı bir deli olan Ferman, bir şeyi unutuyordu. “ Canı 
alan da veren de O’ydu” . Adalet O’ndaydı. Gerçek adalet 
Orda olmalıydı.

Ferman MASUM- 22:43’ten 2 saat 11 dakika sonra

“Biter, her şey biter; ses, şekil ve renk,

Kokular biter.

Kabir sualiyle kapanır kepenk,

Sorgular biter.”*

Bitti mi her şey? 

– Bitti Ferman, sen de bittin, ben de, ADA-LED de, 
hikâye de.

3. tekil şahıs- hikayeden sonra

 Adaletin bu dünyada var olmadığını düşünüp 
adaletin hepten yok olduğunu düşünürüz. Oysa ne kadar 
yanılırız. 

 Adaleti kimi zaman mahkemelerde ararız, yalancı 
şahitliklerin kol gezdiği duruşmaları adaletten sayarız. 
Asıl hâkimin mahkemenin hâkimi olduğunu düşünürüz. 
Adaletin aranacağı yerin, Ora’sı olduğunu hep unuturuz. 
Kimi zaman O’na havale etmek aklımıza geliverir, en 
başta yapılması gereken de o değil midir? Faniliğimizle 
faniliğe kast etmek olur şey midir? 

Adaleti kimi zaman mahkemelerde ararız, 
yalancı şahitliklerin kol gezdiği duruşmaları 
adaletten sayarız. Asıl hâkimin mahkemenin 
hâkimi olduğunu düşünürüz. 

 O siyah makine, adaletin kaynağı değil, anca ADA-
LED gibi türetilmişliklerin oyuncağı olabilir.

 Ferman katil değildi, çünkü Haşmet Ada, kırmızı 
BMW’nin altında ezilerek öldü. İşte adalet buydu. Çünkü 
Ferman Masum’du.

“Tarihe gömülen koca koca atlar

Tarihe gömülür o kadar.” **
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Kârun’un malları yerle bir oldu
Bir arşın kabrine topraklar doldu
Hakk yolda vermeden, gülleri soldu
Sana âşık olan, kârı terk eder

Âllâme-i cihân olsan, gönle girmezsin
Yaratılış sırrı ne, aşkı bilmezsin
Ağzını açtın mı, cehennem dersin
Sana âşık olan, ilmi terk eder

Dervişlik sıfattır, isimle değil
Gönülden sevmektir, cisimle değil
Utanmadan söyle, gizlice değil
Sana âşık olan, ârı terk eder

Mecnûn Leylâ için düştü çöllere 
Kerem Aslı için düştü dillere
Ferhat Şirin için koştu dağlara
Sana âşık olan yâri terk eder

Aşk; İbrahim olup, nârda yanmaktır
Pîr Sultan misâli, dârda kalmaktır
Gâlip Efendi’yle ifnâ olmaktır
Sana âşık olan, vârı terk eder

Ey Engin! Âşıklık taslama sakın
Nice dervişler var, Hakk ile yakın
Onları izle de haline bakın
Sana âşık olan, kâli terk eder.

 Engin AKSU     
Ümran Aygen Ortaokulu 
Türkçe Öğretmeni         

Sana Âşık Olan
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