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Sevgili Okuyucular,

Mart ay›n›n oldukça yo¤un bir gündemi var. Bu gündemi bir ç›rp›da akla gelenlerle he-
men flöyle s›ralayabiliriz: 

Çanakkale Savafllar›, fiehitleri Anma Günü, ‹stiklâl Marfl›’n›n Kabulü, Nevruz, Dünya Ka-
d›nlar Günü...

Bilim ve Akl›n Ayd›nl›¤›nda E¤itim dergisi olarak bu yo¤un gündemi mümkün oldu¤un-
ca sayfalar›m›zda yans›tmaya çal›flt›k. Nevruz coflkusunu yans›tan bir fliirle aç›yoruz bu say›-
m›z›. Çanakkale’de dünya tarihinin en büyük destanlar›ndan birini yazan flanl› Mehmetçi¤in
sembol isimlerinden birini Nihat Aymak, K›nal› Ali fliiriyle âdeta destanlaflt›r›yor.

Doç. Dr. Ramazan Gülendam’›n “Çanakkale Destan›’ndan ‹stiklâl Marfl›’na Mehmet Âkif
Ersoy” ile Reflat Gürel’in “Altm›fl Üç Yafl” adl› yaz›lar› Millî fiairimizi, ‹stiklâl Marfl›m›z›n kabulü-
nü ve Çanakkale fiehitleri flahs›nda “bu topraklar için topra¤a düflmüfl” kutlu flehitlerimizi an-
mam›za f›rsat veriyor.

8 Mart Dünya Kad›nlar Gününün kimi zaman kad›n›n erkekle veye tam tersinden olmak
üzere erke¤in kad›nla anlams›z çekiflmesine dönüfltü¤ü medyatik ortamda Cem Karak›l›ç,
“Türk Kad›n›na Siyasî Haklar Verilmesi Sürecinde ‹ki Önemli Vesika” adl› yaz›s›nda Türk ka-
d›nlar›n›n siyasî haklara kavuflmas›n› yeni bir aç›dan yorumlaman›n önünü açacak iki önemli
belge sunarak bugünü nas›l de¤erlendirmek gerekti¤inin de ipuçlar›n› sezdiriyor.

Gelecek say›da buluflmak dile¤iyle...
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AR‹F BÜK*

BUGÜN 

Yi¤itler at biner da¤da obada 
Bir Türkmen k›z›na yâr olur bugün

Türküler yay›l›r Anadolu'ya 
Ötüken'den gelen selamd›r bugün

Yanar ülkemde Nevruz atefli 
Is›n›r kan›m›z flahlan›r bugün

Dü¤ündür insana bahar zaman› 
Vatana sevdan›n k›nas› bugün 

Do¤udan bat›ya s›n›r boyunda 
Vatana sar›l›r bayra¤›m bugün

Cemreler düfler açar dallarda 
Türk’üm diyenler bir olur bugün. 

Altaylar'dan geldik do¤duk cihana 
Töreye hürmetin bayram› bugün.

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında

* Bekir Gökda¤ Lisesi Müdürü Keçören / ANKARA
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M. N‹HAT MALKOÇ*

ÇANAKKALE YANIYORDU

Seddülbahir’de zaman mahkûmdu cam fanusa 
Tebessüm ediyordu melekler maveradan
Yer karas› görünmez olurken flafak vakti
Zamanlar ve mekânlar bürünüyordu yasa
Duyulur seman›n yedinci perdesinden
Efkâr› gö¤ü tutar h›çk›rsa ve a¤lasa
Ruhlar›n gedi¤inden uçup gidiyordu can
Bir çil yavrusu gibi da¤›l›yordu hüzün
Yürek co¤rafyam›zdan kovuluyordu tasa. 

Sen ki ey Çanakkale biraz ahs›n, biraz vah!
Yüreklerin burkulup nas›rlaflt›¤› diyar
Bulut olmak isterdim üzerinde bir parça
Mübarek bedenlere süzülen ab-› hayat
Nurdan avizelerin ayd›nlatt›¤› yerde bir avuç killi toprak
Ölmedin sen meçhul yolcu, ölüm içinde hayat
Bahçemdeki gonca gülsün aç›yorsun yaprak yaprak
Asude yat topra¤›nda, vefal› yâr, ey dost-u Hakk...
Senin mübarek kan›nla vatan›m oldu toprak.

*Trabzon Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmeni

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında
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N‹HAT AYMAK*

KINALI AL‹

Bazen kan k›rm›z›s› Çanakkale’de ufuk
Askerler aras›nda gezer Üste¤men Faruk.

Yeni gelen Mehmetler bakarken komutana
Komutan onlar için hem ana, hem de baba.

Ça¤›rd› bir askeri “ad›n ne, nerelisin?
Saç›ndaki bu boya nedir ki böyle senin?”

Tebessümle yaklafl›p esas durufla geçti,
Bafl›nda kepi yoktu, topuk selam› verdi. 

Gözleri çakmak çakmak “ad›m Ali efendim, 
Tokat’›n Zile kazas›ndan›m” dedi.

“Bafl›mdaki k›nad›r anlam›n› bilemem
Köyümüzde âdettir ‘ana yakma’ diyemem.

K›nalay›p gönderdi anam cepheye beni, 
Ayr›l›rken öpmüfltüm k›nal› ellerini.”

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında

* Artova ‹lçe Millî E¤itim Müdürü
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O günden sonra ad› K›nal› Ali oldu, 
Arkadafllar› onu alaya al›yordu. 

Düflman aman vermiyor, var gücüyle sald›rm›fl
Yedi düvel bir olmufl, kudurmufl ve ç›ld›rm›fl. 

Okumas›, yazmas› yok K›nal› Ali’nin
Anas› bilsin ister durumunu cephenin. 

Onun dediklerini yazar arkadafllar›
Selam eder herkese sorar da¤ ve tafllar›. 

Mektubunun sonunda bir dile¤i var onun, 
“ ‘Bafl›mdaki k›nay› niçin yakm›fl ki?’ sorun.

Benden küçük kardeflim de cepheye gidecek
K›na yakarsa ona, herkes dalga geçecek.”

Mermi çekirdekleri havada çarp›fl›yor,
Seher vakti analar, Allah’a yalvar›yor. 

Top sesleri bir yana, mevziler karfl› karfl›
Sadece Türk’e de¤il, savafl ‹slam’a karfl›. 

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında
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Yerdeki flehit kan› sanki gö¤e f›flk›rm›fl
Kelime-i flehadet, tekbirlere kar›flm›fl.

Çanakkale geçilse, Osmanl› yok olacak
Gayrimüslüm çizmesi ‹stanbul’a dolacak. 

Topkap› Saray›’nda Mukaddes Emanetler
Onlar› de¤il asker, koruyacak melekler. 

Mermiler gele dursun, bilenler Kur’an okur
En güçlü silah›m›z tekbir sesleri olur. 

Can verir K›nal›, vermez düflmanlara geçit
Conk Bay›r› s›rtlar›nda olur hepsi flehit!

Mektup Zile’ye gelir, okurlar annesine
Koklar “Ali’m!” diyerek, öpüp sürer yüzüne. 

Yazd›r›r cevab›n› tezden gitsin diyerek, 
Cevaplar sualini gözlerini silerek. 

“Ali’m arkadafllar›n senle dalga geçmesin, 
Saç›n›n k›nas›yla kimse alay etmesin. 

Kardeflinin bafl›na da k›nalar› yakar›m, 
Gözüm yafll› u¤urlar, arkan›zdan bakar›m. 

K›nam›z mübarektir, biz onu çok severiz
fiu üç fley oldu¤unda, onu eksik etmeyiz: 

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında
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Gelin olacak k›za, kurban olacak koça
Yi¤itler gidiyor ya vatan için savafla!

Gelin olacak k›z›n, avcuna k›na dolsun, 
Evine, çocu¤una, efline kurban olsun. 

‹brahim Peygamber’e k›nal› koç inmiflti
‹smail’i b›rak›p koçu kurban etmiflti. 

Bayram sabahlar›nda koçlar k›nal› olsun, 
Kesti¤imiz kurbanlar Allah’a kurban olsun!

Askere gönderirken k›na yakt›m bafl›na
Allah bilir cephede ne gelecek bafl›na. 

K›nal› yavrum benim, git vatana kurban ol, 
Kurban ol, bu vatan›n topra¤›na tafl›na.

Ald›rma ard›ndan akan gözümün yafl›na
Cennet’te buluflal›m, gel Kevser’in bafl›na…”

Annesinin mektubu geldi Çanakkale’ye,
Geç kald› yetiflmedi ki K›nal› Ali’ye. 

Komutan› okurken h›çk›r›k ve gözyafl›, 
Baflucunda duramam, yok ki bir mezar tafl›…

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında
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YUNUS KARA

GÖNÜL GÖLGES‹

S›r de¤ildi flu gönlümün iflleri,
Bir sen vars›n  bu sevdadan bihaber.
Kirpi¤imde beledi¤im düflleri,
Gerçe¤e nakfledip sald›m beraber.
S›r de¤ildi flu gönlümün iflleri,

Kabul et bendeni gönül gölgene,
Cana mihnet olmaz canan›n yükü.
Belk›z’dan yadigâr hayal ülkene,
‹stersen çilemden bir kafes doku,
Kabul et bendeni gönül gölgene,

Gitti¤in her yerde peflindeyim yâr,
Ben seni gönlüme s›la bilmiflim.
Sensizlik ça¤›n› sorma ne olur
Senden ötesini çile bilmiflim.
Gitti¤in her yerde peflindeyim yâr,

Bafl›m› koysam da ay›n dizine,
‹çimden her lahza bin hüzün geçer.
Güvenmem hicran›n sessizli¤ine,
Ya ad›n duyulur ya sözün geçer.
Bafl›m› koysam da ay›n dizine,

Beyhude gönlümün ç›rp›n›fllar›;
Ahlat›erbaada art›k sevda yok.
Dönmesin bafl›mda devlet kufllar›;
Kaderden talihten bana fayda yok.
Beyhude gönlümün ç›rp›n›fllar›.

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında

* Akçakoca Anadolu Lisesi Müdürü  / DÜZCE
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Gözlerin mi y›kan hisarlar›m›?
Kaç ordu tükettim kirpiklerinde?
Aflk›n mucidinden miras var›m›,
Tarumar eyledin ak ellerinde;
Gözlerin mi y›kan hisarlar›m›?

O gözler ki bir gün elin olursa,
Bir  daha sinemi yakar m› söyle?
Bir baht› güzele gelin olursa,
Bana  böyle mahzun bakar m› söyle?
O gözler ki bir gün elin olursa.

Bana ne bülbülün güle aflk›ndan,
Tek gerçek biz idik gerisi yalan.
Bin güzel saklayan gönül köflkünden,
Bir avuç kül oldu geriye kalan.
Bana ne bülbülün güle aflk›ndan,

Yemin ettim Yemliha’n›n s›rr›na,
fiahidi s›rt›mda y›lan derisi.
Aldanma sen yücelerin kar›na,
Saç›mdaki aklar y›llar›n isi;
Yemin ettim Yemliha’n›n s›rr›na,

Beyaz kelebekler kana konmadan,
Turnalar raks etsin sabaha kadar.
Zaman-mekân ç›ks›n art›k aradan,
fiu da¤lar›n arkas›ndan gel ey yâr;
Beyaz kelebekler kana konmadan,

S›r de¤ildi flu gönlümün iflleri,
Bir sen vars›n bu sevdadan bihaber.
Kirpi¤imde beledi¤im düflleri,
Gerçe¤e nakfledip sald›m beraber,
S›r de¤ildi flu gönlümün iflleri.

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında
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e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında

Milletleri düflmanlar›yla mücadelelerinde
baflar›l› k›lan unsurlar; maddî güç, planlama (sevk
ve idare) ve ruh’tur. “Bir hilâl u¤runa ne güneflle-
rin batt›¤›” Çanakkale’de bizi baflar›ya ulaflt›ran
as›l unsur da, millî ruhtur. Millî Mücadele’yi de,
Çanakkale’de uyanan bu millî ruh kazand›rm›flt›r.
Vatan, millet ve din aflk›yla dolu ve vatan› için her
fleyini vermeye haz›r bu samimi ruh da, en mü-
kemmel ifadesini, millî flairimiz Mehmed Akif’in fli-
irinde bulmufltur. Çanakkale’yi anlamadan Millî
Mücadele’yi, Akif’in Çanakkale Destan›’n› anlama-
dan da ‹stiklâl Marfl›’n› anlamak mümkün de¤ildir.
Ne demek istedi¤im, dönemin Genelkurmay Bafl-
kanl›¤› taraf›ndan 1915’te Çanakkale Cephesine
davet edilen flairlerin yazd›klar› fliirlerle 1921 y›l›n-
da millî marfl yar›flmas› için Meclis’e gönderilen fli-
irler okundu¤u takdirde daha iyi anlafl›lacakt›r. 

1915 y›l›n›n haziran ay›nda, aralar›nda Tevfik
Fikret’in de bulundu¤u otuz kadar flair, yazar, res-
sam ve bestekâra Sultan Reflat’›n emriyle davetiye

ÇANAKKALE DESTANI’NDAN 
‹ST‹KLÂL MARfiI’NA 

MEHMET ÂK‹F ERSOY

RAMAZAN GÜLENDAM*

* Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. TDE Bölümü Do¤u Kampüsü / ISPARTA



mart 2007 13

e¤it imBilim ve Aklın
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gönderilmifl ve bunlardan bir k›sm› 1915 Tem-
muz’unda cepheyi gezdikten sonra, gördüklerini
kendi sanatlar›n›n diliyle ifade etmifllerdir. Çok sa-
y›da sanatç› davet edildi¤i hâlde, inceleme gezisi-
ne kat›lanlar parmakla say›lacak kadar azd›r. A¤a-
o¤lu Ahmed, Halit Fahri (Ozansoy), Ali Canip
(Yöntem), Hamdullah Suphi (Tanr›över), Celâl
Sahir, Hakk› Süha (Gezgin), Mehmed Emin (Yur-
dakul), Orhan Seyfi (Orhon), ‹brahim Alaeddin
(Gövsa) ve Enis Behiç (Koryürek) bunlar›n en ta-
n›nm›fllar›d›r. 

On gün süreyle Ar›burnu ve Seddülbahir’de
savafl alanlar›n› gezen ve savafl›n hangi flartlar al-
t›nda yap›ld›¤›na flahit olan bu flairler taraf›ndan
yaz›lan fliirler, daha sonra Harp Mecmuas›’nda ve
Yeni Mecmua’n›n Çanakkale muharebelerine ay-
r›lan özel say›lar›nda yay›mlanm›flt›r. Ancak bu fli-
irler, flafl›lacak derecede kuru ve ruhsuzdur. Bun-
lar›n, vazife icab› ve siparifl üzerine yaz›ld›klar›
daha ilk m›sralar›ndaki heyecans›zl›ktan anlafl›l-
maktad›r. 

Bir ölüm kal›m savafl› verilirken devrin edebi-
yat›n›n bu kadar duyars›z kalmas›n›, hatta cephe-
de bizzat asker olarak savaflan Ahmet Haflim gibi
ünlü bir flairimizin, bu savafla dair bir tek m›sra
yazmay›fl›n› ve ›smarlama olarak yaz›lan fliirlerin
ruhsuzlu¤unu ben bir edebiyatç› olarak anlamak-
ta zorlan›yorum. Ne yaz›k ki, ayn› fley ‹stiklâl Mar-
fl› yar›flmas›na gönderilen fliirler için de söylenebi-
lir. Meclis’e sunulan 772244 fliir aras›ndan seçilen “‹le-
ri, arfl ileri, arfl ileri / Geri kals›n vatan›n kahbele-
ri”, “Türk o¤ludur bu millet / Türk’ündür bu mem-
leket”, “Gözyafl›na veda et / Ey güzel Anadolu /
Hakk›n› korur elbet / Türk’ün bükülmez kolu” gi-
bi tekerlemeye benzeyen basit fliirler, edebiyat›-
m›z aç›s›ndan yüz k›zart›c›d›r. Bu fliirlerin seviye-
sine bak›l›nca, elenen 771188 fliirin nas›l bir sefalet
arz etti¤i rahatl›kla tahmin edilebilir. 

Devrin tan›nm›fl flairleri yar›flmadan haberdar
m› olmam›fllard›r, yoksa bu yar›flmaya iltifat m› et-
memifllerdir, bilmiyorum. Ancak Çanakkale için

yazd›klar› fliirlere bak›nca, insan›n “‹yi ki kat›lma-
m›fllar!” diyesi geliyor. 

Bu milletin ‹stiklâl Marfl›’n› da, hiç flüphesiz,
yurt d›fl›nda oldu¤u hâlde cephedeymiflçesine bir
ruh hâli içerisinde o unutulmaz Çanakkale Desta-
n›’n› kaleme alan Mehmed Âkif yazabilirdi. Döne-
min Millî E¤itim Bakan› (Maarif Vekili) Hamdullah
Suphi Bey de bunu çok iyi biliyordu. Çünkü, Ça-
nakkale’de savafl alanlar›n› gezen edebiyatç›lar
aras›nda kendisi de vard› ve bu geziden sonra ya-
z›lan fliirlerin seviyesini iyi  biliyordu. ‹flte onun,
Milli Marfl’›n Akif taraf›ndan yaz›lmas› için ›srar et-
mesindeki temel sebep budur. 

Hamdullah Suphi Tanr›över gibi, Türk Ocak-
lar›’n›n önderli¤ini yapm›fl Türk milliyetçisi bir
flahsiyetin Mehmed Âkif gibi yak›n zamanlara ka-
dar ‹slam birli¤ini savunmufl, üstelik ›rk olarak Ar-
navut oldu¤u bilinen bir flairden millî marfl yaz-
mas›n› istemesi de ayr›ca anlaml› bir davran›flt›r.

Hayat›n›n nerdeyse her ân›n›, uçuruma do¤ru
sürüklenen vatan›n kurtulufluna yönelik çal›flma-
lara sarf eden Mehmet Âkif, Balkan Savafl›’ndaki
felaketler ve yaflanan ihanetler karfl›s›ndaki feryat
ve inlemelerini Safahat’›na yans›tm›flt›r. Ancak bu
feryatlar dinecek gibi de¤ildir. Balkan Savafl›’ndan
bir y›l sonra Birinci Dünya Savafl› patlak verir ve
kendimizi bu savafl›n  içinde buluruz. 

Zulmü alk›fllayamam, zâlimi asla sevemem,
Gelenin keyfi için, geçmifle kalk›p sövemem.
Biri ecdâd›ma sald›rd› m› hatta bo¤ar›m...
-Bo¤amazs›n ki!- Hiç olmazsa yan›mdan kovar›m.
Üç buçuk soysuzun ard›nda za¤arl›k yapamam,
Hele hak nâm›na haks›zl›¤a ölsem tapamam.” 

diyen millî flairimizi Birinci Dünya Savafl›’nda
da cepheden cepheye koflarken ve vatan›n kurtu-
luflu için elinden geleni yapmaya çal›fl›rken görü-
rüz. Bir bakar›z Âkif, Arap çöllerinde ‹ngiliz casus
Lawrence’in yalanlar›na kanan insanlar› uyand›r-
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mak için ç›rp›n›yor; bir de bakar›z Berlin’de müs-
lüman esir ve askerlere ‹ngiliz ve Frans›zlar›n yap-
t›¤› kand›rmacalar› bertaraf etmeye çal›fl›yor. 

Âkif, inand›¤› dinin emirlerini tam olarak ya-
flamaya çal›flan gerçek bir mümindir. Berlin’e dev-
let görevlisi olarak gitti¤inde müttefikimiz olan Al-
manlar kendisini lüks bir otelde a¤›rlamak isterler.
Ancak o, bunu kabul etmez ve Almanlar›n verdi¤i
paralardan da ancak ihtiyac› kadar›n› harcar. ‹kin-
ci s›n›f bir otelde kal›r, basit yemekler yer ve basit-
çe yaflar. Çanakkale Savafllar› oldu¤u s›rada Âkif,
Berlin’de görevlidir, ancak savafl› çok yak›ndan ve
ac›yla takip eder. Çanakkale Destan› adl› bugün
de ezbere okudu¤umuz o muhteflem fliirini, sanki
cephede askerlerle beraber savaflm›fl gibi heyecan
dolu bir ruhla bu s›rada kaleme al›r. Yani Âkif biz-
zat cephede bulunan veya cepheyi gezen flairler-
de olmayan bir ruha, heyecana ve kalem gücüne
sahiptir.

Âkif, Birinci Dünya Savafl› sonunda, ülkemiz-
de yap›lan iflgallere karfl› ç›k›p Anadolu’daki kur-
tulufl hareketini destekler. ‹stanbul’dan Anado-
lu’ya, Millî Mücadele için geçenlerin ilklerinden-
dir Âkif. Kastamonu’dan Bal›kesir’e ve oradan ül-
kenin çok çeflitli yerlerine giderek camilerde ver-
di¤i vaazlarla halk› Sevr Antlaflmas›n› reddetmeye
ve Kurtulufl Savafl›’na kat›lmaya ça¤›r›r. Bu vaazlar
ayr›ca o dönemde ç›kan Sebilürreflad dergisinde
de bas›larak ülkenin her yerine ulaflt›r›lmaya çal›-
fl›l›r. Bu çal›flmalar›yla, Kurtulufl Savafl› s›ras›nda
halk üzerinde çok büyük olumlu etkileri olan
Âkif, Ankara’da Taceddin Dergah›’na yerleflir.
Kurtulufl Savafl› devam ederken, 1920 y›l›nda, bir
millî marfl› yaz›lmas› gündeme gelir. Ödül olarak
da 500 lira verilecektir. Bu para, o dönem için bir
servettir. Meclis’e gönderilen 724 fliir içerisinde, az
önce de arz etti¤im gibi, istenen etkiyi uyand›ra-
cak bir tek fliir bile yoktur. Bu fliirlerin hiçbiri, t›p-
k› Çanakkale Savafllar› ile ilgili fliirlerde oldu¤u gi-
bi, Âkif’in ‹stiklâl Marfl›’n›n eline su bile dökemez.
Zaten bundan sonra da kimse, ayn› seviyede ve

ayn› incelikte bir fliiri yazamaz ve yazamayacakt›r.
Çünkü ‹stiklâl Marfl›n›n yaz›laca¤› hava ve atmos-
fer flu anda mevcut de¤ildir ve çünkü Âkif’in dedi-
¤i gibi “Allah bir daha bu millete bir ‹stiklâl Marfl›
yazd›rmas›n.” 

Mehmet Âkif, ‹stiklâl Marfl›’n› 12 fiubat
1921’de yazd›¤› hâlde, ucunda ödül oldu¤u için
bu yar›flmaya kat›lmak istemez ve fliirini gönder-
mez. Zaman›n Millî E¤itim Bakan› Hamdullah
Suphi Tanr›över’in, ödül olarak konan paray› iste-
mezse almayabilece¤ini söylemesi üzerine Âkif,
milletimizin yaflad›¤› mukaddes mücadelenin bü-
yüklü¤ünü ve heyecan›n› bizlere duyurdu¤u için
bugün her f›rsatta gururla okudu¤umuz ‹stiklâl
Marfl›m›z› Hamdullah Suphi Bey’e gönderir. Marfl,
Meclisin 1 Mart 1921’de Mustafa Kemal Pafla bafl-
kanl›¤›ndaki toplant›s›nda Hamdullah Suphi Bey
taraf›ndan okunur. Milletvekilleri fliiri, Mustafa
Kemal’in teklifiyle ayakta dinlerler. Müthifl bir al-
k›fl tufan› yaflan›r. Marfl, 12 Mart 1921 Cumartesi
günü, yani tam 86 y›l önce bugün, Meclis’te res-
men millî marfl olarak kabul edilir ve yine Ham-
dullah Suphi taraf›ndan üst üste 4 kez okunur.
Marfl›n her m›sra›, milletvekilleri taraf›ndan ayak-
ta alk›fllan›r. Ancak o s›rada Meclis’te haz›r bulu-
nan Âkif, o mütevazi ve fedakâr insan, fliir oku-
nurken iki büklüm olur ve mahcubiyetinden bafl›-
n› dahi kald›ramaz. Çünkü o, edep ve haya timsa-
lidir. Çünkü o, milleti için yapt›¤› bu iflte, alk›fllar-
la gurur duyma ücretini bile kendine çok görmüfl-
tür.

500 lira mükâfat, Âkif’e zorla verilir. Ancak fla-
ir bu paray›, kendisi maddî s›k›nt› çekti¤i hâlde fa-
kir genç k›zlara sanat ö¤retmek için aç›lm›fl
“Dar’ül Mesai” adl› derne¤e ba¤›fllar. Halbuki o s›-
rada Ankara’n›n o meflhur so¤u¤unda giymek için
üzerine palto alacak paras› bile yoktur ve arkada-
fl›n›n paltosuyla idare ediyordur. Bu dönemde ar-
kadafl›ndan paltosunu ödünç olarak istedi¤inde
arkadafl›, “O mükâfat› reddetmeseydin de kendi-
ne bir palto alsan olmaz m›yd›?” deyince bu onur-
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lu flair, arkadafl›yla ne kadar konuflmaz biliyor
musunuz? Tam alt› ay! Evet, tam alt› ay konuflmaz
onunla ve Ankara’n›n o çok so¤uk günlerinde ce-
ketle dolafl›r d›flar›da.

Elleri üflüyen ama yüre¤i s›ms›cak ve millet
aflk›yla dolu olan Âkif, Kurtulufl Savafl› kazan›l›n-
ca çok sevinir; ancak kurulan yeni devletin önde
gelenlerinden baz›lar›yla düflünce bak›m›ndan
anlaflamay›nca ve kendisinden “gerici, mürteci”
diye bahsedildi¤ini ö¤renince büyük bir hayal k›-
r›kl›¤› yaflayarak; “Cân›, cânân›, bütün var›m› als›n
da Hüdâ / Etmesin tek vatan›mdan beni dünyâda
cüdâ” m›sralar›nda ifade etti¤i güzel vatan›ndan
gözyafllar›yla ayr›l›r ve Ekim-1923’te M›s›r’a git-
mek zorunda kal›r. Kendisini mürtecilikle suçla-
yanlara da flu cevab› verir:

Do¤du¤umdan beridir âfl›k›m istiklâle,
Bana hiç tasmal›k etmifl de¤il alt›n lâle.
Yumuflak bafll› isem kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum.
Kanayan bir yara gördüm mü, yanar tâ ci¤erim.
Onu dindirmek için kamç› yerim, çifte yerim.
Adam ald›rma da geç git diyemem, ald›r›r›m.
Çi¤nerim, çi¤nenirim, hakk› tutar kald›r›r›m.
Zalimin hasm›y›m amma, severim mazlûmu,

‹çinden bir türlü atamad›¤› vatan hasretiyle
M›s›r’da yaflad›¤› bu s›k›nt›l› ve hüzünlü gurbet
hayat›nda, hasret ve hicrandan dolay› hastalana-
rak 1936 haziran›nda yurda döner. Hasretiyle yan-
d›¤› ülkesine efliyle birlikte dönerken, bindi¤i va-
pur Çanakkale’den geçti¤i s›rada ve ‹stanbul’un
camilerini görünce Âkif, gözyafllar›na bo¤ulur. ‹s-
tanbul’daki M›s›r Apartman›’nda 27 Aral›k 1936’da
vefat eden flairin cenazesi, hastane yetkilileri tara-

f›ndan Beyaz›d Camii’ne ç›plak bir tabutla kimse-
siz birinin cenazesiymifl gibi getirilip b›rak›l›r.
Devletin hiçbir resmî kifli veya kurumu millî flairi-
nin cenazesiyle ilgilenmez. Ölüm haberini duyan
ve cenazenin Beyaz›d Camii’nden kald›r›laca¤›n›
ö¤renen dostlar› ve Çanakkale fliirinde “As›m’›n
nesli diyordum ya nesilmifl gerçek / ‹flte çi¤net-
medi namusunu, çi¤netmeyecek” diye anlatt›¤› ‹s-
tanbul Üniversitesi’nin vefal› gençleri yani As›m’›n
nesli, tabutu böyle ç›plak görünce a¤lamaya bafl-
lar ve hemen sa¤a sola da¤›larak bulup getirdikle-
ri Türk bayra¤›na ve Üniversitenin büyük sanca¤›-
na tabutu sararlar. Onlar›n üzerine de Kâbe’nin
örtüsünü örterler. Al sancakla siyah Kâbe örtüsü-
ne sar›lan ve süslenen tabut, kalabal›k üniversite
gençli¤inin elleri üzerinde tekbirlerle tafl›n›r. Bu
muhteflem kalabal›k, hiç kimsenin iflareti veya
zorlamas›yla toplanmam›fl ve millî flairimize dev-
letin göstermedi¤i vefay› göstermifltir. Arabaya
konmayan ve Edirnekap› mezarl›¤›na kadar bu
vefal› insanlar›n elleri üzerinde tafl›nan flairin naa-
fl›, “‹nmemifltir hele Kur’an bunu hakk›yla bilin /
Ne mezarl›kta okunmak ne de fal bakmak için” di-
ye tan›mlad›¤› Kur’an-› Kerim ve toplu olarak
okunan ‹stiklâl Marfl› ile defnedilir. Oldukça s›k›
bir kar f›rt›nas›na ra¤men bu gençler, mezar› ba-
fl›nda gece geç saatlere kadar nöbet tutarlar.
Âkif’in mezar tafllar› bile, üniversite gençli¤inin
kendi aralar›nda toplad›klar› paralarla yap›lm›flt›r.

Safahat adl› o muhteflem fliir kitab›n› mutlaka
bafltan sona dikkatle okumak gerekti¤ine fliddetle
inand›¤›m bu büyük millî flairi, rahmet ve minnet-
le an›yorum:

“Allah Türk milletine bir daha ‹stiklal Marfl›
yazd›rmas›n.”



Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilâl!

Kahraman ›rk›ma bir gül... Ne bu fliddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helâl;

Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaflad›m, hür yaflar›m. 

Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl? fiaflar›m!

Kükremifl sel gibiyim: Bendimi çi¤ner, aflar›m; 

Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤mam taflar›m. 

Garb’›n âfâk›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar; 

Benim îman dolu gö¤süm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nas›l böyle bir îmân› bo¤ar, 

“Medeniyyet!” dedi¤in tek difli kalm›fl canavar?

Arkadafl! Yurduma alçaklar› u¤ratma sak›n; 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâs›zca ak›n. 

Do¤acakt›r sana va’detti¤i günler Hakk’›n...

Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n. 

Bast›¤›n yerleri “toprak!” diyerek geçme, tan›!

Düflün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›. 

Sen flehîd o¤lusun, incitme, yaz›kt›r, atan›: 

Verme, dünyâlar› alsan da, bu cennet vatan›. 

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki fedâ?

fiühedâ f›flk›racak topra¤› s›ksan, flühedâ!

Cân›, cânân›, bütün vâr›m› als›n da Hudâ, 

Etmesin tek vatan›mdan beni dünyâda cüdâ. 

Rûhumun senden ‹lâhî fludur ancak emeli: 

De¤mesin ma’bedimin gö¤süne nâ-mahrem eli; 

Bu ezanlar -ki flehâdetleri dînin temeli-

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- tafl›m; 

Her cerîhamdan, ‹lâhî, boflan›p kanl› yafl›m, 

F›flk›r›r rûh-i mücerred gibi yerden na’fl›m!

O zaman yükselerek Arfl’a de¤er, belki, bafl›m. 

Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl› hilâl!

Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl: 

Hakk›d›r, hür yaflam›fl, bayra¤›m›n hürriyyet; 

Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

— Kahraman Ordumuza —

MEHMET ÂK‹F ERSOY
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Gitme ey yolcu,beraber oturup a¤laflal›m
Elemim, bir yüre¤in kâr› de¤il, paylaflal›m

Ve paylaflmak için yazd›m, uyarmak için,
uyand›rmak için yazd›m. Ne içimdeki volkanlar›
söndürebildim, ne gözümden akan yafllar› dindi-
rebildim. Ata yurdu bir bir iflgal edilirken, namu-
sumuz ayaklar alt›nda çi¤nenirken, bülbüllerin bi-
le figan etti¤i günde ben nas›l susabilirdim?

Eflin var, afliyan›n var, bahar›n var ki beklerdin
K›yametler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin?
O zümrüt tahta kondun,bir semavi saltanat kurdun
Cihan›n yurdu çi¤nense çi¤nenmez senin yurdun…

diye hayk›rd›m. Bülbüller susmal› ben a¤la-
mal›yd›m. Matem benim hakk›md›...

Hayk›ran ben olmal›yd›m:

Zulmü alk›fllayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmifle kalk›p sövemem.
Biri ecdad›ma sald›rd› m›, hatta bo¤ar›m…
Üç buçuk soysuzun ard›nda za¤arl›k yapamam
Hele hak nam›na haks›zl›¤a ölsem tapamam.
Do¤du¤umdan beridir afl›k›m istiklale
Bana hiç tasmal›k etmifl de¤il alt›n lale?
Yumuflak bafll› isem, kim demifl uysal koyunum
Kesilir belki lakin çekmeye gelmez boyunum
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ci¤erim
Onu dindirmek için kamç› yerim, çifte yerim
Adam ald›rma geç git diyemem ald›r›r›m
Çi¤nerim, çi¤nenirim, hakk› tutar kald›r›r›m…

Hak, halk ve adalet… Bu u¤urda çi¤nendim
ama asla y›lmad›m. Hakk› söylemekten kaç›nma-
d›m.

Osmanl› da¤›l›yor. ‹stanbul’un iflgali, Ana-
dolu’nun paylafl›lmas› için en sinsi planlar yap›l›r-

ALTMIfi ÜÇ YAfi

REfiAT GÜREL
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ken biz parti çekiflmesindeyiz. Nefesimin yetti¤in-
ce hayk›r›yorum:

Girmeden tefrika bir millete,düflman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez…

Sebilürreflat’›m kapat›l›yor, sesimi kesmek
için. Üzülmek yok, ümitsizlik yok. Gelip geçici
hükûmetlerin yanl›fllar› için devletten vazgeçilir
mi?  ‹ttihat ve Terakki en güçlü adam›yla Talat Pa-
fla’yla uyar›yor. ‹stanbul’da gizli toplant› yapmak-
la suçlan›yorum. Kan›m beynime s›çr›yor;

- Siz beni simsar m› zannettiniz Paflam! Giz-
li toplant›lar yapmak ne demek? Ben söyleyece-
¤im her fleyi kürsülerde, meydanlarda söylerim
Allah ad›na yap›lan bir iflte Allah’ta baflkas›ndan
korkulur mu?

Söylemem gereken her fleyi, söylemem ge-
rekti¤i yerde söyledim. Kimsenin arkas›ndan bir
fley söylemedim. Bir gün S›rat-› Müstakim’de, ga-
zetenin bask›s› için toplan›yoruz. Salih Bey, bir-
kaç dakika gecikiyor. Kararlaflt›r›lan saatte yerin-
de olamamak… Gelir gelmez de ‹stanbul trafi¤in-
den flikâyete bafll›yor. Arabac›dan, yollardan flikâ-
yet ediyor… Oysa Paris böyle mi?

-Paris’e gidip döneli bir fleyler oldu sana Sa-
lih Efendi. Eskiden Fatih Camii’nin minarelerin-
den bakard›n ülkemin güzelliklerine flimdi Eyfel
Kulesi’nden bak›yorsun… Bu bak›flla m› görecek-
sin e¤itimdeki aksakl›klar›, bu bak›flla m› bulacak-
s›n meselelerin çözüm yollar›n›?

Her fleye yand› yüre¤im. Hasta yata¤›ndan
kalkamayan, içecek bir tas çorbas›, bakacak kim-
sesi olmayan Seyfi Babalara yand› yüre¤im;

Dedim art›k gideyim,
Önce amma flu fakir ademi memnun edeyim
Bir de bakt›m ki; tek onluk bile yokmufl kesede
Mühürüm boynunu bükmüfl duruyormufl sade!
O zaman koptu içimden, flu tahassür ebedi;
Ya hamiyetsiz olayd›m, ya param olsa idi!

Seyfi Babalar, dullar, yetimler içindi para
kayg›s› ve çok flükür sana Allah’›m, hiç hamiyetsiz
b›rakmad›n beni.

A¤lar›m, a¤latamam; hissederim söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizar›m
Oku, flayet sana bir hisli yürek laz›msa
Oku; zira onu yazd›m, iki söz yazd›msa.        
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Benim Güzel Allah’›m, hep senin r›zan için
yazd›m. Hak’k›n Sesleri ad›n› verdi¤im fliirlerimle
senin ayetlerini milletime aç›klamaya çal›flt›m…
Ben kimim ki, bir aciz kul… Affet beni Allah’›m.
Ne yapt›msa senin sevginle, senin inayetinle yap-
maya çal›flt›m. Baflaramad›m… Bir k›v›lc›m olsun
tutuflturamad›¤›m gönülleri, sen koru ateflinden
Allah’›m… Yakacaksan beni yak Allah’›m, azame-
tin karfl›s›nda hissettiklerimi, güzelliklerini ben
anlatamad›m, ben anlatamad›m…

Nur içinde yats›n, babama Tahir ad›n› koy-
mufl babas›; Temiz bir hayat yaflas›n diye. Lekesiz
bir ömür yaflad› ve Temiz Tahir Efendi diye an›l-
d›... Ya ben, Mehmed ad› konulan ben… Ya Resu-
lullah, yoluna kurban olay›m diye konulan ad›n›
tafl›makta oldu¤umu hiç unutmad›m;

Ya Muhammed kemiklerim bile yand›¤› günlerdeydi
Eserdi kumda yürürken senin serin nefesin;
Akar sular gibi ça¤lard› her tarafta sesin.
‹radem oldu¤u gündür senin iradene ram,
Bir an için bana yollarda durmak oldu haram.
Yand›m, tutufltum aylarca yummad›m gözümü
Sorun kirpiklerime uyku görmüfl mü?

fiikâyetim sana de¤ildi Ya Resulullah, seni
görmeyen gönüllereydi. Seni göremeyen gönül-
ler, ad›n› zikredemeyen diller içindi gönlümün
kanamas›, göz yafllar›m›n kurumas›. Ümmetini,
flefaatinden mahrum etme Ya Resulullah. O üm-
met ki her fleye ra¤men senin ad›n silinmesin, se-
nin ezan›n susmas›n diye canlar›n› feda etmekten
çekinmediler. Vatanlar›nda Hilal’inin yerine Haç
dalgalanmas›n diye topra¤a düfltüler. K›nal› kuzu-
lar gibi yoluna kurban oldular. Ve onlar;

Vurulup tertemiz aln›ndan uzanm›fl yat›yor
Bir hilal u¤runa ya Rab,ne günefller bat›yor?
Ey bu topraklar için topra¤a düflmüfl asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak aln› de¤er
Ne büyüksün ki kan›n kurtar›yor Tevhidi
Bedr’in arslanlar› ancak bu kadar flanl› idi.

Kuca¤›n› açt›n, ba¤r›na bast›n onlar› biliyo-
rum. Mahfleri, gül bahçende bekleyecek onlar.
K›skan›yorum onlar›. Ya Resulullah, flefaatinle bir-
likte bir fley için yard›m›n› talep ediyorum.

Kendim için, Allah’›mdan istedi¤im son di-
le¤im…

Sevgili kulunuz, Hoca Ahmet Yesevî Pirimiz
akl›mdan ç›km›yor.

Senin Allah’a kavufltu¤un, dünyay› terk etti-
¤in yafla girince yer alt›nda, çilehanesine çekilip,
kalan ömrünü orada geçiren Yesevî Hazretleri, en
güzel eserlerini senin yolunda orada verdi…   

Ben, Mehmet Âkif Ya Resulullah, takatim
kalmad› demekten utan›r›m… Bu dünyada sen-
den çok ve sensiz yaflamaktan korkuyorum. Fet-
hini müjdeledi¤in bu güzel ‹stanbul’da yaflay›p
flükrünü ifa edememekten, Fatihlerin, Yavuzlar›n,
Eyüp El Ensarilerin yan› bafl›nda yaflay›p onlardan
habersiz kalmaktan korkuyorum. Gül kokunu öz-
lemekteyim Ya Muhammed, bütün hasretimle yo-
lunu gözlemekteyim.

…. 
Azaba hep katland›m 63 senedir
Sonunda aln›ma çarpan bu sert örtü nedir?
Bu hasta ruhumu ay›rma art›k hak’inden
Nedir o mefl’ale? Nurun mu?.. Ya Muhammed?
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Geçen as›rda yaflam›fl olan Thomas Carlayl
“Tarihi, büyük kahramanlar yapar.” der. Gerçek-
ten Türk tarihi bu sözü do¤rulayan büyük zafer ve
kahramanl›klarla doludur. 1915’te Çanakkale’de
milletimizin kan›yla yazd›¤› destan, bu zafer ve
kahramanl›klar›n en önemlisidir. 

Bu yaz›da teknik bilgi ve ayr›nt›lar›na fazla
girmeden zaferin mana ve mahiyetiyle ilgili baz›
de¤erlendirmeler yapaca¤›m. 

Dünya tarihindeki Türk as›rlar› çoktan geç-
mifl ve 20. yüzy›l›n bafllar›nda Osmanl› Devleti ze-
valinin sonuna gelmiflti. ‹çteki çürüme ve d›fltan
gelen müdahale ve darbelerle Osmanl›n›n kemik
iskeleti paramparça olmufltu. Bütün bunlara ra¤-
men Osmanl› yine de üç k›tada; Asya, Afrika ve
Avrupa’da genifl topraklara sahip olup iyice azg›n-
laflan Bat› emperyalizminin ifltah›n› kabart›yordu.
Devlet bu durumda uza¤› gören ve dünya denge-
lerini çok iyi de¤erlendirme performans› göstere-
bilen akil devlet ve siyaset adamlar›n›n idaresinde
varl›¤›n› sürdürebilirdi. Ne yaz›k ki iktidarda bulu-
nanlar devletin as›rl›k temel meselelerine çözüm
getirecek kapasitenin çok çok uza¤›nda olup hat-

ta kendileri sorun teflkil etmekteydi. Bu bak›mdan
Trablusgarp ve özellikle Balkan Harpleri yüz k›-
zart›c› ma¤lubiyetle sonuçlanm›fl ve ‹stanbul’dan
yüz yüz elli y›l önce fethedilen koskoca Rumeli
elimizden ç›km›flt›. Osmanl› devletinin I. Cihan
Harbi’ne girifli de emrivakilerle ve aceleyle al›n-
m›fl bir kararla olmufltur. ‹ktidarda bulunan ‹ttihat
ve Terakki Partisi’nin Enver, Talat ve Cemal Pafla-
lardan ibaret üçlüsü her fleye hâkim bulunuyordu.
Muhtemel bir dünya harbinin taraflar› çoktan bel-
li olmaya bafllad›¤› hâlde iktidar partisi ve muha-
lefet iç siyaset oyunlar› içinde devleti, milleti ve
kendilerini tüketmeye çal›fl›yorlard›. 

I. Cihan Harbi biraz da Osmanl› topraklar›-
n›n bölüflülme kavgas›ndan ç›km›flt›r. Almanlar›n
Fransa’da Marne Meydan Muharebesi’nde durdu-
rulmas›ndan ve savafl› kazanamayacaklar›n›n an-
lafl›lmas›ndan sonra Enver Pafla’n›n afl›r› Alman ta-
raftarl›¤› sebebiyle Almanya’n›n müttefiki olarak
Osmanl› savafla girmifltir. Gerçi itilaf zümresi ile
de görüflmeler yap›lm›fl ancak topraklar›na göz
konulmufl bir devlet olan Osmanl› ile bir arada ol-
mak onlara uygun gelmemiflti. Donanma cemiye-
ti taraf›ndan paralar› ödenerek ‹ngiltere’ye siparifl
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edilen harp gemilerimize ‹ngilizler el koymufllar-
d›. ‹flte bu ortamda Almanlar Bat› cephelerinde
kendi yüklerini hafifletmek ve özellikle ‹ngilizlere
sömürgelerinde darbe vurmak için Osmanl› dev-
letini oldu bittilerle savafla sokmaya muvaffak ol-
mufllard›. ‹tilaf cephesi ve özellikle ‹ngilizlerin bu
durum çok zoruna gitmiflti. Osmanl› devletini saf
d›fl› edip ‹stanbul’u ele geçirmek ve müttefikleri
olan Çarl›k Rusya’s›na yard›m etmek için Çanak-
kale cephesini açmaya karar vermifllerdi. Osman-
l› devleti 1914 y›l›nda seferberlik ilan etmifl ve de-
nizden zorlanmas› ihtimaline karfl› Çanakkale Bo-
¤az›’n›n tahkimat›na (güçlendirilmesi) bafllam›flt›.
Her ihtimale ve bo¤az›n geçilebilece¤i tereddütü-
ne karfl› hükümet merkezinin Eskiflehir’e tafl›nma-
s› haz›rl›klar›na bile giriflilmiflti. Bu arada sab›k
sultan Abdülhamit’e de bir heyet gönderilmifl ve
emin bir yer olarak Konya’da ikameti için teklif
götürülmüfltü. Ancak ‹stanbul halk› ve ordu üze-
rinde bu durumun çok olumsuz bir etki yapaca¤›
düflüncesi ile bu teklifi kabul etmemifl ve bu dü-
flünceden de dolay›s›yla vaz geçilmiflti. 

Almanlar›n yönlendirmesi ile Do¤u’da Rus-
lara karfl› gerçeklefltirilen Sar›kam›fl Harekat› bafla-
r›s›zl›kla sonuçlanm›fl ve en seçme birliklerimiz
düflmana tek kurflun atmadan so¤u¤a, açl›¤a kur-
ban edilmiflti. Bu arada da ‹ngilizler denizden bo-
¤az› zorlamaya bafllam›fllard›. Osmanl› devletine
Çanakkale üzerinden bir cephe aç›lmas› halk ve
gençlik üzerinde de büyük bir infiale sebep ol-
mufltu. ‹stanbul’un üniversite ve medreselerinde
okuyan gençler okullar›n› b›rak›p Çanakkale’ye
gitmek için askerlik flubeleri önlerinde büyük
kuyruklar oluflturmufllard›. Daha sonralar› ‹stan-
bul ve Anadolu’muzun lise 2. ve 3. s›n›f ö¤rencile-
ri de okullar›n› b›rak›p Çanakkale’ye koflacaklar-
d›r. Askerlik flubelerine koflan gençler fazlal›klar›
dolay›s›yla askerî elbise giydirilemeden k›sa bir
e¤itime tabi tutulacak ve bu e¤itimin sonunda her
biri çak› gibi asker olacakt›r. 

Bu savaflta okumuflu ve okumam›fl›yla, yafl-

l›s› ve genciyle Mehmetçik Çanakkale’nin hayati
bir öneme haiz oldu¤unu anlam›fl ve var gücüyle
savaflm›flt›r. Maddi planda Mehmetçik, düflman›na
karfl› koyacak donat›mdan mahrumdu. Ancak ruh
dünyas› ve manevi performans› çok yüksekti. 

Müttefikler aç›s›ndan bo¤az›n geçilmemesi
için hiçbir sebep yoktu. Maddi haz›rl›k, askerî he-
sap ve planlamalar›n hepsi tamamd›. Bir ay içeri-
sinde de ‹stanbul’da olunacakt›. ‹stanbul’un Müs-
lüman halk›n›n sessizli¤i yan›nda Levanten, Rum,
Ermeni ve Yahudi az›nl›klar, tertip komiteleri
oluflturarak Müttefik askerlerini karfl›lama haz›r-
l›klar›na bafllam›fllar ve büyük bir heyecan içinde
onlar› beklemeye koyulmufllard›. Ancak evdeki
hesap çarfl›ya uymam›flt›. Müttefiklerin Çanakka-
le’deki bütün hesap, plan ve tahminlerini Meh-
metçik bofla ç›karm›flt›. Dünyan›n bu en büyük ar-
madas›n›n bir k›sm› bo¤az›n serin sular›na gömül-
müfl, bir k›sm› da kaçmaya bafllam›flt›. Çanakka-
le’nin deniz cihetinden geçilemeyece¤i anlafl›l›n-
ca Gelibolu yar›madas› iflgal edilerek kara savaflla-
r›na bafllanacakt›r. 

e¤it imBilim ve Aklın
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Bu büyük deniz zaferimizin kazan›lmas›nda
bo¤az müstahkem mevki komutan› Albay Cevat
Çobanl› ve Kurmay Baflkan› Selahattin Adil Bey’le
26 parça may›n› bo¤aza döfleyerek yenilmez san-
d›klar› armadalar›n›n periflan olmas›na sebep olan
Nusret May›n Gemisi’nin kahraman kaptan› Top-
haneli Yüzbafl› Hakk› Bey’le, may›n komutan›
Binbafl› Nazmi Bey’i ve may›nlar› arkadafllar›yla
sulara büyük bir maharetle yerlefltiren altm›flbefl-
lik Ramazan Usta’y›, 276 kiloluk top mermisini s›r-
t›na alarak namluya yerlefltiren böylece Ocean ad-
l› büyük ‹ngiliz savafl gemisini Çanakkale sular›na
gömen yi¤it Seyit Onbafl›’y› anmadan geçemeye-
ce¤im. 

Müttefikler, karadan Çanakkale’yi geçmeye
teflebbüs edince Alman General Liman Von San-
ders komutas›nda 5. Türk ordusu kurularak Geli-
bolu yar›madas›n› müdafaa etmeye bafllar. Burada
hemen flunu ifade edelim ki e¤er komutan ve kur-
may heyeti Alman de¤il de mesela Mustafa Kemal
ve Türk komuta heyeti olsa idi, zayiat›m›z daha az
ve baflar›m›z daha yüksek olacakt›. Çünkü Alman
komutan Liman Von Sanders savafl stratejisini
düflman› yenme üzerine de¤il daha çok müttefik
kuvveti oraya çekme ve oyalama üzerine kurmufl-
tu. 9. Kolordu Komutan› Albay Halil Sami Bey ol-
mak üzere baflar›l› Türk komutanlar›n› azarlam›fl
ve afla¤›lam›flt›r. Sofya’dan gelen Yarbay Mustafa
Kemal, karargah› Maydos’ta olan 19. Tümen Ko-

mutan› olarak görevlendirilir. Bu tümen Çanakka-
le’deki 5. Türk ordusunun ihtiyat kuvvetidir. Kara
savafllar›n›n yo¤unlaflt›¤› nisan, temmuz ve a¤us-
tos aylar›nda gerçekleflen müttefik ç›karmalar›
karfl›s›nda Seddül Bahir, Ar›burnu, Anafarta ve
Kocaçimen bölgesinde Mustafa Kemal büyük ba-
flar›lar göstererek dost düflman herkese askerî ka-
riyerini ispat eder ve albay rütbesine yükseltilir. 

Rivayetler de¤iflik olsa da her iki taraf bu sa-
vaflta çok büyük zayiat verir. Çat›flmalar bo¤az bo-
¤aza ve ço¤u zaman süngü hücumuyla çok kanl›
geçer. Burada Mehmetçik arslanlafl›r ve adeta bir
efsane kahraman› hâline gelir. Do¤ru dürüst kar-
n›n› doyuramad›¤›; ç›plak, yeterli silah ve cepha-
neden yoksun bir hâlde, kine ve çeli¤e karfl› iman
dolu gö¤sünü siper ederek çarp›fl›r. 

Çanakkale’nin hangi ruhla kazan›ld›¤›n›
Mustafa Kemal “Bomba S›rt› Hadisesi”ni savafltan
sonra mülakat verdi¤i Ruflen Eflref’e flöyle anlat›r:

“Karfl›l›kl› siperler aras›ndaki mesafe 8 met-
re. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperlerin hiçbiri
kurtulmamacas›na kâmilen düflüyor. ‹kincidekiler
onlar›n üzerine gidiyor. Fakat ne kadar flayan-›
g›pta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz?
Öleni görüyor, üç dakikaya kadar ölece¤ini bili-
yor, en ufak bir fütur göstermiyor. Sars›lmak yok.
Okumak bilenler ellerinde Kur’an-› Kerim, cenne-
te girmeye haz›rlan›yorlar. Bilmeyenler kelimeifle-

hadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk askerin-
deki ruh kuvvetini gösteren flayan-› hayret ve
tebrik edilecek bir misaldir. 

Emin olmal›s›n›z ki iflte bize Çanakkale
muharebelerini kazand›ran bu yüksek ruh-
tur.”

‹flte Mustafa Kemal’in anlatt›¤› “Bomba
S›rt› Hadisesi”nin bir benzeri de Kitre Muha-
rebeleri’nde cereyan eder. 

“Gerçekten Kitre Muharebeleri s›ras›n-
da arka siperlerde hücum s›ras›n› bekleyen
bölüklerimiz süngü takm›fl, siperden f›rlamak
için flehadete haz›rlan›rken bütün dudaklar
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k›p›r k›p›r dualar okuyor ve kelimeiflehadetler ge-
tiriyordu. Bafllar›ndaki Yüzbafl› komutanlar› as-
kerlerine seslenerek, “Evlatlar›m, biraz sonra Ce-
nab-› Rabbül Alemin’in huzuruna varaca¤›z, ab-
destsiz gitmeyelim hadi tüfeklerimizin kabzalar›-
na ellerimizi sürüp hep beraber teyemmüm ede-
lim.”

Ve teyemmüm edilir, bekleme devam et-
mektedir. Biraz sonra yine yüzbafl›; “Evlatlar›m,
san›yorum biraz daha bekleyece¤iz. Önümüzde
biraz daha zaman var. Vakit varken kendi cenaze
namaz›m›z› kendimiz k›lal›m. K›ble karfl›m›zda.”

Arkalardan Ali Çavufl ba¤›r›r: “Er kifli niyeti-
ne!”

Çanakkale Muharebeleri’nde bir 57. Alay›-
m›z vard›r ki baflta komutanlar› Albay Hüseyin
Avni Bey olmak üzere en küçük erine kadar bü-
tün kadrosu flehit olur. Savafltan sonra düzenle-
nen madalya töreninde 57. Alay’›n madalyas›, ve-
rilecek kimse olmad›¤›ndan gazi ve flanl› sanca¤›-
na, gözyafllar› içerisinde tak›l›r. 

Yine ayn› flekilde Ezineli Yahya Çavufl 63
arkadafl›yla Seddül Bahir’de dillere destan bir sa-
vunma yapar; üç bin düflman› sahile çivileyerek
iki binini öldürür ve akflama da kendisi ve arka-
dafllar› flehit olur. 

Burada nams›z niflans›z bütün kahramanla-
r›m›z›n Harputlu Ömer Çavufl, Te¤men Mucip,
taflla sald›ran Mehmet Çavufl, Saka Eri Hüseyin,
Üste¤men Zahit ve üzerine “Bedeli Çanakkale’de
alt›n olarak tesviye olunacakt›r.” yazarak alay›n
ihtiyac› olan malzemeleri Yahudi tüccardan mec-
buren kalb para tab ederek almaya muvaffak olan
Mehmet Muzaffer ve daha niceleri Çanakkale’nin
ölümsüz kahramanlar›ndand›r. 

Çanakkale’de savaflan Türk subay› ve aske-
ri, vatan›n›n müdafaas› yan›nda özellikle Balkan
Harbi’nde zedelenen gururunu tamir etmifl ve ge-
lecekteki ‹stiklal Harbi’mizin de manevi ve ruhi
heyecan zeminini oluflturmufltu. 

Çanakkale’ye bütün Osmanl› co¤rafyas›n-

dan ve Anadolu’nun her üç Türk evinden Meh-
metçik kat›lm›fl ve ço¤u da flehit olmufltur. 

Çanakkale ayn› zamanda bir subay savafl›-
d›r da… “Biz Çanakkale’ye bir darülfünun (üni-
versite) gömdük.” sözü Atatürk’ündür.

Cumhuriyet döneminde eksikli¤i büyük öl-
çüde hissedilen münevver gençlik Çanakkale’de
flehit düflmüfltür. Okullar, liseler, darülfünun ve
t›p fakültesi birkaç y›l üst üste mezun verememifl-
tir. 

2. Viyana Kuflatmas›’ndan itibaren bafllayan
bozgun ve geri çekilme Çanakkale’de durdurul-
mufltur. “Hasta adam” ölmemifl ve ölmedi¤i gibi
de flahlan›fl›yla bütün dünyay› flaflk›na çevirmifltir.
Savafl uzam›fl Çarl›k Rusya’s› y›k›lm›fl, ‹ngiliz sö-
mürgelerindeki halk isyana yönelmifltir. 

Savafl s›ras›nda “Türkler insan de¤il, onlara
zehirli gaz kullanal›m.” diyenlere karfl› Mehmetçik
insanca davranm›fl; yaral› ve hasta düflman asker-
lerine, esirlerine karfl› gösterdi¤i merhamet ya-
banc›lar›n dillerinde dolaflarak bugünlere kadar
gelmifltir. Günümüzdeki savafllara bakmak sure-
tiyle diyebiliriz ki Çanakkale insanl›¤›n son insani
boyutlu savafl›d›r. 

Çanakkale’yi her yönüyle okuyup anlamak,
tan›mak, görmek ve de¤erlendirmek durumunda-
y›z. Japonlar küçük yafllardan bafllayarak bütün
gençlerini Hiroflima ve Nagazaki’de niçin gezdiri-
yorlar hiç düflündük mü? Çünkü mazi hâl ve istik-
bal aras›ndaki güçlü ba¤ ancak tarih fluuru veril-
mek suretiyle kurulur. Bu savafl alanlar› bir vatan
kalbinin att›¤› ve millet haf›zas›n›n olufltu¤u yer-
lerdir. Milletimizi bugün bile ayakta tutan ruh, Ça-
nakkale ruhudur. 

Vatan evlatlar›n›n o gün için yeteri kadar
karn› tok, s›rt› pek de¤ildi. Giydi¤i elbisenin y›rt›k
ve aç›k yerlerini kum torbalar›ndan yamalayarak
kapat›yordu. Ama kalpleri, gönülleri ve manevi
dünyalar› iflgale ve yabanc› istilas›na u¤ramam›flt›.
Onun için vatan›na düflman aya¤›n› bast›rtmad› ve
namusunu çi¤netmedi, çi¤netmeyecektir de…

e¤it imBilim ve Aklın
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Eski insanlar bahar›n gelmesini sab›rs›zl›kla

beklemifllerdir. Baharda, otlar›n, çiçeklerin ç›kma-

s›, a¤açlar›n yapraklanmas›, meyve a¤açlar›n›n çi-

çek açmas› insanlara esrarengiz tesir ba¤›fllam›fl,

onlar bu görünen tabiat kanunlar›nda s›rl› bir

dünya oldu¤unu zannetmifller. ‹nsanlar bu s›rl›

âlemin dü¤ümlerini açmaya, onun mahiyetini ö¤-

renmeye, ondan yararlanmaya çal›flm›fl, buna

gayret etmifllerdir.

Eskiden insanlar ruhun ölmezli¤ine inan-

d›klar› için y›l›n mevsimlerini de canl› kabul et-

mifl, k›flta ölen, mahvolan tabiat (otlar, çiçekler, ta-

h›l vb.)›n dirilece¤ine inanm›fl, bunu beklemifller-

dir. Onlar tabiat›n tar›m ve hayvanc›l›¤a gösterdi-

¤i olumlu ve olumsuz tesirlerini deneyerek, göz-

leyerek tecrübe kazanm›fllard›r.

Halk tabiat›n uyanmas›na mutluluk iflareti

gibi bakm›fl, onu iyinin kötü üzerinde üstünlü¤ü

olarak karfl›lam›flt›r. Buna göre de insanlara mut-

luluk getiren bahar halk taraf›ndan sevinçle karfl›-

lanm›fl, bu sevinç tüm halk›n özlemle bekledi¤i ve

geliflini sevinerek karfl›lad›¤› bir bayram›n ortaya

ç›kmas›na sebep olmufltur. Halk bu bayrama Nev-

ruz veya Bahar Bayram› ad›n› vermifltir. Bahar

Bayram› Günefl’in Koç burcuna dahil oldu¤u za-

mana -yani bahar›n ilk gününe- 21 mart tarihine

rastlamaktad›r.

Bahar bayram› evrensel bayramd›r ve baha-

r›n geliflini tüm dünya halklar› kendi kültürüne ve

geleneklerine uygun flekilde karfl›lam›fllard›r. Ba-

har› Avrupa halklar› da kendi geleneklerine uy-

gun karfl›larlar. Mesela, Rus halk› k›fl›n kovulmas›-

n› çeflitli danslar, oyunlar, maniler ve nümayifller-

le u¤urlar. Samandan kukla yap›p tabuta koyar,

sonra cenaze merasimi düzenlerler. Köyün k›y›-

s›nda Maslenitsa diye adland›r›lan kuklay› yakar

ve çevresinde oynarlar. Di¤er Slav halklar› da k›fl

AZERBAYCAN’DA NEVRUZ BAYRAMI

ELDEN‹Z ABBASLI

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında
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bitti¤i zaman çeflitli merasimler düzenlerler. Mese-

la ormandan yeni yapraklanm›fl bir a¤ac› kesip

getirir, onu ev ev gezdirirler. Kiflilerden biri yeflil

elbise giyer, bafl›na çiçekten taç koyar, elinde süs-

lenmifl a¤aç dal› gösterinin en önünde gider. Kar-

fl› taraftan ise beyaz elbise giymifl, elinde kuru

a¤aç tutan bir kifli yola kar serpe serpe birinci gu-

rubun karfl›s›na ç›kar. Her iki taraf birbirine hü-

cum eder; sonunda yeflil elbiseliler (bahar) beyaz

elbiselileri (k›fl) yenerler.

Umumiyetle bahar›n gelmesi, k›fl›n bitmesi

merasimi ‹ngiltere, ‹talya, Fransa, ‹spanya ve bafl-

ka bir çok ülkede çeflitli flekilde, kendi gelenekle-

rine özgü olarak kutlanmaktad›r. Bütün bu kutla-

malarda ortak nokta bahar›n k›fla galip gelmesi,

k›fl› yenmesini ve insanlar›n bundan mutlu olma-

s›n› göstermek olmufltur.

Nevruz bayram› k›fl›n bitmesi ve bahar›n

gelmesi ile bafllar. O insanlara sevinç, mutluluk

duygusu afl›layan, onlar› yeni y›la, gelecek güzel

günlere yüreklendiren ilginç bir merasimdir. K›fl

insanlar›n elini kolunu ba¤lar, onlar› iflten güçten

so¤utur. Eski inanca göre k›fl›n tabiat, hayvanlar,

kufllar yani her fley ölür veya ölümü bekler; ba-

harda ise dirilir. Çünkü bahar hayat, canl›l›k geti-

rir. Baharda tabiat canlan›r, günefl insanlar›, topra-

¤› ›s›t›r. ‹nsanlar da çal›flmak, bir ifli yapmak ister-

ler... Belki de bu özellikleri Bahar Bayram›’n›n ya-

y›lmas›n›, bu kadar çok sevilmesini gerekli k›lan

esas unsurlard›r.

Azerbaycan’da bahar merasimleri birbirini

tamamlayan maniler, oyunlar ve çocuk tiyatrola-

r›ndan bafllar. Genellikle çocuk folklorü ve onun

geliflimi(inkiflaf›)nde bayramlar›n önemi büyük-

tür. Çünkü çocuklar böyle bayramlarda toplana-

rak birbirilerine “düflün bul” adl› bulmacalar söy-

lerler ki bu da onlar›n do¤a, hayvanlar, çevre, gök

cisimleri hakk›nda  bilgiye sahip olmalar›n› sa¤lar.

Eflyalar›n özellik, amaç ve alakalar› hakk›nda on-

lar›n bilgisini art›r›r. Çocuklar bulmacalar vas›ta-

s›yla “Ne nerededir?”, “fiu neden düzeltilir?”, “Bu

nerede kullan›l›r?” gibi sorulara cevaplar bulmak

için çabuk düflünmek, hesap yapmak, aniden ce-

vaplamak becerilerine sahip olurlar ki bu da ço-

cuk e¤itimini gelifltiriyor. 

Çocuklar yüzlerce atasözleri ezberler ve

durmadan birbirileri ile at›fl›r, galip ç›kmaya çal›-

fl›rlar. Elbette, atasözleri bir yarat›c›l›k mahsulü-

dür. Do¤ru olanlar› açarlar. ‹nsanlar›n sosyal var-

l›¤›n›, onlar›n zekas›n› belirliyor. Mesela, “A¤açtan

mafla olmaz.”, “Oldu ile öldüye çare yoktur.”, “Ya-

nan yerden tüstü (duman) ç›kar.”, “Yaz fakirin

hem atas›d›r, hem anas›.”, “Delinin yüre¤i dilinde,

ak›ll›n›n dili yüre¤inde.”, “Suçsuz dost arayan

dostsuz kal›r.”, “Öküzün tayd›r, iflin zayd›r.”, “‹fl

adam›n cevheridir.”, “Elden kalan, elli y›l kal›r.”

vs. (Çocuklar iki desteye (gurup) bölünerek birbi-

riyle at›fl›r, yar›fl›rlar. “Kim çok atalar sözü söyler?”

Hangi taraf susarsa, öbür taraf galip gelir. Bu ha-

z›rl›klar da flüphesiz ö¤rencilerin folklor bilgisinin

artmas›n› sa¤lar. Mesela, “Ah-vayla ç›kan fakirin

can›, ölene kadar der Allah kerimdir.”, “Allah,

hakk› nahakka vermez.” gibi sözler çal›flkanl›¤›

teflvik eder. Bunlar›n çocuk e¤itimine ne kadar te-

sirli oldu¤u göz önündedir. Folklor vas›tas›yla ço-

cuklar bilgisini, terbiyesini, hikmetini art›r›yor. 

Bayramda en çok söylenen folklor türün-

den biri de bulmaca(tapmaca)d›r. “Tap Görek”

adl› oyunda birbirine bulmaca söyleyen çocuklar-

dan kim daha tez cevap bulursa haz›r-cevap oldu-

¤unu, çok fleyler bildi¤ini kan›tlar. Mesela; 

“Alçak damdan kar ya¤ar” (elek), 

“Ben yürüdükçe o da yürür” (gölge),

Bir fley vard›r yemifldim,

Yemeseydim ölmüfldüm.

‹ndi olsa yemerem

Yemesemde ölmerem (anne sütü)

Kutu kutu içinde

Kutu sand›k içinde
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Babam›n beyaz mendili

O da onun içinde (kestane)

Bulmacan›n tez cevaplanmas› da beceri ge-

rektirir. Halk mümkün oldukça insanlara meyve-

leri, gök cisimlerini ve onlar›n bilinmeyen tarafla-

r›n› bulmaca vas›tas›yla söyler, insanlar› düflündü-

rür, cevap bulmak için zorlar.

Narda var, nar da var,

Nardan flirin nerde var?

El tutmaz, b›çak kesmez

Ondan flirin nerde var?  (uyku)

Görüldü¤ü gibi bulmacalarda anne sütü,

kestane, uyku vs. düflün-

dürücü bir dille anlat›lm›fl-

t›r. Bunlar bedi-

i tefekkürün güzel örnek-

leridir.

Azerbaycan’da Nev-

ruz bayram› çocuklar tara-

f›ndan çok sevilen bay-

ramd›r. Halk, Nevruz’u

millî bayram gibi karfl›lar.

Bayram flenlikleri en az üç

gün devam eder Mart›n 20

- 21 - 22. günleri. Ancak

bayrama haz›rl›k iflleri da-

ha önceleri bayrama en az

40 gün kala bafllamaktad›r.

Her fleyden önce köylerde

bahçeler temizlenir, a¤aç-

lar›n kuru dallar› kesilir,

meyve fideleri dikilir,

a¤açlar›n dipleri bellenir,

her fley düzene sokulur.

Bu ifller okullarda daha

canl› yürütülür. Okul bah-

çeleri çocuklar taraf›ndan

temizlenir.

fiehirlerde de gerekli haz›rl›klar yap›l›r. K›-

saca herkes yaklaflan bayrama haz›r olmak için

evinde olan her fleyi y›kay›p temizlemeyi, evini

süslemeyi kendine borç bilir.

Her aile imkânlar› ölçüsünde çocuklar,

gençler ve yafll›lar için yeni elbise haz›rlar. Çünkü

halk›n inanc›na göre bayram› nas›l karfl›larsan ge-

len bir y›l›n öyle geçer - yani bayram› evin temiz,

elbisen taze, güler yüzle karfl›larsan bütün y›l

mutlu olursun.

Bayrama en az 15 - 20 gün kala ayr› ayr›

kaplara bu¤day dökülüp, üstüne her 2 -3 günde

su serpip bayrama semeni haz›rlarlar. Bu¤day

kaplarda yeflerip tahminen 10-15 santim boy atar

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında
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ve bayramda o semenileri bayram masas›na, evin

görünen yerlerine dizer, dostlara hediye ederler.

Nevruz Bayram›’nda Azerbeycanl›lar çeflitli

tatl› ve ya¤l› ekmek piflirirler, baklava, katlama,

feseli, kömbe, florçöre¤i, külçe vs. fiüphesiz bü-

tün bu nimetler geçen y›l›n mahsulünden haz›rla-

n›r ve insanlar› gelen y›l›n bayram›n› daha güzel

karfl›lamak için daha iyi çal›flma¤a ruhland›r›r.

Ona göre de semeni bayram sofras›na konur ve

flöyle maniler okunur:

Semeni sahla meni,

Ilde gögerderem seni,

Semeniye sald›m badam,

Koymurlar bir barmak tadam...

Semeni ay semeni

Sende gelen yaz olur

Menim könlüm saz olur

Semeni, sahla meni

Güyerderem men seni.

Semeniden tatl› ve çeflitli yemekler de ha-

z›rlarlar. Nevruz Bayram›’n› eski zamanlardan be-

ri büyük sevinçle ve manilerle karfl›lamak Azar-

beycan’da gelenek hâlini alm›flt›r.

Novruz - Novruz bahara,

Güler, güler bahara,

Bahçam›zda gül olsun,

Gül olsun, bülbül olsun,

Novruz gelir, yaz gelir

Negme gelir, saz gelir,

Bahçalarde gül olsun,

Gül olsun, bülbül olsun

Bahar bayram›nda halk›n inançlar› ile ilgili

olan âdetlerden biri de sam (yani mum) yakmak,

tongal kalamak (yani büyük atefl yakmak) ve me-

flale yakmakt›r. Bu zaman yasl›, genç ve özellikle

çocuklar tongal›n atefl y›¤›n›, üstünden atlarlar,

“azar›m bezar›m odda yans›n (bütün hastal›klar›m

ateflte yans›n); “a¤r›lar›m› yer gotürsün, metlebimi

(dilek) Allah versin (günahlar› yer götürsün, di-

leklerimi Allah versin)” derler.

Atefl flenli¤i genellikle y›l›n son çarflamba

gecesi yap›l›r. Bu gece bayram sofras› aç›l›r. Sofra-

ya boyanm›fl yumurta, yedi tür meyve, pencer

(yeflillik) ve çeflitli piflmifller, yemekler (et, bal›k,

pilav vs.) konur. Sofrada en az yedi çeflit fley ol-

mal›d›r, bu bolluk alametidir. Bayram akflam› tü-

fek at›l›r, gökyüzüne meflaleler f›rlat›l›r, büyük

atefl yak›l›r, gençler, çocuklar üstünden atlan›r,

üzerlik yak›l›r, duman› çocuklara koklat›l›r ve

flöyle söylenir:

Üzerliksen havasan

Yaman derde davasan,

Baklama göz yedirenin

Gözlerini ovasan

Nevruz Bayram›’n›n en ilginç ve unutulmaz

dakikalar› y›l›n son çarflamba gecesi bafllar. Bu

bayram›n resmen bafllamas› demektir. Ecdatlar›-

m›z bahar›n k›fl üzerindeki üstünlü¤üne, hayr›n

flerre, iyinin kötüye üstün gelmesi olarak bakm›fl-

lard›r. Bu nedenle de k›fl›n ma¤lubiyeti ve bahar›n

galibiyeti büyük flenlikle karfl›lanm›flt›r. Halk bu

merasime “donatma” (tan yerinin a¤armas›, güne-

fli görmek, karfl›lamak) ad› vermifl. Bu gece ile il-

gili rivayetler, efsaneler oluflmufltur. Efsanelerden

birinde flöyle denir: “...bu gece bir saatli¤ine ›r-

maklar durup istirahat eder, a¤açlar dallar›n›

yere e¤er, sonra topraktan güç alarak dallar›n›

yeniden kald›r›rlar. Uzun müddet birlikte hayat

süren, lakin sonra birbiriyle küsen Mars ve Jüpi-

ter yaln›z bu gece birleflir, kucaklafl›p öpüflür,

sonra yine ayr›l›p bir y›l birbirlerine hasret kal›r-

lar... Her kim Mars ile Jüpiter’in görüfltü¤ü an›

görürse ulu Hürmüz onu bütün arzular›na ka-

vuflturur, o dünyada en bahtl› adam olur...” Bu
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yüzden o gece hiç kimse yatmaz, herkes sabah›,

güneflin ç›kmas›n› (do¤mas›n›), Mars ile Jüpiter’in

görüflmesini görmek ister. Hiç kimse yatmad›¤›

için delikanl›lar grup hâlinde gezer, oyunlarla va-

kit geçirerler. Genç k›zlar ise daha çok bir odaya

toplanarak birbirleriyle flakalafl›p mani okurlar:

Yük altdan zeli ç›hd›

Zelinin dili ç›hd›,

Kardefl boyuna kurban

Ald›¤›n deli ç›hd›,

Kar gelir külek gibi,

K›z gelir ipek gibi

O¤lanlar daldan ba¤›r,

Gudurmufl köpek gibi

Yük üstünde bir de ben,

Ecep tüstüm derde ben

Aç›lmam›fl gönçeyem

Nece yat›m yerde ben 

Eskilerde son çarflamba gecesi “kulak fal›”

da aç›l›rd›. Herkes bir niyet tutup baflka evlere gi-

der, kap›y› bacay› dinleyip ilk iflitti¤i sözle kendi

baht›n›, gelece¤ini, ak›betini tahmin etmeye çal›-

fl›rd›. Bu yüzden o gece herkes evinde yaln›z hofl

sözler konuflmaya çal›fl›r, dedi-

kodu etmez, çirkin sözlerden

sak›n›rd›. Ayr›ca, son çarflamba

akflam› çocuklar kap›lara torba

b›rak›r, ev sahipleri de bu tor-

balara boyanm›fl yumurta, tatl›,

f›nd›k, ceviz, elma vs. koyarlar-

d›.

Donatma merasimine de

özellikle geceleri ifltirak eder-

ler. Onlar da yerin a¤armas›n›

(sabah›n beyaz ça¤›n›) akarsu,

deniz veya çay (›rmak) sahilin-

de karfl›lamaya çal›fl›rlar. (Ço¤u

zaman geceleri suda y›kanarak

“a¤›rl›¤›m - u¤urlu¤um da¤lara, tafllara” demekle

ümit etmifller ki Hürmüz’ün Ehrimen’e galip gel-

mesi, k›fl›n ma¤lup olmas›, bahar›n tantanas› an›n-

da insan bedeninde gizlenen fenal›k devleri mah-

volacak, ayn› zamanda kalplerinde tuttuklar› ni-

yetlerine ulaflacaklard›r.

Yukar›da dedi¤imiz gibi, son çarflamba ge-

cesi ilk bayram sofras› aç›l›r ve bayram bitene ka-

dar aç›k kal›r. Sofraya her çeflit nimetler dizilir, ak-

rabalar, komflular, dostlar birbirini tebrik eder;

saz, davul, zurna, balaban vs. müzik aletlerinde

çalar; flöyle mani okurlard›:

Honcaya koydum bal›¤›,

Ta bezeyim ortal›¤›

Gerdene Sal çalmal›¤›

Çünki gelipdir firuz

Hofl geçeçektir Novruz

Tahçaya koydum ç›ra¤›

Rovflen eylesin buca¤›

Is›kland›rs›n ota¤›

Çünki geliptir Firuz

Hofl geçecektir Novruz

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında
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Mart ay›n›n 21’ inde (baz› y›llar bayram

mart›n 20’sine rastlar) son çarflamba günü baflla-

yan bayram flenlikleri de coflku ile kutlan›r. Ço-

cuklar yumurta dövüfltürür, flenlenir, büyüklerin

hediyelerini kabul ederler. Büyükler de birbirleri-

nin bayram›n› kutlar, sonra kabristan› ziyaret

ederler, ölenlerin ruhuna dua okunur, daha sonra

ise son bir y›l içerisinde ölenlerin yas yerine (me-

zarlar›na) giderler, buna “kara bayram” derler. Bu

tür yap›lmas› gereken gezilerden sonra bayram

kutlamalar› devam eder. Akrabalar, komflular,

dostlar birbirlerinin bayram›n› tebrik eder, evlere

misafir giderler. Ancak bayram gezintisinde ziya-

ret etti¤in evde mutlaka birkaç dakika da olsa

oturmal›, sofradaki nimetlerden tatmal›s›n. Bay-

ram günlerinde bütün küsler bar›fl›rlar. Kin, nefret

unutulur. Eski inanca göre küs kiflilerden kim küs

oldu¤u flahs› önce kutlarsa onun günahlar› ba¤›fl-

lan›r, di¤eri suçlu kal›r. Buna göre de küs olan

herkes bayram günü daha önce bar›flma¤a çaba

gösterir.

Bayram flenlikleri en az 119 gün devam

eder. Bu günlerde gençler taraf›ndan çeflitli tören-

ler yap›lar. Mesela gelin ve k›zlar “hafl›flta”, “Kiy

K›l›nç”, “Benövfle” vs. oyunlar› oynarlar. O¤lanlar

ise “ kos-kosa”, “H›d›r ‹lyas” veya “H›d›r Nebi” gi-

bi oyunlar gösterirler. Bu tiyatro temaflalar› ve

oyunlara çocuklar bayrama 10-15 gün kala haz›r-

lan›r, metinleri ezberlerler. Sabahlara kadar ikiye

bölünmüfl grup destan anlat›r, daha iyi anlatan

grup ödüllendirilir. Destanlar genellikle okulda

ö¤rendikleri ve okuduklar› kitaplardan seçilir.
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19. yüzy›l, medeni dünyada birçok rasyonel
de¤iflikli¤e ve modern medeniyetler dedi¤imiz ça-
¤›n do¤ufl ve geliflmesine neden olmufl, teknik
ilerleme ile beraber de¤erler sistemi, özellikle
toplumda kad›na verilen önem konusunda yeni
bir geliflme ve anlay›fl› da beraberinde getirmifltir.
Bu yüzy›l ayn› zamanda Türk kad›n›n›n toplumsal
statüsünü köklü bir flekilde de¤ifltirmek, kad›nla-
r›m›z› toplum içinde kendine güvenen, önemli bir
yeri ve sorumlulu¤u olan birer vatandafl haline
getirebilmek için büyük gayretlerin sarf edildi¤i
bir dönem olmufltur. 

Tanzimat’›n ilan› ile birlikte Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u üzerinde Bat›l› devletlerin etkisi artm›fl,
kabul edilen kanunlar ve yap›lan düzenlemelerle
devletin kurtar›lmas› için Osmanl› toplumunun

Bat›l›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Böylece Tanzimat
sonras› devam eden ›slahatlarla Osmanl› toplumu
gittikçe Bat›ya yaklaflmaya ve de¤iflmeye baflla-
m›fl, daha önce tart›fl›lmayan bir çok konuda, ida-
ri, sosyal, ekonomik çeflitli düzenlemelere gidil-
mifltir.1

Nitekim Osmanl›y› de¤ifltirmek ve Bat›l›laflt›r-
mak için harekete geçen çevrelerce Türk kad›n›-
n›n geri kalm›fll›¤›n simgesi haline geldi¤i savunu-
larak Bat›da Avrupal› kad›nlara tan›nan haklar›n
Türk kad›nlar›na da tan›nmas› gere¤i ileri sürül-
müfltür. Bütün bu geliflmelere ra¤men Tanzimat
ve Islahat dönemlerinde kad›nlar›n talepleri e¤i-
tim ve ö¤retim alan›nda eflit haklara sahip olmak-
tan ileri gidememifltir?2

TÜRK KADININA 
S‹YASÎ HAKLAR VER‹LMES‹ SÜREC‹NDE

‹K‹ ÖNEML‹ VES‹KA

CEM KARAKILIÇ *

* MEB TTK Baflkanl›¤›, Tarih Ö¤retmeni / ANKARA

Siyasî ve sosyal haklar›n kad›n taraf›ndan
kullan›lmas›n›n insanl›¤›n mutlulu¤u ve prestiji
aç›s›ndan çok gerekli oldu¤una eminim.

M. Kemal ATATÜRK
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Il. Meflrutiyet devri ise (1908) Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nda yeni bir siyasi hayat›n geliflmesine
yol açm›flsa da kad›nlar›m›z›n devlet idaresi içinde
görev ve hak alabilmeleri meselesi söz konusu ol-
mam›fl, ancak bu dönem kad›nlara ait dergi ve ga-
zetelerin ç›kar›ld›¤›, cemiyetlerin kuruldu¤u, Türk
kad›n›n› de¤ifltirmek, sosyallefltirmek ve Bat›l›lafl-
t›rmak amac›yla mühim ad›mlar›n at›ld›¤› ve ka-
d›n haklar›n›n topluma benimsetildi¤i önemli bir
süreç olmufltur.3

Bu süreç Meflrutiyetten Millî Mücadeleye ka-
dar olan dönemde de de¤iflme ve geliflmeler flek-
linde devam etmifl, ülkenin içine düfltü¤ü siyasi ve
ekonomik s›k›nt›, Balkan ve 1. Dünya Savafl› s›ra-
s›nda yaflanan olaylar, Türk kad›nlar›n›n sosyal
hayata kat›lmas›n› gerekli k›lm›flt›r. Savafllar esna-
s›nda erkeklerin büyük bir k›sm›n›n silah alt›nda
olmas› ülkede memur ve iflçi s›k›nt›s› yaratm›fl, bu
durum devlet ifllerinde kad›nlardan yararlanma-
n›n yolunu açm›flt›r. Bu nedenle k›sa bir süre için-
de pek çok kad›n çeflitli bakanl›klara al›nmak su-
retiyle Türk kad›n›n›n ifl hayat›na kat›lmas› sa¤la-
narak toplumsal de¤iflmeye büyük bir ivme ka-
zand›r›lm›flt›r.4

Bütün bu geliflmelere ra¤men kad›n›n top-
lumsal hayatta ne kadar büyük bir güç oldu¤u
Millî Mücadele y›llar›nda daha iyi anlafl›lm›fl,
memleketinin varl›¤› için erke¤i ile omuz omuza
benzeri görülmedik bir mücadele veren Türk ka-
d›n› yaln›z cephe gerisinde erkeklerden boflalan
hizmetleri yürütmekle kalmam›fl, silah imal et-
mek, silah tafl›mak zaman zaman da savaflmak su-
retiyle ‹stiklâl Savafl›n›n kazan›lmas›ndaki en bü-
yük faktörlerden biri olmufltur.5 

Kad›n konusunun ülkemizde bir dönüm nok-
tas› haline geldi¤i zaman dilimi ise 1923 seçimleri
öncesi ve sonras› olmufltur. 1923 bafllar›nda “halk
hükümeti” kavram›n›n ve cumhuriyetçi siyasala-
r›n belirmesiyle baflta Nezihe Muhiddin olmak
üzere bir çok kifli haklar mücadelesi için müsait

bir zemin olufltu¤u tahlilini yapm›flt›r. Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nin 9 umdeyi yay›mlamas› ile bir-
likte Kad›n haklar› savunucular›; ananeleri, çürük
kanaatleri ve bat›l telakkileri kesin hamlelerle y›-
k›p, yasal ve toplumsal alanlarda kad›n haklar›n›n
kazan›laca¤› umuduna kap›lm›fl, ancak ‹ntihab-›
Mebusan Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan “18
yafl›n› geçen her erkek seçme hakk›na sahiptir” ile
1. maddedeki “her 20 bin erkek için bir mebus se-
çilir” ifadeleri Tunal› Hilmi gibi baz› flah›slar›n mü-
cadelesine ra¤men de¤ifltirmek mümkün olma-
m›flt›r. Bu olay Meclisin, kad›nlara siyasal haklar
verilmesi konusunda henüz zaman›n gelmedi¤i
noktas›nda görüfl birli¤i içinde oldu¤unu göster-
mifltir.6

Nisan 1923 seçimlerine iliflkin kararlar›n aç›k-
lanmas›ndan sonra kad›nlar›n siyasi ve içtima-
i haklar kazanmak, Meclis kürsüsünden bu hakla-
r›n› savunmak ve kad›n›n statüsünü yükseltmek
mücadelesi de büyük bir h›z kazanm›fl, 15 Hazi-
ran 1923’de Nezihe Muhiddin’in baflkanl›¤›n› yap-
t›¤› “Kad›nlar Halk F›rkas›”n›n kuruldu¤u duyu-
rulmufltur. Ancak 1923 seçimlerinin yap›ld›¤› es-
nada kurulan ve kad›n konusunda memleketin
her yerinde siyasi, içtimai ve iktisadi bütün mese-
lelerle do¤rudan do¤ruya ilgilenmeyi, onlar› mun-
tazam bir güç olarak kitlevi biçimde harekete ge-
çirmeyi hedefleyen f›rka hükümet taraf›ndan ka-
bul edilmeyerek kapat›lm›flt›r.7

Yaflanan bu olumsuz geliflmeler kad›n hakla-
r› savunucular›n› y›ld›rmam›fl, 1923 seçimleri es-
nas›nda kad›nlar›n siyasî ve içtimaî haklara kavufl-
mas›n› isteyen vatandafllar oldukça ilginç bir yön-
tem kullanarak seçim sistemini ve Kad›n Halk F›r-
kas›’n›n faaliyetlerinin engellenmesini protesto et-
mifllerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Arflivi’nde
yapt›¤›m›z çal›flmalar esnas›nda elimize geçen iki
arfliv belgesi sand›k eylemi diye tavsif edebilece-
¤imiz bu protestonun boyutlar›n› göstermesi aç›-
s›ndan oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu vesi-
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kalardan ilki Ankara livas› seçim sonuçlar›n› gös-
teren ve Ali Fuat Pafla ad›na haz›rlanan mazbata-
d›r.8 (Bkz. Ek 1) Nisan ay›nda kabul edilen seçim
yasas›na göre kad›nlara siyasal haklar verilmeme-
sine ra¤men söz konusu belgede Mustafa Kemal
Atatürk’ün efli Latife Han›m’›n Ankara Vilayeti
merkez kazas›ndan 2, Bala’dan 1, Haymana’dan 5
ve Keskin’den 8 oy olmak üzere toplam 16 oy al-
d›¤› yine ayn› belgede Memduha Han›m’a Ankara
merkezinden 1 oy verildi¤i görülmektedir. Benzer
sonuçlara Malatya Livas›na ait olan ve ‹smet ‹nö-
nü, Mahmut Nedim Bey (Zapç›), Hac› Beder A¤a
(F›rat), Reflit A¤a (A¤ar) ile Mehmet Hilmi Bey’e
(Oytaç) ait olan seçim sonuçlar›n› gösteren maz-
batada da rastlamak mümkündür.9 (Bkz. Ek 2) Bu
belgede ise Latife Han›m Malatya Livas› Merkez
kazas›ndan 39, Hekimhan?dan 15 olmak Üzere
toplam 54 oy, Halide Edip Han›m 23, ‹smet ‹nö-
nü’nün efli Mevhibe han›m 4, Mülaz›m Kara Fatma
Han›m 2 ve Nezihe Muhiddin han›m 1 oy alm›flt›r.
Bu tür veriler devletin resmi evrak›n›n yan› s›ra
dönemin resmi gazetesi hüviyetine sahip olan
“Hakimiyet-i Milliye” ile “‹leri” gibi çeflitli gazete
ve mecmualar›n seçim sonuçlar›n› bildiren haber
ve makalelerinde de görülmektedir. Nitekim Ha-
kimiyet-i Milliye Gazetesi 28 Haziran 1923 tarihli
nüshas›nda Latife Han›m’a ‹zmir Müdafaa-i Hu-
kuk listesi haricinde 1 oy verildi¤i, halk›n kendisi-
ne olan teveccühünden oldukça duygulanan Lati-
fe Han›m’›n ise ‹zmirlilere telgraf çekerek teflek-
kür etti¤ine dair bir habere yer vermifltir.10 (Bkz.
Ek 3) Seçim kanununa ayk›r› olmas›na karfl› halk
taraf›ndan kad›nlara verilen oylar ile ilgili haberler
‹leri Gazetesi’nde de yer alm›fl, 5 Temmuz 1923 ta-
rihli nüshada Halide Edip’in Müdafaa-i Hukuk lis-
tesi d›fl›ndan ‹zmir’den 1, fiarkî Karahisar’dan ise 2
oy ald›¤› kamuoyuna duyurulmufltur.11 (Bkz. Ek 4)
Böylece 1923 seçimleri boyunca seçim kanununa
muhalefet eden halk ülke genelinde kad›nlara 104
oy vererek kad›nlar›n siyasi ve içtimai hayata ka-
t›lmalar› konusunda desteklerini sand›k eylemi
fleklinde göstermifllerdir. 

Sonuç olarak; 1923 y›l›ndan önce kad›nlar›n
siyasal hak istekleri çok fazla gündeme gelmemifl,
bu konuda ilk ciddi faaliyetler 1923 seçimleri es-
nas›nda gerçekleflmifltir. Bu dönemde kad›n hak-
lar› ile ilgili konularda mücadele eden kifliler ve
cemiyetler Kad›n Halk F›rkas›’n›n kapat›lmas› ile
sessiz fakat kararl› bir tutum içerisine girmifl, se-
çimler esnas›nda kad›nlara verilen oylarla seçim
kanunu protesto edilmifltir. Elde etti¤imiz bütün
bu vesika ve gazete haberleri Türkiye’de 1934 y›-
l›na gelininceye kadar kad›n haklar› konusunda
büyük mücadelelerin oldu¤u ve bu hakk›n veri-
len bir hak olmaktan ziyade al›nan bir hak oldu-
¤unu göstermifltir. Bununla birlikte seçimlerde
sand›k eylemini gerçeklefltirenlerin erkekler oldu-
¤u düflünülürse Türk erke¤inin hayat›n her ala-
n›nda oldu¤u gibi siyasal alanda da kad›nlara bü-
yük bir destek vererek hak mücadelesine aktif
olarak kat›ld›¤› görülecektir. Ayr›ca söz konusu
mücadelenin neticesi olarak 1934 y›l›nda kad›nla-
ra siyasal haklar verilmesi Atatürk ink›laplar›n›n
halk›n iste¤i do¤rultusunda gerçeklefltirildi¤i ve
yap›lan ink›laplar›n birkaç kiflinin tekelinde olma-
d›¤›n›n da en güzel ispat› olacakt›r. 

____________________________________
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EK 1: AL‹ FUAT PAfiA’YA A‹T SEÇ‹M MAZBATASI (1923)
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EK 2: MALATYA L‹VASI MÜTEFERR‹KASI
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EK 3: HAK‹M‹YET-‹ M‹LL‹YE GAZETES‹
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EK 4: 5 TEMMUZ 1923 TAR‹HL‹ ‹LER‹ GAZETES‹
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Merdiven fliirinin tahliline geçmeden önce,
Haflim’in hayat hikâyesinden bahsetmeyi elzem
görüyorum; çünkü eserin yazar›n› bütün yönleriy-
le tan›mak, eserde bahsedilen olaylar›n, duygu ve
düflüncelerin çözümü için bize yard›mc› olur. Ya-
zar›n biyografisiyle beraber sanat anlay›fl› ve sana-
ta bak›fl›, eserlerinin arka plan›nda olanlar› anla-
mam›za yol açacak ipuçlar› ile doludur. 

Haflim, 1884-1885(?) y›llar›nda Ba¤dat’ta
do¤du. Babas›, bir çok yerde mutasarr›fl›k yapm›fl
olan Arif Hikmet Bey, pek çok âlim yetifltirmifl
Âlûsî ailesindendir. Haflim, 1894–95 y›llar›nda ‹s-
tanbul’a gelir ve ilk önce Numûne-i Terâkki mek-
tebine, bir y›l sonra da Galatasaray Lisesi’ne kay-
dolur. Burada, edebiyat ö¤retmenlerinin yard›m-
lar›n› gören Haflim, ilk fliirini Servet-i Fünun flairle-
rinin tesirinde, Mecmua-y› Edebiye’de, “Hayâl-i
Aflk›m” ismiyle neflreder.

AHMET HAfi‹M’‹N 

“MERD‹VEN” fi‹‹R‹ ÜZER‹NE 

B‹R TAHL‹L DENEMES‹

MEHMET NUR‹ PARMAKSIZ *

* Gölbafl› Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmeni / ANKARA
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Onun sanat›n›, dört devreye ay›rmak müm-
kündür: Servet-i Fünûn tesirinde oldu¤u dönem,
Fecr-i Âti dönemi, Birinci Dünya savafl›ndan
1921’e kadar olan dönem (bu y›llar aras›nda, Ha-
flim’in kalemi hemen hemen susmufltur), son ola-
rak da, 1921’den ölümüne kadar, en güzel fliirleri-
ni yazd›¤› dönem.

Edebiyat›m›zda bir yönüyle sembolist (sim-
geci), bir yönüyle de empersyonist (izlenimci)
olarak düflünülen A. Haflim’in, fliirlerini tam olarak
anlayabilmek için onun ruh halini iyi tahlil etmek
gerekir. Gelelim, Haflim’in mizac›n›n oluflmas›n-
daki bafll›ca amillere: Annesine duydu¤u sevgi
çok büyüktür ve küçük yaflta annesini kaybetme-
si, Haflim’in sanat›nda ortaya ç›kan karamsarl›k ve
hüznün en büyük sebeplerindendir. Haflim’in, fli-
irlerinin ço¤unda devaml› olarak güneflin bat›fl
an›ndan bahsetmesi, herhalde akflam üzerleri,
Dicle kenar›nda annesiyle yapt›¤› gezintilerin tesi-
riyledir. Annesine sevgisi o kadar büyüktür ki, ta-
biri caizse, evlenebilmek için ona benzer bir ka-
d›n aram›fl, bulamam›fl ya da sevdi¤i insan› bir da-
ha kaybetme korkusundan olacak ancak ölümün-
den 4 gün önce evlenebilmifltir.

Onun mütemadiyen geçmifle dair özlem
duymas› ve fliirlerinde ço¤unlukla melâlden bah-
setmesi, annesini küçük yaflta kaybetmesiyle ilgi-
lidir. Geçmifle dönüflün imkâns›zl›¤›n› bilen flair,
“fiafak” adl› fliirinde flöyle der:

“Dönmek mi?Ne mümkün geriye dönmek, 
Düfltüyse gönüller bu melâle.
Bir eldir ufuklardan uzanm›fl,
Zulmet bizi çekmekte visâle.”  

1933’te hayata gözlerini yuman flairi, rah-
metle an›yor ve sizlere, onu anlaman›z için, “O
Belde” fliirindeki flu m›sralar› dikkatle okuman›z›
tavsiye ediyorum:

“Sana yaln›z bir ince taze kad›n,
Bana yaln›zca eski bir budala
Diyen bugünkü befler,

Bu sefil ifltiha, bu kirli nazar,
Bulamaz sende, bende bir mana.”

11..  MMUUHHTTEEVVAA  VVEE  KKOONNUU

fiiir tahlillerinde ilk önce, metne ba¤l› ola-
rak ortaya ç›kan, biri görünen anlam, biri de fliirin
içinde gizli olan iki yön oldu¤unu unutmamak lâ-
z›m. ‹lk bak›flta çeflitli yorumlara aç›k olan bu fliir-
de, herkes taraf›ndan görülen anlam içinde bulu-
nanlar flunlard›r: Hayat› simgeleyen bir merdiven
imgesi, bir akflam tablosu, günefl rengi sar› yap-
raklar, yüzün perde perde soluflu, k›z›l bir akflam
dekoru içinde yere e¤ilmifl flekilde sürekli olarak
kanayan güller, dallardaki kanl› bülbüller, sararan
sular, tunç rengini alm›fl mermerler ve bütün ola-
rak bunlara ait olan gizli bir lisan. 

fiairin “merdiven” sembolüyle anlatmaya
çal›flt›¤› ‘hayat yolu’dur. Bu sembolün d›fl›nda fliir-
de, “etek”, “günefl rengi bir y›¤›n yaprak”, “yüzün
perde perde soluflu” gibi semboller ile “sular›n sa-
rarmas›”, “k›z›l havalar”, “alev gibi dallarda duran

MMEERRDD‹‹VVEENN

A¤›r a¤›r ç›kacaks›n bu merdivenlerden, 
Eteklerinde günefl rengi bir y›¤›n yaprak 
Ve bir zaman bakacaks›n semaya a¤layarak...

Sular sarard›... yüzün perde perde solmakta, 
K›z›l havalar› seyret ki akflam olmakta...

E¤ilmifl arza, kanar, muttas›l kanar güller,
Durur alev gibi dallarda kanl› bülbüller,
Sular m› yand›? Neden tunca benziyor mermer?

Bu bir lisân-› hafidir ki ruha dolmakta
K›z›l havalar› seyret ki akflam olmakta...

Ahmet Haflim
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kanl› bülbüller” ve tunca benzeyen mermer”  gibi
anlat›mlar empresyonist (izlenimci) özellikleri or-
taya koyucu özelliklerdir. Ana konuyu destekle-
yen bu benzetme ve anlat›mlar, görülen anlam›
bir tabloya benzetecek olursak, eksik kalan yön-
leri tamamlar niteliktedir.

fiiirin bütününe hâkim olan bu akflam tablo-
su içinde, flairin bize duyurmaya ve hissettirmeye
çal›flt›¤› psikoloji ise içinde hüznün a¤›r bast›¤›,
biraz karamsar ama dolayl› anlat›m›n flairene kul-
lan›fllar›n› saklar. Bu akflam tablosu içinde, haya-
t›n sona yaklaflt›¤›n› anlatan sonbahar mevsimi ve
sar› yapraklar, zaman›n geçifli ve yafllanmayla be-
raber duyulan hüzünle birlikte bir korkunun orta-
ya ç›k›fl› neticesinde yüzün perde perde soluflu,
güneflin bat›fl an›nda dallardaki bülbüllerin ald›¤›
renk, ve yanm›fl izlenimi veren sular içinde  gizli
bir lisan sakl› olufluyla flairin bize anlatmaya çal›fl-
t›¤› fley, ne yaparsak yapal›m akflamdan (ölüm-
den) kaç›fl›n olmad›¤› gerçe¤idir.

22..  DD‹‹LLEE  VVEE  AANNLLAATTIIMMAA  DDAAYYAALLII  ÖÖZZEELLLL‹‹KKLLEERR

Asl›nda onun fliirleri, özellikle bafllang›çta,
o güne ait olan, yani Servet-i Fünun ve Fecr-i
Âtî’nin dil özelliklerini yans›tan (bugünün diline
çok yabanc›, kök itibariyle içinde çokça Arapça,
Farsça sözcük ve tamlamalarla dolu) bir dildir.  ‹fl-
te bu yüzden onu günümüz fliir okuyucusu dil
olarak anlamaktan uzakt›r; fakat daha sonralar›
Haflim, “Bir Günün Sonunda Arzu” ve ölümüne
yak›n y›llarda yazd›¤› “A¤aç”, “Süvari” gibi fliirler-
de, dil anlay›fl›n› de¤ifltirir.  fiiir içinde muttas›l ((ara
vermeden, durmadan), hafî (gizli) anlam›ndaki
kelimelerin bulunmas›, bugünün okuyucusu için
bir sorun teflkil etmemekte ve fliirin o güzel anla-
t›m› içinde kaybolup gitmektedir..

Ahmet Haflim, Merdiven fliirinde kendi fliir
anlay›fl›na uygun olarak, duygu ve düflüncelerini
do¤rudan de¤il , dolayl› yoldan anlatmay› tercih
etmifltir. “Günefl rengi bir y›¤›n yaprak”, “alev gibi

dallarda kanl› bülbüller”, “k›z›l havalar” gibi s›fat
tamlamalar›n› çokça kullanarak fliirde daha çok
tasvire ait olan ö¤elerle söylemek istediklerini
okuyucuda ça¤r›fl›m yaratacak flekilde duyurmaya
ve sezdirmeye çal›flm›flt›r. 

Bu onun “fiiir Hakk›nda Baz› Mülâhazalar”
bafll›¤›yla Piyale kitab›na koydu¤u önsözdeki fliir
anlay›fl›yla do¤ru orant›l›d›r. Bu yaz›s›n›n bir bö-
lümde Haflim flöyle der: “fiair ne bir hakikat haber-
cisi, ne güzel konuflan bir insan, ne de bir yasa ko-
yucudur. fiairin dili düzyaz› gibi anlafl›lmak için
de¤il, ama duyulmak üzere oluflmufl, musiki ile
söz aras›nda, sözden fazla musikiye yak›n, iki ara-
da bir dildir.”

Haflim’in genel olarak fliirlerinde olan anla-
t›m özelli¤i, mana noktas›nda okuyucunun haya-
lini harekete geçiren, imgeye dayal› farkl› ça¤r›-
fl›mlarla fliirin anlam›n› kiflinin anlay›fl›na göre ge-
niflleten bir yap› arzeder. Haflim, fliirde manadan
çok musikiyi ön plana ç›karm›fl ve aruzunda yar-
d›m›yla fliirlerinde müthifl bir ses güzelli¤ine ula-
flarak anlamda kapal›l›¤› hemen hemen her fliirin-
de kullanm›flt›r. Yaflad›¤› devirde, özellikle “Bir
Günün Sonunda Arzu” fliirindeki anlat›m›yla anla-
fl›lamad›¤›n› düflündü¤ü için “fiiir Hakk›nda Baz›
Mülâhazalar” adl› fliir görüfllerini aç›klayan bir ya-
z› yazmak zorunda kalm›flt›r. Haflim’in fliirinin te-
siri daha sonralar› (1950’den sonra) II. Yeni flairle-
ri üzerinde ortaya ç›km›flt›r.

33..  SSEESS  ÖÖZZEELLLL‹‹KKLLEERR‹‹

Ahmet Haflim’in fliirlerinde anlamda aç›kl›k-
tan çok ses ö¤esine önem verifli, fliiri “söz ile mu-
siki” aras›nda düflünmesinden kaynaklan›r. O, “fli-
irde her fleyden önce önemli olan›n kelimenin an-
lam› de¤il, m›sradaki söylenifl de¤eri” oldu¤u gö-
rüflündedir. ‹flte bu yüzden de, fliirlerinde aruz
veznini kullan›l›r. Merdiven fliiri aruz ölçüsünün
“Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün (Fa’lün)” kal›-
b›yla yaz›lm›flt›r.
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fiiirde kullan›lan,  “solmakta/olmakta, gül-
ler/bülbüller, do1makta/olmakta” gibi tam uyak-
lar, veznin d›fl›nda bu ses güzelli¤inin oluflmas›na
yard›mc› olan  ö¤eler olarak düflünülebilir.

fiiir içinde daha çok “r” sesi kullan›l›fl›  alite-
rasyon sanat›na yol açm›fl ve bu da  fliirde ortaya
konan ses birlikteli¤ine katk› sa¤lam›flt›r. fiiirde
içinde “r” sesi geçen kelimeler flunlard›r: “A¤›r
a¤›r, bir, merdivenlerden, eteklerinde, rengi, yap-
rak, a¤layarak, sular, sarard›, perde perde, ruha,
seyret, arza, kanar, güller, durur, benziyor, mer-
mer.” Ayr›ca fliir içinde kullan›lan harf tekrar› d›-
fl›ndaki m›sra tekrar› olan “k›z›l havalar› seyret ki
akflam olmakta” söyleyifli de okuyucuya verilmek
istenen mesaj›n›n duyurulmas› ve fliirde ses olarak
bir bütünlük oluflmas› aç›s›ndan  önemlidir. 

Kafiyelerin seçimindeki “solmakta/olmakta,
ve do1makta/olmakta” kelimelerindeki “makta”
eki, ortaya konan durumun bitmifl bir fley olmad›-
¤›n› ve devam etmekte oldu¤unu bize duyurmas›
aç›s›ndan önemli bir özellik olarak karfl›m›za ç›-
kar. Bu aç›klamam›zdan hareketle Haflim, m›sra-
lar›n› kurarken fliirinde, “sesi, anlat›m›, manay› ve
fliirde bütünlü¤ü oluflturan kurgu”ya dair hemen
hemen her fleyi düflünmüfltür diyebiliriz. fiiiri ca-
zip hale getiren ö¤elerden biri de, Haflim’in m›sra-
lar› içinde gizli bir flekilde duran, söyleyiflte bulu-
nan içtenliktir. 

44..  EEDDEEBBÎÎ  SSAANNAATTLLAARR

Haflim “Merdiven” fliirinde, birçok söz sana-
t›ndan, anlam olay›ndan ve tamlamadan yararlan-
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m›flt›r. “günefl rengi bir y›¤›n yaprak”, “alev gibi
dal”, “kanl› bülbül”, k›z›l hava” fliirde bulunan
tamlamalardan birkaç›d›r. Özellikle s›fat tamlama-
lar› içine gizlenen anlam, fliirde mana derinli¤ine
yol açmaktad›r. Ayr›ca, “alev gibi dallar” ve “tunca
benzeyen mermer” bölümlerinde teflbih (benzet-
me) sanat› kullan›lm›flt›r.

“Merdiven” kelimesi ile ‘aç›k istiare’ sanat›
yap›lm›fl. Sadece benzetilen (Merdiven) verilerek,
benzeyen (hayat yolu) anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

“Sular m› yand›? Neden tunca benziyor mer-
mer?” m›sra›nda, güneflin bat›fl an›ndaki olaydan
dolay›, suyun yan›yor gibi görünmesi ile mermer-
lerin üstünü tunca benzeyen bir rengin kaplay›fl›
do¤al bir olayd›r. fiairin bu durumdan haberi var-
d›r ama bundan habersizmifl gibi durufl ile bilip de
bilmezlikten gelifl hali  tecâhül-i  ârif sanat›na yol
açm›flt›r. 

55..  fifi‹‹‹‹RRDDEE  BBUULLUUNNAANN  ‹‹MMGGEELLEERR

fiiirin ismi olan “merdiven” kelimesi bafll›
bafl›na bir imgedir. Kanaatimce “hayat› anlatan”
bu kelime, her okuyucuda farkl› bir anlam kaza-

nabilir. Kimimiz için “hayat” kimimiz için baflka
bir fley olabilir.

fiiirde “k›z›l havalar› seyret ki akflam olmak-
ta” sözünün iki defa tekrar›, fliirin “akflam” –ki bu
da bafll› bafl›na bir imgedir- üzerine kuruldu¤unu
gösterir. “Akflam” bir anlamda bize ölümü hat›rla-
t›r. fiiir içinde gizli olan hüzün, her geçen saniye
ölüme yaklaflmaktan dolay›d›r.

Haflim on m›sral›k bu fliirinde bize öyle bir
tablo çizmifltir ki bu resim içinde, eksik bir yön
bulunmaz. fiiirin “a¤›r a¤›r” diye bafllamas› ve  “k›-
z›l havalar› seyret ki akflam olmakta” diye bitifli as-
l›nda çok anlaml›d›r. Günefl nas›l “a¤›r a¤›r” batar-
sa insan da hayat› “gün gün” yaflar ve zaman geç-
tikten sonra her fley bir anda olmufl gibi hat›rlar.
‹nsan, bakmakla görmek aras›ndaki fark› çözerse
her fley gözüne farkl› görünür. fiiirin sonundaki
“lisan-› hafi” (gizli dil), asl›nda tabiat›n, kufllar›n,
yapraklar›n ve bu dünyaya ait her fleyin bize söy-
ledi¤i fley, geçen her saniye akflama (ölüme, mut-
lak sona) yaklaflt›¤›m›z gerçe¤idir. Haflim bunu
bütün ruhuyla hissetmifltir. ‹flte o yüzden bu gizli
lisan ruha dolmaktad›r ve ne yaparsak yapal›m
akflam olmaktad›r.
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Modern ça¤da okul idarecilerinin okulu et-
kin yönetmek için birçok farkl› becerilere sahip
olmas› gerekiyor. Okul idarecili¤i, yaln›zca e¤i-
timde liderlik de¤ildir. ‹darecilik, mali, idari ve
araflt›rma gibi alanlarda da liderlik becerisi gerek-
tiriyor. Müdürlük, okulda hedefleri ortaya koyma,
örnek olma, ama zaman› gelince de mesafeyi ko-
yabilmek ve otoriteyi kullanabilmektir. Etkili bir
okul liderli¤i için, ö¤retmenler her hafta okul çal›-
flanlar› ile toplan›p uygulamadaki zorluklar› tart›fl-
mal›d›r. Bu toplant›lar periyodik olarak yönetim,
veliler ve ö¤retmenlerle de yap›lmal›d›r. 

Okuldaki unsurlardan birisi vazifesini iyi
yapmazsa, baflar›l› olunmas› flansa kalm›fl demek-
tir. Okul idarecileri, tak›m üyeleri ve okul siste-
minde iletiflim eksikli¤i olmad›¤›ndan emin olma-
l›d›r. Di¤er önemli bir husus da okul idarecilerinin
iyi e¤itimli ve okul yönetimi konusunda tecrübeli
olmalar› gereklili¤idir. Bir ö¤retmen s›n›fta ders

plan›, plan uygulanmas›, ö¤renci motivasyonu ve
malzeme sa¤lanmas› gibi konularda problem ya-
flarsa ona hem pratik hem de gerekirse uygulama-
l› örneklerle yard›mc› olunabilmelidir. 

Harris’e göre okul müdürlerinin yapmas›
gereken birçok ifl vard›r: Müfredat›n iyi uygulan-
mas›, e¤itim için organizasyon, eleman temini,
araç gereç tedariki, hizmet içi e¤itim, ö¤retmenle-
ri özel e¤itim için e¤itimden geçirme, halkla iliflki-
leri gelifltirme, e¤itimin ve ö¤retimin de¤erlendi-
rilmesi, bunlar aras›nda say›labilir. Bunlar›n iyi ta-
n›mlanmas› ve uygulanmas›, stratejik plan›n çer-
çevesi, rehberlik ve talimat ve yöneticilik hizmet-
lerini de¤erlendirme aç›s›ndan önemlidir. As›l
önem verilmesi gereken befl temel alan vard›r: de-
¤erlendirme, müfredat gelifltirme, hizmet içi e¤iti-
mi, e¤itim malzemeleri ve eleman temini baflar›l›
bir okulun olmazsa olmazlar›d›r. E¤itim yönetici-
leri, e¤itim ile ilgili yenilikleri devaml› takip etmek

OKUL YÖNET‹M‹ VE Ö⁄RET‹M‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

ÜNAL AKYÜZ *

* MEB Projeler ve Koordinasyon Merkezi Baflkanl›¤› / ANKARA
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zorundad›r. E¤er bu yap›lmazsa, e¤itimin gerisin-
de kal›nm›fl olunur. 

EEttkkiillii  ÖÖ¤¤rreettiimm  ‹‹ddaarreessii  ÜÜzzeerriinnee  BBaazz››  TTaann››mm--
llaarr::

E¤itimcilerin bir k›sm›, sadece ö¤retime yö-
nelmenin mükemmel bir e¤itim için yeterli olma-
d›¤›na inan›yorlar. Etkili e¤itim, sadece ö¤retim
de¤il, idarecili¤i etkin uygulamakla  mümkün ola-
cakt›r. Neagley’ e göre etkin bir idari yönetim,
okullardaki e¤itim ve ö¤retime pozitif yönde etki
edecektir. Bunun için idarecilerin, alan›nda bilgili
ve tecrübeli olmas› gerekmektedir. 

Neagley (1964)’in araflt›rma bulgular› flöyle-
dir; modern ça¤ idarecili¤inin en iyisi hareketli,
demokratik, ayd›nlanmas› ve bilgilendirilmesi sü-
rekli olan liderliktir. E¤itim ifllemlerinin bütün un-
surlar› ö¤renciler, ö¤retmenler, idareciler ve bü-
tün kiflilikler tek bafl›na önemlidir. E¤itimcilerin
ço¤u, e¤itimin temel gayesinin okullarda e¤itimin
ve ö¤retimin gelifltirilmesi oldu¤una inan›rlar. 

Burton ve Brueckner (1964)’in modern yö-

netim üzerine bulgular› flöyledir:

Modern idarecilik, e¤itimin temellerine ve
ö¤renmeye yönelik, e¤itim genel hedefleri içer-
sinde geliflimi hedeflemektedir.

‹darecili¤in gayesi, bütün e¤itim ve ö¤retim
ifllemlerini gelifltirmek ö¤renme ve geliflimin he-
deflerini ortaya koymada ve s›n›rl› geliflim yerine
ö¤retmenlerin e¤itimlerini artt›rmay› hedeflemek-
tedir.

Kiflisel ya da grup gelifliminden ziyade ö¤-
renmemin hedeflerini koymal›d›r. Bütün çal›flan-
lar ve ifl arkadafllar› bulundu¤u seviyeyi gelifltir-
meyi amaçlamal›d›r. Bir grubun di¤er bir gruba
üstünlü¤ü için de¤il, seviyesi düflük olan grubun
geliflimine çal›fl›lmal›d›r. 

Ö¤retmenler, e¤itimde rahats›z edici pozis-
yonlar›ndan ç›kt›lar. Onlar›n hakl› yeri olan e¤iti-
min gelifltirilmesi ve uygulanmas› noktas›na gel-
mifltir.  

Burden ve Bruekner teorileri, hususi prob-
lemlerden ziyade, toplam kaliteyi esas alan bir an-
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lay›fl› ortaya koymaktad›r. Ö¤renmede önceli¤in,
toplam hedeflerin ortaya konmas› oldu¤unu iddi-
a ederler. Ö¤retmenler kendileri için do¤ru ifli
yapt›klar› zaman kendilerini gelifltirebilir ve bafla-
r›l› olabilirler. ‹darecili¤in hedefi, e¤itimin geliflti-
rilmesi oldu¤unu belirtirler. 

Good (1964)’un modern yönetim üzerine
çal›flmas›n›n neticesi olarak flunlar› tespit etmifltir;
okullar›n yeniden düzenlenmesinde, bütün çaba-
lar,  ö¤retmenler için liderlik yap›lmas› ve di¤er
e¤itim çal›flanlar› içinde ö¤retimin gelifltirilmesi,
ö¤retmenlerin profesyonel olarak geliflim ve bü-
yümesinin uyarlanmas›, seçim ve e¤itim hedefle-
rinin gözden geçirilmesi, e¤itim materyalleri, ö¤-
retim metotlar› ve e¤itimin de¤erlendirilmesini sa-
yabiliriz. Bu teoriyle, okul idarecileri, okulun ba-
flar›s›n› artt›rmak için, ö¤retmenlerine ve di¤er
okul çal›flanlar›na alanlar›nda yard›mc› olmal›d›r.
Ö¤retmenin bilgi ve becerisini artt›racak teflvik ve
vazifelerle onlar› görevlendirmeliyiz. 

Wiles, modern yöneticilik, e¤itim ve ö¤re-
tim yerlerindeki ortam›n gelifltirilmesidir der. Sam
Moorer da okul baflar›s›nda idarecili¤in önemine
de¤inir. ‹darecinin temel görevi, e¤itim ö¤retim
ortamlar›n›n ö¤renci ve ö¤retmen aç›s›ndan daha
iyi hâle getirilmesi gerekti¤ini söyler. Melchior’a
göre idarecilik, e¤itim ö¤retim programlar›n›n gö-
zetim alt›nda tutulmas›n› sa¤lar. Neagley, modern
okul yöneticili¤i için, pozitif demokratik hareket-
li, s›n›f e¤itiminin gelifltirilmesine yönelik olmakla
beraber, ö¤renci, ö¤retmen, yönetici ve velileri
kapsad›¤›n› iddia eder. 

EEttkkiinn  ‹‹ddaarrii  YYöönneettiimmii  GGeerrççeekklleeflflttiirrmmeenniinn  YYoo--
lluu  NNeeddiirr??    

Okul idarecileri, birkaç sebepten okul içer-
sinde en önemli kiflidir, okul stratejisi ne olursa ol-
sun okul personeli, müdürün okuldaki perfor-
mans›na göre çal›flmaktad›r. Müdürler, ö¤retmen-
ler için en iyi ve en etkili motivasyon unsurudur.
Ö¤retmenler, iyi ya da kötü okul müdürünün mo-

tivasyonuna ve yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar.
Bütün ö¤retmenlerin kendisine göre problemleri
vard›r, okul yöneticisi bunlar›n takipçisi olmal›,
ö¤retmenin problemleri s›n›f baflar›s›n› dolay›s›y-
la okul baflar›s›n› etkilemesine izin vermemelidir.

Etkin bir idare yönetimi için birçok yol var-
d›r. Himsel’e göre etkili bir patron ve lider olmak
isteyen,  etkili bir stratejist olmal›d›r. Bunu yapma-
n›n en iyi ve h›zl› yolu da mükemmel bir ifl plan›-
n› haz›rlamak ve uygulamaya koymakt›r. Okul yö-
neticileri çok iyi bir stratejik plana sahip olmal›d›r
çünkü okul yöneticileri bafl›na gelebilecek bütün
problemleri önceden tahmin edebilmeli, haz›rl›k-
lar›n› ona göre yapmal›d›r. Yöneticilerin kendi
kurumsal kimlikleri ve tav›rlar› olmal›d›r, olaylara
göre de¤iflen bir yap›s› olmamal›d›r.

AA)) YYüüzz  YYüüzzee  EEttkkiilleeflfliimmiinn  GGeelliiflflttiirriillmmeessii::  

Wiles, okul yöneticileri ve ö¤retmenlerin
tecrübe isteyen ö¤retim projelerinde dan›flman
olarak çal›flabilmesini savunur. Okul yöneticileri-
nin vazifesi, okulun müfredat›n› gelifltirmek ve ta-
kip etmekle sorumludur. Okul müfredat›n›n etkin
bir flekilde uygulanabilmesi hâlâ okul yöneticileri-
ne ve di¤erlerinin potansiyellerine ba¤l›d›r. Mü-
dürler, okul ö¤retmenlerinin performanslar›n› ta-
kip etmelidir. Herkes rahat olmay› sever, olumlu
ya da olumsuz bir motivasyon olmadan kimse ha-
reket etmeyi sevmez. Müdür, okul ö¤retmenleri,
ö¤rencileri ve di¤er çal›flanlar› ile zaman zaman
bire bir toplant›lar yapmal›, aksakl›klar› birinci
a¤›zdan duymal› ve onlara çözüm getirmelidir.
Müdür, ö¤retmenlerinin günlük ve haftal›k per-
formanslar›n› takip etmeli, arada bir s›n›flar›n› zi-
yaret etmeli. E¤er okul müdürü. ö¤retmenlerinin
kendilerini gelifltirmelerini istiyorsa, onlara rahat
bir ortam sa¤lamal›d›r. 

BB))  YYaapp››cc››  ÖÖ¤¤rreettiimm  TTeeflflvviikk  EEddiillmmeellii::

Yap›c› e¤itim ve ö¤retimi teflvik etmenin en
iyi yolu delile dayal› de¤iflimdir. Her zaman yeni
metotlar›n de¤erlili¤inin de¤eri, denenebilir ol-
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mas›d›r. Wiles, yeni metotlar› teflvik etmek, yap›c›
e¤itimi gelifltirmenin ilk ad›m› oldu¤unu belirtir.
‹kinci olarak, tecrübeli ö¤retmenler, yeni ö¤ret-
menleri, yeni fikirleri uygulamak için teflvik etme-
lidir. Okul müdürleri, okul personelini yaz çal›fl-
taylar›na göndererek yeni metotlar ve materyal
kullan›m› üzerinde personelini gelifltirmeyi amaç-
lamal›d›r. 

CC)) OOrrttaallaammaann››nn  AAlltt››nnddaakkii  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerree
YYaarrdd››mm:

Baz› ö¤retmenlere yard›m etmek okul ida-
recileri aç›s›ndan çok zordur. Bunlar; tembel, yafl-
l›, her fleye karfl›t, belirsiz davran›fll› ve yetersiz
ö¤retmenlerdir. Müdürler, bu tip ö¤retmenlerle
çal›fl›rken, onlar›n asla iflleri üzerine almak iste-
meyeceklerinin fark›nda olmal›d›rlar. Yöneticiler,
dikkatlerini, ö¤retmenler ve çal›flanlar›n bütünün-
de çal›fl›labilir bir ortam oluflturma üzerinde topla-
mal›d›rlar. Okul müdürleri için temel hedef, bütün
elemanlar›n› kucaklamak, aralar›nda pozitif at-
mosfer oluflturmak, ö¤retmenleri de¤iflik koflullar-

da ve durumlar için motive edebilmelidir. 

DD))  BBaaflflaarr››ss››zz  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerree  YYaarrdd››mm::    

Okul müdürleri, yaln›zca okulun baflar›l›
olup ya da olmamas›ndan sorumlu de¤ildir. Ö¤-
retmenler ile ö¤renciler aras›nda köprüdürler. Bu
aç›dan ö¤retmenlerin baflar›lar› çok önemlidir.
E¤er ö¤retmen yard›m almaya haz›rsa, müdür bu-
nu baflkalar›na belli etmeden ö¤retmenin durumu
kavrama yetene¤ini, de¤erlendirme zorluklar›n›
ve zafiyetlerini, haks›zl›¤a u¤rad›¤›n› iddia etti¤i
hususlar› ve yard›m ihtiyac› hissetti¤i k›s›mlar› tes-
pit etmelidir. Ayr›ca, müdürün kendi tespit etti¤i
alanlarda da yol göstermesi baflar›s›z olan ö¤ret-
menin faydas›na olacakt›r. Okul yöneticisi, baflar›-
s› düflük ö¤retmenine karfl› hassas olmal›, sor-
maktan çekindi¤i ya da çekingenli¤inden dolay›
soramad›klar›n› soracak ortam haz›rlamal›d›r.  

EE))  HHiizzmmeett  ‹‹ççii  EE¤¤iittiimm::

Ö¤retmenler aras›nda, pozitif ortamlarda
olacak bir rekabet, e¤itim kalitesi aç›s›ndan fayda-
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l› olabilir. Okul müdürü, pozitif ortam› bozmamak
için gayret sarf etmelidir. Ö¤retmenlerden yeterli
olmayanlar›n›, hizmet içi e¤itim, çal›fltaylar, kon-
feranslar, çal›flma gruplar›, okullar aras› ziyaretler,
dersler ve elemanlar› gelifltirme günleri ile baflar›-
s›z olan ö¤retmenleri daha yeterli hâle getirebilir.
Baz› ö¤retmenler, bu aktivitelerin gerekli olmad›-
¤›n› düflünür ve karfl› dururlar. Okul yöneticisi
bunlar› idare etmeyi bilmeli, bu ö¤retmenlere kar-
fl› otoritesini zaman›nda koyamaz ve bunlar etkin
hâle gelirlerse e¤itim zorlafl›r. Hizmet içi e¤itimler,
bütün elemanlar kat›l›r ve herkes katk›da bulu-
nursa çok iyi sonuçlar al›nabilir. 

FF))  EE¤¤iittiimm  MMaatteerryyaalllleerrii  TTeeddaarriikk  EEttmmee::

Ö¤retmeni, iyi e¤itim materyalleri ile des-
teklersek, daha iyi sonuçlar alaca¤›m›z kesindir.
Burada önemli olan seçti¤imiz materyallerin kali-
tesi ve kullan›fll›l›¤›d›r. Wiles’e göre di¤er önemli
bir husus da bu materyallerin kullan›m oran› ve
ihtiyaç oldu¤unda bu materyallerin seri bir flekil-
de s›n›fa ulaflt›r›lmas› son derece önemlidir. E¤i-
tim, ö¤retim ve yönetimin gelifltirilmesi noktas›n-
da, e¤itim materyallerinin do¤ru seçilmesi, do¤ru
zamanda bulunmas› son derece önemlidir. Özel-
likle, e¤itim materyallerinin daha çok kullan›ld›¤›
ve ihtiyaç duyuldu¤u fen ve bilgisayar derslerinde
bu daha da önemli hâle gelmektedir. 

EEttkkiillii  ‹‹ddaarree  YYöönneettiimmii  ÖÖ¤¤rreennccii  BBaaflflaarr››ss››nnaa
NNaass››ll  TTeessiirr  EEddeerr??

Okul idarecileri ve ö¤retmenler e¤itimde
son yap›lan de¤ifliklileri takip etmelidir.  Her y›l
e¤itimde yeni metotlar gelifltirilmekte bunlar›n ta-
kibi gerekmektedir. Bunun için okul, e¤itim ile
alakal› magazin, dergi ve kitaplara abone olmal›-
d›r. Okul zaman›nda belli aral›klarla, ö¤rencilerin
baflar›s› ölçülmeli. Bu s›navlarda;

Okulda her bir s›n›f kendi içinde,

Bütün ayn› dereceli s›n›flar kendi grubun-
da,

‹lçedeki di¤er ayn› statüdeki okullarda,

‹ldeki ayn› statüdeki okullar aras›ndaki yeri
görülebilmelidir. 

Üniversitelerle ortak çal›flma gruplar› olufl-
turarak, belli bir baflar› ortalamas› al›narak bu ya-
p›labilir. 

11))  EE¤¤iittiimm  MMaatteerryyaalllleerrii  SSaa¤¤llaammaa::

Aktif idarecilik ve etkin yönetim ö¤rencinin
baflar›s›n› artt›rmak için yeterli de¤ildir. S›n›flar,
ders materyalleri ile dolu olursa de¤erli olur. Ne
kadar çok materyal olursa, ö¤renciler kendilerini
o kadar yetifltirmeleri mümkün olacakt›r. Fen ve
Bilgisayar derslerinin materyal olmadan yap›lmas›
düflünülemez bile. 

22))  ÖÖzzeell  EE¤¤iittiimmee  MMuuhhttaaçç  ÇÇooccuukkllaarr››nn  SS››nn››ffllaarr››::  

Bugünün ö¤rencileri ve ö¤retmenleri gele-
cekte daha iyi flartlarda ayr›lm›fl s›n›flarda ders ifl-
leyecekler. Morehead’a göre bugün normal e¤itim
veren okullarda, özel e¤itime ihtiyac› olan ö¤ren-
ciler, normal ö¤rencilerle genifl bir alanda zorluk-
larla ders ifllemek zorunda kal›yorlar. Okul yöne-
ticileri, s›n›flar›, özel e¤itime muhtaç çocuklar›n
ihtiyaçlar› ve ilgilerine göre düzenlemelidir. Bu
çocuklar ancak bu flekilde baflar›l› olabilirler. Di-
¤er bir flekilde yard›ma muhtaç ö¤rencilerden bir
verim elde edemeyiz. 

33))  SS››nn››ffllaarrddaakkii  ÖÖ¤¤rreennccii  SSaayy››ss››::

S›n›ftaki ö¤renci say›s›n›n ö¤rencinin bafla-
r›s› üzerinde önemli bir etkisi vard›r. Ö¤renci say›-
s›n›n ortalama say›n›n üzerinde olmamas›na dik-
kat edilmelidir. S›n›ftaki ö¤renci fazlal›¤›, ö¤ret-
menin s›n›fta herkese yeterli derecede zaman ay›-
ramamas› demektir. Dr. Anderson, ö¤renmenin
ve ö¤retmenin en iyi yolunun birebir e¤itim oldu-
¤unu, kalabal›k s›n›flarda ö¤renmenin pek pratik
olmad›¤›n› vurgular. Biz s›n›flar›m›z› 24 kifli olarak
devam eder, üç gruba böler ve her e¤itici sekiz ki-
flilik gruplarla çal›flm›fl olur. Okul yöneticilerinin,
imkânlar› dahilinde ise ortalamadan fazla ö¤renci
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almamalar›, hem okulun hem de ö¤rencinin bafla-
r›s› aç›s›ndan gereklidir. 

OOkkuullaa  KKoonnuussuunnddaa  UUzzmmaann  KKiiflfliilleerrii  ÇÇaa¤¤››rrmmaa::  

Birçok okul yöneticileri de¤iflik konularda
uzmanlar›, ö¤retmenlerini bilgilendirmek amac›y-
la, okullar›na davet etmektedirler. Mesela hemen
her okulda bir resim ve sanat hocas› vard›r. Üni-
versitelerde bu konuda uzmanlaflm›fl hocalar›m›-
z›, yeni metotlar ve sistemler hakk›nda bilgi almak
amac›yla, okulumuza ça¤›rsak, ebetteki çok fay-
dal› olacakt›r. 

66))  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerree  DDeerrss  PPllaann››  HHaazz››rrllaammaa  KKoo--
nnuussuunnddaa  YYaarrdd››mm::

Birçok ö¤retmen özellikle de yeni ö¤ret-
menler, ders plan› nas›l haz›rlan›r tam bilmiyorlar.
Ders plan› iyi yap›lmadan girilen s›n›flar da baflar›
tabiî ki tesadüfe kalmaktad›r. Ders plan› yap›lma-
m›fl bir ders, iyi organize olamam›fl demektir. Ub-

ben’in bu konudaki bulgular› flöyledir;  e¤er ö¤-
retmenler, e¤itimin amaçlar›n› iyi tan›r, s›n›ftaki
önceliklerini iyi tespit eder, e¤itim metotlar›, ifl-
lemleri, materyal ve ö¤renci aktivitelerini birbiriy-
le uyumlu olursa, s›n›fa haz›rl›kl› girilirse, geliflim
ve özet de¤erlendirme tekniklerini iyi kullan›rlar-
sa test skorlar› baz›nda ö¤renci baflar›s›n› artt›rm›fl
demektir. Böyle bir ders plan›, ö¤retmenin güve-
nini ve güvenli¤ini emin hâle getirir. 

EEttkkiinn  DDeerrss  UUyygguullaammaass››::  

Bir dersin plan›n›n haz›rlanmas› kadar, uy-
gulanmas› da önemlidir. Ubben’e göre tecrübeli
ve alan›nda uzman ö¤retmenler, derslerini daha
verimli hâle getirmek için farkl› uygulamalar yap›-
yorlar. Bunlar; çeflitli ders metotlar›n› kullanma,
heyecanl› ders anlat›m›, aç›klamal›, ö¤rencilerle
konuflarak, araflt›rma yapt›rarak, görev paylafl›m›,
kan›tlama ve problem çözme gibi. Dersi iyi uygu-
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laman›n en iyi yolu, ö¤rencilere verilmek üzere
haz›rlanan ileri ö¤renme organizasyonlar› ile
mümkündür. Bir ders plan› çok iyi haz›rlanm›flsa
bile, uygulamas› iyi de¤ilse istenen neticeyi ver-
meyecektir.  Ubben’in teorisine göre, okul yöneti-
cileri,  her bir ö¤retmenin ders plan› haz›rlama ka-
biliyetinden, de¤erlendirme metotlar›n›, not dere-
celendirmelerini, vazifelerini zaman›nda yapabil-
mesini, ifl birli¤i ile ö¤renme, ö¤retimde ba¤›ms›z-
laflma gibi konularda yeterli olduklar›ndan emin
olmal›d›r.  

88))  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  vvee  EElleemmaann  TTeemmiinnii::

Ö¤retmen ve eleman temini okulun baflar›l›
olmas›ndaki en büyük faktörlerden biridir. Okul
yöneticileri okulu için eleman seçme flans› oldu-
¤unda çok dikkat etmek zorundad›r. Okul yöneti-
cileri, okul için do¤ru eleman› seçerlerse sonra-
dan olabilecek birçok problemin önüne geçmifl
say›l›rlar. Ülkemizde okul müdürlerinin bugün
için kendi ö¤retmenini seçme flans› yoktur. Millî

E¤itim Bakanl›¤›n›n görevlendirdi¤i ö¤retmenleri
kullanmak zorundad›r. Amerika’da, ö¤retmenler,
okul kurulu dedi¤imiz kurul taraf›ndan seçilmek-
te ve sözleflme usulüne göre al›nmaktad›r. Bu da
ö¤retmeni daha iyi çal›flmas› için teflvik edici ol-
maktad›r.

ÖÖ¤¤rreettmmeenn  vvee  EElleemmaannllaarr››  EE¤¤iittiimmddeenn  GGeeççiirr--
mmee::

Okul yöneticileri, ö¤retmenin nerede çal›fl-
t›¤›ndan emin olmal›d›r. Okul yöneticileri ve ö¤-
retmenleri çal›flt›klar› çevrenin özelliklerini, önce-

liklerini ve ilgilerini iyi bilmelidir. Baz› k›rsal alan-
larda en iyi meslek itfaiyecilik ya da odunculuk-
tur. Bu bölgedeki halk›n ço¤unlu¤u geçimini bu
mesleklerden kazanmaktad›r. Dolay›s›yla, çocuk-
lar›n ço¤unlu¤unun dikkati hep bu mesleklerle
alakal› fleylerde olacakt›r. Bir baflka alanda, önce-
lik turizmdir. Yöneticiler ve ö¤retmenler okul ak-
tivitelerinde, derslerde bu konulara önem verme-
si çocu¤un dikkati ve bölgenin o alanda geliflimi-
ne katk›da bulunacakt›r.
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Dünün, bugünün ve yar›n›n insan mimarla-

r›… Doktorunda, iflçisinde; anada babada herkes-

te bir çizgisi var bu yüce mimarlar›n.

Eli öpülesi bafl üstünde gezdirilesi ö¤ret-

menlerimiz hak ettikleri de¤eri, sevgiyi görüyorlar

m› acaba? Toplumun gözünde, kendi gözlerinde

nerdeler? Görev ve sorumluluklar›n›n tam anla-

m›yla bilincindeler mi?

26-30 Haziran 2006 tarihleri aras›nda Özel

Gaziantep Kolej Vakf› Okullar›’nda, Millî E¤itim

Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen, “Küreselleflme

ve AB Sürecinde Türk Millî E¤itim Sistemi” adl›

komisyonda ö¤renci temsilcisi olarak yer ald›¤›m

XVII. Millî E¤itim fiûras›’na kat›ld›m. Bana yaflatt›-

¤› bambaflka bir atmosferle, hayat›m boyu unuta-

mayaca¤›m hâllere ve görüfllere tan›k oldum. Bu-

rada konudan ziyade as›l dikkatimi çeken fley, bü-

tün önyarg›lar›m›n de¤iflmesine neden olan, ö¤-

retmenlerimizin, idarecilerimizin, en az› 10-15 y›l-

l›k emektarlar›m›z›n görüflleri, tutum ve davran›fl-

lar›yd›. Kitaplarda okudu¤um ve “hani nerede?”

demekten kimi zaman kendimi alamad›¤›m ö¤ret-

menler, e¤itimciler iflte oradayd›. Hepsi de, ben

ve benim gibi düflünen milyonlarca ö¤renci için

bir fleyler yapmak, engelleri, duvarlar› y›kmak

için tüm benlikleriyle bir araya gelmifl çabal›yor-

lard›. Bendeki; “Baflar›s›zl›¤›n tek nedeni ö¤renci-

dir, ö¤retmen ikinci plandad›r.” fleklindeki üzüle-

rek kabullendi¤im önyarg›, içinde bulundu¤um

baflar› kokan atmosferde tamamen tersine döndü.

Çünkü o yüce emektarlar; baflar›s›zl›¤›n, baflar›ya

engel etkenlerin temelinde, bir yerlerde kendi ek-

sikliklerini, yanl›fllar›n› görüyorlar ve onun üzeri-

ne hep birlikte e¤iliyorlard›. Hatta objektif bak›fl
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XVII. M‹LLÎ E⁄‹T‹M fiÛRASI

CEYDA YALIM*

* Abdülkadir Konuko¤lu Anadolu Ö¤retmen Lisesi Ö¤rencisi / GAZ‹ANTEP
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aç›s›na sahip o mimarlar aras›nda tek tarafl› bak›fl

aç›mla, yani sadece ö¤renci bak›fl›yla bulunan be-

nim bile “Bu sorunun nedeni çocuktur, ailedir.”

dedi¤im yerde, bu yüce emektarlar, en ince nok-

tadan, en ince ayr›nt›dan bile kendilerini sorumlu

tutabiliyorlar. Bu ne fedakarl›k, ne özveridir böy-

le? Gitti¤im her gün, her bölümde ayr› ayr› etki-

lendim tan›k olduklar›mdan ve e¤ilimli oldu¤um

bu kutsal mesle¤e, bu yüce temsilciler sayesinde

daha da hayran kald›m. 

Evet, belki bizim için neler düflünüp neleri

gerçeklefltirmeye çal›flt›klar›na, ne çabalar göster-

diklerine, hepimiz ayr› ayr› yak›ndan tan›k olam›-

yoruz. Fakat befl günlük süre içerisinde, ö¤renci-

ler ad›na kat›ld›¤›m bu dopdolu etkinlikte gösteri-

len duyarl›l›k, sorunlar ve üzerinde yo¤unlafl›lan

çözümler bana flu gerçe¤i gösterdi: Sorun e¤er sa-

dece yüce mimarlar›m›zda olsayd› ülkemizde ger-

çekten ‘e¤itim sorunu’ bu kadar ciddi boyutta ol-

mazd›. Çünkü onlar sorunun ne oldu¤unu, ner-

den-kimden kaynakland›¤›n› ve çözümünü çok

iyi biliyorlar. Ancak çözüm yaln›zca onlar›n çaba-

lar›yla olmuyor. Çözüm ipinin bir ucuna s›ms›k›,

tüm kararl›l›klar›yla sar›l›yorlar fakat ipin bir ucu

ne yaz›k ki, ço¤unlukla yerde kal›yor. Çünkü ipin

di¤er ucundan tutmas› gereken halk›m›z, gerçek

sorunun, e¤itimin öneminin ve gereklili¤inin tam

anlam›yla bilincinde de¤iller. 

Burada flapkas›n› önüne al›p düflünecekler

ve çözüm üretecekler, karfl›l›kl› etkileflime ve uy-

gun ba¤lamlara sahip olmak durumundalar. So-

run ve çözüm tek tarafl› de¤il. Bu yüzden soruna

çözüm oluflturacak e¤itimci-e¤itilen ikilisinin bir-

biri üzerinde yapt›r›c› ve suçlay›c› etkisinden ziya-

de yapan-yap›c› konumunda olmas› gerekiyor.

Ben yine ve üstüne basa basa vurgulamak istiyo-

rum ki, e¤itim aç›s›ndan ülke genelinde ne yaz›k

ki çok gerilerde kald›¤›m›z bu güneydo¤u ilimiz-

de, e¤er e¤itimcilerimiz neyin ne, nas›l olmas› ge-

rekti¤inin gerçekten çok iyi bilincindelerse, di¤er

memleketlerde bulunan emektarlar›m›za karfl› en

ufak bir flüphem yoktur. Yeter ki bizler bu gerçek

karfl›s›nda ad›m at›lmas›n› bekleyenlerden de¤il,

ad›m atmas›n› bilenlerden olal›m.

e¤it imBilim ve Aklın
Aydınlığında
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‹lkö¤retim Programlar›-

n›n tan›t›m› için Millî E¤itim Ba-

kanl›¤› Baflö¤retmen salonunda

düzenlenen toplant›da konuflan

Millî E¤itim Bakan› Doç. Dr.

Hüseyin Çelik, yeniledikleri il-

kö¤retim müfredat›n›n özellikle

veli aya¤›n› oluflturmak üzere

bugünden itibaren önemli bir

tan›t›m kampanyas› bafllatt›kla-

r›n› söyledi. 

Bilgiye ulaflma ve bilgiyi

yeniden üretme yollar›n›n de-

¤ifltirilmemesi hâlinde dünya-

n›n gerisinde kal›naca¤›n› belir-

ten Millî E¤itim Bakan› Doç. Dr.

Hüseyin Çelik, “De¤iflerek an-

cak geliflebiliriz. De¤iflim anla-

y›fl›n›n ancak ve ancak e¤itim

ile mümkün olabilece¤ine ina-

n›yoruz” dedi. 

Bilgiye sahip olman›n

yeryüzündeki en büyük zengin-

lik unsuru oldu¤unu ifade eden

Millî E¤itim Bakan› Doç. Dr.

Hüseyin Çelik teknoloji yo¤un

çal›flman›n, bilgiyi üretmenin ve

bilgiyi anlaml› hâle getirmenin

yeryüzünde zenginli¤e giden

en önemli kilometre tafllar› ol-

du¤unu kaydetti. 

Millî E¤itim Bakan› Doç.

Dr. Hüseyin Çelik, kampanya

kapsam›nda “Ezber Bozuldu”

afifli haz›rland›¤›n› belirterek,

“Ö¤rencilerimiz bilgi deposu

de¤ildir. Ö¤rencilerin kafas›na

bilgi doldurmak marifet de¤il-

dir. Bizim 'ezberci' dedi¤imiz

e¤itim yöntemimiz buna daya-

n›yordu. De¤ifltirdi¤imiz müf-

redatta esas olan fley, ö¤retmen

merkezli bir e¤itimdi. Ö¤ret-

men adeta konferansç› mahi-

yetindeydi, ö¤renciler pasif al-

g›lay›c›lar konumundayd›” di-

ye konufltu. 

Çocuklara ö¤renme me-

totlar›n›, neyi, nas›l bulacaklar›-

n›, anlaml› bilgiye dönüfltüre-

ceklerini ö¤reteceklerini söyle-

yen Millî E¤itim Bakan› Doç. Dr.

Hüseyin Çelik tüm bilgileri yük-

leme gayreti içinde de olmaya-

caklar›n› söyledi. Doç. Dr. Hü-

seyin Çelik, haz›rlad›klar› “Söz

Bende” afiflinin ise ö¤renci mer-

kezli e¤itim anlam›na geldi¤ini

ifade ederek, “Bu, flimdi art›k

ö¤renciler konuflacak ö¤ret-

menler dinleyecek anlam›na

gelmez. Yeni müfredat›m›z›n

dayand›¤› temel anlay›fl, e¤iti-

mi e¤itimin muhatab› olan ö¤-

renciyle paylaflmakt›r. Onunla

birlikte düflünmek, onu do¤ru-

dan sürece dahil etmektir. Ö¤-

renci merkezli e¤itimden kast›-

m›z budur” diye konufltu. 

Kampanya kapsam›nda

bir milyon eve tan›t›m broflürü

‹LKÖ⁄RET‹M PROGRAMLARI

TANITIM TOPLANTISI
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göndereceklerini söyleyen Millî

E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin

Çelik, flöyle devam etti: “Müfre-

dat›n çok önemli bir aya¤›, des-

tekleyici unsuru, velilerimizdir.

Velilerimiz e¤itimde olmazsa

olmaz paydafllar›m›zd›r. Velile-

rimize biz müfredat› niçin de-

¤ifltirdik, yeni müfredat›m›z

çocuklar›m›za neyi kazand›ra-

cak, daha önceki müfredat ne-

yi kaybettiriyordu, bunu anla-

taca¤›z, anlatmak zorunday›z.

E¤er ö¤retmen-ö¤renci-veli ve

okul idaresi, bu dörtlü ayn› ka-

re içinde buluflmazsa biz e¤i-

timden bekledi¤imiz sonuçlar›

elde edemeyiz.”

Yeni müfredat›n bir süre-

den beri uyguland›¤›n› anlatan

Millî E¤itim Bakan› Doç. Dr.

Hüseyin Çelik “Bu sene 6. s›n›-

fa kadar uygulan›yor. Gelecek

sene 7. s›n›f da dahil olacak.

Zamanla yeni müfredat›m›z

tüm ilkö¤retim okullar›nda uy-

gulanm›fl olacak” dedi. 

Bu süreç tamamland›ktan

sonra OKS’yi kald›racaklar›n›

aç›klayan Millî E¤itim Bakan›

Doç. Dr. Hüseyin Çelik “Bunu

yapt›¤›m›z zaman s›navlara

paydos, herkes can› nereye is-

terse oraya gidecek. Böyle bir

fley söz konusu de¤il” dedi.

Doç. Dr. Hüseyin Çelik, 10 Mart

Cuma günü bir bas›n toplant›s›

düzenleyerek OKS’yi kald›rd›k-

tan sonra izlenecek yönteme

iliflkin bilgi verece¤ini söyledi.

Millî E¤itim Bakan› Doç. Dr.

Hüseyin Çelik, “Ö¤rencilerle il-

gili ölçme ve de¤erlendirme

yönteminin ne olaca¤›n›, bu-

nun yerine ne getirece¤imizi,

bütün bu süreci paylaflaca¤›z”

dedi. Yenilenen program› inter-

net sistemi üzerinden kamu-

oyuna sunacaklar›n› bildiren

Çelik, bir ay boyunca herkesin

bu konuyla ilgili elefltirilerine,

önerilerine ve katk›lar›na aç›k

olacaklar›n› söyledi. 

Millî E¤itim Bakan› Doç.

Dr. Hüseyin Çelik, flöyle devam

etti: “Elimi tafl›n alt›na sokma-

dan, hiçbir tart›flmaya girme-

den, suya sabuna kar›flmadan

bakanl›k yapabilirim. Arkadafl-

lar›m da bürokratl›k yapabilir.

E¤er yanl›fl yaparsak, bünyeyi

tahrip eden bir ur varsa bu-

nunla ilgili cerrahi ameliyat

yapmazsak, bizim buralarda

bulunmam›z›n anlam› yok.

Biz millet, memleket hat›r›na

bunu yap›yoruz. 

Geçen sene s›n›fta kalan-

larla ilgili olarak k›yamet kopa-

r›ld›. Bunlar› bir üst s›n›fa ge-

çirin. Popülizmi esas alan bir

bakan, halk›n ve ailelerin nez-

dinde kahraman olmak için

bunu yapard›. Milletim, mem-

leketim için bunu yapmad›m.

Bundan sonra da yapmayaca-

¤›m. Popülizmle bu memleket

bir yere varmaz. ‹ktidarlar oy

kayg›s› güderek e¤itimi planl›-

yorsa, o e¤itim bizi hiçbir yere

götürmez.”

Anadolu Liseleri’nin 5 y›la

ç›kar›laca¤›na iliflkin bas›nda ç›-

kan haberin do¤ru olmad›¤›n›

bildiren Millî E¤itim Bakan›

Doç. Dr. Hüseyin Çelik flöyle

konufltu: “Anadolu Liselerinin

5 y›la ç›kar›lmas› söz konusu

de¤il. Geçen sene bizim 5 tane

okulumuzda 1+4 uygulamas›

yap›l›yordu. Bu y›l da bize mü-

racaat eden okullar içerisinde

de¤erlendirme yapt›k. 4 okulu-

muza daha 1+4 uygulamas›

için izin veriyoruz. 

Geçen y›l 5 okulun hepsi

‹stanbul'dayd›. Bu y›l ‹stan-

bul'un d›fl›na ç›kar›yoruz. An-

kara, ‹zmir, Bal›kesir, ‹stanbul

Anadolu yakas›ndaki okullara

da 1+4 uygulamas› için izin

veriyoruz. Türkiye’de 800 kü-

sur Anadolu Lisesi oldu¤unu

düflünürsek 800 Anadolu Lisesi

içerisinde 8-9 okulda 1+4 uy-

gulamas› yap›lmas›, yüzde 1'e

tekabül eder. Yüzde 1'inde böy-

le bir uygulaman›n olmas›, bü-

tün Anadolu Liseleri'nin 5 y›la

ç›kar›laca¤› anlam›na gel-

mez.”

‹lkö¤retim Genel Müdürü

Yüksel Özden de haz›rlad›klar›

modelin uzun emekler sonra-

s›nda ortaya ç›kt›¤›n› söyledi.
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Millî E¤itim Bakan› Doç.

Dr. Hüseyin Çelik ile Türkiye

Seyahat Acentalar› Birli¤i (TÜR-

SAB) Genel Baflkan› Baflaran

Ulusoy aras›nda,     imzaland›.

Millî E¤itim Bakan› Doç.

Dr. Hüseyin Çelik, imza töre-

ninde yapt›¤› konuflmada, MEB

ve TÜRSAB iflbirli¤inde Ata-

türk’ün 125. do¤um y›l dönümü

çerçevesinde bafllat›lan ve Tür-

kiye çap›nda düzenlenen e¤itim

gezilerinin bu y›l da sürece¤ini

söyledi.

Finansman› MEB taraf›n-

dan karfl›lanan gezi projesiyle

24 bin ö¤rencinin Çanakkale

fiehitli¤i’ni ziyaret etti¤ini bildi-

ren Millî E¤itim Bakan› Doç. Dr.

Hüseyin Çelik, gezilerin birer

co¤rafya ve tarih dersi oldu¤u-

na dikkati çekti. Doç. Dr. Hüse-

yin Çelik, “50 gün co¤rafya

dersi yerine bir kere oraya gi-

dilmesini sa¤lamak daha an-

laml›d›r” diye konufltu. 

Millî E¤itim Bakan› Doç.

Dr. Hüseyin Çelik, son dönem-

de 50 trilyon TL harcanarak, Ça-

nakkale fiehitli¤i’nin düzenlen-

di¤ini, Çanakkale’nin çok

önemli bir iç turizm destinasyo-

nu hâline geldi¤ini bildirdi.

Bir milletin sadece maddi

varl›klar›yla övünerek, kendi

zenginli¤inden söz edemeyece-

¤ini dile getiren Millî E¤itim Ba-

kan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik,

“Bunlar manevi zenginli¤imiz-

dir. Bu bilinci çocuklar›m›za

afl›lamak, vatan millet sevgisini

gerçekten yaflatarak vermek

için çal›fl›yoruz” dedi.

Türkiye’nin istihdam sa¤-

lamak aç›s›ndan bir numaral›

alan›n›n turizm oldu¤una iflaret

eden Millî E¤itim Bakan› Doç.

Dr. Hüseyin Çelik, flunlar› kay-

detti: “Mesleki e¤itimde de tu-

rizmin ön plana ç›kart›lmas›

gerekiyor. Kültür Bakanl›¤›n-

dan MEB’e devredilen turizm

e¤itim merkeziyle ilgili 23

Mart’ta ‹stanbul'da protokol

imzalayaca¤›z. Protokolün

mahiyeti, turizm istihdam› me-

selesinin e¤itim boyutuyla bir-

likte götürmek sektördeki ele-

manlar› e¤itmek, yeni eleman-

lar kazand›rmakt›r.”

TÜRSAB Baflkan› Baflaran

Ulusoy da gençlere tarih bilinci

afl›lanmas›nda e¤itim gezileri-

nin önemine dikkat çekerek,

“Ülkeyi bize emanet edenlere

borcumuzun ödenmesinde de

bu gezilerin önemli bir yeri

var” diye konufltu.

Çelik ve Ulusoy daha

sonra protokolü imzalad›. Ba-

kan Çelik, Ulusoy’a katk›lar›n-

dan dolay› takdir belgesi verdi.

18 MART ÇANAKKALE VE CUMHUR‹YET
E⁄‹T‹M GEZ‹LER‹
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Millî E¤itim Bakan› Doç. Dr.

Hüseyin Çelik, Bahçeflehir U¤ur

E¤itim Kurumlar› taraf›ndan An-

kara Hilton Oteli’nde düzenle-

nen “Kifliye Özgü Ö¤retim Mo-

deli”nin tan›t›m toplant›s›na ka-

t›ld›. Burada konuflan Millî E¤i-

tim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin

Çelik, bu projeye katk›da bulu-

nanlara e¤itimde küreselleflme-

nin ne oldu¤unu kavrad›klar› ve

Türkiye’yi bu anlamda dünyaya

açt›klar› için teflekkürlerini iletti.

Gitti¤i her ilde “Küresellefl-

me Sürecinde Türkiye” bafll›kl›

bir konferans verdi¤ini belirten

Millî E¤itim Bakan› Doç. Dr.

Hüseyin Çelik, “Yaflad›¤›m›z

dünyan›n fark›nda olmazsak,

biz kendi içimize kapan›r ve bu

bafl döndürücü rekabet içeri-

sinde olan dünyan›n çok çok

gerisinde kal›r›z. Atatürk’ün

bize gösterdi¤i o muas›r mede-

niyet seviyesinin üstüne ç›kma

ideali, kendi içimize kapana-

rak adeta ipek böce¤i politikas›

uygulanarak yakalanamaz”

diye konufltu.

Bireyi oldukça önemsedik-

lerini ifade eden Millî E¤itim Ba-

kan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik,

Pakistan depremine yard›m için

okullarda bafllatt›klar› kampan-

yalar› hat›ratt›. 81 ile internet

arac›l›¤›yla bir metin gönderdi-

¤ini belirten Çelik, flöyle konufl-

tu:  “Biz Ankara’dan tufla bas›p

bilgileri gönderdikten iki saat

sonra Türkiye’nin 81 vilayetin-

deki okullar›n elindeydi. 3

günde 12 milyon dolar yard›m

topland›. Biz o zaman okulu,

il, ilçe milli e¤itim müdürünü

muhatap al›yorduk. fiimdi

Yüksekova’daki Ayfle, ‹psa-

la’daki Okan, Sinop’taki Tur-

gay, Mersin’deki Mehmet, Milli

E¤itim Bakanl›¤›n›n e¤itim oto-

ritesinin do¤rudan muhatab›

olacak.”

“Ö¤rencinin kafas›na bilgi

depolama” modelinin demode

oldu¤unu ifade eden Millî E¤i-

tim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin

Çelik, modern ça¤lar›n en bü-

yük keflfinin bireyin keflfi oldu-

¤unu belirtti. Bireyle demokrasi

aras›nda birebir iliflki oldu¤unu

söyleyen Doç. Dr. Hüseyin Çe-

lik, “Bizim e¤itim sistemimiz

ekonomiye, üretime duyarl› de-

¤il. Demokrasiye duyarl› hiç

de¤il. Antidemokratik yönetim-

lerde, totaliter yönetimlerde,

kitle e¤itimi vard›r, kitle muha-

tap al›n›r. Fert diye bir fley yok-

tur, fertler kellelerden ibarettir.

Despotik yönetimler insan› ke-

reste gibi alg›larlar. E¤itim ku-

rumlar› da onlar› tek tiplefltire-

cek kurumlard›r ama demok-

ratik yap›larda insanlar bu fle-

kilde görülmez; insanlar fert

olarak de¤erlendirilir, bireyi

keflfeder bireye önem verir” de-

di. 

Bilimin insanl›¤›n ortak ma-

l› oldu¤unu belirten Çelik, bu

projeyle ilgili olarak, “Bugün

Avustralya kökenli Yeni Zelan-

K‹fi‹YE ÖZGÜ Ö⁄RET‹M MODEL‹

TOPLANTISI YAPILDI
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da’da çal›flm›fl olan bilim ada-

m› ortaya bir fley koymuflsa biz

bunu kendi mal›m›z gibi sa-

hiplenece¤iz ve bundan gerek-

ti¤i flekilde yararlanaca¤›z. Her

konuda oldu¤u gibi e¤itimde

de küreselleflmeyi do¤ru alg›la-

mazsak slogan atmaya devam

ederiz, di¤er ülkeler de bafl›n›

al›r gider” diye konufltu. 

Kifliye özgü modelin, yap›-

land›r›c› modelin, enformatik

olmayan modelin ö¤renci mer-

kezli e¤itimi esas ald›¤›n› kay-

deden Millî E¤itim Bakan› Doç.

Dr. Hüseyin Çelik, “Ö¤retmene

seslenen ö¤renci diyor ki ‘Bana

söylersen unuturum, bana gös-

terirsen hat›rlar›m, beni sürece

dahil edersen anlar›m.’ Yap›-

land›r›c› e¤itim modeli budur”

dedi. 

Herkesin mutlaka ö¤rene-

bilece¤i bir ö¤retim stili oldu¤u-

nu vurgulayan Millî E¤itim Ba-

kan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik,

“Bizim, ‘sen geri zekâl›s›n, ne

de anlamazs›n’ diye kenara it-

ti¤imiz baz› çocuklar, hayat›-

n›n sonraki dönemlerinde bü-

yük baflar›lara imzalar atm›fl

insanlar olarak karfl›m›za ç›-

kabiliyor” dedi.

Yeni müfredata getirdikleri

ö¤renci merkezli e¤itimin, yap›-

land›r›c› ö¤retim yönteminin,

Bahçeflehir Üniversitesi taraf›n-

dan bir özel uygulama alan› ola-

rak ele al›nd›¤›n› belirten Millî

E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüseyin

Çelik, projenin, “müfredat›n bir

manada uygulamas›” oldu¤unu

söyledi. Bakanl›k olarak bu

projeye destek verdiklerini be-

lirten Millî E¤itim Bakan› Doç.

Dr. Hüseyin Çelik “Hangi ö¤re-

tim kurumu olursa olsun e¤i-

tim sektöründeki bütün kurum-

larla bakanl›k bu tarzda ifl bir-

li¤i yapmaya haz›rd›r” diye ko-

nufltu. 

Bahçeflehir Üniversitesi

Mütevelli Heyeti Baflkan› Enver

Yücel ise Bakanl›¤›n izin ver-

mesi hâlinde bu program› yeni

e¤itim ö¤retim y›l›nda uygula-

may› istediklerini aç›klad›. 

Türkiye’deki s›navlarla ilgili

konuflan Yücel, “Ülkemizde s›-

nav âdeta olmamas› gereken

bir fleymifl gibi gösteriliyor. S›-

navs›z hayat›n çok güzel ola-

ca¤› söylemlerini duyuyoruz.

Ancak s›nav sadece bizde de¤il

her yerde var. S›nav olmal›, s›-

nav ö¤retici olmal›; s›nav, ceza

ve ödül olmamal›” diye konufl-

tu.

Toplant›ya, Yarat›c› Ö¤ren-

me Sistemleri Merkezi direktörü

Yeni Zelandal› Prof. Dr. Barbara

Prashnig, Millî E¤itim Bakanl›¤›

üst düzey yöneticileri, üniversi-

te temsilcileri ile çok say›da e¤i-

timci kat›ld›.


