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FESLEĞEN!.. 
 

Caminin dış köşesinde bir tezgah! Üzerinde, fesleğen dikili saksılar! 
Yavaşladım; 

-‐ Fesleğenlerin büyüğü var mı? 

Duramazsın, korna çalıyorlar!.. Boş yer gözleyerek gazladım! 
Yüklenmiş bir beyaz fesleğen saksısını, arabanın arkasından yetişmeye 
çalışıyordu!  

-‐ Kaç para, dayı? 
-‐ On beş, ama sen ne versen olur!  

O gözler!.. Satamayacak diye öyle korkmuştu ki!... Allah kimseyi 
açlıkla terbiye etmesin!.. 
 

*** 
 

TAKİP ET, ABİ!.. 
 

Elimdeki adresi gösterdim yolda gördüğüm bir, iki Alman’a, kimi yanıt 
vermedi, yürüdü! Kimi “Bilmiyorum anlamına” iki yana salladı başını!  

 
Essen’in Tren İstasyonuna (Bahnhof) gelmişim!.. 

-‐ Türkçe bilen var mı?.. 
-‐ Buyur, abi!.. 
-‐ Şu adrese nasıl gidilir?.. 

Kağıda, sonra arabanın içine baktı!.. Arkada çocuklar ve eşyalar!.. 

-‐ Takip et, abi!.. 

Arabanın önünden koşmağa başladı!.. 
 

*** 
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TEK BARDAK ÇAY!..  
 

Bazen “Dul Ayşe”, bazen “Kuru Ayşe” derlerdi. Kimsesi, mahalleli 
idi! Evi, tek katlı bağdadi! Kapısı hep açık, kilidi tutmazdı ki! Çoğu kış 
akşamı Ayşe teyze bizde olurdu;  
 
- Musavver kızım, özledim sizleri bir kapıdan bakayım, dedim! 
- Kapıdan olur mu, hiç! Gel içeri, soba yanıyor, çay da demledim! 
- Madem ısrar ediyorsun, kıramam seni, biraz oturayım!.. 
 
Sobanın yakınına çökerdi Ayşe Teyze. 
 
- Çay ? 
- Yok be kızım! Zahmet etme! 
- Ne zahmeti, hazır. Biz de içeceğiz! 
- Sizinle beraber olmak için, tek bir bardak!. 
 
Ağır, ağır, yudum, yudum, yarıladı mı bardağı; 
 
- Kızım Musavver, bu çok demli olmuş, üzerine biraz sıcak su katalım 
mı?.. 
 
Gene, yarıladı mı bardağı; 
 
- Hele bak sen, şimdi de suyu çok gelmiş! 
- Uzat, dem koyayım Ayşe Teyze!.. 
 

Dul Ayşe Teyze, kış geceleri böyle ısınmaya çalışırken, eksiklik 
duygusu içinde “Tek bir bardak içerim” dedi ya, o tek bardak çayı işte 
böyle içerdi!   
 

Gözlerimde, ışıltısı bakır bir tasın, 
Kulağım, komşunun ayak sesinde, 

Varsın, bir yudum su veren olmasın 
Baş ucumda, biri bana “Su yok” desin de . 

… 
(Kemalettin Tuğcu) 

*** 
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GÜZEL YURDUMUN, GÜZEL İNSANI!.. 
 
 

 
 
 

*** 
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MUTTALİ OLDUM!.. 
 

Elazığ’da asker Halil! Eşimin yeğeni! Nişanlısına telefon eder ”İzmir’e 
geliyorum” diye! O da Muzaffer enişteyi arar (Halil’in babası) haber versin 
diye! 

-‐ Babacım, Halil İzmir’e geliyor! 
-‐ Ben şimdi muttali oldum! 
-‐ Geçmiş olsun, baba! 

Telefonu kapatır. Hemen annesini arar; 
-‐ Anne, Muzaffer babam hasta olmuş, üzüldüm. 

Annesi, dünürü Selma’yı arar; 
-‐ Selma’cım, büyük geçmiş olsun Muzaffer Bey kötü hastaymış, 

nesi var?.. 
*** 

 
KOMŞULUK HAKKI!.. 

 
O zamanlaaar, İşteee!..  

Arka komşumuz Pakize Hanım Karşıyaka’dan dönüyormuş, 
gecikmiş!.. Kış günleri kısa ya, etraf karanlık! Konak’tan troleybüse biner, 
babam Sabit Bey görür, kalkar yerini verir ve sonra saatine bakar; 
 

-‐ Hayır ola Pakize Hanım, neden sen bu saatte sokaktasın?.. 
 

*** 
 

YUMURTA, SÜT VE TİRİT!.. 
 

Büyük Harp delerek geçti! (1. Dünya Savaşı) Bir kaç tavuk, bir de 
Cemile adında keçileri vardı. Akşam oldu mu, Cemile gelir bodrumun 
kapısını boynuzlarıyla çalardı. Küçük kızın göreviydi, içeri alır, sabah 
kapıyı açar, Cemile çeker giderdi. 

Annesi, sık, sık hastaneden aldıkları kemikleri kaynatır, suyuna 
ekmek doğrardı. Bu yemeğe “tirit” diyordu. 

 
 Yumurta, süt ve tirit! Büyük Harp’te bunlarla doyuldu!.. 

 
*** 
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KALORİDİ EFENDİ!.. 

Ön adı Pavli!.. Rum asıllı İzmir Milletvekili! Seçiliş tarihi 2008. 
Hukukçu, Atina Üniversitesi Helen Tarihi hocası! Osmanlıcayı herkesten iyi 
bilen, halim, selim biri!.. 

Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi/Osmanlı Meclis-i Mebusan 
tutanakları; 

 
“21 Aralık 1913 Çarşamba! 

Celse açıldı…  İzmir/Aydın Vilayeti mebusu olan Rum Karolidi 
Efendi’nin ısrarla söz istediği görüldü: 

“Maruzatım çok mühim ve hayatidir. Ruznamenin (gündem) yoğunluğunu 
biliyorum, fakat benim izahatım da müstacel (ivedi) bir mevzu üzerinde 
Meclis-i Ali’nin hakemliğini zaruri kılıyor. Mesele memleketin vahdeti (birliği) 
ve huzuru ile alakalıdır (ilgilidir) 

Efendiler!.. İzmir’i görenler bilir, görmeyenlerinizin görmesini tavsiye 
ederim. Çünkü benim anlatacaklarımı, İzmir’i tanımadan hakikat olarak kabul 
etmek güçtür. 

 İzmir ve hatta bütün Ege, bir Rum-Ermeni-Musevi-Türk terkibidir ve 
asırlardan beri buranın sekenesi (halkı), aralarında vazife taksimi yapmış 
olarak hayatlarını sürdürmektedirler.  

Bugünkü siyasi iktidar fıkrasının (İttihad-i Terakki Fıkrası) İzmir 
Teşkilatı ve bilhassa başındaki zat (Celal Bayar) bu müesses, eskiden 
kurulmuş yaşama tarzını bozmakta, Türk çiftçiler için kooperatifler kurarak 
Rum ve Ermeni tüccarların müstahsil ile münasebetini kesmek istemektedir.  

Bilhassa Rumların elinden ticari, sınai, iktisadi işlerini almakta, 
ırkdaşları Türklere tahsis etmektedir. Rum ve Ermenilerin muvaffakiyetle 
yürüttükleri şimendiferleri de kendi ırkdaşlarına tahsis için bir “Şimendifer 
Mektebi” açmıştır 

Bütün bu teşebbüsler, Devlet-i Osmaniye’nin teşkilat bünyesini öylesine 
rahnedar (rahatsız) edecektir ki, Kanun-i Esasi ile teminat altındaki kadim 
haklar payimal (çiğnenmiş) olacak ve açık söylüyorum efendiler, müdafaa-ı 
nefis (canımızı savunma) başlayacaktır. Bu da huzur ve asayişin olduğu 
kadar, memleketin iktisadi ve ticari izmihlaline (gerileme) yol açacaktır.  
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İzmir mebusu olarak bu tehlikeyi ve aynı zamanda Kanun-u Esasi’nin 
ihlali olan tasallutu (saldırı) huzur-u alinize getirirken maruzatımı şöyle 
hulasa ediyorum. (Karolidi Efendi bu son cümleleri söylerken elinin büyün 
gücüyle kürsüyü yumruklar) 

İzmir’de, Aydın’da, Karesi’de (Balıkesir), Saruhan’da (Manisa), 
Menteşe’de (Muğla) bazı Türkler öteki unsurların kadim hakkı olan ticaret, 
sanayi işlerine el atıyorlar. Bu Kanun-u Esasi’nin (Anayasa’nın) bizim için 
ihlali demektir.“ 

*** 

GAZETELERDEN!.. 
 

6 Kasım 1918 de beş/on Ortodoks Papaz ile yüze yakın kişinin 
Kordon’da başlattığı olay, tüm İzmir’e yayıldı. Özellikle, İtalyan Mahallesi 
ile Türk Mahalleleri hedef alınmıştı. Anadolu Gazetesi, bu olaylarla ilgili 
şöyle yazdı; 

 
“Aya Fotini Kilisesi’ne Yunan Bayrağı çekilirken, avukat veya 

doktor olduğu söylenen bir şahıs, binlerce azgın ve çılgın ayak takımı 
önünde bir konuşma yapmış, Osmanlı hakimiyetini tahkir edip, Türklerin 
haysiyetine tecavüz etmiştir. Güvenlik kuvvetlerinin, bu şahıs hakkında 
dikkatini çekeriz....” 

 
Aynı gazetenin, 10 Kasım 1918 tarihli sayısında da, aşağıdaki bilgi 

vardı; 
 
“Çarşamba günü Aya Fotini Kilisesi’ne Yunan bayrağı çeken ve 

beraberindekilere, kanlarının son damlasına kadar Türklerle mücadele 
edeceklerine dair yemin ettiren kişinin, Dr. Stefanopulos olduğu 
anlaşılmıştır.” 

 
6 Kasım olayları her geçen gün gelişerek sürmüş, her gün değişik 

hüviyetler içinde, Yunan yetkili kişileri İzmir’e gelmiş ve propagandaya 
hızla devam etmişlerdir.  

 
Örnek olarak, Yunan Adalar Valisi Papa Zafiropulos’un gelişini 

gösterebiliriz.  
 



 

 
 

9 

 Papa Zafiropulos,  
 
“Muhtemel bir Yunan çıkarmasının hazırlığı, Rum milis güçlerinin 

teşkilatlandırılması ve silahlandırılması, İzmir civarıyla, bağlı sancak ve 
kazalarda oturan Rumların İzmir’e getirtilmesi” görevleriyle, İzmir’e 
gönderilmişti. 

 
23 Kasım 1918 tarihli “Köylü Gazetesi”, Papa Zafiropulos’un gizli 

ziyaretini ve bu ziyaretin hedeflerini, haber olarak açığa çıkardı.  Bütün bu 
olayların çıkarılma amacı;  

 
“Bir yandan Türkleri sindirip kaçırmak, diğer yandan İtilaf 

Devletleri’nin yetkililerine sayısal olarak Türkler’den fazla olduklarını 
göstermekti...”  
 

Bu arada, “Vıctorio Emanuelle” adlı İtalyan savaş gemisi, Fransızlara 
ait torpil arama gemisi İzmir’e demirlemişti. İtalyanlar ve Fransızlar’ın da 
İzmir’de gözü vardı.  

 
Telaşlanan Venizelos Hükümeti, Komutan Mavridis’i Sivastopol’da 

bulunan İstanbul Yüksek Komiseri Galthorp’la görüşmeye gönderdi. 
 
 Bu ziyaret sonucunda, Yunanlıların da, bir savaş gemisiyle İzmir’de 

temsiline ve Yunan Dış İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak, İzmir’de “Yunan 
Temsilciliği” oluşturulmasına imkan sağlandı…  

 
Mavridis, “Küçük Leon” adlı savaş gemisi ile, 24 Aralık 1918 günü 

İzmir’e demir attı. 
 

Köylü gazetesinin, 25 Aralık 1918 tarihli bir haberi şöyleydi: 
 
“Mavridis, onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmanın sonunda, 

ulusal amaçlarına ulaşacaklarını beyan ettikten sonra (Hatta, şimdiden 
yaşasın İzmir diyebilirsiniz) cümlesini ilave etmiştir.”  

 
 (Türkmen Parlak’ın İşgal’den, Kurtuluşa 1 işaretli kitabından) 

 
*** 
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NESİM NAVARO!.. 
 

Mondros Mütarekesi yapılmış, İzmir’e akın, akın Yunanlı geliyordu!  
 
Mütarekeden 6 gün sonra İngilizlere ait M-29 numaralı, Binbaşı 

Dickson komutasındaki bir savaş gemisi İzmir’e geldi!..  
 
Bu geminin geldiği gün, Yunan uyruklular ile İzmirli Rumlar, İzmir’i 

işgal provalarına başladılar. 
 
 Özellikle, bu amaçla şartlandırılan Ortodoks Papazları başı çekiyordu. 

Bir anda, “Zito” naraları ve Kiliselerin can sesleri Kordon Boyuna 
yayılmıştı… 

 
Yolu tesadüfen Kordon’a düşen Türk erkeklerinin fesleri başlarından 

alınıp, çiğnendi. Kimileri dövüldü. Tramvaylarda haremliği, selamlıktan 
ayıran örtüler parçalandı. Müslümanlara ait bazı dükkanlar taşlandı.  

 
6 Kasım taşkınlıkları sabaha kadar sürdü. Her yer, özelikle Kloranidi 

ve Paris Gazinolarının bütün duvarları, Yunan bayrakları, Venizelos ve 
Kral Aleksandra’nın resimleriyle donatıldı.  

 
Her dilde şarkıların söylendiği bu gazinolarda, o gece yalnız Yunan 

marşları ve şarkıları çalındı.  
 

Ünlü Kramer Palas Oteli’ne Yunan bayrağı asılmamıştı. Her milletten 
insan burada kalır, yemek yemeğe buraya gelirdi. Gelen İngiliz gemisinin 
subayları da yemeye gelmişlerdi.  

 
Kapı tekmelenerek açıldı. Sarhoş Rumlar, önce görevlilere hakaret 

ettiler, Yunan Marşını söylediler, masalar arasında sirtaki yaptılar, 
müşterilerin kadehlerini ağızlarına boşalttılar,. 
 

Biri de yemek yiyene aldırmadan, masasının üzerine çıkarak duvardaki 
kristal aplik üzerine Yunan Bayrağını astı. Küçük dünyaları ben yarattım 
gibi gerine, gerine etrafı süzerken, masadaki genç arkasındaki apliğe takılan 
bayrağı öfkeyle söktü. Sarhoş Rumla, genç adam birbirine girdi. Diğer 
Rumlar müdahale edemediler, İngiliz subaylar önlerindeydi.  
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Koltukladılar sarhoş arkadaşlarını, taşkınlıklarına devam ederek 
çıktılar.  
 

Gencin adı, Nesim Navaro idi… 
 

(Türkmen Parlak’ın İşgal’den, Kurtuluşa 1 işaretli kitabından) 
 

 
 

 
 
 

Grand Hotel Kraemer Palace 
 

Atatürk Heykeli’nin bulunduğu yerdeydi. 
 
 

*** 
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DONANMA GELİYOR!.. 
 

Donanma geliyordu. Çelimsiz küçük kız, Sanatlar Mektebi’nin 
bahçesinden koşarak çıktı. Tramvay yolunu geçip, bağırarak eve daldı;   

-‐ Anne donanma geliyor, beni giydir!..”   

15 Mayıs 1919! Gelen Yunan donanması!..  
 

Öyle görmüşlerdi, donanma ne zaman gelmişse, her yeri şenlendirmişti. 
Gündüz bayraklarla, gece saçtığı ışıklarla! Adı üstünde donanma!.. 
 

Ertesi günkü gazeteler “Donanmayı seyretmek için Kordon’a çıkan  
çarşaflı bir kadının   kalabalıktan denize düştüğünü” yazdı!..  

 
 “İşgal…, Ulusçuluk…” çoğu Müslüman Türklerce bu kelimeler 

bilinmiyordu!  
 

İzmir’in kıyılarında yerleşik halkın çoğunluğu ise, toplamda 
gayrimüslimlerdi. O tarihte Müslüman olmayanların mahkemeleri de ayrıydı, 
okulları da, hastaneleri de!   

 
Rum,  Ermeni ve Levanten... En iyi yerlerde oturan onlar… Masa 

üzerinde kalamarı, ahtapotu, karidesi yiyen onlar… 
 

Çoğu Müslüman’ın evinde ise, kasnak üzerine konan, sini denilen büyük 
ve yuvarlak bir tepside, tek tencereden, yerde bağdaş kurarak yemek yenirdi. 
Hele biri kaşığını bir başkasının önüne uzatsın, dedesinin kaşığı eline inerdi...  
 

1912 yılında yayınlanan Türk Yurdu Dergisi’nde Türkçü Necip’in 
“İzmir’li Türkler” adlı bir yazısı İzmir gerçeğini şöyle anlatır: 
 

“Anadolu’nun medeni bir şehrini tahayyül edenler, şüphe yok İzmir’i 
birinci derecede görürler… Yenikale’den geçince körfezin doğusunda bir 
kitap yığını manzarasını gösteren İzmir, serviler, kubbeler ve minarelerle 
karışmıştır. Tepe üzerinde Venedikler’den kalma eski Kadifekalesi’nin harap 
ve yıkık duvarları birkaç saat uzaklıktan görünür.  
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Kordon denilen uzun ve geniş rıhtım pek latiftir. Yarısı her zaman ticarete 
ait eşyayla, arabalarla, azim ekseriyetini Türkler teşkil eden hamallarla 
doludur...  

 
Rıhtımın bir kısmı üzerinde ticaret müesseseleri, bankalar, acenteler ve 

Yunan kahvehaneleri… Daha ilerde otel, birahane, sinematograf binaları… 
Büyük İzmir Tiyatrosu ve sonra Frenk zenginlerinin mükellef ve muhteşem 
Kâşaneleri uzar, gider…  

 
İçeri doğru giriniz “Frenk Mahallesi” denilen zengin bir çarşı 

göreceksiniz… Bu muhitte mühim bir yer işgal eden mahalleler geniş ve temiz, 
binalar yeni ve müzeyyendir. Çünkü ecnebiler mahallesidir… 

 
Türklerin oturdukları mahalleler, bir kaçını istisna ettikten sonra, hepsi 

dar ve intizamsızdır. Bahusus (özellikle) biraz zahmet eder de yüksek taraflara 
çıksanız, adeta köy kulübelerine benzer evler hatta barakalar göreceksiniz. Bu 
yerlerin uçurumlara benzeyen kirli yollarında geceleri fener bile yanmaz…  

 
İzmir ticaretinin asıl büyük payını yabancılar almakta olup, Türklerin payı 

yok gibidir…” 
 

19. yüzyılda İzmir’de Müslüman gençleri için bir lise yokken, Rum 
gençleri için Rumca eğitim yapan 6 tane, Ermeni gençleri için Ermenice 
eğitim yapan 2 tane, Yahudi gençleri için İbranice eğitim yapan 1 tane, 
İtalyanca eğitim yapan1 tane, Fransızca eğitim yapan Vatikan rahiplerinin 
Saint Joseph ve rahibelerinin Saint Vincent kız ayrı, erkek ayrı kolejleri ile 
İngilizce eğitim yapan ve gene erkek ayrı, kız ayrı Amerikan Protestan Kilise 
vakıflarınca finanse edilen Amerikan kolejleri vardı...   

 
Askerlik yapan Türkler bu düzeni korurken, ticareti, sanayiciliği yapan 

Levantenler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler idi!..  
 
Bu ne işgaliydi?.. 

 
*** 
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TÜFEKLER!.. 
 

“İngilizler işgal etseydi buraya altın yağardı” diyen kocası kaçmış, 
iki kız çocuğu ile kalakalmıştı Helalpara Münire!.. 

 
“Türkler, evlerindeki silahları teslim edecek” dendi. 
   
İki av tüfeği, bir eski mavzer, bir de sapı fildişi, üzeri yer, yer taşla 

süslü bir hançer vardı…  
 
Hançeri, mutfak ve avlu tarafına giden koridorda döşeli taşlardan 

birinin altına sakladı.  
 
Tüfekleri alıp, Rum komşusu Bodoz’a gitti. 
 
-‐ Sana versem saklar mısın?..  
 
Aldı Bodoz… Aylar sonra, silahlar iade edildiğinde, Bodoz’a koştu: 

 
-  Ben senden silah almadım… 
 
İnanamadı. Hırslandı, söylendi…Bodoz, kapıyı yüzüne kapatınca, 

gözü döndü… Olamazdı… Kendine yediremiyordu.  
 
Karakola koştu, çılgın gibi yalnızca konuşuyordu.  
 
Yunanlı subay Bodoz ’u çağırttı, ağzından tek cümle çıktı;  
 
-  Kadının tüfeklerini ver, Bodoz!.. 
 

Helalpara Münire teslim aldı tüfeklerini… 
 
 

 
*** 
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Helalpara Münire 
 
 

*** 
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MARİYA!.. 
 

Hamam Sokağı’na girince, evlerinin çapraz karşısı sağdaki ilk sokak 
başında kendilerine de diken, terzi Rum bir kadın otururmuş, adı Mariya! 
Kendi halinde, iyi bir kadın olarak bilirlermiş!.. Ne olmuştu Mariya ya? 
Evlerinin köşesinden her geçişte; 
 

- Münirana... Münirana... Burası Atina olacak... diye, annesine 
seslenerek geçiyordu.  

 
Köpeğinin adını “Kemali” koymuştu!.. 

 
*** 

 
ECZACI’NIN NECATİ!.. 

 
Yunan geleli beş gün olmuştu!.. Oğlu Lütfü’ den hala haber yoktu!..  
Bir kısım gencin hapishane avlusunda tutulduğu, yaralıların Gurebayı 

Müslimin Hastanesi’nde (Garip Müslümanlar Hastanesi) olduğu 
söyleniyordu. Ana değil mi!..  

 
Tramvay maşatlıktan içeriye, Sarı Kışla’yı deniz tarafında bırakıp, 

bugün Bahri Baba Parkı denen Yahudi Mezarlılığı’na (Maşatlık) yönelir, 
Gurebayı Müslimin Hastanesi (Bgünkü Diş Hastanesi, eski Memleket 
Hastanesi) aşağısındaki İzmir Hapishanesi (Bugünkü katlı otopark) 
önünden Konak’a ulaşırdı. Gitti. İzin verdiler, hapishane avlusuna girdi. 
Lütfü’ sünü göremedi.  

 
İnce sesiyle bağırdı; 

 
- Karantina’lı Lütfü’yü  gören var mı?  
 

Önce sessizlik, sonra; 
 

- Münire Abla, Münire Abla… Ben Eczacı’nın Necati, anneme sağ 
olduğumu söyle!.. 
 

*** 
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YOK, SAĞOL!.. 
 

“Bir de istersen hastaneye bak, yaralılar orada” dedi gardiyan!.. 
Hastaneye de geçti.!.. Baştabip, bir hademe yanında koğuşları gezmesine 
izin verdi!.. Lütfü’ sü orada da yoktu. Merdivenlerden inerken hademe; 

 
-  Ölüler aşağıda, hele oraya da bir bak!  
 
Dayanamayacaktı artık, direncini yitirmiş, yüreği kabarmıştı!.. 
 
-  Yok, sağ ol!.. 

*** 
 

LÜTFÜ GELİYOR!.. 
 

Şükriye Teyzenin evi deniz kıyısında, Mektupcu’ya doğru, Askeri 
Hastane’nin karşısında, cumbalı bir evdi. En sık oraya giderler, kadınlar 
konuşurken, Şükriye teyzenin oğlu küçük Lütfü ile cumba içindeki saman 
sedire oturup, Mektupçu Sapağı’ndan karakol köşesine kadar geleni gideni, 
tramvayları izlerler, tramvaylardan inecek kişiler üzerine yarışırlardı. 
 

-‐ Aman Allah’ım! Koşun Münire’ye haber verin, Lütfü geliyor!.. 
 

Şükriye teyze cumbadan, Mektupçu Sapağı’ndan gözüken Lütfü’yü 
tanımıştı. Üzerinde bir atlet, bir de donla, yalınayak geliyordu Lütfü!  

 
Herkes koşuştu, kimi Münire’ye haber vermek, kimi Lütfü’yü 

koltuklamak için!.. 
 
Bir harp gemisinin güvertesinde tutuklularmış. Bunları, genç, yaşlı 

demeden, dipçikleyerek, kimi denize düşerek, kimi hizaya girerek, şadlar 
üzerinden geçirip, muhribin güvertesine doldurmuşlar.  

 
Sabah akşam önce basınçlı su, arkasından peksimet atılarak bir hafta 

geçmiş. O sabah salıvermişler… 
 

*** 
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YANİ!.. 

Kapalı kepenge hızla vuruldu; 

“Hadi Yani, Türkler geliyor, gidiyoruz.”   

Fakat ne kepenk açıldı, ne de Yani Amca’dan ses çıktı!..  

Karadenizlilerden oluşturulan özel giysili bir bölük asker Sanatlar 
Mektebi’ne yerleştirilmişti. Mustafa Kemal’in Muhafız Alayı’ndan bir bölük 
deniyordu. 

Bir sabah bir gürültü, bir sesler duydular… Pencereyi açtı annesi…  

Karadeniz’e has giysili bir kaç asker  Yani’ yi götürüyordu… 

- Müniranım, söyle ben sizlerin komşusu, dostu değil miyim?.. 

- O bizim komşumuz, iyi insan, bize yardım etti… 

- Kadın, karışma,  gir içeri, kadınlığını bil…  

Kim gammazlamıştı?..  

Günahı boynuna, sonra o lokantayı yıllarca Aşçı Mehmet diye anılan 
Girit’li Mehmet işletti… 

 Yani’dense hiç haber alınamadı!.. 

*** 

KONUŞAN KARGA!.. 

Mahallede üç Mehmet idiler; Aşçı Mehmet, Kasap Mehmet, Manav 
Mehmet!..  

Karga Kasap Mehmet’indi! Konuşsun diye dilini kesmişler! Tek 
söylediği yarı anlaşılır “Kemal et” deyişiydi!.. Yemek odamızın demir 
kepengini açtık mı, karga doğru kepengin kol demirine!.. Parlak ne görürse 
çalardı!..  

Annem ne zaman kıyma aldırdıysa geri gönderip, tamamlattırmıştır!   

Kasap Mehmet, kıymayı koyduğu kasap kağıdını teraziye yukardan 
atardı da!..  

*** 



 

 
 

19 

ÇEŞME’DE BİR HEYKEL!.. 
 

 
 
 
Çeşme’ye hiç gittiniz mi?  Kalesi önünde, yanında aslanıyla birinin 

heykeli var, altında “Cezayirli Hasan Paşa, 1704 – 1796 yazar!..”  Aslen 
Tekirdağlı!.. 

 
Bu 1704 – 1796 tarihleri arası yaşamış, önce kaptan-ı derya ve 

sonra sadrazamlık yapmış bir Osmanlı paşası! Aslan heykeli sizi 
yanıltmasın, O’na Deryalar Aslanı Hasan Paşa derlermiş. Her halde, oraya 
aslan heykelini oturtmakla, bu sıfatı simgelemeye kalkmış heykeltraş!..  
Aslanı da var mıydı, bilmiyorum!.. 
 

Tarih bilginizi yoklarsanız, 1770 tarihinde Rus donanmasının 
Baltık denizinden kalkıp, Cebel-i Tarık boğazından Akdeniz’e girip,  
Çeşme’de Paşa Limanı’nda kalafata çekilmiş Osmanlı Donanmasını 
yaktığını okumuşunuzdur.  
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Hatta tarihçiler, bunu duyan Padişah  3. Selim’in “Allah, Allaah 
Boğaz’dan görünmeden nasıl geçti bunlar?” diyerek, şaşkınlığını ve 
bilgisizliğini yazarlar!..  

 
İşte, Hasan Paşa o tarihte Kaptan-ı Deryadır! Bir anlatıma göre; 

“Yaralı olarak Çeşme’den kaçarken Ayvalık Metropoliti ona yardım eder”, 
bir anlatıma göre de;  “Sadrazamlık için İstanbul’a giderken Ayvalık’ta 
konaklar... Öyle ağırlanır ki, her gereksinimi yerine getirilir!..” Paşa 
memnun ve mağrur sorar;  

 
-‐ Sadrazam oldum, bir isteğin var mı? 
-‐ Devletlim, Ayvalık’ta oturan hep Rum ahalisidir, diğer Osmanlı 

ahalisiyle karışmak istemeyiz, Metropolitin izni olmadan diğer Osmanlı 
ahalisinden kimse (Devletin görevlileri hariç) Ayvalık’a yerleşemesin!.. 
 
  Hasan Paşa’nın ilk icraatı bu olur!..O günden sonra, taa Kurtuluş 
Savaşı sonuna kadar Ayvalık Metropolitinin izni olmadan, Osmanlı 
Memurları dışında, Ayvalığa hiçbir Türk girememiş, hiçbir Müslüman 
yerleşememiştir!  
 

Bu gün elini kolunu sallayarak Ayvalık’a girebiliyorsak, doğudan 
batıya, güneyden kuzeye sorgusuz yerleşebiliyorsak, bunu Kurtuluş 
Savaşı’na ve sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı 
olmaya borçluyuz.  
 

Hep söylerim, “Kurtuluş Savaşını kazanamasaydık, biz Türkler 
balığı Tuz Gölü’nde görürdük” diye!.. 

 
Görüyorsunuz, Kurtuluş Savaşı’nın kazanmanın, biz Türkler için ne 

kadar önemli olduğunu!..  Hele, arkadan gelen MÜBADELE!..  Megalo 
İdea’yı fiilen yok etti!.. 

 
Bu gerçeği fark etmeden, rahmetli annem ve kuşağının “Neden, 

Kurtuluş Savaşı’nı yapanlara, Cumhuriyeti kuranlara ve Atatürk’e 
peygamber gibi baktığını” anlayamazsınız!.. 
 

*** 
 



 

 
 

21 

KÖLE KIZI SAFİYE!.. 
 
 
 

 
 

19. Yüzyıl Afro Türkler 
 

 
Safiye, İzmir/Aydın demiryolunun yapımında çalıştırılmak üzere 

Sudan’dan getirilmiş kölelerden birilerinin kızı! 
 
 Rahmetli Ethem Bey’le birlikte, onu eyleyerek büyümüş!.. Ethem 

Bey’in ölümünden sonra, nasıl görmüşse öyle idare eder evi!.. 
 
Bir anaç tavuk gibi sahiplenir Ethem’in oğlunu, bir bohça gibi de her 

gittiği yere taşır!..  Onun küçük prensi olur, Mustafa Sabit!..   
 

Her sabah çantasını ve sefertasını yüklenir doğru okula, her akşamüstü 
getirir eve!..  

 
Bu sadakat etkiler mahalleliyi! Artık, zenci kız, mahallelinin saydığı 

“Safiye Abla” dır!.. 
 

*** 
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BABAM!.. 
 

 
Yıl 1915 

İzmir İdadisi mezunları  
Mustafa Sabit (ortada oturan) bilebildiklerim Ethem Menderes, Emin Birsel. 

 
 
Limoncu’ların Ethem Bey genç ölür! Mustafa Sabit dokuz yaşındadır. 

Anne, kızını alır Karşıyaka’ya gelin gider. Tilkilik’teki dede evinde zenci 
dadısı Safiye büyütür Mustafa Sabit’i!..  

 
Evet, babam Mustafa Sabit  ne sevgisini dile getirirdi, ne de 

üzüntüsünü.!.. Duygularını kimsenin bilmesini istemezdi!.. Çocuklarını 
uyurken seven babalar var ya, onlardandı!.. 

 
Bahçe kapısı aralıktı, babam merdivenlere çömelmiş siyah bir kediye 

peynir veriyor ve onu okşuyordu. Beni fark etti, ayağıyla iteledi kediyi; 
“Pist… pist…”   
 

O kedinin siyahi olduğu için okşandığını sonradan anlayabildim!.. 
 
 

*** 
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FRAULEİN ELİZABETH!.. 
 

Avusturya/Macaristan İmparatorluğu Osmanlı gençlerine burs 
vermektedir. İzmir İdadisi’nden mezun üç genç kabul görür. Biri 
Limoncu’ların Sabit, biri Emin (Birsel), biri Ethem (Menderes)… 

 
Babamın yatağının başucunda eski bir konsol vardı, ön gözü kilitli. 

Hiç açık olmazdı bu çekmece. Nasılsa bir gün açık buldum  
 
Tabancası hemen üstte idi… Yanında, içinde tırnak makası bile 

olan, herhalde Viyana’dan alınmış sedefli çakısı…  O zamanlar yelek 
cebine konan zinciriyle beyaz  kadranlı Omega marka bir cep saati!.. Sarı, 
kalın zarflar ve ciltli bir Albüm!.. 

 
 Fotoğrafların birinde etli, butlu bir kadın gülüyordu!.. 
 
Çocukların ağzına düşmeye gör!.. Ablam, ağabeyim dahil; 
 

-‐ Vay be baba, iyi günler geçirmişsin Avusturya da!..  
 
Gülmüş, 
   

-‐ O fotoğraf, Fraulein Elizabeth’e ait, kaldığımız pansiyonda 
hizmet veren kadın”   
 
demişti!.. 

 
Onunla ilgili tek yorumu da;  
 
“O tarihteki çoğu kadın gibi, onun da çizme hayranlığı vardı. Oda 

kapısı önünde subay çizmesi gördü mü, o gün yalnız o odaya hizmet 
verirdi…”  

 
oldu. 

 
*** 
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ANNEM!.. 
 

 “Benim Mekke’m aklım, Kabe’m vicdanım” der, dururdu. 
 

Cumhuriyet öncesi, Müslüman Türklerin ikinci sınıf kentli olduğunun 
farkına varmıştı… 

  
Telgraflarla başlatılmış, olanaksızlıklar içinde yürütülmüş bir 

“Kurtuluş Savaşı” yapıldığının, yoktan “Bir Ulus” yaratıldığının, 
direnişler içinde ”Devrimlerin” yapıldığının da farkındaydı. 
 

Yeni harfleri okumayı ve yazmayı bugünkü Karataş Lisesi’nde 
açılan kursta öğrendiğini dile getirirken, hep bir saz şairinin iki mısraını 
mırıldanırdı; 

“Yerde kağıt bulan okuyor, 
Çobanları katip ettin, Atatürk.” 

 

 
Musavver Hanım 

(Galatasaray Lise bahçesi 1961) 
 

*** 
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TUTMAK İSTER MİSİN!.. 
  

Her sene 21 banyo almak için Çeşme Ilıca’ya giden babam, o 
sene Zeytin Alanı sahillinde yazlık tutmuştu.  

 
O zamanlar oralarda elektrik yoktu!.. Gaz lambası ve  ender de 

olsa karpit lambası Lüks!.. Gerçekten, öyle yerde Lüks lambası lükstü!..  
 
Akşam yemeğini gün batmadan alaca karanlıkta yerdik.   
 
Serin olsun diye, sepet içinde su sallandırılırdı kuyuya! 

  
Su sepetini çekmeye gittiğimde, o da kuyunun başında 

bitiverirdi!.. Öncelik hep onundu.  
 
Öne doğru eğilmeden sepeti çekemezsin ki1.. 
 
O, doğruluncaya kadar seyrederdim. Başını kaldırırken, başka 

tarafa bakıyormuşum gibi yapmağa çalışırdım!.. 
 
Göğüslerinin göründüğünün farkındaydı, bilinçliydi eğilmesi!..   

 
Bir akşamüstü birden kaldırdı başını, kaçıramamıştım gözlerimi!..  

Kızarmışımdır!... 
 

- Güzel mi? 
 
- Çoook!.. 

 
- Tutmak ister misin?…  

 
 

 
*** 
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HADİ YUKARI KIZIM!.. 
  

Her akşam “Yedi Buçuk” denilen bir oyun için, bir evde toplanırlardı. 
Zeytin Alanı Köy Muhtarı da gelirdi. O da iyi kumarbazdı.   

 
Denize uzanmış küçük bir tepenin üstüne oturtulmuş Rumlardan kalma 

bir bağ kulesinin sahibesi, başı çekerdi. 
 
 Kulenin oturduğu tepenin altında dalgaların açtığı iki oyuk vardı, 

gözümüze öyle büyük görünürdü ki “Mağara” derdik.!..  
 
Büyükler oyuna oturdular mı, mağarada buluşur olmuştuk!.. 

 
O gün oyun, üsteki bağ kulesindeydi!.. Biliyordu buluştuğumuzu, O’da 

16 yaşlarında. Mağaranın önüne gelmiş, farkında değiliz.. Karanlık içinden  
isterik bir feryat..  

 
- Burda bir adam vaaar!..  

 
Elinde fener, Mithat Ağabey koşmuştu.. 

 
- Yok kimse, benim.. “ diyerek, koşarak çıktı mağaradan..  

Yıllarca denizin yediği sipsivri delik, deşik taşlar üzerinde nasılda 
hızlıydı takunyalarla Sevim!..   

İsteri krizi buna mı denir bilmiyorum. Yırtınıyordu Şenay; 
 

- Vaar!... İçerde bir adam var, Mithat ağabey!... 
 
İyice büzüldüm.. Fener aydınlattı mağaranın içini..  Göz, göze geldik.. 

- Kimse yok, hadi yukarı kızım!.. 
-  

*** 
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PARTİ TUTKUNU MU, DESEM!.. 

Artık, 18’li yaşlar….  Her hareketim “Bende varım” uğraşısıydı… 
Taşkın davranışlarım, etrafa  kendimi kanıtlamak içindi!..  Loafer makosen 
ayakkabı, beyaz çorap,  naylon gömlek, gömlek cebinde Camel sigara 
paketi ve Zippo çakmak!.. Delicesine spor… Partilerde taşkınlıklar!.. 

Yol üstü olan dairesi katlanır demir kepenkliydi. Partimi var, gece 
yarısı da olsa kepenge vururduk.  Kim erken vurursa, kocasının yanından 
kalkar ve gelirdi.... Çilli ve deyim yerindeyse fasulye sırığı gibi uzun, 
kocası Nato’da görevli, İrlandalı bir kadındı!....   

 
Parti tutkunu mu, desem!.. 
 

*** 
 

TÜÜHH ! ALLAH KAHRETSİN!... 
 

Haydarpaşa Lisesi’nin her köşesi bir lojman, müdür ve 
muavinlerinin evleri…. Nöbetçi muavin kimse, yanında bir belletmen 
sabahları yatakhaneleri gezer, hala yatakta olan varsa, ya üzerinden yorganı 
çeker, ya da cetvelle dürterdi… Özel bir cetveldi, cop gibi!.. 

 
Coğrafyacı Huriye Hanım da Müdür muavinlerindendi. Elli 

yaşlarında sesi kalın, erkek gibi bir kadın!.. 
 

O sabah Coğrafyacı Huriye Hanım yanında bir  belletmen 
“Kalkııın” diye bağırarak girdi yatakhaneye!.. 
 

Kimini copla dürttü, kiminin üstünden yorganı çekti…  Zihni, 
yorganın altında sırtüstü yatmış çırılçıplaktı!.. 
 

- Tüühh ! Allah kahretsin!... 
 
Coğrafyacı Huriye Hanım bir daha yatakhanelere hiç girmedi!.. 

 
*** 
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TAKMA BACAK REMZİ!.. 
 

 
 

Haydarpaşa Lisesi ön bahçe 
 

      Takma ayak Remzi         Bendeniz Karamürselli Emin 
 

 
Futbol bile oynardı, dizinden aşağı sol bacağı takmaydı Remzi’nin! 

Yatarken çıkarır, karyolanın başucuna asardı.  
 

Sabaha karşı biri almış, saklamış….Karyolanın başucu demirine 
tutunmuş, tek ayak üzerinde bağırıyordu, Remzi; 

 
- Ooo…..çocukları, getirin lan bacağımı!.. 

*** 
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BEN TÜRKİYELİYİM!.. 
 

Trapez Filminin gala gecesi, Beyoğlu Lale sinemasında!  Büyük bir 
yapım., başrolde Gina Lolobirigida, Burt Lancaster, Tony Curtis! 

 
Film çıkışı, Galata köprüsüne geldik.!.. O zamanlar, Kadıköy’e giden 

vapurlar Galata Köprüsü’nün altından kalkardı!.. Son vapur  01,30 daydı!..  
 

Kış soğuğu!.. Köprü altında bir o yana, bir bu yana gidip geliyorduk. 
Önünde bir ateş, elinde bir şişe, ihtimal ispirto, kirli sakalı arasından 
yalnızca gözleri görülen yaşlı adama yanaştı Öcal Okay!  Kafaya almak 
niyetiyle sordu; 

 
- Hemşerim, sen nerelisin? 
- Ben Türkiyeliyim!.. 
-  

 

 
 

Galata Köprüsü 
(Tramvay Zamanı) 

 
*** 
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HOCALARIMIZ!.. 
 

 
 
Meslek hayatlarını Haydarpaşa Lisesi’nde sonlandıracak olan 

Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk kuşak öğretmenlerdi! Kimler yoktu ki?..  
Orhan Veli ile birliktelik yaşamış edebiyatçı Nihal Hanım!.. 
 
Bizlerden küçük birer filozof yaratmağa çalışan felsefeci Ziya 

Somar!..  
 
Sınıfta Ruhi Su gibi saz çalıp, söyleyen Fransızca öğretmeni İhsan 

Korkmaz!..  
 
Fenerbahçe ve Milli takımın hafı, müzik öğretmeni Boncuk Ömer! 
Her iyi eyleme açık Rizeli müdür Vehbi Güney!.. 
Müdür Muavini beden eğitimci Orhan Bey!.. 
Fizikçi Boksör Kemal!.. Fizik öğretmeni sıfırcı Yahya!..  
Resim hocası ressam Mehmet Pesen!..  
 
İsmini anımsayamadıklarım… Yaşayanların ömrüne ömür katılsın, 

göçenlerin mekanı cennet olsun!.. 
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Sizler; Anadolu’nun her bir köşesinden gelen, pek çok şeyi burada 
gören parasız yatılı öğrenciler ile “Bir de burada şansını denesin” diye 
paralı yatılı olarak Haydarpaşa Lisesine sürülenleri ve Kadıköy den gelen 
gündüzlü öğrencileri aynı değerlerde buluşturmaya çalıştınız!.. 
 

Kadıköy’e yürüyen hocalarımızın cenaze geçerken, mevtaya dönüp, 
şapkalar ellerinde selama durduklarını görüp, sizden insana saygıyı 
öğrendik!..  
 

Kimi hocamızın Opel Kapitan marka arabasıyla dolmuşçuluk da 
yaptığını gördük, duygulandık!..  

 
Ve “Düşünebilmenin enginliğini”, “Evrimin sonsuzluğunu” sizle 

öğrendik!.. 
 
Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olurken, “Kendimi inşa” 

tamamlanıyormuş gibi geldi bana!.. 
 

 

 
 

*** 
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YÜZ ADET DİKİŞ İĞNESİ, BİR İPLİK GEÇİRİCİ!.. 
 

 
Malatyalıydı galiba!..   
 
Yalnızca ezberlerdi ve kitapta ne yazıyorsa onu kelime, kelime 

yineler, dururdu! Bozuk plak gibi!..  
 
Annesi, babası yokmuş, ağabeyi okutuyormuş.  
 
İkinci dönemin okul taksiti gelmemiş, yatılılıktan çıkarılacakmış!..  
  
Öneri Öcal’dan geldi!.. Doğru Tahtakale’ye!..  
 
Yeni gelmiş bir ürün!..  “Yüz dikiş iğnesi ve bir iplik geçirici!..”  
 
Bir paketini 50 kuruştan aldık!..  
 
Doğru Köprü/Kadıköy vapurlarına!.. 
 
Öcal çığırtkan, biz de erkete!.. 
 
 Öcal Okay; 
 
“100 adet dikiş iğnesi, 1 iplik geçirici… Görende, görmeyende 

kullanır, sadece bir lira…. Bakmak sevap, almak helal!..”   
 
diyerek,  paketleri yolcuların kucağına bırakıyordu!.. 
 
Biz de ya lirayı alıyorduk, ya da  paketi!.. 
 
“5 gün içinde toplandı okul taksiti, sanırım 333 liraydı!..” 

 
 

*** 
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FARK NE!.. 
 

Hep sorulurdu, İstanbul Üniversitelerinin farkı neydi, diye?.. 
 
Kara Ticaret dersinde ilk gün!… Doçent Oğuz İmregün kürsüye 

geldi ve; 
 
“Bu derste sıkça bir isimden söz edeceğiz, bu kürsüyü kuran Prof. 

Ernst Eduard Hirsch’den!..  1933’de Hitler Almanya’sından kaçan ve  
Türkiye’ye kabul edilen dört yüze yakın Yahudi asıllı bilim adamlarından 
biri!..   

Bunların her biri, İstanbul Üniversitesinin her fakültesinde iz 
bırakmıştır!..!  Örnek olarak, Tıp fakültesinin ilk sınıfında (FKB) kürsüsünü 
kuran Profesör Hirsch’i de gösterebiliriz. Onun bir öyküsü beni çok 
etkilemiştir!.. İşte, İlk dersiniz onun bu öyküsüdür!.. 

 
Hirsch, her ders yılı, ilk derse elinde bir sürahi ve tüpler ile 

gelirmiş. Gene, yeni bir ders yılının ilk dersi…. Hirsch, içinde sarı renkli 
sıvı bulunan bir sürahi ve tüplerle gelir.. Kürsüye kor elindekileri…. Döner 
öğrencilere; 

 
Gençler, Fizik, Kimya, Botanik (FKB) bilim derslerindendir!.. 

Biliyorsunuz bilim deneye dayanır!..  Deneyde 5 duyu organımızla yapılır… 
Bakınız yanımda getirdiğim şu sürahide bulunan sarı renkli su idrardır. 
Ama, burada bilim yapacağız, ben idrar dedim diye bu sıvıyı idrar kabul 
edemeyiz.  Bunun İdrar olduğunu kesin söyleyebilmemiz için, her birimizin 
deney yapması gerekir!..  

 
Hirsch, sürahiden bir tüpe sıvı kor. Sonra, tüpü ışığa tutar, bakar. 

Evet, bu sıvı idrar renginde… Koklar… Evet, idrar gibi kokuyor…  
Parmağı ile tüpteki sıvıya dokunur ve parmağını yalar… Evet, çocuklar bu 
idrar… 

Sizce de idrar mı acaba? Hadi bakalım, herkes benim gibi 
denesin… 

 
Her bir talebe sırayla, sürahiden bir tüpe sıvı kor, bakar.  Evet, bu 

sıvı idrar renginde.  Koklar… Evet, idrar gibi kokuyor… Parmağı ile 
tüpteki sıvıya dokunur ve parmağını yalar… Evet, hocam bu idrar… 
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- Çocuklar, evet bilim deneye dayanır ve deneyde duyu 
organlarımızla yapılır. Ama, bilim yapmak için bir değere daha gereksinim 
vardır, o da dikkat!...  

 
- Ben, tüpteki sıvıya işaret parmağımla dokundum ama küçük 

parmağımı yaladım!...” 
*** 

 
HOCA FARKI!.. 

 
Bir üniversitede, profesör derse şöyle başlar: 
  
- Düşünün ki bugün dünyanın son günü. Yarın bu saatte her şey 

bitecek. Kurtuluş şansınız yok. Bugün ne yapardınız?...  
 
Tüm öğrencilerden birçok değişik cevap gelir; 

 
- İbadet eder, Tanrıdan günahlarımı  affetmesini dilerdim!.. 
- Ailemle zaman geçirirdim. 
- Anneme veya babama giderdim. 
- Barbekü partisi yapardım. 
- Tüm sevdiğim yemekleri son bir defa yerdim. 
- Yatar uyurdum. 
- Ormanda son defa dolaşırdım. 
- Güneşin doğuşunu ve batışını son defa seyrederdim. 
- Akşam yıldızları seyrederdim. 
- En sevdiğim yemeği hazırlar, tüm sevdiklerimi akşam yemeğe 

davet ederdim. 
- Hayatta en çok gitmek istediğim yere gider, orada ölümü 

beklerdim. 
- Üzdüklerimi arar, özür diler, beni affetmelerini isterdim.  
 
Hoca bütün hepsini tahtaya yazar ve sonra gülerek sınıfa döner: 

 
- Bunları yapmak için dünyanın son günü olması şart mı?..  
 

*** 
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AHŞAP ÇALIŞIR!.. 
 

O yıllar!.. İstanbul Teknik Üniversitesi,”Ahşap” dersi!.. İlk ders ve ilk 
soru!.. 
 

- Ahşap ile memur arasında ne fark var?..  
 

Ses yok!.. Yanıt hocadan gelir!..  
 

- Ahşap çalışır, memur çalışmaz!.. Artık, ahşabın bu özelliğini hiç 
unutmazsınız!..  

*** 
 

EŞEKLİ KÜTÜPHANECİ!.. 
 

Yıl 1943!.. Genç Mustafa “Kütüphaneci” olarak Ürgüp Tahsin Ağa 
Kütüphanesine atanır!.. O dönemde devlet memurluğu süper iş!..  

 
Yeni heves, heyecanla beklenir okuyucular!.. Ne gelen var, ne giden!..  

Amirlerine bildirir durumu!.. 
 

- Paranı alıyon mu? Kurcalama!.. O kütüphaneye yıllardır kimse 
gelmez, zaten!.. 
 

İki sandık yapar!.. Sandıklar eşeğin sırtına!.. Her sandıkta yüz kitap!.. 
Üstünde bir yazı “Gezici Kütüphane Servisi”!.. Haftanın üç günü 
köylere!..   

 
Eşekli kütüphaneci heyecanla beklenir olmuştur!.. Her gelişte sıralanır 

köyün çocukları, gelişte de, gidişte de alkış tutulur!..   
 
Çoğu eşek iş yapmazken, Mustafa’nın eşeği Yüksel yediği otu 

hepsinden fazla hak etmektedir!.. 
 
Artık, Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesine gelmeler başlamıştır!.. Hepsi 

erkek!..  
 Zenith ve Singer’e mektup yazar: “Bana dikiş makinesi yollayın, 

Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesinin girişine kocaman adınızı yazayım!..” 
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Zenith 9 tane, Singer 1 tane dikiş makinesi yollar!.. Artık, Ürgüp 

Tahsin Ağa Kütüphanesinde Salı günleri “Kadınların Dikiş Günü” dür!..  
 
Öyle gelen olur ki, kadınlardan sıra oluşur!.. Sıra bekleyenlerin ellerine 

kitap tutuşturur!.. Okuma bilmeyenleri de, Halk Evlerinde kursa alır!.. 
Efsane olmuştur “Eşekli kütüphaneci Mustafa!..”  

 
Valilik dava açar, iddia “Görevi dışında iş yapmak”!..   50 yaşında 

baskı ile emekliliği istetilir!.. 2005 yılında Mustafa amca vefat eder!..  
  
Yolunuz Ürgüp’e düşerse “Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz ile 

eşeği Yüksel’in heykeline”  bir uğrayın!.. 
 

 

 
 

*** 
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ŞAHİT HAKİKİ RECAİ!!! 
 

Mübaşir bağırdı; “Şahit Recai!..  
 

Hakimin karşısına koydu adamı. Zabıt Katibi hüviyet tespiti yaptı.  
 

Hakim; 
 

- Bu kadın bu adamdan boşanmak istiyor, ne biliyorsan, anlat. 
-  Ben bir şey bilmiyorum Hakim Bey.. 
-  Peki, neden şahit oldun? 
-  O benim şahidim Recai değil, Hakim Bey, deyince davacı kadın,  

 
Hakim mübaşire seslendi; 

 
- Oğlum, şahit hakiki Recai’yi çağır! 

 
Açtı kapıyı mübaşir, bağırdı; 

 
- Şahit hakiki Recai… Şahit hakiki Recai!!! 

 
*** 

 
BİZİMKİNE GÜNEŞ GELİYOR DA!.. 

 
Emekli Kimya Hocası Selma Angün!.. Kocasının ölümünden sonra fark 

edildi unutkanlığı, sonra da karıştırmalar… 9 Eylül Geriatri Hastanesi… İki 
yataklı bir oda… Konuşma yok, elini tutunca, biran gözlerinin içi mi 
gülümsedi?.. 

 
Yan yatağın başucunda da insanlar.. Kızıymış… 

 
- Karyolaları değişelim mi? Sizinki pencere önüne gelir, bizimki 

sizinkinin yerine!..   
- Neden? 
- Bizimkine güneş geliyor da!.. 

 
*** 
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BEN SÖYLEMİŞTİM, BU ÇOCUK OLACAK, DİYE!.. 
 

Taş kömürü kullanılırdı o yıllar… Aile başına 500 kilo….. Kömür 
Tevzii Deposu’ndan atlı arabalar taşırdı evlere…Kim bilir hangi arabadan 
düşmüştü…  Taş parçası gibiydi. Elimde, doğru eve koştum, uzatıp, 
 

- Düşmüştü, anne!.. 
 

Sarılıp, öperken ağlıyordu annem, mırıldanarak: 
 

- Bu çocuk olacak!.. 
 

Yıllar içinde, beni iyi anlatmak istediklerinde, sokaktan bulup, 
koşarak getirdiğim kömür parçasından hep söz edildi, durdu!..Ve annem 
inancını hiç yitirmedi, 3 senelik orta okulu 8 senede bitirmeme rağmen!…. 

 
- Ben söylemiştim, bu çocuk olacak, diye. 

*** 

MİTSİ’NİN BABASI!.. 
 

Sanki “Batı Yakasının Hikayesi” filmi!.. Bir gruptan olmak 
zorundaydın!..  Gruplar her akşam üstü, Röne Park dahil Yeşilköy’de 
turlardı!.. Grup içindeki kızlar nöbetleşe, grup içindeki her erkeğin yanında 
belli bir süre yürürdü!..  

Rum kökenli Mitsi bir önceki gün diğer grupla birlikte yürümüş!.. 
Cezası kesildi!.. O akşam Röne Park’ın deniz kıyısındaki gazinoda 
yapılacak “Yeşilköy Kültür Derneği Balosu” na kimse Mitsi’yi 
götürmeyecek, gelirse dansa kaldırmayacaktı!.. 
 

Mitsi babasıyla gelmişti!.. Şöyle baktım!.. Ağlıyordu!.. Babası 
masamıza geldi; 
 

- Mitsi çok üzgün, lütfen onu dansa kaldırın!.. 

*** 
 



 

 
 

39 

PAVYON DOLAR, PAVYON BOŞALIRDI!.. 
 

1940’lı yıllar sonu!.. Uluslar arası İzmir Fuarı!.. 30 gün açıktı 
Ülkelerin Pavyonları!..  

 
Ailesiyle girdi mi bir pavyona, o pavyon dolar, çıktı mı boşalırdı!.. 

Öyle alımlıydı ablam!..  
 
10-11 yaşlarındayım, gel de etrafa bozuk atma!.. 

 

 
 

Ablam Güner 
 

*** 
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YEŞİLKÖYLÜ ARDA!.. 
 

80 li yılların sonu mu, 90 lı yıllar mı? Çeşme Ilıca.. Biri 
merdivenlerden şarkı söyleyerek iniyordu!.. “Bir gece ansızın 
gelebilirim….” 

 
Bu Yeşilköylü Arda idi!.. O da, ben gibi 68 değil, 66 kuşağıydı!.. 12 

Eylül sonrası, kaçar gibi İsveç’e yerleşmişti!.. Boynuma sarılırken; 
 

- Seni görmek istedim, bir daha görebileceğimi sanmıyordum!.. 
- Evi nasıl buldun? 
- Ben bulurum!..  
 
Ağlıyordu!.. Bir hafta kaldı!.. Alkol almadan elinin titremesi 

geçmiyordu!.. Antalya’ya gitmek üzere vedalaştık!.. Ağabeyi Attila telefon 
etti; 

 
Arda, Antalya da bir otel odasında içkiden ölü bulunmuştu!.. 

 
*** 

 
KURTULUŞ’A NASIL GİDİLİR!.. 

 
-‐ Kurtuluş’a nasıl gidilir, evlat? 
-‐ Sağa, sola sapmadan Atatürk Caddesini takip et, dayı…  

 

*** 
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BİR İKİNCİ KUŞAK!.. 
 

Yıllar sonra Çeşme’ye kalmaya geldiler Almanya’dan!.. Oğulları 
Uzay 9 yaşında olmuştu!.. Türkçeyi de düzgün konuşsun diye ne uğraş 
verildi!.. 

 
Sabah kahvaltısı bahçede… Bir an mutfak kapısında iskelet 

giysisiyle göründü Uzay.. Bizi korkutmak için bağırıyordu; 
 

-‐ İnsan kılcığı geliyooorrr!.. 
 

 
 
 

*** 
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LACİ’LERİ ÇEKERDİ!.. 
 

İller Bankası’ndan emekli müstahdem!.. Her bayramda beyaz 
gömlek, lacivert takım!.. Kravat takmazdı İl Bölge Evleri’nde bekçi 
Hüseyin Efendi!..  

 
Ne çocuk, ne de çoluk!.”Selam” dersen, yanıtlardı!..  
 
Bu yazlık siteyi kurarken İller Bankası mühendisleri girişe bir oda 

ve bir tuvalet, “Kimsen yok, gel de bekçi ol bize” dediler herhalde!...   
 
 Ilıca/Ardıç, İl Bölge Evleri!..  O zamanlar dolmuş bile geçmezdi 

oralardan!..  Çeşme en az 10 kilometre!..   
 
Ulusal Bayramlarda bayrağını asar,  laci’leri çeker ve Çeşme’ye 

törenlere katılırdı!... Yıllarca biriktirdiği paradan taksiye bedel ödemek 
tek lüksüydü!..  

 
Allah kimseyi yalnız bırakmasın!.. 

 
*** 

 
BAYRAM NAMAZI 

 
 1967 mezunu Av. Ali Türkhaz!.. Çanakkaleli!.. Doğu Beyazıt 
Savcılığına atanır!.. Öyle gururludur ki!..  
 

Bayram namazı!.. Toplumla birlikte olmak!.. Kaymakam ve 
Komutanla bir safta!..   
 
Hoca duyurdu; “Önce Sünni’lere kıldıracağım ve sonra Şafii’lere!.. Dua 
beraber!..” 
 
Anlayamadı!.. Öylece kalakaldı!..  
 
O şimdi Urla’da avukat!.. 

 
*** 
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BİR KAÇ DEVRİMCİ 
 

HERMES = İDRİS PEYGAMBER 
 

 
 

İnsanlar Ölümlü Tanrılar, Tanrılar Ölümsüz İnsanlardır 
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M.Ö. 3000 yıllarında Eski Mısır’da, Firavunlar döneminde bir 
başrahip yaşar!.. Adı Hermes!..  

 
Eski Yunanlılar kitaplarında, bu kişiden “Üç Kere Büyük Hermes” 

anlamında “Hermes Trismegistus” olarak söz ederler.  
 
Tevrat’ta ise  Enoch, Kuran-ı Kerim’de  İdris Peygamber,  Bahaî 

metinlerinde  Hermesi  Elvah ve kadim Mısır bilgilerinde Toth diye söz 
edilir!.. 
 

 
"Haydi dinleyin çamurdan insanlar! 

Bir an düşün, nasıl oluştuğunu ana rahminde. 
Aklına getir o usta işçiliği ve ara o sanatçıyı, böyle güzel bir 

görüntüye şekil veren. 
Kim çizdi göz yuvalarını? 

Kim açtı burun deliklerini, kulaklarını ve ağzını? 
Kim uzattı sinirlerini ve sıkıca bağladı? 

Kim yaptı kemiklerini ve etini deriyle örttü? 
 

Hermetika’dan 
 

 
 
İşte, bu rahip Hermetika adlı kitabında “Tek Tanrı’dan” söz eder 

ve “Tüm evrenin Tanrı’nın görüntüsü ve her şeyin ondan bir parça 
olduğunu” söyler!..   

 
“Tanrı tek, insan da kul değil, Tanrı’nın kendisi”  
 
İyi bakın, insan yaşamına ”Tanrı korkusu yerine sevgi, acımasızlık 

yerine hoş görü” getirilmektedir!.. 
 

İşte, size bir devrimci!..  
 

*** 
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HAZRETİ İBRAHİM 
 

İbrahim veya Abraham, yaklaşık olarak M.Ö. 2000’li yıllarda 
yaşadığına inanılan İbranî dinî şahsiyet. İslam'a göre bir peygamber, 
Musevilik ve Hıristiyanlığa göre ise din büyüğüdür. 

 
 
Eşi:   Sare,  
Ölüm:   Kenan 
Defin  yeri:  Cave of the Patriarchs, El Halil 
 
 

 

 
 

Oğlu İsmail’i keserken!.. 
 

Tabii, bu akan kanlar hep Tanrı adına ve onun toprağa bereket 
vermesi için!..  
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İyi gözleyince, bu akıtılan kanların, babanın kendini ve iktidarını 
garantiye almak için akıttığını fark edersiniz.  

 
Bu kanlar  ilerde kendine rakip olacak oğlunu ortadan kaldırmak 

bencilliğinden doğmuş olsa da, topluma “Kutsal görev” diye 
yutturulmuştur!.. 

 
İnancın ve din adamlarının gücünü anlayın!..  
 
Öyle inandırılıyorsunuz ki, kanı toprağa bereket getirecek diye 

oğlunuzu kesebiliyorsunuz!..  
 
Bunu Allah adına törenlerle, şölenlerle yapabiliyorsunuz!..  
 
 
Bu kadar keskin konuşmamın dayanağı, din kitaplarındaki;  
 
“Hazreti İbrahim oğlu İzmail’i kurban etmek üzere iken, gökten 

inen ve Allah’ın; 
 
 “Ey İbrahim, oğlunun yerine sana gönderdiğim koçu kes ve 

insanlara söyle artık bereket için oğul kanı değil, koçun kanı toprağa 
aksın”  
 

öyküsüdür!..  
 
Kim bilir, gökten koç indirme öyküsüne  kadar kaç oğul berekete 

kurban edildi ve insanlar da bunu huşu içinde seyretti!.. 
 
Söyleyin bana; bana da adını (göbek adım İbrahim) verdikleri Hz.  

İbrahim, yaşadığı yüzyıl için “Devrimci” değil mi?.. 
 
 

*** 
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MARCUS AURELİUS 
 

 
 

(M.S. 121 – 180) 
Romalı Stoacı (Bireyci) İmparator. 

 
“Kendimi Gözleyişim (Meditations)” adlı kitabı, M.S. 170 yılında, 

savaştayken çadırda yazıldı!.. 
 

Köleliğin yaygın olduğu bir dünyada "Her insanın, toplumun 
kurallarından ve kanunlarından önce gelen doğuştan hakları vardır, 
Yaşama hakkı… Barınma hakkı gibi!.."  

 
Çoğunluk iktidarına karşı bunu net söyleyen bir adam!..  
. 
O tarih için bu "Devrim" değil mi? 

 
*** 
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HAZRETİ MUSA, HAZRETİ İSA, HAZRETİ MUHAMMET  
 

Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammet yaşadıkları tarihler 
için "Devrimci" değil mi?  

 
İşte, kutsal kitaplardan üç temel söylem; 
 

 
• İnsana can veren Allah’tır! Bu borçtur ve ancak verdiği canı 

yalnız Allah alır! İnsanın kendisi bile yaşamına son veremez! 
Verirse dinsiz olur ve cehennemde yanacaktır!..  
 

 İşte, size kutsallaştırılmış ve dokunulmazlık verilmiş Yaşama hakkı!.. 
 
 

• Herkesi Allah yaratmıştır ve Allah indinde herkes eşittir! 
 

İşte, size kralı ve köleyi eşitleyen Eşitlik ilkesi!.. 
 
 

* Bütün topraklar Allah’a aittir ve insanlara işlenmek üzere 
verilmiştir!  

 
Bir anda, o gün otorite olan cismani iktidarı topraksız 

bırakıyorsunuz ve insanlarda; 
 
“İşlediğim toprak Tanrı’nın, ben ona ibadetimi yapıyorum, 

neden ürünümün büyük bir bölümünü derebeyine vereyim”  
 

bilincini ortaya çıkarıyorsunuz!  
 
 
İşte, size Bağımsızlık!.. 
 
 

*** 
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SENEKA 
 

 
 

(M.Ö. 04 - M.S. 65) 
 

Doğum : İspanya, Cordoba’da M.Ö. 4 yılında. 
Ölüm : M.S. 65 yılında Roma’da  
 

Ona göre, o tarihte Tanrı;  
 
“Doğa olaylarının nedenleri doğaldır, ancak bunların birer 

Yaratan belirtisi olabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır!.. Bu da, 
bütün doğal nedenlerin Tanrı'dan kaynaklanması sonucuna bizi 
götürür!.. Böyle olunca Tanrı bütün evreni, bütün varlık türlerini 
kapsayan evrensel bir “Doğa yasası” dır ve her nesne, her oluş bu yasaya 
dayanır!..” 

 
Ve Din; 
 
“Sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için öyküler, iktidarlar 

içinse kullanışlıdır!..” 
 
Bugün nasıl?.. 

*** 
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BİR KAÇ ZAVALLI DEVRİMCİ  
 

ARİSTARKUS 
 

 
 

(M.Ö. 310-230) 
 

Sisam Adası’ndan Gökbilimci 
 



 

 
 

51 

İlkçağ’da insanları, “Bir daha görünmeyecek” diye çok korkutan 
“Güneş/Ay Tutulması” olayını mesele edinmiştir!.. 
 

Böyle olunca da; 
  

• Bir yandan Aristo ve Batlamyus’un “Yer Merkezli” teorileri 
karşısında, “Güneş Merkezli” teorisi, 18. Yüzyıla gelininceye kadar kabul 
görmemiş,  

 
• Diğer yandan “Güneş Merkezli” teori, insanları “Dünya dönüyor” 

sonucuna vardırdığı için, toplumu tedirgin etmiş ve Aristarkus “Dine karşı 
olmakla” suçlanmıştır!.. 
 
 

Yakın zamana kadar Aristarkus silik bırakılmıştır!..  
 
Bunun temel sebebi; karşı görüş olan “Yer merkezli” teoriyi savunan 

Aristo ve Batlamyus’un yalnız yaşadıkları toplumları değil, görüşleriyle 
bütün Ortaçağ’ı da etkilemeleridir!.. 
 

Aristarkus’un günümüze ulaşan kitabının adı “Ay ve Güneş’in 
Büyüklükleri ve Uzaklıkları”!..  

 
Burada, “Evren’in Güneş Merkezli olduğunu” anlatmaya çalışır!..  
 
Eski Roma döneminde, Arşimet’in “Kum Hesaplamaları” adlı 

kitabında Aristarkus’tan söz ettiğini görüyoruz!.. 
 

“Zavallı Devrimci”  Aristarkus’un astronomik fikirleri, ancak 1800 
yıl sonra yaşamış Kopernik, Kepler ve Newton’un buluşlarında etkin olarak 
ortaya çıkmıştır!..  

 
Bugün. Ay’daki bir kratere onun adı verilmiştir, “Aristarkus 

Krateri!..” 
 

*** 
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ANAKSAGORAS 
 

 
(MÖ 500-428) 

 
 
M.Ö. 500, Urla/İzmir doğumlu! Servetini ve hayatını bilimsel 

araştırmalar uğruna tüketmiş “Zavallı devrimciler” den biri!.. Dinsizlikle 
suçlanıp sığındığı Çanakkale’de M.Ö. 428 yılında ölmüştür!.. 
 

 “Hiçten hiçbir şeyin meydana gelmeyeceğini ve hiçbir şeyin 
hiçliğe gitmeyeceğini, dolayısıyla mutlak anlamda bir oluş ve yok oluş 
yoktur” u savunur.  
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Maddecidir ve atomcudur!.. Kısaca, Akıl ve Düşünebilme 
yeteneğini = Nous’ u ortaya kor!.. 

 
Basite indirgersek suçu;  “M.Ö. 468 yılında düşen bir gök taşını 

inceleyip, onun kızgın bir taş kitlesi olduğunu söylemektir!..”   
 
O tarihlerde güneş Yunanlılar için bir Tanrıdır ve onu bir taş olarak 

nitelendirmek büyük saygısızlıktır!..  
 
Artık, “Anaksagoras’ın kuramları” halkın inançlarına ters 

düşmüştür. 
 

İşte, burada da bilim/inanç çatışması karşımıza çıkar!.. Ve bilim 
adamının yazgısı değişmez!..  

 
Anaksagoras, M.Ö. 450 yılında “Yerleşik inanca karşı geldiği” 

gerekçesiyle mahkemeye verilir. 
 

Maalesef, “İnsanlık Tarihi’nde”  bunu hep görmekteyiz!.. “Bilim” 
ile “İnanç” sıkça karşı, karşıya gelmiştir!.. 

 
İnsan yapısı da biraz tembel, düşünmemeye yatkın galiba!.. Hazıra 

konmayı seviyor!. Buna, bir de mahalle baskısını ve bundan geçinenleri 
eklerseniz!..  
 

Söyledikleriniz bilim sonucu da olsa,  özü iman isteyen dinin 
dogmalarına karşıysa  “Din sapığı” olarak nitelenmeniz kaçınılmaz!..  
 

Tarihin sayfaları,  
 
“Bilimi savunmanın bedelini yaşamını yitirerek ödeyenlerle ve 

bunların karşısında dogmayı savunup, onların ölümüne karar 
verenlerle” doludur!..  

 
 

*** 
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SOKRATES 
 
 

 
(M.Ö. 470 – 399) 

 
Doğumu: Atina M.Ö. 470 
Ölümü   : Atina M.Ö. 399 
Temel   : Her insan kendi gerçeklerini aklında taşır. 
Metod    : Soru/cevap. 
Amaç   : Kişiye hakikatleri öğretmek değil, kendisine buldurmak. 
 

 
“Ben sizin için uyarıcı bir eleştirmenim, fikirlerinizi devamlı akla 

vurmakla, bildiğinizi sandığınız şeylerin çok yetersiz olduğunu 
göstermekle sizi harekete sevk ediyorum. Bu insanlık için en büyük 
iyiliktir.  

 
Böyle tartışmalarla akla vurulmayan hayat yaşanmaya 

değmez!..” 
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Heykelci Sofroniskos ile ebe Fenarete'nin oğlu!.. O’na “İlk 
rasyonalist “ diyebilirsiniz!  

 
“Soru/cevap metodu” ile insanları düşündüren ve aklını 

kullandırarak sonuca götüren Sokrates, “Her insanın kendi gerçeklerini 
aklında taşıdığı esasını” metoduna temel yapmış olup, yapılacak şeyin 
“Kişiye hakikatleri öğretmek değil, kendisine buldurmak olduğunu” 
göstermiştir!..  

 
Eski Yunan Sitelerinde, özellikle Atina’ da, iktidarı elinde tutan 

politikacıların çoğu sofistlerce eğitilmiş aydın kişilerdi. İçlerinde dine 
inanmayanlar çoktu, fakat bunlar düzenin ve iktidarlarının bozulmaması 
için, her şeyin akla vurulmaması ve eleştiri alışkanlığının sokağa 
inmemesinin gerekliliğine ve dinin alt tabakalar için faydalı ve gerekli 
olduğuna inanıyorlardı. 

 
Sokrat’ın önüne gelenle “Soru/Cevap” şeklinde onların inanışlarını 

ve mitolojik tanrılarını akla vurması, herkesi ve iktidarları elinde tutanları 
tedirgin etmeye başlar!.. Ve bu durumu iktidarları için tehlikeli görürler!.,  

 
Bu kişiler, hemen “Mukaddes Şeylere Dil Uzatma Kanunu” diye 

bir kanun çıkarırlar ve Sokrat’ı bu kanuna aykırı davranmakla suçlarlar!.. 
 
Sokrat’ın dava sonunda yaptığı savunma okunmaya değerdir. 

Bakınız Sokrat ne diyor; 
 
“Hakikati aramaktan vazgeçmem şartıyla beraatıma hükmetmek 

teklifinde bulunursanız, size şöyle derim;  
 
“Teşekkür ederim Atinalılar, fakat ben sizlere değil, beni o vazife 

ile mükellef kılmış olduğuna inandığım Tanrıya itaat edeceğim. Soluk 
almam devam ettiği sürece felsefeyle uğraşacağım. Önüme çıkan her 
insana “Kalbini yalnız servet ve şana kaptırıp, hikmet ve hakikatten uzak 
yaşamaktan utanmaz mısın?” demeğe devam edeceğim. 
 

Ölümün nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum, belki iyi bir şeydir. 
Fakat görevden kaçmanın kötü bir şey olduğunu biliyorum. İyi olması 
ihtimali bulunan şeyi, kötü olduğunu bildiğim şeye tercih ederim.” 



 

 
 

56 

Atinalılar, çocuklarım büyüdükleri zaman, erdemden çok 
zenginliğe yahut herhangi bir şeye düşkünlük gösterecek olurlarsa, ben 
sizinle nasıl uğraşmışsam, siz de onlarla uğraşınız, onları cezalandırınız; 
kendilerine, kendilerinde olmayan bir değeri verir, önem vermeleri 
gereken şeye önem vermez, bir hiç oldukları halde kendilerini bir şey 
sanırlarsa, ben sizi nasıl azarlamışsam, siz de onları öyle azarlayınız. 
Bunu yaparsanız, bana da, oğullarıma da doğruluk etmiş olursunuz.  
 

Artık ayrılmak zamanı geldi, yolumuza gidelim: ben ölmeye, siz 
yaşamaya!..  

 
Hangisi daha iyi? Bunu Tanrı’dan başka kimse bilemez!..” 
 
“Zavallı Devrimci” Sokrat’ın idamı, “Baldıran Zehri” içirilerek 

yerine getirildi!.. 
 

 
 

Sokrates’in Öldürülüşü 
Newyork Metropolitan Sanat Müzesi'nde yer alan, Jacques-Louis David'in yapıtı (1787) 
 

*** 
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EPİKÜR 
 
 

 
 

(M.Ö. 341-270) 
 

Sisam Adalı Felsefeci 
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Epikür,  
 
“Dinin temelinin korkuya dayandığını, evrenin Tanrıların idaresi 

altında olmadığını, evrenin atom zerreciklerinden oluştuğunu” 
 
 ileri sürüyordu. 

 
Dine karşıydı ama Tanrıların varlığını inkâr etmiyordu. Ona göre 

Tanrıların insanlarla bir ilişkisi yoktu.  
 
Bu konuda şöyle akıl yürütüyordu; 

 
“Tanrı; 
 
- Ya kötülüğü ortadan kaldırmak ister de kaldıramaz, 
- Yahut kaldırabilir de kaldırmak istemez, 
- Yahut ne kaldırmak ister, ne de kaldırabilir, 
- Yahut hem kaldırabilir, hem de kaldırmak ister. 
 

İlk üç seçenek gerçekten Tanrı olan için düşünülemez.  
 
O halde, son seçeneğin doğru olması gerekir. Peki, öyleyse neden 

kötülük vardır?  
 
Bundan şu sonuca varılır ki, ortada evreni yönetmek isteyen ve 

yöneten bir Tanrı yoktur. Tanrı bir yaratan olup, onun insan yaşamı ve 
evrenle ilgilenmesi söz konusu değildir!.. 

 
İnsan mutlu yaşamak istiyorsa, Tanrı ve ölüm korkusundan 

kurtulmalıdır. Buna ise kuruntulardan ve önyargılardan arınarak 
ulaşılabilir!..” 

 
"Ölümden korkmak anlamsızdır, çünkü yaşadığımız sürece ölüm 

yoktur, ölüm geldiğinde ise artık biz yoğuz" deyişi “Zavallı Devrimci” 
Epikür’ündür. 
 

*** 
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KOPERNİK 
 

 
 

(1473-1543)  
Gökbilimci, doktor ve papaz. 

 
19 Şubat 1473, Toruń, Polonya’da doğar, 24 Mayıs 1543, 

Frombork, Polonya’da ölür. 
 
Yunan gökbilimci Batlamyus'un yanlış olan teorisini çürütüp, 

”Dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndükleri” kuralını 
açıklayarak yani “Dünya evrenin merkezi değildir” i savunup, Kiliseyi 
karşısına alan.bir papaz!.. 

O dönemin Hıristiyan din adamlarına göre; “İsa Mesih güneşe 
sabit durması için emir vermişti ve güneş de sabit durmaktaydı”. Yine, 
genel inanca göre; “Dünya düz tepsi” gibiydi. Aksini düşünenler ise ölüm 
ile cezalandırılıyordu. 

Ömrünün sonlarına doğru sağlık problemleri yaşayan “Zavallı 
Devrimci” Kopernik'in bu din adamlarından korkusu kalmamıştı. Artık 
fikirlerini rahatça açıklayabilir, yazdığı kitabını ortaya çıkarabilirdi. Papa'ya 
kitabını göndererek şu mektubu yazdı;  

"Aziz Peder, kitapta yazılanları okuyanların hemen 
reddedeceklerini biliyorum. Ben ömrüm boyunca çevremin düşüncelerine 
aldırmayan,  fikirlerini savunan biri olamamışımdır. Etrafın tepkisinden, 
başladığım hususlardan vazgeçmeye niyetlendiğim olmuştur. Fakat 
çekingenliği üzerimden atarak çalışmalara devam ettim. Yazdıklarımı 
tenkit edenler olursa onlara aldırmayacağım ve saçma kabul edeceğim..." 

*** 
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GİORDANO BRUNO 

(1548-1600) 

İtalyan filozof, rahip, gökbilimci. 

 

Bruno'nun yakıldığı Roma, Campo de' Fiori meydanında bulunan heykeli 

Doğum:  1548  Nola Kasabası, İtalya 
Ölüm : 1600  Enkizisyon kararıyla Roma da yakılarak, İtalya 
Mezhebi: 16 yaşında Dominiken Rahibi. 
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Rönesans felsefesini biçimlendiren filozofların en önemlilerinden 
biridir. Aristo’cu  “Kapalı Evren” görüşünden ilk sıyrılanlar arasında yer 
aldı ve Kopernik'in tezini savundu.  

 “Evrenin sonsuz ve eş dağılımlı olduğunu ve evrende, dünyadan 
başka birçok gezegenin bulunduğunu” söyledi. 

 Kilisenin görüşüne karşı bir sistemi savunduğu için din sapkınlığı 
ile suçlandı ve düşüncelerinden vazgeçmesi ve sonsuz evren görüşünün din 
sapkınlığı olduğunu kabul etmesi durumunda kilise tarafından affedileceği 
söylendi.  

Ama o, gördüğü bütün işkencelere karşın görüşlerinden taviz 
vermedi ve 1600 yılında Roma Katolik Kilisesi'nin Engizisyon 
mahkemesinde yargılanıp “Din sapkını” ilan edildi.  

Ölüm kararını Bruno'ya bildiren yargıç, ondan şu cevabı aldı; 
"Ölümümü bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz".  

"Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu 
açıkça ifade etmekten korkarım.  

Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki 
savaşa her yerde katıldım.  

Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım ve cehaletin 
babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra, kalın kafalı çoğunluğun 
öfkesine hedef olarak yaşadım. 

Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları 
kullanır; yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak 
için Tanrı'yı kullanırlar."  

Ve idam kararı, 1600 yılının Şubat ayında, Roma'da Campo de' 
Fiori meydanında “Zavallı Devrimci” Bruno'nun diri, diri yakılması ile 
yerine getirildi. 

*** 
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GALİLEO GALİLEİ 
 

 
 

(1564–1642) 
 İtalyan fizikçi, matematikçi, gökbilimci ve filozof 

 
1564 te Pisa, İtalya’da doğmuş, 1642 de Arcetri, İtalya’da ölmüştür. 

 
Modern fiziğin ve teleskopik astronominin kurucularından sayılan 

İtalyan bilim adamı."İki Kâinat Sistemi Üzerine Konuşmalar" adlı 
eserini 1632'de yayınladı ve dünyanın döndüğünü savundu.  

 
Böylece hem yüzyıllardır hakim olan Aristo akımından, hem de 

Kutsal Kitap'tan şüphe duyarak Ortaçağ'daki bilim anlayışında devrim 
yaratmıştır. 

 
Bu nedenle Kiliseye ters düşmüş ve yargılanarak önce idama ve 

fakat celse tutanağında yazılı olduğu şekilde “Söylediğini inkar etmesi 
şartıyla idamdan kurtulacağı bildirilmiş ve Galileo "Görmedim, 
Duymadım ve Bilmiyorum" diyerek kendini idam sehpasından kurtarmış 
ve cezası ölünceye kadar ev hapsine dönüşmüştür !..  

 
Bu “Zavallı Devrimci” nin de yargı sonrası söylediği söylenen; 

“Ben dönmüyor desem de, dünya dönmektedir” cümlesi ünlüdür!.. 
 

*** 
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JOHANNES KEPLER 

 

(1571 – 1630) 

Alman gökbilimci, fizikçi, ve matematikçi. 

 

Doğum : 1571, Weil/Almanya 

Ölüm : 1630, Regensburg/Almanya. 
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• 1596 Mysterium Cosmographicum (Evrenin Gizleri) adlı yapıtında 
açıkladığı gezegen sistemiyle ünlü astronomlar arasına katıldı.  

• 1598'de Graz'daki protestanların kenti terk etmelerinin istenmesi 
üzerine Kepler dönemin ünlü astronomu olan ve Prag'da devlet 
matematikçisi olarak çalışan Danimarkalı astronom Tycho Brahe'nin 
çağrısıyla Prag'a yerleşti. 

•  Tycho'nun ölümü üzerine İmparator II. Rudolf tarafından onun 
yerine atandı.  

• Tycho Brahe'nin derlediği değerli astronomik gözlemlerden 
yararlanan Kepler, gezegenlerin hareketleriyle ilgili çalışmaları sırasında 
Mars'ın yörüngesini incelerken kendi adıyla anılan yasaların ilk ikisini 
buldu. 

•  II. Rudolf'un yerine geçen kardeşi, Kepler'i Yukarı Avusturya 
devletleri matematikçisi olarak atadı. Linz'de kaldığı  

• 14 yıl içinde iki kitap yazan Kepler, burada üçüncü yasasını 
keşfetti.  

• 1. yasası: Bütün gezegenler, odaklarından birinde Güneş'in 
bulunduğu elips biçimli yörüngeler üzerinde hareket eder.  

• 2. yasası: Bir gezegeni Güneş'e bağlayan doğru parçası eşit zaman 
aralıklarında eşit alanlar tarar.  

• 3. yasası: Gezegenlerin dolanım sürelerinin karesi ile Güneş'e olan 
uzaklıklarının küpünün oranı tüm gezegenler için aynıdır. 

• 1627'de Tabulae Rudophinae (Rudolf Cetvelleri) başlığı altında 
gezegenlerin temel tablolarını yayınladı.  

1626'da Avusturya'da Protestanlara karşı başlayan yıldırma ve baskı, 
“Zavallı Devrimci” Kepler'in önce Ulm, daha sonra Regensburg 
kentlerinde zor bir hayat sürmesine neden oldu. 

Ve 1629'da Silezya'ya çağrıldı. Orada bir yıl çalıştıktan sonra, 1630 
yılında Almanya'nın Regensburg kentinde öldü. 

 

*** 
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ANDREAS VESALİUS 

 

(1514 – 1563) 

Doktor, Anatomi Bilgini 

Doğum : 31 Aralık 1514,  Brüksel. 

Ölüm : 15 Ekim 1563, Zakintos/İyonya. 

Aile : Roma İmparatoru  V. Charles'ın eczacısının oğlu.  

Bir dünya düşünün Cin’ler, Cadı’lar ve Şeytan!.. Fırtınalar 
bastonlu kocakarıların işi!.. Ya mucizelerin öyküleri!.. Gel de inanma!..  
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Kilise,  

-‐ ”İnsanda yok edilemez bir kemiğin varlığını ve bu kemiğin bir 
gün yine dirilecek olan gövdenin özü olduğuna” herkesi inandırıyor!.. 

-‐  Çiçek hastalığına karşı aşı kullanılmasını “Tanrı istemine karşı 
koyma”  diye niteliyordu!.. Hatta, kilise baskısından korkan tıp adamları 
bile!..  

İnanılır gibi değil, ama “1885’te Montreal de görülen amansız bir 
çiçek salgınında Katolik Halkın aşıya karşı koyduğu, kiliselerinin de 
bunu desteklediğini” tarih yazar!.. Nasıl ki, kilisenin; “Aneztezi yani 
ameliyat öncesi hasta acı çekmesin diye uyutulmasına” karşı çıktığı 
gibi!..” 

Russell  “O tarihteki Tanrıbilimin kötü yanı, yıkıcı eğilimler yaratmak 
değil, böyle davranışlara yüksek bir töre süsü vermek, bilgisiz, barbar 
çağlardan kalma alışkanlıklara açıkça kutsal bir özellik tanımak 
olmuştur” der!.. 

İşte, “Zavallı Devrimci” Andreas Vesalius böyle bir dünyada, 1543 
tarihinde “İnsan Vücudunun Yapısı” adlı bir Anatomi kitabı yazar!..   

Ve insan üzerinde Disseksiyon (canlıların iç yapısını inceleme = 
kesme/biçme) çalışmaları yapar!.. Araştırmak için ilk dissesksiyonu yapan 
“Zavallı Devrimci” Andreas Vesalius'tur. 

   

Andreas Vesalius'un Fabrica adlı kitabından çizimler 

*** 
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DAVİD HUME 
 

 
 

(1711 – 1776) 
İskoç, filozof, ekonomist ve tarihçi. 

 
 

David Hume: 
 

• “İnsanın, deneylerle elde edeceği duyum ve izlenimleri 
bilebileceğini, bilgide kendi zihnimizin ötesine geçemediğimizi ve bundan 
dolayı herhangi bir şeyin insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu 
söyleyemeyeceğimizi” savunur!. 
 

* “En ufak bir metafizik düşünceye yer vermeyen, duyumlarımızın 
dahi gerçeği veremeyeceğini düşünebilen” şüpheci bir düşünürdür!.. 

 
* O’nun da amacı, ”Özgür ve ön yargılardan kurtulmuş insana 

erişmektir!..” 
 

• 23 yaşında yazdığı “İnsan Tabiatı Hakkında” adlı eserinde 
insanlara sesleniyor; “Siz nesiniz? Nasıl düşünürsünüz?” Bu soruları 
sormakla “Kendinizi tanıyınız” demektedir. Aynen Sokrat gibi!.. 
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• O’na göre, “Bütün bilgilerimiz, duyumlarımız yoluyla edindiğimiz 
etkilerin meydana getirdiği fikirlerdir. Bu etkiler ise, mutlak ve değişmez 
değildirler. 
 

Öyleyse, mutlak ve değişmez esaslara dayandığını söyleyen 
dogmatik ilim ve düşünüş yanlıştır. İlmi özgür insan aklı yapacak, ama 
sonuca iman etmeyecek, belki değişebilir diye yeniden deneyecektir!” 

 
• “Ben bir deneyi bin kere yapsam ve aynı sonucu alsam, bin 

birinci kere yaparsam aynı sonucu almayabileceğimi düşünür, tekrar 
denerim” deyişi, onundur.  
 

Lise’deyken, felsefe hocamız Kant’ın felsefesini anlatırken bir ekleme 
yaptı. Aynen; 

 
“Kant 55 yaşlarına kadar “Dünyanın nasıl meydana geldiğini” 

mesele yapmış olup, “Dünyanın Güneşten Oluşması Teorisini” ortaya 
koyan ve bu görüş üzerine cilt, cilt kitaplar yazan bir kişidir. 

 
Gel gelelim, 55 yaşlarında tüm yazdıklarını yakar. Gerekçesini, 

“Varsayımlarla Teori üretmek aklın dışına çıkmaktır. Bu ise boşa 
uğraşmaktır, metafiziktir” diye açıklar!.. 

 
Peki, yıllarca uğraşarak yazdığı kitapları Kant’a kim ve ne 

yaktırmıştır? Bunun yanıtını gene Kant verir: 
 
Uykumdan beni uyandıran İngiliz düşünürü David  Hume’un; “Ben bir 

deneyi bin defa yapsam ve bin defa aynı sonucu alsam, bir kere daha 
yaparsam aynı sonucu almayabilirim diye düşünür, gene denerim, 
deyişidir” der!..” 
 

Fark ettiniz mi, “Zavallı Devrimci”  Hume:  
 
“İnsanoğlu’nun asırlardır oyalandığı  İlmi’ni, İnancı’nı ellerinden 

almaktadır!..” 

*** 
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PİERRE-SİMON LAPLACE 

 

(1749 – 1827) 

Fransız matematikçi ve gökbilimci. 

Çağında en geçerli teori sayılan Kant-Laplace teorisine Nebula 
teorisi de denir. Bu teoriye göre; 

 
“Nebula adı verilen kızgın gaz kütlesi ekseni çevresinde sarmal 

bir hareketle dönerken, zamanla soğuyarak küçülmüştür. Bu dönüş 
etkisiyle oluşan çekim merkezinde Güneş oluşmuştur. Gazlardan hafif 
olanları Güneş tarafından çekilmiş, çekim etkisi dışındakiler uzay 
boşluğuna dağılmış, ağır olanlar da Güneş’ten farklı uzaklıklarda 
soğuyarak gezegenleri oluşturmuşlardır.” 
 

Güneşin gelişimi konusunda ciddi bir bilimsel kuram koymaya 
girişen ilk kimse 1755 yılında “Göklerin Genel Doğal Tarihi ile Kuramı, 
ya da Newton İlkelerini Uygulayarak Evrenin Bütün Yapısının Kuruluşu 
ve Mekanik Kaynağı Üzerinde Araştırma “ adlı kitabıyla Kant olmuştur.  
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Bu kitapta Kant “Doğal Aşamalı Gelişimi” yani “Evrimi” işaret 
eder.  Böylece, din kitaplarının “Birden Yaratılma” öyküsü yerine 
“Evrim” ortaya konmaktadır!..  

 
Buyurun buradan yakın!.. 

 
İşte, aynı tarihlerde Laplace ‘da, Kant’tan habersiz aynı teoriyi 

ortaya koyunca, bu görüş “Kant/Laplace Teorisi” olarak anılmıştır.. 
 

Laplace, söylediklerinin çoğunun daha önce Kant tarafından 
söylenmiş olduğunu bilmiyordu.  Laplace'a göre:  

 
“Güneş sistemi ile gezegenler sistemi bir zamanlar çok geniş bir 

Nebulaydı; bu Nebula yavaş, yavaş büzüldü. Büzülünce de daha hızlı 
dönmeye başladı; merkezkaç gücü ile kopan topraklar gezegen oldular; 
aynı işlemin tekrarlanmasıyla gezegenlerin uyduları ortaya çıktı”.  

 
Laplace, Fransız Devrimi çağında yaşadığı için tam özgür bir 

düşünürdü. Sağlam ve karakterli bir yapısı vardı. Askeri okula giriş 
sınavında Napolyon Bonapart'ı (1768 -1821) imtihan etmişti. 

 
 Laplace, 1785 yılında Fransız Akademinin sürekli üyesi seçildi. 

Daha sonra Napolyon onu İçişleri Bakanı yaptı  
 
“Göklü bir hükümdara beslenen inancın, yeryüzü 

hükümdarlarına da saygı uyandıracağına”  inanan Napolyon Laplace'a 
sorar: 
 
- Kitabın  “Celestial Mechanics” de Tanrı adı neden hiç anılmaz? 
- Efendimiz, o varsayımla işim yok benim!.. 

“Zavallı Devrimci” Laplace, son günlerini Paris yöresinde 
Arcueil'de geçirmiş, kısa bir rahatsızlıktan sonra 5 Mart 1827 yılında 
yetmiş sekiz yaşında ölmüştür. 

*** 
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THOMAS HUXLEY 
 

 
(1825 - 1895) 

 
Thomas Henry Huxley, İngiliz biyolog. Darwin’in evrim kuramının 

en önemli savunucularından!.. Felsefede “Agnostisizm = Tanrı’nın 
bilinmezliği” kavramını ilk kez ortaya atan İngiliz biyoloji bilgini.  

 1850'lerde hayvanlarda bireysel davranış, mürekkepbalığı gibi 
kafadan ayaklılar, paleontoloji yöntemleri, bilim ve bilim eğitiminin 
yöntemleriyle ilkeleri, sinirlerin yapısı ve işlevleri, omurgalılarda 
kafatasına ilişkin kuramlar gibi konularda pek çok araştırma yayımladı.  

Charles Darwin'in “Türlerin Kökeni” adlı kitabı, 19. yüzyıl 
ortalarında bilim çevrelerini temelinden sarsmıştı.  

Genç Huxley, Joseph Dalton Hooker ve Charles Lyell'la birlikte 
kitabın yayımlanmasından önce Darwin'i destekleyen birkaç bilim 
insanından biri oldu.  

Huxley ve Darwin'in bu dönemde başlayan dostluğu yıllarca sürdü. 
Darwin, evrim kuramı konusunda başlatılan tartışmaların dışında kalmayı 
yeğlerken, Huxley bu görüşleri açıkça destekleyip heyecanla savunuyordu. 
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Darwin'in kitabı çok büyük bir ilgiyle karşılandı ve geniş çaplı bir 
tartışma başlattı. Kitapta doğrudan yer almayan "İnsanın hayvandan 
geldiği" iddiası, eleştirilerin ana hedefiydi. 

 
 İngiltere Kilisesi ve ona bağlı nüfuzlu bilim adamları kitaba karşı 

açıkça tavır aldılar!.. Ancak, pek çok genç doğa bilimci kitaba olumlu tepki 
verdi.  

 
Hele, 1860'da yedi Anglikan Teolog = (din adamı) tarafından 

yayımlanan Essays and Reviews (Deneme ve Eleştiriler) adlı kitap, 
Darwin'in teorisini desteklediği için Kilise’den büyük tepki aldı.  

 
Ve “Türlerin Kökeni” üzerine en meşhur tartışma, Haziran 1860'da 

“British Association for the Advancement of Science'ın = İngiliz Bilim 
Geliştirme Derneği” nin Oxford'daki toplantısında yaşandı. 
 

Oxford piskoposu Samuel Wilberforce “Darwin'in kitabını 
küçümseyen” bir konuşma yapınca, karşısında Darwin'in arkadaşları 
Joseph Hooker ve Thomas Huxley'i buldu.  

 
Thomas Huxley  Darwin'i o kadar katı bir biçimde savunuyordu ki, 

Oxford piskoposu Samuel Wilberforce alaylı bir şekilde bel altına vurmağa 
kalktı ve sordu; 

 
-‐ Maymunluğunuz büyükanne tarafından mı geliyor, büyükbaba 

tarafından mı?.. 
 

“Zavallı Devrimci” Thomas’ın yanıtı açıktı: 
 
-‐ Birikimini önyargı ve masallara hizmet etmek için kullanan 

kültürlü bir insan olmaktansa, maymundan gelmeyi tercih ederim!.. 
-‐  

 
*** 
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CHARLES DARWİN 
 

 
 

(1809 – 1882), 
 

İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi. 
  
  “Önce cansızlar alemi meydana gelmiş, sonra güneş sistemleri 
oluşmuş, en azından dünyamızda yaşam ortaya çıkmıştır. Cansız diye 
nitelenen kimyasal elemanların, uygun ortam bulduklarında hayatın yapı 
taşları olan “RNA” ve “DNA” moleküllerine dönüştüklerini, buradan da; 
önce tek hücreli canlıya, sonra çok hücreli canlıya ve daha sonra 
memelilere, maymunlara, nihayet insana ulaşılmıştır!.. 
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İşte, "Zavallı Devrimci" Darwin’in 1856 yılında yazdığı “Doğal 
Seçilim ile Türlerin Kökeni, veya Hayat Mücadelesinde Ayrıcalıklı 
Irkların Korunumu Üzerine” adlı kitabın özü bu!.. 

 
Bu kitabı yazmadan arkadaşı Wallace ile yaptığı görüşmede 

Wallace sorar; 
 

-‐ İnsanın kökenine değinecek misin?..,  
-‐ Önyargılarla çevrili bu konudan uzak duracağım. 

 
Darwin, Kilise ve halk tepkisinin korkusuyla kitabını yaklaşık 4 yıl 

kitapçılara dağıtamaz!.. Nihayet,  Kitap 22 Kasım 1859 tarihinde 
kitapçılara dağıtılır!.. 

 
Kitapta insan evrimine doğrudan değinilmemişti! Yazılı olan 

sadece teorinin "İnsanın kökeni ve tarihine de ışık tutabileceği" idi!.. 
 
Ne var ki; kitabın gördüğü büyük ilgi karşısında Kilise ve 

yandaşları kitapta doğrudan yer almayan "İnsanın hayvandan geldiği" 
iddiasını öne çıkararak,  halk indinde hem Darwin'i ve hem Teorisini 
çürütmeye çalıştılar! 
 
 Kısa zamanda pek çok baskı yapan ve pek çok dile çevrilen 
“Türlerin Kökeni”  bilimsel konulara yeni, yeni merak duymaya başlayan 
Avrupa orta sınıfının en çok okuduğu bilimsel kitaplardan biri oldu, 
 

Hıristiyan inanışına olan bağlılığını yitiren ve bir agnostik 
(bilinemezci) olduğunu bildiğimiz Charles Darwin, 19 Nisan 1882'de 
öldüğünde, ailesi O’nu çocuklarının mezarlarının yanına gömmeyi 
düşünüyordu. Ancak, önde gelen bilim insanları ve hükümet üyelerinin 
desteği ile İngiltere'nin ünlü Westminster Abbey kilisesinin baş rahibi 
Grandville Bradley’in “Canı gönülden kabullerini” bildirmesi üzerine o 
kiliseye gömüldü!.. 
 

Tabutunu taşıyanlar arasında eski dostu botanikçi Joseph Hooker, 
yazılarıyla Darwin'i kendi kuramını yayımlamaya yönelten genç doğa 
bilimci Alfred Russel Wallace ve ABD'nin İngiltere Büyükelçisi James 
Russell Lowell de vardı.  
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Darwin bu kilisenin “Bilginler Köşesi” olarak bilinen bölümünde, 
Sir Isaac Newton'un gömülü olduğu yerin birkaç metre ötesinde ve 
astronom Sir John Herschel'in yanı başında yatıyor!.. 
 

Teorisi, Kutsal Kitaplarda anlatılan “Varlığın yaratılışı öyküsüne” 
uymadığı için, tutucu çevreler Darwin’e ve teorisine karşı tavır 
almışlardır!..  

 
Öyle ki, yeni ülke A.B.D. (USA) de, bir öğretmen, öğrencilerine 

“Evrim teorisinden söz etti” diye yargılanmıştır!.. Bu yargılama, hukuk 
literatürüne de girmiştir!.. 
 

Yıl 2008 Eylül, İngiltere Kilisesi; “Darwin'in 200. doğum yılının 
bir fırsat olduğunu söyleyerek,  
 

"Seni yanlış anladığımız, sana karşı gösterdiğimiz ilk tepkide 
hatalı oluşumuz ve bu sebeple başkalarının da seni yanlış anlamasına yol 
açtığımız için..."  
 
sözleriyle Darwin'den özür diledi. 
 

Tarih Mart 2009!.. Türkiye!.,  
 
TÜBİTAK'ın aylık yayınladığı “Bilim ve Teknik” dergisinin 2009 

Darwin Yılı sebebiyle hazırladığı Mart 2009 kapağı ve Darwin ile ilgili 15 
sayfa sansüre uğrayıp içeriği değiştirildi ve “Bilim ve Teknik” dergisinin 
Genel Yayın Yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman görevinden alındı. 
 

Yalnız Türkiye mi? 
 

2009’da “Zavallı Devrimci” Darwin'in anısına, Jon Amiel 
yönetmenliğinde “Yaradılış” adında bir film çevrildi. Gelin görün ki, 
filmin gösterimini ABD'de üstlenen firma çıkamadı!.. 

 
 

*** 
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NİETZSCHE 
 

 
 

1844 – 1900) 
Alman filozof. 

 
 
 

Doğum : 15 Ekim1844  
Ölüm : 25 Ağustos1900 
Aile : Babası Karl Ludwig Protestan Kilisesinde papaz.  
Olaylar :  
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• Dinler bize öbür dünya gibi güzel vaatler sunarak, bize bu dünyada 
yapmamız gerekenleri buyururlar. Bu buyruklar, insanların özgür ve 
başkaldıran doğasını yok etmeye, onları birer sürü parçası haline getirmeye 
yöneliktir. 

 
• Bilime ve dine hizmet edenler bir noktada birbirinden farklı 

değillerdir. Biri buluşlarıyla diğeri vaatleriyle insanın hayatına yön verirler. 
İnsanlar her ikisinden de kurtulup, zorla bir gereklilik kazandırılmış 
dünyadan sıyrılmalıdırlar. 
 

• Kiliseye ve devlete karşıdır. O’na göre; Hıristiyan Tanrı; 
“Emredicidir ve insanın dünya nimetlerinden faydalanması yerine, çile 
çekmesini” ister. 
 

• Nietzsche sorar; “Hiçbir adalete sığmayan, sayısız çatışma ve 
acılar iyi bir Tanrı’ya nasıl mal edilebilir?”  
 

• Tanrı’nın ölümünün, insanın anlaşılmaz olan doğasını yenmesi 
için ve üst insana ulaşılabilmesi için bir mecburiyet olduğunu” savunur. 
 

• "Tanrı öldü" diyerek, insanların yaşamlarının gayesi ve sonları 
hakkında bir sorgulama yapması gerektiğini ve onu körelten, pasifleştiren, 
zavallı, acınası bir hayvan yapan bütün yapılardan yani otoriteden arınması 
gerektiğini söylemektedir. 
 

• 1888-1889 kışı. sahibinin dövdüğü bir atı korumak için önüne 
geçer, dövüşür, daha sonra ağlayarak atın boynuna sarılıp öper. 
 

• 1889’un ilk günlerinde zihinsel yetilerini tümüyle kaybeder ve on 
bir yıl boyunca bitkisel bir hayat sürer ve 1900 yılının Ağustos ayının  “25 
inde ölür. 
 

• “Zavallı Devrimci” Nietzsche, aslında halen anlaşılamayan 
düşünceleriyle bir M. Arabî’yi, bir H. Mansur'u anımsatmaktadır. 

 
*** 
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BERTRANDRUSSELL 

 

(1872 – 1970) 

Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi, toplumsal eleştirmen 

“Eğer ben Dünya ve Mars arasında eliptik bir yörüngede güneşin 
etrafında dönen Çin seramiği bir çaydanlık olduğunu öne sürseydim ve 
bu çaydanlığın en güçlü teleskoplarımızla bile tespit edilemeyecek kadar 
küçük olduğunu ekleyecek kadar da dikkatli olsaydım, kimse bu 
görüşümün tersini kanıtlayamazdı.  

Ama devam edip de bu savımın yanlışlanamaz nitelikte 
oluşundan dolayı insan aklının ondan kuşku duymasının kabul edilemez 
bir küstahlık olacağını söyleseydim, herkes haklı olarak saçmaladığımı 
düşünürdü.  

Ancak, eğer böyle bir çaydanlığın varlığı eski kitaplarca 
onaylansaydı, her Pazar günü kilisede kutsal gerçeklik olarak öğretilseydi 
ve okullarda çocukların beynine kazınsaydı, onun varlığından kuşku 
duymak bir gariplik belirtisi olarak görülür ve o kuşkuyu duyan kişiye 
yakınçağda bir ruh doktoruyla ya da daha önceki çağlarda bir Engizisyon 
yargıcıyla bir randevu alınırdı.” 
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Gene, Rusell’in “Din ve Bilim” adlı kitabından; 
 
“Kilise, Protestanlar dahil  Kopernik’e  karşıydılar.  Luther öfkeyle: 

"Herkes göklerin, gökkürenin ya da güneş ile ayın değil de, yerin 
döndüğünü göstermek için yırtınan zıpçıktı bir yıldızcıya kulak veriyor. 
Kim zeki görünmek isterse, sözde bütün sistemlerin en iyisi olacak bir 
sistem türetiveriyor. Bu alık, bütün gökbilimi değiştirmek isteğinde; ama 
Kutsal Kitap' ta Yeşu, güneşe yerinde kalmasını söylemek gereğini duyar, 
yere değil"  diyordu.  

 
Kalvin, Kutsal Kitap'tan;  “Yer de berkitilmiştir, kıpırdayamaz” 

sözünü alarak şu sonuca varıyordu, "Kopernik’in, Kutsal Ruhtan daha 
yetkili olduğunu söylemeye kim kalkışabilir?" 

 
Kilise, Kopernik sisteminin öğretilmesini yasak etti. Yer'in 

döndüğünü öğretmek 1835 yılına değin baş yasaklardan biriydi. 
 
1673'te Roma'daki Clementine College'in başı Augustin de Angelis 

yayımladığı bir meteoroloji kitabında "Kuyruklu yıldızların görünüp 
yitmelerinin, bu işi üzerlerine almış meleklerle ilgili olduğunu” 
savunuyordu. 

Kuyruklu yıldızların uğursuzluk belirtisi olduklarını Tanrıbilimciler 
büyük bir önemle savundular!.. Dualara yeni bir ek yapılmıştı;   

 
"Türkler ile kuyruklu yıldızlardan koru bizi ulu Tanrım". 
 
Dominikçi bir keşiş “Geometrinin şeytan işi olduğunu, 

matematikçilerin de bütün dinsizler gibi sürgün edilmeleri gerektiğini”  
ileri sürüyordu. 

 
 “Büyük düşünürler her zaman orta zekalıların insanlarından 

şiddetli muhalefet görmüşlerdir.”  
 
“Zavallı Devrimci”  Russell’ı desteklemek için, Einstein ona 

yazdığı mektupta bu cümleyi kullanmak zorunda kalmıştır!..  

 
*** 
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TEVFİK FİKRET 
 

 
 

(24 Aralık 1867 – 19 Ağustos 1915) 
Felsefeci, Edebiyatçı, Şair 

 
Doğum : 24 Aralık 1867, Kadırga/İstanbul. 
Ölüm : 19 Ağustos 1915 Aşiyan/İstanbul  
Aile      : Hüseyin Efendi, 19 yıl Arabistan sürgününde,  Anne Refia 

Hanım, 1879 Haç dönüşü Kolera’dan ölür. 
Öğrenim: Galatasaray Sultanisi.  
Yaşam : 

• 1897, Osmanlı-Yunan Savaşı. Zaferi üzerine "Yenişehir 
Gazilerine" isimli şiiri. 

• 1896 -1915, Robert Kolej'de Türkçe dersi hocalığı. 
• 1902, İstanbul’u ahlaksızlıkla suçlayıp lanetleyen ünlü "Sis" şiiri. 
• 1900-1905, H.Siret, İ.Safa’nın sürgünü, Kızkardeş Sıdıka’nın 

ölümü, Sürgünde babasının ölümü ve bunalım yılları. 
• 1905,  .Din ve tarihe karşı  "Tarih-i Kadîm" şiiri. 
• 1905, Tevfik Fikret Müzesi olan eve Aşiyan’a (Yuva) taşınma. 
• 1908, "Millet Şarkısı" adlı marşı ve Meşrutiyet. 
• Meşrutiyet'in ilanından sonra "Rücu (Geri Alış)" adlı şiirini 

yazarak İstanbul'a savurduğu lanetleri geri alır.  
• Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım ile "Tanin" gazetesi.  
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• 1909, Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani) Müdürlüğü. 
• 31 Mart 1909, "Sultani'yi yıkmak için önce beni yıkmak  

lazımdır" diyerek okulun önünde ayakta dikilişi. 
• 1910, Basının ve dincilerin “Lise toplantı salonunu mescidin 

üzerine yaptırdığı”  iddiasıyla,  acımasız ve kasıtlı eleştirileri. 
• 1910, Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani) Müdürlüğünü bırakma. 
• 1911, Ümit olarak gençlere sesleniş, "Haluk’un Defteri", 

"Rubab’ın Cevabı",  “Haluk’un Vedâı” ve “Promete” şiirleri. 
• 1912, Meclisin feshedilmesi üzerine  "Doksanbeşe Doğru" şiiri. 
• 1913, devrin yolsuzluklarını dile getiren “Han-ı Yağma” şiiri.  
• 1914, 1.Dünya Savaşı’na girilmesini yeren “Sancak Şerif 

Huzurunda” şiiri. 
• 1914, Mehmet Akif’in  suçlamalarına  karşı “Tarihi Kadim’e Zeyl” 

adlı şiiri. 
• Son yılları ve hece vezniyle çocuk şiirleri "Şermin" adlı kitap. 
• 1915 Ağustos ayı 19’u, bir ameliyat sonrası yaşamı sonlandı 
• 1918, Anma Töreni’ne, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal de 

katılır. 

Ve Atatürk,  “Zavallı Devrimci” Tevfik Fikret'in “Tarih-i Kadim” 
şiirini; “O şiiri yok mu, işte o, dünyada yapılması gereken bütün 
devrimlerin kaynağıdır” diyerek değerlendirir!.. 

Şüphe, şüphe!.. 
İşte suçum, ne zarar!.. 

Şüphe bir nura doğru koşmaktır. 
Hakkı aydınlatma, Akıl için haktır. 

Belki öteki dünya var!.. 
Belki cennet, cehennem de var!.. 

Yaradan’ın eseri olan insan, 
Aklını kullanarak doğruyu aramak varken, 

Neden esiri olsun dogmaların!.. 
 

      Tevfik Fikret 

*** 
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AZİZ NESİN 
 

 
 

(1915 – 1995) 
Türk Mizah yazarı, şair. 

 
 

Doğum : 20 Aralık 1915, Heybeliada/İstanbul. 
Ölüm : 6 Temmuz 1995, Çeşme/İzmir. 
Eğitim : 1935 Kuleli Askeri Lisesi, 1937 Ankara Harp Okulu. 
Ailesi : Babası Abdülaziz, Giresun/Şebinkarahisar/Ocaktaşı  köyü. 
Yaşam :  
 

*1945 Ordu’dan uzaklaştırılma,  
*1949 6 ay Mahkumiyet. (İngiltere Prensesi II. Elizabeth, İran 

Şahı Rıza Pehlevi, Mısır Kralı I. Faruk’u bir yazısında aşağıladığı 
iddiasıyla.). 

*2 Temmuz 1993 Pir Sultan Abdal etkinliklerinde Sivas’ta 35 
kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Oteli katliamından sağ kurtulur!.. 
 
Aldığı ödüller: 

• 1956 - Altın Palmiye, İtalya (Kazan Töreni adlı öyküsüyle) 
• 1957 - Altın Palmiye, İtalya (Fil Hamdi adlı öyküsüyle) 
• 1966 - Altın Kirpi, Bulgaristan (Vatani Vazife adlı öyküsüyle) 
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• 1968 - Milliyet Gazetesi 6. Karacan Armağanı Birincilik Ödülü (Üç 
Karagöz adlı oyunuyla) 

• 1969 - Krokodil Ödülü, Sovyetler Birliği (İnsanlar Uyanıyor adlı 
öyküsüyle) 

• 1970 - Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü (Çiçu adlı oyunuyla) 
• 1975 - Lotus Asya-Afrika Yazarlar Birliği Ödülü 
• 1977 - Bulgaristan Uluslararası Gülmece Kitapları Yarışması Hitar 

Petar Ödülü 
• 1978 - Madaralı Roman Ödülü (Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı 

romanıyla) 
• 1985 - TÜYAP Halkın Seçtiği Yılın Yazarı 
• 1994 - CPJ Uluslararası Basın Özgürlük Ödülü. 

BİLMECE!.. 
 

"Evrende nice sır varsa, hepsinden vermiştir haber" 
  Kur’an’ı yorumlayıp da, dincilerimiz böyle der. 

Bilinmez ne hikmet ise, hep Batılı icat eder, 
        Bir yandan atomu çözer, bir yandan uzaya gider. 
Bizde "Nurlu kitap" varken, niçin karanlıktır kader? 
Acep İslâm uyuklarken, Kur’an mı okur bu kâfirler? 

 
               Aziz Nesin 

“Zavallı Devrimci” Aziz Nesin, söyleşi ve imza günü için gittiği 
Çeşme/Alaçatı’da,  5 Temmuz’u 6 Temmuz’a bağlayan gece sabaha karşı 
geçirdiği kalp kriziyle yaşamını yitirdi.  

Cenazesi Çeşme Cumhuriyet Savcısı’nın isteğiyle otopsi yapılmak 
üzere 6 Temmuz’da İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne getirildi. 

 7 Temmuz 1995’de vasiyeti gereği hiçbir tören yapılmaksızın  
Çatalca’daki Nesin Vakfı’nın bahçesine gömüldü.  

Ardında 80 yıllık mücadele, sayısız başarı ve Nesin Vakfı'nı 
bıraktı!.. 

*** 
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Güzel insanlar, 
 
Şimdi bana diyeceksiniz: 
 

“Yahu Önder, bu “Din/Bilim çatışmasını”  21. Yüzyılda 
bilmeyen yok ki!..  

 
Biz, bu senin “Zavallı Devrimcilerin” yaşamlarını ve 

savlarını ezberledik!..  
 
Lütfen, yeni bir şeyler söyle çağa uygun olsun!..”  

 
 Haklısınız, ama A’dan, B’ye geçemiyorum ki!..  
 

Lütfen, etrafınıza bir bakın!.. Haksız mıyım?.. 
  

Sizlere, filozofların, peygamberlerin yaşamını, felsefelerini 
hep yineliyorum, neden?  

 
Filozofların, peygamberlerin yaşamını, felsefelerini öğretmek 

için mi?  
 
Çoğunuz bunları benden iyi biliyorsunuz!.. Kimi okullar da 

ezberlettirilmişlerdir bile!.. Wikipedia’ya girin, hepsi orada var!.. 
 
Farkına vardınız mı?  Kolay okunsun diye, o insanların 

yaşmalarını ve görüşlerini özetliyorum!.. Çünkü uzun yazarsam, 
yazdıklarımın  amacımı örtmesinden hep korkmuşumdur!..  

 
O yüzden Portreleri de kısa tutmağa, her Portreyi amacım 

doğrultusunda özetlemeye çalıştım!..  
 
Peki, nedir benim amacım?.. 
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Amacım;  
 
“Düşünebilmenin enginliğinin ve evrimin sonsuzluğunun 

farkına varan, kendine bile objektif bakabilen, şartlanmalardan 
arınmış, kendini ve her türlü inancı sorgulayabilecek kadar özgür 
ve bağımsız düşünebilen kafalara ulaşmak!..” 

 
Buna varabilmek için yazdıklarımda da, konuşmalarımda da 

hep iki mesaj vermeğe çalışıyorum; 
 

1- Okuyanın veya beni dinleyenin sorgulayıcı akla varması!.. 
Yani  “Neden, Nasıl, Niçin, Acaba”  diye soran bir kafaya varması!..      

 
Ben buna  “Düşünebilmek” diyorum ve bunu insan için bir 

“Kurtuluş, Özgürlük ve Bağımsızlık” olarak görüyorum!.. 
 
2- Okuyanın veya beni dinleyenin “Her oluşumun varlık 

sebebinin “İnsan” olduğunun” farkına varması!.. İsterseniz “İnsan” 
yerine “Birey” de diyebilirsiniz!..  

 
İşte, bu yazılanlar bunun için!..  Aynı şeyleri yinelemem böyle  

kafaları hazırlamak için!..  
 
Hazır kafa çok önemli!.. Öğrenimin, okumanın hedefi de bu değil 

mi?..  
 
Gene, tekrar olacak hoş görün; 
 
“Dünyada çok kişinin başına elma düşmüştür, ancak Newton’un 

başına düşünce “Yer Çekimi Kanunu” bulunmuştur, çünkü Newton’un 
kafası hazırdı!..” 
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Bir zamanlar, ilkçağ’da yaşamış ve söyledikleriyle Ortaçağı çok 
etkilemiş filozof, bilgin Aristo’dan söz ederek bu kitabımı sonlandıracağım;  
 

“Zavallı Devrimci”  Aristarkus’tan söz ederken: 
 

• “Bir yandan Aristo ve Batlamyus’un “Yer Merkezli” teorileri 
karşısında, Aristarkus’un “Güneş Merkezli”  teorisi, 18. Yüzyıla 
gelininceye kadar kabul görmemiş,  

 
• Diğer yandan “Güneş Merkezli”  teori, insanları “Dünya 

dönüyor” sonucuna vardırdığı için, toplumu tedirgin etmiş ve Aristarkus 
“Dine karşı olmakla” suçlanmıştır” demiştim!.. 
 
 İşte, ilkçağın ünlü düşünürü Aristo ayni zamanda;  
 

“Bir cismin düşme hızının, o cismin ağırlığıyla orantılı 
olduğunu”  

 
söylemiştir!..   
 
Bu ilkeye göre,  
 
“On kilo ağırlığında bir cisim ile bir kilo ağırlığındaki bir cisim 

aynı yükseklikten, aynı anda bırakılırsa, bir kiloluk cisim, on kiloluk 
cismin yere varış süresinin on katı bir zamanda yere varması gerekir!.”. 
 

“Bu acaba böyle mi?..”  
 
Aristo’dan, Galilei'ye değin geçen 2000 yıl içinde biri bunu 

denemez mı?..  
 
Nerelerdeydiniz ve neredesiniz güzel insanlar!.. 
 
Sevgilerimle, 

     Önder Limoncuoğlu  
 
 
 



 

 
 

87 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

88 

 
 
 
 
 
 

 
 


