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Gözlerinden Öperim...

Mektebden en samimî çiftçi selâmları
Oktay ÖZEL
Mehtap YÜKSEL

Kardaşım;
Bunca senelerden beri hayal itdiğim emelime nâil olmağla ektiğim altun başaklı ekini biçiyorum.
Dimek, mütehassiri olduğum hayâta, muhîte kavuşdum. Oh!.. Ne büyük bahtiyârı[m].
Alâaddin de girdi. İlk vazîfesi mektebimizin latîf parkını süpürmek olmuşdur. Parkın nizâmını
kat’ıyyet idenler içün ne büyük bir eser-i tesâdüf...
Ben çapa ameliyâtı ile meşgûlüm. Size ve beni soran arkadaşlarıma en samîmî çiftçi selâmları.
Burada pek âsude ve yegâne bir muhîtde yaşıyoruz. Bizi unutmak istemiyorsanız siz gelin.
İstanbul’da en çok mevzubahs itdiğimiz mesâilden bizi haberdâr it. Burada umumî bir sükûnet
ve sâdegî var...
Ellerinizden samîmâne sıkarak bu hayâta kavuşduğumdan büyük hamd ü senâ ile hatm-i kelâm
eylerim benim kardaşcığım.
5 Haziran 1330 [18 Haziran 1914].
Bursa Zirâat Mektebi birinci sene talebesinden Hersekli Edhem Murad kardaşınız.
İstanbul Dârü’l-muallimîn-i Âliyye ibtidâî birinci sene talebesinden 17 numerolu İsmail Hakkı
kardaşımıza.
[ek kısım] Çiftçide meşgûliyet eksik olmadığından size şimdiye kadar mektûb yazamamışdım.
Mazûr gör.
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Ahmet Yüksel koleksiyonu; Sanat Kitabevi - Ankara
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Milâdi 18 Haziran 1914 tarihli bu kartpostalı yollayan Bursa Ziraat Ameliyat
Mektebi birinci sınıf talebesi Hersekli Edhem Murad ile kartpostalın yollandığı
İstanbul’daki Yüksek Muallim Mektebi’nin birinci sınıfındaki “kardaşı” İsmail Hakkı
belli ki çocukluk arkadaşıydılar. Her ikisi de Rüşdiye veya İdadi’yi aynı yıl bitirip
hayallerindeki okullarda okumak üzere memleketlerinden ayrılmışlardı. Birinin yolu
kadim başkent Bursa’ya, diğerininki ise hâlihazırdaki payitahta, İstanbul’a düşmüştü.
Kartpostalın yollandığı tarihe bakılırsa, her ikisi de ilk yıllarını heyecan içinde
tamamlamak üzereydiler.
Muallim mektebine giren İsmail Hakkı da muhtemelen çiftçi kökenliydi, ama
eğitimini aldığı meslekle birlikte bundan sonraki hayatı muhtemelen farklı bir
kulvarda devam edecekti. Arkadaşı Edhem Murad ise belli ki “çiftçi gelip çiftçi
gidecek”ti, bu işin mektebini okumasına rağmen. En azından mektepteki birinci
yılındaki hisleri bu yöndeydi. Ancak bundan gocunmadığı, arkadaşının okuluna
kıyasla kendi okulundan ve konumundan hayıflanmadığı anlaşılıyor.
Aksine Edhem Murad, Bursa Ziraat Ameliyat Mektebi’nde çok mutludur. Belli
ki mektepteki öğrenciliğini geçici bir eğitim dönemi olarak değil, başlı başına
hayalini kurduğu bir “hayat” ve okul ortamını da “muhit” olarak görmektedir. Onun
için mesele okuyarak “çiftçilikten kurtulmak” değil, yine en iyi bildiği dünyada
kalarak ama kendini geliştirerek yaşamak, belki de o dünya içinde kendisine yeni bir
konum aramaktır. Öte yandan geçmişi hâlâ o kadar yakın ve sıcaktır ki,
arkadaşlarına selâmını da “çiftçi selâmı” olarak yollamaktadır. Tabii burada kullandığı “çiftçi” belki de onun için sıradan köylülükten farklı, daha ileri bir konumu
ifade ediyor da olabilir. Bu okulu ve eğitimi “bunca senelerden beri hayal ettiği”ni
yine kendisinden öğreniyoruz.
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Bursa Ziraat Ameliyat Mektebi (1894)
Etrafındaki ağaçların güdüklüğüne ve arazinin çıplaklığına bakılırsa bu fotoğraf mektebin ilk
kurulduğu yıllara ait olsa gerektir.

İsmail Hakkı ile ortak arkadaşları olduğu anlaşılan ve okula muhtemelen aynı
zamanda başlayan Alaaddin, okulun “latîf” parkını süpürmekten, kendisi de “çapa
ameliyatı” ile meşgul olmaktan hayli bahtiyar görünüyorlar. Mutluluklarını dile
getirirken kullandığı dil dahi hâlâ epeyce pastoraldir Edhem Murad’ın. Okul hayali
gerçekleştiğinde, o zamana kadar “ektiği altun başaklı ekini biçmiş” saymaktadır
kendisini. Belli ki içinden geldiği hayat koşullarıyla mütenâsip hayalleri de
mütevazıdır. Daha 1940’ların Eğitim Enstitülerine çok zaman vardır. Ama Edhem
Murad o günlerin ortamında yaşasaydı, muhtemelen aynı mutluluğu kendini Hasanoğlan’da bulduğunda tadacak hevesli, zeki bir Anadolu çocuğu olarak karşımıza
çıkacaktı.
Bursa’daki okulunda belli ki ameli yani uygulamalı bir eğitim görmekteydiler. İlk
yıllarında esasen yine toprağı eşelemekle, çapalamakla meşgul oldukları anlaşılıyor.
Elbette toprağı başka özellikleriyle tanımayı da içeriyordu eğitim, sadece çiftçi gözü
ile değil, “fenni” bir gözle de bakmayı öğrenecekti toprağa burada. Belki de
“çömez” sistemi burada da vâkiydi, üst sınıf ağabeyleri hammaliye işlerini “ibtidaî”
öğrencisi tıfıllara yaptırıyorlardı. Ama olsun… Edhem Murad ve arkadaşı Alaaddin
yine de çok mutlu görünüyorlar, kartpostala yansıyan dil ve duyguya bakılırsa.
Öte yandan, bütün günlerinin böyle geçtiğini de düşünmemek gerek elbette.
Muhtemelen pratik dersleri fenni usulleri, kimi modern malzeme kullanımını
içermekteydi. Kendilerini “iş” ortamında eğiterek, toprakla kurulabilecek başka
türden ilişkileri deneysel bir hevesle kimi yeni teknik ve metotlarla tecrübe
etmekteydiler. Mektepte okutulan dersler arasında diğer benzer okullarda okutul128
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duğunu bildiğimiz, ilm-i hesap, usûl-i hendese ve hikmet gibi “yüksek teorik”
konular da var mıydı bilemiyoruz. Ama Hersekli Edhem Murad’ın bu mektepte
esasen ilm-i nebâtât, terkib-i arazi, ilm-i ziraat, hayvancılık ve bahçıvanlık gibi dersler okuduğu kesindi.
21 Mart 1891’de “Hüdavendigâr Hamidiye Ziraat Ameliyat Mektebi” adıyla
kurulduğunu öğrendiğimiz bu mektebe, kurucusu Sultan İkinci Abdülhamid’in çok
önem verdiğini yazıyor araştırmalar. Hatta bu okula Mudanya üzerinden bir gemi
dolusu damızlık hayvan ve malzeme yolladığı da belirtiliyor. Devran değiştiğinde,
20. yüzyılın başlarında iktidarı devralan Jön Türkler Abdülhamid’e göre daha gözü
kara pozitivisttiler; ilim ve fünuna inançları epeyce gelişkindi. Elbette ki mektepleri
de bu doğrultuda yeniden elden geçirmekte, islah etmekte ya da radikal bir şekilde
yeniden kurmaktaydılar. Bu minval üzre, 10 Şubat 1912 tarihli “Tedrisat-ı Ziraiye
Nizamnâmesi” ile ziraat eğitimi ve mektepleri de dört kademeli bir yapıya kavuşturulduğunda, taşrada birçok şehirdeki “Ziraat Ameliyat Mektepleri” lise düzeyinde
örgütlenmiş ve “çiftlik kahyası” yetiştirmek üzere programlanmıştı. Buradan anlıyoruz ki Edhem Murad’ın aldığı eğitimle gidebileceği yolun sonu yine bir çiftlikte
kahyalıkla sona erecekti.

“Brusa’da Ziraat Ameliyat Mektebi” (1900’lü yılların başı)
Belki tam da Edhem Murad ile arkadaşı Alaaddin’in okuduğu yıllardan. Ağaçlar büyümüş ve
etrafında çoktan bir bahçe ve park oluşmuş. Alaaddin belki de bu parkı süpürmekte, Edhem
Murad da hemen ilerideki arazide çapa ameliyatı yapmaktaydı. Okuduğumuz kartpostalı
belki de bu bahçede, parkta veya okulun hemen arkasındaki yatakhanede kaleme almıştı.
Belki de sağdaki öğrenci Edhem’dir?
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Kartpostalın tarihi 1914 Haziran’ını gösterdiğine göre, okul bu program üzere
eğitimine devam ediyordu Edhem Murad’ın ve arkadaşı Alaaddin’in birinci sınıfa
başladıkları yıl. Yatılı okuduğu bu mektepten o yaz tatili için belki memleketine geri
döndü Edhem. Belki de çok sevdiği okulunda kalmayı tercih etti. Ama Osmanlı
İmparatorluğu’nu bekleyen kötü kader mektebin de kaderini belirleyecekti çok
geçmeden. Çok sevdiği okulu kapanacaktı Birinci Dünya Savaşı boyunca. Bu hengâmede Edhem’in payına ise muhtemelen o yazın Ağustos’unda başlayacak savaş
seferberliği kapsamında, bütün akranları gibi silah altına alınmak düşecekti.
Yani ikinci sınıfı göremeyecekti Edhem ve arkadaşı Alaaddin. İlk yılın bu
kartpostala yansıyan coşkusu, bahtiyarlığı ve mutluluğu belki tam da bu noktada son
bulacaktı onlar için. Belki de Hersekli Edhem Murad’dan geride kalan son iz bu
kartpostal olacaktı. Memleketlisi, arkadaşı, kardaşı İsmail Hakkı’ya yolladığı bu kartla
birlikte, gelecek hayalleri de asla gerçekleşmeyecek şekilde ellerinin arasından uçup
gidecekti.
Dolayısıyla ey okuyucu, yukarıdaki kartpostal Osmanlı dünyasının kimbilir hangi
ücra köşesinden kalkıp Devlet-i Aliyye’nin ilk payitahtında Ziraat Mektebi’nde
okumaya gelen Hersekli Edhem Murad adlı bir orta mektep çocuğunun mektep
hayatının daha ilk yılında yaşadığı ve küçük şeylerden ürettiği büyük mutluluğun
şahididir. Bir köylü çocuğun mütevâzı dünyasına açılan pencere âdeta. O şahitlik o
pencereden şimdi bir sahaf dükkânında bize konuşmakta.
Eğer savaştan sağ çıktıysa ve eğer sonradan tekrar açılıp Bursa Ziraat Meslek
Lisesi adıyla bugüne kadar gelen mektebine geri dönebildiyse, Edhem Murad belki
de en nihayetinde artık 30’lu yaşlarında memleketine (her neresiyse artık) yine bir
“çiftlik kahyası” olarak dönmüştür muhtemelen. Savaş sonrasının yetişmiş insan
kıtlığında kim bilir belki de döneminin en yüksek seviyeli Ziraat Mıntıka Mektepleri
mezunlarının icra edebileceği büyük çiftlikleri yönetecek fen memuru dahi olmuştur.
Onun kartpostala yansıyan iyimserliğinin dilinden konuşacak olursak, kim bilir belki
de ziraat mekteplerinin birine hoca bile oluvermiştir.
Diğer bütün ihtimaller okuyanın muhayyilesinde saklı.
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