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Hollanda Mektupları: I

Hollanda Köyleri*

İsmail Hakkı TONGUÇ  

“Kardeşim Yılmaz,
Memleketten ayrılırken “sana sık sık yazarım” demiştim. Mektuplarıma 

başlıyorum.
25 gün süren bir deniz yolculuğundan sonra Hollanda-Almanya sınırına 

yakın Emden limanında karaya çıktık. Akdeniz’i, Okyanusu, Manş’ı aşarak 
Kuzey denizindeki bir limana gelinceye kadar rahat, zevkli bir yolculuk yaptık. 
Doğu Akdeniz’den batıya doğru gelindikçe yalnız kıyılarda değil, deniz ortasında 
bile canlılık başlıyor. Sık sık yanımızdan geçen, üstümüzden uçan taşıtlara 
rastladık. Bunları gördükçe hareketli bir dünyaya yaklaştığımız seziliyordu. 
Hele limanlara ulaşınca, bunlar Afrika kıyılarında bile olsalar, arılar gibi 
çalışan insanların yarattıkları uygarlığın gürültülü havası her yerde insanı 
sarmaya başlıyor. Doğunun durgun hayatı ile bu canlı yaşayış arasındaki 
mânalı bir ayrılık hemen göze batıyor. Çok çalışmak, iyi yaşamak ilkesi, batılı 
insanın hayat anlayışının temelini teşkil ediyor. Bu ilkeyi benimseyememiş 
olanlar, meselâ Afrika Müslümanları, pis kahvelere bağdaş kurup nargilelerini 
tüttürmeye, tavla veya iskambil oyunları ile vakit öldürmeye uğraşıyorlar. 
Bizerte ve Septe limanlarında bunun bir çok örneklerine şahit oldum. Bu 
limanları ellerinde tutan Fransızlarla İspanyollar hem çok çalışıyorlar, hem 
de iyi yaşıyorlar. Konforlu güzel evler, temiz ve modern gazinolar, para getiren 
bütün işletmeler onların ellerinde. İleri ve modern okullar onların, geri okul 
Arapların.

�	 İsmail	Hakkı	Tonguç’un	bu	mektupları,	Demet,	Mayıs	1957,	Soyu:�9,	 ss:	�-9;	Demet,	Haziran	1957,.	
Sayı:	50,	ss:	�-8;	Demet,	Temmuz	1957,	Sayı:	51,	ss:	10-1�’dan	alınmıştır.
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Septe’de bulunduğumuz zaman, oranın fuarı yeni açılmıştı. Burası bilhassa 
geceleri görülmeye değer bir yerdi. Çoğu millî kıyafetlerine bürünmüş İspanyol 
çocukları ile temiz giyinmiş kadın ve erkeklerin yaratıkkları neşe, fuarı 
çekici bir yer haline getiriyordu. Bol elektrik ışığı, çeşitli eğlence vasıtaları 
ile donatılmış pavyonların arasına dağılan İspanyolların kahkahaları sabaha 
kadar limanı çınlatıyordu. şarap, müzik, kadın, dans, tiyatro bir araya gelince 
neşelenmemek mümkün mü?

Buna karşılık Bizerte ve Septe’de gördüğüm Müslüman Arapların 
yaşayışları, fuardaki halleri ne kadar geri ve ilkeldi. Onlar hâlâ kadını kafesin 
arkasına veya çarşafın içine saklamayı marifet sanmakta; mahalle mektebi ile 
camiden öteki dünya için bir şeyler ummaktadırlar.

İki ayrı hayat anlayışına göre şekillenmiş bu görünüşler pek üzücü bir etki 
yapıyor insana. Aradaki uçurum korkunç!

Cebelitarık boğazını geçip Atlantik Okyanusu’na açılınca ıssız denizde 
çalkalanacağımızı sanmıştım. Bunda aldanmışım. Kuzeye doğru ilerledikçe 
batı Avrupa limanlarından bütün dünyaya eşya ve yolcu taşıyan; geri 
kalmış ülkelerden bu limanlara ham madde nakleden deniz ve hava taşıtları 
büsbütün sıklaşmaya başladı. Hele Manş ve Kuzey denizlerinde arka arkaya 
sıralanmış vapurlar, bir kalın zincirin halkaları gibi belirdiler karşımızda. 
Beş dakikada bir taşıta rastlayarak yol aldığımız saatler oldu. İngiltere 
kıyılarında ilerlediğimiz sırada üstümüzden süzülüp geçen yolcu uçakları 
görülecek devlerdi doğrusu.

Yolculuğumuzun ilk günü Anadolu’nun güney kıyılarında gözlerim denizde 
bir yelkenliyi veya vapuru, havada uçağı ne kadar çok aramıştı. Eski ünlü 
medeniyetlerin beşiği olan yolsuz, kasabasız, hareketsiz Anamur sahillerini 
seyrettikçe içime hüzün çökmüştü.1*

vapurumuz Emden’e yaklaşırken hava biraz soğuk, sisli ve yağmurlu 
idi. Kıyıdaki bir plâjda kadın erkek binlerce insan denize dalmak için sanki 
birbirleriyle yarış ediyorlardı. Uzaktan hayretle onları seyrettik. Limanlara 
girip çıkan vapurları sisli, sığ denizde bir ustalıkla sevk ve idare eden 
kılavuzlar sayesinde şilebimiz vinçlerden meydana gelmiş bir ormanın içine 
dalar gibi yavaş yavaş limana sokuldu, rıhtıma yanaştı. Gece olmasına rağmen 
hemen yüküne el kondu. İskenderun’da dört günde şilebe yükletilen demir 
cevheri altı saatte boşaltıldı. Yalnız bu olay bile iki liman arasındaki çalışma 
hızının farkını anlatmaya yeter sanıyorum. Burada her iş insanı şaşırtan bir 
hızla görülüyor. Bireyler, görevlerini vaktinde, eksiksiz yapma alışkanlığını 
kazanmışlar; bundan zevk duyuyorlar.

1	 	*	Demet	dergisi,	Mayıs	1957,	sayı:	�9,	sayfa:	�-9.
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Karaya ayak basar basmaz hızla akan bir yaşayışın seli bizi de önüne katıp 
sürüklemeye başladı. Artık davranışlarımızı buradaki ölçülere uydurmak 
zorundayız. Sokaklarda hızla yürümek, taşıtlara çabuk binip inmek, vakti 
dakikası dakikasına hesaplayıp düzenlemek gerekiyor. Kısacası uyuşukluğu 
bırakıp dirilmek lâzım geliyor.

İkinci dünya savaşında her tarafı yıkılmış olan Emden’de de Almanya’nın 
başka taraflarında olduğu gibi bir çok yeni binalar yapılmış. Halk yine eskisi 
gibi işine sarılmış. şehrin etrafında bahçeli modern işçi evleri dikkati çekiyor. 
Liman ve tersane gemilerle dolu. Almanlar savaşta kaybettiklerini yeniden 
yaratmak için seferber olmuşlar. şimdi kalkınma savaşı veriyorlar.

Emden’den ayrılınca Hollanda’yı gezmek istedik. Bir saat süren yolculuktan 
sonra Almanya- Hollanda sınırına geldik. Pasaport ve gümrük yoklaması beş 
dakikadan fazla sürmedi.

Geniş, çok temiz ve düzgün bir asfalt yolla Hollanda’nın güneyine doğru 
ilerlemeye başladık. Yolun iki tarafına dizilmiş pek güzel köy evlerinin 
önünden geçtik. Yolun kenarından başlayan yemyeşil çayırlar ufuklara 
kadar uzanıyor. Bu çayırlarda otlayan siyah- beyaz renkli besili inekler, 
tarlaların arasına yerleşmiş yel değirmenleri, evlerin yanında kümelenmiş 
ağaçlar, sık sık rastlanan kanallar, bunların üstündeki açılır kapanır 
köprüler... dümdüz Hollanda arazisinin özelliklerini teşkil ediyor. Başka 
bir çok ülkeleri güzelleştirmeye yarayan dağları, volkanları, şelâleleri, 
sarayları, kaleleri, büyük kiliseleri burada görmek mümkün değil. Buna 
rağmen Hollanda çok güzel. Bütün memleket hava ve ışıktan meydana 
gelmiş gök kubbesinin altına serilmiş, yeşili öteki renklere üstün büyük, 
çok güzel bir halı gibi.

Sana kısaca bu eşsiz memleketin nasıl yaratıldığını anlatayım: Hollanda 
topraklarının deniz yüzeyinden 5-6 metre alçakta olduğunu her halde bilirsin. 
Hollandalılar yüzyıllar boyunca uğraşarak denizle kara parçasını setlerle 
birbirinden ayırmışlar. Başka milletler birbirleriyle gırtlaklaşırken onlar 
azgın denizlerle nehirleri dizgin altına alıp kendilerine bir vatan yaratmanın 
yollarının araştırmışlar; suları komuta etmenin sırlarını öğrenmişler. Denizle 
savaşarak onun pençesinden toprak koparıp almak, sonra sabırlı bir çalışma 
ile bu kara parçasını cennetleştirmek insanoğlunun neler yapabileceğini 
anlatması bakımından pek önemli değil mi? Hollandalılar böyle bir savaşı göze 
almış, bazan bir gecede su baskınına 70.000 insanını kurban vermiş, fakat 
savaşı kazanıp denizi yenmiş insanlar.

Tabiatın pek cömert davranarak bütün nimetleri verdiği memleketlerde 
yaşayan, fakat onlardan faydalanmayı beceremeyen insanlar için bu tablo ne 
kadar düşündürücü değil mi?
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Hollanda’da ne varsa hepsi insan zekası ve emeğiyle yaratılmış. Bir toplumda 
bireyler eğitilip yaratıcı duruma yükseltilmedikleri takdirde hayatın gelişmesi, 
insanların refaha kavuşması asla mümkün değildir. Her şeyin başında insanı 
yetiştirmek gelmektedir.

Yüzölçümü 40.000 kilometre kare olan Hollanda’da on milyona yakın insan 
yaşamaktadır. Kilometre kareye 300 kişi düşmekte, nüfus yılda 100.000 
artmaktadır. Memleketin beşte biri göl, nehir ve kanalların surları ile kaplıdır. 
Arazinin % 40’ı otlak ve çayır, % 29’u tarla, % 3,5’u sebze bahçesidir. İşlenmemiş 
bir karış toprak yoktur. Toprağı işlenmemiş bir yurdun güzelleşmesi mümkün 
değil.

Tabiatın esirgediği güzellikleri Hollandalılar kendi emekleriyle yaratmışlar. 
Orada bütün güzel eserler insan elinden çıkmış; her şey estetiğin ölçülerine göre 
şekillendirilip yerli yerine en uygun bir biçimde konmuş. Sanki güzel sanatlarla 
uğraşanların hepsi bir araya gelip maket yapar gibi Hollanda’yı süsleyip şiir 
haline getirmişler. Güzel sanatların her koluna ait eserler burada olduğu 
gibi hiçbir memlekette halka mal edilememiştir. Hollanda’da bir köy otelinin 
ayakyolunun duvarına, ünlü bir ressamın tanınmış tablosunun kopyasını 
güzel bir çerçeve içinde asılmış gördüğüm zaman hayretle seyrettiğimi 
sana bilhassa duyurmak isterim. Burada şehirler, köyler, kırlar heykellerle, 
resimlerle, mimarlık eserleriyle, çiçeklerle süslenmiş; bütün yapılar ahenkli, 
gözü doyurucu renklerle boyanmış. İnsan kendisini masallarda anlatılan 
memleketlerden birinde sanıyor.

Yazacak o kadar çok şey var ki, bunlardan hangisini yazacağımı 
şaşırıyorum. Bu sırada sana verdiğim sözü hatırladığım için köy üstüne 
yazmaya çalışacağım.

Kuzey Hollanda’da Groningen, Leewaarden, Harlingen, Sneek, Assen, 
Meppel şehirlerinin dolaylarında yüzlerce köy gördüm. Buralarda edindiğim 
izlenimleri ana çizgileriyle anlatacağım:

Birbirine pek yakın köylerle şehirler, türlü güzelliklerle bezeli memleketin 
bağrına çakılmış inci taneleri gibidir. Köy, şehir ve kasaba arasında ayrılık 
kalmamıştır.

Hollandalıların çoğu köyde yaşamayı şehirde oturmaya tercih ediyorlarmış. 
Onun için “millet şehirde mahvolur, köyde yeniden dirilip canlanır” sözü burada 
sık sık duyulan lâflardan biridir. Bu inanç onları köylüleri güzelleştirmeye, 
şehirlerden farksız bir duruma getirmeye sevk etmiş; halka köyü sevdirmiş, 
köyü yükseltme ülküsünü benimsetmiştir.

Gördüğüm köylerin çoğunda evle ahır, yemlik ve samanlık birbirlerine 
bitişik, aynı çatının altında idi. Bunların hepsinin kapı, pencere ve saçakları 
boyanmıştı. Evlerin pencereleri renkli, güzel saksı çiçekleri ile süslenmiş, ütülü 
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bembeyaz perdelerle donatılmıştı. Her ailenin fenni bir şekilde işlenmiş tarlası, 
yemyeşil çayırı, gelir sağlayan çiçek veya sebze bahçesi evinin yanında, etrafı 
çitle çevrilmiş, parsellenmiş durumda idi. Besili bol süt veren siyah-beyaz renkli 
inekler evlere bitişik ot deryasını andıran çayırlarda otlamakta, modern ve temiz 
kümeslerin önlerinde çeşitli kümes hayvanları sürüler veya kümeler teşkil ederek 
gezinmekte idiler. Bütün Hollanda’da başıboş dolaşan bir hayvana rastlamak 
mümkün değildir. Hollandalılar toprakla ilgili sınır kavgası; hayvan yüzünden 
komşular arasında geçimsizlik… gibi olayları mezara gömmüşler. Köylülerin 
birbirleriyle iyi geçinmeleri, birbirlerine karşı saygı ve sevgi göstermeleri, 
kendilerini ilgilendiren işleri el birliğiyle yapmaları sayesinde bütün köylerde 
gönül üzüntüsü çekilmeden, tatlı bir hava içinde yaşanmaktadır.

Köy çarşılarında her türlü eşyayı satan temiz, tertipli, güzel mağazalar, 
dükkanlar vardır. Dükkânların çoğu evin bir parçası gibidir. Müşteri kapıdan 
içeri girince otomatik bir zil çalarak dükkân sahibini haberdar etmekte, evin 
işiyle meşgul kadın zil sesini duyunca gelip satışı yapmaktadır. Müşteriler 
çoğalırsa evin kızı, gelini veya başka bir insanı ortaya çıkarak satış hizmetine 
katılmaktadır. Dükkân kirasından, işletme masrafından tasarrufu sağlayan 
bu usul sayesinde köylüler kendi düzenlerini bozmadan köy çapında ticaretle 
uğraşmak imkânına kavuşabilmişlerdir.

Köyler, köy evleri birbirine, şehir ve kasabalara temiz, düzgün, bakımlı, 
bazı yerlerde kenarları çiçeklerle süslü karayolları, yerine göre kanallar veya 
demir yolları ile bağlanmıştır. Köylüler kamyon, traktör, otomobil, motosiklet 
gibi motorlu taşı araçları veya bisiklet ve at arabası ile işlerini görmektedirler. 
Köy yapıları elektrik ışığıyla aydınlatılmaktadır.

İşlek ana caddelere yakın veya bunların kıyısındaki köylerde temiz, 
bakımlı, konforlu köy otelleri ve gazinoları vardır. Bunlar da köy evlerinde 
olduğu gibi güzel eşya ile donatılmıştır. İkinci mektubumda bu otellerden 
birinin durumunu anlatmak istiyorum. şimdi biraz Hollandalıların ne türlü 
işler gördüklerini, geçimlerini nasıl sağladıklarını açıklayalım:

Çalışkan halkın % 39’u gemi ve makine yapımı, dokumacılık, seramik ve 
porselen işleri… gibi endüstri kollarından, % 24’ü ticaret ve ulaştırma alanındaki 
kaynaklardan, %20’si tarım işletmeciliğinden geçimi sağlamaktadır. Patates, 
kasaplık hayvan, lâle soğanı, süs çiçekleri, sebze, peynir, yumurta, tereyağı 
köylülerin istihsal ettikleri en değerli maddelerdir. Bunlardan elde edilen 
gelir çok yüksek seviyededir. Hollanda’da bir hektar araziden gelir dünyada en 
yüksek dereceyi teşkil etmektedir. Bunun sebepleri: Toprağın entensif olarak 
işlenmesi, bilimsel esaslara göre gübrelenmesi; tarımsal çalışmaların iklim 
şartlarına ve toprağın özelliklerine en uygun bir şekilde yürütülmesi; ziraatla 
ilgili bütün işlerin kooperatifler vasıtasıyla görülmesidir.
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Hollanda ticaret filosu dünya ticaret filolarına nazaran beşinci gelmektedir. 
Bütün limanlar dünyanın her tarafından gelen, her tarafına giden gemilerle 
dolup taşmaktadır. Kara ve hava yolları ile yapılan nakliyat da buna katılınca 
memleketin içinde baş döndürücü bir canlılık yaratılmaktadır. Başkentteki 
yüksek okula çocuğunu göndermek veya oradaki at yarışlarını seyretmek, 
tiyatroya gitmek isteyen bir köylü hiç sıkıntı çekmeden bu isteklerini kolayca 
yerine getirebilmektedir.

Milli gelirin % 38’i endüstri ve madencilikten, % 14’ü ticaretten, % 11’i 
ziraattan, % 10’u da ulaştırma araçlarından ve tesislerinden sağlanmaktadır.

Hollanda’nın bu duruma gelişine yardım eden etkenlerin başında eğitim 
gelmektedir. Eğitim ve öğretim sayesinde bu memlekette nasıl bir millet 
yaratıldığını bundan sonraki mektubumda anlatmaya çalışacağım. Bir 
memlekette temel eğitim sağlam esaslara göre kurulup yaygın bir hale 
getirilmedikçe yurttaşları refaha kavuşturmanın mümkün olamayacağına 
inanmamız gerekiyor. Sıkıntılardan kurtulup yükselmenin tek çaresi bu 
yolu tutmak. Çetin şartlar içinde köylerimizde öğretmenlik yapmakta olan 
senin gibi meslektaşlar bu yolu açmaya uğraştıkları için kutsal bir ülkünün 
peşindedirler. Onlara selâm ve sevgiler!

Çok çok gözlerini öperim dostum.
23-vIII-1956 

Hollanda Mektupları: II

“Kardeşim Yılmaz,
Mektubu konakladığımız bir köy otelinin lokantasında yazıyorum. Köyün 

adı: Grijpkerk. Burası oldukça büyük, eski bir köy. Konağı andıran eski bir 
evini onararak otel haline getirmişler. Otelin kahve ve lokanta salonu, dört 
yatak odası, garajı var. Güzel eşya ile donatılmış yemek salonunda piyano, radyo, 
bilardo masası, telefon, pek temiz tutulmuş masalarla sandalyeler, gazetelerle 
dergiler, duvarlara asılmış nefis resimler ilk bakışta göze çarpıyor.

Bu oteli, yaşları(30-35) arasında yeni evlenmiş, ikisi de köylü bir çift 
işletiyor. Onların evleri de bu yapının çatısı altında. Bilgisizlikten yakalarını 
sıyırdıkları her hallerinden belli olan bu çift sekiz yıl süreli ilkokulu bitirdikten 
sonra hayata atılmış. Kocanın yanı başında iş hayatına katılan kadın onunla 
eşit şartlar içinde bir arkadaş olarak yaşamak hakkına kavuşabilmiş. Kadını 
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kölelikten kurtarmanın ilk şartı, kızları ne yapıp yaparak okutmak, iş-güç 
sahibi kılmaktır. Avrupa uygarlığına katılmanın şartı da bu.

Otelde müşterilere çeşitli soğuk yemekler, içkiler, sigaralar verilebiliyor. 
Sıcak yemek isteyenlere siparişe göre(15-20) dakika içinde köy tertibi böyle 
yemeklerde hazırlanıyor. İnsan burada kendini bir otelde değil, varlıklı bir 
köylünün evindeymiş gibi sanıyor.

Temiz giyinmiş, çoğu genç kadın ve erkek köylüler, tatil günleri akşamları 
otelin kahve salonuna gelip dinleniyor, eğleniyor, gazete ve dergileri okuyorlar; 
müzik dinliyor, bilardo oynuyorlar. Bunların hepsi sekiz yıl süreli ilkokuldan 
çıkmış, sonra ilk meslek okuluna devam etmiş, güler yüzlü fakat ciddi insanlar. 
Birbirlerini, otelin müşterilerini rahatsız etmemeye çok dikkat ediyorlar; böyle 
yerlerde nasıl davranılacağını, nasıl konuşulacağını biliyorlar; yerleri veya 
masa örtülerini kirletmeden yiyip içiyorlar, eşyaya zarar vermeden onları 
kullanıyorlar.

Köyde olup bitenler, işlerini ilgilendiren problemler, spor haberleri, eşya 
fiyatları, dünya ve yurt havadisleri konuşmalarının başlıca konularını teşkil 
ediyor. Bir sinema filmi seyreder gibi uzun müddet onları gözledim. Kabalıklar, 
hoyratça şakalar, kızgın kızgın konuşmalar görmedim. Pek ciddi kişiler bu 
Hollanda köylüleri. Gülüşleri bile ölçülü, tartılı. Güney memleketlerinin 
insanlarına hiç benzemiyorlar.

Yatmak zamanı gelince odalarımıza çekildik. Tertemiz çarşaflar serilmiş, 
nefis Hollanda battaniyeleri örtülmüş yataklarımıza yerleştik. Otelde 
konukların rahat etmelerini sağlayacak tedbirlerin hepsi alınmıştı; bol su, 
temizlik, sessizlik bunların başında geliyor.

Yatağımda ilköğretim nimetine kavuşmuş, yaşayışını düzene koymuş, geçim 
sıkıntısı denilen yükten kurtulmuş insanların aydınlık dünyasıyla bunlardan 
yoksun kalmış olanların içine gömüldükleri karanlık dünyanın farklarını 
hayli düşündüm.

Bilirsin ben erken kalkarım. Ortalık aydınlanmaya başlarken uyandım. 
Yatak odamın penceresinden elektrik ışığıyla aydınlatılmış köy sokaklarını 
seyre daldım. İnekleri sağan köylüler süt kaplarını akşam yatmadan önce 
kapılarının önlerine bırakmışlar. Kamyonlar, iri atlar koşulmuş lastik tekerlekli 
arabalarla bunları toplayıp imalâthanelere, fabrikalara götürenler meydan 
çıkmaya başladılar. Sabah olunca her evden telâşlı telâşlı sokağa fırlayan kadın 
ve erkekler, bisikletlerine, motosikletlerine veya otomobillerine binerek çalışma 
alanlarına doğru akıp gittiler. Onlardan sonra öğrenciler yollara döküldüler.

İşe gidenler evlerden ayrılır ayrılmaz kadınlar temizlik işlerine giriştiler. 
Memleketin bütün evleri gibi bu köyün evleri de yıkanıp silindi, yatak takımları 
havalandırıldı. Pencerelerin camları öylesine parlatıldı ki insan karşıdan 
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bakınca çerçevelerde cam yokmuş sanıyor. Temizlik…,temizlik…Hollanda – 
temizlik. Her tarafı temiz bir yurt yaratabilmek ne büyük başarı.

Bunun ilk şartı temiz bir ev olsa gerek. Temiz, bakımlı, düzenli ev, bu 
memlekette eğitim kurumlarının temelini teşkil etmektedir. Her biri birer 
fazilet sayılan alışkanlıkların çoğu bu yuvada mal edilmektedir. Aile, kendi 
küçük fakat cenneti andıran dünyasını önce evde yaratmakta, evi bireyler için 
sevilen bir ocak haline sokmaktadır. Evlerin çoğu temiz, güzel eşya ile döşenmiş, 
sanat bakımından değerli resim veya heykellerle süslenmiştir. Bu yuvalarda 
yaşayış, şaşılacak kadar düzenli gönül açıcı ve konforludur. Evin her köşesi içinde 
oturanların rahatça dinlenebileceği, kitap okuyabileceği biçime sokulmuştur. Aile 
ocağında iyi yemekler hazırlanmakta, vakti gelince hep beraber oturup keyifli 
yemekler yenilmektedir. Evler her zaman misafir kabul edilebilecek durumdadır. 
Geçimsizlikler, hırıltı dırıltılarla evler cehenneme çevrilmemiştir. Okutulmuş, 
eğitilmiş, hayata katılmış, görgüsü artırılmış, her türlü haklarına kavuşturulmuş 
kadın, öten bir süslü kuş gibi yuvayı ısıtmış, çekici bir hale getirmiştir.

Çocuğu çok seven Hollandalılar, onun iyi bakılması, yetişmesi, eğitilmesi 
için her şeyden önce köyde kentte ev denilen ne kadar yuva varsa onlara çeki 
düzen vermişler; aile ocağını cennete çevirmeye çalışmışlar. Fakat çağımızın 
hayat şartları, Batıda birçok anneleri de tıpkı babalar gibi evin dışında 
çalışmak zorunda bıraktığı için küçük çocukların bir kısmı annenin sıcak 
kucağından, koruyucu kanatlarından mahrum kılmaktadır. Bu sebepten 
Hollanda köylerinde de şehir ve kasabalarındaki gibi ilkokul çağından önceki 
yaşlarda bulunan çocuklara mahsus “Kindergarten” denilen “Çocuk Bahçeleri” 
açılmıştır. Sayıları (3000)’e yaklaşan bu kurumlarda 6695 Anaokulu öğretmeni 
çalışmakta; Hollanda çocuklarının % 66’sı bunlardan faydalanmaktadır.

İçyapısı sarsılmaya başlayan aile kurumu bu türlü okullarla desteklenerek 
onun eğitici rolüne son verilmek istenilmiyor. Aile denilen temelin üstüne 
kurulmuş toplumsal düzenin korunabilmesi için böyle tedbirleri almayı uygun 
buluyorlar. “Bu temel çürüdü mü toplumu hiçbir kuvvet ayakta tutamaz. Dizgin 
altına alınamayan kapitalizm aile kurumunu örseliyor; ana ve babayı yuvanın 
dışında çalışmak zorunda bıraktığı için çocukların eğitimi eksik kalıyor.” 
diyorlar, toplumbilimciler. Bu görüşün derin anlamını kavrayan Batılılar, türlü 
türlü ilköğretim okulları kuruyorlar.

Kindergarten’da veya aile ocağında beşinci yaşını tamamlayan her çocuk 
evine en yakın bir ilkokula devam etmek imkânına kavuşabilmektedir. 
İlkokulun öğrenim süresi 6-8 yıldır. Sayıları 7044’ü bulan bu kurumlarda 
34352 öğretmen, 1164762 öğrenciyi yetiştirmektedir.

İlköğretim çerçevesine giren Sanat, Ev idaresi, Tarım ve Bahçıvanlık 
okulları gibi ilk meslek okullarıyla Ortaokullar köylere kadar yayılmış 
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kurumlardır. Bu okullarda görevli öğretmenlerin sayısı (10000)’i aşmaktadır. 
(Hollanda nüfusunun on milyon olduğunu hatırla)

Bu memlekette kaderiyle baş başa bırakılmış tek çocuk veya genç yoktur. 
Hollandalılar bir ulusun uygarlık ve kültür seviyesini o milletin çocuklarına 
karşı gösterdiği ilgi, onları eğitmek için göze aldığı fedakârlıkla ölçülüyorlar.

Penceremin başında zihnimden bunları geçirirken öyle dalmışım ki saat 
7’ye gelmiş. Otelin yemek salonuna indim. On sekiz yaşında tahmin ettiğim, 
yardımcı bir genç kız radyodan duyulan neşeli halk türkülerine katılmış, hem 
türkü söylüyor, hem de temizlik işleri görüyordu. Oteli işleten karı koca da 
başka işlere sarılmışlar, el birliğiyle bu küçük işletmenin türlü işlerini yoluna 
koymaya uğraşıyorlardı. Burada bireyler, tuttukları işleri severek, neşelenerek 
yapmak alışkanlığını kazanmışlar. Çalışmamak, işsiz güçsüz kalmak ayıp 
sayılıyor. Batının üstünlüğü bu anlayıştan ileri geliyor.

Gazetelerle dergilerin dizili olduğu etajerin yanındaki masanın başına 
oturup bu yayınları gözden geçiriyorum. Yazılar, resimler, karikatürler halkın 
genel bilgisini artıracak tecessüs duygusunu harekete geçirecek, görüş ufkunu 
genişletecek, tekit (pekiştirme) kabiliyetini bileyecek; onun içinde yaşadığı 
iktisadi nizamı alıştıracak çeşnide. Bütün yayınlar, büyük ve zengin firmaların 
çekici reklâm resimleriyle dolu. Halk, basın yayının etkisi altında.

Gözden geçirdiğim dergilerin birinde Türkiye’ye dair resimli bir yazı 
gördüm. Buna sevindim. İstanbul’daki değerli mimarlık eserleriyle tabiat 
manzaralarının pek güzel çekilmiş fotoğraflarıyla bezenmiş bu yazıyı 
kahvaltı soframızı hazırlamaya çalışan otel sahibi bayana göstererek okuyup 
okumadığını sordum.

- Resimlerine bakmıştım, fakat yazıyı henüz okuyamadım. Çok güzel, 
güneşli bir ülke.

Orayı görmek isterdi. Türkiye’nin insanları kim bilir nasıldır, dedi.
-  Nasıl olduklarını tahmin ediyorsunuz? şeklindeki sorumu 

cevaplandırabilmek için söylediği şeylerin hepsi “Binbirgece 
Masallarında” geçen tipleri andırıyordu.

Otele geldiğimizden beri bizim hangi milletten olduğumuza merak eden 
karı koca bunu bir türlü anlayamamışlardı. Meseleyi daha çok uzatmamak 
için bizim Türk olduğumuzu, Türkiye’den yeni geldiğimizi söyledim. Hayret 
ederek kocasına seslendi bayan.

- Gel, gel!... Olağanüstü bir olay var. Baksana konuklarımız Türklermiş, 
dedi.

İkisi de o kadar hayret içinde kaldılar ki ne yapacaklarını şaşırdılar. Bize 
karşı davranışları değişti. Bizi memnun etmek için ellerinde gelen gayreti 
gösterdiler. Türkiye ve Hollanda hakkında hayli konuştuk. şakalar yaptık. 
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Türkiye hakkında bildikleri tek şey Atatürk. Peygamberlerin adlarını anar 
gibi onu andılar.

Köylerinin durumunu öğrenmek amacıyla sorduklarıma şu cevapları 
verdiler:

“Köylerinde çalışma çağında olan kadın ve erkeklerin hepsi çalışıyormuş. 
Kazançları iyi imiş. İdareli hareket etmek şartıyla her biri kazancının bir kısmını 
biriktirebiliyormuş. Köy dolaylarındaki tarım işletmeleri, fabrikalar, gemi 
tezgâhları, ticarethaneler, bürolar köylülerin başlıca iş alanlarını teşkil ediyormuş. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan önce halkın geçim durumu daha iyi imiş. Rahat ve iyi 
yaşayabilmek için çok çalışıp çok kazanmaktan başka çare yokmuş…”

Rahat ve iyi yaşamaktan ne anlamamız gerektiğini sordum. Birbirlerine 
bakıp gülüştükten sonra:

- İyi döşenmiş güzel bir eve sahip olmak, para kazanmak, geçim sıkıntısı 
çekmemek, kazancın bir kısmını biriktirmek, borç yükü altında 
ezilip bunalmamak, barış içinde yaşayıp dünyanın nimetlerinden 
faydalanmak… diyerek hayat anlayışlarını belirttiler.

Elimde turistler için yazılmış Hollanda’ya ait bir kılavuz var. Onda da 
halkın hayat anlayışı aşağı yukarı bu şekilde saptanmış, ayrıca şu noktalar 
açıklanmıştı:

“Kibarlık, nezaket, hür yaşamak, haksızlığa boyun eğmemek, yerine göre 
dik başlılık, insan haklarına saygı göstermek, imtiyazlı kişilere veya sınıflara 
katlanmamak, güzel ve temiz evinde kendi küçük dünyasını yaratmak 
Hollandalıların belirli vasıflarıdır.”

Ben bu satırları yazarken köyün içinde dolaşıp otele dönmüş eşim:
- Ayol ben bu memlekete bayıldım. Bu ne temiz, ne güzel köy. Hele 

insanları ne kibar mahlûklar. Yanımdan geçen her köylü bana selam 
vererek geçti. Köylerimiz hatırlayarak halimize çok acıdım, dedi.

Temizlik işlerini tamamlayan genç kız güzel türkülerine de son vererek 
otelden ayrılmak üzere idi. Kendisini söylediği türkülerden ötürü tebrik ederek 
hangi okuldan çıktığını sordum.

- İlkokuldan sonra genç kızlar için açılan “Ev İdaresi Okulu”na gidebildim. 
Para kazanıp hayata hazırlanmak gerekiyor. Onun için daha fazla 
okuyamadım, dedi.

Hollanda köylerinde yaşayan insanlar, kolayca kavuşabildikleri bu 
okuldan başka yurdun her tarafına yayılmış olan parklardan, oyun ve 
spor alanlarından, fuar ve festivallerden, tiyatro ve sinemalardan, müze ve 
sergilerden, meslek derneklerinden, kitaplıklardan, plajlardan, turizmle ilgili 
çeşitli kurumlardan, siyasi partilerin vücuda getirdikleri tesislerden, kilisenin 
yarattığı sosyal teşkilattan da tıpkı okullardan faydalanıyormuş gibi istifade 
etmektedirler.



kebikeç / �5 • �008 Hollanda MektuplarıTonguç

�5�

Hollandalılar çeşitli dünya görüşlerini benimseyen 200’e yakın dernek 
kurmuşlardır. Halk bunların bilinçli, eğitici rollerinden geniş ölçüde 
faydalanmaktadır.

En büyük siyasi partiler “Katolik Halk Partisi” ile “Sosyalist Parti”dir. 
Bunlardan sonra “Protestan Partisi” ve “Liberal Parti” gelmektedir. Bir 
partinin veya derneğin üyeleri sık sık toplanıp kendilerini ilgilendiren 
problemleri tartışmakta, benimsedikleri ilkelere uymayan işleri tenkit 
etmektedirler. Hoşgörürlük havası içinde yapılan bu konuşma ve tartışmalar 
sonunda yurttaşlar iyi ile kötüyü ayırabilmek alışkanlığını kazanmakta; malî 
gücün kuvvetlenmesine; ülkülerin alevlenmesine yardım etmektedirler.

şimdi biraz da öğretmenlerden söz açayım:
Burada ilköğretim kurumlarına öğretmen yetiştiren 89 Öğretmen Okulu 

var. Bunların 27’si kız, 14’ü erkek, 48’i karma öğretmen okuludur. Bu okullara 
ortaokulu bitirmiş çocuklar alınmaktadır. Liseyi veya ona muadil okul bitirenler 
Öğretmen Okullarının üçüncü sınıfına kabul edilmektedir. 1006 öğretmenin 
görevli bulunduğu bu kurumlarda 7246 öğretmen adayı bulunmaktadır. 
Bunlar, bitirme imtihanlarına girebilmek için meslek alanında 180 saat pratik 
çalışmalara katılmış olduklarını ispata mecburlardır.

Öğretmenlerin malî ve sosyal durumları iyidir. Çalıştıkları okulların 
yapıları, ders araçları, kitaplıları, oyun alanları normaldir.

İlkokul öğretmenleri ayda bizim paramızla 495-1270 lira maaş almakta; 
iyi döşenmiş, çoğu bahçeli evde oturabilmektedirler. Üyesi bulundukları 
meslek dernekleri onları her yönden koruyacak tedbirleri almakta, meslekte 
ilerlemelerine yardım etmektedirler. Öğretmenlerin çoğu bulundukları 
çevredeki sosyal çalışmalara katılmakta, halkın eğitilmesiyle ilgili işlere 
kılavuzluk etmektedirler.

Hollanda hakkında yazılacak pek çok şeyler var. Fakat gezi sırasında 
bunların hepsini yazmaya vakit kalmıyor. Onların bir kısmını dönüşte uzun 
uzadıya anlatırım. Bir noktayı daha açıklayarak mektubuma son vermek 
istiyorum. O nokta da şu:

Bu memleketin uygarlık alanında ileri bir duruma gelişinin sebepleri. Ünlü 
yazar Hollandalı H.w.van Loon, bunları şöyle anlatıyor:

“Atina boş bir kaya parçasından, Hollanda da su başmış bir bataklıktan 
başka bir şey değildi. Fakat her ikisi de yükseliş ve parlayışlarını şu iki şeye 
borçludurlar.

Evvelâ milletlerarası ticaret için fevkalâde uygun olan coğrafî vaziyetlerine, 
sonra da ya mücadeleyi veya ölümü tercihe mecbur oldukları günlerden 
kendilerine yadigâr kalan sıhhatte bir kafa, akıl ve fikrî tecessüs bolluğuna. 
Bunlar onların şöhretini doğurmuştur.”
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Yazarın belirttiği gibi kendilerine aklın kılavuzluk ettiği Hollandalılar, bu 
sayede karanlığı yenerek aydınlığa kavuşmuşlar. Zaten Batının üstünlüğünü 
sağlayan tek ışık akıl. Geri kalmış toplumlar en çok da bu ışıldaktan 
korkuyorlar. Onun için böyle uluslarda fikir adamı, düşünen, kafasını işleten 
kişi makbul sayılmıyor. Elinde akıl ışıldağını tutanların üstüne saldırılıyor. 
Bu yüzden halk, karanlıklar içinde bunalıp kalıyor.

Hollanda’yı gezerken köyde, kentte fikir adamlarına verilen değeri belirten 
yüzlerce anıta rastladım. Her taraf onların resimleri veya heykelleriyle 
bezenmiş. Yetişmekte olan kuşaklar onların parlattıkları meşalelerin 
aydınlığında durmadan ilerliyorlar. Her biri yıldız gibi köylere dağılmış olan 
meslektaşlar, savaşa savaşa elbette bir gün bizim insanlarımızı da karanlıktan 
kurtarıp aydınlığa kavuşturacaklardır. Yolları açık olsun Ülküerlerinin.

Sağlığını diler, hasretle gözlerini öperim, yurda nur saçmak için çarpınan 
dostum....

Hollanda Mektupları: III

Dostum Akçaylı,
Bundan önce köy öğretmeni Yılmaz’a yazdığım mektuplarda Hollanda 

köyleriyle ilköğretim nimetine kavuşmuş köylülerin özelliklerini anlatmaya 
çalışmıştım. Bu mektubumun konusu, her biri birer kültür kaynağı haline 
getirilmiş şehirlerle kültürün yarattığı insan tipleri olacak.

Seninle iş peşinde sık sık yurt gezilerine çıktığımız yıllarda uğradığımız 
şehir ve kasabalarımızda gördüklerimizi söz konusu eder, dertleşir dururduk. 
Anadolu şehirlerinde tiksinmeden yemek yenilebilecek bir lokanta bulamadığımız 
için azığımızı yanımızda taşırdık; il merkezlerinin çoğunda temiz oteller 
bulunmaması yüzünden arabamızdan eksik etmediğimiz battaniyeleri 
konakladığımız okullarda sıraların üstüne serip yatardık. Okuma isteğimizi 
çantalarımızda taşıdığımız birkaç kitabı veya cep defterlerimize yazdığımız 
şiirleri okuyarak gidermeye çalışırdık. Senin söylediğin türküleri dinleyerek 
müzik hasretimizi giderirdik. Bozuk yollarda sık sık çamura saplanan veya 
çukura kayan cipi kurtarabilmek için saatlerce nasıl kan ter döker; bazen da 
yakın köylerden getirdiğimiz bir çift manda veya öküzün bu işi başarmasını 
bekler dururduk. Enstitülerden birini temiz, tertipli, yıkanacak suyu bulunan 
odasına kavuşunca ne kadar sevinir, neşelenirdik.

Hollanda’yı gezerken bunları hatırladığım için sana bu mektubu yazıyorum. 
Yurdumuzun her yönden kalkınması için yapılması gereken işleri seninle 
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sabahlara kadar konuştuğumuz geceler olurdu. Hayalimizde bir cennet yaratır, 
uykuya dalar, sonra düşümüzde kendi yarattığımız dünyada birkaç saat 
yaşardık. Uyanıp yola çıkınca yeniden gerçekle karşılaşır, tozlu veya çamurlu 
yollara düşerdik. Burada bizim düşüncelerimizin gerçekleştirildiğini görünce 
hayretler içinde kaldım.

Anlatayım da sen de duygulan biraz:
Hollanda şehir ve kasabaları, kıyıları ağaçlı veya çiçekli asfalt yollar, içinde 

küçük gemilerle çeşitli su taşıtları dolaşan kanallar, istasyonları taze gelinler 
gibi süslenmiş demir yolları, iniş kalkış alanları, modern ve konforlu yapılarla 
bezenmiş hava yolları ile birbirine öyle bağlanmışlar ki bunların aralında 
uzaklık denen şey kalmamış artık. şehirlerin hepsi dünya çapında iş gören 
istasyonlar veya limanlar, konforlu otelleri verimli fabrikalar, büyük ticaret 
evleri, turistlerle dolup taşan dinlenme ve eğlenme yerleri, pek güzel parklar, 
canlı sinema ve tiyatrolar, değerli müzeler ve kitaplıklar, varlıklı insanların 
konakları, köşkleri, işçilerin çoğu bahçeli, önleri ve pencereleri çiçekli modern 
evleriyle donatılmıştır. Hollandalılar tabiatın onlardan esirgediği güzellikleri 
tabiattan öç alırcasına kendileri yaratmışlar. Tabiatla savaşarak plânlı ve 
metotlu bir çalışma ile onun bağrından güzellikler fışkırtmak, kültür ve 
sanat eserleri yaratmak bu ulusun baş görevi. Aslında bu memlekette her şey 
çirkinmiş. Hollanda kültürü ile beslenmemiş olsalar, kadınlar bile göze batan 
çirkin yaratıklar gibi etki yapacaklar insana. Kültürün insanoğlunu nasıl 
değerlendirdiğini anlamak için burada sokaklara dökülen kalabalığa bir göz 
gezdirmek yetiyor.

şehir ve kasabaların caddeleri iradeli, becerikli, tuttuğunu koparan, dünya 
ölçüsündeki ticaretin sırlarını ve metotlarını bilen iş adamları ile sıhhatli, 
hünerli, varlıklı, ciddi, kibar, davranışları birbirinin aynı, çoğu bisikletli, 
motosikletli veya otomobilli Hollandalılarla dolu.  Kadınların yüzleri boyasız, 
çoğunun basit, süslü iş önlükleri var. Çanta veya sepetleri bisikletlerine asılı. 
Milli kıyafetlerine bürünmüş bisikletli kadın ve erkekler (5-10) kişilik küçük 
kümeler halinde birbirleriyle konuşa konuşa işlerine gidip geliyorlar. Aşırı 
derecede süslenerek, boyanarak sokaklarda boşu boşuna sürten veya bir kumar 
masasının başına mıhlanıp vakit öldüren kadın tipine rastlanmıyor halk 
denilen topluluk içinde. Bu tip yaratığın toplumsal değeri sıfır. Hollandalı kadın 
ve erkekler dünyaya birbirlerini destekleyerek iş görmek, güzellikler yaratmak 
için gelmişler gibi etki yapıyorlar onların aralarına katılan yabancılara.

Küçücük Hollanda, her biri ayrı güzelliklerle bezenmiş şehirlerle dolu. 
845.000 nüfusu bulunan başkent Amsterdam şehiri, 700.000 nüfuslu 
ticaret merkezi Rotterdam’a, üniversitesi ile ün kazanmış Utrecht’e veya 
parlementonun toplandığı 600.000 nüfusu olan Den Haag’a benzemez. Utrecht 
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şehiri kanalları, üniversitesi, uluslararası panayırı, modern mimarlık 
eserleriyle canlı, hareketli bir ticaret merkezidir.

şehirlerin hepsi çok temiz tutuluyor. Onları her yönden güzelleştirmek için 
bilsen ne emekler harcanmış. Hele buralarda oturanların rahat yaşamaları 
için yaratılan kurumlar. şehir ve kasabalardaki düzen ve disiplin.

Bu satırları okuyunca “bre...bre...” diyerek bağırmaya, kanatlarını 
kalçalarına vura vura çırpınmaya başlayacağını biliyorum. Temizlik sözünü 
duyunca duramaz, yerinden ok gibi fırlar, dövünür durursun. Çünkü yıllarca 
başında bulunduğun kurumu temiz tutmak, içindekileri temizliğe alıştırmak 
için senin nasıl didinip ter döktüğünü bilirim. Holandalılar yanlız evlerini, 
okullarını veya iş yerlerini değil, yurtlarının her köşesini tertemiz tutuyorlar. 
Onlar uygarlığın temelini teşkil eden bu alışkanlığı dinsel bir inanç gibi 
benimsemişler.

Hitler orduları bu güzelim şehirlere kıymışlar. Fakat 1940 yılının mayıs 
ayında bombalanarak yakılıp yıkılmış olan 700.000 nüfuslu, ünlü eğitmen 
Erasmus’un doğduğu Rotterdam, modern şehircilik esaslarına göre yeniden 
kurulmuş, dünya çapında ticaret merkezlerinden biri haline getirilmiş.

1940 yılında bir savaş alanı haline sokulan 110.000 nüfuslu Arnhem şehiri, 
onarılmış ve yeniden eşsiz güzelliğene kavuşturulmuştur. Eski Hollanda 
evlerinin, yeldeğirmenlerinin, el tezgâhlarının ve bunlara benzeyen başka 
şeylerin tabii hallerinde sergilendiği ‘Açık Hava Müzesi’ bu şehiri Hollanda 
kültürünü değerlendirip canlandıran, ziyaret edilmeye lâyik bir yer haline 
getirmektedir.

Ne de çok müze var bu küçük memlekette. Bütün müzeler halka kapılarını 
ardına kadar açmışlar. Küme küme müzeleri dolaşanlar, çiçeklerden bal için 
özsu (usare) toplayan arılar gibi sanat eserlerinin her birini göre göre kendi 
kendilerini eğitiyorlar; yarattıkları kültürün nimetlerini eme eme besleniyorlar. 
Bir de bizim eşsiz eserlerle dolu zengin, fakat ölü müzelerimizi, onlara sırtını 
çevirmiş halkımızın durumunu göz önüne getir!

Kuzey Hollanda’nın önemli bir ticaret merkezi olan 138.000 nüfuslu 
Groningen, eski üniversite, içinden geçen kanalların kıyılarındaki tertemiz, 
ağaçlı yolları, parkları, bunları süsleyen heykeller ile ziyaretçileri çekmektedir. 
Burası beni öyle sardı ki bir türlü ayrılmak istemedim. Her biri birbirinden 
değerli türlü sanat eserlerinin önünde takılıp takılıp kaldım. Hep seni 
hatırlayarak “o bunları görseydi sevincinden uçardı” diyorum içimden. İstemiye 
istemiye ayrıldım Groningen’dan.

80.000 nüfuslu Leeuwaarden şehri tarım işletmeleri ve iyi cins hayvan 
besleyicilik hüneriyle ün salmış etrafa. Burada ‘Doğu Hindistan Müzesi’ var. 
Sömürgecilikten ayrılan payını alarak Avrupanın en varlıklı bir ulusu haline 
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gelmiş. Hollandalılar sömürdükleri ülkeleri yurttaşlarına tanıtmak, ham 
madde kaynakları üstüne onların ilgilerini çekmek amcıyla bu müzeyi kurmuş 
olsalar gerek. Leeuwaarden’da beni saran modern tarım işletmeleri oldu.

Seninle Anadolu’da yeni kurulmakta olan “Devlet Tarım İşletmeleri”ni 
görünce ne kadar sevinir, bunlara ne ümitlerle bağlanır, kendimizi verirdik. 
Meğer onlar çocuk oyuncağı olarak renkli kartonlardan beceriksize yapılan 
çiftlik modelleri gibi şeylermiş. Buradaki tarım işletmeleri, onları bilimsel 
esaslara göre kurup işletmesini bilen toprağa bağlı halkın eseri olarak ortaya 
çıkmış temelleri sağlam bir teşkilat, onların örselenmeden çalışmalarını, 
geliştirilmelerini güven altına almış. 

Hollanda şehirlerinin çoğu öyle sanat veya kültür eserleri ile donatılmış ki, 
bunların her biri bir yönden dünya çapında ün kazanmış. Meselâ:

92.000 nüfuslu Leiden, 1577’de açılmış üniversitesi, eski eserleri, tarih, 
arkeoloji, etnoğrafya bakımlarından önemli müzesi dolayısı ile bütün dünyaya 
ün salmıştır.

Sanat yönünden pek değerli belediye binası, kasaplar halı, Frans Hals ve 
Teyler müzeleri ile süslenmiş Haarlem, pırlanta gibi bir şehirdir. Yakındaki 
Bloemendaal’da Avrupanın en güzel ‘Açık Hava Tiyatrosu Zaandvoort’ ta da 
büyük ve modern bir plaj vardır. Burada her yıl uluslararası otomobil yarışları 
yapılmaktadır. Batı uygarlığı ve rekor kırmayı ülkü edinen yeni bir insan tipi 
yaratmış. Müzeler, sergiler, tiyatrolar, sinemalar, spor alanları bu yeni yaratığın 
boy ölçüştüğü yerler. Rekorcuların yaratabildikleri ölçülere buralarda değerler 
biçiliyor. Bu türlü yarışmalarda yüzümüzü ağartanlar yanlız güreşçilerimiz 
ve bir kaç tane opera sanatçımız.

Göz kamaştırıcı çiçek bahçeleri, süslü ve modern yüksek yapıları, radyo 
stüdyosu, çok güzek okulları bulunan 92.000 nüfuslu Hilversum’un “dünyada 
başka bir eşi yoktur” deniliyor.

Meyva bahçeleriyle bezenmiş 115.000 nüfuslu Nijmegen, ilkbaharda ağaçlar 
çiçek açtıkları zaman süslü bir gelini andırıyormuş. Enschede şehiri dokuma 
sanayiinin merkezidir. Kalite, desen, renk bakımından dünyanın en güzel, en 
değerli dokumalarını Hollandalılar meydana getirmektedirler. İnsan burada 
dokunan kumaşlara, battaniyelere ve şallara kendini kaptırmadan geçemiyor.

Meppel dolaylarına petrol kuyuları açılmaya başlanmıştır. Bu bölgeden 
geçerken beraber Diyarbakır’a gittiğimiz zaman Raman’da petrol araştıran, 
uygarlık öncülüğü yapan teknisyenlerimizi, mühendislerimizi görmüştük. 
Burada onları hatırladım.

Özelliklerini ana çizgilerle belirtmeye çalıştığım Hollanda şehirlerinin 
bazılarında pazar yerlerini, çarşıları, lokanta ve kahveleri, pastahaneleri 
yakından gördüm. Buralarda çalışan, dinlenen, eylenenlerin davranışlarına 
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şahit oldum. Her yerde olgun, kibar, ciddi insanlarla karşılaştım. Duraklarda 
alış veriş edilen yerlerde, lokanta ve kahvelerde, parklarda, halkın biriktiği 
her yerde başkalarını taciz edecek şekilde yüksek sesle ulu orta konuşan, 
yanındakileri itip kakan, öteberi atarak yerleri kirleten, parklarda çiçeklere 
veya çimlere zara veren tek insana raslamadım. Sokakları, caddeleri kalabalık 
Hollanda şehirlerinde bir sessizlik dikkati çekiyor. Buralarda her yönden pek 
rahat geziliyor. Taşıt araçları ihtiyaca yetecek sayıda. Günün her saatinde 
her yere duraklarda uzun müddet beklemeden gidip gelinebiliyor. Hükümet, 
belediyeler, ilgili şirketler halkın bulunduğu şehirde rahat yaşayabilmesi, 
verimli şekilde çalışabilmesi için her türlü tedbirleri almışlar. Planlı, bilinçli 
iş görmeyi temel ilkelerden biri olarak kabul eden, halka hizmeti görev olarak 
benimseyen resmi teşekkürlerin mensupları tarafından halka gösterilen 
kolaylıklar sayesinde şehirler imrenilecek birer uygarlık ve kültür merkezi 
haline gelmişler. Aydınlar kendilerine mahsus ‘Memurlar Kulübü’ açarak 
halktan ayrılmak yoluna sapmamışlar; köksüzleşmemişler. Kişizadeler 
müstesna!

Hollanda şehir ve kasabalarını bu duruma getirenler buralarda yaşayan 
kültürlü, varlıklı insanlardır. Onlar, içlerinde yuğruldukları eğitim kurumları 
sayesinde olgun, terbiyeli, seviyeli, yaratıcı yurtdaşlar haline gelebilmişlerdir. 
Aile, ilkokul bunların üzerine kurulan ve ilköğretim çerçevesi içine giren ilk 
meslek okulları ile meslek teşekkülleri eğitim kurumlarının temelini teşkil 
etmektedir. Kadın erkek bütün Hollandalılar 18inci yaşı aşmadan bu çarktan 
geçirilmektedir. Hayata atılacak yurddaşlar bu şekilde donatılarak seçtikleri 
meslekte çalıştırılıyorlar burada. Devlet bunun için kurulmuş; demokrasi bu 
maksatla uygulanıyor Hollanda’da. Eğitim işi bununla sona ermiyor.Temel 
eğitimi üstüne yerleştirilen kurumları da kısaca anlatıvereyim:

Hollandalıların kültürlü bir ulus olarak yaşayabilmeleri için bir kısmının 
orta ve yüksek öğrenime kavuşması şart olduğuna inanılmış; bu inanç bir ülkü 
haline getirilerek ilgililere benimsetilmiş. Tıpkı ilköğretim meselesinde olduğu 
gibi bu davanın da gereğince savaşları verilmiş. Onun gerçekleştirilmesine engel 
olmak isteyen geri anlayışlar, düşünceler yok edilmişler. Böylece 8 yıl süreli 
ilkokulun 6. veya 7. sınıfları üzerine kurulan, mezunlarını hayata ve yüksek 
öğrenime hazırlayan orta öğretim kurumları yaratılmış. Sayıları 455 olan bu 
tip okullarda 8199 öğretmen çalışmakta, 81.263 öğrenci eğitilmektedir. Liseye 
muadil olan bu kurumların çoğunda eşine (karma) eğitim uygulanmaktadır. 
Hayat boyunca erkeğin yanında yer alan, hak ve görev bakımlarından erkekle 
eşit durumda olan Hollandalı kadın, genç kızlık çağından itibaren erkek 
arkadaşları ile bir arada eğitilmektedir.
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Biribirinde ayrı dünya görüşleri benimsemiş olan köklü ve kuvvetli siyasi 
partiler bu konuyu oy avcılığı için bir vasıta haline sokmak gibi yanlış ulusa 
zararı dokunacak çıkmaz yollara sapmamışlar. Hollandanın, Hollanda 
kültürünün menfaatı her şeyin üstünde tutulmuş, kısacası çağımızın hayat 
şartlarına uygun bir orta öğretim teşkilatı kurulmuş. Yüksek öğretim 
kurumları ile eğitim teşkilatı tamamlanmış. 

Hollanda’da 5 üniversite, 4 yüksek okul var. Bu kurumlarda çalışan 
profesörlerin  sayısı 1061’dir. Üniversitelerle yüksek okullara 22.291 erkek, 
4088 kız öğrenci devam etmektedir.

Köyde kentte, nerede bulunursa bulunsun müsait bir çocuk için öğrenimin 
her derecesinde okulların kapısı açıktır. Bu kapılara çocuğu ulaştıracak bütün 
yolların engelleri yok edilmiştir. Yüksek öğrenime devam etmek isteyen, fakat 
ailesinin mali durumları buna pek elverişli olmayan köylü veya işçi çocukları 
birçok kolaylık sağlanmıştır. Orta ve yüksek öğretim kurumlarının yanlız 
varlıklı kimselerin çocuklarına mahsus okullar haline bırakılmaları türlü 
tedbirlerle önlenmiş; bunlar halkın malı yapılmış; bütün okullarda demokratik 
eğitim ilkelerinin uygulanmasına öenm verilmiştir. şehir ve kasabaların hepsi 
modern, güzel okul yapıları ile süslenmiş; okulların ders araçları, oyun ve 
spor alanları, bahçeleri yeni eğitbilimin isteklerine uygun bir hale getirilmeye 
çalışılmıştır. şehir ve kasabalar bu sebepten birer kültür merkezi haline 
gelmişler.

Okulların durumlarını böylece açıkladıktan sonra senin hayretle 
karşılayacağın bir meseleyi duyurmak istiyorum:

Her türlü tenkidin hoşgörürlükle karşılandığı bu memlekette okullar, 
devrimci eğitkenlerle öğretmenler tarafından sık sık tenkit edilmektedir. 
Eleştirmeciler, okullarda ezberciliğin kökleşmiş olmasından; proğramların çok 
yüklü bulunmasından; öğrencileri bireysel etkinliğe sevkedecek imkânların 
yaratılmamasından; yaşayış ve çalışma şekillerinin gerçek hayatın isteklerine 
uymamasından şikayet etmekte, eğitim alanında devrim yapılmasını 
istemektedirler.

Bilim, teknik, ticaret, tarım, sanat ve kültür alanında ilerlemiş olan 
Hollandalıların okulları saran bu dertelere derman bulamayışlarının 
sebeplerini ilgililer şöyle açıklıyor.
1. Gelenek–Öğretmenler gelenekcilerdir.
2. Yine gelenek–Müfettişler de gelenekçi oldukları için yeniliğe taraflı öğret-

menler, devrimci hareketlere girişecek olurlarsa müfettişleri kızdırmaktan 
ürkmektedirler.

3. Modern eğitim ve öğretim metodlarını uygulayabilmek için öğretmenlerin 
çok çalışmaları gerektir. Onlar buna yanaşmamaktadırlar.
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4. Sınıflarda öğrencilerin çok oluşu; okulların imtihan şekillerinde değişiklik 
yapılmaması devrime engel teşkil etmektedir.
Görüyorsunya bir memleket nekadar ilerlerse ilerlesin çözümlenecek 

problemleri bitmiyor. Hele o yurdun insanları diri, yaratıcı, kültürlü kişiler 
olursa. Burada yaşlı ve tecrübeli bir meslekdaşla:

“Size artık yapılacak önemli işleriniz kalmamış sanıyorum” diyerek bir şaka 
yapmak isterdim. O:

 “Yanılıyorsunuz. Hollandalıları bekleyen büyük işlerimiz var. Meselâ 
bunlardan biri gelecek elli yıl içinde doğup büyüyecek en az beş milyon 
yurtdaşa evlerini kuracakları vatan parçasını denizden kazanıp 
hazırlamak problemi; şimdi bunun peşindeyiz”, dedi.

Sana kısaca bu hikayeyi de anlatıveriyim:
Hollanda’da denizden toprak kazanmak milli bir ülkü haline gelmiş. Kara 

parçası yapılmak istenilen toprağın nasıl kazanıldığını anlayabilmek için bir 
‘polder’in meydana gelişini bilmek gerektir.

Önce karaya çevrilmek istenilen toprağın etrafına kapalı bir set (kalın 
duvar) yapılıyor. Bu settin dışına suyu en yakın bir nehirle birleştirilen 
geniş ve derin bir kanal açılıyor. Bu kanal vasıtasiyle sular nehire akıtılıyor. 
Sonra set yüksekliğinde pompa merkezleri (eskiden bu işi yeldeğirmenleri 
görürmüş) kuruluyor. Sular tamamen akıtıldıktan sonra kazanılan ve 
polder denilen yeni toprağın üzerine birbirine paralel kanallar açılarak 
onların yardımı ile toprağın alınması gereken son suyu da tüketilinceye 
kadar emiliyor. Sonra yağmurların toprağın tuzunu yıkaması için bir kaç 
yıl bekleniyor.

Hollandalılar beş yüz yıldan beri bu türlü küçük polderler meydana 
getitmişler. şimdi büyük sermaye ve büyük makinelerle büyük polderlar 
yaratıyorlar. Flenland bunlardan biridir. Zuiderzee denilen denizin parça parça 
kurutulmasıyla yaratılan Flenland gelecekte vatanın bir ili olacaktır. Burada 
polderlar (20.000-50.000) hektar büyüklüğündedir. Her polderde beheri (2500) 
evli 12 köy, bir şehir bulunacaktır. Bu işe 1923 yılında başlanmıştır. İlk polder 
1930 da, ikincisi 1942 de kurulmuştur. şimdi halk buralara yerleştirilmektedir. 
Geri kalan polderler en geç 1980 de bitirilmiş olacaktır.

Hollanda’da köylü işletmelerine ait topraklar yeni doğan çocuklar arasında 
bölüşüle bölüşüle bir aileyi besliyemecek kadar küçülmüştür. Devlet denizden 
toprak kazanarak topraksız yurtdaşları toprak sahibi kılmaya çalışmaktadır. 
Tıpkı tüccarların veya mühendislerin hayatını güven altına aldığı gibi köylüleri 
de korumak istiyor.

Ayrıca şunu da belirteyim ki, Hollanda’lılar toprak kazanıp onu vatanın 
güzel bir parçası yapmayı ahlâki bir görev saymaktadır. “Kim Hollanda’lı ise, 
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o toprak kazanma savaşına katılıp onu vatanlaştırır” sözü halkın benimsediği 
bir millî ülküyü anlatıyor burada.

Hollanda şehir ve kasabalarını gezerken Anadolu bozkırlarını 
vatanlaştırmak için ve ülkü arkadaşlarımızın geceyi gündüze katarak nasıl 
çalıştığınızı, her biri birer kültür yuvası olan eğitim kurumlarını nasıl 
yarattığınızı hatırladım. Bozkırı yeşertip suya, elektriğe, okula, spor ve oyun 
alanlarına, yola, koruluklara, fidanlıklara kavuşturdukça karşıma dikilir “bu 
toprakları vatanlaştırmak gerek, böyle bir ülkü uğruna canını verecek bir 
kuşak yetiştirmeliyiz” derdin. Bu sözler yetiştirdiğiniz gençlerin şiirlerinde, 
türkülerinde yer alır; verdikleri temsillerde sık sık tekrarlanırdı. Birer 
ışıldak gibi yurdun her tarafına yerleştirilmiş olan ülkücü gençler tuttukları 
yolda ilerleyebilirlerse Batı uygarlığını kendimize mal edip Türk kültürünü 
yaratabiliriz. İşte o zaman köyümüz, kentimiz cennetleşir.

Hollandayı bugünkü duruma eriştiren Hollanda kültürüdür. Tenkit edilen 
tarafları olamasına rağmen okullar bu kültürü yaratacak aydınlar sınıfını 
yetiştirmişlerdir. Meselâ Almanya’nın nüfusu ile Hollanda’nınki göz önünde 
tutularak bir karşılaştırma yapılacak olursa bu memlekette ötekinden daha 
çok kadın şairlerin, roman yazarlarının, sanat eleştirmenlerinin bulunduğu 
anlaşılır. Kadın yargıçların, avukatların, doktorların, öğretmenlerin sayısı da 
küçümsenecek gibi değildir. Aydın sınıfı teşkil eden erkekler gibi kadınlar da en 
az iki yabancı dil bilirler. Hangi meslekten olursa olsunlar bütün aydın okumayı 
sever; sürekli olarak gazete, dergi ve kitap okurlar. Bilim, sanat alanlarında 
sivrilerek dünya çapında değer taşıyan eserler vermiş Hollanda’lılar pek çoktur. 
Yaratıcı aydınlar sayesinde her yönden gelişmiş olan Hollandalılar onunla 
yuğuruldukları için ne İngilizlere, ne Almanlara, ne de Fransızlara benzerler. 
Komşuları olan başka memleketlerde  raslanan Amerikalıları taklit etmek 
modasına onlar kendilerini kaptırmamışlardır. Hollanda kültürü ile beslenen 
bireyler belli bir kalıptan çıkmış gibi öz karekterlerini muhafaza etmektedirler. 
Hele Hollanda kadınları hiçbir etkiye kapılmadan geleceğin çalışkan anneleri; 
özelliklerini ve onurlarını korumayı bilen dişiler olarak yaşamaktan şeref 
duymaktadırlar.

Bu satırları okuyunca kendi kültürünü yaratamamış ulusların durumunu 
düşüneceğini biliyorum. Bu, bir ulus için ne korkunç bir bahtsızlıktır. Böyle 
toplumlarda türeyen, maymunlar gibi başkalarını taklitten zevk alan 
taratıklar ne gülünç hallere düşerler. Onlar yüzünden sanat eserleri, piyesler, 
filmler, danslar nasıl soysuzlaşır; nasıl kısırlaşır değil mi? Kültür yaratamayan 
uluslarda bütün bireylerin edilgin bir duruma düşerek nasıl cansızlaştığını, 
katıldıkları bir topluluk içinde hep beraber bir türkü bile söyleyemeyişlerini, 
millî bir oyunu oynayamayışlarını öz malları olan sanat eserlerinden zevk 
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alamayışlarını gözlerinin önüne getir. Seninle bunlara rasladıkça ne kadar 
üzülürdük. Yeni yetişen kuşakları kültürümüzle bezemek için uğraşır, didinir 
dururduk. Holandayı görünce bu uğurda harcadığımız emeklerin yerinde 
olduğuna, daha pek çok çalışmamız gerektiğine inandım.

Hollandalılar teknik ve ticaret alanlarında da çok ilerlemişler. Yurtlarının 
her köşesinde bir fabrika veya gemi yapılan bir tezgâha rastlanıyor. Dünya 
çapında iş gören, işlek ve modern limanlar onların. Yer yuvarlağının her 
tarafını dolaşan ticaret ve yolcu vapurları onların. Hollanda hava yollarına 
ait taşıtlar en çok beğenilen devler. Pek sağlam, pek güzel ve pek bakımlı kara 
yolları, mal yüklü kamyonlar, yolcu otobüsleri ve özel otomobillerle dolu. Bu 
memleketin tüccarları, gemicileri, mühendisleri, teknisyenleri dünyaya ün 
salmışlar. Onları yetiştiren tekni okullar Avrupa’nın en iyi okulları. Türlü 
mesleklerle ilgili dernekler, odalar, kulüpler birer okul gibi. Bunlar belki 
okullardan daha önemli rol oynamaktadırlar, üyelerini iş adamı olarak 
yetiştirmek bakımından. 

Batı uygarlığı iş adamlarının omuzları üstüne kurulmuş. Çok çalışmak, iyi 
yaşamak, sırası gelince kendinden geçercesine eylenmek ve dinlenmek bu tip 
insanların ülküsü haline gelmiş Hollanda’da ve Batıda. Doğu ile batı arasında  
ayrılık bu noktada toplanıyor. Batıda çalışmak kutsallaşmış. Alnının teriyle 
ekmeğini kazanan, bunu yaşamanın amacı bilen insanlara göre bir ahlâk 
yaratılmış burada. Çalışıp değerler yaratmayan insana hak tanımıyor buranın 
ahlâk anlayışı. Parazitler gibi başkalarınınsırtına yapışarak yaşamak yolunu 
tutanların sayısı azalmış Hollanda’da. şehirler,  kasabalar, köyler, varlıklı, 
kültürlü, özgür insanların yuvaları olmuşlar. Hollanda tablosunun görebildiğim 
ana çizgileri bunlar. Onun renklerini de öğrenmek istersen Yılmaz’a yazdığım 
mektupları da okuyuver.

Seni hasretle kucaklayarak gözlerinden çok çok öperim vefalı dostum.
(Hamburg: 5,IX,1956)




