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Bu masallara karnımız tok

Eskiden daha çok kullanırdık, palavracılara, abartılı 
söylem sahiplerine, lafı uzatanlara,  “ Masal 
anlatma” derdik. Şimdi anlatım tekniklerinin 
gelişmesiyle, teknolojik  olanaklarla öyle sunumlar, 
şovlar, haber bültenleri hazırlanıyor ki; Radyo 
dönemlerindeki  masal anlatılan programlardan, 
radyo tiyatrosundan daha çok ilgi çekiyor. Tarihin 
derinliklerinde de şimdiki ekran starlarının yerine , 
elinde sazı, asası, sırtında heybesi, sözlü edebiyatın 
taşıyıcıları tekerlemelerini söyler, masallarını 
anlatırlarmış. Günümüzde ise; dış güçler, farklı 
farklı ırklar, dinler, mezhepler, kimlikler üzerinden 
hayali korku ögeleri yaratılmakta, düşmanlaştırma, 
ötekileştirme girişimleri sürüp gitmekte, bunlar 
topluma pompalanmaktadır. Masalların yeni 
düzenlemeleriyle toplum baskılanmakta, 
korkutulmakta. Aman ha… Aydın müsveddeleri… 
Peki,  masallardaki; Tilki- yılan- ayı- karga- kaz gibi 
yaban hayvanları, dev- dev anası- gulyabani- cellat- 
ejderha- cadı gibi hayali korku ögelerinin yerini dış 
güçler v.b. korku ögeleri  aldı da, köprünün başını 
tutup,  gelen geçeni haraca kesen Delidumrul gibi 
eşkıya-manifaturacı- vezir-ağalar- 
beyler gibi tipler, sultanlar-saraylar- 
kasalarda sarı liraların yerini kimler 
neler aldı? Bir de henüz değişmemiş 
ögelerde bulmak mümkün 
masallarımızda. Yemen padişahı-mısır 
sultanı- halep padişahı ile keloğlan 
ve üşengeç… 

AZ GİTTİK  UZ GİTTİK- 
Pertev Naili BORATAV*1  Halk 
edebiyatımızın,folklorumuzun 
ustası, alanında dünyanın sayılı bilim 
adamlarından Pertev hoca, tekerleme 
ve masallarımızı  bu kitapta toplamış. 
Masalları okurken kahramanlarını 
güncelleyin, göreceksiniz haber 

bültenlerinden, tartışma programlarından farkları 
yok. Böyle olunca insan tekerlemeden duramıyor.  
“Az gittik, uz gittik- bir arpa boyu yol gittik”…Pire 
berber  iken,  deve tellal iken ……

ANADOLU 
MASALLARI- Tahsin 
YÜCEL*2 Bülten yazımı 
hazırlarken ustanın, 
sonsuza yolculuk haberi 
geldi.Çok tanınmamasına 
rağmen muhakkak 
okunması gereken 
edebiyat adamı, çeviri 
ustası, dil ustası mütevazi 
insan Tahsin Yücel 
seni unutmayacağız.
Edebiyatımıza verdiğin 
emeği bizde şiirlerle, hikayelerle, yazılarımızla 
yaşatacağız, hikayelerin, romanların hafızalarımızda 
seni sonsuzluğa taşıyacağız.

Konuyu masallardan açtık. Son günlerin masalı 
hendekler. Bildim  bileli tartışırız belediye 

hizmetlerini. Vadat DOLAKAY’ la 
başlamıştı toplumcu belediyecilik 
söylemleri.Bir yerleşim biriminde 
yaşayan insanların yaşamlarını 
belediyeler nasıl kolaylaştırmalıydılar? 
Tartışıyorduk, öneriler getiriyorduk. 
60’ lı yıllardaki ortamda, sol esintilerle 
toplumcu söylemler, devrimci 
talepler dile getirilmeye başlandı. 
Düzenin egemenleri,oligarşi, tehlikeli 
bulduğu her eğilimi, muhalif hareketi  
cezalandırmakta gecikmedi. 12 Eylül’ 
ün ilk icraatlarından biri bu sosyal 
talepleri bastırmak,engellemek için 
belediye başkanlarını görevden 
aldı. Cezalandırdı. “Çamura son” 
kampanyalarıyla kanalizasyon ve yol 
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günceli yakalayan bir 
meslektaşın eseri çıktı 
karşıma. Sevinçle sizlerle 
paylaşıyorum. Sevgili 
Fatih, kitabını hazırlarken 
kapsamlı bir araştırma 
yapmış. Yaşamımıza nasıl 
müdahale ediliyor? Konu 
hakkında yazılmış gazete 
haberlerinden başlayarak, 
uzmanlarla yapılan 
söyleşiler, internet yazıları, 
STÖ’ lerin düzenlediği 
etkinlik raporları, Meslek 
Odalarının raporları, 
TMMOB 2013 seçim bildirgesi, akademisyenlerin 
çalışmaları, Avrupa Parlamentosu kararları, AB 
yerel yönetim şartı ile yerel yönetim mevzuatımızı 
incelemiş. Celal BEŞİKTEPE’ nin 1996 basımı, Kaynak 
yayınlarından çıkan “ Kent Rantlarının Topluma Geri 
Döndürülmesi- Özelleştirme Değil Kamulaştırma.” 
kitabı, Metin ERTEN’ in 1999 basımı, Anahtar 
kitaptan çıkan “ Nasıl Bir Yerel Yönetim” kitabı, 
Aykut KÜÇÜKKAYA’ nın 2014 basımı Cumhuriyet 
kitaptan çıkan “Akp’ li Belediyelerde Neler 
Olmuş Neler” kitabı ve sevgili Oktay EKİNCİ’ nin 
yazılarından yararlanarak hazırlanmış.Derdini, 
kitabın adında net olarak ifade eden, kolay okunur 
derli toplu bir çalışma. Fatih, emeğin için teşekkürler.

TOPLUMCU BELEDİYE- Sonay 
BAYRAMOĞLU*4  Yazar çalışmasında, 1900’ 

lü yıllara gelirken 
ortaya çıkan Toplumcu 
Belediyecilik anlayışının, 
20. YY’ a etkilerini, 
neoliberalizmin 
yükselişiyle birlikte 
etkisizleşmesini, 21. 
YY’ ın yükselen değeri 
olarak toplumcu/ 
kamucu uygulamaların  
yeniden kazanmaya 
başladığı süreci ve 
ülkemizdeki gelişmeleri 
ortaya koymuş. 
Kısa ancak düşünce 

geliştirmeye önemli katkılar sağlayacak bir çalışma. 
Akademisyenden kolay okunur, zihin açıcı,soru 

derdine son veren, bunu halk şenlikleriyle kutlayan, 
taçlandıran belediye cezalandırıldı. Taksim’ de, 
Maraş’ ta, Sivas’ ta, Çorum’ da, Fatsa’ da hendek 
mi vardı? Olsun du. Onlar muhalifti. Emekli askerler 
belediyecililiği daha iyi bilirdi. Hatta komünizmle 
mücadele derneklerinde  eğitilenler en iyi bilirdi. 
Kentin rantını en iyi onlar talan ederdi. 12 Eylül 
sürecine gelirken harcadıkları emeğin karşılığı 
olarak, bunlar ödüllendirilmeliydiler. Hepsi işyeri 
sahibi, mekan sahibi, otel sahibi, müteahhit,armatör 
oldular.Onların çırakları otobüs, taksi, dolmuş 
sahibi,spor kulübü yöneticisi, mafya babası oldu. 
Oldu da oldu. Yağlı, ballı, kaymaklı… Arada 
inatçılar çıktı, 1 Eylül Dünya Barış Günün’ de halk 
şenlikleri düzenleyip, doğaya sahip çıktı, altın 
madenine direndi,suyu  ucuzlattı. Al sana ceza Dikili 
halkı, başkanın içerde yatsın da gör. Ey Hopa’ lı, 
doğasına, insanına belediyesine sahip çıkan, sende 
cezalısın. Hendekçi, seni de cezalandırıyorum. Sen, 
benim izin verdiğim kadar  yaşadığın alan üzerinde 
söz sahibisin. Yarın, öğrencilere burs vermek için 
çabalıyan fasulya- nohutçu Ovacık Belediyesi’ni 
de cezalandırırım. Kooperatifleşmeyi teşvik eden, 
imece’yi tekrar bize hatırlatan Seferhisar  Belediyesi’ 
ni de, muhalif Konak Belediyesi’ ni de, aykırı Saray 
Belediyesi’ ni de, de babam de cezalandırırım.

Masala bak;Abileri Özal , Irak’ ta üç koyup beş 
alacaktı, bunlar bir koyup beş alacak, üstünede 
Şam’da şükür duası okuyup, namaz kılacaklardı.
Düştü düşüyor denilen yerler düşmedi, sıfır sorun 
politikası bütün komşularımızı karşımıza dizdi. 
Aynı masaya oturmam, benim kırmızı çizgimdir 
dediklerinizle, Süleyman Şah Türbesi’nin nakli işini 
organize ettiniz. Dış politikadaki başarısızlığın, 
bulaşılan suçların üzeri örtülmeliydi.Arkanızı 
sıvazlayıp hadi koçum diyenler  yan çizmeye 
başladı. Oldumu şimdi, hem suça bulaştırdılar, 
hemde arkanda durmuyorlar. Nasıl  U dönüşü 
yapmalı? , b.ku b.ka katmalı. Ürküttüklerimizi AB’ 
ye satmalı.Muhtemel muhalifleri de hendeklere 
çekmeli.

Vur patlasın çal oynasın,  vur referandumun tefine, 
vur önseçimin ziline. Devekuşuna hendek bahane.

YAŞAMIMIZA MÜDAHALE ve BELEDİYELER- 
Fatih KAYMAKÇIOĞLU*3  Her kitap 
tanıtım yazımı hazırlarken, seçtiğim güncel konu 
üzerinden kitaplığımı gözden geçiririm. Bu seferde 
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yapılan törende Güney Hocanın vasiyetiydi, 
Nazif TEPEDELENLİOĞLU’nun  adı, yapılacak 
etkinliklerle yaşatılmalıydı. Geçen yıl anısına “ 
İletişim Teknolojilerinde Son Gelişmeler” etkinliğini 
düzenlemiştik.Emanetlarinize kıskançlıkla sahip 
çıkacağız. Hemde, “akademisyen bozuntusu”,” 
vatan haini”, suçlamalarına inat.

1.ISBN 975-533-491-2  İMGE Kitapevi Yayınları, 2006 Ankara

2.ISBN 978-975-0806-63-6 Y.K.Yayınları

3.ISBN 978-605-4938-07-0 ÜRÜN Yayınları 2014 Ankara

4.ISBN 978-605-9020-51-0 NOTA BENE Yayınları 2015 Ankara

5.ÇANKAYA BELEDİYESİ  2014 Ankara

6. ISBN 978-975-9038-91-5 NESİN Yayınevi  7. Baskı 2015

Vatan çiftliklerinizse,

Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse 
vatan,

Vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,

Vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan 
kıvranmaksa yazın,

Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,

Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,

Vatan, mızraklı ilmühalse, vatan polis copuysa,

Ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan

Vatan, Amerikan üsleri,Amerikan bombası, 
Amerikan donanması   topuysa,

Vatan, kurtulmamaksa kokuşmuş 
karanlığımızdan,

                  Ben vatan hainiyim

Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran 
puntolarla:

Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor      
hâlâ

N.H.R.   28.07.1962   VATAN HAİNİ Şiirinden.

sorduran bir kitap.

YENİ TOPLUMCU 
BELEDİYECİLİK 
SEMPOZYUMU- 
2013-Çankaya 
Belediyesi*5  
Sempozyumda 
sırasıyla, Toplumcu 
Belediyeciliğin Kökenleri, 
Yerel Demokrasi ve 
Kenttaşlık  Hukuku, 
Üretici ve Kaynak Yaratıcı 
Belediyecilik, Dayanışma 
ve Katılım oturumları ile 
bir forum düzenlenmiş.
Çankaya Kent Konseyi’ 

nin     “Yeni Toplumcu Belediyecilik İlkeleri” ve yazılı 
tebliğler ile  etkinlik kitaplaştırılmış. Belediyelerden 
neler istiyoruz?, neler bekliyoruz?, İhtiyaçlarımız 
nelerdir? Sempozyumun, önceki belediye başkanı, 
TMMOB eski başkanı Bülent TANIK zamanında 
yapılması ayrıca anlamlı ve değerlidir.

KİM KORKAR MATEMATİKTEN- Nazif 
TEPEDELENLİOĞLU*6  Değerli meslek 
büyüğümüz, 1970 yılında EMO’ nun sağ yönetim 
anlayışından kopartıldığı seçimde  yönetime 
girdi. Bugüne kadar 
kesintisiz  devam eden 
anlayış onlarla birlikte 
yönetimi devralmıştı. 
Nazif Hoca o yıl genel 
sekreter olmuştu. 
ODTÜ’ nün hocasıydı. 
Akademisyendi. Bölüm 
başkanlığı yaptı. 12 
Eylül’de Antep’e 
sürüldü. Yetmedi hileli 
bir kura ile Elazığ’a  
gönderildi.1402 ile 
akademisyenlikten 
koparıldı. EMO’nun ve 
ODTÜ’ nün demokrat 
kimliğinde önemli katkıları olmuştur. Amerika’da 
hocalığa devam etti. Orada “ En iyi hoca” ünvanını 
aldı. 1999 şubatında ülkesinden uzakta vefat 
etti. Güney GÖNENÇ Hocanın yakın arkadaşı, 
kader arkadaşı, yoldaşıydı. Ölümünün ardından 


