
B ilinci Cihan Harbi için 
deyiz.

İzmir Valisi Rahmi 
Bey Maarif Nezaretine yazı- 
yor. İzmir muallimlerine pe. 
dagoji konferansları vermek 
üzere Darülmuallimin mual
limlerinden İhsan Sungu iie 
benim bir ay şiire ile tami
re gönderilmemi istiyor. Ma
arif Nazırı Şükrü Bey bu iste 
ği yerinde buluyor, bize bil- 
diriyor. Biz de İzmire gidj. 
yoruz. Bir ay kalıp seri ha
linde pedagoji konferansla
rı veriyoruz.

Bir ay sonra İzmir’den 
dönüyorum. Araba ile Bursa

Rize çayını yaratan büyüle ziraatçı Zihni Derin öldü. Onunla birlikte büyük 
bir yaratıcı, büyük bir değer de öldü. Zihni Derin’i tanımadık, değerle

medik. Yarın da unutacağız! Ben bu satırları yazarak hükümeti, millî ce- . 
miyetleri Zihni Derin için sanat eseri bir lahit yaptırmak borcunu öde- \ 
meye çağırıyorum. Bakalım bu seslenmenin bir faydası olacak mı?

RİZE'DE ÇAYCILIĞI 
YARATAN ARAM

va geliyorum. Bursa’ya va- 
:.n. varmaz Bursa Maarif Mü 
^Üründen bir mektup alıyo- 
ninı. Bu mektup Şeyhülis- 
Hrn Hayıi Efendinin yenileş 
tirdiği medreselerden birinin 
açılına törenine çağıran bir 
mektuptur. İzmir’de tam bir 
ay pedagoji konferansları ve 
rcrek kişiliği eğitim, öğretim 
devrimciliği ile yoğurulmuş 
olan ben bu mektubu alınca 
seviniyorum- Hem de yeni 
medrese düşüncesi bende mc 
,-ak uyandırıyor.

unutamadım. Bu adam gözü 
miin önünde iki defa daha 
büyüdü. Şöyle: Ankara’daki 
Gazi Enstitüsü yeni kuınlu- 
yor. Maarif Vekâletinde, ha
tırımda kalan doğru ise, A- 
vusturyah mühendislerin, 
mimarların da içinde bu
lunduğu bir inşaat heyeti 
var. Bu heyet Gazi Enstitü
süne su çıkarmak için keşif 
yapıp bu suyun büyük bir 
masrafla çıkarılabileceğini 
söylemiş. Bu insan bu işin 
onda biri kadar bir masrafla
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O gün medreseye varıyo
rum. Açılma töreni zi
raat dersi ile başlıyor. 

Dersi veren genç bir in- 
sall- Onun kürsüsü başka 
mekteplerin kürsüsüne ben- 
zerniyor. üzeri içi toprak do
lu kaplarla örtülü! Onun 
ders vermesi mektep hocala 
j-ınuı ders vermesine benze
miyor- Lâfçı değil, işçi, ezber- 
letici değil, merak uyandırı
cı, Bir insan ki eskilere hiç 
benzemiyor, yepyeni, yaratı
cı bir adam. Iş-te o gün gör
düğü111 bu insanı sonra biç

olabileceğini söylüyor, daha 
da çok su çıkarılacağını ileri 
sürüyor. Dediğini yapıyor.

Y ine bu insan Tiirkiyede 
çay yetişmez diyenle
re Rize çayını yaratıp 

gösteriyor. Bu insan bundan 
bir ay kadar önce Allahın 
rahmetine kavuşan ziraatçı 
Zihni Derin’dir. Zihni Derin 
herkesin olmaz dediğini ol
duruyor, yapılmaz dediğini 
yapıyor, yoksun Tiirkiyeye 
milyonlar sağlıyor, çay yetiş
tirmez denilen Türk yurduna 
milyonlar sağlıyor, sonra ne

oluyor? Unutuluyor, daha 
sonra ölüp gidiyor! Daha son 
ra ne olacak? Büsbütün unu 
tulup gidecek! İşte bu yurtta 
gelip giden değerlerin sonu 
bu, unutulmak, ölmek, işte 
bu kadar!

anzimat’dan beri bu 
|  ülkenin bir türlü anla 

matlığı bir gerçek var. 
O da şu: Ülkeler kendi ken
dine kalkınamaz, adamla kal 
kmır. Buradaki adam, yiyip 
içen, yatıp uyuyan adam de
ğil, çalışkan adam da değil, 
yaratıcı adam, yoklukları 
var eden adamdır. Onun için 
memleket idaresinin temeli 
durmayıp çene çalmak, de
mokrasi, Cumhuriyet, kültür, 
medeniyet, Avrupalılaşmak 
sözlerini bilmeden, anlama
dan tekrarlamak değil, ada
mını bulup işin başına getir
mektir. Hattâ kalkınma a- 
dam *yetiştirme ile de başla
maz. Çünkü adam, yetiştiril 
mez, adam kendi kendini ye
tiştirir. Öyleyse, millî kalkın 
manın başlangıcı kendi ken 
dine yetişen büyük adanılan 
tanımak, onlan iş başına ge
tirmektir.

Değer buhranının sürüp 
gittiği bir memlekette tesa
düfen kalkınma olamaz..
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