
SABRİ CEMİL Araştır
macı

Soruşt
urmacı

Cevabı
 Yapışt

ırmacı

Genç

Muhiddin Yenigün
İbrahim Çiftçi

Resimleyen:

Yayınevi Sertifika No: 14452
Yayın No: 234

Sabri Cemil-3 
BAŞIMDA KAVAK YELLERİ
Muhiddin Yenigün

Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür 
Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu
İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer

ISBN: 978-605-9723-78-7
1. Baskı: Ekim 2016

Copyright © Zafer Yayınları, 2016

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu’nun bir kuruluşudur.
Talatpaşa Mah. İmrahor Cad. Terasevler Sitesi No: 1-A Kâğıthane/İstanbul
Tel: (0212) 446 21 00 / Faks: (0212) 446 01 39
www.zafer.com / zafer@zafer.com 
twitter.com/zaferyayinlari / facebook.com/zaferyayinlari

Baskı-Cilt: Çınar Matbaacılık Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.
Yüzyıl Mah. Matbacılar Cad. Ata Han No: 34 Kat: 5 Bağcılar/İstanbul
Tel: (0212) 628 96 00 / Matbaa Sertifika No: 12683

Bu eserin tüm yayın hakları, 14452 sertifika numaralı, Zafer Basın Yayın Turizm ve Bilg. 
Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.’ye aittir. Eserde yer alan metin ve resimlerin Zafer Basın Yayın 
Turizm ve Bilg. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.’nin önceden yazılı izni olmaksızın, elektronik, me-
kanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayınlanması ve depolan-
ması yasaktır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK), 21, 22 ve 23. maddelerine göre 
bu eserin işleme, çoğaltma ve yayma hakkı 14452 sertifika numaralı Zafer Basın Yayın 
Turizm ve Bilg. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, yazılı bir izinle 12683 sertifika numaralı 
Çınar Matbaacılık Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.’ye verilmiştir.

3

yellerI
kavak

BASIMDA



4 5

MUHİDDİN YENİGÜN

1970 yılının Mart ayında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini mahal-

lesindeki Yedikule İlkokulu ve Yedikule Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 

üniversite öğrenimi için de evinden fazla uzaklaşmayı tercih etmeyip, evden 

yürüyerek yarım saatte ulaşabildiği İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin 

Fizik Bölümünü bitirdi. 

Bir ara öğretmen olmayı düşünüp yine yürüme mesafesindeki bir dershane-

de staj yaptı ama kader kendisi için çok farklı bir yol çizmişti. Stajın ardından 

kendini Malatya’da askerde buldu. Maalesef askerlik söz konusu olunca 

eve yürüme mesafesinde bir birlik bulmak o kadar kolay olmuyordu. Yedi ay 

süren Beydağı manzaralı vatani görevin ardından evine döndü.

Askerlikten sonra hayata bıraktığı yerden değil, bilişim sektöründen devam 

etti. 2003 yılından bu yana da Su Vakfı’nda görev yapmaktadır.

Mesaide olmadığı zamanlarda ise:

2009’dan itibaren yazma denemeleri yapmaya başladı. Hâlâ devam ettiği 

yazılarını www.yenigun.name.tr adresindeki kişisel sitesinde yayınlamakta, 

ayrıca bu yazılarından pek çoğu, çeşitli web siteleri tarafından da yayınlan-

maktadır.

2014’ten itibaren yazıları başta Zafer Dergisi olmak üzere çeşitli dergilerde 

yayınlanmaya başladı.

Sabri Cemil dizisi dışında İnanmazsan Gel de Bak ve Yaşıyor muyuz? 

Şaşıyor muyuz? isimli iki kitabı daha bulunmaktadır.

1998’den bu yana evli olup, iki kız babasıdır.

(e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr)
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İlginç bir proje ödevim vardı. Üniversi-
te bitirmiş kişilerle konuşup, şu anda hangi 
mesleği yaptıklarını ve üniversite eği-
timi hakkındaki görüşlerini toplayacaktım. 

Bu projede topladığım bilgilerle, gelece-
ğimi şimdiden yönlendirme şansım da olacaktı. 

Gerçi benim hedefim zaten 
belliydi ama işte bu tip proje-
ler de hedefe giden yolda, ge-

çilmesi gereken aşamalardı.
Bu proje için üniversitelilerin sıkça uğradı-
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ğı, mahallemizin kitap ve kırtasiye dükkânına 
kamp kurmuştum. Kırtasiyeci Muhsin 
Abi ile hem konuyu konuşuyorduk hem de yoğun 
zamanlarda tezgâhta yardımcı oluyordum. 

Gerçi Muhsin Abi’nin kardeşi Hulki de tezgâha 
yardım ediyordu, fakat o biraz kendi halinde oldu-
ğundan, elinden gelen sınırlıydı. 

Özellikle de mahallenin bazı çokbilmiş veletleri, 
yoğun zamanlarda gelip onun bu haliyle dal-
ga geçiyorlardı. 

Nitekim ben oradayken de bir kaç defa yaşandı 
bu olay. Gelen hep aynı çocuklardı: 

– Hulki Abi! Balkan dilleriyle ilgili proje ödevi-
miz için Karlofça-Türkçe, 
Türkçe-Karlofça sözlük 
bulmamız lazım. Sizde var mı? 

– Aaa! Öyle sözlük mü varmış? 
Daha önce duymadım ama bakarız. Yayıncısını bi-
liyorsanız getirtiriz. Kaç tane alacaksınız? 

– Bütün sınıf alacak işte abi. Hoca herhalde di-
ğer sınıf lardan da istemiştir. En az yüz tane getir 
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dökmüş kedi gibi oldular. Fakat Hulki Abi 
tüm saf lığıyla çocukların sorduğu şeyleri abisine 
iletmeye başladı.

– Abi, bu kardeşler üç kitap sordular 
ama ben bilemedim. Sen bilirsin belki. 

– Yok, abi yok! Sizde o kitaplar yokmuş zaten. 
Biz başka yerden bakarız artık. Haydi, hayırlı işler! 

– Durun bakalım gençler. Buluruz belki bir ça-
resini. Bekleyin bakayım siz şöyle kenarda! Ne is-
tedi bu gençler Hulki? 

– Abi matematikten, üç oda bir salon bir daire-
nin çevresiyle yarıçapı arasındaki bağıntıyı bulabi-
lecekleri bir kitap istediler. Ama ben hiç duyma-
dım öyle bir kitap. 

– Yaaa! Ne kadar zor bir ödev vermiş öğretme-
niniz size çocuklar. Hâlbuki o dairenin bod-
rumunun alanını ve o bodruma kaç çocuk 
kilitlenebileceğini sorsaydı, kolayca hesaplardık. 
Bak, “bir, iki, üç, dört” hesapladık bile. 
Gördünüz mü? Ne kadar kolaymış! 

bence. Gerçi Karlofça yoksa Pasarofça da olabilir 
demişti öğretmenimiz ama… Artık sen bir bakar-
sın hangisi varsa ondan getirirsin. İkisi de olur. 

O sırada başka bir müşteriyle ilgilenen Muh-
sin Abi durumdan habersizdi. Hemen gidip 
uyardım. O da kardeşinin yanına yöneldi. Ço-
cuklar Hulki Abi’yle dalga geçmeye devam ediyor-
lardı. 

– Hulki Abi! Fen bilgisi ödevimiz de birim 
dönüşümleriyle ilgili. Birimlerin birbirine nasıl 
çevrileceğini anlatan bir kitap ya da tablo, cetvel 
gibi bir şey var mı? Öğretmenimiz özellikle kro-
nometrenin metreye, metrenin kronometreye dö-
nüşümünü öğrenmemizi istiyor. Yardımcı olabilir 
misin bize? 

– Şeyyy! Ben… 
– Ya matematiği ne yapacağız? Matematikçimiz 

de üç oda bir salon bir dairenin, çevresiyle yarıçapı 
arasındaki bağıntıyı bulmamızı istedi. 

Muhsin Abi hızla yetişti kardeşinin yardımına... 
Tabi Muhsin Abi’yi gören çocuklar da birden süt 
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– Abi biz gidelim artık. Annemiz bekler. 
– Yok yok! Beraber gideceğiz, bekleyin biraz. 

Başka ne istedi bunlar Hulki? 
– Karlofça-Türkçe, Türkçe-Karlofça 

sözlük istediler abi. Karlofça yoksa Pa-
sarofça da olurmuş ama... 

– Çok şanssızsınız çocuklar ya! İkisinden de kal-
madı. Ama barbarca sözlük, performans ödeviniz 
için yeterli olur diye düşünüyorum. Eğer barbarca 
işinizi görmezse, sizin aradığınız şey hunharca de-
mektir. Bu sözlükle, notunuzu tavana vurduracak 
bir performansı garanti ederim. 

– Abi iş “KARACAahmet”e varmadan biz 
müsaade isteyelim. 

– Ya evet! İnsan akıllıca konuşunca, 
herkesle anlaşabiliyor aslında, değil mi? 

Çocuklar korku içinde, ses hızına yakın bir hız-
la ortadan kayboldular. Muhsin Abi, projem için 
benim yanıma doğru gelirken, Hulki Abi ise ço-
cukların neden kırtasiyeyi uçarak terk ettiklerini 
anlamaya çalışıyordu. 

– Aman abi! 
– Başka ne sordular Hulki? 
– Birim dönüşüm cetveli istediler. Ama 

içinde kronometrenin metreye nasıl çevrileceği de 
anlatılmalıymış. 

– Bak şimdi! Görüyor musun? Aynısı yok ama 
ona çok benzer işlevi olan başka bir cetvel var. Onu 
getireyim size!

– Benzeri derken...
– Kızılcık ağacından yapılma ama bu cetvel de 

dönüştürüyor. Beyazı kırmızıya dönüştürüyor. Şe-
rit şerit kırmızılıklar oluyor uygulandığı yerlerde...
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bebi, toplum olarak eğitime hatalı bakışımızdır. 
Toplumumuzda, aileler maalesef, çocuklarının ge-
leceğiyle ilgili plan yaparlarken, çocuğun istekleri-
ni, kabiliyetlerini, kapasitesini, kısıtlamalarını hiç 
göz önüne almadan, “Aman, çocuğum bir üniver-
site bitirsin de!” düşüncesiyle hareket etmekteler. 

Bunun sonucunda da gençlerin birçoğu, sev-
diği veya kabiliyetli olduğu meslekleri değil, 
üniversite sınavında puanını tutturabileceği bö-
lümlere ait meslekleri tercih etmek zorunda kalı-
yorlar. 

Kolay değil! Bir üniversite bitirmek, en az 
on altı yıl öğrencilik yapmak demek. Öyle olunca, 
beklenti de yüksek oluyor tabi ama gerçek hayat o 
beklentilerden çok uzak bir dünya çıkarıyor insa-
nın karşısına. 

Bunun yanında, ilkokuldan sonra meslek oku-
luna giden bir öğrenci, çoğu zaman, diğerinin üni-
versiteyi bitirdiği yaşa geldiğinde bir meslek sahibi, 
belki de kendi işinin sahibi oluyor. Hatta 
bazen diğerinin işvereni, yani patronu oluyor. 

– Teşekkür ederim Cemil! Böyle, insanların za-
yıf yönleriyle alay edenlerle zaman zaman karşıla-
şıyoruz maalesef. Neydi senin proje? 

– Üniversite mezunları ve yaptıkları işleri araş-
tırıyorum abi. 

– Kimseyle görüşebildin mi bari? 
– Epey görüşme yaptım ama sonuç-

lar beklediğim gibi çıkmadı 
pek. 

– Ne bekliyordun ki? Ve nasıl 
bir sonuçla karşılaştın? 

– Valla abi, ne bileyim! Bir insan bir üni-
versite bitirince, artık o eğitimini aldığı alanda ça-
lışır sanıyordum ben. 

– Öyle çıkmadı mı sonuç? 
– Çok az üniversite mezunu, eğitimini aldığı 

mesleği yapıyormuş. Hatta bazılarının, 
bir işi bile yokmuş. Nasıl bir iştir bu? Nedir bu 
durumun sebebi? 

– Bunu tespit edebildiysen, ödevin he-
define ulaşmış demektir Cemil. Bu durumun se-


