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Kahvenin bir tarafında oturan İncegara Süleyman’lan hafiften ha-
fiften dalga geçiyordu karşı masada oturan gençler.İncegara Süleyman 
onların kendisiyle dalga geçildiğini biliyordu ama belli etmiyordu.
Aslında çok sinirli bir insandı ama bugün nedense bir hoşluk damarı 
tutmuş ,gençleri kaale bile almıyordu.Derken bir Avrupa araba yanaştı 
Moramıdın Kahvenin önüne.Gençlerden biri atıldı hemen.”Ya Süleman 
Abe ,sen eski şöfersün,hu arabayı sürebilirmisin” diye sordu.Yanında-
ki Dilki Memed girdi söze”Ne bilsin o ya”dedi “Süleyman Ağa’nın 
zamanındaki arabalardan değil.Bunun zamanındaki arabala git gidime-
min, git gidimemin kağnı gibeydi, hincikinle öylemi ya basdınmı gaza 
harddebdüşüyo, İncegara Süleyman hinci payton bile süremez”dedi.
İncegara Süleyman hafiften hafiften sinirlenmeye,sinirli hallerini gös-
teren diş gıcırdatmalarına başlamıştı.”Bene bakın deyusla”dedi”Beni 
sinirlendirmen ,hepiciğinizi araba yerine sürerim İşme Deresine 
gada”diye gürledi.

Gaveci Halilİbram suyundan giderdi İncegara Süleyman’ın.
Hemen orta gavesini aldı geldi,masasına koydu.”Elleşmen usda-
ma “dedi.”O ne arabala ne Magirusla, ne Mersedesle  sürdü,hemde 
Milli Kasa”dedi.”Yaaa”dedi İncegara Süleyman ,”Yaa ne günlerdi o 
günler şimdi bakma böyle oldu bu işle, zaten gurd gocayınca köpeğin 
maskarası olurmuş .Benim şöferliğimde bi hovam vardı ,bi görsen ne 
mühendislede vardı benim hovam, ne tokdurlada.Ozamanla bu gada 
araba yokdu ki, şöferlik en gıymatlı meslek.Ayağımdan körüklü cizme, 
boynumdan gırmızı grevet hiç çıkmazdı.Süleyman Bey derledi bene 
garıla gızla.Beğenmediğim adamı bindirmezdim bile arabaya.Bigün 
guşluk vakdi evde uzanıp duruyum.Taktak kapı çaldı .Goşduruk geli 
Ubey Dayı.”Süleyman oğlumuz aşamoltu trennen Veli Dikkaya deye 
biri gelcekmiş İzmir Moturlusunnan ,Ferit Abem sene alsın gelsin deb-
ba”. Bakdım , bakdım  herifin adıVeli Dikkaya ,zengin birinin adı gibe.
Neyse ben ikindinüsdü çalışdırdım arabayı vadım tren isdasyonuna 
.Azsonra geldi oturay.İçinden bi herif endi geldi emme ben bunu ta-
nıyvedim .Bu adam benim hiç sevmediğim en gızdığım herif adı da” 
Duzsuz Duran”derle, Yukarı Bucakdan,zamanında İzmir’e göçdü gitti.
Başkada enen olmadı trenden.Ben başka enen olcekmi deye bakınıp 
duruyom,volta atıp duruyom trenin etrafında,bu benim başımda di-
nelip duruyo “Süleyman Ağa gitmicemiz daha” deyo .Ben bi bakdım 
buna ödü kopdu “De get len işine dedim ben Veli Dikkaya deye biri 
gelcek ,onu alıggidcem Buldan’a ”.”Aaa ne debbaya  Veli Dikkaya 
benim ben çekdim o telgrafı kaç para isdersen vercem aman beni gö-
türgid Buldan’a “deye yalvarıyo.”Ülen ben seni biliyom sen Duzsuz 
Duran’sın nerden buldun Veli Dikkaya adını utanmadınmı adını de-
ğişdirmeye deye bağırı bağırıvedim buna.Buncazın ödü kopdu “Aman 
abey ben ettim sen edme ben zamanında göçdüm gittim Buldan’dan 
İzmir’de büyük tüccar oldum ondan Duzsuz Duran adını mecmur 
galdım değişdirmeye, goyma beni burlada al git bene Buldan’a deye 
epey yalvardı galan Parayı peşin aldım hemde üç alceğime beş aldım 
gari.İttiriş kaktırış bu bindi galan arabaya emme ben veriyom bağırı-
yom buna,utanmadınmı hiç adını değişdirmeye yiğit namınnan anılır 
yılların Duzsuz Duran’ı nerden buldun Veli Dikkaya adını sende hiç 
sıkılma yok mu deye bunu verdim azarladım.Hiç sescezi çıkmeyo bu-
nun ,civara pakedini attı önüme yak Süleyman Abecim deyo sinirlerin 
gevşesin deyo ateşleyveriyo civaramı.Bi paked civarasını içivedim 
gelesiye gada.Yenice Yarmasına vadık endirdim gine arabadan “utan 
ülen utan Duzsuz Duran “deye bağırıyom buna .Gine ittiriş kakdırış 
biniyo gine arabaya ,Dağcıların Bağının yanında gine endiriyom buna 
veriyom bağırıyom .Velhasılı govga döğüş vadık Buldan’a emme se-
ninki korkudan sapsarı olmuş eli yüzü.Alanyazı’da endirdim galan 
bunu arabadan emme enerken bi bakdıydım ayağındaki babıcın bi 
teki yok o bağırış çağırışda düşmüş babıcının biri buncazın haberi yok 
Sarayköy’de galmış bi teki,ta öyle gitti vadı evcezine.        
Yaaa işde böyle ,ben adamı zamanında böyle ayağı babıçsız gordum 
şimdi bakmayın siz böyle basdonnan gezdiğime” dedi İncegara Süley-
man.

 Buldan Ticaret Odası, ilçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı’nı ziyaret etti. İlçemize 
Mardin Kızıltepe’den tayini çıkarak göreve 
başlayan Jandarma Üsteğmen İrfan Can’ı yeni 
görevinde başarılar dileyen ekipte Başkan 
Halil Baştürkmen, Meclis Başkanı Metin Çe-
tinkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Akif Akçalı, 
Nazif Çakar, Meclis Üyeleri İbrahim Acıkara, 
Özgür Önder, Muharrem Karapınar, Turan 
Çetinel ve Genel Sekreter Ayhan Emirdağ 

katıldılar. Ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti belirten İlçe Jandarma Bölük Komutanı 
Jandarma Üsteğmen İrfan Can,Buldan’da 
görev yaparken kurumlar arası birlikteliğin 
önemine dikkat çekti. Ticaret Odası Başkanı 
Halil Baştürkmen “Hem görevine yeni atanan 
komutanımızı ziyaret etmek hem de kahraman 
Jandarma Teşkilatımızın 170. Yılını kutlamak 
için ziyareti gerçekleştirdik. Kendilerine üstün 
başarılar temenni ediyoruz” dedi.  

Gül Esme Menet -Okul Öncesi Öğretmeni
Erken çocukluk eğitimi, doğumdan on 

yaşına kadar çocukluk dönemi eğitimini 
kapsayan bir süreçtir. Ülkemizde okul öncesi 
eğitim olarak adlandırılan 0-72 aylar arası 
eğitim, erken çocukluk eğitiminin çok önemli 
ve kritik bir bölümünü içermektedir. 

İnsanoğlunun tüm yaşamı göz önünde bu-
lundurulduğunda bazı yaşam dilimlerinin, psi-
kolojik ve fizyolojik gelişmeler açısından daha 
kritik dönemler olarak ele alınması gerektiği 
bilinmektedir. Örneğin, 0-6 yaşlar arasını kap-
sayan okul öncesi yılları; kişiliğin oluşumu ve 
şekillenmesi, temel bilgi ve beceri ve alışkan-
lıkların kazanılması ve geliştirilmesinde ileri 
yıllara olan etkisi nedeniyle, yaşamın en kritik 
dönemlerinden biridir. Çocuğa erken yaş-
larda sağlanacak deneyimlerle elde edilecek 
temel bilgi, beceri alışkanlıklar, çocuğun daha 
sonraki öğrenim yaşamının yanı sıra sosyal 
ve duygusal yaşamını da biçimlendirecek 
güçtedir. Tesadüflere bırakılmayacak kadar 
ciddi, bilimsel ve sistematik bir organizasyon 
ile yönlendirilmesi gereken okul öncesi eğitim 
hizmeti, tüm eğitim sisteminin en can alıcı 
basamağıdır.

Okul öncesi eğitimi gerekli kılan toplum-
sal bir olgu da, çocukluk yaşantılarındaki 
farklılıklardır. Yetersiz bakım, sağlıksız çevre 
koşulları ve ekonomik güçlükler pek çok 
çocuk için risk teşkil etmektedir. Erken ço-
cukluk gelişim ve eğitimine yapılan yatırımlar 

yoksulluk, sosyal eşitsizlik ve cinsiyete bağlı 
ayrımlar yüzünden dezavantajlı sayılan çocuk-
lara iyi bir başlangıç vererek bu eşitsizliğin 
giderilmesine yardımcı olabilmektedir.

Okul öncesi eğitim, çalışan annelerin 
çocuk yetiştirmekte karşılaştıkları güçlükleri 
de aşmada destek sağlayabilmektedir. Okul 
öncesi eğitim kurumları çalışan annelerin 
sorumluluklarını günün belli saatleri içinde 
üstlenerek, bir yandan annenin işinde verim-
li olmasına katkı sağlarken, diğer yandan 
çocuğun yetersiz koşullarda zedelenmesini 
önlemektir. Kadının güçlenmesi ve toplum 
içinde üretken olmasında- okul öncesi eğitim 
kurumlarının katkısı önemlidir.

Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun 
kültürel değerlerini özümsemesine yardımcı 
olmaktadır. Sıklıkla kullanılan “Çocuklar 
bizim geleceğimizdir” söyleminde, sosyal ve 
ahlaki değerlerimizin nesilden nesile geçişinde 
çocuğun rolü vurgulanmaktadır. Bu değerler 
okul öncesi dönemde yerleşmeye başlamak-
tadır. Tüketim, rekabet, şiddet ve bencilliğin 
yoğunlaştığı günümüzde işbirliği, fedakarlık 
ve birlik gibi temel değerlerin erken çocukluk 
döneminde yerleşmesine önem verilmelidir. 
Çocuklar bizim geleceğimiz ise değişiklikleri 
ve aynı zamanda devamlılığı sürdürecek olan 
onlardır. Onlara erken yaşlardan itibaren geli-
şimlerinin en belirgin şekilde gerçekleştirebi-
lecekleri ortamları sağlamak da biz yetişkinle-
rin görevidir.     
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NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM?


