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fendim, gönülden selamlar. Yeni bir yayýnla sizlere ulaþmanýn mut-
luluðu içindeyiz.

Kýzýlcabölük gibi zengin kültürel birikimi olan, geçmiþine ve
geleneklerine baðlý bir beldeye mensup olmanýn, kültürümüzün ve

deðerlerimizin yaþatýlmasý, genç nesillerimize aktarýlmasý adýna, yazan çizen
insanlara büyük sorumluluklar yüklediðini düþünüyoruz. Okumakta olduðunuz
dergi, böyle bir sorumluluk hissi ile ve geçmiþimizin geleceðimize ýþýk tut-
masýnda küçük bir katký saðlamak amacýyla, hiçbir ticari kaygý gütmeksizin,
herhangi bir beklentiye hizmet etmeksizin doðdu. Ama daha yayýmlanmadan
yoðun bir ilgi gördük ve Kýzýlcabölük'ün ötesinde ulusal hatta evrensel bir
dergiye geçiþ yaþadýk. Mehmet Fevzi Yeniçeri’nin Çýnaraltý köþesinde ifade
ettiði nedenlerle “Kýzýlbörk” olan ismimiz “bÝZ” oldu. Kýzýlcabölüklülerin bir-
liðini ifade eden “BÝZ” kelimesini tercih ederek, içinde taþýdýðý “ÝZ” kelimesiyle
birlikte “bizlerden geleceðe kalacak bir ÝZ” anlamýný yükledik dergimizin
adýna. 

Büyük Azeri Þair Bahtiyar Vahabzade'nin de dediði gibi "Geçmiþine gülle
atanýn geleceðine top atarlar". Amacýmýz, geçmiþimizdeki unutamadýðýmýz,
bizi var eden, þekillendiren deðerleri bu sayfalarda sýkça anýp yok olmasýna
engel olmak, geleceðimizi geçmiþimizin güzellikleriyle inþa etmek, olumlu ya-
þantýlarý yeni kuþaklara aktarýrken, olumsuzluklardan çýkardýðýmýz tecrübeleri
de onlarýn istifadesine sunmak.

Yaþanmýþlýklarý unutmamak, geçmiþten güç ve destek almak ne kadar ö-
nemliyse, eskiye takýlýp kalmak da bir hata olsa gerek. Zira bugün ne yaptýðý-
mýz, yarýn ne yapacaðýmýz belirleyecektir rotamýzý.  Dolayýsýyla bir yandan
geçmiþimizin yaþatýlmasý, diðer yandan bu günümüzün bilincinde olarak ge-
leceðimizin daha aydýnlýk inþa edilmesi için gayret göstermeyi hedefliyoruz
dergimizle.

* 

Okumakta olduðunuz dergi, tamamen profesyonel imkânlarla, birçok dergi
ve gazetenin hazýrlandýðý aþamalardan geçerek sizlere ulaþýyor. Dolayýsýyla
yorucu ve uzun bir çalýþma gerektiriyor.  Baþtada belirttiðimiz gibi herhangi bir
karþýlýk beklemeksizin gerçekleþtirmeye çalýþtýðýmýz bu hizmetin, sizlerin des-
teðine, eleþtiri, öneri, düþünce ve eserlerine ihtiyacý var þüphesiz.  

Gönül isterdi ki, dergimizi hem dijital ortamda hem de basýlý olarak yayým-
layalým. Ancak, basýlý bir yayýn yapmanýn oldukça masraflý olmasý yüzünden
ticari getirisi olmayan, dergi ve gazetelerin sürekliliði ne yazýkki her zaman
saðlanamýyor. Bu nedenle þu an sadece Ýnternet ortamýnda e-dergi olarak
karþýnýzdayýz. Ama gerekli mali destek oluþursa basýlý nüshalarý da internet
imkaný olmayan okurlarýmýza ulaþtýrmayý hedefliyoruz.

Dergimizi www.bizdergi.com adresinden temin edebileceðiniz gibi ayný
sayfadan abone olarak her sayýnýn size gönderilmesini de saðlayabilirsiniz.
Mail adreslerini bulabildiðimiz Kýzýlcabölük’lü hemþehrilerimize dergimizi gön-
deriyoruz. Siz de dergiyi görmesini istediðiniz tanýdýklarýnýz varsa mail ad-
reslerini bize bildirebilir ya da onlarý dergimizin web adresine yönlendire-
bilirsiniz. Sayfalarýmýz ve gönüllerimiz her daim herkese açýk. Sizlerin dergi-
mizde misafir deðil ev sahibi olmanýzý umuyoruz. 
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ncelikle bu yazýyý yazmamý ge-
rektiren öykünün Ankara Gazi Ü-
niversitesi Hastanesi’nde baþla-
dýðýný belirtmek istiyorum.

Benim bir hastane öykümde A. Ka-
dir Uslu ve Hakký Uslu ile bir araya geldik.
Ve öykü de  iki gün hesaplanýp bir hafta
sürünce konuþacak çok vaktimiz oldu.

Geçmiþi konuþtuk,
bugünü konuþtuk, isimleri
konuþtuk, olaylarý konuþ-
tuk. O kadar ilginç ve ger-
çekleþmesi zor olaylardan
bahsedip bizim bunlarý ne
denli rahat ve hayatýn
akýþýnda gerçekleþtirdiði-
mizden bahsettik. 

Gün geçtikçe diya-
loglarýn azaldýðýndan ve
gün geçtikçe kendi sosyal
ve edebi yönümüzün zayýf-
ladýðýndan bahsettik.

Hastane günlerimiz-
de bizi arayan insanlarý
düþünüp yalnýz olmadýðý-
mýza karar verdik. 

çýnaraltý
MEHMET FEVZÝ YENÝÇERÝ

Ö

Ankara, Gazi Týp Fakültesi Hastanesinde dergi fikrini konuþurken...
(Soldan Saða: A. Kadir Uslu, Mehmet F. Yeniçeri, Dr. Mustafa Tatcý)

...yaþadýðýmýz birçok olayý,
gördüðümüz  birçok yeri, hatýrladý-
ðýmýz birçok kiþiyi bir yerlerde kayýt
altýna alamadýðýmýzý fark ettik. (...)
kýrk bilemedin elli yýl sonra bu ko-
nuþtuklarýmýz unutulup gidecek. Bu
güzel sohbetler ve hatýralar yok
olacak.

”

“

DERGÝMÝZ
BAÞKENTTE DOÐDU



5haziran/08 Yýl: 1 Sayý: 1

En önemlisi de yaþadýðýmýz birçok
olayý, gördüðümüz  birçok yeri, hatýrla-
dýðýmýz birçok kiþiyi bir yerlerde kayýt altý-
na alamadýðýmýzý fark ettik. Yaþlarýmýza
baktýk ve dedik ki  Allah ömür verirse kýrk
bilemedin elli yýl sonra bu konuþtuklarý-
mýz unutulup gidecek. Ve bu güzel soh-
betler ve hatýralar yok olacak.

Hatýralarýmýzýn özünde tabiî ki Ký-
zýlcabölük var. Bahsettiðimiz kiþilerin ço-
ðunluðu Kýzýlcabölük'lü ve Kýzýlcabölü-
ðün, Kýzýlcabölüklülerin hiç de kötü hatý-
rasý yok. Çoðunun eli kalem tutuyor, hep-
si mesleðinde bir yerlere gelmiþ.

O zaman maddi külfeti fazla olma-
yan ama çok kiþiye ulaþabilecek bir þey-
ler yapalým dedik. E-Dergi aklýmýza geldi
ve hemen çalýþmaya baþladýk. Ýþin resmi
yönünü halletmeyi Hakký Uslu üstüne al-
dý. Hemen kaðýtlarý  kalemleri aldýk. Bir
yayýn ve danýþma kurulu hazýrladýk. Bir i-
çerik hazýrladýk. Görevleri paylaþtýk.
Hedefi belirledik.

Baþlangýçta yazarlarýnýn tamamý
Kýzýlcabölüklü olan, sonrasýnda da bu
derginin ruhuna inanacak olan insanlarýn
katýlabileceði bir çer-
çeve çizdik. Derginin
içereði ne olacak, ta-
biî ki Kýzýlcabölük ve
Denizli ve Türkiye.
Kültür, sanat, mizah,
yorum iç içe olacak.

Derginin ismini
baþta “Kýzýlbörk” ola-
rak belirledik. Ancak
internet üzerinden
dergimizin duyurusu-
nu yapmaya baþla-
dýktan sonra on beþ
gün gibi kýsa bir süre-
de bin üçyüze yakýn
aboneye ulaþtýk. A-
bonelere baktýðýmýz-

da sadece Kýzýlcabölüklülerin deðil, farklý
yerlerden farklý profillere sahip kiþilerin de
ilgi gösterdiðini gördük. Gelen öneriler,
Kýzýlbörk isminin çok yerel kaldýðý, algýla-
mada bazý zorluklar ortaya çýktýðý, dergi-
nin daha kapsamlý bir isme ihtiyacý oldu-
ðu yönündeydi. Bu dergi hepimizin oldu-
ðuna göre “BÝZ” demeye karar verdik.
“BÝZ” geçmiþin izlerini yaþatmak ve gele-
cek kuþaklarýn beyninde bir iz býrakmak
isteyen bizlere hoþ geldi. Ayný zaman da
bencillikten uzak duran, beldemiz söz ko-
nusu olduðunda “BÝZ” diye kenetlenen
Kýzýlcabölüklüleri de temsil edeceðini dü-
þündük. Ayrýca herkesin anlayabileceði
ve kendini bulabileceði bu isimle Kýzýlca-
bölüklü olmayan kiþi ve kurumlarýnda ilgi-
sini çekip kasabamýzý daha geniþ kitlelere
tanýtabiliriz dedik.

Artýk ben, sen, o, sizler, onlar yok.
“BÝZ” varýz. “Biz Kýzýlcabölüklüyüz” diyor
sizlerinde katkýlarýnýzý bekliyoruz.

Derginin ilk sayýsý iþte karþýnýzda ve
sizleri de sayfalarýmýza davet ediyorum.

Saygýlarýmla

Zaman çabuk geçti, hava karardý. Ama yapýlacak þeyler o kadar çok ki
sohbet devam ediyor... (Soldan Saða: A. Kadir Uslu, Mehmet F. Yeniçeri,

Dr. Mustafa Tatcý, Hakký Uslu)
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zamanlar üniversi-
te öðrencisiydim.
Ankara'da Hacet-
tepe Üniversitesi

Gýda Mühendisliði bölü-
münde okuyordum. Deðiþik
dergi ve gazetelerde þiir,
hikâye, mizahi yazý ve kari-
katürlerim yer alýyordu. 

Ama Denizli'de ya-
yýnlanan Hizmet Gazetesi
bizim için bir mektep gibiy-
di. Ýlk denemelerimizi orada
yapýyor, yayýnlandýktan
sonra ölçüyor, tartýyor, ek-
siklerimizi tamamlamaya
çalýþýyorduk. Bir süre sonra
da büyüklerimizin teþviki ile
cesaretlenerek diðer ga-

zete ve dergilere sýçrýyor-
duk. 

O günkü yazý iþleri
müdürü Mehmet Bay-
sal'ýn ýsrarý ile haftalýk
magazin ve mizah sayfa-
larý hazýrlamaya baþla-
mýþ, zamanla da bireysel
çalýþmalarýmýzý takým ça-
lýþmasýna dönüþtürmüþ-
tük. O zamanlar Denizli
Lisesi'nde öðrenci olan
Mehmet Fevzi Yeniçeri i-
le birlikte "Tebessüm" is-
mini verdiðimiz mizah
sayfasýný uzun süre yö-
nettik. Bu arada da her
yaþtan ve her meslekten
bize katýlanlarla sayýmýz

özüstü
ABDÜLKADÝR USLU 

O

Allah rahmet eylesin, Þükrü aðabey
bir gün ; "Satýlýða çýkardýðým bir pamuk tar-
lam var, iki dönümünün parasýný dergiye
ayýrabilirim" dedi ve ayýrdý da… Þükrü Tekin
Kaptan, Abdülkadir Uslu ve Mehmet Fevzi
Yeniçeri olarak bir þirket kurduk. "Dünya
Gençlik Yýlý" ilan edilmiþ olan 1985 yýlýnda
Türkiye' nin ilk il mizah dergisi TEBESSÜM,
aylýk olarak yayýnlanmaya baþladý. 

”

“

Dr. Þükrü Tekin KAPTAN

* Karikatürist, YAZ-AR-BÝR Genel Baþkaný, web: www.aku20.com.

ARTIK, "TEBESSÜM" ÝÇÝN

PAMUK TARLASINI SATAN 

ADAM YOK



çoðaldý ve "Tebessümcüler"
diye bir mizah gurubu oluþtur-
duk. Haftalýk sayfa hazýrlamanýn
yanýnda, günlük olarak da;
"Tebessümcüler" imzasýyla ça-
lýþmalarýmýz yayýnlanmaya baþ-
ladý.

O günler; 1980'li yýllarýn ilk
günlerini takip eden günlerdi.

Þükrü Tekin Kaptan da
Denizli'ye yeni dönmüþ, Hizmet
Gazetesi'nin de yer aldýðý Ha-
vuzlu Çarþý'da bir büroya yerleþ-
miþti. Mesleði icabý maliye, mu-
hasebe, iktisat gibi konularda
Hizmet Gazetesi'nde yazýlar
yazmaya baþlamýþtý.

Ýþte o dönemde ayný ga-
zetede baþka bir kulvarda yazý-
larý yayýnlanmaya baþlayan
Þükrü Tekin'in önce ismini sonra
kendisini tanýdým. Denizli'ye gel-
diðimde uðradýðým ilk yer olan
ve vaktimin çoðunluðunu geçir-
diðim Hizmet Gazetesi'nde Þükrü
Tekin Kaptan ile sýk sýk karþýlaþmaya ve
sohbet etmeye baþladýk. Samimiyetimiz
de her geçen gün artýyordu. 

Ýlerleyen günlerde, bizim hazýrladý-
ðýmýz sayfalara katkýda bulunmaya baþ-
ladý. Ayný zamanda , "Tebessüm" sayfasý
da büyük bir ilgiyle izleniyor, Türkiye' nin
her yerinden yazýlar, karikatürler geliyor
ve Türkiye çapýnda daðýtýmý yapýlan bir
çok dergi ve gazetenin mizah sayfalarý
bizden alýntýlar yapýyor, övgüyle bahsedi-
yordu. Tabiri caizse; bizler yavaþ yavaþ
"gaza gelmeye" baþlamýþtýk. Artýk bir der-
gi çýkarmak fikri aðýr basmaya baþlamýþ,
Yazý Ýþleri odasýnda her buluþtuðumuzda
bu konudan baþka bir þey konuþmaz ol-
muþtuk. O günlerde Denizli' de ne ofset

matbaa vardý ne de renk ayýrýmý, film gibi
kavramlar… Her þey Ýzmir' de yaptýrýlan
kliþelerle ve tipo baský tekniðinin mü-
saade ettiði kadarýyla sýnýrlýydý. Oysaki
biz ofset basýlan, karikatürlerin bolca yer
aldýðý bir mizah dergisi çýkarmalýydýk.
Kadroyu oluþturmuþtuk, teknik olarak da
bir deneyim kazanmýþtýk. Bunun için ken-
dimizi hazýr hissediyorduk ama asýl ö-
nemlisi dergiyi çýkaracak parayý nereden
bulacaktýk? Üniversitede okuyan iki gen-
ce kim güvenecekti de böyle bir macera-
ya atýlacaktý ki?

Allah rahmet eylesin, Þükrü aðabey
bir gün; "Satýlýða çýkardýðým bir pamuk
tarlam var, iki dönümünün parasýný der-
giye ayýrabilirim" dedi ve ayýrdý da… 
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Dr. Þükrü Tekin KAPTAN’ýn Denizli Asri Mezarlýktaki Mezarý
(Fotoðraf: Abdülkadir Uslu)
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Þükrü Tekin Kaptan, Abdülkadir
Uslu ve Mehmet Fevzi Yeniçeri olarak bir
þirket kurduk. "Dünya Gençlik Yýlý" ilan
edilmiþ olan 1985 yýlýnda Türkiye' nin ilk il
mizah dergisi TEBESSÜM, aylýk olarak
yayýnlanmaya baþladý. 

Denizli' de gazeteciler ve yazarlar,
sanat çevreleri büyük bir destek verdi.
Çocuk kitaplarý yazarý Hasan Kallimci, o
günün Denizli Gazeteciler cemiyeti baþ-
kaný Kemal Tartalacý, Denizli köþe yazar-
larýnýn aksakallarýndan M.Kemal Saðlam
vb. yazýlarýyla katkýda bulundu. Bu çalýþ-
mamýz Türkiye çapýnda da büyük bir ses
getirdi. Gýrgýr Dergisi yönetmeni rahmetli
Oðuz Aral, Fýrt Dergisi yönetmeni rah-
metli Tekin Aral, Çarþaf Dergisi Karikatür
okulu yönetmeni Raþit Yakalý, Gýcýk Der-
gisi yönetmeni rahmetli Eflatun Nuri baþta
olmak üzere Türk mizah dünyasý bize ku-
cak açtý.

Karikatürler, yazýlar Türkiye'nin dört
köþesinden (yüze yakýn isim katkýda
bulunmuþtu)  postayla geliyordu, ben dü-
zenliyor bir dosya haline getiriyor Þükrü
Aðabeye veriyordum. Rahmetli de aldýðý
dosyalarla yollara düþüyor, kimi zaman
Ýstanbul' da, kimi zaman Ýzmir'de, kimi
zaman Bursa' da bastýrdýðý dergilerle geri
dönüyordu. 

Her ay iki üç bin adet bastýrdýðýmýz
Tebessüm hemen tükeniyordu. Ancak biz;
ne sattýðýmýz dergilerden para alabildik,
ne de destek sözü verenlerden yardým
gördük. 

Sözün kýsasý pamuk tarlasýndan
gelen para bize altý sayý yetti. 

O günlerde o kadar çok acý tatlý aný-
larýmýz oldu ki; o anýlar bizim biri birimize
daha sýký baðlanmamýza neden oldu. O
bað daha sonraki günlerde bir çok ortak i-
þe imza atmamýza da vesile oldu.

Kaptan; kültür çalýþmalarýnda, araþ-
týrmalarýnda maddi kaygýlardan uzaktý ve
hep üretme gayretindeydi. Disiplinli çalýþ-
masýndan hiç ödün vermedi, bir yandan
kendini geliþtirdi bir yandan da üretmeye
devam etti. Denizli'de, Güvenç iþ haný 7.
kattaki bürosunda sabah 9.00 da baþladý-
ðý mesaisini her gün 18.00'e kadar devam
ettirdi. 

Çalýþma bürosu ayný zamanda
2002 yýlýnda kurulan Egeli Araþtýrmacý ve
Yazarlar Birliði'nin de yönetim merkeziydi.
Dr. Þükrü Tekin Kaptan'ýn bitmez görünen
enerjisi, gayreti ile kýsa zamanda o kadar
güzel iþler baþardýk ki; býrakýn Ege bölge-
sini, Türkiye'de ve Türk Dünyasýnda tak-
dirle anýlan bir dernek haline geldik. Ve bu
nedenle de son kongrede tüzük deðiþikli-
ði yaparak çemberimizi geniþletip, kurulu-
þunda kýsa adý "EGAYDER" olan derne-
ðin ismini de "YAZ-AR-BÝR" olarak deðiþ-
tirmiþtik.

Geçen yýl yayýna hazýr hale getirdi-
ðim; "Dr. Þükrü Tekin Kaptan / Hayatý-
Eserleri-Bibliyografyasý"ný maalesef sað-
lýðýnda yayýnlayamadýk. Ýnþallah ölümün-
den sonra yayýnlama imkânýný buluruz.

Þükrü aðabey; Sýk sýk : "Bizim de-
ðerimizi sonra anlarlar", "bizim yaptýðýmýz
iþler; Allah razý olsun" iþleri diye sitem e-
derdi, sanata ve sanatçýya deðer verilme-
diðini her zaman ifade ederdi ama çalýþ-
maya-üretmeye de devam ederdi. Çünkü
"amel defterinin açýk kalacaðýna ve eser-
lerinden yararlanýldýðý müddetçe sevap
hanesine iþleneceðine" inanýrdý. 

11 Ekim 2007 Ramazan Bayramý
öncesi, arefe sabahý Ýran' da Hakk'ýn rah-
metine kavuþtu. 

Allah rahmet eylesin. Ýnþallah me-
kâný cennettir.
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ÇAÐRI GÜREL

* Þair, Eðitim Dergisi Yayýn Kurulu Üyesi

SIRTA BÝNMEK GÜZELDÝR

Sýrtýnda gezinir 

Hasan, Hüseyin

O nur yüzlü dedelerinin

Sýrtýnda gezinir

Hasan, Hüseyin

Secde baþýnda dedelerinin

Sýrtýnda gezinir

Hasan, Hüseyin

Secdesi çoðalýr dedelerinin

Ýþte belki bu yüzden

Hasan, Hüseyin

Sýrtýnda gezinir dedelerinin
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ýzýlcabölük'ün bugüne kadar üç
ismi olmuþtur: Kýzýlcaoluk, Kýzýl-
cabörklü, Kýzýlcabölük. Bu isim-
leri aldýðý dönemler hakkýnda

"Arþiv Belgeleri Iþýðýnda Kýzýlcabö-
lük"(2002) adlý kitabýmýzda bilgi ver-
miþtik. Kýzýlcabölük'ün 17-19. yüz
yýl baþlarýna kadar adý "Kýzýlca-
börklü" idi. Nitekim Evliya Çe-
lebi geçtiðinde bu adla anýlý-
yordu. Bu yazýmýzda gerek
"kýzýl börk" sitesinde ve
gerekse kasabamýzýn eski
adýnda geçen "börk" keli-
mesini ele almak istiyoruz.
Nedir börk?

Baþlýk, külah ve kalpak gibi
baþa giyilen giysinin genel adýdýr. Farklý
Türk lehçelerinde; börük, börke, börki gibi
telaffuzlarý varsa da yaygýn þekli börktür.

Eskiden hayvan postundan yapýlýrdý. Ge-
rek Divan-ý Lügati't-Türk (IV, 108) ve ge-
rekse diðer ansiklopedik kaynaklara göre,
Orta Asya Türkleri arasýnda yaygýn olan

bir baþlýk türüdür. Hatta Divan-ý Lü-
ðati't-Türk'e göre. "Tatsýz Türk

bolmas, baþsýz börk bol-
mas" yani "Tatsýz Türk,
baþsýz börk olmaz" tat ke-
limesi kýlýç anlamýna gelir.
Dolayýsýyla deyimin anla-

mý: "Her Türk'ün bir kýlýcý,
her börkün de bir baþý var-

dýr" demektir. Tat ayrýca Acem
manasýnadýr. O zaman deyi-
min anlamý: "Acemsiz Türk,

baþsýz börk olmaz" demek olur.
(I, 349; II, 281) 

Osmanlý Beyliðinin kurucusu Os-
man Bey'in baþýnda "Börk-i horasanî" de-

kýzýlcabölük
PROF. DR. ÝSMAÝL YAKIT*

BÖRK ÜZERÝNE

K

Bir Türk giysisi olan börkün,
kýzýl veya kýzýlca renkli keçeden
yapýlanýný Türk halký giymektedir.
Kýzýlcabölük’lülerin atalarý olan
“Kýzýlcabörklüler” demekki 17-19.
yüzyýllarda bu özellikleriyle öne
çýkmýþlar ki bu adý almýþlar.

”

“

* Süleyman Demirel Ün. Ýlahiyat Fakultesi Kurucu Dekaný, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Ýslam Felsefesi
Anabilim Dalý Baþkaný / ISPARTA, web: www.ismailyakit.com, e-posta: yakit@sdu.edu.tr

“Tatsýz Türk bolmas, baþsýz börk bolmas”
(Divan-ý Lügati’t-Türk)
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nilen kýrmýzý kadife veya çuhadan yapýl-
mýþ üzerine sarýk sarýlarak kullandýðý bir
baþlýðý vardý. Oðlu Orhan Bey zamanýnda
orduda kullanýlmýþ, Yýldýrým Beyazýt dev-
rinde de yeniçerilere mecbur tutulmuþ ve
böylece resmi baþlýk olmuþtur. Ancak on-
larýnki keçeden olup, arkada yatýrtma adý-
ný verdikleri ek bir parçasý vardý. Bunlara
"yeniçeri börkleri" denirdi.

Börkün Türkler arasýnda yukarýda
bahsettiðimiz Horasanî ve Yeniçeri börk-
lerinden baþka çeþitleri de vardý. Mesela
"Ak börk", Osmanlý devletinde önde ge-
lenlerin özellikle ilmiye sýnýfýnýn giydiði ak
renkli keçe baþlýktý. "Kýzýlbörk" de yine
Osmanlý döneminde halkýn giydiði keçe
baþlýktý. "Kuturmabörk" keçeden yapýlan
ve yanlarý yukarý kývrýk olan baþlýktý. So-
ðuk havalarda yandaki kývrýklar indirilip
kulaklarýn üþümesi önlenirdi. "Kýyýlýbörk",
kenarlarý þeritli önü siperli olan baþlýktý.
"Sukarlaçbörk", hayvan postundan yapýl-
mýþ uzun külahtý. "Kýymaçbörk" de Çiðil
Türklerinin kullandýðý tiftikten yapýlmýþ ak
renkli keçe baþlýktý.

Görüldüðü gibi bir Türk giysisi olan

börkü, kýzýl veya kýzýlca renkli keçeden
yapýlanýný Türk halký giymektedir. Kýzýlca-
bölük'lülerin atalarý olan "Kýzýlcabörklüler"
demek ki 17-19. yüzyýllarda bu özellikle-
riyle öne çýkmýþlar ki bu adý almýþlar.

Kýzýlcabölüklüler olarak, "Kýzýlbörk"
adlý internet dergimiz hayýrlý olsun diyo-
rum. Sn. Mehmet Fevzi Yeniçeri beni biz-
zat arayarak bilim kurulunda olduðumu ve
benden yazý beklediklerini söyledi. Vaktim
oldukça, bundan sonraki sayýlarda nasip
olursa yazayým diyorum. Eðer siz kýymetli
okurlarýmýn özel bir sorusu veya özel bir
konu talebi yoksa, bana tahsis edilen
köþede, artýk aramýzda olmayan Ký-
zýlcabölüklü büyüklerden hatýralar, özel-
likle seferberlik hatýralarý nakletmek isti-
yorum. Ayrýca, vefat etmiþ bazý hemþeri-
lerime olduðu kadar, Kýzýlcabölük'te mey-
dana gelen doðum, evlenme ve sünnet vs
gibi olaylara da ebced hesabýyla düþür-
düðüm tarih manzumelerinden birer demet
sunmak istiyorum. Görüþmek dileðiyle.

Osmanlý Beyliðinin kurucusu Osman Bey’in giydiði
“Börk-i horasanî”

Mustafa Kemal Atatürk, Yeniçeri Kýyafeti ve
Yeniçeri Börkü Ýle
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endeniz, ne zaman Kýzýlcabölük

adýný duysam, aklýma babamýn

“Bizim Köy” sözü gelir. Rahmetli

“Kýzýlcabölük”ten, hiç adýyla bah-

setmez, hep “Bizim Köy” derdi. Ne sýcak,

ne kadar samimi bir söyleyiþti o!  Adeta

Kýzýlcabölük’ü topyekûn tanýmlayan,

daðýyla taþýyla, kurduyla kuþuyla, börtüsü

böceðiyle hayvaný hatarýyla, insaný, in-

sân-ý kâmiliyle bir bütün olarak kucakla-

yýp saran ne dopdolu bir ifadeydi…

Rahmetli, birisiyle tanýþ biliþ isek

“Bizim Köylü”  derdi. Tanýyamadýðý bir si-

mâ ise, tatlý bir tebessümle bize “bu da mý

Bizim Köylü” diye sorardý. 

Seneler geçti gitti. babamýn müte-

bessim bir yüzle ve yumuþacýk ifedesiyle

söylediði bu Bizim Köy, Asmalý sohbet-

lerinden, Perþembe pazarýna, Çatalar-

mud’undan Ardýç dönmesine, Gerað-

zý’ndan Kýrbaðarasýna, Orhan’ýndan Vakýf

dönemeci’ne, Çalýdedesi’nden Söðütö-

nü’ne, Çilen Çeþmesi’nden Sarýkavak’a,

Kavak Mahallesi’nden Demirci Mahalle-

si’ne, Yukarý Mahalle’den Çakýloluk’a ka-

dar her þeyiyle yazýlmalýydý. Çalýþan ve

üreten insanlarýn adlarý geleceðe taþýn-

malýydý… 

Hasýlý bu “Bizim Köy” sadefindeki

incilerini göstermeliydi.

Bütün bu duygularla ve biraz da se-

râzâtça kaleme alýnan bu yazýnýn adý

KIZILCABÖLÜK’E 
HASRET GÜZELLEMESÝ

B

yunusca
DR. MUSTAFA TATCI

Ne zaman Kýzýlcabölük
adýný duysam, aklýma baba-
mýn “Bizim Köy” sözü gelir.
Rahmetli “Kýzýlcabölük”ten, hiç
adýyla bahsetmez, hep “Bizim
Köy” derdi. Ne sýcak, ne kadar
samimi bir söyleyiþti o! 

”

“

* Gazi Üniversitesi, Eðitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Üyesi / ANKARA



babama, güzellikleri de Bizim Köylülere

ait. 

Bizim Köy’ü andýkça, kitaplarda

yazmayan, müzelerde sergilenmeyen ni-

ce güzellikler gelir geçer gönlümden.

Bunlarýn bir kýsmý halen yaþamakta ise

de, çoðu kayboldu gitti. 

Güzellikler kaybolmamalý.

Ne güzeldi Bizim Köy,

Ne güzeldi Bizim Köylümüz!

*

Bir yol adabý vardý:

Adý bilinsin, bilinmesin; tanýnsýn,

tanýnmasýn yoldan geçene selâm verilirdi.

Nereden gelip nereye git-

tiði sorulurdu. Bilmiyorsa

yol yordam tarif edilir, ge-

rekirse elinden tutulup

götürülürdü…Öyle, so-

kak kabadayýsý gibi yü-

rünmezdi. Büyüklere, yol-

da duranlara, selam veri-

lirdi. “Hey, lan, ulan, hiiiþt”

gibi lügatta olmayan söz

yoktu. Usûlünce ve þart-

larýna göre kelâm olurdu.

Cumaya hazýrlýk

perþemben baþlardý:

Perþembe pazarýn-

dan ne lâzýmsa alýnýr;

dört toptarhanadan, ya-

rým okka erkeç etinden

bir tarnaþý (tarhana aþý)

kaynatýlýr; dolmalar hazýr-

lanýr, büyüklerin elleri ö-

pülmeye gidilir. Kurubi-

berler, -soðuyup yumuþa-

masýn diye- Dede ve ni-

nenin evinde ütülürdü. Yemekten sonra e-

vin, yeni Kur’ân talim etmiþ en küçük ço-

cuðu bir "Yâsin" , onu bimiyorsa bilmiyor-

sa "Mülk", onu da bilmiyorsa "üç ihlâs" o-

kur, dede de "fâtiha"sýný çeker ölmüþlerin

rûhaniyetine hediye edilirdi.

Avlu kapýlarýnýn kilidi yoktu:

Mandazýna geçirilen bir çöp veya iki

halka arasýna baðlanan bir ip, “ben evde

yokum, yakýnda geleceðim.” demekti. Ve

fakat hiç kimse kimsenin haremine gir-

mez. “Harîm (harým) yaranlýk yapmaz”dý.

Filancanýn evi soyulmuþ gibi laflar lügatta

yoktu. Kapýlarýn týrkýsý (kilidi) Allah’a

tevekkülden ibaretti.
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Fotoðraf 1971 senesine ait. Bizim Köy’de Kýzallar’ýn Ahmed Ali
Amca’nýn evinin bahçesinde, Yunus Emre devrinden çýkýp gelen iki

Türkmen güzeli!Hatce ve Fatý ninemle birlikte bendeniz Mustafa Tatcý.
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Büyüklerin duasý alýnýr, destur-

suz baða girilmezdi:

Hayýr dua alýnmadan baþlayan iþin

sonu gelmez bilinirdi. Hele besmelesiz

asmadan tefek koparýlmaz, yere basýl-

maz, iþ yapýlmazdý.

Esnafta, “veresiyemiz yoktur.” þek-

linde bir levha görünmezdi. Delallar´ýn

Bakkal Tahir Amca’nýn kargacýk burgacýk,

senelerden beri tuttuðu sarý matematik

defterinden bozma veresiye defterinin

kimsenin yüzüne açýldýðý görülmemiþti.

Fukara gözetilirdi. Dahi “paranýz yoksa,”

þeklinde deðil, “bozuðunuz yoksa sonra

verirsiniz!” diye “bozmadan ve nazikçe”

gözetilirdi.

Haciz nedir bilinmezdi:

Cümle âleme beyaz eþya ve mobil-

ya sahibi yapan Eriþen Baba’nýn borcunu

ödemeyen hiçbir fukaranýn malýna haciz

koydurduðu duyulmazdý.

Olan olmayana verirdi:

Bað bozulur; elmasýndan üzümüne,

armudundan ayvasýna, cevizinden bade-

mine elde ne varsa, olan, olmayana verir-

di. Bunun ne okkasý, ne de kilosu vardý.

Fukaranýn gözü ve gönlü doyasýya verilir-

di. Pazarda satayým diye meyve yetiþtir-

ilmez, eþle dostla yiyelim diye yetiþtirilirdi.

Baðdaki üzümün fazlasý þarap fabrikasý-

na gönderilmez, yeneni yenir, yenmeyeni

çarpanada pekmez yapýlýp eþe dosta da-

ðýtýlýrdý. Bu pekmez öyle sýradan bir pek-

mez de deðildi. Hilesiz hurdasýz halis Bi-

zim Köy’ün pekmeziydi. Bundan yiyen

baþka bir pekmez yiyemezdi.

Her þey pazardan gelmezdi:

Pazar halli olmak hiç hoþ görülmez-

di. Hele tembelliðe hiç mi

hiç taviz verilmezdi. Bizim

Köyde her þey pazardan

gelmez, bir evlek topraðý

olan, üç arýk domates, iki

arýk da biber diker, yetiþti-

rirdi. Mevsimi geldi mi de

domates ve biberi yanýna

bir baþ soðan koyup yer;

yetiþtirmenin zevkine va-

rýrdý. Birileri üretsin de biz

de satýn alýr geçeriz, gibi

bir düþünce abes görülür-

dü.

Aðaçlar yetim ço-

cuklar gibi bakýmsýz kal-

mazdý! An[1] baþlarýndaki

çövürlü, yabanî daþlýca

(taþ) armutlarý, öyle, se-

nelerce kimsesiz, yetim
Sene 2007. Anam 80 yaþýnda. Hâla baðda bir þeyler yapayým diye uðraþýyor.



çocuklar gibi býrakýlmazdý. Bu aðaçlara

kurd kuþ sebeplensin diye, Ya eli göze

yatkýn Terzi Mehmet, ya kaleme yatkýn

Dede Mehmet, ya da yarmaya yatkýn Ha-

cý Mehmet tarafýndan bir aþý vurulur geçi-

lirdi. Ertesi sene bir bakardýnýz ki, o çövür

yýðýný aðaçta yedi mafýlý (mahfili) doyura-

cak kadar çok, sarý kuþ gibi armut salla-

nýyor. Bizim Köylü de bilir ki, bu aðacýn

sahibi köylüdür. Hiç tereddüt etmeden

“aþýlayanlarýn geçmiþine rahmet” der, yer

ve yoluna devam ederdi.

Çeþmeleri gürül gürül akardý! Bizim

Köy’de “Susuz Çeþme” den baþka susuz

bir çeþme yoktu. Her çeþmenin bir

hikâyesi vardý. Kavaklý’nýn macerasý Çar-

þýr’da baþlar Necâtî’nin çeþmesinde ta-

mamlanýrdý. Çayýrlýk’ýn macerasý da Se-

kizçam’da baþlar, Dede Mehmed’in evinin

sokaðýnda biterdi. Gerizler her sene ime-

ceyle onarýlýr, kaçaklar önlenir, deðiþtiril-

mesi gereken künkler deðiþtirilirdi. 

Bizim Köy’de susuzluðunu gidere-

meyen ebediyyen susuz kalmaya mah-

kûmdu! 

“Erken kalkan yol alýrdý.”

“Erken kalkan yol alýr.” der, evin bü-

yükleri sabah ezânýndan önce kalkardý.

Mahalledeki her evin ýþýklarý teker teker

yanar, çay demliði ocaða konduktan son-

ra dokuma tezgâhýnýn þarteli indirilir ve

gün baþlardý. Mahallenin bütün dokuma

tezgâhlarý hep birden çalýþmaya baþlardý.

Bu sýrada Molla Halil Dede’nin okuduðu

sabahî ezânla tezgâhlarýn ahenkli sesleri

birbirine karýþýr ve seher vakti sanki bir

aðýzdan zikreden Yûnus Emre devri âþýk-

larýnýn âyinine dönüþürdü. Molla Halil’in

okuduðu yanýksý ezanlar, insanýn içini

yakar, herkesi kendi içinde bir yolculuða

çýkarýrdý! Onun soluklana soluklana oku-

duðu sabahî ezanlar ve salâlarý duyunca,

Fakîr kendimden geçerdim. Bu ses ben-

denizi adeta yedi kat ötelerde seyran

ettirirdi. 

Beþikli Muhtar Amca’nýn ilâhî-

leriyle Ramazan bir baþka olurdu!

Ramazan’ýn tadý Beþikli Muhtar’ýn

ilahîleriyle alýnýr, terâvih, Hacýebe’nin

Ýsmail Aðabey’in arkasýnda kýlýnýrdý. Biraz

hýzlý biraz da güzel bir sesle kýlýnan bu

namazdan sonra oturulan Asmalý Kah-

ve’de, sohbet Esat Köseoðlu Aðabeyden

dinlenirdi. Fizikten metafize kelamdan
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Sevimli Delimiz Ahmet (Deli Amad). Bu güzel gönüllü adam,
köyümüz için bir rahmet vesilesi… (Fotoðraf: Abdülkadir Dere)
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sýrra intikal edilen bu sohbetlerde Gazâlî,

Mevlânâ veya Þeyhü’l-Ekber konuþulur-

du. Mesnevî’den, Fusûs’tan bazý konular

tartýþýlýr, Niyâzî’den þiirler okunurdu. Bu

sýrada tavþan kaný çaylar Mehmet Salih

Amcanýn elinden içilirdi. Asmalý kahve’de

metafizik konuþulurken Bizim Köy nere,

Mevlânâ veya Þeyhü’l-Ekber kim(?) den-

mezdi. Konuþan bilir, bilen konuþurdu.

Kulaklar bu güzel sohbetlerle yunur, yý-

kanýrdý…

Allah kolaylýk versin, denir

kolaylýklar dilenirdi:

Baðýnda bahçesinde, evinde ahýrýn-

da, elinde kazmasý küreði ile çalýþana; un

eleyip hamur yoðurana, tezgâhýnýn baþýn-

da mekiðin zilfesiyle uðraþana “kolay ge-

le” denirdi.

Kýskançlýk nedir bilinmezdi. “Ben-

deki olan sende de olsun” diye gayret edi-

lir, teþvik edilirdi. Bir þey alýndýðý zaman

onu alamayacak

fukara üzülmesin

diye gösterilmez,

gösteriþ için de,

böyle þeylere te-

nezzül edilmezdi. 

Yollar, yol-

cular ve yolcu-

luklar da baþ-

kaydý.

Gidene yol

selâmetliði dilenir;

“suyun, ekmeðin,

paran var mý” di-

ye sorulurdu. “Az

sadaka çok belâ-

ya gerilir”, denile-

rek yola çýkan, Al-

lah’ýn göreceði bir yerde, bir fakiri veya

çocuðu sevindirirdi. Bir tas yoðurt alýnýr,

yoðurdun üzerine azýcýk karacaot

(çörekotu) dökülür, giden için “kavuþma-

ya”; gelen için “hoþ geldine” gidilirdi. 

Yine, doðanlar için uðurlu kademli

olsun denir; ölene baþsaðlýðý dilenirdi.

Bizim köyde, “Malýn iyisini Pazar bi-

lir, ölünün iyisini mezar bilir.” denir, genç-

ler, güzel mal üretmek ve haza adam ol-

mak için teþvik edilirdi.

Anadan ve atadan beddua alma-

maya özen gösterilir, hele ana ve baba-

dan, “nahandý davun (taun) olasýca”  ya-

hut “nahandý yok olasýca!” veyahut “seni

gidi gök dinni cavur!” gibi bir ilence mu-

hatap olmamak için gayret gösterilirdi.

*

Ve daha neleri vardý Bizim Kö-

yün!

Ahmet Çýralý’nýn bahçesinde çubuk çayý keyfi. Bizim Köy, Ankara’da bir senelik
özlemden sonra bir baþka güzel..



Bu satýrlar, Bizim

Köy’ün ya koca-kar-

da veya zemheri-

de, ya da üzüm-

lere alca düþtü-

ðünde doðan

efsaneleþmiþ

þ a h ý s l a r ý n ý ;

parayý tanýma-

dan, dünya yü-

zünü görme-

miþ ak bürgülü

ninelerini; pabu-

ca vurduðu yama-

nýn “Ne verirsen

ver, paran yoksa

mühim deðil.” diyerek

masrafýndan daha az

para alan Ayaklar’ýn

Durmuþ Dede gibi

nur yüzlü ihtiyarlarýný;

Daðbaðlý Mehmet, Deli Ahmet gibi Hakk’a

makbul, halka dost delilerini: yere düþen

kaðýt parçasýný, “bunun üzerinde ilim ve

irfan yazýlý” diye, alýp yüksekçe bir yere

veya bir duvar kovuðuna sokan gönül ehli

mübareklerini; Terzi Mehmet ve Halil’in

kendi elbiselerine sü-

varilik vurarak, diktik-

leri elbiselerin para-

sýyla kardeþlerini

okutma azmini;

lüküs lambasý-

nýn çok lüks ol-

duðu bir za-

manda, gaz

lambasýnýn tit-

rek sarý ýþýðýnýn

altýnda okuduðu

kitaplarla halkýn

iftiharý olmuþ, Ali

Tatcý, Ethem Uslu,

Ýsmail Doðu ve

adýný anamadýðý-

mýz daha nicelerini

anlatmaya kifayet

etmez, sanýrým.

*

Simdi iþler biraz çivisinden çýkmýþ

gibi..

Artýk benim yaþadýðým köy yok.

Sadece hasretini çektiðim bir Kýzýlcabölük

var silik tablolarda… 
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Bizim Köy’ün ya koca-karda veya zemheride, ya da üzümlere alca
düþtüðünde doðan efsaneleþmiþ þahýslarýný; parayý tanýmadan, dünya
yüzünü görmemiþ ak bürgülü ninelerini; pabuca vurduðu yamanýn “Ne
verirsen ver, paran yoksa mühim deðil.” diyerek masrafýndan daha az para
alan Ayaklar’ýn Durmuþ Dede gibi nur yüzlü ihtiyarlarýný; Daðbaðlý Mehmet,
Deli Ahmet gibi Hakk’a makbul, halka dost delilerini: yere düþen kaðýt
parçasýný, “bunun üzerinde ilim ve irfan yazýlý” diye, alýp yüksekçe bir yere
veya bir duvar kovuðuna sokan gönül ehli mübarekleri (...) ve adýný ana-
madýðýmýz daha nicelerini anlatmaya kifayet etmez

”

“

1958-1959 yýllarýnda Babam Terzi Mehmet. Çok
iyi bir terzi olmakla birlikte hayatýnda damatlýktan

baþka takým elbise giymemiþti. Kardeþlerim
okusun diye…
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izdüþüm
DÝNÇER EÞÝTGÝN

Hayat denilen o sonsuz ýþýk
kaynaðýndan süzülen ýþýklarýn,
tabula rasa denen zihin ve kalp

koridorlarýmda oluþturduðu görün-
tüyü sizlerle paylaþmayý seçtiðim
için bu köþenin adýna da Ýzdüþüm

demek doðru olur sandým.
Umarým yanýlmamýþýmdýr.

”

“

ezen Aksu dinliyorum sabahtan
beri… Bu kadýn, eksik bir þiir mi
yazýyor? Ne münasebet? Ýronik
bir adlandýrma deðilse, fazla te-

vazu...

Beylik bir tâbir olacak biliyorum a-
ma varsýn olsun bir kez de ben söyleye-

ceðim, herkesin, özellikle bizim kuþaktan
herkesin, hayatýnýn bir köþesinde, kalbi-
nin ücrâ bir kuytusunda, kulaðýnýn gizli bir
odacýðýnda, eski fotoðraf albümlerinin bir
yapraðýnda, bir Sezen Aksu naðmesi sak-
lanýr.

Nasýl sýzmýþtýr bu kadar iliklerimize,

Adý konmuþ bir köþenin ilk yazýsýnda, bu adýn
niçin seçildiðine dair hiç olmazsa birkaç cümle
yazmak âdettendir. Bu geleneði bozmak iste-
mem:

Dergi editörü Hakký Uslu, bÝZ dergisine yazma
teklifiyle geldiðinde, hatta üstüne üstlük bir köþe
ayýrma inceliðinde bulunduðunda, öncelikle bu
köþede ne yazabileceðimi daha doðrusu ne yaz-
mak istediðimi düþündüm.

*
Sonunda, yaþadýklarýmý, okuduklarýmý, gör-

düklerimi, izlediklerimi, dinlediklerimi yani kýsaca-
sý hayat denilen bu uzun/ince yol boyunca dama-
ðýmda kalan tadý sizlerle paylaþmaya, hayatýn
bende oluþturduðu tortuyu yazmaya karar ver-
dim. 

Ne yazacaðýma karar verince, gerisi çorap
söküðü gibi geldi:

Kimileri, insanýn boþ bir levha, 'tabula rasa' o-
larak dünyaya geldiðini iddia eder. Bu tabula ra-
sa, yaþadýklarýmýzla, maruz kaldýklarýmýzla yavaþ
yavaþ dolmaya baþlar. 

Ýzdüþüm ile tabula rasa'nýn ne ilgisi var diye
huysuzlananlar için sözü uzatmak istemem.
Ýzdüþüm, sözlüklerde genel olarak þöyle taným-
lanýyor: Bir ýþýk kaynaðýndan çýkan ýþýnlarýn bir
ekran ya da bir düzlem üzerinde meydana
getirdiði görüntü.

Hayat denilen o sonsuz ýþýk kaynaðýndan
süzülen ýþýklarýn, tabula rasa denen zihin ve kalp
koridorlarýmda oluþturduðu görüntüyü sizlerle
paylaþmayý seçtiðim için bu köþenin adýna da iz-
düþüm demek doðru olur sandým. Umarým yanýl-
mamýþýmdýr.

*
Üzüntü ve Teþekkür Notu: 
Biz dergisinin hazýrlýk sürecinde yoðun bir

çalýþma tempom vardý. Yeni bir yazý yazamadý-
ðým için üzgünüm. Daha önce esitgin.blogcu.
com’da yayýmlamýþ olduðum Sezen Aksu yazýsý-
ný (sanýrým Sezen Aksu'nun Denizlili olmasý hatý-
rýna) bu seferlik kabul ettiði için, Hakký Uslu'ya
teþekkür ederim. 

S

ACIDAN GEÇMEYEN ÞARKILAR 
BÝRAZ EKSÝKTÝR



o miniminnacýk kadýn, nâmýdiðer minik
serçe? Hepimizin yaþadýðý þeyleri, hangi
gece, gökte biraz yükselip, bir bir topla-
mýþtýr? (Hani, ilkokulda öðretmenimiz, er-
tesi sabah defterlerimize yýldýz kondur-
mak için, bir gece öncesinden gökte yýldýz
toplamaya çýkardý ya…) 

Bütün aþklarýmýza selâm gönderdi-
ðimiz, Ýzmir’in Egesinden, Ýstanbul’un Bo-
ðazýna hayta uçuþlar yaptýðýmýz ýssýz ve
gürül gürül, yalnýz ve kalabalýk, kurak ve
binbir çiçek, isyankâr ve savunmasýz u-
fuklara otað kurmuþ bir uçurum ya da
sað-sâlim ve göz alabildiðine geniþ bir
düzlük Sezen Aksu’nun þiiri…

Eksik mi bu þiir?
Ne münasebet?
Neresi eksik?
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tadým/lýk:

GÝDEMEM
Bazen daha fazladýr her þey 
Bir eþikten atlar insan
Yüzüne bakmak istemez yaþamýn
O kadar azalmýþtýr anlam

O zaman hemen git radyoyu aç bir þarký tut
Ya da bir kitap oku mutlaka iyi geliyor
Ya da balkona çýk baðýr baðýrabildiðin kadar
Zehir dýþarý akmadan yürek yýkanmýyor

Ama fazla da üzülme hayat bitiyor bir gün
Ayrýlýktan kaçýlmýyor
Hem çok zor hem de çok kýsa bir macera ömür
Ömür imtihanla geçiyor
Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acý tatlý ne varsa hazinemdir

Acýnýn insana kattýðý deðeri bilirim küsemem
Acýdan geçmeyen þarkýlar biraz eksiktir

Bir þiirden bir sözden
Bir melodiden bir filmden
Geçirip güzelleþtirmeden can dayanmýyor
Yýldýzlarýn o ýþýklý fýrçasý azýcýk deðmeden
Bu þahane hüzün tablosu tamamlanmýyor

Ama fazla da üzülme hayat bitiyor bir gün
Ayrýlýktan kaçýlmýyor
Hem çok zor hem de çok kýsa bir macera ömür
Ömür imtihanla geçiyor

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acý tatlý ne varsa hazinemdir
Acýnýn insana kattýðý deðeri bilirim küsemem
Acýdan geçmeyen þarkýlar biraz eksiktir

(Sezen Aksu, Eksik Þiir, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul
2006, s.211.)

Herkesin, özellikle bizim kuþaktan herkesin, hayatýnýn bir köþesinde,
kalbinin ücrâ bir kuytusunda, kulaðýnýn gizli bir odacýðýnda, eski

fotoðraf albümlerinin bir yapraðýnda, bir Sezen Aksu naðmesi saklanýr.”“



Tenine uzak ruhuna yakýn
Bir yerdeyim þimdi kadýným
Arýlar bal yapmýþ dudaklarýna
Öpmek isterdim þimdi kadýným..

Ne zaman ayrýlýk sararsa beni
Artar içimin sonsuz kederi
Çeker de ýssýzlara beni bir peri
Sarýlmak isterdim þimdi kadýným

Birikmiþ sular gibi durgunum
Seni özlemekten ah yorgunum
Seninle gelsin bilinen sonum
Söylenir dilim  þimdi kadýným..

Aþký çiçeðe kurban edemem
Senden gayrisine yar diyemem
Hayat yolunda sensiz gidemem
Beklenen sensin þimdi kadýným.

ARÝF BÜK
KADINIM
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Sesimi alýp götürse rüzgar
Gönlümde sensiz bir ýþýk yanar
Baþlar ruhumda derin yangýnlar
Kül ettin beni þimdi kadýným
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ncelikle BÝZ dergimize yeni baþ-
ladýðý yayýn hayatýnda baþarýlar
dilerim. Beldemizi anlatan her
yeni yayýnýn beldemizin geliþi-

mine bir artý saðlayacaðýna inanýyorum.
Bu ilk yazýda da büyük sevdamýz olan Ký-
zýlcabölük-Denizli yolundan bahsetmek
istiyorum. Biliyorsunuz, geçtðimiz günler-
de Denizli-Antalya-Muðla yolunun duble
yol haline getireleceðini öðrenmiþ bulunu-
yoruz. Bu olumlu geliþmeden dolayý ön-
celikle Denizli Belediye Baþkanýmýz Nihat
Zeybekçi'ye teþekkür eder, þehrimiz için
hayýrlara vesile olmasýný dilerim. 

Böylesine güzel bir haberi buradan
da duyurduktan sonra önceki senelerde
bizlere yaþatýlan haksýz tutumu sizlerle
tekrar paylaþmak istiyorum. Denizlimiz'e
devletimiz tarafýndan verilen 7 trilyon
TL'nin (günümüz parasýyla 7 milyon YTL)
masabaþýnda sayýlan (!) hayali aðaç ke-

sim sayýlarýyla nasýl geri verildiðine hepi-
miz þahit olduk. O günlerde tüm Denizli'yi
ayaða kaldýran çevrecilerimizin bugün ta-
kýndýklarý tutum ise þaþkýnlýk vericidir. Bu-
radan tekrar belirtmek isterim ki yeni yol
projesine kesinlikle karþý deðiliz, bilakis
bu yeni duble yol projesinin beldemiz ve
Denizlimiz için birçok yeni fýrsat yarataca-
ðýna inanýyoruz. 

Merakýmýz, masabaþý çevrecilerinin
takýndýklarý tutumla ilgilidir. Bu sözde çev-
reciler, þayet düþüncelerinde tutarlý olsa-
lardý, bu duble yol projesine de karþý çýk-
malarý gerekirdi. Çünkü bu yol güzergahý
da aðaçlarýn olduðu bölgelerden geçmek-
tedir. Fakat masabaþý çevrecilerimiz bu
projenin açýklanmasýndan sonra derin bir
sessizliðe bürünmüþlerdir.

O zaman þunu düþünmeden ede-
miyor insan: Bu farklý tutumun altýnda

hoþgörü
ERTAN GÜRGÜN

ÇEVRECÝLER

Ö

Bizler Kýzýlcabölük - Denizli
yolunu nasýl savunuyorsak bu yeni
yapýlacak olan yolu da ayný þekilde
savunuyoruz. Ýnsanlar bilmelidirler
ki biz Kýzýlcabölüklüler, beldemizin,
bölgemizin geliþmesine yol açacak
tüm projelerin altýna imzamýzý at-
maya hazýrýz.

”

“
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baþka þeyler mi yatmaktadýr? Kýzýlcabö-
lük-Denizli yolu açýldýðý vakit, menfaat-
lerine zarar gelmesi muhtemel insanlar,

çevreyi mi bahane etmiþlerdir? Kesilece-
ðini söyledikleri aðaç sayýsýnýn daðdaki
toplam sayýsýný geçtiðini unutan bu tatlý-
su çevrecileri, þimdi yapýlacak olan De-
nizli-Antalya-Muðla yolunda hiç aðaç
kesilmeyeceðini mi öngörmektedirler?

Tekrar belirtmekte fayda var, eleþti-
rimiz sözde çevrecilerin farklý tutumuna-
dýr. Bizler Kýzýlcabölük-Denizli yolunu na-
sýl savunuyorsak bu yeni yapýlacak olan
yolu da ayný þekilde savunuyoruz. Ýnsan-
lar bilmelidirler ki biz Kýzýlcabölüklüler,
beldemizin, bölgemizin geliþmesine yol a-
çacak tüm projelerin altýna imzamýzý at-
maya hazýrýz.

Ancak çevreciliklerinin gerçeklerle
bir ilgisi olmadýðýný artýk daha iyi bildiði-
miz bu malum (!) Denizlili çevreciler, gün

geçtikçe gerçek yüzlerini daha çok
ortaya koymaya baþlamýþ-

lardýr. Bu kiþiler menfaat-
leri için, tüm insanlýk için
kutsal olan çevreyi,
kendilerine alet et-
mekten bile geri dur-
mamýþlardýr. Daha da

üzüntü verici olaný,
yaptýklarý yayýnlarýyla,

devletimizin Denizli halkýna
sunduðu kaynaðýn geri dön-
mesine yol açmýþ, Denizli
halkýný kendi menfaatleri

için bu kaynaktan uzak tut-
mayý baþarmýþlardýr.

Tarih, insanlarý yaptýklarýyla
yargýlar. Bir gün elbet gelecektir ki

bu sözde çevreciler, yaydýklarý ve
yaptýklarýyla yargýlanacak ve insan-

larýn gönüllerindeki gerçek yerlerini hak
edeceklerdir.

Tarih, insanlarý yap-
týklarýyla yargýlar. Bir gün
elbet gelecektir ki bu söz-
de çevreciler, yaydýklarý
ve yaptýklarýyla yargýlana-
cak ve insanlarýn gönülle-
rindeki gerçek yerlerini
hak edeceklerdir.

Karkatür: Hakký Uslu
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ünlük hayat içinde koþuþtu-
rurken, çevremizde konuþulan
sözler içinde bazý kelime ve de-
yimlerle karþýlaþýrýz. Bazýlarý, ya-

þadýðýmýz çevreye mahsustur, bazýlarý
Türkiye genelinde de kullanýlýrlar. Bazýlarý
da unutulmaya yüz tutmuþ sözlerdir. On-
lar, dikkatimizi çeker veya çekmez. Bizim
gibi bazýlarý vardýr ki duyduklarý anda tes-
pit ederek bir köþeye koyarlar, -pardon-
bir yere not ederler.

Benim bir alýþkanlýðým; kelime haz-
nem içinde bulunmayan, yeni duyduðum
bir kelimeyi veya deyimi hemen kaydet-
mektir. Ýþte o söz veya sözcüklerden ba-
zýlarý:

Dýñýzlýk: Sessizlik, sakinlik.
("Bizim ev pek dýñýzlýk oldu." Kayýn-

validemden duydum. Sarayköy / Ahmetli
köyü)

Saykallanma: Eðleþme, oyalanma.
("Orada ne saykallanýyorsun, çabuk

gel!" Denizli/Feslikan/Pýnarbaþý camisi
cemaatinden biri, namaz çýkýþýnda cami

bahçesinde kalan arkadaþýna böyle hitap
etmiþti.)

Þemik: Aðaçlarýn köklerinden fýþký-
ran çývgýn.

("Aðaçlarýn þemiklerini kestim." De-
nizli / Feslikan / Pýnarbaþý cami cemaatin-
den birinin, cami bahçesindeki konuþma-
sýndan alýnmýþtýr.)

Tuncumak: Gürültü, þamata et-
mek.

("Çocuklar tuncumayýn!" Babam
rahmetliðin sözü.)

Taslak: Karpuzu, kabuklu olarak üç
- dört parçaya ayýrdýðýmýzda, parçalardan
her biri. 

("Karpuzdan bir taslak çýkar." Sa-
rayköy / Ahmetli köyü.)

Ortarmak: Karpuzun içini dilimle-
mek. (Sarayköy)

Boylaþmak: Bir konuda karþýlýklý
inatlaþmak. (Denizli merkez ilçe / Güzel-

denizli
HASAN KALLÝMCÝ

G

BAZI KELÝME VE DEYÝMLER

Baþta öðretmen arkadaþ-
larým olmak üzere bu sitede yazan
ve yazmayý düþünen herkesi kültü-
rel tespitler yapmaya davet ediyo-
rum. Bu tür bir gayretle yazacaðý-
nýz yazýlarla, yarýnlara, kültürümüz-
den çok þey býrakacaksýnýz de-
mektir.

”

“
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pýnar köyü)

Karahöyük Pazarý durdurmak:
(Malûmunuzdur, Acýpayam'ýn Karahöyük
kasabasýnda, o bölgenin en büyük pa-
zarlarýndan biri kurulurdu. Pazara çok sa-
yýda insan, hayvanlarýna binerek gelirdi;
bu sebeple gürültüsü de fazla olurdu. Ka-
rahöyük Pazarýnýn kurulduðu yerdeki ya-
pýlardan izler hâlen mevcuttur. O günler-
den kalma bu deyim, o meþhur pazarýn
adýný ve büyüklüðünü yaþatmaktadýr.

"Çocuklar susun! Karahöyük Pazarý
durdurdunuz." Babam rahmetliðin sözü.)

***

Annem de konuþmasýnýn arasýnda
atasözü ve deyimler yerleþtirerek
konuþan biridir. Ýþte onun konuþmalarý
arasýndan tespit ettiðim birkaç söz:

Kaçan: Ne zaman?

("Ne zaman?" anlamýnda bir keli-
medir. "Kaçan yaðmur yaðsa kýþýnan…"
Annem, bir yaðmur sonrasý çöken serinli-
ði böyle anlatmýþtý. O konuþurken not et-
miþtim. "Kaçan" kelimesi hem Oðuz hem
de Kýpçak Türkçesinde vardýr.)

Altmýþlýktan uçkur sallamak:

(Olduðundan fazla görünen, övü-
nen kiþiler için söylenir. "Filan kiþi altmýþ-
lýktan uçkur sallýyor.")

Ýstanbul'dan gelen eþek üç gün
olsun anýrýr:

(Þimdilerde insanlar dünyayý dört
dönüyor amma zamanýnda Ýstanbul'a git-
mek herkesin harcý deðildi. Ýstanbul'a gi-
dip dönenlerin de övünmek hakkýydý hani.
Övünenlerin hâlini ifade etmek için de yu-
karýdakinden isabetli deyim de olmaz de-
ðil mi?)

Abam olmasa salýnsam,
Komþum olmasa öfvünsem!:

(Ýçinde bulunduðu durumun farkýn-
da olan þuurlu bir insanýn hâlini arz etme-
sidir.)

Allah iþ kaygýlarý versin,
Baþ kaygýlarý vermesin.

(Güzel bir dua… Kaygý; üzüntü, ta-
sa anlamýnda bir kelime. Ýþ, dünyalýk
meþgaleleri anlatýyor. Baþ kaygýsý da ö-
lümle ilgili, aileden birilerinin ölümü hâlin-
de duyulan üzüntü anlamýnda… "Dünya-
lýk iþlerle ilgili üzüntü yaþayalým da ölüm-
le ilgili üzüntüler yaþamayalým." þeklinde
bir dua. "Baþ", ailede evin erkeði anla-
mýnda da kullanýlan bir kelime. Baþ kaygý-
sý; evin erkeðinin ölümü hâlinde duyulan
tasa, diye de ifade edilebilir.)

Çektiðin damarlar büzülsün!

(Kötü bir davranýþ sergileyen ço-
cuklara yapýlan sitem, dua veya beddua
da denebilir. Bugünkü ifade ile insanoðlu-
na kötülükleri taþýyan genlerin körelmesi
arzulanýyor.)

***

Bunlarý niye yazdým? Birçok kiþi,
Kýzýlcabölük gazetesi ve dergisi sayesin-
de yazma alýþkanlýðý kazandý. Eli kalem
tutan bu kiþilerin, "Kizilbörk" sitesinde de-
ðerlendirmeleri için kültürel konulara da
deðinmelerini arzuluyorum. 

"Ýþte kültürel çalýþmalar için bir ör-
nek!" diyorum. Baþta öðretmen arkadaþ-
larým olmak üzere bu sitede yazan ve
yazmayý düþünen herkesi kültürel tes-
pitler yapmaya davet ediyorum. Bu tür bir
gayretle yazacaðýnýz yazýlarla, yarýnlara,
kültürümüzden çok þey býrakacaksýnýz
demektir.

Lütfen, çevremizdeki konuþmalara
bir de bu yazý konusuna uygun olarak
dikkat edelim ve notlar alalým. Lütfen…

(www.hasankallimci.com)
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AÞLARKEN

Karikatürle 1972'lerde izleyici olarak tanýþtým. 1978 yýlýndan bu yana kari-
katür çiziyorum. Bunun yaný sýra mizahi düz ve manzum yazýlarým oldu.
Karikatür ve mizah ile ilgili incelemelerim, makalelerim yayýnlandý, Konfe-

ranslar verdim, yerel TV'de karikatür okulu isimli bir program hazýrladým. Deðiþik
dergi ve gazetelerde Mizah sayfalarý  hazýrladým ve katkýda bulundum. 1985 yýlýnda
da iki arkadaþýmla birlikte "Tebessüm" isimli bir mizah dergisi yayýnladým. Bu süreç-
te bir çok karikatürist ve mizahcý dostlarým oldu. O can ciðer dostlarýmýn çoðu ile ha-
lâ yüz yüze gelemedik. Gýrgýr, Fýrt ve Çarþaf ve Gýcýk'lý günlerin vesile olduðu, mek-
tuplarla perçimlenen dostluklarýmýzýn halâ tadý damaðýmda. Ýþte Oðuz Aral'lý, Tekin
Aral'lý, Eflatun Nuri'li ve Raþit Yakalý'lý  günlerde tatlý bir rekabet içinde olduðumuz
arkadaþlarýmla, 1995 yýlýnda bir seri röportaj yapma fikri doðdu, bende. Ve mektup-
la 100'e yakýn çizer arkadaþýma sorular yönelttim ve cevaplarýný bekledim, cevapla-
rýnýn yanýnda karikatürlerinden örnekler ve birkaç fotoðraf istedim

Amacým; çoðu daha çýraklýktan yeni çýkmýþ, kalfalýk dönemindeki arkadaþla-
rýmla ilgili  geride farklý ve toplu bir iz býrakmaya aracý olmaktý…

1995-96 yýllarýnda bir çok arkadaþým bana istediklerimi gönderdi. 

Ben o günlerde birkaç defa niyetlendim, kitaplaþtýrarak yayýnlamaya çalýþtým
ama baþaramadým. Bari gazetelerde yayýnlansýn istedim, olmadý…

Ne diyebilirim; demek ki kýsmet bugüneymiþ.

Bugün torbadan Hüseyin Çakmak çýktý, inþallah diðer "çizgi dostlarýmla" da
gelecek sayýlarda karþýnýzda olacaðýz.

Sizden ricam; Sohbetimizi, sorularýn ve alýnan cevaplarýn 1985-86’lý yýllara ait
olduðunu hatýrlayarak okumanýzdýr. Saygýlarýmla.

Abdülkadir Uslu

B

söyleþi

SOHBETLER
1 çizgi dostlarý

ABDÜLKADÝR USLU



Abdülkadir Uslu - Sohbetimize
özgeçmiþinizle baþlayalým, kendinizi
tanýtýr mýsýnýz?

Hüseyin Çakmak - Karikatür çiz-
meye 1976 yýlýnda baþladým. Çalýþmala-
rým Kýbrýs, Türkiye ve Ýngiltere'de yayýnla-
nan bir çok gazete ve dergide yayýnlandý.
Karikatür albümlerinde yer aldý. Ýlk kiþisel
karikatür sergimi Lefkoþa'da açtým. Daha
sonraki günlerde Bir çok sergide çalýþma-
larým sergilendi. 1986 yýlnda beþ arkada-
þýmla beraber Kýbrýs Türk Karikatürcüler
Derneði'ni kurdum ve baþkanlýðýna seçil-
dim. 1987 yýlýnda "Ortam" gazetesinde
yayýnlanan ve TC-KKTC" iliþkilerini yansý-
tan bir karikatürüme dönemin Baþbakaný
Derviþ Eroðlu tarafýndan 50 milyonluk
tazminat davasý açýldý. Açýlan bu davaya
uluslar arasý bir çok örgüt tepki gösterdi.

A.U. - Sanat anlayýþýnýz nedir?
Sizce karikatür ve mizahýn tanýmý nasýl
olmalý?

H.Ç. - Klasik bir yanýt vermek-
ten çok bu soruyu þöyle cevaplaya-
bilirim: Sanat; kendi duygu ve dü-
þüncelerimin kitlelere yansýtýlma-
sýdýr... Karikatür ve onun ham-
maddesini oluþturan mizah sanatý,
yansýtýlmak istenilen herhangi bir
mesaj; "düþündürme - yönlendirme
- güldürme" yöntemiyle ve salt çiz-
giyle anlatýlmasýdýr bence...

A.U. - Karikatür ile diðer
sanat dallarý arasýndaki fark ya da
farklar nedir? Karikatürü tercih ediþi-
nizin veya bir sanat dalý olarak karika-

türe aðýrlýk veriþinizin nedeni nedir?

H.Ç. - Karikatür sanatý diðer sanat
dallarýna oranla daha avantajlý bir sanat-
týr. Neden mi? Bunun birinci nedeni gör-
sel olmasýndan kaynaklanmaktadýr, diðeri
ise üretilen bir karikatürün  -yazýsýz ve ev-
rensel nitelikli karikatürden bahsediyo-
rum- aktarmak istediði mesaj ve yorumu-
nun tamýyla çizgiye dayanmasýndandýr;
bu yöntem karikatür sanatýný evrenselleþ-
tirip; din, dil, ýrk, ulus ayrýmý gözetmeksi-
zin dünyanýn her hangi bir ülkesindeki  in-
sanlar tarafýndan anlaþýlýr olmasýný  sað-
lýyor. Yaný sýra, karikatür sanatýnýn üretimi
diðer sanat dallarýna oranla daha kolay
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ve daha ucuzdur... En önemlisi günümüz-
deki iletiþim imkanlarýyla yansýtýlmasý da-
ha süratlidir… Karikatürün  diðer sanat
dallarýndan farklý olmasý bu etkenler
nedeniyledir… Bu sanatý tercih ediþimin
nedenlerine ve etkenlerine gelince: Mizah
dergilerinde ve günlük  gazetelerde
keþfettiðim çizgi kahramanlarýnýn fiziksel
görünüþlerinin normal bir insan görünü-
þünden farklý olmasýndan kaynaklanan bir
meraktý... Zaman içinde karikatürün sýr-
rýný keþfedip, bu sanatý kendime bir anla-
tým aracý olarak seçtim.

A.U. - Karikatür çizmeye nasýl
baþladýnýz? Karikatürle ilgilenmek ne-
reden aklýnýza geldi? Amacýnýz neydi?

H.Ç. - Karikatür sanatýna yönel-
memde, Türkiye'de yayýmlanan 1970' li
yýllarýn popüler mizah dergisi "Gýr-Gýr" ýn
yaný sýra yine ayný yýllarýn popüler resimli
roman kitaplarýnýn  önemli bir katkýsý ve
teþviki oldu… "Gýr-Gýr" mizah dergisi, ö-

zellikle benim gibi birçok genç karikatür-
cünün bir okuluydu adeta… Dergide ya-
yýmlanan, amatör karikatürcünün eserle-
rine, usta karikatürcü Oðuz Aral' ýn getir-
diði eleþtiri ve eðitimsel yönlendirmeler
beni bu sanata yönlendirmiþ oldu…

Sorunuzun diðer kýsmý sanýyorum
bir önceki sorunun yanýtýmda mevcut…

A.U. - Bulunduðunuz bu düzeye
gelmenizde, size yardýmcý olanlar oldu
mu? Bu noktaya gelirken ne tür çalýþ-
malarýnýz, gayretleriniz oldu?

H.Ç. -"Gýr-Gýr" Mizah Dergisinde
yayýmlanan ve karikatür çizmeyi öðreten
bilgilerin dýþýnda herhangi bir kiþinin kiþi-
sel yardýmýný görmedim; daha doðrusu is-
temedim…. Kendi gayret ve çabalarýmla
bu sanatý uygulamaya baþladým… Türki-
ye'deki ve Dünyadaki bazý ünlü karikatür-
cülerin çizgilerini örnek alarak kendi çizgi
dünyamý oluþturdum…

Doðan Aslan, Abdülkadir Uslu, Hüseyin Çakmak



A.U. - Etkilendiðiniz us-
talar var mý? Çizgi ve espri
anlayýþýnýzýn olgunlaþmasýn-
da yararlandýðýnýz ya da baþka
bir deyiþle etkilendiðiniz çizer-
ler-çizgiler var mý?

H.Ç. - Karikatürcü olup ta
herhangi bir usta karikatürcüden
etkilenmemek imkansýzdýr...
Çünkü bu sanatýn okulu sizden
önceki ustalarýn çizgileridir...
Oðuz Aral, Turhan Selçuk, Tan
Oral, Ferruh Doðan, Ali Ulvi
Ersoy, Yalçýn Çetin etkilendiðim
çizerler arasýndadýr.

A.U. - Dünya mizahý ile
Türkiye mizahýnýn bir karþý-
laþtýrmasýný yapar mýsýnýz?
Sizce Türkiye çizerleri ile Dün-
ya çizerleri arasýndaki fark ve
benzerlikler nelerdir?

H.Ç. - Karikatür sanatýnýn
çok zengin ve deðiþik dallarý
mevcuttur. Tüm bunlara raðmen
dünya karikatür sanatýný iki ö-
nemli anlayýþla deðerlendire-
biliriz:
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a) Geliþmiþ ül-
kelerdeki karikatür
anlayýþý.

b) Az geliþmiþ
veya geliþme döne-
mindeki ülkelerdeki
karikatür sanatýna
baktýðýmýz zaman iþ-
lenen konularýn cin-
sel aðýrlýklý olduðunu
görürüz... Politik ve
sosyal olaylar, ince
ve çok sulu esprilerle
yansýtýlmaktadýr... Bu
ülkelerde çizilen kari-
katürler bir bakýþta
anlaþýlmalý ve kahka-
hayý attýrmalýdýr. Çünkü
bu gibi ülkelerde ekonomik
ve kültürel geliþimini tamamla-
mýþ; demokratik kurumlarýnýn yaný
sýra her türlü sosyal haklarýný kazanmýþ
insan topluluklarýnýn karmaþýk sorunlara
ve problemlere kafa yormasý düþünüle-
mez. Türkiye ve benzeri dünya ülkelerin-
de ise bunun tam tersi bir mizah anlayýþý
mevcuttur... Çünkü yaþam ve var olma
mücadelesi sürdürülmektedir. Gelecek
endiþesi, iþsizlik, demokratik haklarýn yo-
ðunluðu vd. olaylar bu gibi ülkelerdeki gi-
bi aðýz dolusu gülmek yerine hafif bir
tebessüm yeterlidir... Bu anlayýþta karika-
tür üreten Türkiyeli çizerleri, kendi ülke
koþullarý þartlarýný taþýyan ülkelerin en ö-
nünde gelen ve adýný dünyada duyuran
ülke olarak sayabiliriz.

A.U.- Çok beðendiðiniz, hâlâ da
aklýnýza geldikçe ayný duygularý yaþa-
dýðýnýz yani çok etkilendiðiniz bir kari-

katürü anlatýr mý-
sýnýz?  Bu karika-
türü kim çizmiþti?

H.Ç.- 1970'li
yýllarda düzenlenen
"Uluslar arasý Nas-
reddin Hoca Kari-
katür Yarýþmasý'
nda ödül kazanan
bir karikatürü hiç u-
nutamam. Bilindiði
gibi bu dönemlerde
Türkiye'de petrol
krizi vardý. Ve Nas-
reddin Hoca, göle;
yoðurt mayasý yeri-

ne petrol bidonun-
dan bir kaþýk petrol ma-

yalamaya çalýþýyordu... Ya
tutarsa... Çizerini hatýrlamam

mümkün deðil...

A.U. - Bu güne kadar bir çok
çizgi etkinliðine katýldýðýnýzý biliyoruz.
Bunlarla ilgili muhakkak ilginç hatýra-
larýnýz olmuþtur. Biraz bahseder mi-
siniz?

H.Ç.-  1985 yýlýndan bugüne kadar
dünyada düzenlenen ve davet aldýðým
tüm çizgi etkinliklerine ayrým gösterme-
den katýlmaktayým. En önemli hatýram; ilk
katýldýðým uluslar arasý karikatür yarýþ-
masý olan "Montreal" (Kanada) karikatür
yarýþmasýnýn sergi albümünün elime
ulaþmasýydý. 700 sayfayý aþkýn bu albüm-
de dünyanýn en ünlü ustalarýnýn  eserle-
riyle birlikte kendi eserimin de yayýmlan-
masý bana anlatýlmaz bir duygu ve övünç
vermiþti...

A.U. - Ulusal-uluslar arasý yarýþ-



malarla ilgili düþünceleriniz nelerdir?
Olumlu-olumsuz yönleri sizce nedir?
Yarýþmalara katýldýðýnýzý biliyoruz, bir
çok karikatürünüzün de ödül aldýðýný...
Bu ödüllerden birkaçýný sayabilir misi-
niz?

H.Ç.- Ulusal-uluslar arasý karikatür
yarýþmalarý, karikatür sanatçýlarý arasýn-
daki iletiþimi artýrmaktadýr. Dünyanýn de-
ðiþik ülkelerindeki çizerler böylesi etkinlik-
ler aracýlýðýyla hem kiþisel hem de sanat-
sal iletiþim ve tanýþma imkânýna sahip o-
lurlar Karikatürcülerin bir çoðu yarýþmala-
ra salt para ve ödül cazibesiyle katýlmak-
tadýr. Benim böyle bir endiþem ve ama-
cým yok. Zaten ödül bir sanatçý için ölçü
olmamalýdýr. Zaman zaman kazandýðým
ödüller sanatýma ve bana teþvik unsuru

yaratmaktadýr.

Aldýðým ödüller-
den  bazýlarý: 1987
Amatör Spor Klüp-

leri Yarýþmasý Jüri Özel Ödülü (Türkiye),
1988 Balkan Ülkeleri Karikatür Sergisi O-
nur Diplomasý (Yunanistan),1991 Uluslar
arasý éAncona Karikatür Yarýþmasý Gü-
müþ Madalya (Ýtalya), 1994 Okhats Kari-
katür Yarýþmasý Mansiyon Ödülü (Ja-
ponya) birkaçý. Bugüne kadar (1996 yýlý)
toplam 30 civarýnda ödül aldým.

A.U. - Kiþisel ya da ortak karika-
tür sergisi açtýnýz mý? Sizce bir karika-
tür sergisinin amacý ne olmalýdýr? Aca-
ba sergilerinizi bu noktadan bakarsa-
nýz amacýnýza ulaþabildiniz mi?

H.Ç.- Ýlk kiþisel karikatür sergimi
1985 yýlýnda Lefkoþa' da açtým. Bu sergi-
mi klasik salon sergilerinin yerine, açýk
havada ve ip üzerinde gerçekleþtirdim. U-
lusal ve uluslar arasý birçok karma sergi-
lerde de eserlerimi sergilemiþ bulunuyo-
rum. Anlatmak istediðiniz mesajlarý izleyi-
ciye anlatabiliyorsanýz sergiler amacýna
ulaþýr. 

Karikatürlerim Türkiye,  Kanada, Ý-
talya, Belçika, Fransa, Hollanda, Küba,
Japonya, Bulgaristan, Meksika, Slovak-
ya, Hýrvatistan, Tataristan, Romanya, Ýran
Portekiz gibi bir çok ülkede sergilendi..

A.U. - Bugüne kadar karikatürle-
riniz nerelerde yayýnlandý?
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H.Ç.-
Kýbrýs Yeni Dü-

zen, Ortam, Genç-
lik, Bozkurt, Özgürlük,

Söz, Kýbrýs Postasý, Xarav-
gi, Akrep, Nokta Kýbrýs, Lololo,

Yeþil ada, Vatan, Günaydýn, Kýbrýslý, Top-
lum Postasý, Gözlem gibi Kýbrýs, Türkiye
ve Ýngiltere'de yayýnlanan gazete ve der-
gilerde yayýnlandý.

A.U. - Albüm, kartpostal, dergi
vb. çalýþmalarýnýz oldu mu? Halen bu
tür bir çalýþmanýz var mý? Varsa, bun-
larý mizah severlerin edinebileceði ad-
res ve edinme koþullarý nelerdir?

H.Ç.- Parasal sorunlar nedeniyle
bugüne dek herhangi bir kiþisel albüm ve
ya karpostal yayýnlama imkâným olmadý.

Fakat, 1988 yýlýndan bugüne
"Akrep" isimli (periodik) bir
mizah ve karikatür gazetesi
yayýnlamaktayým. Teknik imkan-
sýzlýklar nedeniyle bu gazetenin
yayýmý aksamaktadýr. Kýsa bir
süre sonra bu sorunlarý aþarak;
içerik ve boyut deðiþikliðiyle
aylýk olarak yayýnýmýzý sürdür-
meye baþlayacaðýz. Dergiyle te-
mas adresi: Akrep Karikatür ve
Mizah Gazetesi, P.K. 87 Lefkoþa
KKTC (*)

A.U. - Yurt dýþýnda kari-
katürle ilgili çalýþmalarýnýz var-
sa bu çalýþmalarýnýzý da öðren-
mek isterim. Bu çalýþmalarýn
sizin üzerinizde yarattýðý olum-
lu ya da olumsuz bir etki var

mý? Diyecektim ama bunlara da
deðindiniz. Peki, sizce mizah dergile-

rimizdeki tiraj düþüþünün nedeni sizce
nedir? Beðenerek izlediðiniz mizah
dergisi, mizah yazarý ve çizerleri var
mý? 

H.Ç. - Türkiye'deki mizah dergilerin-
de herhangi bir tiraj düþüþü olduðunu
sanmýyorum. Eskiden toplam 500 bin tira-
ja sahip 2-3 mizah dergisinin, günümüzde
onlarca parçaya bölünüp 10'ar 15'er bin
tirajlarla yayýnlarýný sürdürmeleridir saný-
yorum neden!.. Ayný konularýn tüm mizah
dergileri tarafýndan sürekli olarak yansýtýl-
masý nedeniyle þu an herhangi bir mizah
dergisini izlememekteyim.

A.U. - Günlük gazete karikatürü,
bant karikatürü ve çizgi romanlarla il-
gili düþüncelerinizi de merak ediyo-
rum. Ne söylemek istersiniz?

H.Ç. - Çizgi sanatýnýn eðitici, öðreti-
ci ve yönlendirici olduðu sürece izlenmesi

(*) Bu röportajýn yapýldýðý tarih: 17-10-1996, bugün 2008' li günlerdeyiz. Bahsedilen "Akrep" der-
gisi bugün e- dergi olarak yayýnlanýyor. Dileyenler þu adresten ulaþabilir: http://yeniakrep.org/



gerektiðine inanýyorum. Fakat
sadece güldürmek, eðlendirmek
ve -kabuklu yemiþ yermiþ gibi-
zaman öldürmek amacýyla yayým-
lanan ve izlenen bu sanatýn kar-
þýsýndayým…

A.U.- Çizgi film ile ka-
rikatür arasýnda sizce bir iliþki
kurulabilir mi? Çizgi film ile
ilgili gözlemleriniz nedir? 

H.Ç.- Çizgi film, karikatür
sanatýndaki tiplerin ve olaylarýn,
yaþamdaki gibi gerçeðe yakýn o-
larak canlandýrýlmasýdýr. Bu özel-
liði nedeniyle, þiddete dayanma-
yan eðitici ve öðretici çizgi film-
lerinin, çocuklarýn yaný sýra sosyal
ve kültürel geliþimlerini tamamla-
mamýþ büyüklerin de yararýna ol-
duðuna inanmaktayým... Ne yazýk
ki, Türkiye'deki bazý kesimler çizgi
filmin ve sanatçýlarýnýn gücünü
henüz yeterince kavrayamamýþ-
lardýr.

A.U. - Bugün sayýlarý ol-
dukça artmýþ olan televizyonla-
rýn güldürü-eðlence programla-
rýnda hatta bazý dizilerin senar-
yo yazarlarý arasýnda karikatü-
ristleri görüyoruz, buna ne der-
siniz?

H.Ç. - Karikatür sanatçýsýnýn geçim
kapýsý gazete ve dergilerdir. Bu alanda
yeterince imkân ve olanak bulamayan ka-
rikatürcüler "mizah yazarý" olarak televiz-
yonlarda karþýmýza çýkmaktadýrlar... Anla-
yýþla karþýlýyorum…

A.U. - Varsayalým ki elinizde bir
sihirli deðnek olsa; karikatür ile ilgili o-
larak ne yapardýnýz? Yaþadýðýnýz çev-
rede, Türkiye'de ve Dünyada bu deð-
neði nasýl kullanýrdýnýz?

H.Ç. - Çizgi sanatýnýn gücünü gös-
termek için her imkâný saðlardým. Çünkü
karikatür; Türkiye'nin yaný sýra birçok ül-
kede deðeri verilmeyen bir sanat dalýdýr.
Hâlbuki bu sanat; Avrupa, Japonya ve A-
merika'da ekonomik bir kaynak olarak
kullanýlmaktadýr…

A.U. - Anlýyorum. Ýlave etmek is-
tediðiniz bir þey varsa buyurun sizi
dinliyorum.

H.Ç. - Bana bu imkâný saðladýðýnýz
için teþekkür ederim.
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Kýbrýslý Türk karikatürcüler Aziz Nesin ile Kýbrýs Rum Kesimi’nde (1990)

Sekiz yýl süren karikatür davasýndan bir aný (1992)

HÜSEYÝN ÇAKMAK’IN ALBÜMÜNDEN
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Turhan Selçuk ile Lefkoþa’nýn tam orta yerinde... (1994)

10. Yýl kutlamalarý sýrasýnda elektrik kesintisinin azizliði... (1996)

HÜSEYÝN ÇAKMAK’IN ALBÜMÜNDEN
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Divan’dan
MESUT KÖSEOÐLUÝKÝ BEYÝT

Bir abd-i habeþ dehre olur baht ile sultan
Dahhâk'ýn mülkünü bir Gâve periþan

Ziya Paþa

Bugünkü dilimizle ifade edilirse, karþýlýðý;

Gün gelir, bir habeþ kölesi bahtý açýlýr 
sultan olur, 

Bir Gâve çýkar Dahhâk'ýn iktidarý yok olur.

Beyitteki kelimelerin anlamlarý;

Abd-i habeþ: Habeþistan(Etiyopya) kölesi.

Dehre olur: Gün gelir, zamanla, devir gelir...

Baht: Talih, kader, kýsmet.

Dahhâk: Çemþi'din yerini almýþ olan, Ýran'ýn
zalim ve gaddar hükümdarý. (Açýklama:
Dahhâk hasta olduðu zaman iki çocuk beyni
ilaç olarak kullanýlýrmýþ (!), sýra Gâve adýndaki
demircinin çocuðuna gelince, meþhur demirci
isyan etmiþ ve Dahhâk'ýn iktidardan düþürül-
mesine sebep olmuþ).

Mülk: Ev, dükkân, arazi gibi taþýnmaz ve gelir
getiren mal. Buradaki anlamý; iktidar, makam.

Gâve: Dahhâk'ýn zulmüne karþý halký
ayaklandýran Ýran'lý meþhur demirci.

Periþan etmek: Harap etmek, bozmak,
mahvetmek.

Çalmazýz çaðýrmazýz bir sâza mâyýl 
olmazýz

Dinsiz imansýz hevâ ehline Deccâl olmazýz
Yahya Bey

Bugünkü dilimizle ifade edilirse, karþýlýðý;

Çalýp çarpmayýz, bir hileye yönelmeyiz.
Dinsiz imansýz hýrs sahibine Deccâl
olmayýz.

Beyitteki kelimelerin anlamlarý;

Sâz: Hile.

Mâyýl olmak: Meyil vermek, sevmek, gönül
vermek, yönelmek.

Ehl-i hevâ: Hýrs sahipleri, nefis düþkünleri.
(Hýrs: Sonu gelmeyen arzu, istek. Nefs:
Ýnsanýn yeme içme gibi biyolojik ihtiyaçlarý).

Deccâl: Kýyametten az evvel çýkacak ve Hz.
Ýsa tarafýndan öldürülecek olan yalancý ve
zararlý þahýs, yalancý Mesih.

KAYNAKLAR

PALA, Ýskender(2007). Ansiklopedik Dîvan Þiiri
Sözlüðü. 637 sayfa. ISBN 975-8950-21-5, Kapý
Yayýnlarý, Ýstanbul.

DEVELLÝOÐLU, Ferit(1988) Osmanlýca-Türkçe
Ansiklopedik Lûgat. 8. Ofset baský, (1438+118)
sayfa, ISBN 975-7519-00-6,Aydýn Kitabevi,
Ankara.

Ýnternet'ten; Osmanlýca sözlük, Sözlük vb.
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aþlýðý  görür görmez  zihninizden
"Þiir hayatýmýzdan çekildi mi ki?"
sorusu gelip geçebilir þimþek
hýzýyla…

Böyle bir soruya takýlýp kalmamak i-
çin toplum yaþantýmýza ve günlük hayatý-
mýza bakmamýz gerekiyor zannýmca. Nin-
nilerimizde ne kadar þiir var? Düðünleri-
mizde ne kadar þiir söyleniyor? Sohbeti-
mizde, eleþtirimizde, ne kadar þiirimiz
var? TBMM'de ne kadar þiir var? Cami-
mizde, kýþlamýzda, okulumuzda ne kadar
þiirimiz var? 

Sorularý artýrdýkça ne yazýk ki bey-
nimizde oluþacak cevaplar "yok"larla ilgili
bir nitelik kazanýyor ne yazýkki.

Oysa bizim toplumsal yapýmýzda þi-
ir vardý yüz yýllar boyunca… Ninnilerimiz-
de þiir vardý bir kere. Çocuklarýn kapý önü

ya da sokak baþý oyunlarýnda saymacalar
vardý. Yani þiir vardý. Beþik baþlarýnda
masallar vardý. Masallarda tekerlemelere
ustaca yerleþtirilen þiirler vardý. Düðünle-
rimizde türkülerimiz vardý. Baðlamanýn
ezgisine emanet edilmiþ þiir vardý. Rama-
zanlarda mâniler söyleyen davulcular var-
dý. Çarþýda pazarda Pazar satýcýlarýnýn
aðzýnda  þiirin ilk basamaðýnda oluþturu-
lan kafiyeli ve mecazlý söz guruplarý var-
dý. Kýrkpýnar benzeri er meydanlarýnda
pehlivan duasý içerikli mânilerimiz, yani
þiirlerimiz vardý. Camilerdeki hutbelerde,
evlerdeki sohbetlerde sözü besleyen ve
güçlendiren dörtlükler, beyitler, mýsralar
vardý..

Bütün bunlar hayatýn doðallýðý içeri-
sinde dostlarýn muhabbeti ve sabrý süre-
since þiirli katkýlarla dantel dantel iþlenirdi
adeta… Ve sohbetler, yârenlikler, buluþ-

B

ÞÝÝR HAYATIMIZDAN
ÇEKÝLÝNCE

Masallarda tekerlemelere ustaca
yerleþtirilen þiirler vardý. Düðünlerimizde tür-
külerimiz vardý. Baðlamanýn ezgisine ema-
net edilmiþ þiir vardý. Ramazanlarda mâniler
söyleyen davulcular vardý. Çarþýda pazarda
Pazar satýcýlarýnýn aðzýnda  þiirin ilk basa-
maðýnda oluþturulan kafiyeli ve mecazlý söz
guruplarý vardý. Kýrkpýnar benzeri er mey-
danlarýnda pehlivan duasý içerikli mânileri-
miz, yani þiirlerimiz vardý.

”

“
Aþk Olsun

ÞERÝF KUTLUDAÐ

* Pamukkale Üniversitesi Öðretim Görevlisi / DENÝZLÝ
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malar bu katkýlarla tatlanýrdý… Güzelleþir-
di… Doyum olmazdý dinlemesine… Helva
sohbetlerini tatlandýran yalnýzca helvanýn
tadý olmazdý… 

Eleþtiri mi yapýlacak, hemen Þair
Eþref'ten, Ziya Paþa'dan bir beyit ya da
mýsra söyleniverirdi… Bir güzellik mi dile
getirilecek, Yunus'tan, Fuzuli'ye, Namýk
Kemal'den Yahya Kemal'e bir mýsra, bir
beyit ya da bir dörtlük seslendiriliverirdi…
Millî konular mý gündemde Mehmet A-
kif'ten, Necip Fazýl'dan, Arif Nihat As-
ya'dan, Niyazi Yýldýrým Gençosmanoð-
lu'ndan þiirler okunuverirdi…

Günümüzde býrakýnýz sade vatan-
daþlarýmýzý, üniversite mezunu nice mes-
lek mensubu dostlarýmýzda bile bulamýyo-
ruz dile getirdiðimiz güzellikleri…  TBMM
üyelerinde de göremiyoruz söz konusu
güzellikleri. Hele hele TBMM kürsüsün-
den millete seslenen nice parti temsilcisi-
nin aðzýndan bir mýsra, bir beyit bir dört-
lük duyabilmek mucize gibi bir þey…

Demekki insanýmýzýn, düþüncesini
derinleþtirmeye, duygularýný zarifleþtirme-
ye,  muhataplarýnýn gönlünü kazanmayla
ilgili bir kaygýsý yok… Hoþ, bir toplum bir-
birine benzer. Þiir varsa bütün toplumda
vardýr, yoksa, toplumda da yoktur. 

Günümüzde toplum olarak birbirimi-
zi dinlemeye sabrýmýz yoksa, bunun se-
beplerinden birisi hayatýmýzdan þiirin çek-
ilmiþ olmasýdýr. Bundan dolayýdýr ki ko-
nuþmalar duygusuz, içeriksiz ve mekanik-
tir. Bu durumda da insan ruhu böyle bir
konuþma ortamýndan haz duymamakta
bir an önce o ortamdan uzaklaþmak iste-
mektedir.

Toplumda her þeyin ekonomi
merkezli deðerlendirilir hale gelmesi, ru-
hun gýdasýný alacaðý sohbetlere ayrýlacak
zamanlarýn çeþitli mesleki kazanýmlar el-
de etmeyle ilgili  konulara ayrýlmasý maa-
lesef ruhu sohbetin getireceði hazdan da,
gýdadan da mahrum býrakmaktadýr.

Günümüzde þiirle ilgili sayýsal de-
ðerlerde oldukça yüksek rakamlarla kar-
þýlaþmaktayýz. Ýnternet ortamýnda  þiir ya-
zýyorum diyenlerin sayýsý yüz bin civarýn-
da dolanmaktadýr.. Þair olmayla ilgili eði-
limdeki ölçüyü de özel radyo ve televizy-
onlardaki son dönemin moda bir akým
þeklinde ortaya çýkan hikaye tarzý þiir
okumalarý oluþturmaktadýr. Özellikle ko-
nuya iliþkin ölçütlerdeki belirsizlik sebe-
biyle þiir adýna oluþan ortamla tanýþan
gençler daha iç dünyalarýnda doðru þiiri
oluþturamadan  mevcutlarla bir þiir dün-
yasý kurmaktadýrlar.Bunun sonucunda da
þiir adýna sosyal hayatýmýzdaki çeliþkileri
ifade eden arabesk yapý ortaya çýkmak-
tadýr.

Þiirin þahsi ve toplumsal hayatýmýz-
da tarihsel süreçteki hak ettiði yeri almasý
için öyle anlaþýlýyor ki, yeniden þiirle bu-
luþmak, þiirli bir dünya kurmak mecburi-
yetindeyiz.

Hani bir zamanlar "Bu milletin çoba-
ný da þairdir, sultaný da!.." diyorduk ya!.. O
günlerin geri gelmesi dileði ve duasýyla…

Konu þiir olur da þiire yer vermez-
sek olur mu?

O halde buyrun yepyeni ve taptaze
bir þiire…                     
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AÞK OLSUN
"Aþk olsun!" denilende,

Cemreler düþüverdi peþi sýra.

Havaya, topraða, suya…

Bir uyanýþ yaþandý evrende.

Toprak bahara durdu.

Çiçeklerle kaplandý her yan…

"Aþk olsun!" denilende,

Sular yürüdü dallara.

Dallar çiçeðe durdu.

Meyve açtý fidanlar…

"Aþk olsun!" denilende,

Aleme Adem kondu.

Adem Havva'yý buldu.

Habil'le Kabil'le dolarken her yan 

Leyla'yla Mecnun'a yandý her can…

"Aþk olsun!" denilende,

Aþka âþýk oldu insan.

Þâirler þiir yazarken

Türküler söyledi nice ozan…

"Aþk olsun!" denilende,

Aþký bulduðunu zannetti insan…

"Mutluyuz!.." diyerek baþlarken yolculuk.

Yine de dillerden düþmedi,

Gizliden gizliye  dualar:

"Aþk olsun!.."  "Aþk olsun!.."  "Aþk olsun!.." 

"Aþk olsun Mirim…  Aþk olsun!..." la

Süslendi rüyalar… Umutlar… ve bir nice  Hülyalar…

Þerif KUTLUDAÐ
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Karikatür sana tçýsý ve ayný zamanda
yýllardýr Millî Eðitim Bakanlýðýna ait öðretim
kurumlarýnda resim öðretmeni olarak görev
yapan Ýsmail Kar yeni görev yeri olan
Antalya-Side`deki, ilköðretim okulunda ders

dýþý etkinlik çalýþmalarýnda okul duvarlarýný öðrencilerle birlikte boyadýlar. Ancak bu
boyama iþi rastgele bir boyama olmadý.

Duvarlarý, Karikatürcü Ýsmail Kar`ýn ve ünlü çizigi film kahramanlarýnýn karikatür-
leri ile donattýlar ve
yeni çalýþmalarý Nas-
rettin Hoca tiplemeleri
ile devam edecek. Et-
kinliklere katýlan öðren-
cilerin çok mutlu olduk-
larý gözlendi. Ýþte etkin-
likte örnekler;

Ýsmail Kar
(Side/Antalya) 

kültür sanat

DUVARLARI TUVAL OLARAK
KULLANDILAR...

Karikatür Sanatçýsý öðretmen Ýsmail Kar ve öðrencilerinden
okul duvarlarýna karikatürler...
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BAÞSAÐLIÐI
Kýzýlcabölük Halkýndan Kabacýlarýn

HÜSEYÝN KOCAKABAK’ýn
Vefatýný öðrenmenin derin üzüntüsü

içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet,

ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

BÝZ

BAÞSAÐLIÐI
Kýzallarýn Tuzcu Hamdi Yýlmazlý Eþi

HASÝBE YILMAZLI’nýn
Vefatýný öðrenmenin derin üzüntüsü

içindeyiz. Merhumeye Allah’tan rahmet,

ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

BÝZ

Çalýþma: Ýbrahim Aydýn 

BAÞSAÐLIÐI
Türk Karikatür Sanatýnýn Duayenlerinden

EFLATUN NURÝ ERKOÇ’un
Vefatýný öðrenmenin derin üzüntüsü

içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet,

ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

BÝZ

BAÞSAÐLIÐI
Eski Baþöðretmen Sabri Uslu Eþi

BAHRÝYE USLU’nun
Vefatýný öðrenmenin derin üzüntüsü

içindeyiz. Merhumeye Allah’tan rahmet,

ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

BÝZ
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Prof. Dr. Ýsmail YAKIT
SDÜ. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi

ilindiði üzere, rakamlarý harflerle
ifâde etmek demek olan ebced'-
den hareketle, önem verilen bir
olayýn yýlýný göstermek üzere, bir

kelime, bir cümle, bir mýsra veya bir beyit
söyleme sanatýna tarih düþürme denir. E-
debî sanatlardan sayýlan tarih düþürmeye
divan edebiyatýnda "tarih düþürmek", "ta-
rih koymak", "tarih çekmek" veya "tarihle-
mek" gibi adlar da verilmiþtir. Tarih düþü-
ren kiþiye "müverrih" veya "tarihçi" den-
miþtir. Hatta ebced denince, çoðu kez ha-
týra "tarih düþürmek" gelmektedir. Arapça,
Farsça ve Türkçe düþürülen tarihler ara-
sýnda hem sayý hem de anlam bütünlüðü
açýsýndan Türkçe düþürülenler öndedir. 

Tarih hesaplamalarýnda telaffuza
deðil, hatta itibar edilir. Tarihi veren ifâde-
nin bütün harfleri hesaplanýrsa buna "tam
tarih", yalnýz noktalý harfleri hesaplana-
caksa "menkut", mücevher, gevher vs ta-
rih"; yalnýz noktasýz harfleri hesaplana-
caksa ona da "mühmel", "sade" veya "bî-
nukat tarih" denir. Harflerin sayý deðerleri-
nin toplamýnýn, istenen tarihi vermediði
durumlarda, bir önceki mýsrada, sonuca

kaç eklenip çýkarýlacaðý açýk veya gizli o-
larak belirtilir ki, bu tür tarihlere de "tami-
yeli tarih" denir. Tarih türlerinin kendi için-
de bir çok farklý þekilleri vardýr. Cem'an
kýrkýn üzerinde tarih formülünden bahse-
debiliriz.

Tarihî seyri içinde, tarih düþürmenin
kullanýldýðý takvim, tartýþmasýz Hicri tak-
vimdir. Çok az olarak Rumî ve Miladi tak-
vimler de kullanýlmýþtýr. Bir baþka ifadeyle
aslýnda revaçta olan takvim kullanýlmak-
tadýr. Dolayýsýyla biz de günümüzde baþ-
ta miladî olmak üzere her üç takvimi de
kullanýyoruz. Aþaðýdaki tarih manzumele-
rinde sadece Rumî takvim açýkca ifâde e-
dilmiþtir.

Tarih düþürme sanatýnýn en önemli
ismi, Ahmet Cevdet Paþa'nýn ifadesiyle
"üstâd-ý küll" lakabýný alan Adanalý Seyyid
Osman Sururî'dir. 322 sayfalýk Divan'ýnda
yer alan tarih manzumelerinin sayýsý
1872 olmakla birlikte, çok tarih veren mýs-
ra ve beyitlerle birlikte tarihlerinin sayýsý
2000'den fazladýr. Kendisinden sonra bu
sayýya eriþen olmamýþtýr. Divan sahibi þa-

EBCED HESABIYLA TARÝH
DÜÞÜRME SANATI

ÜZERÝNE

B
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ir Aynî'nin 547, Arif Nihat Asya'nýn 362,
Þair Þefik'in de 294  tarih manzumesi var-
dýr.  Bilinen ve bilinmeyen yaklaþýk iki bin-
den fazla müverrihin bulunduðu dikkate
alýnýrsa, tarih düþürmeciliðin Osmanlý dü-
þünce, sanat, þiir ve edebiyat'ýnda yeri
hemen fark edilecektir. Bu konuda daha
fazla bilgi almak isteyenler, tarafýmýzdan
kaleme alýnan oldukça hacimli "Türk-Ýs-
lam Kültüründe Ebced Hesabý ve Tarih
Düþürme", Ötüken, 2. Baský, Ýstanbul,
2003) adlý kitabýmýza müracaat edebilir-
ler.

Tarih düþürme sanatý az da olsa gü-
nümüzde bazý müverrihler tarafýndan de-
vam ettirilmektedir. Bunlardan biri bu sa-
týrlarýn yazarýdýr. Ýnsan için en zor þey, sa-
nýrým kendisi hakkýnda bir yazý hazýrla-
masýdýr. "Yakut" mahlasýyla gerek aruz ve
gerekse hece vezniyle kaleme aldýðým ta-
rih manzumeleri, bazý yerlerde neþredilse
de, düzenli olarak bir yýl boyunca her ay
"Türk Yurdu" Dergisinde "Yakut'tan
Tarihler" baþlýðýyla neþredildi. Yakut'un ta-
rihlerinin sayýsý, Mayýs 2008 itibariyle
755'dir

Bu sayýdan itibaren, her ay, Kýzýlca-
bölük için, o ayda meydana gelen, do-
ðum, ölüm, evlenme, sünnet ve  diðer ko-
nularda düþürdüðüm, ileride hacimli bir
kitap olarak neþredeceðim kitapta yer a-
lacak olan tarihlerimden birer demet sun-
mak istiyorum.

Bu arada, sevgili hemþehrilerim a-
rasýnda evliliklerini, çocuklarýnýn doðum
tarihlerini ve sünnetlerini veya sevdikleri-
nin vefatlarýný birer tarihle ölümsüzleþtir-
mek isteyenler olursa benimle irtibata ge-
çebilirler. Yardýmcý olmaya çalýþýrým.

KIZILCABÖLÜK ÝÇÝN 

YAKUT'TAN TARÝHLER

(Haziran Ayý)
Halil Akçakaya'nýn Vefatýna Tarihtir:

10. Haziran. 1985

Padiþah lakaplý, bað komþumuz Halil 

Amca da vâh!

Rahmet-i Hakk'a kavuþup ömrünü ikmâl 

eyledi

Geldi iki hemþehri söylediler tarihi Yakut:

"Bugün Padiþah Halil Akçakaya irtihâl eyledi"

1983+2=1985

Ýbrahim Dayýoðlu'nun Vefatýna Tarihtir:

12. Haziran. 1980

Hacý ebe derler, hoþ sohbet, nüktedan bir 

amcaydý

Rýhlet etmiþ bakâ bezmine, rahmet eylesin 

Allah

Söyledim nükte severlere tarih-i vefâtýný:

"Ýbrahim Dayýoðlu vefât eyledi bugün eyvâh!"

1980

Medine Yakýt'ýn Vefâtýna Tarihtir:

01.Haziran. 1990

Yakupoðlu Ali Dede zevcesi Medine Haným

Rahmet-i Rahman için durmayýp azm etmiþ

Hüdâ'ya

Namazý kýlýndýkta söyledi tarihi Yakut:

"Medine Yakýt terk edip fenâyý, gitti bakâya"

1990



Ömer Ayar'ýn Vefatýna Tarihtir:

22. Haziran. 2004

Sevimli bir baba dostunu daha kaybettik 

bugün

Rabbü'l-âlemin maðfiret eyleye mahþerde 

yarýn

Ýnsanoðlunun ömrü kurulan bir saate benzer

Takdir edilir Hakk tarafýndan zaman u ayarýn

"Ah" ile söyledi vefatýna tarihini Yakut:

"Ayarlanmýþ saati durdu bugün Ömer Ayar'ýn"

1998+6=2004

Ýsmail Dilmaç'ýn Vefatýna Tarihtir:

11.Haziran.2007

Mide kanserinden vefat eden teyzezâdem için

Haktan gelen bir emre karþý ben artýk ne 

söylerim

Namazýný kýldýkta söyledi tarihini Yakut:

Celiloðlu Hacý Ýsmail'i afv eyle sen Ya Kerim!

2007

Fikret Avcar'ýn Doðumuna Tarihtir:

03.Haziran.2007

Berber Fikret oðlu Ayhan'ýn oðlu olmuþ

Okusun, olmasýn babasý gibi berber

Geldi bir zât Sâl-i Rumî'den dedi tarih:

"Yâ Azîz! Fikret Avcar'ý eyle muammer"

1422+1=1423 R.                              2007

Hatice Uslu’nun Doðumuna Tarihtir:

18.Haziran.1997

Sacide'yle Hakký'nýn kýzlarý doðduðunda

Aldýlar Mevla'dan bir hayýrlý neticeyi

Geldi bir zat Yakut dedeye söyledi tarih:

"El-Metin, bereketli eylesin Hatice'yi"

1996+1= 1997

Hanönü Çeþmesinin Tecdidine
Tarihtir:

Haziran 1989

Eski Han'ýn önündeki tarihi çeþme

Ýsmail paralý ruhuna oldu tecdid

Söyledi Yakut iþrap edip menkut tarihi:

"Hanönü çeþmesi tecdidle oldu cedid"

1409 H.                                   1989
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ugüne kadar yaþadýðýmýz "enerji
darboðazlarýný aþmak için yalnýz
enerji üretimi üzerinde duruldu.
Her nedense hiç ulusal bir enerji
tasarrufu politikasý yapýlmasý dü-

þünülmedi. Oysa geliþmiþ ülkelerde uygu-
lanan tasarruf politikalarýný uygulayabilir
ve yýllardan beri "geliþmekte olan ülke"
olarak anýlmaktan kurtulup geliþmesini ta-
mamlamýþ ülkeler arasýna girebilirdik. 

Ülkemizdeki enerji tüketimi daðýlýmýna
bakacak olursak; 1997 yýlýndaki enerji tü-
ketimi; %35 konutlarda, %36 sanayide,
%21 ulaþýmda, %5 tarýmda ve %3 diðer
alanlarda olmuþtur. Konutlara ise enerji
tüketimi ortalama; %80 ýsýtma, %10 ban-
yo-mutfak, %10 ütü, TV vs. gibi cihazlar-
dadýr.   

Ülkemizin enerji ihtiyacýnýn yerli kay-
naklardan karþýlama oraný çok düþüktür.
Ýhtiyacýn yerli kaynaklarla karþýlama oraný; 

1998'de %38, 2000'de %34, 2010'da
% 30, 2020'de %25 olarak belirlenmiþtir.
Görüldüðü üzere kullandýðýmýz enerjinin
% 60-75'ini dýþarýdan satýn alma duru-
mundayýz. O halde bireysel ihtiyaçlarý-
mýzda yapmýþ olduðumuz etkin ve yerin-
de kullanma metodlarýný ulusal düzeydeki
bu ihtiyacýmýzda da kullanmalýyýz. Bu

metodlarýn genel adýný "ENERJÝ TASAR-
RUFU" olarak tanýmlayabiliriz. Bu bize, i-
leriki yýllarda enerjisiz ve karanlýkta kal-
mak gibi ilkellikleri yaþatmayacaðý gibi,
gerek ülkemizi sýk sýk yaþadýðý ekonomik
krizlerden kurtaracak, gerekse sahip ol-
duðumuz kýt kaynaklarýn en iyi þekilde
deðerlenmesini ve çevreyi gelecek nesil-
lere en az deformasyonla iletmemizi sað-
layacaktýr.

Geliþmiþ Ülkeler Enerji Sorununu
Nasýl Çözüyorlar?

Geliþmiþ ülkeler enerji yönünden baþ-
ka ülkelere baðýmlý kalmamak veya bu
durumu en aza indirmek, C02 emisyonu-
nu azaltmak, hava kirliliði vb. sebeplere
enerji tasarrufuna çok önem vermektedir.

Bu ülkeler özellikle Ulusal Enerji Tasar-
rufu Politikalarý benimsemiþlerdir. Bu poli-
tikalarda;

- Yalýtým, kalorifer tesisatý, ulaþým, sa-
nayi vb. alanlarda, 

- Kurallarý yenileþtirerek, 
- Bunlarý titizlikle uygulayarak, 
- Vergi indirimi, vergi ödeme kolaylýkla-

rý, kredi faizinde indirim, konut baþýna pa-
rasal yardým vb. uygulamalarý yaparak, 

- Yenilenebilir enerji kaynaklarýný yay-
gýnlaþtýrmak, 

KAYBOLAN ENERJÝ
KAYBOLAN GELECEKTÝR

B

Hüseyin Avni DAYIOÐLU
Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme Öðretmeni
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- Araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýný
destekleyerek, 

- Bilinçlenmeye önem vererek, enerji
tasarrufu üzerinde durmaktadýrlar. 

Örnek olarak; Fransa, 1973 yýlýna ka-
dar tükettiði enerjisinin 2/3'ü petrolden o-
luþan ve bunun da %75'ini ithal eden bir
ülke iken, uygulanan politikalar sonucun-
da 1973 yýlýndaki 129 milyon ton petrol it-
halatýný, 1984 yýlýnda 80 milyon tona,
1990 yýlýnda 60 milyon tona indirmiþtir.
Almanya'da ise 335. 561 konutta yapýlan
bir araþtýrmaya göre m2 kullanma alaný
baþýna ýsýtmak için kullanýlan fuel-oil mik-
tarý 1979'da 29,37 litre iken 1998'de
17,15 litreye düþmüþtür.

Örnekleri arttýrmak mümkün. Ancak e-
nerji tasarrufunu ulusal program halinde
düþünen ülkelerin geldikleri yerlere baka-
rak konunun öneminin kavrandýðýný düþü-
nüyorum.

Ülkemizde, yalýtým uygulamalarý ol-
masý gerektiði gibi yapýlsa (doðru detay,
doðru malzeme, doðru uygulama ve etkin
denetim) ekonomik sýkýntýlar sonucu bir
iki milyar dolar için düþtüðümüz durumla-
ra düþmek olanaksýzlaþýr. Zira, bu uygu-
lamanýn yapýlmasý sonucu, yalnýz konut-
lardan elde edilecek tasarruf miktarý yýlda
2 milyar dolardýr. Sanayi, ulaþým, tarým ve
diðer sektörleri de eklersek kaybýmýzýn
ne denli büyük olduðu daha iyi anlaþýla-
caktýr.

Ülkemizde, doðal gaz fiyatlarý ve KDV
oranlarý hakkýnda geçen kýþ yaþanan
tartýþmalar sýrasýnda maalesef tartýþma
taraflarýnýn hepsi, doðal gaz faturalarýný
oluþturan rakamlardan yalnýzca "Fiyat" ve
“KDV” oranlarýna bakmýþlar, hiçbiri "Mik-
tar" rakamýna bakmamýþtýr. Oysa bir fatu-
ra fiyat ve miktar’ýn çarpýmý ile düzenlen-
mektedir. Burada asýl olan, miktar olmalý
ve bunu azaltýcý önlemleri almalýyýz. Böy-
lelikle önce bireysel kazancý ve bunun so-
nucunda da enerji açýsýndan dýþa baðým-
lý bir ülke olarak bu baðýmlýlýðý azaltacak

toplumsal kazançlarý elde etmeliyiz.

Görüldüðü üzere binalarýmýzda alýna-
cak ýsý yalýtým önlemleri, yalýtýmlý konut-
larda yaþayanlarýn yalýtýmsýz konutlarda
yaþayanlara kýyasla daha az ýsýtma ve iþ-
letme gideri ödeyerek çok daha konforlu
hacimlere kavuþmasýný saðladýðý gibi, te-
sisatta saðlayacaðý kazançlarla da ilk ya-
týrým maliyetlerini azaltacaktýr.

Konutlarda Enerji Tasarrufu

1- Kýþýn insanlar bol ve kalýn giysilerle,
vücut ýsýsýnýn dýþarýya atýlmasýný önlerler.
Normal bir insan, 2,5 m2 bir deri alanýna
sahiptir. Hareket halinde kýþýn dýþarýya
saatte 100 kcal enerji atar. Bol giysilerde
vücutla dýþ hava arasýnda oluþan hava
boþluðu çok iyi bir izolasyon tabakasý teþ-
kil eder. 

2- Ülkemizde hemen hemen bütün ka-
zan daireleri bodrum katlarýnýn en kötü
bölümlerinde tesis edilmiþtir. Bu hacimler-
de kazanlar yanma için gerekli taze hava-
yý alamaz. Yanma eksik olur, verim düþer,
yanmamýþ gazlar çoðalýr. Ayný þekilde bu
gazlar dar, küçük ve kirli bacalarda boðu-
lur. Hava kirliliðine esas teþkil eden olay-
lardan biri budur. 

3- Evlerimizde; kazanlarý düþük sýcak-
lýkta gece-gündüz yakmak, gündüzleri ya-
kýp, gece söndürmekten daha ekonomik-
tir. Kýþ günleri; sýcak suyu haftanýn yedi
günü 42°C'da devamlý vermek haftada 3
gün vermekten daha ucuza mal olabilir. 

4- Antre, koridor, merdiven holü, bod-
rum ve kullanýlmayan kiler ve odalardaki
radyatörleri sökersek konforumuzdan hiç-
bir þey kaybetmeyiz. 

5- Her radyatöre termostatik vana
monte edilmeli ve uygun sýcaklýkta ayar-
lanmalýdýr. 

6- Kýþýn soðuk günlerde evin iç sýcak-
lýðý en çok 20°C konfor sýcaklýðýna ayar-
lanmalýdýr. 

7- Giyime dikkat edilmelidir. Özellikle
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yaþlý ve çocuklarýn giysilerini uygun seç-
mek gerekir. 

8- Odalarda; masa, sandalye ve yatak-
lar dýþ duvarlardan uzak tutulmalýdýr. 

9- Güney cephesi pencerelerden gün-
düzleri güneþ girmesi saðlanmalýdýr. Ge-
celeri bu pencereler pancur, perde ve rüz-

gârlýk ile kapatýlmalýdýr. 

10- Geceleri uyurken kalýn örtünerek
oda sýcaklýðý 15°C ila 18°C'ye düþürülme-
lidir. 

11- Güneþ alan camlar her gün temiz-
lenmelidir. Böylece Güneþin pasif ýsýtma-
sý saðlanýr. Bu cam önlerinde yeþil bitki ü-
retilmelidir. 

12- Gece, gündüz ýsýnan evler %50 -%
55 rutubetlendirilmelidir. 18°C ýsýnan bir
odanýn rutubetlendirilmesi halinde hisse-
deceðiniz sýcaklýk 20°C üstünde olacak-
týr. Çünkü, nemli hava sýcaklýðý daha iyi
tuttuðundan, buharlaþma azalacak vücud
daha az ýsý kaybedecektir. 

13- Çok soðuk günlerde özellikle yaþlý
ve çocuklar bal, þeker ve vitaminle takvi-
ye edilmelidir. Böylece bulunduklarý sý-
caklýktan 2°C fazla konfor hissedebilirler. 

14- Radyatörlerin üstleri ve önleri ka-
patýlmamalýdýr. 

15- Radyatör arkalarý yalýtýlmalýdýr.

16- Sýcak su olmayan günler banyo
radyatörü kýsýlmalýdýr. 

17- Perdelerin radyatör önünü kapat-
mamasýna dikkat edilmelidir. 

18- Kullanýlmayan oda, kiler antre ve
merdiven radyatörleri kapatýlabilir.

Sözün Özü; Yaþam mücadelesinin
her geçen gün zorlaþtýðý günümüzde, ül-
kemizin hiçbir ülkeden destek almaksýzýn
ayakta kalmasýnýn en önemli etkeni kay-
naklarýmýzý etkin þekilde kullanmakdýr.
Dýþ kaynaklarýn hepsinin gelecek nesille-
re büyük sorumluluklar yüklediði gerçeði
ile ilk önce bir "Ulusal Yatýrým Politikasý"
belirlemek ve bu doðrultuda zaten son
derece kýt olan kaynaklarýmýzý en etkin
þekilde kullanmalýyýz. Bu konuda atýlacak
her adým, yapýlacak en ufak bir yalýtým, bi-
zim ve özellikle çocuklarýmýzýn daha ra-
hat, daha refah ve her þeyden önemlisi
daha onurlu yaþamasýna yarayacaktýr.
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rof. Dr. Ýsmail Yakýt tarafýndan ka-
leme alýnan "Arþiv Belgeleri Iþý-
ðýnda Kýzýlcabölük" (Tuðra Mat-
baasý, Isparta, 2002) adlý eser Ký-
zýlcabölük'ün tarihini arþiv bel-

gelerine göre ele alan 220 sayfa, büyük
boy, kuþe kaðýda basýlmýþ bir belgesel ça-
lýþma. 1990-2002 yýllarý arasýnda tam on iki
yýl boyunca süren yoðun bir araþtýrma
dönemi sonucunda ortaya çýkan eserde
oldukça ilginç bilgi ve belgeler yer alýyor. Bu
yorucu dönemi, yazar önsözde þu cümleler-
le ifade ediyor; "Arþiv Belgeleri Iþýðýnda
Kýzýlcabölük" adýný verdiðimiz bu araþtýr-
maya 1990 yýlýnda baþlandý. 2002 yýlýnýn
baþýnda da son þekline ulaþtý. Aradan
geçen on iki yýl gibi uzun bir dönem, kimi
zaman yoðun çalýþmayla, kimi zaman da
beklemekle geçti. Zira, elde edilen el yazýlý
arþiv belgelerinin okunmasý, edinilen bilgi-
lerin teyit edilmesi âdeta iðneyle kuyu kaz-
mak gibi meþakkatli olurken, yeni tasnif
edilecek arþiv dosyalarýnda belki bazý bel-
geler çýkar diye beklemek zorunda da
kalýndý. Kýzýlcabölük kýrsal bir yerleþim a-
laný olduðundan, hakkýnda fazla arþiv bel-
gesi bulunan bir yer olmadýðýndan, Osmanlý
arþivlerinde ancak "Tapu tahrir" ve Temettu-
at" adlý mâli defterlerde istenen bilgilere
rastlandý. Her ne hikmetse Osmanlý, birçok
yerde yaptýðý gibi, Kýzýlcabölük'ü de sadece
vergi için hatýrlamýþ olmalý." 

Araþtýrmalar esnasýnda, Osmanlý
Devlet Arþivlerinden baþka, þimdi Tavas

Müftülüðü'ne devredilen eski Þeyhülislam-
lýk arþivi ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Arþiv-
leri, Tavas'taki nüfus kütükleri, Askerlik þu-
besindeki seferberlik defterlerinin yaný sýra
þahýslara ait özel arþivlerden de bir takým
bilgi ve belgeler de temin edilmiþ. Aynca, ta-
rihî; cami, çeþme kitabeleri, Kýzýlcabölük'ün
tarihî mezarlýðý taranmýþ ve tanýnmýþ bazý.
kiþilerin mezar taþlarý ve kitabeleri de kitaba
dahil edilmiþ. Yazar Kýzýlcabölük'e defalar-
ca gelip giderek kaynak kiþilerle de görüþ-

Arþiv Belgeleri Iþýðýnda

KIZILCABÖLÜK
P

Prof. Dr. Ýsmail Yakýt’ýn “Arþiv Belgeleri Iþýðýnda
Kýzýlcabölük” Adlý Eseri. Ýsteme Adresi:

www.ismailyakit.com

kitaplýk
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meler yapmýþ.

Elde edilen arþiv bilgilerinin tasnif edi-
lerek tablolar haline getirilmesi zor ve za-
man alýcý olmasýna raðmen günümüz bilgi-
leri ile  mukayeseye imkân verecek hale ge-
tirilmiþ olmasý da ayrý bir önem kazandýr-
mýþ.

"Arþiv Belgeleri Iþýðýnda Kýzýlcabö-
lük" adlý kitap baþlýca altý ana bölümden o-
luþmaktadýr:

Kitabýn birinci bölümünde, Kýzýlcaböl-
ük'ün tarihçesi ele alýnmýþ. Gerek rivayetle-
re gerekse belgelere göre Kýzýlcabölük'ün
adýnýn nereden geldiði, eski adlarýn neler
olduðu incelenmiþ. Bu arada Kýzýlcabölük'te
geçmiþte meydana gelen bazý önemli olay-
lara da yer verilmiþ.

Ýkinci bölümde ise Osmanlý Arþivlerin-
de Kýzýlcabölük konusu ele alýnmýþ. Burada
"Tapu Tahrir" defterleri ýþýðýnda II. Bayezit
dönemine kadar inilmiþ. "Ternettuat" defter-
leri de taranmýþ ve Kýzýlcabölük'ün üç ma-
hallesinin defterlerinin tamamý okunarak
bugünkü dile çevrilerek tablolaþtýrýlmýþ. Mi-
ladi 1844 yýlýndaki Kýzýlcabölüklülerin süla-
leleri, lakaplarý, ekonomik, sosyal ve kültü-
rel yapýlarý ortaya konmuþ. Böylece günü-
müzdeki her Kýzýlcabölüklünün, kendi süla-
lelerinin o yýllarda Kýzýlcabolük'te olup ol-
madýðý, lakaplarýnýn ne olduðu, deðiþip de-
ðiþmediði tesbit edilebilecek bir halde su-
nulmuþtur. Ýsteyen herkes geriye doðru 5.
veya 6. dedesini bulabilme, mal varlýðýný,
vergisini vs. öðrenebilme imkânýna sahip
olmuþtur. Ayrýca, nüfus kütüklerine göre Ký-
zýlcabölük konusu ele alýnarak bütün süla-
leler tek tek taranmýþ ve hangi sülalelerin
hangi soyadlarýný aldýklarý, ya da hangi soy-
adlarýnýn hangi sülaleye mensup olduklarý
kolaylýkla bulunabilecek hale getirilmiþ.

Üçüncü bölümde, askeri arþivler, ö-
zellikle de Tavas Askerlik Þubesi "Seferber-
lik Defteri" incelenmiþ, elde edilen bilgiler
Millî Savunma Bakanlýðý tarafýndan neþre-
dilen "Þehitlerimiz" adlý eserin ilgili yerleriy-
le karþýlaþtýrýlýp Birinci Dünya ve Ýstiklal

Harbi'nde Þehit düþen Kýzýlcabölüklülerin
tam bir listesi verilerek bütün bu bilgiler de
tek tek tablolaþtýrýlmýþ. 

Dördüncü bölüm, eski Þeyhülislamlýk
Arþivi ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Arþivleri-
ne dayanýyor. Bu arþivlerden istifade edile-
rek Kýzýlcabölüklü eski Tavas müftülerinin
dosyalarýndaki sicil bilgileri, varsa atama tu-
tanak ve kararnameleri vs. bütün belgeler
tercüme ve sadeleþtirmeleri yapýlarak bu
bölüme dahil edilmiþ.

Beþinci Bölüm, Ýçiþleri Bakanlýðý Arþi-
vinde Kýzýlcabölük adýný taþýmakta olup, bu-
rada Kýzýlcabölük Bucak (Nahiye) müdürle-
rinin elde edilebildiði kadarýyla bir listesi ile
1912'den bu yana Kýzýlcabölük Belediye
Baþkanlarýnýn isim listesi de yer almakta.

Altýncý bölümde ise geçmiþten günü-
müze Kýzýlcabölük konusu ele alýnmýþ. Bu
bölümde resimleriyle beraber, tarihî cami ve
çeþme kitabeleri ile tanýnmýþ bazý kiþilerin
mezar taþlarý ve kitabelerine yer verilmiþ.
Ayrýca tarihî fotoðraflar ile Kýzýlcabölük'teki
deðiþimin izlenmesi de saðlanmýþ.

Kitabýn en sonunda ulaþýlan arþiv
belgeleri yer almakta.

Osmanlý Arþivleri, Ýçiþleri Bakanlýðý
Arþivi, Tapu Kadostra Genel Müdürlüðü
Arþivi, Eski Þeyhülislamlýk Arþivi, Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý Arþivi, Tavas müftülük ar-
þivi, Tavas Nüfus Müdürlüðü Arþivi, Kýzýl-
cabölük Belediye Arþivlerindeki bütün bel-
gelerin taranmasý, birçok kiþiyle görüþül-
mesi, belge, fotoðraf temin edilerek bun-
larýn incelenmesi ve tasnifi gibi on iki yýllýk
çok zor ve zaman alýcý bir mesainin sonu-
cunda ortaya çýkan bu dev eserin Ýlgiyle
okunacaðýndan þüphemiz yok. 

Eser hakkýnda daha detaylý bilgi al-
mak ve eseri edinmek isterseniz www.is-
mailyakit.com adresinden yazara ulaþa-
bilirsiniz.

Bu eþsiz çalýþma için Prof. Dr. Ýsmail
YAKIT'a þükranlarýmýzý sunuyoruz.



haziran/08 Yýl: 1 Sayý: 152

ndokuz Mayýs Üniversitesi Yeni
Türk Edebiyatý profesörlerinden
Celâl Tarakçý ve Mustafa Özbal-
cý için Dr. Ahmet Cüneyt Issý ve

Dinçer Eþitgin editörlüðünde hazýrlanan
Prof. Dr. Celâl Tarakçý - Prof. Dr. Musta-
fa Özbalcý Armaðaný yayýmlandý.

Dergi yazarlarýmýzdan Dinçer Eþit-
gin'den aldýðýmýz bilgiye göre, hocalardan
gizli bir biçimde yaklaþýk iki yýldýr hazýrlýðý
süren armaðan kitaplar, 17 Mayýs 2008
Cumartesi akþamý, Samsun'da düzenle-
nen mütevazý bir törenle hocalara takdim
edildi. 

Prof. Dr. Celâl Tarakçý - Prof. Dr.
Mustafa Özbalcý Armaðaný, önsözde de
belirtildiði gibi "lisans, yüksek lisans ve
doktora öðrenimleri esnasýnda Prof. Dr.
Mustafa Özbalcý ve Prof. Dr. Celâl Tarak-
çý'dan ders almýþ öðrenciler tarafýndan"
(s. 7.) yazýlmýþ yazýlardan oluþuyor.

Kitabýn içeriðine geçmeden önce,
bu armaðan kitabýn orijinal bir tasarýmla,
Dinçer Eþitgin'in tanýmlamasýyla ikiz kitap
biçiminde yayýmlandýðýný hatýrlatmakta
fayda var. Arkalý önlü iki kitabý bir kitapta

toplayacak þekilde tasarlanmýþ olan Prof.
Dr. Celâl Tarakçý - Prof. Dr. Mustafa Öz-
balcý Armaðaný, lise yýllarýmýzdaki tek bir
defterde, edebiyat ve dilbilgisi ya da ma-
tematik ve geometri defterlerini toplayýþý-
mýzý hatýrlatarak, herkesi kendi öðrencilik
yýllarýna küçük bir gezintiye davet ediyor.

Dört bölümden oluþan her iki kitap,
öðrencilerinin tanýklýklarýyla açýlýyor. Bu
bölümde Prof. Dr. Celâl Tarakçý ve Prof.
Dr. Mustafa Özbalcý'yý, öðrencilerinin gö-
züyle birçok açýdan görme imkâný sunulu-
yor. 

Ýkinci bölüm, yurdun dört bir yanýn-
daki üniversite ve kurumlarda görev ya-
pan öðrencileri tarafýndan hocalarý Prof.
Dr. Celâl Tarakçý ve Prof. Dr. Mustafa Öz-
balcý'ya ithaf ettikleri makalelerden oluþu-
yor. Bu makaleler daha çok tahmin edile-
ceði üzere, edebiyata dair makaleler.
Prof. Dr. Celâl Tarakçý - Prof. Dr. Musta-
fa Özbalcý Armaðaný'nda edebiyat üzeri-
ne telif ve tercüme çeþitli teorik yazýlarýn
yaný sýra, Ali Zeki Bey, Fatma Karabýyýk
Barbarosoðlu, Fazýl Ahmet Aykaç, Hal-
dun Taner, Mehmet Âkif Ersoy, Mehmet

PROF. DR. CELÂL TARAKÇI
PROF. DR. MUSTAFA ÖZBALCI 

ARMAÐANI

O

Mert TÜRKELÝ



Emin Yurdakul, Mustafa Kutlu, Ömer
Seyfettin, Peyami Safa, Rasim Özdenö-
ren, Yahya Kemal Beyatlý ve Ziya Gökalp
gibi edebiyatçýlarýmýzla ilgili kayda deðer
yazý ve metin çözümlemeleri yer alýyor.

Bir kitap tanýtým yazýsý için çok gö-
rülebilir, fakat onlarýn vefasýna vefa gös-
termek adýna, kitaba emeði geçen bu öð-
rencilerin isimlerini biz de burada tek tek
anmak isteriz:

Adem Çalýþkan, Ahmet Cüneyt Issý,
Alpay Doðan Yýldýz, Avni Erdemir, Dinçer
Eþitgin, Dursun Ali Tökel, Emine Çelebi-
oðlu, Fikret Uslucan, Gülcan B. Çolak,
Gülsüm Tarakçý Gül, Hüsniye Zal Maya-
daðlý, Mehmet Aydýn, Mustafa Ayyýldýz,
Ramazan Gülendam, Ruhi Ýnan, Selçuk

Çýkla, Þaban Saðlýk, Þahin Köktürk, Þey-
ma Büyükkavas Kuran, Yavuz Bayram.

Üçüncü bölümde, Prof. Dr. Celâl
Tarakçý ve Prof. Dr. Mustafa Özbalcý'nýn
kýsa bir özgeçmiþiyle birlikte, yaptýklarý
çalýþmalarýn listesine (hazýrladýklarý ve
yönettikleri akademik tezler, kitaplar, yazý-
lar, konferanslar, akademik ve idari gö-
revler vs.) yer verilmiþ.

Fotoðraf albümünden oluþan dör-
düncü bölümde, Prof. Dr. Celal Tarakçý ki-
tabýnýn son sayfasý (s. 272.) ile Prof. Dr.
Mustafa Özbalcý kitabýnýn son sayfasýna
(s.192.) gelindiðinde bu iki akademisye-
nin birbirini kucaklayan fotoðrafý ile iki ki-
tap da birbirine kavuþmuþ oluyor.
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Prof. Dr. Celâl Tarakçý - Prof. Dr. Mustafa Özbalcý Armaðaný, 
(Hazýrlayanlar: Dr. Ahmet Cüneyt Issý - Dinçer Eþitgin), 

Birleþik Yayýnlarý, Ankara 2008, 464 s. ( 272 s. + 192 s. ) 
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vet artýk rahatýz. Nasýl mý? Ya-
zýyoruz, çiziyoruz, okuyoruz.
Hani demokratik ortamlarda
düþünce özgürlüðüne sahip  tüm
insanlar gibi. Hani dünya yüze-

yinde azýnlýðýn çoðunluða hükmettiði de-
mokrasiler var ya. Hani kimilerine düþün-
ce özgürlüðü, kimilerine de aman onlarýn
haklarýna tecavüz etme deniliyor ya. Ýþte
öle yazýyoruz. 

Aslýnda yukarýda bir sürü kelime
kullandým. Kelimeleri tek tek ele alýnca en
çok da TECAVÜZ dikkatimi çekti. Bende
mi bir gariplik var dedim. Ama yok.
Nasýl'ýn bir anlamý yok, de-
mokrasi tamamen anlam-
sýz, düþünce zaten gerek-
siz senin yerine düþünüy-
orlar, özgürlük  o sadece
yürüyüþlerde slogan, a-
ma tecavüz hayatý-
mýzýn her noktasýnda
var deðil mi? Gülme-
yin caným. Beni de ter-
biyesizlikle suçlama-
yýn. Dedik ya yazýyo-
ruz.

Bakýn þimdi in-
celeyelim. Aslýnda lebe-
lüp için oluþturduðumuz
özel metodu kullanalým.
Biz her þeyi üçe ayýrýyo-
ruz. Bundan sonra buna

lebelüp tarzý diyeceðiz. Bakýn bu arada
tarz da yaptýk. Nasýl mý? Mesela aþk. Üçe
ayrýlýr; ilâhi aþk, þehevi aþk, mesleki aþk
gibi. Eee, ele almýþken tecavüzü de üçe
ayýralým. Cinsel tecavüz, demokratik te-
cavüz, romantik tecavüz. Valla baþardýk
üçe ayýrmayý artýk detaylar kolay deðil
mi? Yaz babam yaz. Konu geniþ, hava
güzel, parmaklarýmýz çalýþýyor, beyin eh
fena deðil, yaz babam yaz.

Þimdi kendimizi bir ülkede kabul
edelim ve bu ülkenin üç komþusu,  iki
müttefiki olsun.  Ve ülkemiz demokrasi ile

yönetiliyor. Sadece üç yöneti-
cisi var; bir cumhurbaþkaný,

bir baþbakan birde her
þeye bakan. En önemli
bakan her þeye bakan.
Ve tabiî ki bu ülkenin
halký var. 20 kiþi kül-

türlü, okumuþ, muhafa-
zakar insan, 17 kiþi

sosyal demokrasiye
inanmýþ insan, 5 ki-
þi çoook farklý de-
ðerlerle yetiþmiþ
hatta komþu ülke-
nin birisinin deðer-
lerini kendine yakýn
gören insan, 52 kiþi
de köylü ve iþçi, bir
de hiç mi hiç uyum-
suz, komþu ülkelere
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sürekli aðlayan, þikayetçi
olan,  soyu sopu belli de-
ðil 3 kiþi. Ýþte 100 kiþilik bir
ülke .

Bu nereden çýktý
þimdi durduk yerde ülke
kurduk ya. Konumuz teca-
vüzdü deðil mi? Tabii ki te-
cavüz bugün onu çözmeli-
yiz. Cinsel tecavüz malum
kötü, iðrenç ve fiziksel bir
þey. Hani eski Türk filim-
lerinde ki sütçüyü falan hatýrlayýn. Eski
Türk filimleri deyince bakýn bu da bir konu
hatýrlatýn da bunu da iþleyelim. Allah tüm
kullarýný sütçüden, pardon tecavüzden
korusun. Romantik tecavüz de ne deme-
yin. Anlatýnca anlarsýnýz. Hani þu aþklar
var ya karþýlýklý, hani flörtler var ya iþte or-
da ipin sapýtmýþý. Adý tecavüz deðil de
baþka þey oluyor. Ýþte o yüzden de ro-
mantik dedik. Eskiden el ele tutuþtun mu
tamam dý, zafer edasýyla kükrerdi erkek.
Þimdi tutuþulan, iþte o romantik tecavüz
oluyor. Sanýrým anlattým. Bak dedim ya,
yaz babam yaz.

Demokratik tecavüz ise en kötüsü
bence. Ýþte bu; yaz babam yaz, konu de-
mokrasi, yazdýðýmýz yer bilgisayar kaðýt
bitti derdi yok, yaz babam yaz. Neden mi
en kötüsü? Hem tecavüze uðruyor hem
de hissetmiyorsunuz.  Adý demokrasi olu-
yor. Çoðunluðun azýnlýða hükmetmesi.
Tabi demokrasi geniþ kavram; toplum var,
kapital var, kanunlar var, iþçi kesimi var,
iktidar var vs. var oðlu var. Bunlarýn iliþki-
lerine de belirli çerçevede demokrasi di-
yoruz. Yeri gelmiþken bir fýkra anlatayým.
"Çocuk babaya sormuþ baba demokrasi
diye bir þey var nedir o? Baba demiþ ki
oðlum demokrasi geniþ bir kavram bak
ben sana bazý kavramlar söyleyeyim sen
onlarý akþam düþün yarýn kahvaltýda ben
sana demokrasiyi anlatayým. Þimdi bu
evde parayý kim kazanýyor? Ben, yani
ben kapitalim. Evde kararlarý kim veriyor?

Annen. Annen de hükümet. Ýþlerimizi kim
yapýyor? Hizmetçimiz. O da iþçi. Peki bu
ortamda kim yaþýyor? Tabiî ki sen. Sen de
vatandaþsýn. Peki bizim geleceðimiz kim?
O da küçük kardeþin. Neyse akþam yat-
mýþlar ama çocuðun kafasý karýþýk. Gece
bir ara kardeþinin aðlamasý ile uyanmýþ.
Gidip bakmýþ küçük kardeþi altýný pisle-
miþ.  Annesine haber vermek istemiþ git-
miþ yatak odalarýna baba yok, anne horul
horul uyuyor. Uðraþmýþ anneyi uyandýra-
mamýþ. Tam o sýrada hizmetçinin oda ka-
pýsýnýn açýk olduðunu görmüþ. Yavaþça
gitmiþ. Bir de ne görsün? Babasý hiz-
metçiyle beraber. Çocuðun kafasý karýþ-
mýþ. Düþünceli biçimde yatmýþ. Sabah
kahvaltý da babasý artýk yorumladýysan
ben sana demokrasiyi anlatayým demiþ.
Çocuk, gerek yok baba ben akþam çöz-
düm demokrasiyi demiþ. Ve baþlamýþ an-
latmaya; kapitalist sýnýf iþçi sýnýfýnýn üs-
tünde, hükümet horul  horul  uyuyor, va-
tandaþ endiþeli, gelecek bo.. batmýþ."

Yaz babam yaz. Sevgili okurlar ger-
çi bazý kavramlar deðiþti ama bize uygu-
lanan demokrasi aþaðý yukarý bu demok-
rasi. Yaz babam yaz ve yazacaðýz.

Yukarýda bahsettiðim ülkeyi unut-
tum sanmayýn. O da gelecek sayýmýzda...

Haaa þimdiden söyleyeyim, o ülkeyi
düþünün ve kendinize bir yer bulun baka-
lým nelerle karþýlaþacaksýnýz. Bir de ma-
tematiði unutmayýn o ülkede sayýlar var,
oranlar var, 47 ler falan mesela...
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e-hayat

Garisarlý (Deli)
Amad'ý Sevenler

Grubu

Hemþehrimiz Ahmet
Alper TATCI tarafýndan
kurulan grubun yöneticili-
ðini Ahmet Alper Tatcý,
Hamit Tatcý ve Osman

osyal paylaþým aðý alanýnda
günümüzün en popüler
sitelerinden biri haline gelen
Facebook baþdöndürücü bir

hýzla büyümeye devam ediyor.

Amerika’da Mark Zuckerberg isim-
li bir üniversite öðrencisi tarafýndan
üniversitelilerin iletiþimini saðlamak a-
macýyla kurulan Facebook daha sonra
tüm yaþ gruplarýnýn ilgisini çekmeye
baþladý ve bir çok ülkeye yayýldý. Kýsa
sürede dünyanýn en çok ziyaret edilen
yedinci sitesi haline geldi. Çýð gibi büyü-
yen Facebook, sosyal paylaþým siteleri-
ni adeta farklý bir boyuta taþýdý. 

ABD’de 10 milyar dolar fiyat bi-
çilen Facebook’un en büyük özellikleri a-
rasýnda yeni arkadaþlar edinmek, eski

arkadaþlarýnýza ulaþmak, kullanýcýnýn
kendi seçtiði uygulamalarla yaþamýný
bilgisayar ekranýna dökmesi ve üyelerin
çeþitli gruplar kurarak insanlarý ilgi alan-
larýna göre buluþturmasý sayýlabilir. 49
milyon kullanýcýya ulaþan günde ortala-
ma 150 bin kiþiyle sanal alemin yeni yýl-
dýzý olan Facebook.com’da  yaklaþýk
500 bin grup bulunuyor.

Birçok Kýzýlcabölük’lü Facebook’
da bireysel olarak yer almanýn yanýsýra
oluþturduklarý gruplar ile de biraraya ge-
liyor. Teknolojiyi ve çaðdaþ yaþamý ya-
kýndan takip eden, kolayca uyum sað-
layabilen Kýzýlcabölüklüler burada da
kendilerini gösteriyor ve açtýklarý bu gru-
plarla sanal alemde zenginliklerimizi tüm
dünyaya gösteriyorlar. Ýþte bu gruplar-
dan tesbit edebildiklerimiz. 

KIZILCABÖLÜK’LÜLER 
FACEBOOK’TA

KIZILCABÖLÜK ÝLE ÝLGÝLÝ GRUPLAR

S



57haziran/08 Yýl: 1 Sayý: 1

San yapmakta. Kýsa sürede 208 üyeye
ulaþan grup Kýzýlcabölüklü olmayanlarýn-
da ilgisini çekmiþ olacak ki birçok yöreden
üyesi var. Grubun tanýtým yazýsýnda miza-
hi bir üslup ve þive kullanýlmýþ. 

“Haden gari tum Davazlýla, Gýzýca-
bölüklüle, Gariðsarlýla, Makýflýla, yetivesin
hu hasýmlik gari. Biyerlerden hýsmýz zati.
Olmadý feysbuktan hýsýmýz. Deeverin,
yaaþanmeyin, geliverin... (Tavas, Kizilca-
boluk, Vakif, Karahisar)

Feysbukta bi bu eeeesiðdi töbe
oossun ama garisarlý amad tavas ova-
sýnýn ortag paydasý kimbili hangimiz azý-
ðýmýzý payleþdik hangimiz bi cuvare vee-
dik ; bi baksen davazda bi baksen makýf-
da bi baksen gýzýlcabölükte. bu grubu a-
çerkenki amecimiz amadý tannýyan her-
kez bi þekilde birbirlerini tanýbbadýr ozed-
le bu gurub davaz ovasýnýn ve çevresinin
gurubu bu yüzden çevrenin sevilen insaný
garisarlý amadý gurubun ismi goyuvedik
buyrun geliiin” çaðrýsýyla yola çýkan
grubun amacý güzelliklerimizin ve deðer-
lerimizin tanýtýlmasý, yaþatýlmasý.

Kýzýlcabölük Grubu

Kýzýlcabölük grubu-
nun kurucu ve yöneticileri
hemþehrilerimiz Þenol ve
Varol Uçar. “haden ga-
ri!!!!!!” sloganýyla yola
çýkan grubun 176 üyesi

var. Bu kadar Kýzýlcabö-
lük’lüyü Facebook’da bi-
raraya getirip iletiþim kur-
malarýný, kaynaþmalarýný
saðlamak azýmsanacak
bir þey olmasa gerek.
Anasayfada yer alan
Kýzýlcabölük’ün Tarihçesi
yazýsý ile de kasabamýzýn

tanýtýmýna yaptýklarý katký oldukça büyük.
Kýzýlcabölük grubunun Facebook’taki
sayfasýnda ayrýca kasabamýz ile ilgili
fotoðraflar da yer alýyor. Tarihçemiz ve þi-
vemiz ile ilgili yazýlar da okumaya deðer.

Kýzýlcabölüklüler Grubu

Hemþehrimiz Tülin Erçelebi tarafýn-
dan kurulan Kýzýlcabölüklüler grubunun
74 üyesi var. 

Grup sayfasýna girince sizi karþý-
layan el tezgahý özellikle Kýzýlcabölük dý-
þýndaki hemþehrilerimizi hemen köyümü-
ze götürüyor. Kýzýlcabölük’lü olmayanlara
da kasabamýzýn tanýtýmýný hiçbir yazýya
gerek kalmadan yapýveriyor adeta. 

“Bu gurubu birbirini tanýmayan
Kýzýlcabölüklü hemþerilerin tanýþmasý ve
kaynaþmasý için açmýþ bulunuyorum. Bu
ulvi görevimde bana destek verip gruba
üye olduðunuz için teþekkürler... Hadi
buyrun kaynaþalým.” sözleriyle tüm Ký-
zýlcabölük’lüleri davet eden Tülin Erçelebi
hemþehrimize de teþekkür ediyor ve
baþarýlar diliyoruz.
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Nerelisin Diye Sorunca
Kýzýlcabölüklüyüm Diyenler Grubu

Yeni açýlan gruplardan birisi de
“Nerelisin Diye Sorunca Kýzýlcabölük-
lüyüm Diyenler Grubu”. Kýzýlcabölük’lüle-
rin yanýsýra, yolu Kýzýlcabölük’ten geçmiþ
olan herkesi biraraya ge-
tirmeyi hedefleyen grubun
sahibi Avni Gökoðlan. “Ký-
zýlcabölük sevdalýlarý, çe-
þitli þehirlerde okuyan,
oturan ama oralardan tat
alamayan ve ille de Kýzýl-

cabölük diyenler, Kýzýlca-
bölüðün havasýna suyuna
doyamayanlar burada
buluþalým.” sloganýyla
yola çýkan grubun say-
fasýnda kasabýmýzla ilgili
resimler de yer alýyor. 

Denizli - Kýzýlcabölük Grubu

Facebook’taki kasabamýzý tanýt-
mayý amaçlayan gruplardan bir diðeri de
Denizli-Kýzýlcabölük grubu. Henüz çok
yeni olan grubun yararlý hizmetlerde bulu-
nacaðýna inanýyoruz. 

Kýzýlcabölük Cumhuriyet Ýlkokulu
Mezunlarý Grubu

Kýzýlcabölük Cumhuriyet Ýlkokulu’n-
dan mezun olmuþ hemþehrilerimizi
biraraya getirmeyi amaçlayan grubun
kurucusu ve yöneticisi Ömer Varlýoðlu
hemþehrimiz. Þu an on yedi üyesi olan
grupta mezunlar biraraya gelerek okul

anýlarýný paylaþýyor. Yakýnda bütün
mezunlarý biraraya toplayacaðýný um-

duðumuz grup herkesi
anýlarda güzel bir yolcu-
luða çýkaracak gibi görü-
nüyor.

Kýzýlcabölük Atatürk
Ýlkokulu Grubu

Bir baþka okul gru-
bu da Kýzýlcabölük Atatürk

Ýlkokulu. Ayþe Tercan’ýn kurup yönettiði
grubun þu an on beþ üyesi bulunmakta.
Ayþe Tercan tüm Atatürk Ýlkokulu mezun-
larýný “Benden baþka mutlaka birileri
olmalý” sloganýyla grubuna davet ediyor. 

KIZILCABÖLÜK’TEKÝ  EÐÝTÝM KURUMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ GRUPLAR
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Kýzýlcabölük Mehmet Akif Ersoy
Ýlköðretim Okulu Mezunlarý Grubu

Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim okulu
mezunlarýný biraraya getirmeyi hedef-
leyen grubun kurucusu ve yöneticisi Halil
Aydýnlýk.

Kýzýlcabölük Yaþar Öncan Lisesi
Mezunlarý Grubu

Yaþar Öncan Lisesi’nden mezun
olanlarýn buluþtuðu grubun þu an için do-
kuz üyesi var.

Kýzýlcabölük Endüstri Meslek
Lisesi Mezunlarý Grubu

Endüstri Meslek Lisesi Mezunlarýný
biraraya getirmeyi hedefleyen grup
henüz çok yeni. Grubun kurucusu
Himmet Bala’ya baþarýlar diliyoruz.  

Hemþehrimiz Mustafa Tatcý’nýn
Çalýþmalarý Facebook’ta da Büyük

Ýlgi ve Takdir Görüyor

Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr.
Mustafa Tatcý’nýn çalýþmalarý hem ülke-

mizde hem de yurt dýþýnda oldukça büyük
bir ilgiyle takip ediliyor. Facebook’ta da
hocamýzýn Yunus Emre Enstitüsü,
Hallâc-ý Mansûr Enstitüsü, Yunus
Emre Vakfý gruplarýyla Facebook’taki
edebiyat ve tasavvuf meraklýlarýný

biraraya getiriyor. 

Kýzýlbörk Grubu

Dergimizin de kendi
web sitesinin yanýsýra Face-
book’taki hemþehrilerimizle
daha rahat iletiþim kurabil-
mek için Kýzýlbörk adýyla bir
grubu var. Grubun Kýzýlcabö-
lük’lü olan olmayan çok kiþi
tarafýndan ilgi görmesi ve üye
sayýsýnýn artmasý oldukça se-
vindirici.  

KIZILCABÖLÜK’LÜLERÝN KURDUÐU GRUPLAR
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Avrupa Konseyi, yediyle 10 yaþ
arasý çocuklarýn her türlü þiddetten
korunmasýna yardýmcý olmak amacýy-
la internette bir oyun sitesi kurmuþtur. 

Konseyin "Çocuklar Ýçin Ço-
cuklarla Birlikte Bir

Avrupa Ýnþa Edelim" pro-
gramýnýn bir parçasý olan
ücretsiz oyunda hedef,
çocuklarýn interneti
eðlenerek öðrenmeleri ve
akýllý kullanýcýlar olmalarý
saðlamaktýr. "Vahþi Web

Ormaný" isimli oyunda çocuklarýn
görevi eðlence, barýþ ve özgürlük kenti olan "E-

kent"e ulaþmak olarak belirlenmiþtir.  Kente ulaþabilmek için Vahþi
Web Ormaný'ndan geçmek, buradaki tehlikelere dikkat etmek ve yolda beliren

"bilgi, özel yaþam, güvenlik ve farkýndalýk jetonlarýný" toplamak gerekmektedir. Türkçe,
Fransýzca, Ýspanyolca, Fince, Almanca, Portekizce, Ýtalyanca, Lehçe, Yunanca, Rusça,
Macarca, Fince ve Hollandaca olmak üzere 13 dilde oynanabilen oyuna www.wildweb-
woods.org adresinden ulaþýlmaktadýr.

Avrupa Konseyi’nden Çocuklara
Þiddet Karþýtý Ücretsiz Oyun 

biz çocuk
“Ben dostlarýmý ne kalbim-
le ne de aklýmla severim.
Olur ya kalp durur, akýl
unutur. Dostlarýmý ruhumla
severim. O ne durur, ne de
unutur.” 

MEVLÂNÂ
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sizden gelenler
Deðerli Okurlarýmýz,
Bir çok okurumuz dergimizi tebrik ederken ne tür katkýda bulunabileceklerini

soruyorlar.
Dergimize, paylaþmak istediðiniz her tür çalýþmanýzý gönderebilirsiniz. Yazý,

resim, þiir, öykü, karikatür vb. Ayrýca Kýzýlcabölük ile ilgili özellikle eski fotoðraflarý
bekliyoruz. 

Ayrýca, böyle bir yayýnla ilgileneceðini düþündüðünüz Kýzýlcabölük’ lü olsun
olmasýn herkese dergimizi ulaþtýrabiliriz. Mail adreslerini bize bildirmeniz yeterli.

Deðerli Kardeþlerim,

Öncelikle candan tebriklerimi sunmak isterim...

Son derecede güzel düþünülmüþ, planlanmýþ ve hazýrlanmýþ
bir dergi ile karþýlaþtým...Ýnanýn çok sevindim...

Küçük beldelerin en önemli þanslarýndan birisi kendi
entellektüellerini yetiþtirebilmiþ olmalarý gerçeðidir.

Bunu baþarabilen beldeler kendi dünyalarý ile bugünün ve
yarýnlarýn dünyasý arasýnda çok saðlam bir köprüyü de kurmuþ
oluyorlar...

Kýzýlcabölük adýna yola çýkan her biri ayrý bir deðer olan
sevgili dostlarýmýzýn bir ömürlük birikimleriyle ortaya koyduklarý
BÝZ'de biz olabilme misyonu ülkemizde rol modeli oluþturacak bir
olgunluk ve nitelikle  "Merhaba!.." demiþ dünyaya...

Yolunuz açýk olsun...

Biz BÝZ'de bizi bulduk 

Gelenlere selâm olsun!...

Biz BÝZ'le hoþluk bulduk,

Dolanlara selâm olsun!..

Sevgi... Saygý... ve Selâmlarýmla...

Þerif KUTLUDAÐ

Pamukkale Üniversitesi Öðretim Görevlisi / DENÝZLÝ
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Kýzýlcabölük’ün Almanya’daki baþarýlý
isimlerinden biri ve gururu, Grup Pamukkale
dýþarýda yaþayan hemþehrilerimizin Kýzýlca-
bölük özlemini bir kez daha vurguluyor.
Can’ýn çaðrýsýna birlikte kulak verelim. 

Deðerli Kýzýlcabölüklü Arkadaþlarým,

Bu yapmýþ olduðunuz çalýþmadan do-
layý sizleri tebrik etmek istiyorum! E-Dergi sa-
yesinde yurtdýþýnda da olsak daha yakýn ola-
caðýz köyümüze. Tek arzum köyümüzü iyi ta-
nýtmak ve yurtdýþýnda da yakýn olmak. 

Dergimizin herhangibir kösesinde "Al-
manya’dan Mektup Var" baþlýðý altýnda çeþitli
haber, yazý, duyuru gibi faliyetlerle katkýda bu-
lunmayý seve seve isterim. 

Bu konuda baþka ilçe ve ya da kasaba-
dan olanlar bizden bir adým daha ilerideler bu-
rada. Bizim web sitesinde de görebileceðiniz
gibi her sene Almanya’da büyük festival yapýp
merkezî bir yerde buluþuyorlar ve köyleri için
yardýmda bulunuyorlar. 

Ben tam bir sene önce bizim Belediye-

den “Lütfen bana yurtdýþýnda yaþayan tüm
Kýzýlcabölüklülerin isimlerini ve mümkünse i-
kâmet adreslerini bildirin.” diye yardým ve
destek istedim. Malesef hiç birþey olmadý! 

Ýlk sayýnýzda bunu dile getirirseniz ben-
ce çok iyi olur. 

Yurtdýþýnda yaþayan tüm Kýzýlcabölük-
lüler internete týklasýn ve kayýt olsunlar, böy-
lece birlik ve beraberliðe bir adým daha yakýn
olmuþ oluruz ve toparlanýrýz. Belki de köyü-
müz için küçük küçük projeler gerçekleþtire-
biliriz.

Ýþlerinizde caný gönülden baþarýlar di-
ler, benim de buradan yapabileceðim herhan-
gibir þey olursa seve seve koþarým. 

Can Ýnaç 

Allianz Deutschland AG Sigorta ve Finans 
Danýþmaný Email: candemir.inac@allianz.de 

www.grup-pamukkale.de 
E-Mail: can.inac@arcor.de 

ALMANYA’DAN MEKTUP VAR
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Merhaba;

Ben ve benim gibi uzak þehir-
lerde olanlar için müthiþ bir fýrsat.
Memleket aðzýyla memleket tadýnda
haberlerle yayýn hayatýna baþ-
layacaðýnýzdan eminim. Bu yolda
emeði olan herkesi yürekten tebrik
ediyorum. Bu dergiye üye olmak için
gereken þartlarýn ne olduðu ile ilgili
bana bilgi verebilirseniz sevinirim.

Bunun yaný sýra katkýda bulu-
nabileceðim konular olursa seve se-
ve yardýmcý olurum. Teþekkürler

Halil Uður Somuncu

Böyle bir dergi yapý-
lanmasý çok keyifli umarým
hevesiniz daim ve kalýcý o-
lur. Baþarýlar dilerim. Bu a-
rada memleketimin dergi-
sini elimden geldiðince
desteklemeye hazýrým.
Selametle....

Ýbrahim Aydýn 

“Sizin Kazancýnýz
Kýzýlcabölük’ün
Kazancýdýr.”

Firmanýzýn etkinliklerini, ürünlerini, iletiþim bilgilerini
gönderin

REKLAMINIZI TASARLAYALIM, 
YAYINLAYALIM.

Reklam Verdiðiniz Taktirde Firmanýzýn Broþürünü Ücretsiz Hazýrlayýp
Belirttiðiniz Sektör, Kiþi ya da Kurumlara 

Ücretsiz Gönderiyoruz.

Ýletiþim: kizilbork@kizilbork.com
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YAYIN ÝLKELERÝ

w bÝZ DERGÝSÝ internet üzerinden yayým yapan yaygýn, süreli bir e-

dergidir. Her ayýn ilk günü çýkmasý plânlanmýþtýr. 

w Derginin içeriði kültür, sanat, doða, nostalji aðýrlýklý olmakla beraber;

T.C Anayasasýna, kiþisel hak ve özgürlüklere, genel ahlâk kurallarýna ay-

kýrý olmamak þartýyla her tür çalýþma gönderilebilir. 

w Gönderilen çalýþmalarýn içeriðinden eser sahibi sorumludur. Yayýn ku-

rulu yazýlarda deðiþiklik yapabilir. 

w Gönderilen eserlerde alýntý yapýlmýþ ise eser sahiplerinin yaptýklarý alýn-

týlarý belirtmeleri zorunludur. Referans belirtilmeden yapýlan alýntýlarýn

sorumluluðu her durumda eser sahibine aittir. 

w Yayýnlanan çalýþmalarýn tüm telif hakký eser sahibine ait olmakla birlik-

te, dergimizden yapýlan alýntýlarda kaynak olarak bÝZ Dergisi adý anýl-

malýdýr. 

w Telif hakkýna saygý duymamýza raðmen, dergimizin maddi getirisi olma-

dýðýndan telif ücreti ödenmemektedir. Ürün gönderenler, bÝZ Dergisi'nde

ve www.bizdergi.com, www.kizilbork.com adreslerinde yayýmlanan ve

yayýmlanacak çalýþmalarý için telif ücreti talep etmeyeceklerini kabul

etmiþ sayýlýr. 

w Eserlerin konusu ne olursa olsun, hiçbir tüzel ya da gerçek kisiye ya da

kuruma hakaret niteliði taþýmamalý, herhangi bir bireyi ya da topluluðu

küçük düþüren, rencide eden ve küfür içeren nitelikte olmamalýdýr. 

w Dergimize, yazýlarýn yanýsýra yukarýdaki kurallara uymak þartýyla her tür

görsel öðe ve tasarým çalýþmasý gönderilebilir. Ancak özellikle Kýzýlcabö-

lük'e ait fotoðraflarda, ileride bilimsel çalýþmalara kaynak olabileceði dü-

þünülerek mümkün olduðunca renk deðiþimi, photoshop filtreleri vb. uy-

gulanmamýþ olmasýnýn daha yararlý olabileceði düþünülmektedir. 

w bÝZ Dergisi'ne ve www.bizdergi.com, www.kizilbork.com sitelerine çalýþ-

ma gönderenler/gönderecekler bu kurallarý kabul etmiþ sayýlýr.






