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incent Willem Van Gogh, 1853-1890 yýllarý arasýnda yaþamýþ ve resim

sanatýnda çýðýr açmýþ önemli bir ressam. Çalýþmalarý kendi dönemin-

de yeterince anlaþýlamayan Van Gogh'un çok beðenilen eserlerinden

biri de “Dokuma Tezgâhý” adlý tablosudur. Bugün Hollanda Devlet Mü-

zesinde bulunan bu resim 1884 yýlýnda çizilmiþtir. "Tezgâh" kelimesi Kýzýlcabö-

lüklüler için çok þey ifade eder. Çoðumuz tezgâh çukurunda doðup büyüdük.

Bir çok büyüðümüz tezgâh sesleri arasýnda göçüp gitti bu dünyadan. Dokuma

tezgâhlarýnýn ibadet edercesine çýkardýðý o ahenkli sesler hangimizin kulaðýn-

da yer etmedi ki. Bizler için âdeta kutsal sayýlabilecek bu ekmek teknemizi bir

de Hollandalý ressamýn fýrçasýndan görmenizi istedik. Kapakta kýsmen yer alan

tablonun tamamýný ve Van Gogh’un trajik yaþamýndan bir bölümü kültür-sanat

sayfamýzda bulabilirsiniz. Bu muhteþem eseri görünce “Van Gogh ta Kýzýlcabö-

lüklü müydü?” diye düþünmeden edemiyor insan, deðil mi? 

***

Dergimizin ilk sayýsý büyük ilgi gördü. Bu ilgi gücümüze güç kattý. Ýkinci sa-

yýda sizlere daha güzel bir dergi sunmak için gayret gösterdik. Bu sayýda ara-

mýza yeni katýlan yazarlarýmýz da var. Pamukkale Üniversitesi Öðretim Üyesi,

hemþehrimiz Dr. Muharrem Ök; sýcak, samimi ve duygu dolu yazýlarýyla “Bir

Olalým” köþesinden seslenecek sizlere. Ayrýca, aþka dâir kitaplarýyla hepimizin

yakýndan tanýdýðý, Türk Edebiyatýnýn usta kalemlerinden Kenan Kalecikli de

“Biz” ailesine katýldý. Yeni bir yazarýmýz da Kalite Uzmaný, hemþehrimiz Murat

Oymak. Oymak bu sayýdan itibaren “Püf Noktasý” köþesinde iþletmeler ve ça-

lýþanlar için önemli ipuçlarý verecek ve bizleri aydýnlatacak. Kendilerine “Hoþ

geldiniz!” diyoruz. Birinci sayýmýzda beðenerek okuduðunuz yazar, þair ve çi-

zerlerimiz de yeni eserleriyle dergimizde yerlerini aldýlar.

Bu sayýnýn bir diðer yeniliði de “Tebessüm” mizah sayfasý. Abdülkadir Us-

lu’nun hazýrladýðý, kaliteli ve gerçek mizahý bulabileceðiniz Tebessüm’e sizler

de katkýda bulunabilirsiniz. 

Bir baþka yeniliðimiz “Geziname”. Mehmet Fevzi Yeniçeri, “Çýnaraltý” yazýla-

rýnýn yanýsýra “Geziname” isimli köþesinde gezdiði ülkeleri ilk aðýzdan ve doðal

anlatýmýyla sayfalarýmýza taþýyor. Geziname’nin bu ayki duraðý hepimizin gön-

lünde yeri olan Makedonya. 

Sadece dergiyi sizlere sunmakla kalmýyor, web sitemizi de sizlerin istekleri

doðrultusunda sýk sýk güncelleyip faydanýza sunmaya çalýþýyoruz. www.bizder-

gi.com adresinden dergilerimizi okuyabileceðiniz gibi bir çok bilgiye de ulaþa-

bilirsiniz.

Sýk sýk belirttiðimiz gibi, dergimizi bir kültür hizmeti olarak, tamamen ücretsiz

ve beklentisiz yayýmlýyoruz. Gönüllülük esasýna dayalý bu tür çalýþmalarýn ya-

þamasý ve geliþmesi sizlerin katkýlarýyla doðru orantýlý. Bizlere ulaþtýracaðýnýz

bir kaç cümle de olsa, her türlü düþünce, eleþtiri ve önerileriniz gücümüze güç

katacaktýr. 

Hepinize iyi okumalar.
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Kapak Resmi: Dokuma Tezgâhý

(Vincent Willem Van Gogh, 1884)

w
BÝZ, yaygýn süreli e-dergidir. Gönderi-
len yazýlarýn içeriðinden yazarlarý so-
rumludur. Yayýn kurulu yazýlarda de-
ðiþiklik yapabilir. Gönderilen eserlerin

telif hakký eser sahibine aittir. “BÝZ
DERGÝSÝ” adý anýlmadan 

alýntý yapýlamaz.

editör’den
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vet sevgili okuyucularýmýz ilk sa-
yýmýz sonrasýnda aldýðýmýz tep-
kiler bizi çok mutlu etti. Tamamen
bir sohbet ortamýnda, nostaljinin

göbeðinde ve Kýzýlcabölük rüzgârlarýnda
ortaya çýkan bu fikir daha dergi yayýnlan-
madan ilgi gördü. Öyle ki daha çýkmadan
ismini tartýþmaya baþladýk, daha çýkma-
dan kimler yazacak onu organize etmeye
çalýþtýk ve daha çýkmadan Kýzýlcabölük'lü
yazarlara bir çok deðerli ismi ilave ettik.
Bu gerçekten büyük bir mutluluk. Artýk ye-
tenek mi dersiniz, heves mi dersiniz bu
yayýncýlýk iþi iyi ki bizde var.

Gerçekten çok çabuk ve kolay orga-
nize olabiliyoruz. Ve dergiye baktýðýnýzda
birçok konuyu  ahenkli bir biçimde bir ara-
da görüyorsunuz. Ayrýca daha yayýnlaya-
madýðýmýz ve gelecek sayýlara býraktýðý-
mýz köþelerimizde var. Dergi yetmiþ iki
sayfa olunca þaþýrdým. Bizse birkaç kiþi
baþlamýþ ve en olmadý kendimiz yazar
doldururuz sayfalarý diyorduk. Hani dü-
þündüðümüz de otuz iki sayfaydý.

Geçen sayýmýzda da dedim ya ya-

þadýklarýmýz unutulup gidecek. Ne bizden
bir hatýra kalacak ne de yaþadýklarýmýz bi-
rilerine ýþýk tutacak. Bence anýlarýmýzý bile
belgelemeliyiz. Çünkü onlarda birgün þa-
þýlasý konular olacak. Bugün yýllar önce
Kýzýlcabölük'te babamýn manifatura dük-
kaný önünde kendimi iri kareli bir ekose
pantalonla, hele bir de dizlerinde geç es-
kisin diye yapýlmýþ deri yamalarla düþü-
nünce gülümsemekten kendimi alamýyo-
rum.

Ýlk sayýmýzda özellikle kapaðýmýz ve
Ejder otobüsü dikkat çekmiþ. Bu nerenin
ve ne zamanýn fotoðrafýdýr diye birçok
mail aldýk. Bu fotoðraf 1957 yýlýnda çekil-
miþtir. Acýpayam Ýlçesinde Demokrat Par-
tinin bir toplantýsý vardýr. Kýzýlcabölüklüler
bu toplantýya giderler. Ejder otobüsüyle
Acýpayam'a giden Kýzýlcabölük heyetinin
karþýlanýþý sýrasýnda çekilmiþtir kapak fo-
toðrafýmýz. 

Çaðrý Gürel, Dinçer Eþitgin, Arif
Bük, Hasan Kallimci, Þerif Kutludað ve
Necdet Kuru sayfalarýmýzda yer aldýlar ve
dergimizi bÝZ yaptýlar. Kendilerine sonsuz

E

...yýllar önce Kýzýlcabölük'te
babamýn manifatura dükkaný önün-
de kendimi iri kareli bir ekose pan-
talonla, hele bir de dizlerinde geç
eskisin diye yapýlmýþ deri yamalar-
la düþününce gülümsemekten ken-
dimi alamýyorum.

”

“

BAÞARI

çýnaraltý
MEHMET FEVZÝ YENÝÇERÝ



teþekkürlerimi sunuyorum.

E-Dergi olarak baþlayan bu ça-
lýþmamýz umarým birgün baskýlý yayýn
haline gelir. Kütüphanemizin bir köþe-
sinde saklama imkanýmýz olur. O za-
man elimizle tutabiliriz Ýstanbul resim-
lerini, parmaklarýmýzý gezdirebiliriz EJ-
DER'in üzerinde.

Baþlamak baþarmanýn yarýsýdýr
deðil mi? Biz de baþladýk ve baþarma-
lýyýz. Nasýl mý? Tabi ki birlikte, hep be-
raber. Ve baþarýnýn zevkini de yaþa-
malýyýz. Nasýl mý? Tabi ki birlikte, hep
beraber. bÝZ isminde geçen sayýda da
dediðimiz gibi iki sýr saklý. Biri birlikte-
lik, ben deðil de biz demenin gücü ve
lezzeti, diðeri de iz geçmiþin sararan
yapraklarý ve geleceðe açýlan yolun izi.

Biz diyoruz ya sizlerle bu bizi ve
birlikte baþarmayý çok güzel anlatan
yaþanmýþ bir olayý paylaþmak istiyo-
rum. "Bir özürlüler olimpiyatý yapýlmak-
tadýr. Ve on dört-on beþ yaþlarýnda ye-
di çocuk koþu yarýþmasýndadýr. Ýþaret
verilir ve yarýþma baþlar. Ama daha ilk
metrelerde çocuklardan birisi kötü bi-
çimde düþer. Hiçbir uyarý olmaksýzýn diðer
çocuklar koþuyu býrakýp onun yanýna ge-
lirler ve onu kaldýrýlar. Ýçlerinden bir kýz ço-
cuk düþeni öper bir þeyin kalmayacak der.
Sonrasýnda da hep beraber finiþ çizgisine
varýrlar ve birlikte geçerler." Evet iþte ba-
þarý bu bence. Beraberce varýlan finiþler
en tatlý olanýdýr. Hem çalýþmayý, hemde
baþarýyý paylaþmak güzeldir.

Biz, bu dergide herkesin kendince
güzellikleri ortaya koymasýný istiyoruz.
Bakýn ben 24 yýlýn birikimi olan tamamen
amatörce yazýlmýþ þiirlerimi ilk defa sizler-
le paylaþýyorum. Sizlerin de bunun gibi ya
da bizlere faydasý olacaðýný düþündüðü-
nüz birçok konu olduðuna eminim. Her in-
sanýn kendine göre yapabileceði bir iþ
vardýr. Beceriksizlik aslýnda bu yetenekle-

ri ortaya koymaktan çekinmektir. Kimimi-
zin eli kalem tutar, kimimiz güzel fotoðraf
çeker. 

Bu arada güzel bir haberim var siz-
lere. Evet efsane geri dönüyor. Gelecek
sayýmýzdan itibaren geçen sayýmýzda
A.Kadir Uslu'nun da bahsettiði ve rahmet-
li Þükrü Tekin Kaptan aðabeymizi andýðý
TEBESSÜM geri dönüyor. 1985 yýlýnda 6
sayý yayýnlayabildiðimiz ama Türkiye ça-
pýnda tam 103 kiþinin emeðinin yer aldýðý
TEBESSÜM artýk bÝZ içerisinde.

Sizleri davet ediyoruz bÝZ'e. Profes-
yonelce hazýrlýyoruz bu dergiyi ama her
amatörce çalýþmaya da açýktýr. Denizli'lisi,
Ankara'lýsý, Trabzon'lusu herkesi bekliyo-
ruz. 
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Mehmet Fevzi Yeniçeri (Yýl 1973)
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izler 70 'li yýllarýn sonlarýnda kari-
katür çizmeye baþlamýþ gençler
aramýzda hem rekabeti hem de
dayanýþmayý götürebilen nadir bir

guruptuk. Gýrgýr, Çarþaf, Fýrt mizah dergile-
ri bir buluþma merkeziydi sanki. Türkiye' nin
dört bir köþesinden binlerce genç karikatür-
leriyle bu buluþmada yer almanýn telaþýný
yaþýyorduk. Bu tatlý telaþ önce isimlerimizi
sonra çizgilerimizi aþina hale getirdi. Kýrk
yýllýk dost gibi olmuþtuk. Mektuplaþmaya
baþladýk çoðuyla. Sonra ortak iþlere girdik
daha birbirimizin yüzünü bile görmeden. O
günlerde birçok sergi açýldý, birçok yerel ga-
zetede mizah sayfalarý hazýrlandý. Ve dost-
luklar pekiþti. 

1980 ihtilalinin yaþandýðý günlerden az
sonraydý. Belki törpülenmiþ ama biraz daha
sýký sýkýya sarýlmýþtýk birbirimize. Çünkü sö-
zün bittiði yerde karikatürün nasýl devreye
girdiðini görmüþtük. 

Ege bölgesinde özellikle Ýzmir'de güçlü bir
genç ekip oluþmak üzeredir. Ýþte o günlerde
Ýstanbul'u deðil de Ýzmir'i tercih eden bir de
usta vardýr Ýzmir'de: Eflatun Nuri Erkoç. Yýl
1982. 

Ben de o günlerde Ankara'da Hacettepe
Üniversitesindeyim. Arada bir Kýzýlay’a indi-
ðimde Egenin havasýný koklamak adýna Ye-
ni Asýr gazetesi alýyorum. Özellikle Pazar
günleri. Çünkü o gün bir ilave veriyor az da
olsa karikatürler fýkralar var. Ýþte bir gün yi-
ne aldýðýmda GICIK mizah ilavesini verme-
ye baþladýðýný gördüm. Önceki sayýlarýndan
çok daha farklýydý. Karikatürler ve mizahi
yazýlarda Türk imzalarý vardý ve buram bu-
ram espri kokuyordu. Belki arada acemi çiz-
giler göze çarpýyordu ama sýrýtmýyordu. Di-
ðer dergilerden tanýdýðým, mektuplaþtýðýmýz
Mustafa Yýldýz da ayný dergide çiziyordu. O
günlerde Mustafa' dan bir mektup geldi.:

"- Hocamla konuþtum, karikatürlerini bek-

liyor…"  

Ben karikatürlerimi Mustafa'ya gönderi-
yordum o da hocama gösteriyor, Eflatun
Hocamýn eleþtirilerini ve önerilerini  mek-
tupla bana bildiriyordu. Tabi bu arada kari-
katürlerim de birer ikiþer dergide yayýnlan-
maya baþlamýþtý. Karikatürlerim yayýnlan-
dýkça Mustafa' dan gelen mektubun içinden
öneri-eleþtirilerin yanýnda telif ücretleri de
çýkmaya baþlamýþtý. "Çam sakýzý çoban ar-

B

Göz ucuyla baktým: Ho-
cam baþýný çevirmiþ, buðulanan
gözlerini portakal aðacýna dik-
miþti. Kimbilir neler düþünüyor-
du… Mustafa' nýn neden yan

çizmeye çalýþtýðýný geç de olsa 
anlamýþtým.

”

“

DOST HOCA...

özüstü
ABDÜLKADÝR USLU 



maðaný" diyorlardý ama benim için ondan
daha gurur verici bir þey olabilir miydi?..
Bizler belki diðer bölgelerde yaþayan arka-
daþlarýmýzdan biraz daha þanslýydýk. Onla-
rýn sahip olduklarýndan bir fazla Hocaya ve
bir fazla dergiye sahiptik.

Fatih Yalçýnkaya soruyor bir sohbetinde
Eflatun Nuri' ye:

"-Gýcýk nasýl oluþtu?" diye.

Eflatun Hocam da þöyle cevap veriyor:

"-Bir mizah dergisi denemiþlerdi ama tut-

mamýþtý. Tek tük genç yetenekleri etrafýmda

topladým. Hepsine yer verdim sayfalarýmda.

Þansýma hepsi yetenekli çýktý. Þimdi Ýz-

mir'de 10-15 tane çok yetenekli profesyonel

karikatürist yaþýyor. Yeni Asýr o dönemde

26 bin satýyordu. Biz mizah dergisi "Gýcýk"ý

yayýnlamaya baþladýktan sonra pazar günü

tirajýmýz 120 binlere ulaþtý. Dinç Bilgin þa-

þýrmýþtý. Bize özel odalar verdi. Fýkralar ya-

zýyordum, kapak çiziyordum, karikatürler

yapýyordum, çocuklarýn çizgilerine ufak

ufak dokunuyordum. Onlarý hem yetiþtiri-

yordum, hem de onlarý profesyonel bir kari-

katürist gibi lanse ediyordum ve de öyle ol-

duklarýný kanýtladýlar." 

- Peki siz Gýcýk'a kaç sayý eþlik ettiniz?

"Gýcýk'ý gazetenin pazar eki olarak çýkarý-

yorduk. Çok sevildiði ve tutulduðu için biz-

den günlük karikatür köþesi de yapmamýzý

istediler. Gazetemiz son teknolojiyi kullan-

dýðý için haberlere sýcaðý sýcaðýna karikatür

çizebiliyorduk. O gününün manþetiyle ilgili

karikatürlerimizle, tabii ki ses getiriyorduk.

Ve tiraj patlamýþtý. O dönemde Ýstanbul'da

bile bu mümkün deðilken, (Çünkü onlar çýk-

mýþ olan gazetelerden espri yakalýyorlardý)

o günün gündemini karikatürlerimiz ile ya-

kalýyorduk. Çok güzel iþler çýkarttýk. Ama

malesef 20 Aðustos 1989'da alýnan ani bir

kararla 454. sayýdan sonra Gýcýk Dergisi,

hepimizi gýcýk eden ve anlayamadýðýmýz

bazý nedenlerden kapatýldý. Þimdi o gençler

Ýzmir'de çalýþmalarýna devam ediyorlar.

Hepsi çok profesyonel oldu. Bu potansiyelin

deðerlendirilmesi gerekiyor. Ýzmir'de çok

güçlü bir kadro var. Eski günlere dönme he-

yecaný içindeler. Bunlar karikatürle yatýp ka-
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rikatürle kalkýyorlar."

- O kadroda kimler vardý?

"O kadar çok kiþi vardý ki. Tam sayýyý ver-

mek mümkün deðil. Mustafa Yýldýz, Ömer

Çam, Cemal Ýlkbahar, Zafer Güven, Mümin

Durmaz, Sadýk Pala, Tufan Selçuk, Sezer

Dönmez, Mete Erden, Sýtký Görçiz, Musta-

fa Bora, Yusuf Akýncý, Mehmet Tevlim, Me-

tin Açýkgöz, Turan Ýyigün, Hakan Kýrdar, Or-

han Aksoy, Ýbrahim Tuncer, Erdal Akyol, Ah-

met Özkan, Ersin Soysal, Abdülkadir Uslu,

Necdet Iþýk, Caner Utkun, Engin Boðaz,

Meral Onat, Ercan Baysal, Erdal Akyol, Tan

Cemal Genç ve ismini daha sayamadýðým

bir bu kadar yetenek daha vardý."

Erten Yýldýz ise http://www.evren-
sel.net/02/05/06/kultur.html de yayýnlanan
'Sözcükler çizgilerimde dillendi' baþlýklý ya-
zýsýnda: "1978-1989 yýllarý arasýnda Ege

Bölgesi'nde yayýmlanan Yeni Asýr gazetesi-

nin hafta sonu mizah eki "Gýcýk" kadrosun-

da görev alarak karikatür sanatýnda kendi-

lerini belirli bir noktaya taþýyan Ýzmirliler

arasýnda Ahmet Özkan da yer alýr. Mizah

tarihine baktýðýmýzda; hafta sonlarý okura

ücretsiz ilave olarak verilen "uzun soluklu"

yayýmlanan ilk ve tek mizah dergisinin Gýcýk

olduðuna rastlarýz. Genel yayýn yönetmen-

liðini Eflatun Nuri'nin yaptýðý Gýcýk'ta yeti-

þenler arasýnda Mustafa Yýldýz, Zafer Gü-

ven, Mümin Durmaz, Sadýk Pala, Ömer

Çam, Cem Koç, Cemal Ýlkbahar, Abdülkadir

Uslu, Ahmet Özkan, Sezer Dönmez ilk akla

gelen karikatüristler olur. Her çizerin (o dö-

nem) okul ve iþ durumlarýndan fedakarlýklar

gösterek hazýrladýklarý dergi, zaman içinde

karikatürcülerin sýðýndýðý bir okul da olacak-

týr.` 

Evet Ýzmir ve civarýndaki genç çizerlerin
sýðýndýðý ve çok iyi þeyler öðrendiði bir li-
man olmuþtur; Gýcýk.

Diðer arkadaþlarým kadar çok sýk birlikte
olamadým Eflatun Nuri Hocayla. Üniversite-
yi bitirip sýra askerliðe gelmiþti. Acemilik Ýs-
tanbul' da bitmiþ çekilen kura ile görev yeri



belli olmuþtu: Ýzmir. Bundan daha güzel bir
haber olabilir miydi benim için. 

Asteðmen olduðum için dýþarýda kalabile-
cektim. Doðru Mustafa Yýldýzý buldum. Ýsim-
lerini tanýdýðým kendilerini ilk gördüðüm gen
çizer dostlarýmla tanýþtým. Gýcýkcýlardan
Halil Ýbrahim Yýldýrým bir arkadaþýyla birlikte
kalýyordu. Üçüncü kiþi olarak ben de arala-
rýna katýldým. Bir yýla yakýn ayný evi paylaþ-
týk. O günlerde Gýcýk çizerleriyle ve Eflatun
Hocamla birlikte olduk.

Bir gün Mustafa Yýldýz ile Eflatun hocamýn
evine gittik. Kapýyý kendisi açmýþtý.     

"-Salona geçelim" dedi.

Kapý aralýðýndan yandaki odada namaz
kýlan yenge dikkatimi çekmiþti. 

"- O camiye gider ben meyhaneye, napa-

lým dünya bu…" dedi. Salona geçtiðimizde
yine þaþýrmýþtým. Koltuklar iyice yýpranmýþ,
koltuk yüzleri  solmuþtu. Bana döndü; "-

Akü karikatür karýn doyurmuyor ama napa-

lým…Küçük þeylerle mutlu olmayý becere-

meyen insan karikatürist olamaz… Sen ka-

rikatürist olup da zengin olmayý düþünmü-

yorsun deðil mi?" demiþti.

Doðru dürüst konuþmayý beceremeyen
ben iyice suskunlaþmýþtým.

Gýcýk' ta her þey iyi gidiyordu. Hiç unut-
mam Hocam habire; "Mustafayla ikinize ye-

mek ýsmarlayacaðým" diyordu.. Ben oturup
sohbet etmeye fýrsat olur diye istekliydim
ama Mustafa hep yan çiziyordu. Ben de ýs-
rarcý olunca maaþýný aldýðýn gün gideriz de-
di. Maaþýmýzý  yeni aldýðýmýz bir gün  söz-
leþtik. Oturup sohbet edecek, yiyip içecek-
tik. Gittik evine yakýn bir yere Narlýdere' de
portakal bahçeleri arasýnda bir restauran-
ta… Yedik içtik hesabý Mustafa istedi. Kula-
ðýna fýsýldadým "-Oðlum Hoca ýsmarlama-

yacak mýydý?" "-Garsonu çaðýrdý, hepimiz

adýna yemekleri ýsmarladý, sözünü yerine

getirdi. Garson da sipariþ ettiklerini getirdi.

Onun görevi orada bitti. Gazeteden aldýkla-

rýný orada yiyoruz. Baþka geliri mi var ki?"

Ödemeyi yaptýk. Göz ucuyla baktým: Ho-
cam baþýný çevirmiþ, buðulanan gözlerini
portakal aðacýna dikmiþti. Kimbilir neler dü-
þünüyordu… Mustafa' nýn neden yan çiz-
meye çalýþtýðýný geç de olsa anlamýþtým. 

Kalkarken garson naylon bir poþetin için-
de gazete kaðýdýna sarýlmýþ bir þey verdi. 

"Nedir hocam bu?" dedim. 

"Biraz sonra anlarsýn." dedi. 

Yürümeye baþladýk. Hem sohbet ediyor
hem yürüyorduk. Bir müddet sonra bir na-
renciye bahçesi içindeki kulübeye yaklaþýr-
ken iki kedi otlarýn arasýndan koþarak Efla-
tun  hocanýn bacaklarýna dolandýlar. Hoca
naylon poþeti açtý sonra da  gazete kaðý-
ný… Ýçinde,  ciðer parçalarý…

Bana dönerek "Akü gördün mü ne oldu-

ðunu… Benim yavrucuklarým her gün be-

nim yolumu gözlerler… Ben de her gün ge-

lirim. Bazý günler kendim aç kalsam da bun-

larý aç býrakmam."

Sayýlý günler geçip gidiyor. Benim askerlik
bitti,  Ýzmir' den ayrýldým. Ama GICIK mizah
dergisinde ve Yeni Asýr gazetesinde her
gün tam sayfa yayýnlanan Gýdýk mizah say-
fasýnda çizmeye devam ettim.

Daha sonra Gýdýk ta bitti. 

Gýrgýr el deðiþtirdi. Ýzmir'den ayrýlmak is-
temeyen Eflatun Hoca yýllar sonra Ýstan-
bul'a gitti. Gýrgýr dergisinde sorumlu olarak
çalýþmaya baþladý. Ustalaþmýþ genç öðren-
cilerinin çoðuna da ayný dergide çalýþma fýr-
satýný verdi. 

Ben ise Denizli'ye yerleþmiþtim ve  evlen-
miþtim. Çalýþýyordum. Karikatürden de ko-
pamamýþtým. O günlerde eþim ve ailem ile
birlikte Ýstanbul'a gittim. Uðradýðým ilk yer
Caðaloðlu yokuþu ve Gýrgýr Dergisiydi.
Rahmetli hocam eþime dönmüþ ve demiþti
ki; "- Tapusu sende kalsýn ama  Akü' yü bi-

ze ver. Onun esprilerine ihtiyacým" var. Çok
ýsrar etti. Ama evet diyemedim. 

Ýstanbul' dan korktum.
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Bir günümde böyle geçti,

Seni düþünüp, seni yaþarken,

Her günümde böyle geçiyor ya.

Ben yine seni yaþayýp, seni düþüneceðim,

Desene bir ömrü böyle geçireceðim.
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"Bir günümde böyle geçti,

Seni düþünüp, seni yaþarken,

Her günümde böyle geçiyor ya.

Ben yine seni yaþayýp, seni düþüneceðim,

Desene bir ömrü böyle geçireceðim."

ýllar önce yazmýþtým bu þiiri. Ba-
þýmda kavak yelleri estiði günler-
deydi. Acý bir hayat hikayesine
takýlýp gitmemiþti gönlüm. Bu

duygular beni YELLÝCE BAÞI'na götür-
müþtü. Kýzýlcabölük'te "YELLÝCE BAÞI'na
Þabanlar Deðirmen Baþý'ndan gidilir. Ora-

dan yokuþ yukarý çýkacaksýnýz. Sol taraf-
ta Çatalarmut Boðazý'nda eski Denizli yo-

lu incecik kývrýlýr gider. Siz sýrttan dosdoð-

ru gideceksiniz. Çýktýkça yukarýya baþýnýz
bulutlara deðermiþ gibi, derin derin nefes
alýn, ardýç kokulu, yiðdin kokulu, çam ko-

kulu mis gibi hava ciðerlerinize solacaktýr.
Yellice baþý tarla idi eskiden. Tarlalarýn üs-

tü ormandý yiðdin ormaný. Baharda onlar
da öyle kokar ki tarifi imkansýz. Sýrtýnýzý
ormana verdiniz mi sol tarafa doðru iner-
siniz Hasanoluðu vardýr. O zamanlar Ha-

sanoluðu'nda keklik kaynardý.

Hasanoluðu'nu sonra anlatmak
üzere biz yine Yellice Baþý ile ilgili hikaye-

mize dönelim. 

Bu hikayenin baþý seferberlikten ön-

ceye dayanýr. Delikanlý evlenme çaðýna
gelmiþtir. Bayramda görmüþ bürgüsünü
düzeltirken, önce anasýna söylemiþ. Son-

ra babasý öðrenmiþ, istemiþler. Tam dü-

ðün olacak, kýz evi diretmiþ. Biz "dam ev-

li" yere kýz vermeyiz demiþler. Derhal
dam evin üstündeki toprak kazýnmýþ. He-

men üstüne bir kat daha çýkýlmýþ. Ev ol-
muþ iki kat. Kýz evinin dediði yerine gel-
miþ. Düðün hazýrlýklarýna baþlanmýþ. Der-
ken bir haber SEFERBERLÝK ilan edil-
miþ. Askere alýnmýþ delikanlý. Filistin cep-

hesine gönderilmiþ. Gidiþ o gidiþ, haber
yok. Bir gün bir mektup gelmiþ, teneke
kutu içinde. O zaman uzaktan mektuplar
öyle gelirmiþ.

Delikanlý kendi yazmýþ mektubu,
askere gitmeden önce kardeþiyle medre-

sede okurlarmýþ.

Y

YELLÝCE’NÝN ÜVEYÝKLERÝ

bir olalým
DR. MUHARREM ÖK



Mektupta þunlarý söylüyormuþ;

"Cephe bozuldu. Ricat emri geldi.
Geri çekiliyoruz. Cephane sandýðý düþ-

mana kalmasýn diye yüklendim. Cýz etti
bir þey. Her halde içimden alet sakatlandý.
Halep’te hastanede yatýyormuþ. Komuta-

ným geldi bir gün baþucumda þunlarý söy-

ledi. "Erik yersin, koruk yersin, döner de
hasta oldum dersin, meraklanma senin
bir þeyin yok." dedi. Maksadý beni teselli
etmek. Ama ben iyi deðilim. Bu aðrý karýn
aðrýsýna hiç benzemiyor. Buba oralarý çok
özledim. Þimdi  YELLÝCE BAÞINDA gu-

guklarýn, üveyiklerin öttüðü zaman. Ah bir
daha oralarý bir görebilsem. Buba bu size
son mektubum. Cavýr toplarýnýn sesi ya-

kýndan gelmeye baþladý. Hakkýnýzý helal
edin." Bu son mektubunda bile yavuklu-

sunu sormamýþ bu genç þehit.

Babasýna künyesi gelince yaþlý
adam evden çýkýp doðruca YELLÝCE BA-

ÞI’ na gitmiþ. Guguklar, üveyikler ötüyor-
muþ. Yaþlý adam hiç aðlamamýþ. Kendisi
yedi yýlda gelmiþ moskof harbinden. Çok
geçmeden ikinci oðlu da þehit olmuþ. Üç

kýzý ile kalmýþ yaþlý adam. Hayata küs-

müþ. Ömrünü her gün Yellice Baþýnda ge-

çirir olurmuþ. Sabah çýkar akþam döner-
miþ, Yellice'deki tarlasýnda geçirivermiþ
kalan ömrünü.

Ýþte bu hikaye bizi Yellice Baþý'na
götüren... Yukarýdaki þiiri yazdýran.

Yellice Baþý öyle rüzgârlý ki.
Rüzgârýn sesinde genç þehidin yavuklu-

suna selamý var gibi. 

Aslýnda Kýzýlcabölük'ün her köþe-

sinde bir efsane var. Bunlarý yazmaya de-
vam edeceðiz. Çalý dedenin efsanesini
de yazacaðýz. 

Yavuklusunun özlemini duya duya
bir sandýk cephaneyi gavura býrakmama
uðruna arkadaþlarý ile ricat etmeyen genç
þehidin Kýzýlcabölük özlemi, Yellice Baþý'
nýn üveyikleri, Hasanoluðu'n keklikleri,
daha nice güzellikler...

Kýzýlcabölük anlatmakla biter mi?
Ýki þehit babasý Karabardakoðlu Hoca Os-

man'ýn hazin hikayesi gibi nice hikayeler
var. 
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Musa Gürgün'ün Emekliliðine Tarihtir:
16. Temmuz.2007
Devlet Planlama'nýn Sosyal Planlama uzmaný
Otuz yedi yýl hizmet verdi hep çalýþtý durmadan
Geldi üçler söyledi tarihini Yakut: "Bu sene
Musa Gürgün de mütekâid oldu Planlama'dan"
1425+3=1428 H.                                2007

Ýsmail Çaputçu'nun Vefatýna Tarihtir:
10 Temmuz. 1960
Pamuktan barut yapan mucit kafalý bir hem-
þehrim
Genç yaþýnda gitti, Mevlâ'm bol bol versin
sevâbýný
Geldi bir zât dua edip söyledi tarihi Yakut:
"Yâ Kâbýz! Ýsmail Çaputçu'nun affeyle günâhý-
ný"
1959+1=1960

Mahmut Çerçi'nin(=Koca Mahmut) Vefatýna
Tarihtir: 26.Temmuz.1961
Koca Mahmut diye bir amca
Çalýþýrmýþ taþ ocaðýnda
Oturup bir oðlaðý yemiþ
Çok acýktýðý bir zamanda
Nihayet bir tarla kazanmýþ
Dostlarla bahse tutuþanda
Ýstiklal harbine katýlmýþ
Haydarmýþ meydan savaþýnda
Sordum þimdi nerdedir o

Mukim midir fâni cihanda?
Tarih dedi çýktý yediler
"Koca Mahmut bâð-ý cinânda"
1388-7=1381   (1961)

Ahmet Gürgün'ün Vefatýna Tarihtir:
03. Temmuz. 1971
Bugün kýrk sekiz yaþýnda Ahmet Amca da
Ukbâya gitmiþ, ölüm mü'minin düðünü
Çýktý bir zat söyledi tarihi yakut:
"Cennetle tebþir eyle Ya Alîm! Ahmet Gürgün'ü
1972-1=1971

Abdullah Görücü'nün Vefatýna Tarihtir:
02. Temmuz. 1971
Samimi bir insan deyince onu hatýrlarým
Var ise günâhý, Rabbim kýlar elbet müstetir
Çýktý üçler söyledi vefat tarihini Yakut:
"Abdullah Görücü'ye rahmet kýla El-Muktedir"
1974-3=1971

Hacý Mustafa Karaomca'nýn Vefâtýna Tarih-
tir: 17. Temmuz. 1973
Yýllarca komiserlik yapmýþ Hacý Amca vâh!
Rýhlet eylemiþ, ukbâda nasip olsun cennât
Çýktý üçler söylediler tarihini Yakut:
"Komiser Mustafa Kara amca etti vefât"
1976-3=1973

yakut’tan tarihler
PROF. DR. ÝSMAÝL YAKIT*TEMMUZ

* Süleyman Demirel Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dekaný
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Ali Merç'in Vefatýna Tarihtir:
02. Temmuz. 1986
Mercenlerin Ali Rýza amca da irtihal etti
Dilerim mahþerde açýk eyler Rabbimiz yolunu
Namazýný eda eyledikte Yakut dedi tarih:
"Es-Sabûr!, Dâhil-i cennet ede Ali Merç kulunu"
1986

Ümmü Demirkýran'ýn Vefâtýna Tarihtir:
23. Temmuz. 1987
Kabaklarýn Ömer Amca zevcesi
Rýhlet etti, rahmet eylesin Allah
Geldi bir zât söyledi tarihini:
"Ümmü Demirkýran vefât etti vâh!"
1986+1=1987

Emine Ödedi'nin Vefatýna Tarihtir:
12. Temmuz. 1988
Emine Ödedi adýnda bir cân
Çilekeþ bir kadýndý gitti
Çok sevecen hoþ sohbet idi
Dâr-ý dünyâsýný terk etti
Ukbâda Hakk eylesin rahmet
Vâde-i ömrü demek yetti
Sâl-i Rumi'yle geldi haber
Borcu bitenin ömrü bitti:
"Bu yýl Emine Ödedi cân
Borcunu edâ etti gitti"
R. 1404           (1988)

Hacý Bekir Taþkýn'ýn Vefatýna Tarihtir:
23. Temmuz. 1994
Çakýrlarýn hacý Bekir de gitti dünyadan
Esnaflýktan kazanýrdý çarþýda rýzkýný
Geldi üçler söylediler tarihi Yakut:
"Rahmet etsin El-Hamîd, Hacý Bekir Taþkýn'ý"
1991+3=1994

Ýsmail Aktaþ'ýn Vefatýna Tarihtir:
30 Temmuz. 1999
Çavuþlarýn Çolak Mustan oðlu Ýsmail amca da
Gitti ukbâya vâh, yetmiþ yediye gelmiþti yaþý
Ahbabý ederken dua Yakut söyledi tarihi:
"Affeyle yâ Muheymin! Kývýrcýk Ýsmail Aktaþ'ý"
1420 H.                                             1999

Necâti Çimen'in Vefatýna Tarihtir:

01. Temmuz. 2006
Çocukluk arkadaþýmýz Vakýf köylü Necati
Hali hayatýnda Hakk'a doðru kýrmýþtý dümeni
Çýktý bir zât söyledi tarih-i vefâtýný Yakut:
"Yâ Samed! Cennetin çimeni kýl Necati Çi-
men'i"
1428-1=1427 H.                                   2006

Ramazan Kocakabak'ýn Vefatýna Tarihtir:
17. Temmuz. 2006
Felek saf kalpli güler yüzlü genci de yedi
Böyle biri var mýdýr ? çevrene bir bak

Dünyanýn ahvâline gel de taaccüp etme
Eskilere göre cennet taamýdýr kabak

Vefatýna Yakut hemen söyledi tarih:
"Ta'âm-ý cennet yiye Ramazan Kocakabak"
2006

Osman Yakýt'ýn Doðumuna Tarihtir
21. Temmuz. 1981
Bir oðlum daha oldu çok þükür sevinçliyiz
Ömrünü uzun, kýsmetini bol etsin Rahman
Geldi bir zat tebþir etti tarihini Yakut
"Olsun kevne mübârek lütfu Hüdâ'nýn Osman"
1982-1=1981

Milletvekilliði Aday Listesinde Yer Almayý-
þýma Tarihtir: 04. Haziran 2007
Milletvekilliði için Genel Merkezlerin
Aday tespit yöntemini hiç hayra yormadým
Kaçýncý sýra adaysýn diyene tarihim:
Ben seçimde listeye büyük geldim sýðmadým
2007

Mehmet Salih Aydýnlýk'ýn Vefatýna Tarihtir:
17 Haziran. 2008

Yirmi iki senedir felçli yatýyordu, kurtulmuþ
Dilerim Mevla kendisine bolca rahmet etmiþtir.
Ýki yerden gelen haberle yazdý Yakut tarihi:
"Kahveci Mehmet Salih Aydýnlýk da vefat et-
miþtir"
2006+2= 2008
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nsanlýk tarihinin en güzel deðer-
lerinden biri olan Yûnus Emre
hakkýnda bugüne kadar pek çok
þey yazýlýp söylendi. 

Yaþadýðý çaðý olduðu kadar bütün
çaðlarý etkileyen ilâhilerin sahibi; bütün
bunalým felsefelerini gereksiz ve geçersiz
kýlan bu hakîkat kaynaðý olan zat kimdir? 

Bu güzel gönüllü ve erdemli insan,
bu kemâlin þâhikalarýnda dolaþan garip
Hak âþýký kimin nesidir?

Bu sorunun cevabý, yine Yûnus'ta,
Yûnus'un kendi þiirlerinde gizlidir.

*

Yûnus Emre…

O, bizim yedi yüz yýldan beri gönlü-
müzün dili, dilimizin gönlü olmuþ aþk ve
irfân kaynaðýmýzdýr. Türklüðün insanlýða
en güzel hediyelerinden birisi olan Yûnus,

din adýna, aþk ve irfân adýna, dil ve este-
tik adýna bize çok þeyler öðretti! 

Öðretmeye de devam ediyor…

O bize neler öðretmedi ki!

O, gönlümüze bir sabah güneþi gibi
doðdu: "Ýþidin ey yarenler, aþk bir güneþe

benzer" diyerek, bizi aþka davet etti; ka-
ranlýk dünyamýza ýþýk oldu. Týpký "Dinle

neyden" buyuran büyük gönül mimârý
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî gibi, O da,
"Aþk ilinin haberin desem iþide misin?"

veya "Ýþidin ey yârenler" diyerek bir seher
meltemi gibi içimize girdi, cân kulaðýmýzý
açýp, bilmediðimiz, görmediðimiz illerden
haberler getirdi. Düþmüþ idik, elimizden
tuttu. Sevdi, sev dedi, sevdirdi. Tapduk'un
tapusunda nasýl adam olduðunu anlattý.
Bir Tapduk bulup nasýl adam olmamýz ge-
rektiðini anlattý! Ýnsana bir Tapduk gerek-
tiðini bildirdi. Aþkýn adresini verdi. Ýki deni-
zi birleþtirenlerle yüz yüze gelmemizi sað-

Ý

yunusça
DR. MUSTAFA TATCI

"Ýþidin ey yârenler" diyerek çok
haberler verdi Yûnus. “Yûnus bir ha-
ber verir iþidenler þâd olur / Gence
uðrasam diyen izlesin eren izin” kav-
lince bu söze kulak verip iþidenler,
erenler izini izledi, þâd oldu, hazineye
kavuþtu. Her biri bir Yûnus oldu.
Yûnus'a ve Onun izinden gidenlere
binlerce selâm, vesselâm.

”

“

ÝÞÝDÝN EY YÂRENLER



ladý! Gönlümüzle tanýþtýrdý! Nefsimizle
barýþtýrdý. Topraða, karýncaya, insana,
eþyaya, ulu nazarla bakmamýz gerek-
tiðini anlattý.

O, bize dil öðretti!

Yûnus bize, aþký kendi dili-
mizle öðretti; O bizim mânâ dilimiz
oldu! Annemizden öðrendiðimiz dile
mânâ elbisesi giydirdi. Çocukça ko-
nuþtuðumuz, henüz emekleyen dili-
miz "ana dilimiz" oldu. Vahiy, Onun
kalemiyle gökten yere Türkçe indi;
O, Türkçe'nin Cibrîl'i oldu. Evde,
sokakta, çarþýda, pazarda konuþu-
lan sözler Onun kalemiyle göklere
kanatlandý. "Dil hikmetin yoludur!" di-
ye bayrak açtý, önümüzden gitti. 

O bize sadece dil öðretmekle
kalmadý, dinimizi de öðretti. 

Yûnus bize dini ve irfâný öðret-
ti!

O, bizim, taklitten kurtulup tahkike
yönelmemizi; ilimden irfâna; sûretten
mânâya geçmemizi saðladý. "Ýlim ilim

bilmektir, ilim kendin bilmektir!" di-
yerek, gerçek ilmin nefsimizi bilmek oldu-
ðunu öðretti. Suyu kendi nefsimizin kuyu-
sundan çýkaracaðýmýzý, Leylâ'nýn da,
Þîrîn'in de içimizde olduðunu bildirdi. Gö-
nül testimizin el'an akan çeþmelerden he-
men þimdi doldurulmasý gerektiðini, dü-
nün ve yarýnýn olmadýðýný öðretti.
Zamâný, âna getirmemizi öðütledi; "dem,

bu demdir" diyerek dudaðýmýzý akan bir
çeþmeye dayamamýz, ledün pýnarlarýn-
dan kana kana yudumlamamýz gerektiði-
ni öðretti. 

O, bize dinimizin sevgi ve bilgi; nef-

simizin de Hak ve hakîkat olduðunu öð-
retti!

Yûnus bize Allah'ý öðretti!

"Aslým Hak'týr þek deðil" diyerek
varlýðýn özüyle tanýþtýrdý. Durduðu yerin
"Tûr", gönlü tecellîye mazhar olmayanla-
rýn iþinin zor olduðunu öðretti. Bu sonsuz
tecellînin "Hak" olduðunu; "Hak'tan baþka
bir nesne olmadýðýný" söyleyerek bizi ikilik
med-cezrinden kurtardý. Yaradan'ý orada,
burada deðil, içimizde aramayý öðretti.
Nereye dönersek Onun vechini göreceði-
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DESEN: Hakký Uslu
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mizi, burnumuzun deð-
diði havanýn, aldýðý-
mýz nefesin, hüla-
sa varlýðý bir der-
ya gibi muhit ola-
nýn O olduðunu
öðretti. "Sen ve
ben" denen yerde
Allah'ýn olmadýðýný:
“Gir gönüle bulasýn Tûr

/Sen ben demek defterin

dür" diyerek Cenâb-ý
Hakk'ýn kâmillerin gön-
lünde tecellî ettiðini anlat-
tý. Her davâdan geçen ki-
þinin Hak' tan yana uça-
caðýný müjdeledi. "Hak

doludur iki cihân!" diye-
rek görünen ve görünme-
yen her þeyin Onun eseri
olduðunu bildirdi.

Yûnus bize âþýk
olmayý öðretti!

Yûnus bize âþýk
olunca mâþûk olunabileceðini öðretti. Da-
hasý, âþýkýn ve mâþûkun "aþk"tan ibâret
olduðunu öðretti.

Onun bize, "Ýþidin ey yârenler" diye
gönderdiði haberle kulaðýmýz açýldý, gö-
zümüz gördü! Dudaktan konuþanýn, göz-
den görenin O olduðunu: "Cân kulaðýdýr

iþiden bu âþýklar nâlesini" yahut:
"Dervîþin kulaðý sak Hak'dan iþidir sebak"

diyen Yûnus'tan öðrendik! 

Gittiðimiz yolu bilmiyorduk!

Onun verdiði haberle, yol-yordam
öðrendik! Onun verdiði adresle þaþýrma-
dýk! Bütün derdimiz var olmak içindi.
"Kimde varlýk var ise gitmez gönül darlýðý"

diye ikaz etti, varlýðýmýzdan
soyunduk. Yola düþtük,

yokluða uðradýk. Ve-
him gitti, kendi gerçe-
ði ortaya çýktý. Benli-

ðimiz bize döndü;
sûretimiz öze

döndü. "Ben

bir âletim ara-
da" sözüyle irki-

lip, vücûdu vâhide
verdik. 

Onun ver-
diði ilhâmla

sâzýmýz dile
geldi. "Dile-
di göre yü-
zün iþide

kendü sö-
zün" kavlince

kendinden kendine
söz oldu konuþtu;
göz oldu görüþtü.
Benliðini bu varlýk
defterinden sildi,

kendini bildi! Bildirdi!

Nihâyet: "Ýþidin ey yârenler" diyerek
çok haberler verdi Yûnus. 

Yûnus bir haber verir iþidenler þâd
olur

Gence uðrasam diyen izlesin eren
izin

kavlince bu söze kulak verip iþidenler,
erenler izini izledi, þâd oldu, hazineye ka-
vuþtu. Her biri bir Yûnus oldu. 

Yûnus'a ve Onun izinden gidenlere
binlerce selâm, vesselâm.



ÇAÐRI GÜREL
YENÝ BÝR SORU YÜRÜYEN ÇOCUKTAN

Hangi oyunlarý oynarmýþ baba 

Çocukluðunda Peygamber Amca

Kimlerle, nerede, nasýl

Saklambaç, uçurtma, kovalamaca…

Matematiði nasýlmýþ

Güneþ nasýl doðarmýþ

Yetim büyümüþ ya 

Kime soru sorarmýþ
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teden beri, herhangi bir eserin
niteliði ile ilgili bir turnusol kâðý-
dým var: “Bende yazma isteði

uyandýrýyor mu?” Çok güvenilir
olmayabilir ama benim de iyi kötü elimde
tuttuðum terazi (turnusol kâðýdý mý demiþ-
tim) bu...

Sýradýþý yönetmen Ingmar Bergman’ýn
birkaç gün önce Yedinci Mühür (The Se-
venth Seal) dün gece de Bir Evlilikten

Manzaralar (Scenes from a Marriage)
adlý filmlerini izledim...

Her ikisi de bende, hem kendileri hak-
kýnda hem de ilk bakýþta filmle hiç ilgisi
kurulamayacak birçok þey hakkýnda bir
þeyler yazma isteði uyandýrdý. Bir gün,
mutlaka, biraz daha dikkatlice izleyip her
ikisiyle ilgili uzun yazýlar yazmak istiyo-
rum…

*

izdüþüm
DÝNÇER EÞÝTGÝN

Ö

Bir Evlilikten Manzaralar, bugü-
ne kadar izlediklerim içinde “aþk”,
“evlilik”,  “boþanma”, “mutluluk”, “þid-
det”, “sevgi”, “merhamet”, “þefkat”,
“aldatma”, “monogami”, “poligami” gi-
bi kavram ve olgular arasýndaki iliþki-
yi irdeleyen en iyi filmdi...

”

“

NEDEN BANA KARÞI

BU KADAR MERHAMETLÝSÝN?
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Nerede okuduðumu, kime ait olduðunu
ve kelimesi kelimesine hatýrlayamadýðým
bir söz var: “Büyük eserler, hatalarýyla se-
vaplarýyla, eksiklikleriyle fazlalýklarýyla

büyüktür.”

Bu sözün içinde geçtiðini iyi hatýrladý-
ðým bir kelime var: haþiv: Yani, yazýyý ve
konuþmayý gereksiz ayrýntýlarla uzatma,
doldurma.

Belki de üç CD’den oluþtuðu için Man-

zaralar baþlamadan önce uzunluk ile ilgili
bir önyargýyla oturdum ekranýn karþýsýna

ve filmi izlerken haþiv kelimesi zihnimde
dolandý durdu. Evet, biliyorum, söylüyor-
lar, Bergman’ýn tarzý bu(ymuþ)… Ama
“þaheser – haþiv” iliþkisi, ilginç geliyor ba-
na… Yakýndan bakmaya deðer…

*

Bir Evlilikten Manzaralar, bugüne kadar
izlediklerim içinde (ne kadar film izledim-
se!!) “aþk”, “evlilik”,  “boþanma”, “mutlu-

luk”, “þiddet”, “sevgi”, “merhamet”, “þef-

kat”, “aldatma”, “monogami”, “poligami”

vb. gibi kavram ve olgular arasýndaki iliþ-
kiyi irdeleyen en iyi filmdi...

*

Aþk-sevgi-þefkat-merhamet demiþ-
ken, yazýyý Paul Auster’den küçük bir
alýntýyla nihayetlendirmek geçiyor içim-
den:

“ - Neden bana karþý bu kadar merha-
metlisin, diye sorar.

“- Çünkü seni seviyorum, der Anna.

Bu kadar basit.” 

(Paul Auster, Yazý Odasýnda Yolculuklar, (Çev:
Taciser Ulaþ Belge), Ýst. 2007, s.24.)

“ - Neden bana
karþý bu kadar
merhametlisin,
diye sorar.
“ - Çünkü seni
seviyorum, der
Anna. Bu kadar
basit.” 

Ingmar Bergman (1918-2007)

Paul Auster
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8 Mayýs 2008 Çarþamba günü
Denizli, bir güzel gün yaþadý.
Demirciler Caddesi esnafý tam
on bin kiþinin karnýný doyuracak

þekilde bir yemek verdi. 700 yýl süren Ahi-
lik geleneði canlandýrýldý ve bir kalfanýn
ustalýða terfi etmesini belgeleyen "Peþta-
mal Baðlama Töreni" gerçekleþtirildi.

Denizli bir Ahiler þehridir. Ahi Sinan
ve Ahi Duman, þehir merkezinde 1300'lü
yýllarda yaþamýþ ve adý bugünlere kadar
unutulmamýþ esnaf liderleridir. Sonraki
yýllarda, þehir merkezinde, Yenicekent /
Direbolu'da, Iþýklý ve çevresinde, Ho-
naz'da, Karahöyük'te Ahi þeyhlerinin ya-
þadýðý, topluma yön verdikleri de bilinir.

Denizli gibi Kýrþehir, Konya, Kayse-
ri, Uþak ve sayýlarý toplam (14) tane il,
Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde Ahi
tekke ve zaviyeleri bulunan, Ahilik töresi-
nin ticaret hayatýna hakim olduðu yerler-
dir. Ahilik Haftasý bu illerde Ekim ayýnda
resmî törenlerle kutlanýr.

Denizli'de yaþanan yemek verme
ve peþtamal baðlama töreni, halkýn, ken-
di organize ettiði, kendi kutladýðý bir Ahilik
günü oldu. Baþta Valimiz Yavuz ERKMEN

denizli
HASAN KALLÝMCÝ

2

AHÝ SÝNAN SOFRASI

Denizli bir Ahiler þehri-
dir. Ahi Sinan ve Ahi Duman,
þehir merkezinde 1300'lü yýl-
larda yaþamýþ ve adý bugün-

lere kadar unutulmamýþ es-

naf liderleridir.

”

“

Kalfa Mehmet ÇELÝKDEMÝR'e peþtamal 
baðlanýyor, o artýk bir demirci ustasý.
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olmak üzere, devleti temsil eden kiþiler bu
organizede misafir idiler. Günün güzelliði,
Devletin resmî kutlamalarla yaþatmaða
çalýþtýðý Ahiliði, halkýn benimsemiþ olma-
sýndan geliyordu. Günü deðerli kýlan bir
baþka özellik ise, tam on bin kiþinin buyur
edileceði bir sofranýn kurulmuþ olmasýydý.
Malumunuzdur, tekke ve zaviyeler, günün
yirmi dört saatinde açýk bulundurulur, yol-
cunun, kimsesizin de barýnaðýdýr. Yedirilir,
içirilir, yatýrýlýr hatta bir köþeye býrakýlan
akçelerden ihtiyacý olanlarýn almasý da
saðlanýrdý. Yedi yüz yýl önce Ahi Sinan ve
diðer zaviyelerdeki sofralarýn devamý de-
mek idi bu ziyafet, on bin kiþinin karnýný

doyurduðu Ahi Sinan Sofrasýydý.

Tabii bu güzelliðin yaþamasý, her bi-
ri Ahi Sinan tekkesinin hizmetindeki mürit-
leri misali "Halka hizmeti Hakk'a hizmet"
bilen kiþilerin fedakârlýðý sayesinde ger-
çekleþecekti. Ýþ adamlarýndan Mehmet
ÖKTÝ, Mesut AYGÖREN ile AHÝYAD Baþ-
kaný Ali ORDU öncülük yaptýlar. Bilgilen-
dirme konusunda Yrd. Doç. Dr. Turgut
TOK ile bu kiþilere yardýmcý olduk. Yirmi
beþ yýldýr yapýldýðý gibi, yine yaþlý Demir-
ci Ustasý Mustafa ÇELÝKDEMÝR'e gidile-
rek "Yemek verebilirsiniz, para toplayabi-
lirsiniz!" izni dualarla alýndý. Adýna tence-

Ahi Sinan Sofrasýnýn öncüleri; Mehmet ÖKTÝ, Mesut AYGÖREN ve Ali ORDU(kravatlý-AHÝYAD Baþkaný)
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re de denebilecek, kapaðý ve kilidi olan
küçük bir kazaný alarak esnaf dolaþýldý.
Kaleiçi ve çevresindeki demirci, saraç,
yorgancý, kunduracý, bakýrcý, sarraf vd.
esnaf ve za-naat ehlinin dükkânlarýný do-
laþtýlar. Kimi beþ lira verdi, kimi bin lira…
Denizli'nin yeni valisi Yavuz ERKMEN'in
de bir miktar parasý, bu tencereye girerek
Ahi Sofrasýnýn malzemelerinin alýnmasý-
na katký oldu. Verilen paralarýn miktarý ve
kimler tarafýndan verildiði, bir deftere de
kaydedildi. Demirciler Caddesine yazýlan
bir afiþle yemeðin verileceði duyurulmuþ-
tu. Bilgisayar çýktýsý bir kâðýda yazýlan da-
vetiye çoðaltýlýp esnafa daðýtýlarak duyuru
pekiþtirildi.

Çarþamba günü sabah, saat 09.00
sularýnda yemek hazýrlýðý baþlamýþtý. De-
mirciler Caddesindeki, yine demircilerin

Ýkram baþladý, kuyruklar da uzamaya baþladý.

Ahi tenceresine yemek masraflarýný karþýlamak
için para toplanýyor. 
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bulunduðu sokaða üç büyük mangal ku-
rularak köfteler piþirilmeye baþlanmýþtý.
Kaleiçi kapýsýnýn karþýsýndaki kavþaða
kurulan büyük çadýr, köfte piþerken çýkan
dumaný ve kokuyu caddeye ve ona baðlý
sokaklara yayýyordu. Saat 11.00'de ye-
mek verilmeye baþlandý. Üç yerde ekmek
içi köfte ve ayran daðýtacak þekilde düzen
kurulmuþtu. Yemeðe gelenlerin oluþturdu-
ðu bir kuyruk Hacýlar Camisinin yanýna
kadar uzuyor, diðer kuyruk Bayramyeri gi-
riþine kadar varýyordu. Yemek alma kuy-
ruklarýnýn üçüncüsü ise 2. Ticari yola doð-
ru uzamaktaydý. Trafiðe kesilmiþ bulunan
cadde ve sokaklardaki plastik masa ve
sandalyeler doldu doldu boþaldý.

Ustalar için bir masa ayrýlmýþtý. Yaþ-
lý ustalar, kendilerine ayrýlan bu yere otu-
rarak töreni seyrettiler, yemeklerini bura-
da yiyip hatýralarý tazelediler. Her biri Ahi
geleneði icabý giyinmiþ ve ustalýk peþta-
mallarýný baðlamýþlardý. Üzerlerindeki be-
yaz gömlekler özel yaptýrýlmýþtý; gömlek-

lerin önlerine ve arkalarýna "Ahi Sinan Es-
naflarý" yazýsý yazdýrýlmýþtý.

Demirciler Caddesi üzerindeki çeþ-
menin hemen arkasýndaki mobilya maða-
zasý, hoca efendilere ayrýlmýþtý. Burada
mevlit okundu, ilahiler söylendi ve "birlik,
dirlik, bolluk, bereket, helal kazanç" du-
alarý edildi. Kurulan ses düzeni ile mevlit,
ilahi ve dualar yemeðe katýlanlara dinletil-
di.

Halkýn yaþattýðý "Ahi Sinan Sofrasý"
diye adlandýrýlacak bu güzel güne, baþta
Denizli Valisi Yavuz ERKMEN olmak üze-
re vali yardýmcýlarý, Ýl Genel Meclisi baþ-
kan ve üyeleri, bazý belediye baþkan yar-
dýmcýlarý ve meclis üyeleri, vali yardýmcý-
larý, bazý daire müdürleri, ticaret odasý ve
ticaret borsasý baþkanlarý, AYSÝAD baþ-
kaný da katýldýlar, ikramlardan yediler.

Basýnýn ilgisi de büyüktü. Mahalli
gazete ve televizyonlarýn muhabirlerinin

Yaþlý ustalar kendilerine ayrýlan masadalar.



temmuz/08 Yýl: 1 Sayý: 226

yaný sýra TRT baþta olmak üzere bazý ulu-
sal televizyonlarýn muhabir ve kamera-
manlarý da oradaydý Yemeði düzenleyen-
lerle görüþerek yemekle, Ahilikle ve De-
nizli Ahileri ile ilgili bilgiler aldýlar ve gö-
rüntüler kaydettiler.

Öðretim Görevlisi Þerif KUTLUDAÐ
hocam ile birlikte hazýrladýðým "Ahilik ve
Denizli Ahileri" adlý tanýtýcý yazý, törene
katýlanlarý bilgilendirmek amacýyla daðýtýl-
dý.

Sýra peþtamal baðlama törenine

gelmiþti. Mustafa ÇELÝKDE-
MÝR, oðlu Kalfa Mehmet
ÇELÝKDEMÝR'e peþtamalý
kendi elleriyle baðladý. Böy-
lece, yýllardýr demir dövüp
zirai aletler yaptýðý dükkâný-
ný, oðluna teslim ediyordu.
Mehmet ÇELÝKDEMÝR, ayný
ailenin dördüncü kuþak de-
mirci ustasý olarak mesleði
devam ettirecekti. Yeni usta,
demirci dükkânýnda demir
döverek ustalýðýný Vali beye
ve oradakilere gösterdi. De-
nizli Valisi Yavuz ERKMEN,
usta ve yeni usta ile birlikte
bir hatýra fotoðrafý çektirerek
"Denizli'nin Ahilik töresini
yaþatmasýndan duyduðu
memnuniyeti" dile getiren ký-
sa bir konuþma yaptý.

Ahi Sinan Sofrasý, o
gün tam dört saate yakýn bir
süre açýk kaldý. Kaleiçi ve
çevresindeki esnaflar, alýþ-
veriþ yapmaða gelenler, ge-

lip geçici olanlar, kadýn erkek, yaþlý genç
herkes bu sofradan nasiplendi. Ahi Sinan,
Ahi Duman ve diðer Denizli Ahileri bu sa-
yede bir daha anýldýlar. Denizli'yi Türki-
ye'nin parlayan yýldýzý yapan, ticaret ve
üretim büyüklüðünün dayanaðý olan Ahilik
ilkeleri bir daha hatýrlandý.

Dileðim odur ki; güzel þehrimiz De-
nizli'de, Ahi Sinan Sofralarý hep kurulsun,
Ahilik ilkeleri hep yaþatýlsýn, birliðimiz bo-
zulmasýn, hep bolluk ve bereket içinde
yaþayalým…

Valimiz Yavuz ERKMEN Peþtamal Baðlama Töreninde konuþmasýný
yaparken
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ARÝF BÜK
ZÜLFÝCAN

Dikeni býrakýp gülden söz et sen 
Gördüðün ne ise sensin Zülfican. 

Düþmana at gülle dosta var gülle 
Taþ atana gülle var sen Zülfican. 

Kokunun sarhoþu ol çiçeðin deðil 
Gölgedir güzellik tende Zülfican. 

Gözyaþlarý varsa su var dünyada 
Ýçindeki sýzar dýþa Zülfican. 

Namlunun ucuna düþerse umut 
Tevekkül kýnasý yak sen Zülfican. 

Gündüzü gecenin tövbesi sanma 
Yusufca zindana gir sen Zülfican. 

Aldanma çuluna yalan dünyanýn 
Gönül postunu ser sen Zülfican. 

Sen arif eþisin selamlar sana 
Kalbini mevlaya sal sen Zülfican. 
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ahi, hayatýn merkezine neyi koy-
malý?

Malum olduðu üzere yer küremi-
zin merkezinde magma adý verilen bir
ateþ topunun varlýðýný hepimiz biliyoruz.

Bir  tohumun veya bir çekirdeðin ka-
buðunu ya da çeperini kýrdýðýmýzda için-
de bitkinin bütün bilgilerinin yerleþtirildiði
bir öz buluyoruz.

Herhangi bir canlýyý  anatomik bir
incelemeye tabi tuttuðumuzda da yine içi-
ne özenle yerleþtirilen bir kalp ile karþýla-
þýyoruz.

Samanyolu galaksisini veya diðer-
lerini inceleyen  astronomi bilginleri bize
mutlaka galaksilerin merkezinde yer alan
bir yýldýzdan söz edeceklerdir.

Maddenin en küçük parçasý için
atom olarak bilinirken, bilimsel geliþmeler
atomun bile merkezinde baþka deðerlerin
var olduðunu göstermiþ, bu sefer elektron
ve protonlarýn dahi merkezlerine yönelik
çalýþmalar yeni merkez deðerlerin varlý-
ðýyla þaþýrmaya devam ediyoruz.   

Bilirsiniz, dünyada yenilen yemekler
içinde en tatlýsý annelerin piþirdiði yemek-
lerdir.  Hele bir de anne kaybedildiyse, iþ-
te o zaman sonsuza kadar anne yemeði-
nin tadý damaðýmýzda  kalacak, hiçbir tat
onun yerini tutmayacaktýr. Çünkü annele-
rin piþirdiði yemeklerin özüne -merkezine-
iþleyen annelik tadýný annelerden baþka
kimse koyamayacaktýr. 

Alemde yer alan bunca varlýklarýn,
galaksilerden atomlara varýncaya kadar

S

HAYATIN MERKEZÝNE 
NEYÝ KOYMALI?

Hayata bir anlam yüklemek için,
hayata bir tat vermek için, mâzi ile âti
(geçmiþle gelecek) arasýnda saðlam bir
kültür köprüsü kurabilmek için, millet ola-
bilmeyle ilgili olarak insanýmýzýn birbirini
sevebilmesi, daha kolay anlayabilmesi
ve kucaklayabilmesi için; Sahi hayatýn
merkezine neyi koymalý?

”

“
aþk olsun

ÞERÝF KUTLUDAÐ
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merkezine mutlaka  bir öz  þey yerleþtiril-
miþse, acaba insan için hayatýn merke-
zinde bir þey olmalý mý? Ya da insan ha-
yatýn merkezine bir þey yerleþtirmezse ol-
maz mý?

Aslýnda yukarýda sýraladýðýmýz bilgi-
lerden sonra sorulan sorular anlamsýz da
kalmýþtýr. Lâkin ben soruyu sormayý yine
de sürdüreceðim deðerli okurlarým. Ya da
madem ki alemde her þeyin merkezinde
bir deðer vardýr, insan hayatýn merkezine
hangi deðiþmeyen deðeri koymalýdýr?

Aslýnda bu sorunun cevabý yüz yýl-
lar öncesinden büyük aþk þâiri Fuzuli-i
Baðdâdi -Baðdatlý Fuzuli-  tarafýndan,
"Ýlm bir kýyl ü kâl imiþ, her ne var âlemde

âþk imiþ!.." yargýsýyla verilmiþtir. 

Evet, Fuzuli hayatýn merkezine
"âþk"ý yerleþtirmiþtir… 

Yunus Emre atamýz:

"Ýþitin ey yârenler âþk bir güneþe

benzer,

Aþký olmayan gönül misâl-i taþa

benzer." 

Sözüyle meseleye biraz daha açýk-
lýk getirmiþtir. 

Fuzuli âleme âþkla bakarken bu se-
fer Yunus Emre'miz doðrudan "âþk"ýn in-
san gönlünde olmazsa olmaz bir deðer
olduðunu çok açýk bir söyleyiþle gözler
önüne sermiþtir. 

Kültürümüzün ana damarlarýndan
beslenen sohbet erbabýnýn, Fethi Ge-
muhluoðlu örneðinde olduðu gibi  bir dö-
nemde  Ýstanbul'a gelen  ve sohbet halka-
sýna yeni eklenen gençlere ilk sorduklarý
sorunun "Aþk var mý âþk?" ya da "Evlât,

hiç âþýk oldun mu?" tarzýnda olmasý bo-
þuna deðildir.

Sohbet erbabýna göre dünyalýk aþk-
larý yaþayan veya dünyadaki nesnelere
âþkla bakabilen bir kiþinin bir süre sonra
hayatýn merkezine âþký yerleþtirmesi hiç
de zor olmayacaktýr. Dünyalýk âþklar kalp
inceliðinin, iç temizliðinin, yüksek heye-
canlarýn bir göstergesi ve habercisidir.
Önemli olan insanýn iç dünyasýnda, kal-
binde, gönlünde, yüreðinde varlýklara
âþkla bakabilecek bir kabiliyetin olmasý-
dýr. Olabilmesidir. Yunus Emre'den mül-
hem bir aktarmayla kültür insanýYavuz
Bülent Bakiler: "Müslüman gözü yaþlý ge-
rek" diye bir ifâde kullanýr eserlerinde. 

Gözlerin yaþarabilmesi, bir kiþinin
yeri geldiðinde iki damla göz yaþý dökebil-
mesi ondaki kalbi hassasiyetlerin bir gös-
tergesidir. Bu kalbi hassasiyetlerin ana
kaynaðýnda da hayata bir derin anlam ka-
tan "âþk" vardýr. 

Bu hakikati bilen ve böyle kabul
eden Mevleviler birbirine hitap ederlerken
dua niyetine usulca, "Aþk olsun, mirim!..

Aþk olsun!.." diye seslenirlermiþ…

Þimdi sözlerimi noktalamazdan ön-
ce bir kere daha soruyorum:

Hayata bir anlam yüklemek için, ha-
yata bir tat vermek için, mâzi ile âti (geç-
miþle gelecek) arasýnda saðlam bir kültür
köprüsü kurabilmek için, millet olabilmey-
le ilgili olarak insanýmýzýn birbirini sevebil-
mesi, daha kolay anlayabilmesi ve kucak-
layabilmesi için;

Sahi hayatýn merkezine neyi koy-
malý?
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BÝR BEYÝT
Günümüzde, "Boðulacaksan derin su-

da boðul" (ki boðulduðuna deðsin) cümlesiy-
le, kýsmen ifade edilen, bazýlarýnýn hayat fel-
sefesini, büyük hükümdar Yavuz Sultan Se-
lim, bakýnýz aþaðýdaki beyitle ne güzel ifade
etmiþ:

"Geçme namert köprüsünden ko aparsýn
su seni
Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan se-
ni"

Ýsterseniz "ko" kelimesi yerine "býrak",
"aparsýn"  kelimesi yerine "götürsün" diye
günümüz türkçesindeki karþýlýklarýný koyabi-
lirsiniz ama, beytin özelliði ve güzelliði kay-
bolur.

BÝR ÖZLÜ SÖZ
Kimsenin lûtfuna olma tâlib
Bedeli, cevher-i hürriyettir.

Hattat Aziz Efendi

Hepimizin bildiði gibi, burada lûtuf
(lûtf); hak ettiðinden fazlasýnýn verilmesi, iyi-
lik edilmesi anlamýndadýr.

divan’dan
MESUT KÖSEOÐLU
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kif'in deyimiyle; mutad-ý inkiyat
ile yine bu sabah yolalardayým.
Biraz sonra yürüyüþ arkadaþla-
rýmdan biriyle karþýlaþýyorum.

Nehir boyunda yürüyüþümüz baþlýyor.
Sabahýn bu saatleri hayatýmda çok sevdi-
ðim anlardýr. Tertemiz havanýn bol oksi-
jenli ortamýnda kendimi daha hür hissetti-
ðim zamanlardýr. Yol arkadaþým emekli
bir memur. Bu sabah o kadar güzel söz-
lerle yaratandan istekte bulunuyor ki ade-
ta Türkçe Kuran okuyor. 

'Ýþte, diyorum; namazlarda okuduðu-
muz sureleri Türkçe olarak söylesek daha
güzel olmayacak mý?' Hemen karþý çýký-
yor; 'O baþka, bu baþka.' Refikim Türkçe
Kuran okumayý Kuran okumak saymýyor.
Diyorum ki: 'Yarýn ahirette yaratan; sen
ömrün boyunca ne dediðini bilmeden, an-
lamadan benim sözlerimi tekrar edip dur-
dun, ben sana akýl vermedim mi derse ne
cevap vereceksin?' diye soruyorum. 'Töv-
be, tövbe...' diye yanýtlýyor. 

Tanýdýðý hocaefendi 'Sen okusan bile
anlamazsýn.' diyormuþ. Halbuki yaradan
belirli bir sýnýfa ya da zümreye hitap etmi-
yor, tüm inananlara söylüyor. Anlayan,
anlamayan diye bir ayrým yapmamýþ. An-
cak insanoðlu da anlamak için emek sarf
edecek tabi. (Toplumumuzda pek bulun-
mayan bir meziyet) 

Bugün içinde bulunduðumuz inanç kar-
maþasý, herkesin kendi dilinde ilahi me-
sajý okumasý ve anlamasý sayesinde çö-
züme kavuþur. Anadolu insaný Ýslami-

yet'le ilk tanýþtýðý zamanlarda kendi diliyle
iþe baþlasaydý bugünkü inanç kördüðümü
oluþmazdý diye düþünüyor insan. 

O günden bu güne düþünen ve yazan
insanlarýmýz kendilerini toplumun üstünde
eriþilemez konumda tutmuþlar, halkla bü-
tünleþmemiþler; bu ayrýcalýk onlara büyük
zevk vermiþ. Bildiklerini yýllarca bir sýr de-
nizi gibi katre katre pazarlamýþlar. Sýr kü-
pü olmuþlar. Heybemizde daha neler ne-
ler var, sizlere bunlarýn hepsini söylemi-
yoruz; çünkü anlamazsýnýz. 

Heyhat! Ýþte yýllar ve asýrlar böyle geç-
miþ, bugünlere gelmiþiz. Edebiyatýn sa-
dece þiir alanýnda çalýþmasý olan Arap
toplumunda, dolayýsýyla bizde, roman,
öykü, tiyatro dallarýnda yazýnlarýn olma-
masý; yazma yeteneði olanlarýn inanç ko-
nularýnda hayal hanelerini çalýþtýrýp dini
inançlarda sapmalarýn oluþmasýna neden
olmuþ.

'Gerçek ilim din ilmidir, yazmak gerekir-
se dini konularda yazýlmalýdýr.' düþüncesi
yazar ve düþünürlerin bu çerçevenin dýþý-
na çýkmalarýna izin vermemiþtir. 

Çünkü yazarýn hayali sýnýr tanýmaz uç-
suz bucaksýz bir umman gibidir. El attýðý
konularý mecrasýndan çýkarabilir. Tabi bu
yazar tipi Ortaçað ve Yeniçað dönemleri-
ne hastýr. Bugünkü gözlemci, sosyal ger-
çekçi, toplumcu yazarlar için bu düþünce
geçerli deðildir.

Ben tüm bunlarý düþünürken fark ediyo-
rum ki, bugün de akþam olmuþ...

GEÇMÝÞTE BÝR GÜN

A

M.T.K.
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ENÝM KÖYÜM OLMADI, keþke ol-
saydý. Büyük kentlerin bitmek tü-
kenmek bilmeyen koþuþturmalarý-
nýn yorgunluðuyla deðil, dinginli-
ðin büyüsüyle geçseydi çocuklu-

ðum. Beklenmedik zamanlardaki savrulma-
larýmýn bana çocuk yaþlarda yüklediði aðýr-
lýklarýn zorladýðý aykýrý zamanlarda deðil,
kendi yaþýmda olsaydým. Bunu o yaþlarda
önemsemiþ olamazdým ama yýllar ilerledik-
çe adý konmamýþ bir oyunun sürekli sobele-
nen oyuncularýndan biri olduðumu anla-
mam zor olmayacaktý.

Küçük bir çocukken yaz tatillerinde
Ankara'nýn bir köyüne gider, uzun süre ka-
lýrdýk. Çoðu toprak damlý evler; pýnara yakýn
yerlerde yeþeren birkaç kavak aðacý; bak-
raçlarýný sýraya koyup  sohbete dalan, buz

gibi akan suyu doldurduktan sonra tez gel-
meleri için tembihlendiklerinden telaþlý
adýmlarla evlerinin yolunu tutan yemenili,
bazýsýnýn elleri kýnalý, gerdanlarý boncuklu
köy kýzlarý; topladýðý çakýl taþlarýnýn her gün
bir tanesini ayýrarak cinayetten içeri girmiþ
oðlunun geleceði günü hesaplamaya çalý-
þan yaþlý kadýn; köyü çepeçevre saran ya-
ban otlarý; akþamýn alacasýnda daðdan ço-
ban eþliðinde ve çýngýrak sesleriyle inip
kendi aðýlýna koþar adým giden koyun sürü-
leri; nice yükü zorlanarak da olsa taþýyabi-
len güzel gözlü eþekler; köylülerin korunma
içgüdüsüyle besledikleri, her köyün olmaz-
sa olmazý irikýyým, birbirine benzeyen, bir-
kaçý çobana eþlik ederek daðlarda gezinen,
çoðu da gölgelik bir yer bulunca en küçük
bir sesle bozulan uykularýna dalmýþ köpek-
ler; þalvarlý köy kadýnlarýnýn tezek ateþinde

BENÝM KÖYÜM OLMA-
DI, keþke olsaydý. Büyük kent-
lerin bitmek tükenmek bilmeyen
koþuþturmalarýnýn yorgunluðuy-
la deðil, dinginliðin büyüsüyle

geçseydi çocukluðum.

”
“ simurg

KENAN KALECÝKLÝ

B

BEN NERDEYÝM ÞÝMDÝ, 
BU KADAR SEN OLMUÞKEN?

Psikiyatri, doða bilimleri içindeki yerini aldýkça, akýlsýz çýlgýn ya da zavallý deli, psikiyatrinin

araþtýrmalarýnýn nesnesi olmuþtur. Anormal delinin bir araþtýrma nesnesi olarak normal akýllýya

teslim edilmesi, günahkârlarýn engizisyona teslim edilmesinden pek de farklý olmamýþtýr.

(Melankoli)
Serol Teber
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yemek piþirmeye baþlama-
sýndan sonra köye yanýk
tezek kokusunun yayýlma-
sýyla çok sonralarý unutul-
maz bir nostaljiye dönüþe-
cek olan köy akþamlarý,
yer sofrasýnda bazlama
eþliðinde yenen yemekler
ve bütün gün tarlada çalý-
þarak ya da oyunla geçen
günün sonunda yorgun
düþmüþ, erkenden uykuya
dalan bakýmsýz çocuklar...

Ankara'nýn devingen
yaþamýna hiç benzemeyen
bu yaþamlarýn içinde be-
nim açýmdan deðiþen ne
vardý, neden bu köyü çok
seviyordum, o yaþlarda
hiçbir deðerlendirme yapa-
bilecek donanýmda deðil-
dim elbette. Yaþadýðým
kentin akþamlarýnda ilerle-
yen saatlere kadar top pe-
þinde koþturduðumuz
oyunlarýn yerini alan oyun-
lara kolayca alýþmam ço-
cuk sevincimi yaþamama
yetiyordu nasýlsa. Oyun ar-
kadaþlarýma yenilerinin ek-
lenmesi dýþýnda deðiþen bir þey de yoktu. 

Beyhan'ý bu köyde tanýmýþtým. Bas-
ma entarili, uzun ve örgülü saçlarýyla olduk-
ça þirin bir kýzdý. Köyün en zengin ailesin-
den olmasýnýn hiçbir önemi yoktu. Henüz
kirlenmediðimiz yýllardý. Babamýn arabasýy-
la bizi almaya geleceði güne kadar zaman
geçirmek, bu köydeki tek tutkumdu.

Yýllarca hemen her yaz birkaç ayýmý-
zý geçirdiðimiz bu köye artýk gitmez olmuþ-
tuk. Bu yaz dinlencelerinin, ziyaretine gitti-
ðimiz ailenin en yaþlýsý olan, Bereket Dede
dediðimiz insanýn ölümüyle artýk unutulma-
ya yüz tutmuþ bir aný demeti olmasýna ne-
den hiç içerlememiþtim? Yaþamýn büyüdük-
çe zorlaþan koþullarýna yenilmiþ olabilir
miydim? Sonu gelmez sýnavlar, gittikçe ka-

labalýklaþan ve kalabalýklaþtýkça tuhaf bi-
çimde bireysel yalnýzlýklar üreten büyük
kentin kendine özgü ve kaçýnýlmaz yorgun-
luklarý, artýk sarsýcý olmaya baþlayan kaygý-
lanmalar, bana hangi kimliði zorlamýþ olabi-
lirdi? 

Zaman kendi rotasýnda hiç þaþma-
dan ilerlerken çoðu zaman neleri unuttuðu-
muzu, yaþamý hangi noktalarda ýskaladýðý-
mýzý anlamadan geçen yýllarýn sorgulama-
sýný çoðunlukla önemsemeyiz. Her yaþ dö-
neminde ayrý bir deðere yoðunlaþmamýzýn
bundaki etkisiniyse hiç bilmeyiz.

Ýlkokul sýralarýndaki sevgiliyi unutalý
çok olmuþtu. Kaç zaman sarsýcý etkileriyle
yaþamýn her ânýný dolduran bu aþktan geri-
ye bilinmezlerle örülü küçük bir tortudan
baþka hiçbir þey kalmamýþtý. Yaþam, ruhu-
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muzda zamanla birikmiþ aðýrlýklardan sýyrý-
lýp kendimizi onardýðýmýz bir süreçti biraz
da. Artýk liseliydim; çok sonralarý piþmanlýk-
larýn geçit vermez aðýnda bunalacaðým bir
aþkta umut arýyordum. 

Her aþk yenilgisinden  sonra kendime
kalmalarýmda büyük kentlerde yaþanan,
çoðunlukla maddenin belirlediði iliþkilerin
yýkýcý etkileriyle, köy yaþamýnýn insana hu-
zur veren dinginliði arasýndaki ayrýmý artýk
kolayca yapabiliyordum. Hiçbir zaman ait
olamayacaðým o köyü özlediðimi bu yaþlar-
da anlamýþtým.

Yýllar sonra beklenmedik bir fýrsatla
bu köye bir kez daha gittiðimde iki büklüm
yürüyen kýzýn Beyhan olduðunu söyledikle-
rinde inanamamýþtým. Sýrtý kamburlaþmýþtý,
baþý öne eðikti, sýk sýk tökezleyerek yürü-
yordu. Ailesinden baþka hiç kimsenin ilgi-
lenmediði, çocuklarýn bile uzak durduðu bir

insandý artýk. Ailesinin ilgisi de akþamlarý
onu kendi yalnýzlýðýný kim bilir kaçýncý kez
kuþanacaðý evine çaðýrmaktan öte gitmi-
yordu. Çocukluðumun o güzelim köylü kýzý-
nýn yerini bambaþka bir insan almýþtý; beni
de hiç tanýmýyordu.

Her insanýn bir öyküsü vardý; Bey-
han'ýn öyküsü nice insanýn öyküsünden da-
ha hazindi. Köyün öðretmenine âþýk olmuþ,
karþýlýk bulamamýþtý. Bu kadar yalýndý Bey-
han'ýn öyküsü; bu kadar karmaþýktý. Yaþa-
dýklarýna iliþkin kimse soru sormazdý artýk
ona; sorsa da yanýt alamazdý. Yaþamýn çok
aykýrý bir boyutunda tekildi Beyhan; yitip gi-
den sevgilide saklý kalan hayalleri kadar da
çoðuldu. Belki çoktan unuttuðu bu hayalle-
rinde ne kadar vardý, ne kadar kendisi ol-
muþtu hiçbir þey bilmeyecekti. Herbirini
ulaþamayacaðý bir sevgilinin süslediði gö-
rüntülerde geriye kalan, gittikçe silikleþen
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bir yüz müydü? Sesini çoktan unutmuþtu da
bilinmezlerin peþinde yürüyüp giderken
kendini bu kadar yitirmesindeki giz ne olabi-
lirdi? Belki koynunda özenle saklayabilece-
ði, kendi tarihinin en önemli belgesi olabile-
cek bir mektup, onu bilinmezlere gönüllü ta-
þýyan donuk bir fotoðraf bile yoktu. Yaþadýk-
larý, toplum açýsýndan yýllar ilerledikçe artýk
önemli sayýlmadýðý için  sözü edilmeyen,
yalnýzca sorulduðunda biraz da gülümse-
meyle anýmsanan herhangi bir olay sayýla-
bilirdi; Beyhan içinse, zamanýn kim bilir
hangi boyutunda kalan ve ona geri dönül-
mez bedeller ödeten bir yanýlsamalar de-
metiydi. 

Baþlangýç noktasý kestirilebilse bile
yönü belirlenemeyen ve ne zaman sona
ereceði bilinmeyen yolculuðunda ne kendi
dünyasýndan ne toplumun dünyasýndan
gerçekçi hiçbir belirti taþýmayan Beyhan,
aþk gömleðini ilk giydiðinde bu kadar yalnýz
olmasaydý ya da hiç yalnýz olmasaydý yine
de gönüllü yürür müydü kendini bulacaðýný
sandýðý uçsuz bucaksýz bir labirentte? 

Ailesinin ve toplumun aþka kestiði ce-
za sonu gelmez yalnýzlýklar olunca bunal-
maz mýydý? Ýki yýl boyunca köyde dolaþma-
sý böyle yasaklanmýþtý. Erkenden odasýna
çekilip sevgilinin perdesi sýmsýký kapatýlmýþ
penceresinden sýzan ýþýk yitene kadar göz-
lerini ayýramamýþ, günün ilk ýþýklarýna kadar
uyuyamadýðý bu gecelerde karanlýða teslim
olan köyde yaþama iliþkin köpek havlama-
larýndan baþka hiçbir belirti olmayýnca iyice
hüzünlenmiþ, geceliðine düþen birkaç dam-
la yaþla kendine aðlamýþ, kýzaran gözleriy-
le her gece saatlerce  beklediði, hiçbir kare-
sini kaçýrmamak için çýrpýnarak beynine
özenle iþlediði þölene hazýrlamýþtý kendini.
Git gide güçten düþen bedenine yeniden
can verecek sevgili birkaç metre ilerideydi
belki ama hiçbir zaman ulaþamayacaðý bir
menzildeymiþçesine uzaktý. Tek avuntusu,
henüz ders saati gelmese de günün ýþýma-
sýyla artýk iyice belirginleþen okula perde
aralýðýndan kaçamak bakýþlar uçurup yan-
gýnlarýna biraz da olsa su serpiþtirebilmek
kadardý. Sevgili, ders saati yaklaþýnca bü-

tün görkemiyle gelecek, yamaca kurulmuþ
beyaz boyalý okulun önünde daðýnýk bekle-
yen öðrenciler bir araya toplandýðýnda okul
andý içilecek, kýsa süren bu törenden sonra
okulun kapýsý kapanýnca saatlerce bekledi-
ði bir þölen daha böyle sona erecek, çok
geçmeden de uykuya yenilip bir sonraki gü-
nün þölenini iple çekecekti.

Yüzünü her gördüðünde kendisiyle
buluþmuþtu da o anlarda neden uzak düþ-
müþtü sevgili? Bir gece odasýndan gizlice
süzülüp sevgilinin kapýsýna ulaþsaydý, "Ben
geldim," deseydi, "Senin için geldim, sana
geldim; yokluðunda soluksuz kalýyorum,"
deseydi, bunu bir kez deneseydi ne olurdu?
Aþk, yaþam kadar gerçekti de sevgili neden
hayal olarak kalmakta bu kadar ýsrarcý ola-
bilmiþti? Kýyýsýný özenle iþlediði beyaz men-
dilin arasýna biraz da korkuyla yerleþtirdiði
mektubuna aldýðý yanýt yaþamýnýn ilk ve
son kýrýlma noktasý olunca aðýrlýðý gittikçe
artan bedeli taþýmak neden bu kadar zor
gelmiþti ona?

Beyhan, bu savrulmalarýnda ýþýða ko-
þan kelebekler gibi yaþadýðý anlýk þölenlerin
dýþýnda kalan ve bir türlü geçmek bilmeyen
saatlerde günden güne sevgiliye çoðaldýk-
ça kendinde azalmalarýnýn çeliþkilerinde ar-
týk ailesinden de saklanamaz olmuþtu. Hiç-
bir soruya yanýt vermemiþ, birkaç kez dene-
diði umut arayýþlarý aþaðýlanmayla sonuçla-
nýnca içine kapanmaktan baþka seçeneði
kalmadýðýna inanmýþtý.

Bütün benliðimizle yöneldiðimiz sev-
gili gittikçe yabancýlaþýnca yaþama iliþkin
her þey anlamsýz kalmaz mýydý? Karþýlýksýz
bir aþkýn boþluða bir gül yapraðý býrakmak-
tan ne farký olabilirdi?  Toplum kadar çoðul
olmadýkça bulunduðu toplumdan dalga dal-
ga yayýlan bütün yýkýcý etkenlere karþý sýnýr-
larý belli bir dünyada genç bir insanýn diren-
mesi söz konusu olabilir miydi? 

Beyhan'ýn iyice soluksuz kalacaðý,
son umut kýrýntýlarýný da tümüyle yitireceði
günler hýzla yaklaþmýþtý. Derin uçurumlara
býrakýlan bir kar topunun yuvarlandýkça bü-
yümesi gibiydi her þey.  Bir dramýn son per-
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desi de açýlacak, tek kiþilik kalmýþ bir aþkýn
kahramaný Beyhan'ýn küçücük dünyasýnda-
ki biricik hayal, kocaman bir yüreði dayana-
mayacaðý kadar çok acýtacaktý. 

Okulun kapanmasýna çok vardý; onu
daha nice gün göreceðinden emindi ama
böyle olmamýþtý. Kötü haber tez ulaþýrdý.
Baþka bir köye atamasýnýn çýktýðýný öðren-
diðinde, içinde kimseye sözünü etmeden
sakladýðý son umut kýrýntýsý da yok olmuþtu.
Onu artýk hiç göremeyeceðini bilmek daya-
namayacaðý bir felaketti. Birkaç güne kadar
köye gelecek kamyonetle eþyalarýný götüre-
ceði, muhtarla ve köyün ileri gelenleriyle ve-
dalaþtýðý haberi insandan insana, evden
eve yayýlýnca koþar adým ovaya doðru git-
miþ, günlerce kýrlarda gezinmiþ, ancak öl-
meyecek kadar karnýný doyurduðu otlarýn
arasýnda sýzýp kalmýþtý. Bulduklarýnda, artýk
çok geçti. 

Ne o doyumsuz þölenler, ne pencere-
sinden sýzan ýþýðýn ruhuna verdiði serinlik,
ne okul andýnýn cýlýz koro sesi yayýlýrken iz-
lediði, hayalle gerçek arasý o tanýmsýz gö-
rüntü... Yaþama biraz tutunabildiði her þey
yerle bir edilmiþ, yalnýzca kendisinin bildiði,
sevgiliyle kimsenin ulaþamayacaðý bir yer-
de hayal de olsa buluþtuðu o sahne bilin-
meyen bir elin tek vuruþuyla parçalanmýþtý. 

Köyüne götürülmek için bindirildiði
traktörün kasasýnda bir zamanlar özenle ta-
radýðý, beline kadar gelen saçlarý kirden ya-
pýþmýþ, siyah tellerine yer yer ot parçalarý
dolanmýþtý. Boylu boyunca kývrýldýðý yerde
gözlerini kapatmýþtý; hiçbir þey düþüneme-
yen beyni aðýrlaþmýþ, ruhundaki sarsýntýya
traktörün engebeli yolda ilerlerken oluþtur-
duðu beden sarsýntýsý eklenmiþti. Bir külçe-
den hiçbir farký yoktu. Eve ulaþtýðýnda an-
nesinin feryadýný bile zor algýlamýþtý. He-
men odasýna çýkartýlmýþ, apar topar hazýrla-
nan tepsiyle önüne getirilen yiyecekleri ye-
mesi için zorlanmasýna karþýn bütün bunla-
ra gücü yettiðince direnmeye çalýþmýþ, yal-
nýz kalmakta ýsrar ederek odasýnýn kapýsýný
kilitleyip saatlerce uyumaya çalýþmýþtý. Sev-

diði adamýn artýk köyde olmadýðýný, bu gidi-
þin onu var eden bütün deðerleri darmada-
ðýn ettiðini bile yeterince algýlayamýyordu.
Belki tek bildiði, sonsuz ve karanlýk bir boþ-
luktu.  

Günlerce oradan oraya götürülerek
çareler aranmýþ, köyün en varlýklý ailesinin
kýzý olmasý bu çabalarý çeþitlendirmekten
baþka iþe yaramamýþtý. Kimse yaþama iliþ-
kin bütün düðümleri tek bir sözüyle çözebi-
lecek sevgiliden söz etmemiþti.  

Aylarca birbirinin kopyasý gibi geçen
günlerin sonunda kendi haline býrakýlacaðý
günler baþlamýþtý. Ailesinin acýyan bakýþla-
rýyla bunalýyor, uykuya daldýðýnda o karan-
lýk boþluðun içerisinde yuvarlanarak sonra-
dan hiçbirini anýmsamayacaðý yolculuklara
çýkýyor, her yolculuk sonrasý kendine biraz
daha uzak düþerek baþkalaþýyordu. 

Her nasýlsa içine itildiði bir çýkmazda
artýk hiçbir þeyin önemi yoktu. Ayakta dur-
makta zorlanýyor, sözcükler dilinde dönüp
durdukça anlamsýz sözlerle konuþmaya ça-
lýþýyor, kendisinden hiç beklenmeyen tepki-
ler veriyordu. Eve zorla kapatýldýðýnda cam-
larý kýrýp olanca gücüyle kapýyý yumruklu-
yor, eline ne geçerse parçalýyordu. 

Ailesi, köyde saatlerce dolanýp dur-
masýný bir türlü engelleyememiþti. Köyün
rastgele konumlandýrýlmýþ, çoðu sývasýz,
derme çatma çitlerle çevrilmiþ evlerinin ara-
sýnda baþýboþ, nereye gideceðini bilmeden
dolaþmaya baþladýðýnda, ilk zamanlar
önünden korkuyla kaçýp uzaklaþtýktan son-
ra saklandýklarý yerde onu rahatsýz edecek
oyunlar kurgulayan çocuklarýn vazgeçeme-
yecekleri eðlencesi olmuþtu.

Köyün dýþýndaki tepede oturup saat-
lerce ufka dalarken diline dolanan sözlerin
hangi anlamlar barýndýrdýðýný ondan baþka-
sý bilemezdi.



HALÝL ÝBRAHÝM TÜRKÜSTÜN 

Halil Ýbrahim TÜRKÜSTÜN'tür benim adým,

Bingöl-Kýðý'da þehit düþtüm, kalmadý tadým,

Kýzýlcabölük'te yaþayacak ebediyete kadar soyadým,

Bayrak inmez, onu damarlarýmdaki kanýmla boyadým.

Benim için çeþme yapýlmýþ çok onurluyum,

Vatan için canýmý verdim, gururluyum,

Çeþmemden su getirin, eksilmesin mataramdaki suyum,

Vatan için ölmek zevktir; Türk'üm ben, iþte buyum.

Muhammet KAHRAMAN

temmuz/08 Yýl: 1 Sayý: 2



temmuz/08 Yýl: 1 Sayý: 238 temmuz/08 Yýl: 1 Sayý: 2

eðerli Hemþerilerim, Sevgili
Okurlar;

BÝZ Dergisi'ndeki ilk yazýmla kar-
þýnýzdayým. Kariyer geliþimimdeki adým-
larýmý, Kalite Yönetimi alanýnda attýðým-
dan dolayý, siz deðerli okuucularýma bu
yönde yazýlar yazmanýn doðru olacaðýný
düþündüm. Bu düþüncemi Hakký USLU
Bey'e yazdým ve kendisinden bu yönde
olumlu cevap aldým. Buradan bana yaz-
ma fýrsatý verdiði için, Hakký USLU Bey'e
ve BÝZ Dergisi'nin deðerli ekibine çok te-
þek-kür ederim.

Baþlýktan da göreceðiniz gibi, kali-
tenin vazgeçilmez prensiplerinden biri,
"Kalite, ayrýntýlarda gizlidir" olgusudur.
Peki geçekten kalite ayrýntýlarda mý gizli-
dir? Ýsterseniz bu soruya cevap arama-
dan önce, hep birlikte bir "Kalite" kavra-
mýna göz atalým.

Kalite deyince ne anlýyoruz? Kitap-
larý karýþtýrdýðýmýzda, kalite ile ilgili birçok

taným karþýmýza çýkar. Benim bu konuda
her zaman tasvip ettiðim en güzel taným;
"Kalite, müþteri istek ve ihtiyaçlarýna uy-
gunluk derecesi" tanýmýdýr. Bu tanýmda
karþýmýza açmamýz gereken bazý terimlr
çýkýyor: "Müþteri", "Müþterinin Ýhtiyacý" ve
"Müþterinin Ýsteði."

Benim küçüklüðümde, Kaleiçi'nde
alýþveriþ yapmaya gittiðimizde dükkanlar-
da en üst köþeye asýlmýþ bir söz dikkatimi
çekerdi: "Müþteri Velinimetimizdir." Bazen
eskilerin sözlerine kulak vermek gereki-
yor. Bu söz, çok doðru bir söz. Bana göre
bu söz çok þeyi açýklýyor: " Müþteriye de-
ðer verirsen, o da sana deðer verir. Müþ-
teriyi memnun edersen, alýþveriþini sen-
den yapar. Eðer sen müþterini memnun
etmezsen, bir ay sonra geldiðinde  alýþve-
riþini yan komþudan yapar."

Müþteri bizim herþeyimiz. Bizler gi-
bi fabrikalarda çalýþanlar için, patronu-
muzdan sonra, maaþýmýzý ödetyen iþve-

D

KALÝTE, 
AYRINTILARDA GÝZLÝDÝR

...Ýç müþteri ise firmamýzda çalýþan, eme-
ðini, yüreðini, gönül gücünü ve iman gücünü orta-
ya koyan yöneticimiz, mühendisimiz, ustamýz ve
iþçimizdir. Onlarýn da memnuniyetini saðlamamýz
gerekiyor. Çünkü memnun olan çalýþan, o iþi ken-
di iþi gibi sahiplenir. Firmasýný evi ve yuvasý bilir.
Bu konuda yapýlan çalýþmalar, "Ýnsan Kaynaklarý
Yöntemi" adý altýnda karþýmýza çýkýyor.

”
“

püf noktasý
MURAT OYMAK
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renimiz. Müþteri memnun olmadý mý sipa-
riþ vermez, unun sonucunda firma üretim
yapamazsa, firmaya para giriþi olmaz ve
maaþýmýzý da alamayýz. Bunun için müþ-
terinin isteklerini iyi anlamak gerekli. Bu-
nun için müþteri ile iletiþim kuran arka-
daþlarýmýza büyük görev düþüyor. Çünkü
müþterinin isteði doðru algýlanmazsa,
müþteriye doðru ürün yada kaliteli hizmet
verilemez. Bunun sonucunda müþteri si-
pariþini keser yada sözleþmesini iptal
eder.

Günümüzde artýk müþteriler ikiye
ayrýlýyor: "Ýç Müþteri" ve "Dýþ Müþteri".
Dýþ müþteri, firmamýzýn ürün sattýðý yada
hizmet götürdüðü müþterilerdir. Ýç müþte-
ri ise firmamýzda çalýþan, emeðini, yüreði-
ni, gönül gücünü ve iman gücünü ortaya
koyan yöneticimiz, mühendisimiz, usta-
mýz ve iþçimizdir. Onlarýn da memnuniye-
tini saðlamamýz gerekiyor. Çünkü mem-
nun olan çalýþan, o iþi kendi iþi gibi sahip-
lenir. Firmasýný evi ve yuvasý bilir. Bu ko-
nuda yapýlan çalýþmalar, "Ýnsan Kaynak-
larý Yöntemi" adý altýnda karþýmýza çýký-
yor.

Kaliteli üretim yapabilmemiz için,
müþterinin þikayetlerini iyi algýamamýz
gerekli. Bir müþteriden hiç þikayet olma-
masý, ürünümüzün % 100 kaliteli olduðu-
nu göstermez. Bunun için, müþteri þika-
yetlerini yazýlý ve sözlü almamýz gerekli-
dir. En önemlisi, müþteriye gidecek ürü-
nün, bir sonraki sipariþte iyileþtirildiðinin
kanýtlanmasý için, bazý önlemler alýnmalý-
dýr. Ýþte biz buna "Düzeltici Önlemler" di-
yoruz.

Burada herkesin dikkatini çekmek
istiyorum. Düzeltici önlemlerini ve düzelti-
ci faaliyetlerini iyi bir þekilde uygulayan
firma, müþterisini daima artýrýr ve yeni
müþteriler bulur. Unutmayalým ki, bir müþ-
teri memnuniyetini yedi kiþiye, memnuni-

yetsizliðini yani þikayetini yirmibir kiþie bil-
dirir.

Gelelim þimdi kalitenin ayrýntýsýna.
Bu konuyu size bir anektotla anlatmak is-
tiyorum:

Çok uzun zaman önceleri, toprak
testi yapan bir usta varmýþ. Bu ustanýn bir
de çýraðý varmýþ. Çýrak, yaptýklarý toprak
testilerin çok iyi satýldýðýný görmüþ ve
kendisi ayrý bir dükkan açmaya karar ver-
miþ. Çýrak kendi dükkanýný açmýþ açma-
sýna ama bir türlü yaptýðý toprak testiler
ustasýnýn yaptýðý toprak testiler gibi olmu-
yormuþ. Testileri fýrýna koyduðu zaman
patlýyor, çatlýyormuþ. Bunu gören ustasý,
bir gün çýraðýný yanýna çaðýrmýþ. Çamur-
dan hamuru yoðurmuþ ve baþlamýþlar iki-
si birlikte testi yapmaya. Testiyi yaparken,
oluþan hava kabarcýklarýný "püf" diye üfle-
mesi gerektiðini, yoksa testilerin patlyaca-
ðýný söylemiþ. Çýrak bu olaydan sonra an-
lamýþ ki, her iþin bir püf noktasý var.

Buradaki testi ustasýnýn ve çýraðý-
nýn yaþadýðý örnek gibi bizim de iþletme-
lerimizde ürün üretirken, dikkat etmemiz
gereken püf noktalarý var. Ýþte bu püf nok-
talarý, kalitenin gizlendiði ayrýntýlardýr. Her
müþterinin istemiþ olduðu þartlar, iþte bi-
ze birer püf noktalarýdýr. Ýþte olduðu gibi
sosyal yaþamýmýzda da dikkat etmemiz
gereken püf noktalarý var.

Yukarýdaki anektotu okuduðum za-
man çok hoþuma gitti. Basit ama bize çok
þeyler anlatan bir olay. Bunun için köþe-
min adýný PÜF NOKTASI koymanýn doðru
olacaðýný düþündüm. Ýnþallah bu köþem-
den sizlerle, kalite konusundaki bilgilerimi
ve deneyimlerimi dilimizin döndüðünce
paylaþacaðým. 

Bir sonraki sayýmýzda görüþmek di-
leðiyle, hepinizi sevgi ve saygýlarýmla se-
lamlýyorum.



evrinin insanlarýný ahlak ve karakter

bakýmýndan çürük ve kusurlu gören

Diogenes, sokaklarda elinde fener

dolaþýr dururmuþ ve kendisinden ne

aradýðýný soranlara:

- Adam arýyorum, adam! diye cevap ve-

rirmiþ. 

Diogenes'ten iki bin sene sonra yaþa-

mýþ, hikmet ehli bir þeyh olan Aziz Mahmut

Hüdai'ye atfederler. Günlerden bir gün, o da

elinde mumu yanan bir fenerle güpegündüz

Üsküdar çarþýsýnda dolaþýr;

- Adam yok, adam yok! diye yüksek

sesle söylenip gidermiþ. Bu hükmü bir türlü

aklý almayan yolculardan biri þöyle de-

miþ:

- Þeyh Efendi,

adam yok, adam yok

deyip geziyorsunuz.

Karþýnýzdaki bizler

neyiz?

Aziz Hüdai, sað

elini bu adamýn gözlerinin

önünden geçirmiþ. 

- Bak bakalým

kendine, bir de etrafý-

na!... demiþ. 

Adam, üstüne baþýna, kendisine þöyle

bir göz gezdirince kendini bir eþek þeklinde

görmesin mi?

Etrafýndakilerin de kimi sýrtlan, kimi

kaplan, kimi kurt, kimi tilki, kimi fare, kimi ke-

di, kimi tavþan, kimi tazý. 

Adam o saat þeyhin ellerine sarýlmýþ,

özür dilemiþ ve kendi hayvanlýðýný gidermek

için onun hizmetine, terbiyesine girmiþ.

Bir hikâye deyip geçebilir miyiz? Bunun

anlatmak istediði gerçeði küçümsemek müm-

kün deðil. Adam olmak, adam olmayý candan

dilemek, bu amaç için çaba göstermek. Mese-

le insanlarý iyi kötü diye ayýrmak deðil; iyilik

için çabalamak, kötülüklerden uzak kalmak;

iyilerin, iyiliklerin aþýký olmaktýr…

Yüzyýllar önce asaleti ile böbürlenen bi-

rine Buda'nýn söyledikleri. O bilge kiþi bir yan-

dan çaðdaþlarýna yol gösterirken, belki onlar-

dan da çok bugün bizim yolumuzu da aydýn-

latmýyor mu?...

Ýnsanlarýn en bayaðýsý nasýl olur?

"Hýrslý, kinli, kötü niyetli, aldatýcý yüzlü,

yanlýþ görüþlü kiþi."

"Yaþayan varlýklara fenalýk eden, mer-

hametsiz kiþi."

* MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý / ANKARA fuatovat@gmail.com
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"Þehirleri kasabalarý çevirip savaþan,

düþmanlýk eden kiþi."

"Baþkalarýnýn malýný alan kiþi."

"Borcu olduðu halde alacaklýsýný borcu

olmadýðýný söyleyerek kovan kiþi."

"Tanýk olarak çýkarýldýðý zaman menfa-

ati için, zengin olmak düþüncesiyle yalancý

þahitlikte bulunan kiþi."

"Ailesinin ve dostlarýnýn ailelerinin men-

subu olan kadýnlara ister zor kullanarak, ister

rýza ile gayrý meþru iliþkide bulunan kiþi."

"Yardýma muktedir olduðu halde ihtiyar

olduklarý zaman anasýna babasýna yardýmda

bulunmayan kiþi."

"Fikri sorulduðu zaman fena öðütler ve-

ren, gizlice fena planlar hazýrlayan kiþi."

"Kendini öven, baþkalarýný aþaðý gören

kiþi."

"Baþkasýný kýzdýran, hasis, bayaðý ar-

zulu, kýskanç, hileci kiþi."

"Bütün böyle olanlar en aþaðý kiþiler

olarak görülmelidir. Hakikatte aziz ve hâkim

olmaksýzýn kendini böyle gösterenler hýrsýzla-

rýn en büyüðüdür. Bir insaný asil veya sefil ya-

pan doðuþ deðildir; yapýlan hareketlerdir."

Böyle der Buda. Ana, baba, çocuklar,

öðretmen-öðrenci, karý-koca, bütün insanlar

arasýnda iyi iliþkiler olsun, ýstýrap çekilmesin,

acýlar yaþanmasýn ister.

Sözler, istekler, emirler… Kötülükten,

yalandan, düþmanlýktan kurtulmak amaçlan-

mýþtýr hep…

- Yalan haberi yaymayasýn. Haksýz þa-

hit olmak için kötü ile birleþmeyesin. 

- Kötülük yolunda halkýn çokluðuna uy-

mayasýn. Davada fesat için ekseriyeti taraf tu-

tarak cevap vermeyesin. 

- Düþmanýnýn kaybolan öküzüne yahut

eþeðine rast gelirsen onu mutlaka geri vere-

sin. Sana buðz edenin eþeðini yük altýnda

çökmüþ görüp onu kurtarmaktan imtina etme-

yecek, eþeði mutlaka onunla beraber kurtara-

caksýn.

- Fakirin hakkýný davasýnda tahrif etme-

yesin.

- Yalan þeyden uzak olasýn.

- Suçsuzu ve iyi insaný katletmeyesin. 

- Rüþvet almayasýn. Rüþvet gözü gö-

ren kimseleri kör eder.

- Garibi baský altýna almayasýn…

Kurallar hep insani duygularla, iyimser-

likle söylenmiþ, yazýlmýþ. Peki, bunlar yeterin-

ce anlaþýlmýþ, bunlara uyulmuþ mu acaba?

Yoksa bilerek, bilmeyerek karþý mý çýkýlmýþ bu

kurallara? Belki uzun kararsýzlýklarýn yaþandý-

ðý da olmuþ kimi zaman. Bir ses beklenmiþ,

bir çaðrý aranmýþ hep.

"Ýsteyiniz, verilecektir."

"Arayýnýz, bulacaksýnýz."

"Kapýyý çalýnýz, açýlacaktýr."

"Zira, her isteyen alýr, arayan bulur, ka-

pýyý çalana kapý açýlýr…"

Umutla umutsuzluðu bir arada yaþarýz

genellikle. Doðrular, yanlýþlar, güzellik, çirkin-

lik, varlýk, yokluk, azlýk, çokluk hep birlikte sa-

rar benliðimizi.

Bize seçmek kalýr. Kimi zaman kolayca

seçeriz. Kimi zamansa bu seçimi yaparken

zorlanýrýz. Doðru hangisi, yanlýþ hangisi? Se-

çemeyiz bir türlü. 

Düþünürüz olduðumuz yerde,  yürürüz,

koþarýz giderek. Ýlgili, ilgisiz þiirler

okuruz. Türküler mýrýl-

danýrýz. Sonra?...

Bir an ses-

sizlik; ömür gibi,

ölüm gibi. Ardýn-

dan çaðdaþýmýz Yu-

nus seslenir. Rahatla-

rýz onun sözleriyle:

" C ü m l e l e r

doðrudur sen doðru

isen,

D o ð r u l u k

bulunmaz sen eðri 

isen…"
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853 yýlýnda Hollanda’nýn güneyinde

bir köyde dünyaya gelen Vincent

Willem Van Gogh, empresyonizm-

den önce yaþayan, bu nedenle ça-

lýþmalarý kendi yaþamýnda anlaþýla-

mamýþ olaðan üstü bir ressamdýr.

Protestan bir papazýn oðlu olan ressa-

mýn babasý çok zengin olmasa da amcalarý

zengin tablo tüccarlarýydý. Onlarýn sayesinde,

1869 yýlýnda  Paris'in Goupil galerisi tarafýn-

dan La Haye'de açýlan þubeye satýcý olarak

girdi. Bir süre çalýþtýktan sonra 1873'te önce

Brüksel, daha sonra da Londra þubesine gön-

derildi. Ev sahibesinin kýzý Ursula Loyer ile ev-

lenmek istedi. Ancak teklifin reddedilmesi

üzerine ilk ruhi buhranýný geçirdi. Yerinin de-

ðiþtirilmesini isteyerek 1875 yýlýnda Paris'e

yerleþti. Bir yýl çalýþtýktan sonra galerideki sa-

týcýlýk iþinden ayrýlarak Ramsgate'e gitti ve

özel bir öðretim kurumunda çalýþmaya baþla-

dý. 1877 baþýnda buradaki iþinden de ayrýlýp

Dordrecht'te bir kitabevine girdi ama yine dü-

zenli bir çalýþma gösteremedi. Çünkü aslýnda

o, babasý gibi rahip olmak istiyordu. Bunun

üzerine amcalarýnýn da desteðiyle Amster-

dam'a gelerek ilahiyat okuluna hazýrlanmaya

baþladý. Ama on beþ ay boyunca büyük bir ça-

ba göstermesine raðmen sonuç baþarýlý ol-

madý. 

Daha sonra, Brüksel'de bir rahip okulu-

na kabul edilen Van Gogh, 1878'de yardýmcý

vaiz olarak Belçika'da Borinage madencile-

riyle birlikte çalýþmaya baþladý. Burada

madencilerin sefaletini gördükçe bunalýmlarý,

sýkýntýlarý artmaya baþlamýþtý. Bu umutsuzluk

aylarýnýn hatýrasýný muhafaza edebilmek için

Belçika'nýn güneyi ile Fransa'nýn kuzeyinde

yaya dolaþarak resim çizmeye baþladý. Artýk

ressam olmak istiyordu. Bu sýkýntý ve yalnýzlýk

döneminde, Goupil galerisinde onun yerine

geçmiþ olan erkek kardeþ Theo'ya uzun mek-

tuplar yazmaya baþladý. Theo, Van Gogh'a

yardým vaat etti ve resme olan  kabiliyetini

kültür sanat

ACILARIN RESSAMI
VINCENT WILLEM VAN GOGH

1

HAKKI USLU
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fark ederek yolunu þaþýrmak üzere olan kar-

deþini destekledi. Theo'nun para yardýmýný

kabul eden Van Gogh desen çalýþmak üzere

Brüksel'e gitti. Burada da çok uzun kalamadý.

Bir yandan yaþadýðý umutsuz aþklar, sýkýntý ve

bunalýmlarýný tetiklerken bir yandan da deði-

þik þehirlerde resim çalýþmalarýný sürdürüyor-

du. Ýlk olarak sosyal içerikli konular ve realist

stili olan Millet'den etkilenmesi daha sonra da

Gauguin ve diðer empresyonizm öncesi res-

samlarla tanýþmasý, çalýþmalarýnda önemli

deðiþiklikler yarattý. 1888'de Arles'e yerleþti-

ðinde yoksulluk içinde birçok fakir renkler, fýr-

týnalý kanvaslar ve mürekkep çizimler yapýyor-

du.

Van Gogh, 19'uncu yüzyýlýn en trajik

sanatçýlarýndan biriydi. Ýçine düþtüðü bunalým

ve sýkýntýlardan bir türlü kurtulamýyordu. Tek-

rarlayan akýl rahatsýzlýklarý onu St.Remy de

Provenc’e kaçmaya zorlamýþtý. 'Egzersiz Ya-

pan Tutsaklar' çalýþmasý, içinde hapsolduðu

psikolojik travmanýn sembolik bir örneðidir.

Aðýr bir depresyon geçiren Hollandalý ressam

1888'de kulaðýný keser. Bunaltýlarýnýn en bü-

yük nedenleri hiçbir iþe yaramadýðýna olan

inancý ve bir þeyler yapma, bir çýkýþ bulma is-

teðidir. Acý çekmesine, mutsuz, huzursuz ve

yalnýz olmasýna raðmen resimleriyle neþe ve

sevinç uyandýrmak istemiþ, acýlarý sevince,

hüzünleri neþeye, yalnýzlýðý birlikteliðe dön-

dürmeye çaýþmýþtý. Ýnsanlarýn yalnýzlýk, hüzün

ve acý içindeki hallerinden etkilenip bunlarý re-

simlerine yansýtýyordu. Ýçinde yaþadýðý dün-

yada kendini uyumsuz hisseden bütün melan-

kolikler gibi acý çekenlere ilgi duyuyor, kendini

alçalmýþ, sevgilerden uzaklaþmýþ görüyordu.

Dokuma Tezgâhý (1884, Otterlo Devlet Müzesi / Hollanda)
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Van Gogh’un trajik yaþamý yine trajik

bir þekilde noktalandý. 29 Temmuz 1890'da

kendini vuran Van Gogh iki gün sonra Fran-

sa'da öldü.

Otuz yedi yýllýk ömründe, dokuz yüz re-

sim ile bin yüz çizimden oluþan eserlerinin

hepsini akýl hastalýðýna yakalanýp kendini öl-

dürmeden önceki on yýl içinde üretti.

Van Gogh'un, dýþavurumculuk, fauvizm

ve soyutlamanýn erken dönemleri üzerinde

büyük etkisi olmuþtu. Hayattayken hiçbir ese-

rini satamayan Van Gogh'un tanýnmasý,

1901'de resimlerinin Paris'te sergilenmesiyle

baþladý. En önemli yapýtlarý Amsterdam'daki

Van Gogh ve Otterlo müzelerinde sergilenen

Van Gogh'un 'Süsenler' adlý tablosu 1987'de

53.9 milyon dolara, 'Doktor Gachet'in Portresi'

adlý tablosu da 1990'da 82.5 milyon dolara

satýlmýþtý. Ölümünden yüz yýl sonra tablolarý-

nýn bu kadar deðer kazanacaðýný belki de ha-

yal bile edememiþti.

Van Gogh’un eserlerinin büyük bir kýs-

mý bugün Kröller-Müller müzesinde ve Otterlo

Devlet Müzesi’ nde, Hollanda devletine satýl-

mýþ olan koleksiyondadýr. Dokumacý ve Doku-

ma Tezgâhý isimli eserleri d bugün Otterlo

Devlet Müzesi’ndedir. Ayrýca, Theo'ya, ailesi-

ne ve dostlarýna yazdýðý mektuplarý birçok de-

fa yayýmlanmýþtýr.

Dokumacý (1884, Otterlo Devlet Müzesi / Hollanda)



“Bekilli Þarap ve Üzüm Festivali” nin se-
kizincisi 22 - 24.Aðustos.2008 tarihlerinde
düzenlenecek. Festival kapsamýnda “XXI.
yy Hayyam'larý Aranýyor” baþlýklý þiir yarýþ-
masýnýn üçüncüsü yapýlýyor. 

Geçen yýlki yarýþmanýn, yeni isimlerle
tanýþmanýn heyecanýyla geçtiðini belirten
yarýþma komitesi þöyle diyor;

“Geçen yýlýn heyecanýný bu yýla iyi bir
ekip çalýþmasý ve daha profesyonel bir
yaklaþýmla -ancak amatör bakýþtaki sami-
miyeti hiçbir zaman unutmadan taþýyaca-
ðýz.’ diyor ve biliyoruz ki köprüler kurmak
varken duvarlar örmek anlamsýzdýr. Biz yü-
reklerimizi köprü yapýyoruz, hayata örülen
duvarlara inat! Gelin Üçüncü Hayyam'ý da
çýkaralým. Türk þiirinde de 'Þaraba akan þi-
irler' çoðalsýn.”

Konu: Þarap

Aranan Þartlar:

1. 18 yaþýný doldurmuþ herkes þarap
konulu bir þiiri ile yarýþmaya katýlabilir.

2. Þiir daha önce hiçbir yerde yayýmlan-
mamýþ olmalýdýr.

Baþvuru:

Birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon,
Lavaracý onur ödülü ve jüri özel ödülü

Baþvuru:

25.05.2008-04.08.2008 Tarihleri arasýn-
da, internetten www.lavaraci.com, www.
bekilli.bel.tr, www.bekilli.gov.tr, www.bekilli.
net sitelerinden yapýlýr. Baþvuru ücretsiz-
dir. Yarýþma sonucu ödül alan þiirler,  yuka-
rýdaki sitelerde ilan edilecektir. Ödül töreni
Bekilli 8. Þarap Festivalinde yapýlacaktýr.
Yarýþmaya katýlan tüm þairler festivale da-
vetli olup  konaklama ve yemek giderleri
organizasyon tarafýndan saðlanacaktýr.

Telif Haklarý:

Yarýþmaya katýlan þiirler internet orta-
mýnda sergilenecektir. Ayrýca bu þiirler ya-
yýnlanacak bir kitapta toplanacaktýr. Yarýþ-
maya katýlan tüm þairler, yarýþmaya kattýk-
larý þiirlerinin gerçek ve sanal ortamda,
ulusal ve yerel basýnda, sanat dergilerin-
de, www.lavaraci.com veya iþbirliði içinde
olduðu diðer web siteleri ve yayýnevleri ta-
rafýndan yayýnlanmasýný kabul etmiþ sayý-
lacaklardýr. Þair bunu kabul etmekle, þiirin
telif haklarýný www.lavaraci.com’a, Lavara-
cý Kültür-Sanat Derneðine, Bekilli Beledi-
yesi’ne ve Bekilli Kaymakamlýðýna devret-
memekte ve þiirin kanuni haklarýna sahip
olmaya devam etmektedir; ancak þiirin ek
bir sözleþmeye gerek kalmaksýzýn www.la-
varaci.com veya yetki vereceði  kuruluþlar
tarafýndan sanal ve gerçek ortamda yayý-
nýna izin vermiþ olmaktadýr. Kazanan ve
kazanmayan þiirlerin sanal ve gerçek or-
tamda yayýný için þairin kendisine veya
temsilcilerine herhangi bir ad altýnda ücret
ödenmeyecektir. Yayýnlanacak kitapta yer
almaya hak kazanan þiirlerin sahiplerinden
ayrýca izin almaya gerek olmayacak ve bu
þiirlerin sahiplerine herhangi bir telif ücreti
ödenmeyecektir. Yarýþmaya þiir gönderen
ve online olarak þiirlerini katan þairler yu-
karýda yazýlý olan hüküm ve kurallarýn ta-
mamýný kabul etmiþ sayýlýr.

Seçici Kurul:

Ahmet Nesin / Dolunay Ünal / Haydar
Ergülen / Lale Müldür / Özgür Özmeral /
Sýddýk Akbayýr / Sina Akyol / Yelda Karataþ

Ýletiþim:

Tuncer Mankýr mankir@hotmail.com

Dolunay Ünal unaldolunay@hotmail.com

Uður Özdemir ugurozdmr@gmail.com
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izlere öncelikle bu köþede neleri ya-

zacaðýmý, nasýl yazacaðýmý anlat-

mak istiyorum. Birçok ülke gezdim.

Buralarda birçok hatýram ve göz-

lemlerim oldu. Bu köþede hem bunlarý sizlerle

paylaþmak hem de bu ülkelerle ilgili derledi-

ðim kýsa bilgileri size aktarmak istiyorum. 

Bugün Makedonya'ya götürmek istiyo-

rum sizleri.

Avrupa'nýn  ortasýnda küçük bir Balkan

ülkesi Makedonya. Bir uçtan diðerine birkaç

saatte ulaþmak mümkün. Yemyeþil ormanlarý,

berrak akarsularý, Avrupa'nýn en büyük ve en

derin gölü olan Ohri Gölü ile güzelliði doðallý-

ðýndan gelen bir tanýdýk ülke. Hemen her kö-

þesinde Osmanlý'dan kalan cami, köprü, çeþ-

me ve benzeri yapýlar olan bu güzel ülkede

Türkçe en çok konuþulan üçüncü dil. Avru-

pa'da olmasýna karþýn so-

kaklarýnda gezerken kendini-

zi daha çok Anadolu ya da

Trakya'da bir kentte gezer gi-

bi hissediyorsunuz. Eski Yu-

goslavya' dan sancýlý bir sü-

reç sonunda ayrýldýktan son-

ra "Makedonya" ismini kul-

lanmasý nedeniyle Yunanis-

tan ile sorunlar yaþayan ülke

kendi içinde yaþadýðý etnik

çatýþmalarýn sonucunda bu-

gün biraz daha sakinleþmiþ

durumda. Buralarda yaþayan

Türkler uydu yayýnlarý izleye-

bildiklerinden giderek daha

temiz bir Türkçe konuþmaya baþlamýþlar.

Makedonya seyahatim benim için diðer

tüm ülkelerden farklýydý diyebilirim. Bol bol

gözlerimin dolduðu ve  dýþ Türklerle ilgili dü-

þüncelerimin ve fikirlerimin ne kadar doðru ol-

duðunu hissettiðim bir seyahat olmuþtur.

1996 da güzel bir ilkbahar günüydü. Ýs-

tanbul'da Yenikapý civarýnda bir arkadaþýn iþ

yerinde, hem çayýmýzý içiyor hem de sohbet

ediyorduk. Ama benim aklýmda yaklaþýk üç

saat sonra çýkacaðým Makedonya yolculuðum

vardý. Makedonya'ya üsküp'ten tanýdýðým ve

bir süredir ticaret yaptýðýmýz Þevket (Þeki) ile

gidecektim. Þevket 22 yaþýnda bir gençti ve

bir tesadüfle tanýþmýþtým. Sonrasýnda iþ yap-

maya baþlamýþtýk. Ben de o sýrada Ýleri Men-

sucatta çalýþmaktaydým. Þevket her ay belirli

miktarda mal alýr ve parasýný öderdi. Ýþini ge-

geziname

MEYDANE GEL! SÜR ATINI, FEYZANE GEL!

RUMELÝYE GEL!

S

MEHMET FEVZÝ YENÝÇERÝ
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niþletmek istiyor ve bunun için

destek arýyordu. Ona güvene-

bilmemiz için onun makedon-

ya'daki durumunu görmemizi

istiyordu. 

Þevket'le Yenikapý'da

buluþup Atatürk Hava Lima-

ný’nýn yolunu tuttuk. Havaalaný

her zamanki telaþlý halindeydi.

Yine yüzlerce insan bir oraya

bir buraya gidiyordu. Tanýdýk

kuyruklar ve tanýdýk vedalaþ-

malar izleniyordu. THY’nin Ýs-

tanbul-Üsküp uçaðýna uçuþ

kartlarýmýzý alýp, uçaða geçiþ

yaptýk. Bir yandan Þevket'le

konuþuyor, bir yandan da makedonya'yý dü-

þünüyordum. Avrupa'nýn  ortasýnda küçük bir

balkan ülkesi Makedonya. Bir uçtan diðerine

birkaç saatte ulaþmak mümkün. Yemyeþil or-

manlarý, berrak akarsularý, Avrupa'nýn en bü-

yük ve en derin gölü olan Ohri Gölü ile güzel-

liði doðallýðýndan gelen bir tanýdýk bir ülke.

Hemen her köþesinde Osmanlý'dan kalan ca-

mi, köprü, çeþme ve benzeri yapýlar olan bu

güzel ülkede Türkçe en çok konuþulan üçün-

cü dil. Avrupa'da olmasýna karþýn sokaklarýn-

da gezerken kendinizi daha çok Anadolu ya

da Trakya'da bir kentte gezer gibi hissediyor-

sunuz. Buralarda yaþayan Türkler uydu ya-

yýnlarý izleyebildiklerinden giderek daha temiz

bir Türkçe konuþmaya baþlamýþlar. Bildiklerim

bunlardý. Beþ gün kalacaktým sanýrým bu ülke-

yi tanýmak için yeter diye düþündüm.

Güzel bir uçuþ sonrasý Üsküp Havaala-

ný’na indik. Uçaktan indiðimde ilk þaþkýnlýðýmý

yaþadým. Ýndiðimizde havaalaný binasýnýn

yaklaþýk yüz metre ötemizde durduðunu gör-

düm. Yürüyerek gittik ve gümrük kontrolleri

sonrasý Üsküp'e “merhaba” dedik.

Þevket ýsrarla önce onlarýn evine git-

memizi istedi. Kýramadým onu, bizi Neco kar-

þýladý ve arabaya binerek yola çýktýk. Araba

da bizim Murat 124 lere benzer sanýrým Lada

marka bir araçtý. Bir süre sonra avlu duvarlarý

olan ve aðaç bir kapýsý olan bir evin önünde

durduk. Yol boyunca bir þey dikkatimi çekmiþ-

ti. Sanki lüks bir ortamdan farklý bir bölgeye

geçmiþtik. Ve o bölgede sanki bizim kasabay-

dý. Kapýdan içeri girince bir avlu ve içinde bir

evle karþýlaþtým. Ve o evin Kýzýlcabölük'teki

evlerden fazla bir farký yoktu. Þaþkýnlýkla beni

karþýlayýp elimi sýkanlara gülümsemeye çalý-

þýyordum. Ailece bu evde oturuyorlardý anla-

þýlan. Beþ altý kadýn ve üç dört erkekle selam-

laþmýþtým. Tam bu sýrada yaþlý bir amca geldi.

Baþýnda namaz takkesi, kýsa boylu, gözlerinin

içi gülen bir amca. Hýzla geldi ve bana öyle bir

sarýldý ki hepten þaþýrdým. Öptü iki yanaðým-

dan beni, ben onun elini öpmeye çalýþýrken.

Sürekli konuþuyordu ama ben anlamýyordum.

Çünkü Türkçe konuþamýyordu. Þevket'in ba-

basý olduðunu öðrendim. Ýçeri geçince yine

þaþkýnlýk içersinde kaldým. Sanýrým bu seya-

hatim þaþkýnlýklar ve þoklarla geçecekti. Girdi-

ðimiz yer bir salondu. Üç tane kanepe vardý,

iki de yer minderi ve pencerelerdeki perdeler

aynen Kýzýlcabölük'te bizim evdeki o ucu iri

dantelli perdelerdendi. Ve gördüðümde özen-

diðim ve kendime kýzdýðým görüntü, salonun

geniþ duvarýnda büyükçe bir Türk Bayraðý

asýlý idi. Benim evimin duvarýnda yoktu Türk

Bayraðý. Sonradan hacý olduðunu öðrendiðim

amca hala konuþmaya devam ediyordu ve

þevkette bunlarý çevirmeye çalýþýyordu ama
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inanýn ben duymuyor sadece etrafý gözlüyor-

dum. Bu benzerlik karþýsýnda hem büyük bir

zevk duyuyor, hem de içimi bir burukluk kaplý-

yordu. Gelen çaydan yudumlamaya baþlayýn-

ca kendime geldim. Artýk hacý amcayla ilgilen-

mem gerekiyordu. Her iki cümlesinden biri "ah

Türkçe bilseydim" oluyordu. Konuþtukça anla-

dým. Gençlerin tamamý Türkçe biliyordu ama

yaþlýlar Yugoslav rejiminin baskýsý ile tükçe

öðrenememiþlerdi. Ama ne ilginçtir ki dillerini

almýþlardý belki ama kültürleri ayný duruyordu.

Evler, kanepeler, kýyafetler ve bayrak aynen

duruyordu. Uydu yayýnlarý sayesinde türk te-

levizyonlarýný izleyebiliyorlardý. Bir de Hacý

Amca "Onlar hükümet idaresini aldýlar ama

bizlerde bu gençlerle ticareti alacaðýz" diyor-

du. Otelde kalmamýn hiç uygun olmadýðý ve

evde kalmam gerektiði hacý amca tarafýndan

bana zorla ikna edildi.

Akþam olmak üzereydi. Dýþarý çýktýk

Þevket, Neco ve ben . ilk turumuzu atacaktýk.

Üsküp þehrindeydik. Bu þehrin tam ortasýn-

dan Vardar nehri geçiyor. Sanki þehri iki farklý

dünyaya bölmüþ. Burada Makedonlar, Arna-

vutlar ve Türkler yaþýyor. Makedonlar ve Ar-

navutlar çoðunlukta Türkler ise azýnlýk. Nehrin

iki yakasý arasýnda çok fark vardý. Bir tarafta

yeni yüksek binalar yollar güzelce asfaltlan-

mýþ. Diðer tarafta ise sýradan asfalt yollar ve

sýradan köhne evler. Evet Makedonlarla Türk-

lerin yaþadýðý yerlerin farkýydý bunlar. Yýllarca

Osmanlý idaresinde kalmýþ, Türklerin çoðun-

luk olduðu bu topraklarda þimdi sanki bir hü-

zün vardý. Bir süre sonra bize katýlan Arnavut

Thýrný ile birlikte savaþý da konuþmaya baþla-

dýk. Ayrýlma sürecinde Yugoslav ordusunda

imiþ. Ben kendi ýrkýma karþý savaþmak zorun-

da kaldým diyordu ve gizli gizli kin besliyordu.

Makedonyada kaldýðým süre içersinde

Ohri'yi, Gostivar'ý, Kalkandelen'i gördüm. Her

gittiðim yerde Osmanlýdan bir hatýra ile karþý-

laþtým. Ama bakýmsýz, yýkýlmaya yüz tutmuþ

hatýralarla. Ve hep okuduðum bir yazýyý hatýr-

ladým. 

"MEYDANE GEL! SÜR ATINI, FEYZANE

GEL! RUMELÝYE GEL!

Dur.. Hemen Gitme... Durduðun yere

bak! Þu anda Rumelidesin.. Anavatandan ko-

parýldýktan sonra topraðýn bereketini yitirdiði

diyardasýn. Arkasýnda koca bir tarih olan Ev-

lad-ý Fatihanlarýn topraklarýndasýn. Þehitlerin

ruhu, gazilerin kaný var bu topraklarda. 700

yýllýk mücadelenin þerefi, þaný var yazýlanlar-

da. Baþýný eð ve þu anda durduðun yere bak!"

Evet gerçekten buralar bizi hatýrlatýyor-

du. Sanki bir Anadolu þehrinde veya kasaba-

sýndaydýnýz. Çarþýsý, yemekleri ve en önemli-

si buralarda yaþayan insanlarý. Tam beþ gün

geçirdim makedonya'da her gün yeni bir yeri

tanýdým, her gün yeni insanlar gördüm. Onla-

rýn bana bakýþý tamamen ticariydi belki. Ama
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ben onlara hep biz diye baktým.

Üsküp'te Vardar nehri üzerindeki Mos-

tar köprüsü, Taþ köprü, Kalkandelen’deki Çif-

te Hamam, yine Kalkandelen’deki Alaca Ca-

mii, Üsküp’deki Murat Paþa ve Mustafa Paþa

camileri, Gostivar'daki Gostivar camii, yaký-

nýnda yükselen koca iþ merkezinin yanýnda

bahçesindeki mezarlarla ben varým diyor ha-

la. 

Bu ülkede bulunduðum tarihte Belediye

binalarýnda Makedon, Arnavut ve Türk bay-

raklarýnýn üçünün de asýlmasýnýn yasaklandý-

ðý dönemdi. Ve dönüþ için Havaalanýna gittik

Þevket, Neco ve Thirni beni uðurlamaya gel-

diler. Ýhlas Haber Ajansý’ndan bir muhabir ya-

nýma geldi. Benden bayrak krizi ile ilgili çekti-

ði filmi Ýstanbul'a götürmemi rica etti. Ben de

kabul ettim. Uçuþ kartýmý alýp gümrükten de

geçip uçaða binmek için beklemeye baþla-

dým. Bir süre sonra yolcularý almaya baþladý-

lar ama beni ve iki kiþiyi uçaða almadýlar.

Uçuþ kartýmýz olduðu halde böyle bir þey ya-

pamayacaklarýný anlatmaya çalýþtýysak ta ba-

þaramadýk. Bir sonraki uçuþ üç gün sonraydý

ve onunla uçabilirsiniz diyorlardý. Ve tüm tar-

týþmalarýn sonunda üçümüz gümrükten tekrar

geçerek çýktýk, yapacak bir þey yoktu. Yeni bir

ülkeydi ve oturmayan çok þey vardý. Arkadaþ-

lara tekrar telefon edip çaðýrdým. Gelip aldýlar

beni ve onlar için normaldi. "Önemli birileri

gelmiþtir, sizi býrakmýþlardýr" dediler.  Ýlginçti

ama kalmýþtým. Üç gün daha beklemek de is-

temiyordum. Dedim ki otobüs kaç saat sürü-

yor. Ondört saat sürdüðünü öðrendiðim bu

yolculuðu yapmak istiyordum. Hemen otobüs

garajýna gidelim ve soralým bugün otobüs var

mý dedim. Þaþýrarak baktýlar bana ama kýra-
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mayýp götürdüler. Evet otobüs vardý, saat

19.00’da hareket ediyordu. Bir tek Bulgaris-

tan'dan transit vize alman gerekiyor onu da

gümrükte alýrýz dediler. Tamam dedim ve saat

19.00’a kadar vakit geçirmek için yine Üsküp

sokaklarýna döndük.Hemen çok hoþuma gi-

den çarþýsýna gittik. Bu çarþý da bizdi, Türk'tü,

Anadoluydu. Yarým saat önce gittik otobüse.

Bana ýsrarla kola alalým, yiyecek bir þeyler al

yanýna diyorlardý. Ben de her zamanki ina-

dýmla sadece bir þiþe suyu aldým yanýma o da

onlar kýrýlmasýn diye. Tabi ben ülkeler arasý bir

otobüs yolculuðu yapacaðým için yol boyunca

bir þeye ihtiyacým olmaz diye düþünüyordum.

Ama yanýldýðýmý yola çýkýnca anladým. Oto-

büs tamamen ticaret için Türkiye'ye gelen in-

sanlarla doluydu. Hepsinin yüzünde büyük bir

rahatlýk vardý. Ve hepsi sanýrým birbirini taný-

yordu. Ben aralarýnda yabancý kalmýþtým ve

bu fazlasýyla fark ediliyordu. Yolculuðumuz

yaklaþýk ondört saat sürecekti. Kaptanýn tam

arkasýnda oturuyordum. Þöfor Türk'tü. Oto-

büste su servisi dahi yoktu. Niye bana o kadar

ýsrarla bir þeyler aldýrmak için uðraþtýklarýný

anlamýþtým. Ama iþ iþten geçmiþti. Neyse ki

bir þiþe suyum vardý. Bense Pamukkale Turiz-

min içmek istemesen de ikram edilen çaylarý-

ný ve kahvelerini düþünüp daha güzelini hayal

etmiþtim. Hiç durmadan uzunca bir süre gittik.

Hem tuvalet ihtiyacým vardý, hem de acýkmýþ-

tým. Þöfore sordum “durmayacak mýyýz?” diye

ve acýktýðýmý söyledim. Bulgaristan sýnýrýný

geçince bir mola vereceðimizi söyledi. Ýstan-

bul restorantta ve restoranýn ne kadar güzel

olduðundan bahsetti. Bu sýrada Bulgaristan

sýnýrýna gelmiþtik. Otobüs gümrüðe gelince

durdu. Muavin herkesten pasaportlarýný topla-

dý. Benimkini de aldý ve kendisiyle gelmemi

söyledi. Beni yaklaþýk 190 boyunda ve tahmi-

nen 130 kilo bir bayanýn karþýsýna býraktý ve

pasaportumu da masaya koydu, senden para

isteyecek 25 dolardan fazla verme dedi ve
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gitti. Bayan önce benimle hiç ilgilenmedi.

Sonra yüzüme baktý. Sonra pasaportumu al-

dý. Her sayfasýna yaklaþýk iki dakika bakarak-

tan incelemeye baþladý. Pasaportumu tekrar

masaya býraktý ve arkasýna dönüp televizyon

seyretmeye baþladý. Aradan yarým saat geçti.

Muavine gittim yardým istedim. Bütün otobüs

beni bekliyordu. Ama muavin normal abi bek-

leyelim dedi. Bir yarým saat daha bekledik.

Ama bayan hala televizyon seyrediyordu.

Yaklaþtým ve pasaportumu alarak sertçe ma-

saya çarptým. Bana döndü ve ters ters baka-

rak 100 dolar dedi. Ben de çýkarýp 25 dolarý

masaya koydum. Omuz silkti ve yine her say-

fasýna iki dakika bakarak pasaportumu incele-

di. Bir pul alýp yapýþtýrdý ve mühürü vurdu.

Ben otobüse döndüðümde insanlarý bekletti-

ðim için oldukça mahçuptum. Ama onlarda en

ufak bir rahatsýzlýk yoktu. Sonra kaptandan

öðrendiðime göre normalmiþ daha çok bekle-

dikleri bile olmuþ. Neyse kaptanýn methettiði

Ýstanbul restorana gelmiþtik. Hava kararmýþtý.

Otobüsten ilk inen ben oldum ama inmemle

durmam bir oldu. Karþýmda elinde tüfek bir

adam duruyordu. Kaptan içerden seslendi

korkma onlar buranýn korumalarý. Dinlenme

tesislerinde mola veren araçlara saldýrýp soy-

gunlar yapýldýðý için tesisler koruma oluþtur-

muþlar. Buradaki silahlý kiþiler de bunlarmýþ.

Gerçekten memleketimi çok özlemiþtim. Ýs-

tanbul restoran da büyük hayal kýrýklýðý idi.

Sadece bir paket büskivi alýp onu yiyebildim.

Etraftaki pislikten yemek yenecek ortam yok-

tu. 

Ondört saatin sonunda Ýstanbul'a geldi-

ðimizde ilk iþim Ýhlas Haber Ajansý’nýn kasedi-

ni onlara ulaþtýrmak oldu gecikmiþti ama.

Sonrasýna da ülkemde yaþadýðým için Tan-

rý’ma þükrettim.

Gelecek sayýmýzda dünya turumuza bir

baþka ülkeyle devam edeceðiz. Hoþçakalýn.

MERAKLISINA:

Konum: Güneydoðu Avrupa'da, Balkan

Yarýmadasý'nýn ortasýnda yer alan Make-
donya Bulgaristan, Sýrbistan, Arnavutluk ve

Yunanistan arasýndadýr.

Haritadaki Konumu: Avrupa

Yüzölçümü: 25,333 km²

Sýnýrlarý Toplamý: 766 km

Sýnýr Komþularý: Arnavutluk 151 km,

Bulgaristan 148 km, Yunanistan 246 km,

Sýrbistan 221 km

Nüfus: 2,050,554 (Temmuz 2006 veri-
leri) Nüfusun 170.000 kadarýnýn Türk oldu-
ðu tahmin edilmektedir.

Nüfusun Etnik Daðýlýmý: Makedonyalý

%66.6, Arnavut %22.7, Türk %4, Romalý

%2.2, Sýrp %2.1, diðer %2.4 (1994)

Din: Makedonya Ortodoksla-
rý %67, Müslümanlar %30, diðer %3

Diller: Makedonca %70, Arnavutça

%21, Türkçe %3, Sýrp - Hýrvatça %3, diðer

%3
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eden Klima? 

Klima ile doðru sýcaklýk ve rahat edi-

len bir nem oranýyla içinde en iyi

hissettiðiniz rahatlýðý oluþturmanýzý

saðlar. Modern klimalar temiz ve saðlýklý taze

hava saðlar, havanýn nemini giderirler ve küf-

lenmeyi önlerler ve bunu da ne cereyan ne de

gürültü olmadan mümkün kýlarlar.

Kýsaca, klima sizin kendinizi daha iyi

hissetmenizi, daha aktif ve zinde olmanýzý

saðlar ve bunun sonucu olarak birçok avanta-

jýnýz olur. Çünkü kendini daha iyi hisseden in-

san daha yaratýcý ve verimlidir. Ayrýca özellik-

le yazýn, klimalý bir maðaza, kafe, restoran ve

ya otelde bulunmayý kim sevmez?

Ne yapar?

Klima, havanýn sýcaklýðýný, nemini, te-

mizliðini ve daðýtýmýný düzenleme iþini yapar.

Soðutma: 

Klimalarýmýz kesin hava kontrolü sað-

lar. Her zaman, doðru sýcaklýkla en iyi hisset-

tiðiniz iklimi yaratabilirsiniz. Sadece rahatlýk

saðlamaz, en ekstrem dýþ koþullarda bile taze

ve aktif hissetmenizi saðlar.

Isýtma:

Klimalarýmýz ayrýca ýsýtma da saðlar.

Dýþ koþullar ne olursa olsun, ayný mükemmel

sýcaklýðý devam ettirebilirsiniz. Dýþarýdan

enerji alýp, içeriye saðladýðýndan geleneksel

ýsýnma için iyi bir alternatiftir. Bu fonksiyonun

adý ýsý pompasýdýr.

Temizlik: 

Klimalarýmýz, saðlýklý, temiz hava sað-

lar. Tüm iç üniteler havadan toz, polen, du-

man vs. çeken filitrelerle donatýlmýþtýr. Müþte-

rinin ihtiyacýna göre filtreleme gücü arttýrýlabi-

lir. Filtreleme alerjisi olan kiþiler için önemlidir.

Nem giderme: 

Klima, soðutma modundayken nemi de

giderir ve daha büyük bir rahatlýk saðlar. Ayrý-

ca, doðru bir nem oranýnýn toz akarlarý ve kü-

fü azalttýðýný ve bunun alerjisi olanlar için

olumlu etkilerini de aklýnýzda tutun. Ýnsanlar

için %40-%60 nem en rahatýdýr. Ayrýca doðru

bir nem oraný aletleriniz ve eviniz için daha

uzun bir ömrü garanti eder.

Havalandýrma: 

Klima sistemi içine havalandýrma da

entegre edilebilir. Ýçerdeki havayý çekip dýþarý-

KLÝMA-1

N

HÜSEYÝN AVNÝ DAYIOÐLU

Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme Öðretmeni
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dan alýnan temiz havayý içeri verir. Ara mev-

simde klima kapalý iken sadece havalandýrma

da çalýþabilir. Havalandýrma sistemleri klima-

dan ayrý olarak da yapýlabilir. 

Nasýl Klima?

Yaz aylarý yaklaþýyorken klima ihtiyacý

da mecburen doðuyor. Tutumluluk açýsýndan

hem az enerji tüketeni hem de ucuz olaný ter-

cih etmek en ideali. Fakat bazý ucuz, kalitesiz

klimalar, aþýrý elektrik tüketimiyle sorun yara-

týrken, kaliteli, ancak teknik kapasiteleri ihti-

yaçtan yüksek olan klimalar da fazla elektrik

tüketimine neden olmaktadýr. Bu nedenle kli-

ma alým ve kullanýmýnda bazý noktalara dikkat

etmek gerekiyor.

Klima seçiminde öncelikle kullaným

amacýnýn belirlenmesi önemlidir.

Klima taktýrýlýrken de odanýn hacmi ve

rengi, hava hareketinin uygunluðu, odadaki

pencere ve kiþi sayýsý, odanýn aydýnlatýlmasý,

odanýn güneþ görme durumu, odanýn içerisin-

de bulunan ve ýsý yayan elektrikli aletler gibi

çok sayýda ayrýntýnýn dikkate alýnmasý gerek-

mektedir. Bu nedenle, herhangi bir mekân için

ihtiyaç duyulan soðutma ve ýsýtma kapasitele-

rinin uzmanlar tarafýndan belirlenmesi önem

taþýmaktadýr. Ancak bu belirlemelere göre alý-

nacak klimalarla verimli enerji kullanýmý sað-

lanabilir.

Tüm elektrikli cihazlarda olduðu gibi kli-

malar da bakým gerektirir. Ýç ve dýþ ortamda

deðiþik hava koþullarý cihazlarýn ýsý transfer

yüzeylerinde kirlenme ve tahribatlara yol aç-

makta, bu durum cihazýn verimli çalýþmasýný

engellemektedir.

Ayrýca cihaz içerisindeki soðutucu ga-

zýn iþletme basýncýnda mevsime göre düzelt-

me yapýlmasý gerekir. Bu nedenle klima ci-

hazlarýna yýlda iki kez bakým yapýlmasý son

derece önemlidir.

Klima filtreleri düzenli olarak deðiþtiril-

melidir. Filtrelerin deðiþimlerinin zamanýnda

yapýlmasý, saðlýk açýsýndan da soðuk hava ile

birlikte bakterilerin ortama yayýlmasýna neden

olacaðý için önemlidir. Düzenli olarak filtrelerin

temizlenmesi, sistemin kontrol edilmesi ve fan

kayýþýnýn ayarlanmasý yüzde 30'lara varan

enerji tasarrufu saðladýðý gibi ayný zamanda

verimliliði arttýrýr ve klimanýn ömrünü uzatýyor.

Klima alýrken enerji verimliði etiketini

mutlaka kontrol edin. Yurttaþlarýn, A sýnýfý kli-

malarý tercih etmesi, elektrik enerjisi sistemi-

nin güvenliði bakýmýndan hayati önem arz et-

meye baþlamýþtýr. "A" sýnýfýnda bulunan bir ci-

haz, "C" sýnýfýnda bulanan bir cihaza göre ve

cihaz tipine baðlý olarak yüzde 15-20 arasý,

"G" sýnýfýndaki bir cihaza göre yüzde 70-80

oranýnda daha az enerji tüketiyor.  Klimalarýn

18 derece gibi yüksek soðutma ayarlarýnda

deðil, 24-25 derecelik oda sýcaklýðýna göre

çalýþtýrýlmalarý enerji tasarrufu açýsýndan ya-

rarlýdýr.
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DOÐANIN DENGESÝ
Temel ormanda aðaç kesiyormuþ, o sýrada çeV-

reciler de ormanda yürüyüþe çýkmýþlar, Temel'i bu va-
ziyette görünce bir güzel pataklamýþlar... Temel üstü
baþý periþan halde köye dönerken Dursun’a rastlamýþ,
Dursun; 

- Ula Temel bu ne hal böyle? diye sormuþ, Temel
de anlatmýþ; 

- Ormanda aðaç keseydum, birden kalabaluk pir

grup Doðan'ýn yengesini bozmiþum diye dövdü peni,

halbuki ne Doðan'ý taniyruuum, ne de yengesuni..

TEMEL’ÝN 
KAYNANASI

Temel bir gün kahveye
girmiþ. Üstü baþý yýrtýkmýþ.
Ne oldu diye sormuþlar. 

- Temel: "Kaynanamý
gömdük." diye cevap vermiþ. 

- Kahvedekiler: "Ýyi de bu
halin ne?" 

- Temel: "Biraz direndi
de."

HAZIRLAYAN: ABDÜLKADÝR USLU www.aku20.com

BÝR TEBESSÜM BÝNLERCE KAHKAHAYA GEBEDÝR

ABDÜLKADÝR USLU
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HAKKI USLU BÝR ÝYÝ,
BÝR KÖTÜ HABER

Doktor hastasýný telefon-
la arar ve hastasýna bir kötü
birde çok kötü haberi olduðunu
söyler. Daha sonrada “ilk önce
hangisini söylememi istersi-
niz?” diye sorar. 

Hasta ilk önce kötü ha-
beri duymak istediðini söyler.
Doktor hastaya "Tahlillerinizi
aldým ve ne yazýk ki 24 saat
ömrünüz kaldý." der. 

Hasta yýkýlmýþtýr. Dokto-
ra sorar "Daha kötü haber ne
olabilir ki ?" 

Doktor "Dünden beri sizi
arýyorum ama telefonunuzu

daha yeni düþürebildim."

SÖNMEZ YANARDAÐ
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GENÇ TEBESSÜMCÜLER

NURÝ BERKAN CANIBEY HATÝCE USLU

FOTO-KOMÝK

TEBESSÜM’e siz de, karikatür, fýkra, yazý, þiir ve 

her türlü mizahi çalýþmalarýnýzý gönderebilirsiniz.

bizdergisi@gmail.com 
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CEM KOÇ:
“Muhalefet karikatürün

mayasýnda var.”

eçen sayýmýzda ilk çizgi dostumuz

Kýbrýs'tan Hüseyin Çakmak  ile be-

raber olmuþtuk. Bugün ikinci konu-

ðumuz Ýzmir'den Cem Koç.

Abdülkadir Uslu -  Sohbetimize özgeçmi-
þinizle baþlayalým, kendinizi tanýtýr mýsý-
nýz? 

Cem Koç: 1962 yýlýnda Ýzmir' de doðdum.
Ýlk ve orta öðrenimimi Karþýyaka' da tamamla-

dýktan sonra 1979 yýlýnda girdiðim Dokuz Ey-

lül Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden 1985
yýlýnda mezun oldum. Mezuniyet sonrasý bir
yýllýk avukatlýk stajý ve ardýndan tamamladý-
ðým askerlikten bu yana  Ýzmir' de serbest
avukatlýk yapýyorum.

A.U.- Karikatüre ilginizin de bir baþlangý-
cý olmalý…

C.K.- Karikatüre olan ilgim, Gýrgýr dergisi iz-

leyicisi olarak baþladý. Ýlk çizgilerim bu dergi-
nin çiçeði burnunda karikatürcüler sayfasýnda
yayýnlananlardandýr. Ancak dünyaya bakýþým-

da, Gýrgýr' a göre farklýlýklar olmasý dolayýsýy-

la olsa gerek, bu ilk birkaç karikatürden sonra
Gýrgýr tarzý denebilecek bu anlayýþtan hýzla
uzaklaþtým. Aradan geçen yýllar boyunca sü-

rekli karikatür çizdiðimi söyleyemem, zaman
zaman hiç karikatür çizmeden geçen yýllar da
girdi araya… Daha çok arkadaþlarýmla birlikte

yaptýðýmýz çalýþmalardan zevk alýyorum. Kari-
katürde de birlikte çalýþmanýn ve ortaya  birlik-

te bir þeyler koyabilmenin daha güzel olduðu-

nu düþünüyorum. Bu yüzden hep, karma ser-
giler düzenlemek peþinde koþturdum, hep or-
tak baský çalýþmalarý ortaya koymaya gayret
ettim. Benzer düþünce yapýsýnda arkadaþlar-
la çalýþmak benim için büyük þanstý. Elimiz-

den geldiði ölçü de ortak çalýþmalarýmýzý bu-

gün de sürdürüyoruz.

A.U.- Sanat anlayýþýnýzý tarif edebilir mi-
siniz ?  

G

ÇIZGI DOSTLARI-2
HAZIRLAYAN: A. KADÝR USLU      www.aku20.com      k_uslu@hotmail.com
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C.K.-Karikatürde grafik unsurlarýn varlýðýný

arýyorum.

A.U.-Oldukça kýsa ve öz bir ifade oldu.
Peki sizce karikatürün tanýmý nasýl yapýl-
malý?

C.K.- Çizgi ile mizah olarak çok genel bir ta-

nýmlama var, buna katýlýyorum. Düþüncenin
anlatýmýnda, görsel olmasý bakýmýndan en et-
kili araçlardan birisi olarak görüyorum.

A.U.- Karikatür ile diðer sanat dallarý ara-

sýndaki fark ya da farklar nedir? Karikatü-

rü tercih ediþinizin veya bir sanat dalý ola-

rak karikatüre  aðýrlýk veriþinizin nedeni
nedir?

C.K.- Kimi insanlar þiir yazar, kimisi kendisi-
ni düz yazý ile ifade etmeyi tercih eder. Ben,
karikatüre bilinçli olarak karar vermiþ deðilim.
Karikatür çizdiðim ilk günlerde, bunu o günler-
de söylemek zorunda hissettiðim þeyleri en
doðrudan ifade edebileceðim bir yol olduðu
için karikatürü tercih ettim. O ilk günlerde sü-

rekli okuduðumuz mizah dergilerindeki muha-

lif tavýrdý belki bizi çeken ve karikatüre yakýn-

laþtýran Sonra da ayný muhalefet devam etti.
Zaten muhalefet karikatürün mayasýnda var.

A.U.- Karikatüre  nasýl baþladýnýz? 

C.K.- Biraz önce de anlatmýþtým, bununla
baðlantýlý olarak, 1979 yýlýnda üniversite giriþ
sýnavlarýna girdikten sonra, sýnav sonuçlarýný
beklediðimiz ve MC  hükümetinin baskýlarýnýn
en yoðun þekilde yaþandýðý, gerici baskýlarýn
alabildiðine arttýðý günlerde ilk karikatürümü
çizdiðimi söyleyebilirim.

A.U. -Bulunduðunuz bu düzeye gelme-

nizde, size yardýmcý olanlar oldu mu? Bu
noktaya gelirken ne tür çalýþmalarýnýz,
gayretleriniz oldu?

C.K. - Çalýþmalarýmda, karikatür ortamýnda
izleyebildiðimiz dergi, albüm, sergilerin mutla-

ka katkýsý olmuþtur. Bunun yanýnda ayný dö-

nemde karikatür çizmeye baþlayan arkadaþ-

lar olarak  birbirimize katkýmýz da vardý tabii
ki… Ancak o ilk zamanlarda bizden usta çizer-
lerle yakýndan tanýþýp doðrudan yardým alma
þansýmýz olmadý.

A.U. - Etkilendiðiniz ustalar var mý? Çiz-

gi ve espri anlayýþýnýzýn olgunlaþmasýnda
yararlandýðýnýz ya da baþka bir deyiþle et-
kilendiðiniz çizerler-çizgiler var mý?

C.K. -Çizgi ve espri anlayýþý olarak Ali Ulvi
Ersoy ve Tan Oral özellikle beðenerek izledi-
ðim çizerlerdir.

A.U. -Dünya mizahý ile Türkiye mizahýnýn
bir karþýlaþtýrmasýný yapar mýsýnýz? Türki-
ye çizerleri ile Dünya çizerleri arasýndaki
fark y a da benzerlikler neler olabilir?

C.K. - Türkiye' de yaþanan baskýlar ve ege-

men yapýnýn gerici ve ezici bir nitelik taþýma-

sýnýn, mizahý geliþtirdiðini düþünüyorum. Ben-

zer tarzda mizah ve çizgi anlayýþýna sahip
bulduðum ülke çizerleri olarak Bulgaristan,
Eski Yugoslavya, eski Sovyetler Birliði çizerle-

rinin anlayýþlarý, dünya mizahý içinde ayrý bir
yere sahip. Bunun yanýnda daha yumuþak bir
hava taþýyan Ýtalya da, çizgi mizahýn yaþam-

daki yerinin önemli olduðu bir ülke. Türkiye'
de mizah ve  karikatür azýmsanamayacak bir
geçmiþe sahip. Üstelik karikatür çizmek Os-

manlý Ýmparatorluðu' ndan bu yaa insanýn ko-

59temmuz/08 Yýl: 1 Sayý: 2
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laylýkla baþýnýn derde girmesine sebep olacak
tehlikeli bir uðraþ olmasýna karþýn böyle…

A.U.- Çizerler verdikleri mesajlarla hep
zor ve dar günlerin adamlarý olmuþtur si-
zinde deðindiðiniz nedenlerle baðlantýlý
olarak. Bir çizer olarak beðendiðiniz, hâlâ
da aklýnýza geldikçe ayný duygularý yaþadý-
ðýnýz yani çok etkilendiðiniz bir karikatürü

anlatýr mýsýnýz? Neydi sizi
etkileyen?

C.K.- Sempe' nin bir kari-
katürü vardýr ki çok uzun
yýllar öncesinde görmüþ ol-
mama raðmen hiç unuta-

mam. Sýk sýk aklýma gelir:
Bir yol ayrýmý, birbirine çý-
kan iki sokak. Birisinden,
bir insanýn posterlerini taþý-
yarak yürüyüþ yapan taraf-
tarlarý geliyor, diðer sokak-

tan ise o posterdeki kiþinin kesik baþýný sopa-

nýn ucuna takmýþ baðýra çaðýra gelen bir baþ-

ka kalabalýk. Ýki topluluk ta birbirinden haber-
siz, az sonra karþýlaþacaklarý köþe baþýna
doðru yaklaþýyor. Bu karikatürü çok beðeni-
rim.

A.U.- Hatýrlamakla baðlantýlý olsun; Bu-

güne kadar bir çok çizgi etkinliðine  katýl-
dýðýnýzý biliyoruz. Bunlarla ilgili muhakkak
ilginç hatýralarýnýz olmuþtur, deðil mi?

C.K.- 1983 yýlýnda Ýzmir' de karikatürle ilgi-
lenen arkadaþlarý bir araya getirmeye çalýþ-

mamýz, karikatür alanýnda ilk etkinliðim olarak
sayýlabilir. Oldukça da baþarýlý olmuþtu. Yak-

laþýk yirmi küsur kiþi bir araya gelmiþ, tanýþ-

mýþ ve uzun süre, düzenli Cumartesi toplantý-
larý düzenlemiþti. Daha sonra farklý bakýþ açý-
larý nedeniyle bu topluluk ikiye ayrýldý. Bir gu-

rup arkadaþ Yeni Asýr Gazetesi' nin Gýcýk der-
gisindeki arkadaþlarýn ve Ýzmir'deki Tufan Ar-
kayýn, Mehmet Aslan gibi deneyimli çizerlerin
de katýldýðý, Ýzmir Resim Heykel galerisinde
düzenlediðimiz büyük bir sergi oldu. Bundan
ayrý olarak fakülte yýllarýnda Muðla' da, Dikili'
de ve Ýzmir'in çeþitli yerlerinde çeþitli karma
sergiler düzenledik. Bu organizasyonlarda
önemli payým oldu. Bunun yanýnda "çizgiler"
adlý bir seçki çalýþmasý, çeþitli toplu kartpostal
baskýsý çalýþmalarý sayýlabilir.

A.U.-Olumlu-olumsuz yönleri ile baktýðý-
mýzda Ulusal-uluslararasý Yarýþmalarla il-
gili düþünceleriniz nelerdir? Bununla bað-

lantýlý olarak da, yarýþmalara katýldýðýnýzý
biliyoruz, bir çok karikatürünüzün de ödül
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aldýðýný… Bu ödüllerden birkaçýný
sayabilir misiniz?

C.K.- Yarýþmalar teþvik unsuru
olarak yararlý. Ancak daha da önem-

li faydalarý, belli konuda karikatürleri
bir araya toplamalarý oluyor. Özellik-

le bu çalýþmalar korunabilir ve bir
merkezde toplanabilirse, karikatür
tarihi açýsýndan da  arþiv zenginleþ-

miþ olur. Bu bakýmdan tüm yarýþma-

larda, düzenleyen kuruluþun, sergi
albüm gibi etkinlikleri sona erdikten
sonra  eldeki karikatürleri karikatür-
cüler derneði aracýlýðýyla arþive ka-

zandýrmasý faydalý olur. Yarýþmalar-
da karikatürlerin bir arada  albüm haline geti-
rilmesi ise bence en önemli sonuç. Hem kül-
tür ortamýna bir eser daha kazandýrýlmýþ olu-

yor hem de çizerler, gerek ülke içi gerekse ül-
ke dýþýndaki çizerleri izleme olanaðý buluyor.

A.U.- Yine etkinlikliklerle baðlantýlý olma-

sý açýsýndan soruyorum; kiþisel ya da or-
tak karikatür sergisi açtýnýz mý? Sizce bir
karikatür sergisinin amacý ne olmalýdýr?
Acaba sergilerinizi bu noktadan bakarsa-

nýz amacýnýza ulaþabildiniz mi?

C.K.- Toplu çalýþmalarý ter-
cih ettiðim için, kiþisel ser-
gi olanaklarým oldu-

ðunda bile  kaç arka-

daþýma haber ve-

rip sergiyi birlikte
oluþturmayý ter-
cih ettim. Bu ba-

kýmdan kiþisel
sergim olmadý.
Ancak bugüne
kadar bir çok
karma sergi orga-

nize ettim. Sergiler
hedef izleyicisine
ulaþabildiði oranda  et-
kili oluyor. Çizere, seslen-

mek istediði insanlara sesini
duyurma imkaný tanýyor. Çizer bir düþünceyi

ifade etmek için çiziyor ise, karikatürün çizilip
tamamlanmasý ilk aþamayý oluþturuyor. Ýkinci
aþama ise, karikatürün görülmesi. Bu olabildi-
ðinde çizer kendisini ifade etmiþ oluyor. Bu
olanaðý tanýyabildiði ölçüde amacýna ulaþýyor.

A.U.- Evet haklýsýnýz. Bugüne kadar kari-
katürleriniz nerelerde yayýnlandý desem…

C.K.-  Karikatürlerim; çeþitli dergi ve gazete-

lerde, albümlerde yayýnlandý. 

A.U.- Yine kýsa ve öz bir cevap alýyorum.
Albüm, kartpostal, dergi vb. çalýþmalarýnýz

oldu mu? Halen bu tür bir çalýþmanýz var
mý? Varsa, bunlarý mizah severlerin

edinebileceði adres ve edinme
koþullarý nelerdir?

C.K.- Kartpostal çalýþmala-

rýmýz çeþitli zamanlarda ol-
du. Halen de elimizde kart-
larýmýz mevcut. Adresi-

mizden temin
edilebilir. Arka-

d a þ l a r ý m ý z l a
oluþturduðumuz
çalýþma gurubu
içerisinde çizer-
lerin birer albüm-

lerinin yer aldýðý
bir set hazýrlýðý
içerisindeyiz.(1)

A.U.- Yurt dý-

61temmuz/08 Yýl: 1 Sayý: 2

(1) Bu sohbetin yapýldýðý tarih: 26.02.1996.  Bugün 2008 yýlýnýn ortasýndayýz.



þýnda karikatürle ilgili çalýþmalarýnýz varsa
bu çalýþmalarýnýzý da öðrenmek isterim. Bu
çalýþmalarýn sizin üzerinizde yarattýðý
olumlu ya da olumsuz bir etki var mý? 

C.K.- Yurt dýþýnda yarýþmalara katýlmanýn
ötesinde bir etkinliðim olmadý Bunlarýn bir ta-

nesinde, sergiye alýnan bir çalýþmamýn satýn
alýnmasý beni sevindiren olaylardan birisidir.
Yurt dýþýndaki arkadaþlarýmýza gönderdiðimiz
karikatürlerin bazý yayýnlarda yayýnlandýðýný
görmek  de beni sevindirmiþtir. Olanak bulur-
sak yurt dýþýnda bir sergi açmayý arzu ederiz.

A.U.- Peki, mizah dergilerimizdeki tiraj
düþüþünün nedeni sizce nedir. Beðenerek
izlediðiniz mizah dergisi, mizah yazarý ve
çizerleri var mý? 

C.K.- Ýzlediðim mizah dergisi yok. Eskiden
gýrgýr dergisini sürekli izlerdim. Bunun yaný sý-
ra Fýrt ve Çarþaf dergilerini de uzun süre al-
mýþtým. O dönemde Çivi Mizah Gazetesi (ar-
dýndan Dergisi). Mikrop dergisi de sürekli izle-

diðim yayýnlar arasýndaydý. Sonraki dönemde
Deli dergisini de izledim. Tabi þu an ismini
unuttuklarým da vardýr mutlaka. Karakare der-
gileri de düzenli izlediklerim arasýndaydý. Ya-

kýn geçmiþte kýsa süreli izlediðim Hýbýr, Limon
gibi dergilerden baþka dergi izlememiþ oldu-

ðum gibi, þu an mevcut dergileri, elime geçse
bile okumuyorum. Genel düzey olarak son
derece düþük, medyaya hakim çürüme ve ið-

rençleþme eðilimlerinden alabildiðine etkilen-

miþ, alt kültür guruplarýnýn aðzýyla seslenen
düzeysiz dergiler olarak görüyorum. Bir mizah
dergisinin muhalif olmasý, sol dünya görüþünü
paylaþýyor-gibi görünmesi- yeterli olmuyor.
Söylenenlerin dünya görüþüne uygun doðrul-
tu ve düzeyde ifade edilmesi de önemli. Aklý
belinden aþaðýsýnda sýnýrlý kalmýþ daha yuka-

rý çýkamamýþ izlenimi veren kiþilerin çizdikleri,
sol sloganlar kullanýlsa bile solculuk olmuyor.
Özellikle denediðim bir þey var ki belirtmeden
geçmek istemiyorum. Ýki adet Leman dergisi-
ni elime aldým ve bir elimde renkli fosforlu ka-

lem olduðu halde okumaya baþladým. Yalnýz-

ca kadýn, ve erkek cinsel organlarýnýn isimle-

rinin geçtiði yerleri iþaretledim. Okumayý bitir-
diðimde derginin her sayfasý rengarenk hale
gelmiþti. Cinsel organ isimlerinin mük, mük,
marak, tarak,…. Vs. þeklinde deðiþtirilerek
yazýlmasýnýn espri sanýldýðý, kadýn erkek ara-

sýnda ciddi ve saygýn bir eylem olan cinsel ey-

lemin, kadýný sýfýrlayýp aþaðýlayarak mikmek,
düzülmek vs… gibi ifadelerle anýlmasýna da-

yanan espri anlayýþýnýn varlýðýný kabul etmi-
yorum.  Bütün bunlarý mizah olarak kabul ede-
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miyorum.  Bu tür dergilerde çizen bazý de-

ðerli çizerleri de bu tepkim çerçevesinde iz-

leyememiþ oluyorum. Sanýrým benim gibi
düþünenler az deðil. 4 yaþýnda bir oðlum
var. Ýleride birgün, çocuðumun elinde bu tip
dergilerden biri ile gelip (baba, "bi oturtturur-
sam ossuttururum" ne demek?) diye sorma-

sýný istemediðim için, (bir dergide aynen ya-

yýnlanmýþ bir ifadedir) bu tip dergileri zararlý
yayýn  olarak görüyorum. Ancak, kapitalist
sistemin insanlarý uyuþturma amacý doðrul-
tusunda, sinema, dergiler, gazeteler, rek-

lamlar vasýtasý ile insanlar cinsellikten baþ-

ka þey düþünemeyecek hale getirildiklerinden
olsa gerek, þu an için bu durum çoðunluðun
dikkatini çekmiyor olabilir.

A.U.- Evet bende ayný düþünceleri payla-

þýyorum. Günlük gazete karikatürü, bant
karikatürü ve çizgi romanlarla ilgili düþün-

celerinizi de merak ediyorum. Ne söyle-

mek istersiniz?

C.K.-  Bir önceki sorunuzu yanýtlarken de-

ðindiðim olumsuzluklar gazete karikatürlerin-

de görülmüyor. Bunlarý genellikle çizgi ve dü-

þünce açýsýndan daha düzeyli buluyorum.

A.U.- Bugün sayýlarý oldukça artmýþ olan
televizyonlarýn güldürü-eðlence program-

larýnda hatta bazý dizilerin senaryo yazar-
larý arasýnda karikatüristleri görüyoruz,
buna ne dersiniz?

C.K.- Televizyon kanallarýnýn birdenbire ço-

ðalmasý ve güldürü programlarýnýn, izlenirlik
oranýný artýran baþlýca program türleri arasýn-

da yer almasý, güldürü programlarýnýn sayý-
sýnda birdenbire büyük artýþa neden oldu. Bu
artýþ dolayýsýyla sýnýrlý sayýda  var olan güldü-

rü yazarlarýnýn yetmediði yerlerde açýk, kari-
katürcüler tarafýndan kapatýlmaya çalýþýldý.
Her iki dal aslýnda birbirinden ayrýdýr. Nitekim
yazarlýða geçen çizerlerin genellikle çizmeyi
býraktýklarý görülüyor. Bundan sonra güldürü
yazarlýðýnýn ayrý bir çalýþma alaný olarak ken-

di içinde geliþme göstereceðine inanýyo-

rum.

A.U.- Anlýyorum. Ýlave etmek iste-

diðiniz bir þey varsa buyurun.

C.K.- Çok  teþekkür ederim. Çalýþ-

malarýnýzda baþarýlar dilerim.

A.U.- Ben teþekkür ediyo-

rum.
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Bir karikatür sergisinde sergiyi gezen çocuklarla

Jüri üyeliðini yaptýðý bir yarýþma sonrasý,
ödül töreninde

Cem Koç ve Ab-
dülkadir Uslu ÝZ-

MÝR

CEM KOÇ’UN ALBÜMÜNDEN
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erde kalmýþtýk. Geçen yazýmýz-
da ülke kurduk, tecavüz edildik,
belki de  tecavüz ettik kimilerinin
düþüncelerine. Ama yazdýk deðil

mi. Ha babam yazdýk. Hani iyi de yazdýk
galiba öle dedi dostlar.

Matematikle uðraþalým bugün he-
sap yapalým. Hani 2 kere 2 eþittir  4 eder-
le baþlayan hikayeyi þöleee bir saða bir
de sola doðru geniþletelim.

Ülkemiz 100 kiþilik, bir cumhurbaþ-
kaný, bir baþbakaný, bir de her þeye baka-
ný var. Ve hani geçen ay yazdýk ya bir fýk-
ra iþte öyle bir demokrasi ile yönetiliyor.
Bir  heves var  bu ülkede insan haklarý. Ya
da birkaç hedef mi deseydik. Ýnsan hakla-
rý, sosyal güvenlik, zenginlik gibi. Evet
evet birkaç heves var. Valla yazmaya
baþladýk hem de içimizden geldiðince ve
beynimizin döndüðünce.

Bu beyin var ya döndümü kötü dö-
nüyor. Dön babam dön, yaz babam yaz.
Ýnanýn bilgisayarda yazýyorum. Dedim ya

kaðýt bitti derdi yok. Ama yazý iþleri müdü-
rü var. Öz yaz kýsa yaz diyor. Tam da pat-
rona uygun hani bu adam sanýrým bu da
bir konu neyse son günlerimizde iþleye-
lim. Atýlýrsak iþten zor da kalmayalým.
Ama lebelüpe bir þey olmaz tarz dersen
tarz, içerik dersen içerik, taraftar dersen
taraftar. Baþka dergide bir köþe buluruz
herhalde.  Þimdiye kadar en çok "en bü-
yük Beþiktaþ" sloganýný severdim, þimdi
bir de "en büyük lebelüp" var. 

Ya iþte böyle hani þu iki müttefik var
ya. Aslýnda biri kendi menfaatleri açýsýn-
dan müttefik, diðeri de ülkenin kaderi sa-
nýrým 50 yýl önce birileri baþlatmýþ bu müt-
tefikliði. Bu ülke insanlarýnýn inandýðý
ama, diðer ülkenin sadece kullandýðý bir
müttefiklik bu. O nasýl mý oluyor bakýn þö-
leeee oluyor. Bizim 100 kiþilik ülkemizin
deðerli yöneticileri her dönemde cumhur-
baþkaný, baþbakaný ve her þeye bakaný
bu ülke ile müttefikiz der ve olmanýn yol-
larýný arar. Aslýnda belki kendileri de inan-
maz. O müttefik ülke ise hep vaat, hep

Bu beyin var ya döndümü kötü
dönüyor. Dön babam dön, yaz babam yaz.
Ýnanýn bilgisayarda yazýyorum. Dedim
ya kaðýt bitti derdi yok. Ama yazý iþleri
müdürü var. Öz yaz kýsa yaz diyor. Tam
da patrona uygun hani bu adam 

”
“ lebelüp

ÞÝMÞÝR TERSBAKAN

N

HESAP
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vaat. Ýþte siz þunu yapýn biz diðer yapa-
caklarýnýza bakalým, halkýmýza soralým,
gözünüzün üstündeki kaþý alta indirelim
sizle müttefik oluruz der.  Bu yüz kiþilik ül-
ke ise özellikle o elli iki kiþilik kesim var ya
ceplerine girecek parayý düþünür, o üç ki-
þilik kesim var ya bu ülkeyi ancak bunlar
böler diye düþünür, o onyedi kiþilik kesim
var ya insan haklarýný düþünür sosyal de-
mokrasi adýna, o beþ kiþilik kesim varya
zaten satýlmýþ o müttefik ülkenin deðerle-
rini hayal eder, o yirmi kiþilik kesim var ya
muhafazakar gider gelir içinde inançsýz-
lýk, bilinç altýnda ise para vardýr.

Dedik ya matematik sanýrým canla-
nýyor kafanýzda. Bu ülke dedik ya kendini-
ze bir yer bulun diye. Þimdi harbi olun ve
koyun kendinizi yukarýda yazdýðýmýz bir
yere. Ne o alýndýnýz mý iþte siz busunuz.
Kabul edin.  Ya biz yazýyoruz ürkmeden,
alýnmadan ve en önemlisi korkmadan.
Yaz babamm yaz. 

Ha þu ilk baþta bahsettiðimiz kendi
menfeatleri açýsýndan müttefik var ya ha-
ni þu her yerin demokrasi süvarisi. Eee ül-
kemizde bunlarýn da taraftarý var. Bunlar
niye mi taraftar. Tamamen duygusal. Duy-
gu nemi; bunlarýn duygusu para üzerin-
deki resimler. Bilmem anlatabildim mi.
Yaz babam yaz. Yazarken aðlarsan da
yaz, gülersen de yaz.

Aslýnda bu ülkede memurlar var, iþ-
çiler var, gazeteciler var, televizyoncular
var, mühendisler var, doktorlar var, ha en
önemlisi ekonomistler var. Hem de çok,
hem de çok konuþan ekonomistler var.
Ama küçük bir problem var. 

Bu ülkenin ekonomisi iyi deðil. Al
sana geniþ bir konu daha ova misali otla
babam otla ,lebelüp tarzý yapalým yaz ba-
bam yaz.

Sanýrým konu oturuyor kafanýzda ve
ben neyim, ne düþünüyorum diyorsunuz
ve bu ülkede kendinize bir yer buluyorsu-
nuz. Aslýnda yer bulmanýz zor deðil. Çün-
kü siz de böyle bir ülkede yaþýyorsunuz.
Kabul etmeseniz de, kandýrýlsanýz da, ha-
yal aleminde olsanýz da, taraftar  gibi bel-
li bir fikrin peþinden koþsanýz da, bu ülke
de yaþýyorsunuz. Siz de ya iþçi veya köy-
lü, ya muhafazakar, ya sosyal demokrat,
ya bölücü, ya da deðerlerini kaybetmiþ ki-
þilerdensiniz. Gelin lebelüp tarzý yapalým
ve kabul edelim. Sadece kabul edelim. Ve
ölçelim biçelim, çarpalým bölelim. Yani ya-
zalým ha babam yazalým.

Bu konu çoook geniþ ve devam
edeceðiz tabi. Yazacaðýz, tekrar yazaca-
ðýz, yeniden yazacaðýz. Yani lafýn özü yaz
babam yaz yapacaðýz. Neyimi durun da-
ha üçe ayýracaðýmýz çook þey var. Bu ya-
zýmýzda bu metodu kullanmadýk diye he-
men üzülmeyin caným. Önümüzde uzun
günler var. Aslýnda gelecek günlere ve si-
ze bir beyin jimnastiði olsun hadi bakalým
PARAYI ÜÇE AYIRIN. Hatta bize mail atýn
para nasýl üçe ayrýlýr diye size ödül vere-
lim. Hem de farklý fikirleri görelim.

Ha unutmadan  önümüzdeki ay es-
ki türk filimlerinden bahsedeceðiz ve ül-
kemize  bir sonraki ay döneceðiz.

Neler mi var; hüzünlü aþk hikayele-
ri, tecavüzcü coþkunlar, malkaçoðullarý,
rambolar (pardon bu ilk müttfikimizdendi
ama lebelüp onu da baðlar türk filimleri-
ne) veeee drama, komedi.

Yaaa iþte böyle bekleyin ve okuyun.
Dedik ya yaz babam yaz bitmez konular.
Ama biz yazarýz ve yine yazarýz ve yeni-
den yazarýz. Tarihler geçer yazýlacaklar
bitmez. Haydaaa yaaaz babaaaam
yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz.



Samsun'da doðdum ben, attým ilk adým 
Adým Ali Rýza, Malkoç soyadým 
Ayrýlýðým, kaç yýl oldu saymadým 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Urfa'da gazel var, derin hoyrat var 
Ýbrahim makamý, ruha hayrat var 
Maddede manada, coþku gayret var 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Erzurum Çarþýda, baðrý yanýklar 
Tatyanlar okunur, Hakk'a tanýklar 
Baþ köþeye oturtulur konuklar 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Sivas topraðýndan, seslenir ozan 
Aþýklar, inceden dertleri yazan 
Her dem bahardayýz, uðramaz hazan 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Diyarbakýr'da var, yanýk Güzelses 
Coþkulu davullar, naðmeli nefes 
Haykýran sevgiye, dar gelir kafes 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Maraþ'ta toprakta, þair bitiyor 
Mana yüklü mesaj bize yetiyor 
Meþhur dondurmasý, serinletiyor 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Trabzon, kemence horon deyince 
Þenlenir yaylalar, mani duyunca 
Üzülür mekanlar, görülmeyince 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Ýzmir'de efeler destan yazýyor 
Egeli zeybeðim siper kazýyor 
Tarih canlanmýþ da bize kýzýyor 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Bursa'da Osmanlý gelir hatýra 
Nasýl anlatayým, sýðmaz satýra 
Derdimizi yükleyip de katýra 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Ülkemiz sallansa, koþar Ankara 
Medeniyet þehri, sanmayýn kara 
Daðlar mý dayanýr, hazýr akara 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Çanakkale deyince, durup da düþün 
Yiðit þehitlerim, süslesin düþün 
Ne duruyorsunuz, yollara düþün 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Van'a gelin hele kaleyi görün 
Erek' in baþýnda uþkunu derin 
Van Gölü, Þah baðý cennetten yerin 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Dünyaya duyuldu Hatay'ýn sesi 
Meþhurdur ülkede þu künefesi 
Görülmeye deðer uzun çarþýsý 
Gezelim görelim Anadolu'yu 

Ýstanbul, bir çaðý açan þehirdir 
Dünyaya, güzellik saçan þehirdir 
Saymadýðým yetmiþ kalan þehirdir 
Gezelim görelim Anadolu'yu 
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GEZELÝM GÖRELÝM

ANADOLU’YU

Ali Rýza Malkoç
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çocuklar için

aponya'da küçük bir çocuk
trafik kazasý geçirir ve sol ko-
lunu kaybeder. Oysa çocu-
ðun büyük bir ideali vardýr;

Ýyi bir judo ustasý olmak.

Bu hayali yýkýlan çocuðunun
depresyona girdiðini gören baba-
sý, ünlü bir Judo ustasýna gide-
rek yapýlacak bir þey olup ol-
madýðýný sorar. Hoca çocuðu
görmek ister. Ertesi gün
baba oðul varýrlar hocanýn
yanýna. Hoca çocukla konu-
þur ve onun azmini farkedin-
ce “Tamam” der, “Yarýn çalýþ-
malara baþlýyoruz”.

Ýlk derste hocasý çocuða bir ha-
reket gösterir ve "bu hareketi çalýþ" der.
Ayný hareketi bir hafta boyunca çalýþan
çocuk hocasýnýn yanýna giderek “Bu hare-
keti öðrendim. Baþka hareket gösterme-
yecek misiniz?" diye sorar. Hocasý ayný
hareketi çalýþmaya devam etmesini ister. 

Ýki ay, üç ay, altý ay derken çocuk o-

kuldaki bir yý-
lýný doldurur. Bu

bir yýl boyunca hep
ayný hareketi býkmadan tekrarlamýþtýr. 

“Hocam bir yýldýr ayný hareketi yapý-
yorum. Bana baþka hareket göstermeye-
cek misiniz?” 

“Ýlim ve sanat, takdir
edilmediði yerden

göç eder” 

ÝBN-Î SÝNA

J

BAÞARI ÖYKÜLERÝ-1
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“Sen ayný hareketi çalýþ oðlum. Za-
maný gelince yeni harekete geçeriz.”

Ýki yýl, üç yýl, beþ yýl derken çocuk
judodaki onuncu yýlýný doldurmuþtur. Bir
gün hocasý yanýna gelip, "Hazýr ol!" der,
"Seni büyük turnuvaya yazdýrdým. Yarýn

maça çýkacaksýn!" Delikanlý þok olur.
Hem sol kolu yok hem de judo da bildiði
tek hareket var. Turnuvada hiç bir þansý-
nýn olmayacaðýný düþünse de hocasýna
saygýsýndan ses çýkaramaz.

Delikanlý turnuvanýn ilk günü, maça
çýkar ve bildiði tek hareketi yaparak raki-
bini yener. Diðer maçlar da ayný þekilde
sonuçlanýr ve finale kadar yükselir. Final-
de ülkenin on yýldýr yenilmeyen þampiyo-
nu ile karþýlaþacaktýr. Dayanamayýp ho-
casýnýn yanýna gider;

"Hocam, hasbelkader buraya kadar

geldik ama rakibim çok güçlü. Benim ise

bir kolum yok ve bildiðim tek hareket var.

Maça çýkýp rezil olmaktan korkuyorum.

Ýzin verin turnuvadan çekileyim." 

“Olmaz” der hocasý; “Kendine gü-
ven, yenilirsen de onurunla yenil.” 

Çaresiz müsabakaya çýkar. Maç
baþlar ve delikanlý yine bildiði o tek hare-
keti yaparak rakibini yenip þampiyon olur.
Hâlâ olanlara anlam verememektedir. Ku-
payý aldýktan sonra hemen hocasýnýn ya-
nýna koþar; 

“Hocam nasýl oldu bu, nasýl oldu da

ben kazandým?”

Artýk bu baþarýnýn sýrrýný açýklama
zamaný gelmiþtir. Hocasý, öðrencisinin tek
elini sýký sýký tutar ve þöyle der;

“Bak oðlum, birincisi, on yýldýr o ha-
reketi çalýþýyordun. O kadar çok çalýþtýn

ki, artýk yeryüzünde o hareketi senden

daha iyi yapan hiç kimse yok. Ýkincisi de,

o hareketin tek bir karþý hareketi vardýr.

Onun için de rakibinin seni sol kolundan

tutmasý gerekir!
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2. Yukarýdaki sayýlar bir kurala göre dizilmiþtir. Buna göre boþ yerlere kaç gelmelidir?

1. Acaba duvarda kaç tuðla eksik?

3. Kaç tane daire var?

GEÇEN SAYININ CEVAPLARI:
3) 40 Daire var.   4) 27 ve 54   5) Kýrmýzý kare=4, mavi daire=7, sarý parelelkenar=3, yeþil üçgen=1

6) Çalar saat   8) 11, 6, 12,  10, 10  
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4. Ýki resim arasýndaki dokuz farký bulunuz.



Hani bir bebek doðar ya, 
Hediyesidir Rabbimin ana-babaya, 
Ve onu bekleyen zorlu hayata… 
Ýlk çýðlýklarý yükselip de doðaya, 
Ben varým, buradayým der ya, 

Ýþte sen de benim için, 
Hayatýn, bana en güzel hediyesisin… 
Dileðim, benim de senin için, 
Gözlerin hep gülümsesin. 
Tebessümün hiç eksilmesin… 

Ýyi ki varsýn, ruhumda, 
Hayat damarýmda… 
Hakkaten sen olmasan, 
Ne kadar boþmuþ dünya… 
Ýyi ki varsýn, iyi ki yar!..

Nazan Sarýkaya

ÝYÝ KÝ VARSIN...
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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 aykýrý ol-

mamak þartýyla her tür çalýþma gönderilebilir. 

w Gönderilen çalýþmalarýn içeriðinden eser sahibi sorumludur. Yayýn kurulu

yazýlarda deðiþiklik yapabilir. 

w Gönderilen eserlerde alýntý yapýlmýþ ise eser sahiplerinin yaptýklarý alýntý-

larý belirtmeleri zorunludur. Referans belirtilmeden yapýlan alýntýlarýn sorum-

luluðu her durumda eser sahibine aittir. 

w Yayýnlanan çalýþmalarýn tüm telif hakký eser sahibine ait olmakla birlikte,

dergimizden yapýlan alýntýlarda kaynak olarak bÝZ Dergisi adý anýlmalýdýr. 

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

ðýndan telif ücreti ödenmemektedir. Ürün gönderenler, bÝZ Dergisi'nde ve

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

nacak çalýþmalarý için telif ücreti talep etmeyeceklerini kabul etmiþ sayýlýr. 

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

ruma 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 Kýzýlcabölük'e

ait fotoðraflarda, ileride bilimsel çalýþmalara kaynak olabileceði düþünülerek

mümkün olduðunca renk deðiþimi, photoshop filtreleri vb. uygulanmamýþ ol-

masýnýn daha yararlý olabileceði düþünülmektedir. 

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

gönderenler/gönderecekler bu kurallarý kabul etmiþ sayýlýr.




