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3 Nisan 1920 yýlýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açýlma-

sý ve 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilân edilmesi ile birlikte

düþmanlarý karþýsýnda eþsiz zaferler kazanan Türk Milleti

geliþme ve çaðdaþlaþma alanýnda da zaferler kazanmak için

kollarý sývamýþtýr. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkenin her yerinde

teþkilatlanmaya baþlamýþtýr. 

Denizli vilayeti de kýsa sürede teþkilatlanmýþtýr. Zaman zaman, görü-

len eksikler tesbit edilerek Ankara’ya bildirilmektedir. 1930’lu yýllara

gelindiðinde, Acýpayam ve Tavas’ta birer nahiye bulunmaktadýr. Çiv-

ril’de ise hiç nahiye yoktur. Halk, hükümet ile ilgili iþi olduðu zaman

uzak ilçe yada nahiyelere gitmek zorundadýr. Bu da o dönemin þartla-

rýnda hem zaman kaybý hem de ulaþýmda büyük zorluklara neden ol-

maktadýr. Bu gerekçelerle Dahiliye Vekâletine (Ýçiþleri Bakanlýðý) bir

yazý yazýlýr. Dahiliye Vekâleti durumu Baþ Vekilliðe (Baþbakanlýk) bil-

dirir; 

“... bu üç kaza (Tavas, Acýpayam, Çivril) dahilinde mevcut köyler

ahalisi hükûmet iþleri dolayýsiyle kaza ve nahiye merkezlerine gelip

gitmek için uzak yollar kat ve fazla zaman sarfetmek yüzünden müþ-

külâta ve zararlara maruz kalmakta olduklarý gibi o sýrada iþlerinden

güçlerinden de mahrum kalmakta olduklarýndan oralarda birer nahiye

teþkil edildiði takdirde halk müþkülâttan kurtarýlmýþ olacaðý gibi idarî ve

inzibatî hususatta da faide ve sür’at hasýl olacaktýr.”

Dahiliye Vekâletinin bu önerisi, dönemin Baþbakaný Ýsmet Ýnönü’ye

sunulur. Ýsmet Ýnönü’nün imzalamasýnýn ardýndan kararname Cumhur-

baþkaný Mustafa Kemal Atatürk’e gider. 15 Eylül 1930 tarihinde Ata-

türk’ün uygun görmesiyle Kýzýlcabölük nahiye olarak ilân edilir. 

Bu kararnamenin orjinalini büyük önderin imzasýyla birlikte dergimi-

zin on altýncý sayfasýnda bulabilirsiniz. Bu belgeyi Baþbakanlýk arþivin-

den temin edip, dergimize ulaþtýran deðerli hemþehrimiz Dr. Mustafa

Tatcý Bey’e çok teþekkürederiz.

30 Aðustos Zafer Bayramýnýz kutlu olsun. 
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u sayýya köþemin isminden bah-
sederek baþlamak istiyorum. Sa-
nýrým 1997 yýlýydý. O yýllarda Türk
Ocaðý Denizli Þubesinin reisiyim.

Muðla Üniversitesinden bir hocamý konfe-
rans için davet ettik. Ve konuyu da kendisi-
nin belirlemesini istedik. Konuyu bize bil-
dirdiðinde oldukça dikkatimi çekti. Konu
"Çýnar" dý. Çýnar nasýl bir konferans konu-
su olur diye düþündüm. Kafamda bir türlü
oturtamadým.  Ama konferansý dinledikten
sonra bu konunun bu sürede bir konferan-
sa sýðmadýðýný düþünüyordum. Ýnsanýn ya-
þý ve konumu hiç önemli deðildi. Her yeni
gün yeni bir þey öðrenmek için açýlan bir
kapý. Hocamýn konferansý oldukça geniþ
ve kapsamlýydý ama iþin özü Çýnar Aðacý
insaný rahatlatan ve sükunete sevk eden
bir aðaçtý. Hatta Osmanlý Padiþahlarý ger-
gin yurt dýþý görüþmelerini Çýnar Aðacýnýn
altýnda kurulan otaðlarda yaparmýþ. O gün-
den beri yazýlarýmý Çýnaraltý baþlýðý altýnda
yazýyorum. Köþemizde birçok konuyu sa-
kin, olumlu düþünceler içersinde iþleyelim
istiyorum. Çünkü gün geçtikçe gördüðü-

müz, duyduðumuz, beynimizde þekillendir-
diðimiz birçok konunun bizi sükunetten
uzaklaþtýrdýðýný düþünüyorum. Saðlýklý dü-
þünerek, kimsenin hakkýna müdahale et-
meden herkesi sükunete ve huzura davet
eden yazýlar yazabilmek, tartýþmalar yapa-
bilmek dileðiyle. 

Dedik ya dergimizde nostaljiye yer vere-
ceðiz diye. Yine bir dost ortamýnda konu-
þurken eski günleri andýk. Benim lise yýlla-
rýma yani 1980-1981 yýllarýna kadar gittik.
Ve o tarihlerdeki yayýncýlýktan ve bugün
geldiðimiz e-dergi noktasýndan bahsettik. 

O tarihlerdeki bir hatýramý paylaþtým ar-
kadaþlarla. Sanýrým yýl 1981. 12 Eylül dar-
besinin hemen sonrasý. O tarihlerde Deniz-
li Lisesinde öðrenciyim. Boþ zamanlarýmýz-
da da Hizmet Gazetesinde yazýyoruz hatta
bir nevi çalýþýyoruz. Yazý Ýþleri Müdürü
Mehmet Baysal.  Her gün yayýnlanan ga-
zetelerden belirli bir adedi Emniyet Müdür-
lüðüne gönderiliyor. Bu kanuni bir zorunlu-
luk. Günlerden cumartesi idi, tatil olduðu
için sabah erkenden Hizmet Gazetesinin
yolunu tutmuþtum. Vardýðýmda bir telaþ ol-

çýnaraltý
MEHMET FEVZÝ YENÝÇERÝ

B

Her yeni gün yeni bir þey
öðrenmek için açýlan bir

kapý.Çýnar Aðacý insaný rahatlatan
ve sükunete sevk eden bir aðaçtý.
Hatta Osmanlý Padiþahlarý gergin

yurt dýþý görüþmelerini Çýnar
Aðacýnýn altýnda kurulan 

otaðlarda yaparmýþ. 
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duðu herkesin halinden belliydi. Fazla
uzun sürmedi anlamam. Emniyete gitmesi
için ayrýlan gazeteler yanlýþlýkla kaybol-
muþtu. Bir türlü bulunamýyordu. Telaþlý tar-
týþmalarýn ve araþtýrmalarýn sonucunda
gazetelerin Cindere köyünde üzümcülere
satýldýðý anlaþýldý. O zamanlar üzümcüler
eski gazeteleri kilo ile satýn alýrlar ve üzüm
kuruturken altýna sererlerdi. Emniyetin ga-
zeteleri de üzümlere alt olmaya gitmiþti.
Hizmet Gazetesi havuzlu çarþýda, Akýn
matbaasý da oradaydý. Ve onlarýn o za-
manlarýn siyah BMW motorlarýndan vardý.
Neyse ben ve ismini þu an hatýrlayamadý-
ðým Akýn Matbaasýndan birisi Cindere'ye
gitmek üzere BMW motorla yola çýktýk. 

Cindere köyü sanýrým Buldan'a baðlý
ama Uzunpýnar tarafýndan da gidiliyor. Da-
ðýn tepesinde bir köy. Yollar da Pamukkale
yolundan saptýktan sonra asfalt deðil.
Uzatmayalým Cindere Köyüne vardýk ve
gazetelerimizi üzümlere altlýk olmadan kur-
tardýk. Kahraman edasýyla Hizmet Gazete-

sine döndük olay kapanmýþtý ve hepimiz
neþeliydik. Hatýrlýyorum Mehmet Baysal,
Halil Ýbrahim, Nadir ve ismini hatýrlayama-
dýðým arkadaþlar.

Çaylarýmýzý içtikten sonra ablamlara git-
tim. Ýçeri girer girmez ablamýn oðlum bu
halin ne demesiyle kahramanlýktan sýyrýlýp
kendime geldim. Aynaya baktýðýmda saç-
larýmýn toz içinde kalýp, elbiselerimin tam
bir çamur deryasý olduðunu fark ettim.
Kahramanlýk kolay deðildi. Bu halimle Ha-
vuzlu Çarþýdan Çatalçeþme Parkýna kadar
yürümüþtüm. Ama bugün anlatabildiðim bir
hatýra olarak kaldý, ne mutlu bana. 

Evet basýn o günlerden bugünlere geldi.
Artýk internet ortamýnda bile yayýn çýkara-
biliyorsunuz. Ne emniyete götürme derdi
var, ne de üzümcüye satýlma riski. Gerçek-
ten her geçen gün hayatýmýza yenilikler,
belki de kolaylýklar katýyor. Ama ben yine
de yüz yüze, telaþ içinde, çaylar demlen-
miþ çalýþmalarý özlüyorum. 
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Ayþe Merç ile Aydýn Bilginan'ýn Evlenmelerine Tarihtir: 08. Aðustos. 1988
Ayþe'yle Aydýn evlenip dedi ki:
Ýki kiþiydik ama þimdi tekiz
Yakut lafzen ü ma'nen tarihledi:
"Aðustos Bin dokuzyüz seksen sekiz"
1988

Hakký Uslu'nun(Tayyip Oðlu) Evlenmesine Tarihtir: 28. Aðustos. 1993
Zarife'yle Tayyip Uslu, Hakký'yý evlendirmiþler
Dilerim bu izdivacý da Mevla kutlu eylesin
Yakut amcalarý söyledi onlara tarihini:
"El-Ganiy, Hakký ile Sacide'yi mutlu eylesin"
1995-2=1993

Kýzým Rukiye Yakýt'ýn Evlenme Tarihi: 20. Aðustos. 1998
Rukiye'yle Fahreddin nikahlandýlar
Görmesinler keder, günleri said ola
Giden on dostuma söyledim tarihini:
"Tezevvüc etdi kýzým Rukiye, ýyd ola"
1429-10=1419 H.    (1998)

Hüseyin Çaput'un Evlenmesine Tarihtir: 01 Aðustos 2007
Ýki genç daha hayatlarýný bir etti.
Olsunlar hepsi de yarýnlarýndan emin
Çýktý bir zat Sâl-i Rumi'den dedi tarih:
"Bu ay tezevvüc ettiler Hüseyin'le Yasemin"
1424 - 1 = 1423 R……………………2007

Firdevs Yakýt Ýle Tayyar Ayhan'ýn Evlenmelerine Tarihtir: 19. Aðustos. 2007
Amcazâde Ekrem'in Firdevs kýzýnýn
Evliliði dâim rahmetle dolsun
Geldi üçler söyledi tarihi Yakut:

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

* Süleyman Demirel Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dekaný



"Yâ kuddûs! Firdevs'le Tayyar mutlu olsun"
1425+3=1428 H.                          2007

Halil Gürgün'ün Evlenmesine Tarihtir: 19 Aðustos. 2007
Musa Gürgün dostum da küçük oðlunu evlendirip
Bir yastýkta kocarlar diye niyaz etti Celîl'e
Çýktý bir zat duayla söyledi Yakut tarihini:
"Ya Semi'! Saâdetler ver Sümeyye ile Halil'e"
2008-1=2007

Kerem Melih Sarýsakal'ýn Doðumuna Tarihtir: 25. Aðustos.2006
Komþum Lokantacý Abdullah'ýn bir oðlu olmuþ,
Tevâzu sahibi olsun, olmasýn mütekebbir.
Yakut dedesi söyledi ona bir târih-i tam:
“Muammer eyle Kerem Melih'i Yâ Mütekebbir"
1427 H.                                     2006

Ahmet'le Osman'Yakýt'ýn Sünnetine Tarihtir: Aðustos.1989
Beraber iki kardeþ Ahmet'le Osman'ýn
Erkekliðe adýmlarý hayýrlar olsun
Babalarý dedi tarihi Sâl-i Rumî'den:
"Bu yýl oldular sünnet ve safâlar olsun"
1405 R.  1989

Yasin Sami Dayýoðlu'nun Sünnetine Tarihtir: 27. Aðustos. 2006
Baðda mehter çalýyor, köyümüzde þenlik var gene
Komþumuz Esat da mahdumunu kestirmiþ desene
Çýktý bir zat maþallah çekip yazdý tarihi Yakut:
"Yasin Sami Dayýoðlu da sünnet oldu bu sene"
2007-1=2006

Yeni Hanönü Camii'nin Yapýlýþ Tarihidir: 
Aðustos 1987
Arkadaki Tarihi Hanönü Camii'ni
Vakýflar ne restore ettirdi ne yýktýrdý

Kitabeli, ahþap iþlemeli o camii
Metruk býrakarak kaderine terk ettirdi
Kýble canibindeki boþ arsa üzerine
Cami Derneði de yeniden temel attýrdý

Yakut dedi tarih-i itmâmýný: "Bu camii
Halil Sayýn'la Raþit yeniçeri yaptýrdý"
1987
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Kýzýlcabölük Hanönü Camisi (Fotoðraf: Hakký Uslu)
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Kumpirci Kuyusu Mescidi'nin Ýhyasýna Tarihtir: Aðustos 2004
Kumpirci Hacý Bekir açtýrmýþ vaktiyle bir kuyu
Halk yapmýþ bir mescid ama zamanla ifnâ ettiler

Baðlara gelenlerden kuyuyu kirletenler vardý
Aðzýný muhkem kapatýp suyunu rehâ ettiler

Gelenler abdest alýp namaz kýlsýnlar diyerek hem
Dalgýç motorla suyunu çýkartýp deryâ ettiler

Yeniden dikilen baðlarla canlandý bu mekânlar
Yeni bir yere yeniden bir mescid inþâ ettiler

Ehl-i hayrýn hizmeti ne güzel bir tarihtir Yakut:
"Kumpirci Kuyusu Mescidini de ihyâ ettiler"
1424 H.                                         2004

Süleyman Leylekoðlu'nun Vefatýna Tarihtir: 22. Aðustos. 1966
Bir baba dostu daha gitti bu fâni âlemden
Ukbâda makâmýný cennet eylesin ol Ýlâh
Yâd edip hatýratýný söyledi Yakut tarih:
"Süleyman Leylekoðlu bugün vefat eyledi vâh"
1966

Mahmut Çaput'un Vefatýna Tarihtir: 03. Aðustos. 1979
"Topal Mahmut" adýnda kundura tamirçisi
Þakalarýyla çevrede sevdirdi kendini
Çýktý yediler söyledi tarihini Yakut:
"El-âhir, Topal Mahmut'un af ede zenbini"
1986-7= 1979

Annem Zeliha Yakýt'ýn Vefatýna Tarihtir 14 Aðustos 1981
Gâfil olma, uyma sakýn nefs-i hevâya
Þükr et, yol ara dâim rýzâ-yý Mevlâ'ya

Bak iþte mâder-i Yakut da göçtü bugün
Azm edip intikal etti dâr-ý bekâ'ya 

Çok çekti o þeker hastalýðýndan fakat,
Hayatýnda etmedi þikâyet Mevlâ'ya

Cennetiyle tebþir eylesin Rabbim ona
Ameliyle hep hazýrdý dâr-ý ukbâ'ya 

Geldi bir zat verdi acý haberle tarih:
"Zeliha Yakýt da vâsýl oldu Hüdâ'ya"
1980+1= 1981



Hacý Ýbrahim Ök'ün Vefatýna Tarihtir: 28. Aðustos. 1987
Hacý Ýbrahim Ök amca, vaktiyle muhtarmýþ
Ahlakýyla olmuþ mahallenin iftihârý

Geri getirmiþ bir gün evden kaçan gelini
Beþiðini de kendi taþýmýþ zârý zârý

Görenler ad takýp demiþler "Beþikli Muhtar"
O hizmet etmiþ aldýrmayýp kýþý bahârý

Ýrtihâl edince dedim: Hak rahmet eylesin
Salih ameli olsun onun yegâne kârý

Çýktý bir zat söyledi setâ tarihi Yakut:
"Ya Habir! Maðfiret eyle Beþikli Muhtârý"
4222-1=4221/ 3= 1407, 1407, 1407 H. 1987

Mehmet Bacýkoðlu'nun Vefatýna Tarihtir: 21. Aðustos.1993
"Bacaklar'ýn Muhammet" aðabey de eyvâh!
Hak rahmet etsin ukbâya intikal etti
"Ah" ile yazdýlar menkut tarihi Yakut:
"Bugün Mehmet Bacýkoðlu irtihal etti"
1987+6=1993

Ramazan Enikonu'nun Vefatýna Tarihtir: 18. Aðustos. 1999
Ortaokul katipliðinden olunca emekli
Siyasî sohbetler üzerinde kýldý râhýný
Geldi üçler telkin etti tarihi: "Yâ Þehîd!
Ramazan Enikonu'nun affeyle günâhýný"
1996+3=1999

Ümmü Gevrek'in Vefatýna Tarihtir: 19. Aðustos. 2006
Gevreklerin Mehmet Ali zevcesi Ümmü Halamýz
Doksan yaþýnda terkedip bu dâr-ý fenâyý gitti
Fevtine ne güzel bir târih düþürdün sen ey Yakut:
Rab, bu yýl Ümmü Gevrek'i vâsýl-ý dâr-ý na'îm etti
1428-1= 1427              2006

Emin Maçan'ýn Vefatýna Tarihtir: 16. Aðustos. 2007
Eski terzilerden Emin Aðabey de göçmüþ vâh
Kendince yaþardý almazdý kimsenin âhýný
Sâl-i Rumî'den Yakut söyledi tarih: "El-Mü'min,
Terzi Emin Maçan'ýn affeylesin günâhýný"
1423 R.                                    2007
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Hüseyin Divrik'in vefatýna Tarihtir: 19. Aðustos. 1989
"Kâmile'nin Hüseyin" Aðabey de göçmüþ eyvâh!
Kendisiyle alay edenler alýrdý âhýný
Geldi bir zat söyledi vefatýna tarih Yakut:
"Ya Ra'uf! Hüseyin Divrek'in affet günahýný"
1409+10 1410 H.                           1989

Mustafa Ýlem'in Vefatýna Tarihtir: 06. Aðustos. 1979
Hacý Ýbrahimlerin kca Mustafa Aðabey
Terk edip fâni âlemi göçmüþ dâr-ý ukbâya
Gelip yediler Sâl-i Rumî'den tarih dediler:
"Hak rahmet eylesin bekâda Koca Mustafa'ya"
1387+7= 1394 R.                                1979

Ýsmail Çivi'nin Vefatýna Tarihtir: 21. Aðustos. 1992
Mahallemizde kahvecilik yapan Ýsmail Amca
Göçmüþ bugün ukbâya dilerim ukbâda aþar her hâili
Geldi bir zat söyledi duayla tarihini Yakut:
"Ya Râfi'! Cennetlik eyle Çivilerin Ýsmail'i"
1412+1=1413 H.                        1992

Mustafa Ali Çýralý'nýn Vefatýna Tarihtir: 22. Aðustos. 1991
Tahsildar Mustafa Ali amca dan da tahsil etti
Can borcunu görevli melek, gitti bugün bekâya
Geldi bir zat söyledi duayla tarihini Yakut:
"Ya Kuddûs! Mustafa Ali'ye rahmet eyle ukbâda"
1411+1=1412 H.                                  1991

KIZILCABÖLÜK ÝÇÝN
YAZILMIÞ EN KAPSAMLI

ESER

Prof. Dr. Ýsmail Yakýt
ARÞÝV BELGELERÝ IÞIÐINDA

KIZILCABÖLÜK
Ýsteme Adresi: www.ismailyakit.com
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üyük uluslarýn tarihinde, o ulusun,

hatta dünyanýn kaderini deðiþtiren

kahramanlar vardýr. Bunlar daha

çok kriz zamanlarýnda ortaya çýkar-

lar. Büyük kahramanlar, uluslarýn hayatî dina-

miklerini kendi benliklerinde toplayarak

felâket anýnda yeniden doðuþun mucizesini

gösterirler. Onlar, âdeta hususî bir talihle doð-

muþ, uluslarýn kaderini yüklenmiþ, bu kaderi,

bir "ulusal sýr" gibi vicdanlarýnda taþýyan "mis-

yon" sahibi büyük aksiyon adamlarýdýr.

Ýþte, Atatürk, son çað Türk ve dünya tarihin-

de ortaya çýkmýþ, tarihin akýþýný deðiþtirmiþ,

bir devir kapatýp-açmýþ bir liderdir. Ve hiç mü-

balâðasýz denilebilir ki, Atatürk, müstesna ya-

ratýlmýþ bir þahsiyettir.

Türk ulusu, Atatürk'ün gerçek þahsiyetini ne

kadar benimsediyse, onu toplum þuurunda ve

þuuraltýnda bir çeþit efsane-varlýk hâline de

getirmiþtir. Yaþarken ve ölümünden sonra mil-

letimizin ona verdiði hüviyet, týpký Oðuz Ka-

ðan yahut Malazgirt kahramaný Alparslan gibi,

gerçek bir insanýnkinden çok, efsane bir kah-

ramanýn hüviyetidir. Bu efsane kahraman,

Türk ulusunun sosyal psikolojisi bakýmýndan

ayrýca önemlidir. Dolayýsýyla Atatürk, tarihimi-

zin içinden kopup gelen "Alp" ve "Gazi" tipinin

bir devamý, hatta son mükemmel örneðidir.

Bununla beraber, objektif olarak bakýlýnca

görülecektir ki, tarihimizin içinden kopup ge-

len bu efsanevî liderin arkasýnda, yirminci

yüzyýl dünya tarihinin en önemli hadisesi, ba-

tan bir cihan imparatorluðu ve doðan yeni bir

"ulusal devlet" vardýr. Modern Türkiye Cum-

huriyeti! Ýþte Atatürk'ün hayatý ve aksiyonu,

Türk tarihinin bu batýþ ve doðuþ merhaleleri

arasýndan tarihin yeni bir þafaðý gibi ortaya

çýkmýþtýr.

M.Kemal Atatürk, pek çok vasfý olmakla be-

raber, özellikle, askerî - siyasî deha ve misyo-

nuyla dikkat çekmektedir. Onun bizzat kendi-

sinin kaleme aldýðý eseri "Nutuk" incelendiðin-

de, misyonu apaçýk görülecektir. Nedir bun-

lar?

Her þeyden önce Atatürk, Türkiye Cumhuri-

yeti'ne ve yeni Türkiye'ye þekil veren, dün ol-

duðu gibi, bugün ve yarýn da Türkiye'yi yaþa-

tan ve yaþatacak olan temel fikir ve prensiple-

rin sahibidir. Bu yönüyle o, doktriner bir karak-

ter ve inkýlâpçýdýr. Özellikle, bir imparatorlu-

ðun  enkazýndan modern bir toplum ve devlet

yaratan Atatürk, karþýmýza büyük bir komu-

tan, devlet adamý, askerî, siyasî ve fikrî otori-

B

yunusça
DR. MUSTAFA TATCI

Atatürk, Türkiye
Cumhuriyeti'ne ve yeni

Türkiye'ye þekil veren, dün
olduðu gibi, bugün ve yarýn

da Türkiye'yi yaþatan ve
yaþatacak olan temel fikir ve

prensiplerin sahibidir. 
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te olarak çýkmaktadýr. Nihayet Atatürk, monar-

þiden cumhuriyete, yani ulusal devlet rejimine

geçiþi saðlayan kiþidir. Ýþte Atatürk'ün dehasý,

onun bu saydýðýmýz aksiyoner karakterinde

gizlidir. Hayatýný incelediðimizde, büyük önde-

rin iki fikrî safhasýnýn olduðu görülecektir.

Bunlar, Türk Ýstiklâl Savaþý esnasýnda oluþan

askerî ve siyasî fikirler safhasýyla; Türkiye'nin

ulusal ve çaðdaþ bir devlet hâline gelmesiyle

alâkalý fikirler safhasýdýr. Onun geçirmiþ oldu-

ðu bu iki fikrî safha, tabiatýyla birbirini tamam-

lar. Ýstiklâl Harbi, âdeta Atatürk'ün vicdanýnda-

ki hürriyetçi, ulusal hâkimiyet anlayýþýný teba-

rüz ettirmiþtir. Daha sonraki görüþleri bu temel

düþüncenin üzerine inþa edilmiþtir. Bir konuþ-

masýnda þöyle diyor:

"Ýstiklâl Savaþý'nýn çeþitli cephelerinde ka-

zanýlmýþ olan zaferler, Türkiye'nin çaðdaþ me-

deniyet meydanýnda kazanacaðý zaferlerle ta-

mamlanmadýkça Türk milletinin tam, hür ve

müstakil olmasý mümkün deðildir."(Nutuk).

Türkiye'de medeniyet meselesi hâlledilmedik-

çe, hiçbir problemin çözülemeyeceði düþün-

cesi, Büyük Önder tarafýndan sýk sýk tekrar

edilmiþtir.

Türk Ýstiklâl Savaþý, yalnýz Atatürk'ün haya-

týnda deðil, Türk ulusunun da tarihinde âdeta

bir mucizedir. Bu savaþ, Türk'ün bütün

imkânlardan ve savunma vasýtalarýndan mah-

rum býrakýlsa bile, baþýnda kendisine inanan

ve kendisinin de inandýðý bir lider bulunduðu

takdirde nasýl bir iman, azim ve fedakârlýkla

kendisini kurtaracak imkân ve vasýtalarý yara-

tabildiðini dünyaya ispat etmiþtir.

Türk ulusunun vicdanýnda bulunan hürriyet,

vatanseverlik ve kahramanlýk duygularýný çok

iyi sezmiþ olan M.Kemal Atatürk, Ýstiklâl Sava-

þý denen mucizeyi gerçekleþtirirken kendine

göre bazý yöntem ve prensipler uygulamýþ-

týr.

Karþýsýnda parçalanmýþ bir vatan,

yorgun ve uçurumun kenarýnda bir

ulus vardýr. Bu ulusu harekete

geçirmek için her þeyden evvel

"ulusal birlik ve beraberlik" sað-

lanmalýdýr. Ulusa dayanmadan, birlik ve bera-

berlik saðlanmadan, bütün maddî ve moral

güçler birleþtirilmeden, yaþama kabiliyetini

canlý tutmadan baþarýlý olmak imkânsýzdýr.

Atatürk bu görüþünü;

"Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kara-

rý kurtaracaktýr." þeklinde dile getirmiþtir. Fa-

kat bu azim ve karar,tek baþýna yeterli deðil-

dir. Hâkimiyet iradesi ve kurtuluþ kararý, an-

cak mükemmel bir organizasyon ile saðlana-

bilirdi. Yine bunun içindir ki, Atatürk; "Yalnýz fi-

kirler ve nümayiþler (gösteriler) büyük gayele-

ri hiçbir zaman kurtaramaz.Bunlar ancak mil-

letin baðrýndan fiilen doðan ortak kudrete da-

yanýrsa kurtarýcý olur."(Nutuk) demektedir. Ýþ-

te, "Kuvâ-yý Milliye ruhu" denilen ruh budur.
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Bugün bize düþen, Atatürk'ün fikirlerini, þahsiyetini, doktrin ve
aksiyonunu yeniden düþünmek, gafletten, tembellikten uyanýp,

yeniden onun gösterdiði yolda ve hedefte kuvvetlenip, devlet ve
ulusumuzun bekasý, çaðdaþ bir seviyeye yükselmesi için azimli

ve kararlý olarak çalýþmaktýr.

Bu ruhla ulusal birlik saðlanmýþ, ulusal bir

devletin temeli atýlmýþtýr.

Atatürk'ün prensiplerini dikkatli incelediði-

miz zaman þu da görülecektir: Ulusal varlýðý

tehlikeye düþmüþ bir toplum, aldatýcý ve uyuþ-

turucu politikalarla, izmlerle yahut dýþ güçlere

dayanarak deðil, ulusal benliðimizden çýkan

ve ulusun kendi egemenliðine dayanan dü-

þüncelerle kurtarýlabilir.

Bilindiði üzere, 20. yüzyýlýn baþýnda dünya-

da imparatorluklar çaðý sona ermiþ, ulusal

devletler çaðý baþlamýþtýr. Ulusal devlet, meþ-

ruiyetini tek kiþinin otoritesinden deðil, ulusun

kendisinden alan bir siyasî birliktir. Atatürk'ün

kurmuþ olduðu devletimizin temeli de ulustur.

Büyük  Nutku'nda, kendisini ömrü boyunca

"Millî hâkimiyetin  en sadýk bir kulu " (Nutuk)

kabul eden büyük Önder'e göre "Hâkimiyet

hiçbir mânâ,  hiçbir  þekil  ve  hiçbir renkte ve

rehberlikte paylaþma kabul etmez! Unvaný ne

olursa olsun, hiç kimse, bu milletin mukadde-

ratýna ortak çýkamaz." Onun içindir ki, büyük

felâketler ve fedakârlýklar pahasýna kurtarýl-

mýþ hür  bir vatanda kurulacak devletin þekli

Türk'ün karakterine uygun demokratik bir

cumhuriyet olacaktýr. Atatürk'ün "tabiî ve kaçý-

nýlmaz bir tarihî akýþ" dediði vakýa, sonunda

saltanat ve hilâfetin de kaldýrýlarak, tam ba-

ðýmsýz "Türkiye Cumhuriyeti"nin kurulmasýdýr.

Türkiye Cumhuriyeti demek, Türk devletinin

ve ulusunun, mukadderatýnda yalnýz kendi

iradesinin hâkim olmasý demektir. Atatürk,

bizden bu fikrinin devamýný ve dolayýsýyla

cumhuriyetin korunmasýný isteyen pek çok

mesajlar vermiþtir. Yine Atatürk'e göre, cum-

huriyetin temel kurumu, ulusal iradenin tecelli

ettiði yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

Atatürk'ün yakýnýnda bulunan Falih Rýfký Atay,

Cumhuriyetimizin banisini tanýtýrken þu veciz

sözü söyler: "Meclissiz yaþamayý aklý alma-

yan bir yirminci asýr lideri!"

Atatürk'e göre, millî mücadele Meclis ile ka-

zanýlmýþ, Cumhuriyet'i Meclis kurmuþ, in-

kýlâplarý da Meclis yapmýþtýr. Onun bizden is-

tediði, kendisinden sonra  miras býraktýðý si-

yasî rejimi korumak ve geliþtirmektir. Ulusu-

muzun bekasý ve saadeti için bu þarttýr. Büyük

"Nutuk"ta þöyle diyor;

"Milletimizin kuvvetli, mes'ut ve istikrarlý ya-

þayabilmesi için devletin tamamen millî bir si-

yaset takip etmesi ve bu siyasetin iç teþkilâtý-

mýza tamamen uymasý ve dayanmasý lâzým-

dýr." O, ulusal siyasetten þunu anlar;

"Millî sýnýrlarýmýz içinde, her þeyden önce

kendi kuvvetimize dayanarak, varlýðýmýzý ko-

rumakla, millet ve memleketin hakikî saadeti

ve refahýna çalýþmak, aþýrý ihtiraslar peþinde

milleti oyalamamak ve ona zarar vermemek.

Medenî dünyadan, medenî ve Ýnsanî muame-

le ve karþýlýklý dostluk beklemektir." 

Atatürk'ün aksiyoner doktrininde en son saf-

ha, "Atatürk Ýnkýlâplarý" dediðimiz reformlar

bütünüdür ki, devletimiz, kuruluþunun, varlýðý-

nýn ve devamýnýn fikir ve hareket kaynaðýný

bu reformlardan almaktadýr. Bunlar; cumhuri-

yetçilik, milliyetçilik, halkçýlýk, devletçilik, lâik-

lik ve inklâpçýlýk baþlýðý altýnda toplanan fikrî

bir zemine dayanmaktadýr.

Reformlar, lâiklikten; gerçekte bir düþünce

ve zihniyet sembolü olan þapka inkýlâbýna ka-

dar diðer bütün yenilikler, Türkiye'nin iki yüz-

yýllýk uygarlýk mücadelesini sonuçlandýran ve

kesin hedefine yönelten çaðdaþ bir uygarlýk

sistemi teþkil eder.



Atatürk'ün iþaret ettiði bu uygarlýk anlayýþý,

Türk ulusuna, ulusal benliðini, ulusal birliðini,

ulusal karakterini kazandýrma, kendisine gü-

ven duymayý öðretme, çaðýn teknik imkânla-

rýndan yeterince yararlanma esaslarýna da-

yanmaktadýr. Yenilik hareketlerinin özü, kuru-

lan devleti ayakta tutacak ulusal yapýyý oluþ-

turmaktan ibaretti. Gerçekten büyük Atatürk,

bu yapýyý oluþturmuþtur. Fakat o, bununla kal-

mýyor, gelecek nesillere baþka hedefler gös-

teriyordu. Asýl hedefe yürüyüþ, ulusal yapý in-

þa edildikten sonra baþlayacaktý. Ýþte bunu

büyük önder, cumhuriyetimizin on yýllýk bir

muhasebesi olan "Onuncu Yýl Nutku"nda ve-

ciz bir þekilde dile getirmiþtir;

"Türklüðün büyük medenî vasfý ve büyük

medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkiþafý ile

âtinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir gü-

neþ gibi doðacaktýr."

Burada kýsaca özetlediðimiz fikir ve pren-

siplerine göre Atatürk'ün, psiko-anatomisini

þöyle özetleyebiliriz: O önce bir komutan, si-

yasî bir deha ve nihayet ileriyi gören bir fikir

adamý olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Kesin bir

irade, þaþmaz bir sezgi, yanýlmayan bir mu-

hakeme kudreti, sarsýlmayan bir otorite ve di-

siplin, Atatürk'ün karakteristik vasfýdýr. Bu va-

sýflar göz önüne alýnýnca derhal hükmedilir ki,

Atatürk sosyolog M.Weber'in "karizmatik li-

der" dediði tipin en mükemmel örneðidir. Bu

karizmatik lider, ömrü boyunca kendisini ulu-

sunun içinde ve ulusuyla beraber hissetmiþtir.

O, savaþlardan inkýlâplarýna kadar ne yaptýy-

sa, Türk ulusunu kendi içinde ve dünya karþý-

sýnda haysiyetli, hür, müstakil, büyük ve mo-

dern bir ulus olarak yaþatmak için yapmýþtýr.

Türk olmanýn þuuru ve gururu, onun için her

zaman tükenmez bir ilham kaynaðý olmuþtur.

Þimdi bugün bize düþen, Atatürk'ün fikirleri-

ni, þahsiyetini, doktrin ve aksiyonunu yeniden

düþünmek, gafletten, tembellikten uyanýp, ye-

niden onun gösterdiði yolda ve hedefte kuv-

vetlenip, devlet ve ulusumuzun bekasý, çað-

daþ bir seviyeye yükselmesi için azimli ve ka-

rarlý olarak çalýþmaktýr.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE ÝSMET ÝNÖNÜ ÝMZASINI
TAÞIYAN BU KARARNAMEYLE KIZILCABÖLÜK

15.EYLÜL.1930 TARÝHÝNDE NAHÝYE OLARAK ÝLÂN
EDÝLMÝÞTÝR.

BU BELGEYÝ BAÞBAKANLIK ARÞÝVÝNDEN TEMÝN EDÝP
DERGÝMÝZE ULAÞTIRAN DR. MUSTAFA TATCI’YA TEÞEKKÜR

EDERÝZ.
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âren sohbetleri, Orta Asya'dan
getirdiðimiz bir kültürdür. Uygur
Türkleri, bu sohbetleri "meþrep"
adýyla tertip ederlerdi. "Meþrep",

türkü, müzik, halk danslarý ve halk oyun-
larý ile zenginleþtirilen toplantýlardý. Ayný
meslekten olan kiþilerin kendi aralarýnda
sürdürdüðü sohbetlere "Mevsim meþrep-
leri" denirdi. Kadýnlarýn kendi aralarýndaki
sohbetlerine "Beravet meþrepleri" adý ve-
rilirdi. Yâren sohbetleri, Isparta'da "Yâ-
ren", Kula, Akþehir ve Simav'da "Yâren-
lik", Gaziantep'te "Sýra Gezmeleri", Balý-
kesir'in Dursunbey ilçesinde "Barana
Sohbetleri", Kastamonu'da "Erfane" adýy-
la sürdürülmektedir. Anadolu'nun daha
pek çok þehrinde Yâren sohbetleri, çeþitli
adlarla tertiplenmektedir. "Yâr", dost, sev-
gili; "Yâren", dost, arkadaþ; "Yâran", dost-
lar, arkadaþlar anlamýndadýr. "Yârenlik et-
mek", söyleþmek, birlikte eðlenmek de-
mektir. Tavas ilçemizin eski adý "Yârengü-
me" de bu kelimeden gelir. Yâren sohbet-
lerinin disiplini ve yönetimi de vardýr.
"Yâren Baþý" denen, "Büyük Baþaða",

"Küçük Baþaða", "Çavuþ", ve "Yârenler"
olarak adlandýrýlýr. Yârenliðin ilkelerinin
Âhilik ilkelerine benzediði de ifade edil-
mektedir.1

Denizli'de de televizyon icad olunup ev-
lerimizin baþ köþelerini iþgal edinceye ka-
dar yâren sohbetleri diyebileceðimiz top-
lantýlar yapýlmýþtýr. Bu yazýmda, "Yâren
sohbetleri" diyebileceðimiz iki örneði size
anlatacaðým. Biri, Kýzýlcabölük kasaba-
sýndaki "Helva Sohbetleri" dir, diðeri de
Babadað'daki "Sohbet Geceleri" dir.

Kýzýlcabölük Helva Sohbetleri

Bu kasabamýzdaki "Helva Sohbetle-
ri"nin varlýðýný, Denizli'nin köy ve kasaba-
larýndaki nükteleri derlerken öðrendim.
"Garisaalý Fatma" olarak bilinen merhum
Fatma Þenlikçi'nin bir helva sohbetini, er-
kek elbisesi giyerek ve eline de tüfeði ala-
rak basmasý, oradaki delikanlýlarý korkut-
masý hatýrasýný tespit ettim. Anladýðým ka-
darý ile helva yiyerek yapýlan bu sohbet-
ler, yâren sohbetinin bir deðiþik þekli idi.

denizli
HASAN KALLÝMCÝ

Y

DENÝZLÝ'DEKÝ 
YÂREN SOHBETLERÝNDEN ÝKÝ ÖRNEK

Yâren sohbetleri, Orta Asya'dan
getirdiðimiz bir kültürdür. Uygur

Türkleri, bu sohbetleri "meþrep" adýy-
la tertip ederlerdi. "Meþrep", türkü,

müzik, halk danslarý ve halk oyunlarý
ile zenginleþtirilen 

toplantýlardý.

”
“
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Toplantýnýn adý, zaman içinde ikram edi-
len helva ile anýlýr olmuþtu.

Sohbet ettiðim Kýzýlcabölüklüler, büyük-
lerinden dinledikleri helva sohbetlerini ya-
zýya geçirmeyi ihmal ettiler. Ýnþallah bu
yazým onlardan bazýlarýný gayrete getirir,
biz de o sohbetlerin tertipleniþ þekli ile il-
gili neler varsa öðreniriz. Ýsmail YAKIT ho-
cam, bir sohbetimizde bana "Babamdan
dinlediðim helva sohbetlerini yazacaðým."
demiþti.

Gelelim helva sohbeti baskýnýna…

Garisaalý Fatma (Fatma Þenlikçi)'nýn bir
bir baþka güzel hâtýrasý daha vardýr. Tele-
vizyonun henüz Kýzýlcabölük'e gelmediði
yýllarda, bu kasabada yapýlan helva soh-
betleri pek meþhurdu. Anadolu'daki
"Yâren sohbetleri"nin bir deðiþik þekliydi.
Gençler geceleri evlerde toplanýr, helva
karýp yerlerdi. Bu arada kendi aralarýnda
oyunlar oynarlar, sohbetler ederler, þarký-
lar söylerlerdi.

Fatma Þenlikçi, o yýllarda, böyle bir hel-
va sohbetinin yapýldýðýný haber almýþ ve
gençlere bir oyun oynamak istemiþ. Er-
kek kýyafetine girerek çifteyi eline almýþ
ve helva sohbeti yapýlan evi basmýþ. Ka-
pýyý çarparak girmiþ. Bir nara savurmuþ.
Tüfekteki sýkýlarý da patlatmýþ. Gençler,
korkmuþlar, þaþýrmýþlar ve çil yavrusu gi-
bi daðýlmýþlar. Daha sonra öðrenmiþler ki
baskýný yapan bir kadýndýr ve Fatma tey-
zeleridir.

Bu olay Kýzýlcabölük kasabasýnda hâlâ
sohbetlerin konusudur ve her anlatýldýðýn-
da dudaklarda tebessümler uçurduðu gibi
Fatma Þenlikçi'nin de rahmetle anýlmasý-
na vesile olur.2

Babadað'ýn Sohbet Geceleri

Babadað'da yapýlan "sohbet geceleri"
de bir yâren toplantýsýdýr. Bunu da Kemal
SAÐLAM'ýn kaleminden okuyalým:

"Sohbet Geceleri adýyla yapýlan
toplantýlar haftada bir,

“Kýzýlcabölük Helva Sohbetleri”nde ikram edilen kaþýk helvasý
(Fotoðraf: A.Kadir Kunaç)
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daha çok Pazar akþamlarý yapýlýrdý. Er-
kekler, kadýnlar, delikanlýlar, genç kýzlar
kendi aralarýnda kurduklarý gruplarla soh-
bet geceleri tertiplemiþlerdir. Babadað'da
1940'lý yýllarda her yaþtan (16-70 yaþlarý)
yüzlerce akran arasýnda kurulu arkadaþ
gruplarý vardý. Her gruptan en az (8), bir
sofralýk, bazýlarý (16-18) kiþi, iki sofralýk
olurdu. Aralarýndan biri; "Hafta sonunda
bize buyurun!" der ve hazýrlýklar baþlardý.

Sohbet masraflarý iki þekilde karþýlanýr-
dý. Kura çekilir, kime çýktýysa o kiþi evde
hazýrlýk yaparak arkadaþlarýný aðýrlardý.
Buna "sýra çevirmeli" denirdi. "Erfaneli"
þekliyle ise masraf, sofraya katýlanlar ara-
sýnda bölüþtürülürdü.

Sohbet yapýlacak evde hazýrlýk yapýlýr-

dý. Sofra örtüleri yýkanýr, ütülenirdi. Yerde-
ki halý veya kilimler elden geçirilirdi. Evin
en büyük odasý soba veya mangalla ýsýtý-
lýrdý. Akþam namazý sonrasýnda misafirler
gelmeye baþlardý. Yemekten önce misa-
firlerin elleri ibrikten dökülen sularla le-
ðenlerde yýkatýlýrdý. Yere sofra örtüsü se-
rilir, üstüne meydan sinisi konurdu. Sini
etrafýnda oturan sohbet ehlinin dizlerine
"meydan peþkiri" serilirdi. Bu peþkirin bo-
yu 7-8 metre olurdu. Sofrada fýrýn veya
yufka ekmeði bulunurdu.

Sohbet gecenin yemekleri, sýrasýyla;
kalaylý büyük tasta et suyundan þehriye
çorbasý, et kapamasý, kapama suyu ile
piþmiþ pirinç pilavý, üzeri cevizli kadayýf
veya üzüm hoþafý idi. Sohbet yapýlan ev

1940’lý yýllarda Babadað (Fotoðraf: Asuman Erdoðdu Gündüz Arþivi, www.babadag.gov.tr)
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halký için ya ayrý bir yemek yapýlýr ya da
hane halkýna sohbet yemeðinden pay ay-
rýlýrdý. Eðer hava çok soðuk ise keten hel-
vasý çekilirdi.

Sohbet ehlinin yemeði itinalý ve edepli-
ce yemesi önemliydi. Arsýzlar ve çok yi-
yenler beðenilmezdi. Yemekten sonra
dua edilir, getirilen leðenlerde ibrikle su
dökülerek tekrar el yýkatýlýrdý. Daha sonra
minderler üzerine çekilen ve yastýklara
dayanan misafirler konuþmalara baþlardý.
Ýþ, günlük meseleler konuþulur, bazen de
saz takýmý bulunur, þarký türkü söylenirdi.
En meþhur eðlence yüksük oyunuydu. 10
tane kese ile iki takým hâlinde oynanan bu
oyunda yenilen taraf, kadayýf ve tulumba
tatlýsý ikram ederdi. Sohbet gecesine katý-
lan kiþiler, haftanýn yorgunluðuna daya-
narak evlerine döner, ertesi sabah dinlen-
miþ olarak iþlerine baþlarlardý."3

Kastamonu'daki yâren gecesine, "erfa-

ne" denilmesi, Babadað'daki masraflarýn
katýlanlar tarafýndan bölüþülerek tertiple-
nen sohbet gecesinin "erfaneli" diye anýl-
masý dikkatinizi çekmiþtir.

"Yâren Geceleri", milletimizin artýk geri-
de býraktýðý bir kültürdür, Denizli'de de
"Helva Sohbeti" ve "Sohbet Geceleri"
adýyla devam ettirilmiþtir. Bu yazý, Deniz-
li'deki yâren geceleri hakkýnda bir giriþ ol-
sun istiyorum. Yâren gecelerinin ilçe ve
kasabalarýmýzda da yaþanmýþ olmasý
muhtemeldir. Vakit çok geç olmadan,
unutulup gitmeden araþtýrýlýp yazýya dö-
külmesi dileðimdir.

_______________
1 TEZCAN Mahmut, Çankýrý Yâren Sohbetleri,

Kültür Bakanlýðý Yayýný, Ankara 1989
2 KALLÝMCÝ Hasan, Denizli'nin Nasreddin Hoca-

larý, s. 260, Hikmet Neþriyat, Ýstanbul 2006
3 SAÐLAM, M. Kemal, 20. Yüzyýlýn Ortalarýnda

Babadað, s. 204-205, Denizli 2006

Babadað’lý Hanýmlar lokma dökerken. (Fotoðraf: Asuman Erdoðdu Gündüz Arþivi, www.babadag.gov.tr)
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hoþgörü
ERTAN GÜRGÜN

eldemizin simgesi haline gelmiþ
bir Þadýrvan vardý. 50 yýlý aþkýn
bir süredir etrafýný bilezik gibi
sardýðý çýnar aðacýnýn canlanýp

serpilmesini saðlamýþtý.

Nenemiz tarafýndan yaptýrýlan bu þadýr-
vanýn bakýmý zaman zaman ailemiz tara-
fýndan gerçekleþtirilmiþti. Son olarak dört
yýl önce en güzel þekilde ko-
runmasý için en iyi mermer us-
talarý ile mermer kaplama iþini
yaptýrmak istemiþtik.

Bu tür eserlerin insanlar öl-
dükten sonra anýlmak için ya-
pýldýðýný herhalde en cahilimiz
bile biliriz. Bu Þadýrvanda o
amaçla yapýlmýþ bir eserdi.
Ancak gel gör ki, insanlarýn bu
tür eserleri yapma þevkini ký-
racak ve “Nasýl olsa ben öl-
dükten sonra birileri yýkar.” de-
dirdetecek þekilde yýkýldý.

Bizim manevi olarak üzüntü duyduðu-
muz bu olaydan birileri zevk almýþ olabilir-
ler… Acaba o birileri ellerine ceplerine
atýp, beldemiz için taþ üstüne taþ koy-
muþlar mý? Bu insanlar olsa olsa bundan
sonra yapýlacak eserler için kötü bir örnek
yaratmýþ olmanýn beyinlerinde yarattýðý
tümörü taþýyacaklardýr. 

B

Bu tür eserlerin insanlar
öldükten sonra anýlmak için

yapýldýðýný herhalde en
cahilimiz bile biliriz. Bu
Þadýrvanda o amaçla
yapýlmýþ bir eserdi. 

“
”

þadýrvan



ÇAÐRI GÜREL
SORU BÝR...

Büyüdüm artýk,

Dedeme yaklaþtý boyum!

Diye düþünürken,

Dedemin yaþý geçtikçe

Kýsaldýðýný hesaplayamýyorum.

Bu niye böyledir:

Her þey büyür

Zaman geçtikçe,

Kuþlar büyür

Kediler

Aðaçlar

Ýneðin karný

Kaplumbaðanýn sýrtý

Ayakkabý numaram!..

Yoksa dedemle ayný

Numarayý mý giyiyorum

Buldum!

Herhalde

Çocuk olmak 

Ýstiyor dedem

Çünkü besbelli

En çok o seviniyor

Benimle oynarken
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ir zamanlar gelinlerin çeyiz san-
dýklarý vardý. Bebeklikten itibaren
annesinin çeyiz sandýðýnýn
önünde büyüyen kýz evladý, gü-

nü gelir kendi sandýðýný hazýrlamaya baþ-
lardý. Oðlanlara çeyiz hazýrlanmazdý. Bu
sebepten

kýzý olan evlerde her bir kýz için bu hazýr-
lýklar yapýlýr, her bir kýz gelin olma vakti
geldiðinde, yeni kurduðu yuvasýna  gider-
ken yanýna çeyiz sandýðýný alýrdý.

Gelinin eþyasý baba evinden indirilirken
taþýyýcýlar da en çok gelinin çeyiz sandýðý
konusunda titizlenirlerdi. Gelin eþyalarýn

atla, deveyle ya da  açýk kasalý araç-
larla gelin alayý biçimiyle taþýn-

dýðý dönemlerde, özellikle
renkli kumaþ iþleme-
leriyle ve bu iþlemele-
rin aralarýna yerleþti-
rilen yuvarlak aynala-
rýyla çeyiz sandýðýnýn
etraftan görülebilme-
si için özel bir gayret
gösterilirdi.

Þunu da söylemek
gerekir ki, bu türden
devletli diyebileceði-
miz çeyiz sandýklý dü-
ðünler anne babalar,
eþ dost, konu komþu,

B

ÇEYÝZ SANDIKLARI
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Koca evinde yalnýz baþýna
gözüken gelin, derdini gamýný,

hüznünü neþesini, acýsýný 
sýkýntýsýný da yine çeyiz sandýðýyla
paylaþýr, her birisini çeyizinden bir

eþyaymýþ gibi katlar çeyiz 
sandýðýna koyardý.

”

“
aþk olsun

ÞERÝF KUTLUDAÐ
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akraba rýzasýyla yapýlan düðün-
ler için söz konusuydu. Eðer kýz
kaçtýysa, ailenin istemediði biri-
siyle meþru olmayan bir evlilik
yaptýysa o kýza düðün de yapýl-
maz, çeyiz sandýðý da gönderil-
mezdi. Kýz evden kaçarken boh-
çasýna ne koyabilirse onunla ye-
tinmek zorunda kalýrdý.

Çeyiz sandýklý düðün günlerin-
de gelin, baba evinden ayrýlýrken
yalnýzca özel eþyalarýný deðil bü-
tün hatýralarýný da çeyiz sandýðýna katar-
dý. Koca evinde yalnýz baþýna gözüken
gelin, derdini gamýný, hüznünü neþesini,
acýsýný sýkýntýsýný da yine çeyiz sandýðýy-
la paylaþýr, her birisini çeyizinden bir eþ-
yaymýþ gibi katlar çeyiz sandýðýna koyar-
dý.

Anasýný babasýný, evini, yerini yurdunu
özlediðinde çeyiz sandýðýný açar, çeyizle-
rini eline alýr, öper okþar, konuþur, söyler
naftalin kokusu iþlemiþ olan çeyizlerinde
naftalin kokusuna karýþmýþ olan memle-
ket havasýný koklardý

"Kýz beþikte, çeyiz sandýkta!.." dendiði
günlerde baþlardý, gelecek zamanlara ni-
yetli emanetlerin yerleþtirilmesi ve saklan-
masýný ifade eden çeyiz sandýðý hazýrlýk-
larý. Zýbýnlar, bebek altýnlarý, patiler… der-
ken bir de bakýlývermiþ yýllar gelip geçmiþ
de düðün hazýrlýklarý eþiðine varýlývermiþ-
tir çeyiz sandýklarý önünde farkýna varýl-
mayan yýllarýn sonunda…

Yedi numaralý þiþesiyle gaz lambalarý-
nýn geceleri ölü gözü misali aydýnlatmaya
çalýþtýðý karanlýk gecelerde  lambanýn ýþý-
ðýndan daha çok genç kýzlarýn göz nuru

En berrak hayallerle 
beyazlanýrdý kar topu
hümayun kumaþlar.
Hayatýn zorlu 
getirilerine karþý iðne
oyalarýnýn en ince
nakýþlarýyla iþlenirdi
umutlar. Gergeflerin
üzerine yerleþtirilen 
güvercinler ya da çifte
kumrular simgelerdi
mutluluða kanat 
çýrpmayý…

Babadað’da bir gelin-damat ve çeyizleri (Fotoðraf: Asuman
Erdoðdu Gündüz Arþivi, www.babadag.gov.tr)
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ýþýtýrdý ortalýðý. Genç kýzlarýn göz nu-
ru karýþýrdý kanevçelerin  rengarenk
ipliklerine… Her attýðý ilmikte, her
kondurduðu nakýþta her tamamladý-
ðý bir iþte gelin olmanýn heyecanlarý-
na, umutlarýna ve sorumluluðuna da
bir ilmik atýlmýþ olurdu genç kýzlar…

En berrak hayallerle beyazlanýrdý
kar topu hümayun kumaþlar. Haya-
týn zorlu getirilerine karþý iðne oyala-
rýnýn en ince nakýþlarýyla iþlenirdi
umutlar.

Gergeflerin üzerine yerleþtirilen
güvercinler ya da çifte kumrular sim-
gelerdi mutluluða kanat çýrpmayý…

Yetiþme dönemindeki bir kýzýn ma-
rifeti, zevki, temizliði ve hamaratlýðý-
nýn da bir göstergesi olurdu çeyiziy-
le ilgili hazýrladýðý iþler. Sofra altý,
yastýk baþý, ocak kaþý, yatak örtüsü,
fincan takýmý altlýklarý, elbise örtüleri
ve daha ne kadar çeyizliði varsa se-
rilirdi eve gelen kadýn konuklara…
Uzaktan yakýndan gelip geçen oðlu-
na gelin adayý bakan anneler büyük
bir dikkatle bakarlardý iþlere. Ve o
anda bir tavýr geliþtirirlerdi bu evin
kýzý için ciddi bir giriþimde bulunup
bulunmama konusunda. Ýþler güzel-
se, nakýþlar hoþa gittiyse, hele bir de
kýz misafirlerin yanýnda zorlu bir ör-
neði kývrak bir þekilde ve baþarýyla
iþlediyse bu eve görücü olarak gel-
meye niyetler çevrilmiþ olurdu.

Çeyiz sandýðýnýn bir diðer sýrlý konumu da vardý ki anayla
kýzýn dýþýnda kimse açýp bakamazdý çeyiz sandýðýna... Ýster
kýzýn babasý olsun, ister kardeþi olsun, ister kayýn validesi
olsun, isterse kocasý olsun bu kural deðiþmezdi. Anneyle

kýzýn rýzasý belirlerdi sandýðýn açýlýp açýlmayacaðýný. 

Bir gelin çeyizinden... (Fotoðraf Hakký Uslu)
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Denizli'nin Kýzýlcabölük kasabasýnda
evlenecek oðullarý için ayný kasabadan
kýz görmeye gelenler, söz arasýnda evin
kýzýndan  tezgâhta bir parça dokuma yap-
malarýný isterlermiþ. Kýz dokumanýn üzeri-
ne bir nakýþ iþlemezse, “Benim sizde gön-
lüm yok!..” demiþ olurmuþ. Bunun üzerine
oðlan tarafý da, “Dokumayý beðenme-
dik!..” der müsaade ister gidermiþ.  Kýz
dokuma üzerine nakýþ kondursa, "Benim
sizde gönlüm var. Oðlunuzu beðeniyo-
rum!.." demiþ olurmuþ. Bunun üzerine de
dünürcülük giriþimleri baþlatýlýrmýþ.

Türkçemizin son derece derinlikli ve hoþ
ifadelerinden birisi olan  "Ne kýzý ver ne
dünürü küstür!.." sözünün nasýl gerçek-
leþtirileceðinin somut bir uygulamasýdýr
Kýzýlcabölük örneði: Bir taraf kýza bakmýþ
olur. Kýz gönlüm yok demiþ olur. Ýki taraf
da sonucu kabullenerek dostluklarý bozul-
madan ayný beldede yaþamayý sürdürüp
gitmenin yolunu da bulmuþ olur. Hani de-
mezler mi, "Gelin ata binmiþ ya nasip kim
bilir kime nasip!.." diye…

Mahallenin ayný yaþta olan kýzlarý kendi
aralarýnda oluþturduklarý çeyiz gruplarýyla
evlerde çeyiz iþleme niyetiyle bir araya
geldiklerinde þarkýlar, türküler, oyunlar,
bilmeceler, söylenceler ve daha nice hoþ
anlatýmlarýný oyunlarla da süsleyerek ge-
leceðe neþeyle, sevinçle ve coþkuyla ha-
zýrlanmýþ olurlardý. 

Çeyiz hazýrlýklarýnda her nakýþta, her
desende  tekrar paylaþýlýrdý iþler. Anne,
konu komþu, teyze, hala ve yengeyle…
Hep birlikte beðenilirdi iþler. Yol yöntem
gösterilirdi. Beðenilmeyen iþlerle de eleþ-
tiriler yapýlmýþ oludu. Gerekirse iþlenen
bir iþ sökülür yeniden örülürdü.

Her nakýþta küçük kýzýn gelin olacaðý,
bir gün yeni bir yuva kuracaðý, yuvayý da
diþi kuþun yapacaðý hatýrlatýlýrdý söz ara-

sýnda... "Tasarruf nasýl yapýlýr?" ýn,  "Ýþten
deðil de diþten nasýl artýrýlýr?" ýn yol ve
yöntemleri  öðretilirdi.

Evin bereketi nasýl saðlanýr, çorap nasýl
örülür, sökük nasýl dikilir, yamalýk nasýl
eklenir, hep bunlar birer cümlecik ifade-
lerle bazen þaka bazen de geçmiþten
nakledilen söylencelerle anlatýlýverilirdi
çeyiz baþlarýnda.

1923 yýlýna ait olduðu tahmin edilen, Hasan Yýlmazlý’nýn
annesinin çeyizinde yer alan “Gelin Aynasý”

(Fotoðraf Hakký Uslu)
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Ev halinin olabilecek bin bir türlü ortamý
böyle zamanlarda paylaþýlýrdý... Adamýn
huysuz olabileceði, yemekte titizlenebile-
ceði böyle zamanlarda yerleþtirilirdi küçük
kýzýn kulaðýna... Akþam olmadan evde ol-
mak ve yemeði hazýr etmek gerektiði, dýþ-
tan gelen insanýn ciniyle perisiyle gelece-
ði hatýrlatýlýrdý.

Bu ve buna benzer nice sohbetlerle
uzun kýþ günleri zamaný iþlemek, zamana
anlam yüklemek için yapýlýrdý... Filanca-
nýn oðlunun, falancanýn kýzýnýn yaþadýkla-
rý fýsýltýyla konuþulurdu da yaþananlardan
çýkarýlan sonuçlar çeyiz sandýðýna birer
ibret levhasý olarak yerleþtiriliverirdi far-
kýnda olunmadan...

Ana baba nasihatleri de konurdu sandý-
ða. Yeni bir ev, yeni bir koca, kaynana,
kaynata, elti, görümce, yeni akrabalar
yepyeni bir  çevre... Ve bütün bunlarla be-
raber olabilecek yeni haller anlatýlýverir-
di... Sabýr, þükür, iyi niyet belki biraz da
Polyana'da simgeleþen derviþâne tavrýn
tohumlarý çeyiz sandýklarýnýn baþlarýndaki
sohbetlerde saçýlýrdý gelin olacak kýzlarýn
ruhuna...

Analar babalar da baþlarýndan geçenle-
ri birer hikaye örgüsü içinde kýzlarýna an-
latýrlar, kulakta küpe misali oradan da
sandýða yerleþtirilirdi anlatýlanlar…

Eve yeni gelin geldiðinde bal aylarý da
denilen cicim aylarýnda geleni gideni çok-

ça olurdu evin. Kaynana, görümce, hala,
teyze, yenge, uzak yakýn komþulardan
kim varsa geline "Hoþ geldin!.." e gelirler-
di. Ya da kaynanasý gelini yeni akrabala-
rýna 'el öpüsü' ne götürürdü.

Bu buluþmalarda ne yapýlýr ne edilir, ye-
ni gelin evi gezilir, çeyizler açtýrýlýr, soru-
lan sorulara da gelincik cevap yetiþtirme-
ye çalýþýrdý. Bu tür buluþmalarda hem bir
hazýr gündem oluþturulurdu, hem de çe-
yiz sandýðý merkezli sohbetler ve buluþ-
malarla  yeni gelinin yeni evine uyum sað-
lamayla ilgili bir süreç yaþatýlmýþ olunur-
du. Yeni gelin, yeni geldiði çevreyle kay-
naþmýþ,  akrabalarýna uyum saðlamýþ,
hem de aile içi dengeleri kavramýþ olurdu.

Ýþte bu oluþumla, bilgiye dayanan  kuru
bir nasihate dayalý sistemden sýyrýlmýþ;
eþyayla, hayatla kendi doðallýðý içinde,
neþeyle þenlikle ve eðlenceyle bir uyum
süreci yaþanmýþ ve yaþatýlmýþ olurdu…

Çeyiz sandýðýnýn bir diðer sýrlý konumu
da vardý ki anayla kýzýn dýþýnda kimse
açýp bakamazdý çeyiz sandýðýna... Ýster
kýzýn babasý olsun, ister kardeþi olsun, is-
ter kayýn validesi olsun, isterse kocasý ol-
sun bu kural deðiþmezdi. Anneyle kýzýn rý-
zasý belirlerdi sandýðýn açýlýp açýlmayaca-
ðýný. Çeyiz sandýðý kiminse anahtarýný ya-
nýnda taþýrdý. Ýzinsiz açýlmasý söz konusu
deðildi. Aynen birisinin evine izinsiz giril-
mesi neyse öyle bir sonuç yaratýrdý çeyiz
sandýðýný izinsiz açmak. Hatta, eve gelen
bir kadýndan dolayý anne kýzýndan sandý-
ðý açmasýný istese bile kýzýn gönlü olmaz-
sa açtýramazdý. Çünkü ayný zamanda çe-
yiz sandýðý kime aitse onun namusu sayý-
lýrdý ve ona ait mahremiyeti vardý.

Velhasýl çeyiz sandýklarý  bu topraklarýn
yarattýðý sýrlý bir gelenek olarak düðünler-
de yerlerini alýrlardý…

Sabýr, þükür, iyi niyet belki
biraz da Polyana'da

simgeleþen derviþâne
tavrýn tohumlarý çeyiz

sandýklarýnýn baþlarýndaki
sohbetlerde saçýlýrdý gelin
olacak kýzlarýn  ruhuna...



ARÝF BÜK
KARA GÖZLERÝN
Yüzündeki mehtabý kýskanýr gökler bile 

Yýldýzlarý içinde saklar kara gözlerin 

Ruhumun dehlizine dokunur kirpikleri 

Kalbime sürmesini çeker kara gözlerin 

Batýrsam gözlerinde doðan tüm güneþleri 

Sanki bir dalga gibi vurur kara gözlerin 

Yusuf bile düþmedi böyle karanlýklara 

Tutuklar zindanlara atar kara gözlerin 

Kýrmýzý sarý mavi dolar da gülþenime 

Siyah güllere inat açar kara gözlerin 

Hicraný efkar basar gözlerine baktýkça 

Vuslata selam verir alýr kara gözlerin 

Bakýþýndan süzülen sevda bana az gelir 

Yaradanýn aþkýna kapý kara gözlerin 

Sen gidince sýzýyor gözlerimden son hayal 

Bir tek beni götürsün alýp kara gözlerin
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ana yazmayalý kaç zaman oldu,
unuttum. Güzel bir düþ görüp uyan-
dýktan sonra ne kadar süreceðini
bilmediðim bekleyiþlerle bunaldýðým
bir akþamüstü sesini duymak, yaþa-

mýn vadet(me)diði ne varsa tanýklýk etmek için
yeni bir baþlangýçtý. 

Her iliþkinin kendi tarihi vardýr. "Merha-
ba"yla baþlayan bir süreçte bizim zamanýn bir
yerinde kesiþen ortak tarihimizin yazýldýkça
bilinmezlerle git-gide daha da gizemli olmaya
baþlamasý seni de düþündürmüþ müydü?  

Seninle telefonda ilk buluþmamýzda dolu-
nay vaktiydi. Yaþam sanki böyle bir romantiz-
mi denk getirmek için çok iyi bir zamanlama
yapmýþ, bütün ömrümü etkileyecek bir süre-
cin ilk sahnesinde bize  -ama en çok bana-
hiçbir hazýrlanma þansý tanýmamýþtý. Belki do-

ðal olmamýzýn tek koþulu böyle bir yakalanma
olduðu için bilinçli bir seçimdi bu. 

Elbette biz bunlarý düþünecek durumda ola-
mazdýk.  Bana kolayca alýþmaya baþlamanda
nasýl bir büyü saklýydý hiç düþündün mü?  Bi-
rikmiþ önyargýlarýnýn daðýlmasý için birkaç da-
kikalýk tanýþma sözlerimiz yetmiþti. 

Güz mevsiminin ilk ayýndaydýk. Aðaçlardan
yavaþ yavaþ düþen rengini yitirmiþ yapraklar,
doðayý alýþýlmýþ bir hüzünle donatmak için
baþlýbaþýna yeterliydi. 

Geceleri tenimi üþüten serinliklere diren-
mekten vazgeçip penceremi sýký sýkýya kapat-
maya baþladýðým günlerden birinin akþamýy-
dý.

Seninle konuþurken dolunayý izliyordum,
senin de izlemen için rica etmiþtim, odanýn
penceresinden görünmediðini söylemiþtin.

simurg
KENAN KALECÝKLÝ

S

GELÝRKEN KENDÝNÝ DE
GETÝRSEYDÝN KEÞKE

"Aþkýn kendinden baþka hiçbir þeye benzemezliði, yalnýzca kendi gerçeðimizi ötekine yansýtmasý ve

sonunda ötekini ancak kendi gözümüzle gördürmesi deðildir, ötekinin gerçeðinin bize etki etmesine yol

açmasýdýr da. Bekledikleri yanýtý yansýttýklarý için aradýklarýný bulan o müminler gibi olmamak gerekir. Bu

da trajedidir: Ýçimizde öyle aþk gereksinmesi taþýrýz ki, bazan iyi bir âna -veya belki de kötü bir âna- denk

gelen bir karþýlaþma, yýldýrýmýn çarpmasý sürecini, büyülenmeyi baþlatýr." 

Edgar Morin

(Aþk, Þiir, Bilgelik)

Her iliþkinin kendi tarihi
vardýr. "Merhaba"yla baþlayan bir

süreçte bizim zamanýn bir
yerinde kesiþen ortak tarihimizin
yazýldýkça bilinmezlerle git-gide
daha da gizemli olmaya baþla-

masý seni de düþündürmüþ
müydü?

”

“
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Bu, sendeki ilk yalnýzlýðým, yokluðunla ilk ta-
nýþmamdý ama  bunu doðru algýlayacak du-
rumda olmadýðým için üzerinde durmamýþtým. 

Her iliþki söylenmemiþ vaatlerle baþlar, o ilk
andan sonra geleceðe ýsmarlanmýþ  sayýsýz
umudu barýndýrýr. Kural bizim baþlangýcýmýz
için de deðiþmeyecekti. Yaþamýn bunca yýp-
ranmalardan sonra kendince bir denge kur-
mak için davetiye çýkardýðý bir düþte gezinir
gibiydik. 

Beyaz yakalý bir öðrenciyken ayný sýrada
oturduðum, okul çýkýþlarýnda yokuþun baþýn-
daki evine girene kadar arkasýndan baktýðým
unutulmazým artýk hayal olmaktan vazgeçip,
yýllar sonra baþka bir surette beni aþka mý kýþ-
kýrtýyordu?

O gece seni birkaç kez aramýþtým. Her bu-
luþmamýzda biraz daha yakýnlaþtýktan sonra
sevgili olduðumuza inanmamýz bizim çocuk
yanýmýz mýydý gerçekten? 

Nasýl bir buluþmayý yaþadýðýmýzý ne kadar
biliyordun, hiçbir yorum yapamýyorum. Sen
çok þaþýrmýþtýn bendeki seni görünce. Daha

sonraki birçok konuþmamýzda bu þaþkýnlýðý-
nýn ipuçlarýný veren sözlerine neden gülümse-
miþtik?

Kendime ve sana soru yöneltmekten delice
korkar olduðum bir mutluluk valsiydi bendeki.
Ayrýlýk, anlamadýðým bir nedenle  pusudaydý
sanki. -Hangi aþka ayrýlýk hüznü bu kadar er-
ken çökmüþ olabilirdi?- Sesimdeki titremeler-
de nelerin saklý olduðunu hiç anlayamamýþtýn.
Kendimi sana cömertçe sunmakla, adresi ol-
mayan yerlere kaçýrmak arasýnda çatýþmalar
yaþarken artýk ezbere bildiðim bir sahnede
tek baþýmaydým.

Ýkinci dolunayda artýk sen yoktun. Hiç deðiþ-
meyen final bu aþkta da bir þey eksilmeden
sahneye konmuþ, bana yöneliþin, bende kalý-
þýn bir deniz köpüðünün ömründen uzun  ol-
mamýþtý.

Ýçinde taþýdýðýn eski bir aþka iliþkin tamam-
lanmamýþ bir ayrýlýðýn birikmiþ kaygýlarý seni
bunaltýrken beni bütün beyninle benimseye-
mediðini anlamam zor olmamýþtý. Kendine
kalmalýydýn, içini kanatan bilinmezlere bir ad
koyduktan sonraki arayýþlarýnýn -belki- birincil
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adresi olarak, bu kez doðru kimlikle bana gel-
meliydin. Bu uygar açýklamaya yüreðimin
onay vereceðini keþfetmiþtin sanki. Seni bilin-
mez(ler)e uðurlarken, gözlerimdeki buðuda
neleri sakladýðýmý sormadýn.

Yokluðunda öngörülmemiþ nice bedeli yük-
lenip nasýl bir aðýrlýðý taþýmak zorunda kaldý-
ðýmý çok geçmeden anlayacaktým. Ýki kiþilik
gelmiþtin bana, giderken kavuþma adýna hiç-
bir güvence ver(e)meyen hayalini bütün gü-
zelliðiyle býrakýp karþýlýðýnda gözlerimi almýþ-
týn. Hiçbir baþkaldýrýyla karþýlaþmayacaðýný
nasýl bu kadar iyi biliyordun?

Sürekli kendini üreten bir kýrýklýðýn içinde
tek baþýma kalmalarýmý kimsenin anlamasýný
istemiyordum. Sustum bu yüzden de. 

Kimbilir,  belki en çok o zamanlarýmda ko-
nuþtum da dünyalýlar beni duy(a)mazlardý.
Sen beni bilmedikten sonra baþka kime anla-
tabilirdim kendimi?

/Sevgili, insanlýk kadar çoðul olduðunda aþk
kimliðini bulurdu, bilirdim.

Sana bir kez bile sevgilim diyemedim. Öm-

rümün en büyük yenilgisi yokluðun olunca,
saklanmak zorunda kalmalarým beni suçüstü
yakalanmýþ gibi ele verirdi de kimse bir þey
sormazdý.

Dalýp gitmelerimde hangi gizemlerde yittiði-
mi kimseye söylemedim.

Yalnýzlýk tek kiþiliktir, unutma!/

Sevgili(m)... Gecenin bu saatinde sana ses-
leniþimde ayraç içerisinde kalan o harfin taþý-
dýðý anlamda nasýl bir yalnýzlýðýn, yitik hayal-
lerin, acýmasýzca yaðmalandýktan sonra bir-
denbire beni bana býrakýp bilinmeyen yönlere
daðýlan umutlarýn, aslýnda bütün bu yaþan-
mazlýklarý yaþanýr kýlan ve sürekli kanayan bir
yüreðin  saklý bulunduðunu kim, ne kadar an-
lamýþ olabilirdi? 

Böyle bir tutsaklýkta,  yokluðunla ayný boyut-
ta varolmayý hangi büyüyle baþarabildiðini an-
lamaya çalýþtýðým kendimle  amansýz bir ça-
týþma süreci böyle baþladý.

Sana sonsuza kadar belki hiç susmadan
sevgilim demek vardý, her defasýnda aþký ye-
niden üreterek. Bunu hakettiðimi elbette bilir-
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din de beni sevgili olarak onaylamayýnca, ko-
ca bir yüreði bir ayracýn içine sýðdýrmanýn cin-
netle eþdeðer hükümlülüðünde kalmaktan
ötesini yapamazdým. Dilime kilit vuran sen
olunca susmaktan baþka seçenek býrakmaz-
dýn bana. 

/Sustukça sen oldum, sen oldukça kendime
kaldým, seni buldum. 

Cezasýnýn ne zaman biteceðini bilmeyen bir
hükümlüydüm sende. 

Aþký taþýmak tek özgürlüðüm oldu anlama-
lýsýn. 

Bende kendini sürekli üretirken yokluðunu
ayný boyuta  taþýmasaydýn keþke./

(Sen bunlarý okurken ulaþýlmaz bir hayal
olacaðým sende. Elbette ki bunu bir karþýlýk
olsun diye yazmýyorum. Sevgiliyle yaþamýn
herhangi bir ânýnda çekiþmeye girmekteki ya-
nýlgýyý nasýl görmem? Ben o ilk buluþma ânýn-
dan sonra sen olmuþken seninle böyle bir çe-
kiþmeye girersem çeliþkiye düþmez miyim?)

Sana aþký yazmak, seninle, yaþamla ve
kendimle yüzleþmektir en çok. Beni tutsaklý-
ðýmda ne kadar yapayalnýz býraksan da aþk,
en aðýr zorlamalarda bile varlýðýný kanýtlardý
deðil mi? Altýný çizeceðin bir tek sözümde  bi-
le hile sezersen, beni suçüstü yakalanmýþ bir
duygu sömürgeni olarak istediðin gibi yargýla
sevgili(m). 

Yeryüzünde yalnýz senin tanýklýk edebilece-
ðin gerçek, bendeki sensin. 

/Ferhat, gürzünü kayalara indirirken kopan
her taþ parçasýna Þirin'in adýný týrnaklarýyla
yazdý da çok azý bildi bunu./

Seni özlemenin dayanýlmazlýk boyutuna ta-
þýndýðý anlarda elim kaç kez telefona gitti, bir
türlü arayamadým. (Kaç gece hayalinin çaðrý-
sýna uyup gecenin içinde sana yürüdüðümü
saymadým.) Yoktun artýk. Ne kadar yadsýma-
ya çalýþsam da gerçek buydu. 

Seninle bu ayrýlýk öncesindeki son konuþ-
mamýzda bir kýþ günüydü. Markete gidiyor-
dun, kirpiklerine düþen kar taneleri çýðlýklar
atmana neden olmuþtu. Gülümsemelerin ba-
na kimyasýný bilemediðim bir güç vermeye
yetmiþti. 

O akþamdan sonra karbon kaðýdýyla kopya-
lanmýþ gibi birbirine benzeyen ne günlerim ol-
du benim, herbirinin özeti yokluðundu. Senin-
le bu kadar bütünleþmiþken baþka bir þey
beklenebilir miydi? Yalnýzlýðýn tanýmýný yeni-
den yaptým sensizliklerde. Her tanýmda sen
vardýn, inanamadým. Amansýz bir çeliþkide
her denklemin çözümü senken benim buna
hiçbir tepkim ol(a)mazdý, yokluðun gözlerim-
de bir aðýrlýða dönüþünce yýðýlýp kalmalarým-
da adýný hecelerdim umut olsun diye...

Yaþama aldanýrýz bazan. Acýya böyle katla-
nabildiðimizdendir, bu gönüllü aldanmalarý-
mýzda ertelenmiþ umutlar barýndýrýrýz. Delir-
me sýnýrlarýnda gezindiðimizde zoraki denge-
ler kurarýz kendiliðinden. 

Benim kurduðum bu dengelerde gözlerimi
her defasýnda biraz daha çok kaçýrmalarýn ol-
masa yaþayamazdým, bilesin! (O anlar yok
mu ya?)

Çok zaman böyle geçti. Senden hiçbir ses
çýkmýyordu. Yokluðunun en zor döneminde ni-
ce yargýlamalarda hep ben mi suçlu çýkýyor-
dum dersin? Zorlama yorumlarla kendime
vurduðum anlarda elimi tutan güç adaletse,
bu sonucu kim belirliyor olabilirdi? -Ýyi ama
neden her defasýnda ölüyordum çatýþmanýn
sonunda? Belki daha önemlisi,  neden onaylý-
yordum böyle bir finali?- 

Ýnsan sevince aþka iliþkin yargýlarýný  sevgi-
liyle paylaþmak isterdi ama sen yoktun artýk.
-Böyle olunca ben yargýlarýmýn doðruluðuna
nasýl inanabilirdim kendimle kalýnca, hiç dü-
þündün mü? Ne çok bilinmeyen býraktýn gi-
derken, bir gün anlamayacak mýydýn bunu?
Seni, kendimi ve bir bütün olarak yaþamý sor-
gulamalarýmda bu kadar yalnýz kalmamalýy-
dým deðil mi?- Elime telefonu alýp seni ara-
sam, birkaç numarayý tuþlayýnca sen çýkacak-
týn karþýma ama bir kez daha varlýðýnýn yoklu-
ðuna dönüþmesine tanýk olacaktým,
yap(a)madým.

/Bir çocuk acýmasýzca kurþuna diziliyordu
Her gün kentin en kalabalýk çarþýsýnda. Hiçbir
þey sorulmamýþtý yaþadýklarýna iliþkin. Savun-
masý yoktu. 

Tutanaklara ne yazýlmasý gerektiðini kimse
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bilmiyordu. 

Kayýtlara tek bir not düþüldü: "Kimliði bulu-
namamýþtýr..."/

Bana ikinci geliþin bu çatýþmalardan iyice
bunaldýðým günlerimden birinde olmuþtu. Se-
sini duymak o âna kadar biriktirdiðim hüzün
adýna ne varsa apansýz unutturmaya yetmiþti. 

Yine akþamdý, telefonumun ekranýnda nu-
maraný görünce inanamamýþtým.

/Sen bana hep akþamüstleri mi  gelirdin
sevgili(m)? Dolunay vakitleri gözlerim seni
arardý, bunu ne kadar biliyor olabilirdin de yi-
ne bir dolunayda ýþýmýþtýn pelteleþmiþ gözle-
rime?

Kimbilir, kendini özlemelerin beni aramaný
gerektirdiðindendi ikinci buluþmamýz.  Ama
sen bana kendini hiç getirmediysen kendini
bende nasýl  arýyor olabilirdin ki? Çeliþkiye
düþmediðini ikimiz de biliyorduk. 

Seni yokluðunda ürettiðimi keþfetmiþtin bu
kez. 

Sana seninle birlikte tattýðým  çoðalmayý ve
kendimi katarken bireyci hiçbir hesap yapma-
dýðýmý elbette doðru saptamýþtýn. Yaþamca
sayýsýz kez onaylanmýþ  bu yöneliþin en gör-
kemli gerçeði sendin./

Çok zorlu geçen nice günden sonra tutsak-
lýðýmda  beni ziyarete gelen kýrmýzý pelerinli
bir denizkýzýydýn. Ne durumlarda olduðumu
sorar gibiydin. Ferhat'ýn daðlarý delmek için
olanca gücüyle gürzünü kayalara indirmele-
rinde Þirin'in kendisini ziyaret etmesi gibiydi
biraz da. Ferhat'a daðlarý delmesi karþýlýðýnda
Þirin vadedilmiþti. Bana  seni kazanmak adý-
na bir güvence verilmemiþken hiç sarsýlma-
dan her sýnavý atlatan bu yöneliþimin Ferhat'ý
aþtýðýný ben biliyordum ama sana anlatama-
yacak kadar yorgundum.

/Farklý iklimlerde buluþmalarýmýz, ýrmaklar-
da sürüklenen güz yapraklarýnýn kýyýlara taký-
lýp suya direnebildiði kadar kalmasýndan fark-
lý olama(z)dý. Bundandýr, bana her geliþin be-
ni ayrý bir veda sahnesine hazýrlamak gibiydi. 

Kendimde seni ne kadar üretsem de aykýrý
bir direniþten öte olmazdý. Ýlle sen(din) sevgi-
li(m). Sana karþýn sana karýþamazdým deðil

mi?

Sen bana kendin olarak gelmedikçe, bana
kendini getirmedikçe yaþadýðým ne varsa yok-
luðunda ürettiðim yanýlsamalardan öte ola-
mazdý./

(Birazdan gün ýþýyacak. Dýþarý çýkacaðým.
Hangi yöne baksam sen olmayacaksýn. Ben
bu trajediyi kaç kez yaþadým nasýl anlatýrým
sana? Kimseye tek söz söylemeden dalýp git-
melerimde gözlerime saplanan bakýþlarý gü-
lümseyerek geçiþtirmelerimde kim, neyi, ne
kadar anlamýþ olabilirdi, hiçbir þey bilmiyo-
rum. Belki bilmek istemiyorum. Hükümlülü-
ðümde susma ve seni sevme hakkýmý kullaný-
yorum. Peki aþk tutsaklýk olabilir mi? Ýnsanýn
en çok kendisi olduðu bir yöneliþte ben seni
severken ne kadardým?

/Kendime kaçýþlarýmda her yöneliþim sana-
dýr anlamalýsýn bunu. Belki bir içerleme kadar
varolabildim yaþamda, önemli mi?

Sen yoksan, olmayacaksan, ben hangi kim-
likle kalkarým ayaða hiç düþündün mü?

Yýðýlýp kaldýðým her yerde yokluðun çöküyor
gözlerime. 

Hayaline kalmak seni yaþamaktý, bundan-
dýr, yalnýzlýðý hiç kimse benim kadar seve-
mezdi./

Kaç gündür Ýbn Hazm'ýn Güvercin Gerdan-
lýðý adlý yapýtýný okuyorum. Sanýrým gözden
kaçan kitaplardan biri bu. 

Kitaplarýn da yazgýsýnýn olduðuna inanýrým
hep.  Yazýnsal deðeri ya da insaný çoðaltmak
adýna hiçbir iþlevi olmayan kitaplar bile ilgi gö-
rebiliyor bazan. Bu kitapsa, unuttuðumuz nice
deðerin bir resmi geçidi sanki. Ýnsanýn mad-
deye ne kadar yenildiðini düþündürüyor biraz
da:

"Sevgilimin sevgisini anýmsadým, sanki taþ-
lý Sehmud ovasýndaki Havle evlerinin yýkýntý-
larý gibiydi.

Bana karþý verdiði kesin ve deðiþmez ahit-
leri anýmsýyorum da elin üstüne yapýlan döð-
me iþaretleri gibiydi.

Döndüðünden kesin emin deðildim ama ge-
ne de yanýnda durdum; üzülmüyordum ama
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aðlýyordum, ertesi güne kadar aðlýyordum.

Ýnsanlar beni ayýplayýncaya ve bana 'Üzün-
tüyle kendini tüketip mahvetme, talihin tersli-
ðine karþý göðüs ger!' diyene kadar aðlýyor-
dum.

Sevgilimin öfkeli öfkeli görünüþü Rad ýrma-
ðýnýn kayalarýna bindiren gemileri andýrýyor
sanki.

Ardarda gelen kaçýnma ve buluþma devi-
nimleri, kayýkçýnýn kayýðýný bir o yana bir bu
yana çeviriþine benziyor. 

Öfkeli bir hâldeyken bana gülümsüyor; inci-
lerle, zebercetlerle süslenmiþken benden yüz
çeviriyor."

Müthiþ deðil mi? Ýbn Hazm okunmalý, ezber-
lenmeli... Aþk adýna doðru sözler yazan kaç
kiþiyi kaydetti tarih? Nicesi çürümeyi yazmayý
aþký yazmak sandý, gülümsedik bize sunulan
komediye. 

Bu alýntýda iki yerde sevgilim sözü geçiyor.
Ömrümün belki son sözü bu olacak: Sevgi-
li(m). Ayraç içerisinde saklý kalan bir yürekte-
ki yaþanmamýþlýklarý(mýzý) kimse bilmeyecek.
En çok sen sevdiðim, en çok sen, bilmeye-
ceksin.

Odamý bir süredir yavru bir kediyle paylaþý-

yorum. Sokakta buldum. Bir gözü enfekte ol-
duðu için operasyonla alýndý; geç kalýnmasay-
dý kurtulacaktý, olmadý. Ona çok özenle baký-
yorum. Henüz dört-beþ aylýk bir tekir güzeli.
Patilerinin altý simsiyah, tüyleri çok uzun. Adý-
ný annemin önerisiyle Yaþar Nafi koydum. Be-
ni çok seviyor. Onunla oynuyorum. Yorulunca
hemen bir kuytuya çekilip uyuyor saatlerce.
Çok þirin.)

Bu aþk bana seni vadetmiyor, anlamaz mý-
yým sanýyorsun? Okuyacaðýn her söz, kendi
tarihime düþtüðüm, kýrýk bir aþkýn gece notla-
rýdýr. 

Tuhaf bir teslimiyette, yokluðunu yaþýyo-
rum, hepsi bu! Yokluðunda seni buldukça yer-
yüzündeki hiç kimsenin anlayamayacaðý bir
þölen oluyorsun içimde.

Eridikçe sana karýþýyorum, yani yokluðuna.
Seni bu anlarýmda buluyorum yalnýzca. Seni
sevmek,  yaþama ve -belki en çok sana- di-
rendikçe anlam kazanýyor... 

Sen ve sen. Yalnýzlýk. Hayýr! Sen ve ben.
Ýçimde üretiyorum seni. Birlikte çoðalýyoruz,
kimseye hesap vermeden. Çok güzelsin.
Sus(mu)uyorum. Gittikçe daha güzelsin. 

Seni seviyorum.
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el yazmasý hüzünler giyinirim
çaðlar öncesinden,
kuþatýlmýþ ve yalnýz senin için.
seçilmiþ bir moru iþlerim
dizesiz bir gülün yapraðýnda açan þiire.   
öfke dolu akþamlarý 
kusar bir þey 
tan ve an

kazýsýný yaptýðým þiir
çýkagelir derinliðinden 
ufuk çizgisi uzar gider 
bir akþam sarhoþluðunda.
günbatýmý renkleri dolar ressam belleðine 
van gogh sarýsýnda açar tüm çiçekler

kýlýç
kalkan 

kale
kalem

kan

turuncu gülüþler
yasak sevinçler
erken itiraf 
geciken aþk
bütünlemeye kalan kalp
sessiz yürüyüþ
kýzýl mürekkep
kanayan saç
çoðalan yara
artan sýzý
"uçurumda açan çiçek"
sin.
ay tanrýsý 
asýlý kalan suç ve günah

babil ve asur 
Sin/þamaþ/iþtar

ay/ güneþ /dünya

þemsiyelerde birikir bütün dualar
yaðmurlu bir ses gelince uzaktan 
gün geceyi doðurur
senelerden eylül aylardan ekim saatlerden
kasým
bir yaz'ý çýkarýrým bakýþlarýndan 
ipekler hýþýrdar o saat saçlarýnda 
gülüþler kývrýlýr yanak kovuklarýna
bir kedi imgesi belirir 
yüzünün gölgesinde
yedi iklim 3 mevsim 
dört nala koþar sevgiyi atlar  
elde kalýr bir mevsim
HANgi GÖK kubbeme dolsa
o  mevsim çaðrýþýr 
sol yarýmküresinde beynimin.
avuçlarýnda kanayan bir baharý sararsýn
kalbinle
düþlerin unutulmuþ bir yaz akþamý çýkagelir  
sokaksýz çýkmazlardan 
kurumuþ bir kelebeðin kanadýna 
çýkmaz sokaklar yazarsýn ellerinle 
alfabe geniþliði  
yalnýzlýklarýný serersin ömrünce
a   ve   z arasý uçurumlar kurulur ayaklarýn altý-
na

a z                    a z                             a z 
yaz                   yaz                            yaz

ayaz ayaz ayaz

sende naz bende ayaz  
...

SUVEYDA VERA

SÝN/az yaz ayaz
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aliteye Gönül Vermiþ Deðerli
Okuyucular,

BÝZ Dergimizin Temmuz ayý sa-
yýsýný okuduðumda, Sayýn M. Fev-

zi YENÝÇERÝ Bey'in de yazýsýnda belirttiði
gibi, güzel ve zengin bir içerik olduðunu
gördüm. Kalite gözlüðüyle baktýðým zaman,
BÝZ dergimizin içerik ve yayýn bakýmýndan
daha kaliteli hale gelmeye baþladýðýný dü-
þünüyorum. Bu konuda , Deðerli Editörü-
müz Hakký USLU Bey'in profesyonelliði tar-
týþýlmaz. Kalite sadece ürettiðimiz üründe
yada kullandýðýmýz alet ve cihazlarda olmu-
yor. Ýþte size canlý örneði BÝZ Dergimiz. Bu-
radan tüm Türkiye'ye internet ortamýndan
bir yayýn hizmeti veriliyor. Bu kaliteli yayýný
oluþturanlarýn, emeðine, ellerine ve yüreði-
ne saðlýk.

Son yýllarda küreselleþme, globalleþme
ve rekabet sözcüklerini sýkça duymaya baþ-
ladýk. Yukarýda saydýðýmýz bu üç sözcük
moda bir slogan haline geldi. Dünya'daki

genel duruma baktýðýmýzda, küreselleþme-
nin etkilerini görüyoruz. Bunu bir örnekle si-
ze açýklayayým: Malum Denizli'miz tekstil-
de, Türkiye'nin önde gelen illerinden biri.
Bundan yirmibeþyýl öncesinde Denizli'den
sadece yurtiçi pazarýna ürünler yapýlýrdý;
Bursa ve Ýstanbul'a satýlýrdý. Þimdi öyle gü-
zel aþamalar kaydedildi ki, Avrupa'nýn dört
bir köþesine Denizli'de üretilen bornoz ihraç
ediliyor; hatta ve hatta geçtiðimiz yýllarda
Wimbeldon Tenis Turnuvasý'nda kullanýla-
cak olan havlularýn ilimizde dokunduðu bil-
gisini almýþ bulunuyoruz. Bu baþarýlarýmýz-
la, þehrimizin adý Türkiye'de "Anadolu Kap-
laný" ünvanýyla anýlmaya baþlandý.

Bundan yirmi, yirmibeþyýl öncesinde sek-
töründe tek olan firmalar vardý. Müþteri,
mecburen bu firmadan ürününü tedarik et-
mek durumundaydý. Yýllar geçtikçe, dünya-
daki bazý dengeler deðiþti. Pazardaki bu
potansiyeli görenler ayný ürünü üretmeye
baþladý yani rakip firmalar ortaya çýktý. Bu
rakipler kimdi? Yeni stratejiler, yeni teknolo-

K

KALÝTE ve REKABET

Bu rakipler kimdi? Yeni  
stratejiler, yeni teknolojiler, yeni
ürünlerle pazarda yer edinmeye

çalýþan giriþimci ve yatýrýmcýlar. Buna
örnek olarak Çin'i ve Çin mallarýný

verebiliriz. Peki bu durumda 
yapmamýz gereken ne?

”
“

püf noktasý
MURAT OYMAK
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jiler, yeni ürünlerle pazarda yer edinmeye
çalýþan giriþimci ve yatýrýmcýlar. Buna örnek
olarak Çin'i ve Çin mallarýný verebiliriz.  Pe-
ki bu durumda yapmamýz gereken ne?

Ýki yolumuz var. Birincisi, rekabet yarýþý-
nýn içine girmek. Ýkincisi ise, maalesef dük-
kaný kapatmak. Ýkinci alternatifi seçmek öy-
le kolay deðil. Atalarýmýzýn güzel bir sözü
var: " Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyar-
dan gideceksin". Ýþletmemizde günümüzün
deyimiyle kuruluþumuzda birçok kiþi ekmek
yediðine göre, dükkaný kapatmak en son
çare; mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor.

Karþýmýza çýkan rakip firmalar ve rekabet-
çi ürünler karþýsýnda ne gibi önlemler alma-
mýz gerekli? Ürünü daha kaliteli, daha ucu-
za ve daha az kaynak kullanarak üretmeli;
müþterimizi daha iyi anlamalýyýz. Ýþte bu
aþamada sahip olduðumuz kalite çýtasýný
daha da yükseltmemiz, rakiplerden daha
kaliteli ürünleri pazara sunmamýz gerekiyor.

Kalite çýtamýzý yükseltebilmemiz için, iþ-
letmemizdeki her üretim aþamasýnda yapý-
lan iþin kalitesinin iyi olmasý gerekiyor. Yani
"Kalite,herkesin iþidir" sözünü iþi yapan
herkesin benimsemesi lazým. Biz bu üretim
aþamalarýna "Proses", yapýlan kontrol iþle-
mine de "Proses Kontrol" diyoruz. Ýþletme-
mizde yapýlan her faailyet prosesin kendisi
veya bir parçasý olduðuna göre, prosesleri-
mizin performansýný yükseltmeliyiz.

Proseslerimizin birinin performansýný ar-
týrmaya çalýþýrken, bu prosesle iliþkili diðer
proseslerin olumsuz etkilenmemesini sað-
lamalýyýz. Bir duvar saati düþünelim. Duvar

saati , kasanýn içerisinde çalýþan yüzlerce
diþliden oluþur. Diþlilerden biri bozulursa,
saat arýza yapar ve çalýþmaz.

Proseslerin performansýný yükseltmek
baþka bir deyiþle sahip olduðumuz mevcut
kalite çýtasýný yükseltebilmemiz için, pro-
seslerin performansýný etkileyen faktörleri
çok iyi anlamamýz ve belirlememiz gereki-
yor. Bu faktörler, genel olarak beþ ana baþ-
lýk altýnda toplanýr: Makine, Metod, Malze-
me, Ýnsan ve Çevre.

Bu faktörleri kontrol altýnda tutabilirsek,
proseslerimizi kontrol altýnda tutma þansý-
mýz olacak. Bu faktörleri iyileþtiribilirsek,
proseslerimizi de iyileþtirme ve performan-
sýný artýrma þansýmýz olacak. Proseslerimi-
zin performansýný ve yaptýðýmýz iyileþtirme
çalýþmalarýnýn katkýsýný ölçebilmek için,
performans göstergeleri dediðimiz prosesle
ilgili verilere ihtiyacýmýz olacak. Bu verileri
uygun istatistiksel teknikler kullanarak ana-
liz ettiðimiz takdirde, prosesimizi daha da
iyileþtirmek için, alacaðýmýz düzeltici ve ön-
leyici faaliyetlere ýþýk tutacaktýr.  Prosesimiz
iyi çalýþýyorsa, ürettiðimiz ürün de kaliteli
olacaktýr.

Özetle "Kalite, herkesin iþidir" sözünü be-
nimser, yaptýðýmýz iþin daha iyi olmasý, çý-
karttýðýmýz ürünün kaliteli olmasý için çalý-
þýrsak, rekabet yarýþýndan kopmayýz. Ra-
kiplerimizden farklý olanlarý yaparak, onlarýn
önüne geçeriz. 

Tüm okuyucularýma ve deðerli hemþerile-
rime kaliteli günler geçirmelerini diliyor, he-
pinizi saygý ve sevgilermle selamlýyorum.

"Kalite, herkesin iþidir" sözünü benimser, yaptýðýmýz iþin
daha iyi olmasý, çýkarttýðýmýz ürünün kaliteli olmasý için

çalýþýrsak, rekabet yarýþýndan kopmayýz. Rakiplerimizden
farklý olanlarý yaparak, onlarýn önüne geçeriz.
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KIZILCABÖLÜK’TE 
MODERN BÝR TESÝS

KIBRIS BUTÝK
OTEL AÇILDI

KIZILCABÖLÜK’TE 
MODERN BÝR TESÝS

KIBRIS BUTÝK
OTEL AÇILDI



ýbrýs Butik Otel ve Oyun Salonu Ký-
zýlcabölük’te hizmete girdi.

Özel bir statüye sahip olan butik
oteller Kültür Bakanlýðý tarafýndan

denetlendikten ve gerekli þartlarý saðladýk-
tan sonra ruhsat alabiliyor. Bu konuda kendi-
siyle görüþtüðümüz otel sahibi ve müdürü
Arif Cen, butik oteller arasýnda çok farklý ve
yeni bir konsept geliþtirdiklerini ve teftiþ eden
komisyonun böyle bir tesisten dolayý çok
mutlu olduklarýný, kendilerine takdir ve te-
þekkürlerini ileterek otelin Denizli bölgesin-
deki diðer butik otellerden farklý ve kaliteli ol-
duðunu belirtmelerinden, böyle bir tesisi Ký-
zýlcabölük’e kazandýrdýrmaktan dolayý çok
mutlu olduklarýný ifade etti.

Modern bir anlayýþla tasarlanan otelin her
odasýnda dizüstü bilgisayar, kablosuz inter-
net baðlantýsý, playstation2, televizyon, 1000
kanalý izleme imkaný sunan uydu sistemi,
mini bar, alkollü-alkolsüz içecek seçenekleri,
çerez, çikolata gibi her detay düþünülmüþ.
Yataklar ve oda tasarýmýnda hem estetik
hem de otantik unsurlar göze çarpýyor. Ban-
yo, dinlenme salonu gibi detaylar konuklarý-
na evlerindeki rahatlýðý ve huzuru sunuyor.
Özel bir menüye sahip olan otel mutfaðý mi-
safirlere özellikle yöresel lezzetleri sunuyor.

Kýbrýs Butik Otel kompleksi içinde hizmet
veren diðer birimler ise internet kafe, oyun
salonu, çamaþýrhane, kafeterya, pastane ve
kiralýk araba servisi. 

Oyun salonunda da müþ-
terilerine eðlenceli ve farklý
zaman geçirtmek isteyen
tesiste okeymatik (otomatik
okey masasý), Playstation-
3, langýrt, bilardo, satranç
gibi oyunlar en modern ve
yeni imkanlarla meraklýlarý-
na sunuluyor.

Beklenenin üzerinde bir
ilgi gören otel ve oyun salo-
nu kýsa sürede edindiði ge-
rek Kýzýlcabölük gerekse
çevre köy, kasaba, ilçe ve
illerden gelen seçkin ko-

nuklarýna modern, rahat ve huzurlu bir ortam
sunarken, bir yandan da kasabamýzýn tanýtý-
mý için þimdiden önemli bir rol üstlenmiþ du-
rumda. Þu an hizmette olan Kýbrýs Butik
Otelin resmi açýlýþ töreni 25 Aðustos tarihin-
de yapýlacak. Kasabamýza bu önemli yatýrý-
mý yapan ve bu güzel tesisi bizlere armaðan
eden Arif Cen Bey’e ve ekibine Biz Dergisi
olarak teþekkür eder baþarýlar dileriz. Otel ile
ilgili detaylý bilgi almak isterseniz www.kibris-
butikotel.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

K
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geziname

SÝNGAPUR
MEHMET FEVZÝ YENÝÇERÝ
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ýl 1993 yani oldukça eski bir se-
yahatim var bu ay. O zamanlar
PTT de çalýþýyorum. Güney Ko-
re'den bir sistem alýnmýþ ve bu

sistemin kabulü için Güney Kore'ye gide-
ceðiz. Altý kiþilik bir ekiptik. Ankara ve Ýz-
mir'den arkadaþlar vardý bir de Deniz-
li'den ben. 

Güney Kore'ye direkt uçuþ olmadýðý için
önce Singapur'a uçacak iki gün orda kalýp
Güney Kore'ye geçecektik. 

Seyahat planý belirlendikten sonra tabiî
ki hemen Singapur ve Güney Kore ile ilgi-
li araþtýrmalara baþladým. Singapur ol-
dukça ilginç bir ülke idi. Ekvator üzerin-
deydi ve iklimi nemli yaðýþlýydý. Oldukça
yeþildi. Ve ilginç yasaklarýn olduðu bir ül-
keydi. Bunlarý öðrenmiþtim. 

Yurtdýþý seyahatimiz iki günü Singapur
ve on dört günü de Güney Kore'de olmak
üzere 16 gün sürecekti.

Bir Pazar sabahý erken saatlerde Ýstan-
bul Atatürk Hava Limanýndaydýk. Ben  bir
gün önceden gelmiþtim. Havaalanýnda di-
ðer arkadaþlarla tanýþtýk. Hepimiz fazla-
sýyla heyecanlýydýk. Çünkü yaklaþýk 14
saat sürecek bir uçak yolculuðu yapacak-
týk. Daha önceden Ýstanbul-Denizli uçuþ-
larý dýþýnda uçaða binmemiþtim. Ve bu
süre insaný ürkütüyordu. Singapur Hava
Yollarý ile uçacaktýk. Bineceðimiz uçaðý
bize gösterdiklerinde devasa uçaða bakýp
þaþýrdýk. O yýllarda dünyada kullanýlan en
büyük uçaktý.

14 saatlik uçak yolculuðumuz kelimenin
tam anlamýyla muhteþem geçti. Yiyecek
içecek servisi sýnýrsýzdý. Oyun kaðýtlarý is-
teyene veriliyordu. Diþ macunu ve diþ fýr-
çasý servisi yapýldý. Ayakkabýlarýndan sý-
kýlanlar çoraba benzer þeyler alýp giyebi-
liyordu ve daha sayamayacaðým bir sürü
hizmet. Hayatýmda ilk defa o uçuþ sýra-
sýnda pilot kabinine girebildim. O koca

Y
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uçaðý yöneten pilotlarla yaklaþýk onbeþ
dakikayý birlikte geçirdim.

Yolculuðumuz bitip Singapur'a Changi

havaalanýna indik. Havaalanlarý oldukça
bakýmlý ve temizdi. Gümrükte de hiçbir
problem çýkmadý oldukça iyi karþýlanmýþ-

týk. Havaalanýndan çýktý-
ðýmýzda anlatamayaca-
ðým kadar yoðun bir
nemle karþýlaþtýk. Ýki ge-
ce konaklayacaðýmýz
plaza otele gidiyorduk.
Bizi götürecek otobüsü
beklerken dýþarýda bir
sigara yakmak istedim.
Ama rehberimiz beni he-
men durdurdu Singa-
pur'da açýk havada dahi
sigara içmek yasaktý.
Oldukça görkemli ve
lüks otelimize yerleþtik.
Yaklaþýk iki saat sonra
aþaðýda buluþacaðýmýzý
ve þehir turu yapacaðý-
mýzý söylediler. 

Dolaþmaya baþladýðý-
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nýzda en çok dikkatinizi þehrin temizliði
çekiyordu. Aslýnda temiz olmasý kadar
doðal bir þey yoktu. Sokakta bile sigara
içemiyordunuz. Singapur caddeleri ger-
çekten çok bakýmlý, düzenli ve tertemizdi.
Orkidelerle yollarýn rengarenk süslenmesi
beni adeta büyüledi.

Burada orchard caddesi ve raffles alýþ-
veriþ merkezlerinin oldukça ünlü olduðu
ve bugün oralarý gezeceðimiz söylendi bi-
ze. Orchard caddesi alýþveriþ yapan in-
sanlarýn kalabalýðý ile ünlü. Gerçekten ol-
dukça hareketli ve kalabalýk bir cadde.
Fakat öyle alýþveriþe can attýracak bir
ucuzluk göremedim ben.

Raffles place denilen yer ise ülkenin ti-
caret merkezi. Gökdelenler, alýþveriþ mer-
kezleri ve nehir birlikte oluþturuyor burayý.
Bir de ülkenin sembolü aslan heykeli.

Bir de teknolojinin çok ileri olduðu ve
elektronik eþyalarýn ucuz olduðu anlatýldý

bizlere ve bu alýþveriþlerin de merkezi
Sim Lim Square idi.

Þehir turunu bitirip tur otobüsümüze dö-
nerken bir yaðmura yakalandýk ki sorma-
yýn. Bunun muson yaðmuru olduðu söy-
lendi bize. Sýrýlsýklam otobüsümüze attýk
kendimizi. Ve o saatten sonra yaðmur hiç
durmadan akþama kadar devam etti.
Otelde dinlendik ve akþam yemeðinde
aþaðýda restoranda buluþtuk. Yemekleri
oldukça baharatlý idi. Zaten Singapur hal-
kýnýn çoðunluðunu Çinliler oluþturuyordu.
Ve damak zevkime hiç de hitap etmeyen
bir tad ile karþýlaþtým. Ýþte orada 15 gün
sürecek açlýk serüvenim de baþlamýþ ol-
du. 

Yemekten sonra rehberimiz bize singa-
purla ilgili bilgiler veriyordu.

"Temizlik burada her þeyden önemli ve
hemen herkes uyuyor. Yerlere tükürmek,
belirlenmiþ noktalar dýþýnda sigara içmek
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yasak. Çevre kirliliðini önlemek için ülke-
de sakýz çiðnemek de yasak. Eðer trafik
kurallarýný çiðnerseniz akþam kendinizi
televizyonda görebilirsiniz ve bu utançla
uzun zaman kývranabilirsiniz. Yere izmarit
attýysanýz sabahtan akþama o bölgeyi sü-
pürmekle cezalandýrýlabirsiniz. Hemen
hiçbir yerde güvenlik görevlisiyle karþýlaþ-

madýk, havaalaný
hariç. Her yerde ka-
meralar, biri sizi gö-
zetliyor. Trafik ýþýk-
larýna yerleþtirilen
sensörler trafik ýþýk-
larýný yönlendiriyor.
Arabalarýn ne süre-
de ne kadar yoðun-
laþtýðýný algýlayýp
ona göre geçiþ ön-
celiði saðlýyor. Ne-
redeyse hiç trafik
sýkýþýklýðý yaþanmý-
yor. Tabi bunda top-
lu taþýmanýn ve de
özel araba azlýðýnýn
da etkisi var. Adada

yoðunluk ve kirlilik yaratmamak adýna
adaya araba giriþi hem zor, hem de çok
masraflý. Bir araba 10.000 dolarsa adaya
geliþi 30.000 dolar gibi ve en fazla 10 yýl
kullanýlýp deðiþim masraflý olduðu için
devlete hibe ediliyor hurdaya çevrilsin di-
ye.

Singapur, halkýn
çoðunluðunu oluþ-
turan Çinliler, Ma-
laylar ve Hintlilerin
bir arada huzur
içinde yaþadýðý bir
ülke .Çin mahallesi
(China Town), Ma-
lay mahallesi (Ma-
ley Town) ve Hint
mahallesinde (Litt-
le India) bu ülkele-
rin yemekleri, iba-
det yerleri, yaþam
tarzlarý hakkýnda
az da olsa bilgi
edinebilirsiniz.
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Singapur tam
ekvator çizgi-
sinde olduðu
için günler uza-
yýp kýsalmýyor.
Güneþ hep 7'de
doðup 7'de ba-
týyor.

Rehbe r im i z
yarýn da olduk-
ça ünlü Sento-
sa adasýný ge-
zeceðimizi söy-
ledi bize."

Gece saat far-
kýnýn verdiði ra-
hatsýzlýðý duymadan yorgunluk etkisiyle
güzel bir uyku uyudum. Sabah kalkýp yine
kahvaltý yapacak bir þeyler arayarak güne
baþladým. Daha sonra Sentosa adasýný
gezmeye gittik.

Sentosa adasý resimlerde de göreceði-
niz gibi oldukça yeþil ve ilginç bir ada.
Gezmek ve burayý görmek gerçekten gü-
zel. Hele bu adadaki okyanusa birleþik
yerin altýna yapýlmýþ akvaryum muhte-
þemdi. Bir tünel ile akvaryumun içine giri-
yorsunuz ve yürüyen bandlarla geziyor-
sunuz. Etrafýnýzda sizden büyük balýklar
dolaþýrken siz onlara dokunma mesafe-
sinde dolaþýyorsunuz. Dev vatuz ve kö-
pek balýðý en ilginçleri idi. Botanik bahçe-
si ise ayrý bir dünya. Buradaki orkidelerin
çeþitliliði insanýn baþýný döndürüyor.

Sentoza adasýný teleferiðe binerek yu-
kardan da gezebiliyorsunuz. Son olarak
ise akþam saatlerinde  havuzda gerçek-
leþtirilen ýþýk gösterisini izledik ve otelimi-
ze döndük.

Evet, kýsa da olsa iki gün bu ilginç ülke-

de vakit geçirdim. Açýk havada dahi içe-
mediðim sigara, dev köpek balýðý, yeþillik,
orkideler ve muson yaðmuru hatýrasý kal-
dý bende.

Gelecek ay baþka bir ülkede buluþmak
üzere.

MERAKLISINA

Yüzölçümü: 622 km2

Nüfusu: 4.484.000 

Etnik Daðýlým: %76 Çin, %13,9 Ma-

laylar, %7,9 Hintliler

Resmi Dil: Malayca ve Ýngilizce

Ýklim:  Tropik iklimin hüküm sürdüðü

Singapur'da ýsý gündüzleri 30-34C, ak-

þamlarý 23-27C, rutubet yüzde 90'a çý-

kabiliyor. Sýcaðý yenmek için hafif, ra-

hat pamuklu giysiler giyin. Beklenme-

dik tropik saðanaklara karþý katlanabilir

þemsiye bulundurun. 

Komþularý: Malezya ve Endonezya



aðustos/08 Yýl: 1 Sayý: 348

limanýn btu'su nedemektir?  

Ýngilizce "British Thermal Unit"
(Ýngiliz Isý Birimi) sözcüklerinin
kýsaltýlmasý. Bir libre suyun sý-

caklýðýný bir fahrenhayt deðiþtirmek için
gereken ýsý miktarýdýr. Btu/h (saat) ülke-
mizde yaygýn olarak klimalarda ýsýtma-so-
ðutma kapasiteleri için kullanýlan Ýngiliz
birim sistemidir. Metrik birim sistemine
göre de kcal/h kullanýlabilir. Kcal/h 1 kg.
suyun sýcaklýðýný 10C deðiþtirmek için ge-
reken ýsý miktarýdýr.

Hangi Kapasitede Klima?

Evime ya da ofisime klima satýn alýrken
hangi kapasitedeki klima ihtiyacýma uy-
gundur? 

Klima seçiminde en uygun tip ve mode-
li seçebilmek için, öncelikle soðutma ihti-
yacýnýn doðru olarak saptanmasý gerek-
mektedir. Klima seçiminin doðru bir þekil-
de tespit edilebilmesi için aþaðýda verilen
bölgesel katsayýlar ve 3 önemli etken dik-
kate alýnmalýdýr.

BÖLGESEL KATSAYILAR

Soðutma ihtiyacý (Btu/h) = Bölge Katsa-
yýsý x Soðutulacak alan (m2) + Kiþi sayýsý
(4 Kiþiden fazla) x 600  + Isý kaynaðý ( 500
watt'tan büyükse)  x 3,4 

BÖLGE KATSAYILARI

Akdeniz 445

Doðu Anadolu 308

Ege 423

Güney Doðu Anadolu 462

Ýç Anadolu 346

Karadeniz 385

Marmara 385

1- Klimayý coðrafi olarak Türkiye'nin
hangi bölgesinde kullanacaksýnýz? 

2- Soðutulacak alan kaç m2' dir?

3- Klimanýn kullanýlacaðý ortamdaki kiþi
sayýsý (Kiþi sayýsý 4' ün üzerinde ise her
fazla kiþi için 600 btu/h' lýk bir deðeri so-
ðutma ihtiyacýnýza ekleyin.)

KLÝMA-2

K

HÜSEYÝN AVNÝ DAYIOÐLU
Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme Öðretmeni
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4- Klimanýn kullanýlacaðý or-
tamda 500 watt' ýn üzerinde
bir aydýnlatma var mý? Var
ise 500 watt'ýn üzerindeki
aydýnlatma deðerini 3.4
katsayýsýyla çarpýp soðutma
ihtiyacýnýza ekleyiniz.

Inverter teknolojisi ne demektir,
ne gibi avantajlarý vardýr? 

Evinize ofisinize klima almaya karar
verdiðinizde, klima cihazýnýn kapasitesi
maksimum ihtiyaç olabilecek þekilde be-
lirlenir. Hâlbuki bir gün içerisinde örneðin
bir odaya 9.000 Btu/h'lýk cihaz konulmuþ
ise bir gün içerisinde 24 saat veya 1 yýl
içerisinde her ay 9.000 Btu/h'lýk kapasite-
ye ihtiyaç yoktur. Set edilen oda sýcaklýðý-
na göre mekânýn ihtiyacý olan kapasitede
klima cihazýnýzýn kompresörünün dönme
hýzý ayarlanarak frekans kontrolü ile klima
cihazýnýz çalýþtýrýlýyorsa ihtiyaç olan kapa-
sitede ve o oranda elektrik enerjisi tükete-
rek çalýþtýrýlan klimalar inverter teknoloji-
ne sahiptir.

Inverter Fonksiyonunun En Önemli Üç
Faydasý:

1. Enerji verimliliði: Yýllýk çalýþma gider-
lerinde %30' a varan tasarruf aktif

2. Hassas kontrol: Oda sýcaklýðýnda sý-
caklýk dalgalanmalarýnýn giderilmesi aktif

3. Güçlü Çalýþma: Inverter olmayan tip-
te klima cihazlarýna kýyasla daha kýsa sü-
rede ýsýtma/soðutma aktif

a) Enerji Verimliliði: Yýllýk çalýþma gider-
lerinde %30' a varan tasarruf aktif

Inverter olmayan tipteki klima cihazlarý
sadece sabit frekans da çalýþýr ve kapasi-
telerini deðiþtiremezler. Bununla birlikte,
inverter klima cihazlarý çalýþtýrma anýnda

ayarlanan oda sýcaklýðýna daha kýsa sü-
rede ulaþmak için kapasitelerini maksimi-
ze ederler. Ayarlanan oda sýcaklýðýna bir
kez eriþildikten sonra, kapasite azaltýlýr.
Dahasý, ayarlanan sýcaklýðý sabit tutmak
için genellikle ünite düþük kapasitede ça-
lýþýr. Inverter klima cihazlarý düþük kapa-
sitede çalýþtýklarýnda en yüksek enerji ve-
rimliliðine sahiptir. Bu özellik yýllýk çalýþma
giderlerinde %30'a varan tasarruf saðlar.

b) Hassas Kontrol: Oda sýcaklýðýnda sý-
caklýk dalgalanmalarýnýn giderilmesi aktif

Bir inverter klima cihazý, oda sýcaklýðý
düþük olduðu zaman maksimum kapasi-
tede çalýþýr. Fakat, oda sýcaklýðý ön ayar
seviyesine ulaþýr ulaþmaz, inverter kon-
trol herhangi bir deðiþikliðe göre kapasi-
teyi ayarlar. Bu daha az sýcaklýk dalgalan-
masý demektir ve bu sayede yüksek kon-
for saðlanýr.

c) Güçlü Çalýþma: Inverter olmayan tip-
te klima cihazlarýna kýyasla daha kýsa sü-
rede ýsýtma/soðutma aktif

Inverter klima cihazlarý baþlangýçta ka-
pasitelerini maksimize ederler. Bu ayarla-
nan sýcaklýða daha çabuk eriþebilmek için
gerekli olan en yüksek kapasitenin oldu-
ðu zamandýr. Ýlave olarak, inverter klima
cihazlarýnýn maksimum kapasitesi inver-
ter olmayan tiplere göre daha yüksektir.
Bu özellikler odanýzý daha kýsa zamanda
ýsýtýp/soðutmanýzý saðlar.
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DR. ÞÜKRÜ TEKÝN KAPTAN

KIZILCABÖLÜK
HATIRLAMALARI*

AÞLARKEN :

Memleketin, ülkenin kalkýnmasý iki þekilde olmaktadýr. Biri kültür, biriside
sanayidir. Her iki unsur birbirleriyle iç içe olup, birbirlerini tamamlayan
mütemmim cüzîlerdir. Hatta ayrýlmalarý mümkün olmayan bu ikili bazý yer-

lerde tek eleman gibi mütalâada edilmektedir. Ýþte bunu düþünen kültürlü insan-
larýmýz, sanayici ve iþ adamlarýmýz, sosyal bir giriþim olarak bir dernek çatýsý altýnda
birleþip, insanlara, ülke kalkýnmasýna, eðitim ve öðretime, yardýmlaþmaya daha bir
çok alana hizmet edebilme duygusu ile seslerini daha gürleþtirebilmek için elinizdeki
gazeteyi yayýnlayabilme mutluluðun eriþmiþler, bu mutluluðu da Kýzýlcabölük kasaba-
sýnýn kültürüne hizmet ederek dokümanlaþtýrmayý eli kalem tutanlara daðýtmakla pay-
laþmýþlardýr.

Ne mutlu bu birlikteliði yaratanlara, ne mutlu bu amacý hizmete götürenlere. Bu sev-
inçlerine ortak olmak amacýyla nazik davetlerine icabet ederek kendilerine bir nebze,
derya da bir nebze su misali yardýmcý olabilirsem kendimi bahtiyar hissedeceðim.

Bundan sonra bu güzel eserin, bu güzel sahife ve satýrýnda sizlerle birlikte o-
labilmenin sevinci ile ilk yazýma Kýzýlcabölük'lü bir ilim adamý, Ýslâm alimi ile baþlamak
istiyorum.

B

“Ülkenin kalkýnmasý iki þekilde olmaktadýr. Biri kültür, 
biriside sanayidir. Her iki unsur birbirleriyle iç içe olup, 
birbirlerini tamamlayan mütemmim cüzîlerdir.”

* 11.10.2007 tarihinde vefat eden Yaz-Ar-Bir Kurucusu, Araþtýrmacý Yazar Merhum Þükrü tekin Kaptan’ýn
Kýzýlcabölük ile ilgili araþtýrmalarýndan oluþan ve vefatý nedeniyle yarým kalan kitabýný sizler için yayým-
lýyoruz
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ureyþi zade Muhammed Remzi
olarak da bilinir. "Sudûrdan el-
Hac Mehmed Fevzi b. Ahmed,
fâzýl bir zattýr. Kureyþi zade El

Hac Ahmet Þakir efendinin oðlu olup Ta-
vas / Yarangüme ilçesinde R.1242 /
M.1826 yýlýnda doðdu. 

Önce Hâdimi Said ve Erzincan'lý Meh-
met Efendilerden öðrenim gördü. Manisa
Müftüsü Hacý Evliyâ- Zade Ali Rýza Efen-
di'den ilim öðrenmiþ ve icazet (yeterlilik)
aldý. R.1256 / M.1840 yýlý Ramazan ayýn-
da Ýzmir'de ve R.1257 / M. 1841 yýlý Ra-
mazan ayýnda Ýskenderiye'de tefsir okut-
muþ ayný yýl Hicaz'a / Mekke gidip, bir sü-
re Mekke'de yaþadý. Burada tanýþtýðý
Nakþibendi- Hâlidi þeyhi Abdullah efen-
di'den feyiz aldý. 1843 yýlýna kadar Mek-
ke-i Mükerreme'de kalarak Kâ'be-i Muaz-
zama'da Rükn-i Yemani karþýsýnda Arap-
ça Tefsir-i þerif takrir ve Aliyyü'l- Kaari'nin
Menâsik-i hacc'ýný Türkçe okumuþ,
bilâhare de Manisa'ya dönerek muhtelif
ilimlerden icazet almýþtýr.

Kayseri, Bitlis, Medine, Halep, Edirne
gibi þehirlerde Naiplik (yöneticilik) yaptý.
1847 yýlýnda Edirne'ye gidip orada 20 se-
ne kalmýþ, neþr-i ulûma çalýþmýþ, iki defa
icazet vermiþ, Edirne'de üç Medrese kur-
muþ ve uzun süre Edirne Müftülüðü göre-
vinde bulunmuþ, bu nedenle de "Edirne
Müftüsü" olarak anýlmýþtýr.

Daha sonra Edirne Müftülüðü görevin-
den istifa ederek Ýstanbul'a gelmiþ, zama-
nýnda bazý niyâbetlerde bulunmuþtur.
Va'zlarý ve dualarý meþhurdur.

Ýstanbul'da medrese tahsili görmüþ, Os-
manlý Ýmparatorluðunun son yýllarýnda, II.
Abdülhamid zamanýnda günümüzdeki Di-
yanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn karþýlýðý olan
rütbeye yükselmiþ, bu sayede Osmanlý
Sarayýna girmiþ II. Abdülhamit dönemin-
de Rumeli Kazaskerliðine getirildi. Rama-
zan aylarýnda genellikle Tavas'a gelir ilçe-

K

MEHMET FEVZÝ EFENDÝ*

* (Kureyþi Zade Muhammed Remzi), Ýslâm Bilgini-Þair, (Yarangüme / Tavas R. 1242 / M.1826 - Karagüm-
rük / Ýstanbul 26 Aðustos R.1318 / M. 1902 )

Kayseri, Bitlis, Medine,
Halep, Edirne gibi

þehirlerde Naiplik (yönetici-
lik) yaptý. 1847 yýlýnda

Edirne'ye gidip orada 20
sene kalmýþ, 

neþr-i ulûma çalýþmýþ, iki
defa icazet vermiþ,

Edirne'de üç Medrese kur-
muþ ve uzun süre Edirne

Müftülüðü görevinde bulun-
muþ, bu nedenle de

"Edirne Müftüsü" olarak
anýlmýþtýr.
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de dini vaazlar verirdi.

Ýstanbul'a yerleþmesi nedeniyle zaman
içinde Tavas ilçesi ile ilgisi kesilmiþ, üzü-
lerek belirtmek gerekirse aile baðlarý kop-
muþ, unutulmuþtur. Yakýn dostlarý arasýn-
da bulunan hemþehrisi Tavaslý Harbi za-
de Hasan efendi (Kel Hasan) (Kendisi gi-
bi alim bir zattýr) ve çocuklarý ile torunlarý-
nýn Ýstanbul'da ilgilerinin olduðu belirtilen
Kureyþi zade Mehmet Fevzi  efendinin bir
oðlunun "Tavaslý-Tavaslýgil" soyadý ile Dr.
olduðu bilinmesine raðmen çocuklarýnýn
adlarý bilinemiyor. Annesi tarafýndan so-
yadlarý "Türkmen" olup evlilik baðý ve kýz
verme nedeniyle Kýzýlcabölük kasabasý
ile ilgisinin olduðu söyleniyor.

"Tavas halkýnýn sevip saydýðý, hürmet
gösterdiði, onur kaynaðý, vaazlarýný dinle-
mek ve takip etmekten büyük feyz alýnan,
çalýþkan bir alim olan Mehmet Fevzi
Efendinin. Tefsire ve diðer dini ilimlere ait
60 dan fazla yazýlmýþ-basýlmýþ eserleri
vardýr. Tefsirleri bazý suver-i Celileye ait
Arapça kýsa ve açýklamalý eserlerdir. Üç
dil üzerine yazýlmýþ bir kýsým manzum
eserleri de bulunmaktadýr. Bunlarýn man-
zum olanlarýndan bazýlarý ve edebi eser-
leri þöyle sýralanabilir;

Miftâhü'l - Necât (Kaside-i Bürde'nin
Arapça, Farsça ve Türkçe tahmisi) / Tuh-
fe'i Fevzi (Lügât) / Kaside'i Ulyâ /
Sünûhât-l Kutsîye / Divan-ý Fevzi / Münte-
habât-ý Divaný Fevzi / Hediye-i Fevzi /
Terci-i bent / Fihristü'l- Asâr / Kudsiyyetü'l-
Ahbâr Fi Mevlidi Ahmedi'l - Muhtâr / Kud-
sü'l Kelâm fi Mevlidi'n- Nebiyyi Aleyhis-
selâm / Ýcmâlü'l-kelâm fi Mevlidi'n Nebiyyi
Aleyhisselâm / Kudsü's-Sirâc Fi Nazmi'l-
Mirac / Kudsiyyü'l- Minhâc fi Ýcmali Bah-
si'l-Mirac / Envârü'l-Kevâ-kib Fi leyleti'r-
Regâib / Et-Tevessülâtü'l- Fevziyye Fi'n
Nuuti'n-Nebeviyye / Kudsü'l- Mesnevi Ka-
side-i Ulya / Kaside-i Medenniye / Kaside-
i Kudsiyye / Sünûhât-ý Kudsiyye / Tanzi-
rü'l- Mesnevi / Mecmûâtü't-terciat / 23.
Bülbülistan,

SATÞ’da içinde divanýnýn da bulunduðu
20 eserinin manzum olduðu, 65 eserinin
bulunduðu kaydedilmektedir. Ýbnülemin
M. Kemal Ýnal'ýn "Son asýr Türk þairleri
C.1" adlý eserinde þiirlerinden örnekler
verilen, Mehmet Fevzi Efendi Ýstanbul'da
R.1318 / M.1902 yýlýnda vefat ettiðinde
Fatih Cami-i þerifi haziresine defnedilmiþ-
tir.  

GELECEK SAYIDA: Harbi Zade Hasan
Efendi (Kel Hasan )

Tavas halkýnýn sevip saydýðý, hürmet gösterdiði, onur
kaynaðý, vaazlarýný dinlemek ve takip etmekten büyük

feyz alýnan, çalýþkan bir alim olan Mehmet Fevzi
Efendinin. Tefsire ve diðer dini ilimlere ait 60 dan fazla

yazýlmýþ-basýlmýþ eserleri vardýr. 
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ÖZNUR KARAYUMAK

BÝRE YEDÝ
Daha sökmeden alfabeyi
Vatan, Bayrak yoluna baþ koyar Türk
Gönlü yüce, vicdaný hür
Gözü kara, kini beter

Gül kokan topraðýna
Düþerse canýndan can
Ödetir mislini
Doðar yedi yeni kan
Ve boðar baðrýndaki kahpeyi

Dalýnda vurulan emek
Ayaðý topal, kolu kesik
Dað gibi evlatlar
Gencecik…

Gücü kendine münhasýr
Daðlarýmdan kopan dik bakýþlý kartallar
Diþlenen, kemirilen, kanayan yüreklerle
Geride kalan
Sabahý ah dilli, baðrý yanýk analar
Ateþ düþen ocaklar
Feryat figan

Kör bakan sakanýn taþýrdýðý sabrým
Baþ koyduðum yollarým
Kabýna sýðmaz dik baþým
Al bakýþlý deli ruh köpürür
Yeter ya/Hu!
Kýnýndan çýkar kýlýç

Ahdým var!
Sinecek kahpeliði yedi düvelin!
Kim vurduya gitmeyecek kýnalý koçlar
Saðrýsýnda yangýsý, aðýt dizen türküsü
Susacak feryat, susacak isyan
Gül yerine mayýn süslü tarlada
Pusuya tükürecek Türk kaný
Bire yedi doðarak

ALÝ RIZA MALKOÇ

DERÝN ÝNSAN
Gelecekten umut, geçmiþten huzur

Arar durur insan, yeþeren düþle

Sýðýndýðý sabýr, her gelen Hýzýr

Bazen de avunur, gündelik süsle

Duygular, duyular, hep ilgi umar

Yürekler yaralý, bazen tarumar

Bir kaç gönülden söz, açýðý yamar

Þahlanýr yeniden, dipdiri hisle 

Nalýncý keseri, yürüyen zaman

Yontup durur, umudumdan an be an

Vicdan mihenk taþý, dokunma aman

Kaybetme ölçüyü, gerisin boþla 

Rahmet rüzgârýyla, açtýk kanadý

Yollar bazen, yolcularý sýnadý

Çýkmaz sokaktasýn, býrak inadý

Sýrtýný yýkýlmaz duvara yasla

Yaþamda neredeyiz, baþ mý, son mu?

Kaynayan evrende, bu da soru mu?

Ayýrmýyor ateþ, yaþ mý, kuru mu?

Toplumsal yangýnda, dostunu eþle

Ýnsanoðlu, akar akar durulur

Su testisi, su yolunda kýrýlýr

Beste noktalanýr, bohça dürülür

Çaðýrýrlar gider, kutlu bir sesle

_______________

Mihenk taþý: Deðerli madenler için denek taþý,

(mecaz) Birinin deðerini, ahlâkýný anlamaya

yarayan ölçü

Tarumar: Daðýnýk, karýþýk, periþan.



aðustos/08 Yýl: 1 Sayý: 354

elenek ve göreneklerimiz anamý-
zýn ak sütü gibidirler; tertemiz ve
haramsýz. Zamanla bazýlarý unu-
tulsalar da bir þekilde yaþamala-

rý için çaba gösteriyoruz. Çaba gösteren-
lerden Allah razý olsun. 

Bir zamanlar ocak-
baþlarý vardý, ailenin en
mutlu olduðu anlardan
bir tanesiydi ve dostlar-
la sohbetlerin koyulaþtý-
ðý yer; ne yazýk unutul-
du gitti bu güzellikler.
Buna benzer gelenek
ve göreneklerimizden
unutulan çok ama bun-
larý yaþatmak bizim eli-
mizde.

Baþta, öðretmenleri-
mize bu konuda çok gö-
rev düþmekte ve sonra
ninelerimize, dedeleri-

mize de. Yüksel MARIM öðretmenimiz
öðrencilerine Tavas'ta ilk çocuk doðdu-
ðunda yapýlan ve unutulmayan bir gele-
neði görev olarak vermiþ; Sizlerle paylaþ-
mak istedim. 

Hepinize iyi okumalar.

G

GELENEKLERÝMÝZ
YAÞATILIYOR

Bir zamanlar ocakbaþlarý
vardý, ailenin en mutlu olduðu

anlardan bir tanesiydi ve dostlarla
sohbetlerin koyulaþtýðý yer; ne

yazýk unutuldu gitti 
bu güzellikler.

”
“

tavas
MUHAMMET KAHRAMAN



er yörenin kendine has gelenek-
leri vardýr. Bu yazýmýzda Tavas
Ýlçesindeki gövet geleneðini in-
celeyeceðiz. Araþtýrmamýz,  sos-

yoloji dersinden proje ödevi alan öðrenci-
lerimizin alan araþtýrmalarýný içermekte-
dir. Öðrencilerimi teþvik etmek için bu
araþtýrmayý köþeme koymaya uygun gör-
düm. 

Tavas Lisesi öðrencilerimden Ýlknur Ay-
dýnalp, Duygu Nur Karabay ve Aysun Ka-
raminkis gövet geleneðini araþtýrmak için
bir Tavas evini ziyaret ettiler. Bu ziyareti-
mizde Tavas'ýn tanýnmýþ yemekçilerinden
Circanla - Abýtlarýn Hasibe Kuloðlu'nu,
yardýmcýsý Yalnýzbaðlýlarýn Mesure Ar-
can'ý, gövette yapýlanlarý ve Tavas evle-
rinden birini sizlere tanýtmaya çalýþaca-
ðýz. 

Her annenin ilk çocuðunun kýrk günü
dolduðunda (40'ý çýkmak) verilen yemekli
davete gövet denir. Davete kýz ve erkek
evinden akrabalar "Gövetimiz var buyu-
run" diye bir gün öncesinden çaðýrýlýr. Gö-
vette anneanneden bebeðe kýrk kat kýya-
fet verilir. Bunun yanýnda annede unutul-
maz, anneye de takým elbise, iðne oyalý
yazmalar bohçalarýn içinde hediye olarak
verilir. Ayrýca bebeðin yorganý, pikesi, bat-
taniyesi, yastýklarý hatta altýn yastýklar bi-
le düþünülür. Bütün bunlar bohçanýn için-
de üzerinde altýnla (büyük altýn, bilezik,

künye vb.) kýzýnýn evine akþamdan ya da
sabah erken saatlerde gönderilir. Bu gön-
derilen hediyeler evin geniþ odasýna seri-
lir bu hediyelerin yanýna babaanne, yen-
ge ve halanýn hediye bohçalarý da üzerin-
de bir altýnla koyulur. 

Öðle saatlerinde gelmeye baþlayan mi-
safirlere öncelikle yemek yedirilir. Gelen
misafirlere pide veya pilav ikram edilir.
Eðer ev sahibinin durumu iyiyse önceden
tutulan yemekçi sabahýn erken saatlerin-
de yemekleri hazýrlamaya gelir. Yemekler
hazýr olduktan sonra tencerenin kapaðýný
açmak için kapak parasý alýr. Yemekte; et-
li þehriye çorbasý, patates yemeði, kuru
fasulye, kuru patlýcan (gabýldak) dolma,
makarna ve herhangi bir tatlý çeþidi (fiþ lo-
kum, kadayýf, tulumba tatlýsý vb.) ikram
edilir. Her yemekten büyük meydan sini-
lerinin üzerine bir tabak koyulur. Her sof-
raya 7-8 kiþi oturtulur, sýrasýyla çorba, pa-
tates yemeði, kuru dolma, kuru fasulye
ardýndan da makarna ve tatlý koyulur. Ye-
mekleri yiyen misafirler bohçalarýn olduðu
yere hediyeleri bakmak için giderler. Bu
arada bakarken tabi ki kendi aralarýnda
konuþurlar: "Aynaaa! Çaput-çelengi bek
çok gatmýþla küçücük çocuða nile gat-
mýþla. Daha nile çýkcak bakalým. Ebü pa-
ra pul hilen yetcek gibi deeli" Bohçalar ba-
kýldýktan sonra misafirlere çay ikram edi-
lir, hediyeleri veren misafirler daðýlýrlar. 
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GÖVET

H

YÜKSEL MARIM
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HAZIRLAYAN: ABDÜLKADÝR USLU www.aku20.com

TEBESSÜM’e siz
de, karikatür, fýkra,

yazý, þiir ve her
türlü mizahi 

çalýþmalarýnýzý
gönderebilirsiniz.

ADRESÝMÝZ:
bizdergisi@gmail.com 

ÝSMAÝL KAR

TAMAMDIR
Ýskoçya’da iki avcý ava çýkarlar. Yürürken avcýlardan biri yere

düþer ve hareketsiz olarak yatar. Bunu gören arkadaþý bakar ki

nefes almýyor hemen acil sevisi arar;

- Sanýrým arkadaþým öldü, ne yapmam gerek?

Telefonun ucundaki ses:

- Sakin olun, ben size yardým edebilirim ama önce arkadaþýnýn

öldüðünden emin olmamýz gerek.

Birkaç saniye sessizlikten sonra bir el silah sesi duyulur. Sonra:

- Tamam, þimdi ne yapacaðým?
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GENÇ TEBESSÜMCÜLER

NURÝ BERKAN CANÝBEY

Z. TUÐÇE USLU

PAZARLIK PAYI
Küçük Kayseriliye hocasý sormuþ:

- Altý kere altý?

- Otuz dokuz.

- Otur, sýfýr.

Arkadaþý sorar:

- Bildiðin halde neden otuz dokuz dedin?

- Pazarlýk edecektim, anlamadý...

ASTRONOT TEMEL
Uzaya üç astronot gönderilecektir. Biri Al-

man, biri Ýngiliz, biri de bizim Temel. Uzun sü-

re dönmeyecekleri için yanlarýna almak iste-

dikleri en önemli ihtiyaçlarýný sorarlar. Alman

astronot yanýna kýz arkadaþýný alýr. Ýngiliz bol

bol içki, bizim Temel de bol bol sigara alýr. Üç

astronot uzaya gönderildikten aylar sonra ge-

ri dönerler. Önce Alman iner mutlu bir þekil-

de. Sonra zil zurna sarhoþ bir halde Ýngiliz

görünür kapýda. Sýra Temel’e gelir. Temel ka-

pýda görünür görünmez aðzýnda sigarayla dý-

þarý fýrlar:

-"Allah’ýný seven baaa ateþ versuuun!"

AVCI
Ýstanbul'da yaþayan avcý Temel kahvede

otururken maceralarýný anlatmaya baþlar;

-Bir gün tüfeðimi aldým, Belgrad Ormaný’na

gittim. Bir baktým ki beyaz bir ayý bana dogru

geliyor. Tüfeðimi doðrultmamla ateþ etmem

bir oldu. Tek kurþunla ayýyý yere serdim.

O sýrada dinleyenlerden biri söze karýþýr;

- Hadi caným, Belgrad Ormaný’nda ayýnýn

ne iþi var? 

- Haçan, ayi bu ne bilsun oranin Belgrad

Ormani olduguni?
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HASAN EFE:
“Her çizgiyi çok seviyorum, çizgi

tutkunu bir adamým ben”
ÝR KAÇ SÖZ

Bu sayýmýzdaki çizgi dostlarýnýn ko-

nuðu; Hasan EFE. 

Hasan Efe'yi Almanya'ya gitme-

den az önce tanýdým. Bir süre sonra yanýlmý-

yorsam 1994 yýlýydý, Karikatürcüler Derneði

Bülteninde yayýnlanan; "Karikatür eðitimde

kullanýlmalýdýr ve Karikatür ortaöðretimde

seçmeli ders olarak okutulmalýdýr"ý ele aldý-

ðým  yazý sonrasýnda  gelen tek tebrik Hasan

Efe'dendi. Ayný yayýn organýnda bir sonraki

sayýda bir  karþý yazý yazýldý. Söylediklerimin

yanlýþ olduðu ele alýnýyordu. O yazýyý kaleme

alan arkadaþý eleþtiren ve benim düþünceleri-

mi desteklediðini belirten deðiþik yayýnlarda

yer alan ilk ve tek yazý da yine Hasan Efe'den-

di... 

Ayný pencereden bakýnca anlaþmamýz çok

kolay oldu, yazýþmaya baþladýk ve yýllarca ir-

B

ÇIZGI DOSTLARI-3
HAZIRLAYAN: A. KADÝR USLU      www.aku20.com      k_uslu@hotmail.com
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tibatýmýz devam etti.

Almanya'nýn Münih kentinde Asam Gymna-

sium'da beþ yýl Türkçe, üç yýl karikatür dersi

verdi. Bu ders süresince Karikatür Asam der-

gisini 32 sayý çýkardý. 

Bu arada karikatür ve eðitim kuramlarý ge-

liþtirdi. Bu çalýþmalarý Almanya ve Türkiye'de-

ki bazý okullarda örnek alýnarak uygulamaya

konuldu. Konuyla ilgili yazýlarý yurtiçi ve yurt-

dýþýnda yayýmlandý. 

Almanya'nýn Ulm kentinde çýkan ilk Türkçe

mizah dergisi Gülü Gülü'de çizdi. Bu dergide

Kaþkaval tipini yarattý. 

Daha sonra Türkçe -Almanca olarak yayýn-

lanýn Hallo'da karikatürleri yer aldý. Bu arada

Stutgart'ta Türkçe yayýnlanan bir gazetede

mizah sayfasý hazýrladý ve baþka bir günlük

bir gazetede de karikatürler çizdi.

Yurtiçi ve yurtdýþýnda ortak karikatür sergile-

rine katýldý, albümlerde çizgileri yer aldý ve ka-

rikatür kartlarý yayýnlandý. Zýpýr'da Boyacý Hý-

dýr tipini çizdi.

Ayrýca edebiyat ve sanat dergilerinde kari-

katürleri, karikatür üzerine özellikle de "kari-

katürün eðitimde kullanýlmasý gerekliliði" ni

vurguladýðý yazýlarý  yayýmlandý.  

Okuyacaðýnýz sohbet 1996 da yapýldý. 

O günden bu güne Hasan çok ama çok ça-

lýþmalar yaptý karikatür ve eðitim adýna... 

Çok ürünler ortaya koydu. 

Þimdi Ýzmir' de ikamet etmekte ve ayný he-

yecanla üretmekte.

Abdülkadir Uslu- Adettendir,  sohbetimi-

ze  konuklarýmýz kendini tanýtarak baþlar.

Lütfen sizi tanýyabilir miyiz?

Hasan EFE- 1957 yýlýnda Manisa/Alaþehir'

de doðdum. Ýlk, orta okul ve liseyi orada oku-

dum. Sonra bir dönem (82-84) Ankara Üniver-

sitesi Eðitim Bilimleri fakültesi Halk Bilimi bö-

lümüne gittim. Yarým kaldý. Sonra eðitimime

devam ettim: Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni

oldum.

A.K.U.- Karikatür ile iliþkiniz nasýl baþla-

dý. Türk dili ve edebiyatý öðretmeni olarak

sanki yazmak çizmekten daha yakýn gibi

duruyor...

H.E.- Ben edebiyat öðretmeniyim. Resim
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öðretmeni arkadaþlarým da sizin gibi düþün-

müþ olmalý ki bu konuda eðitim almadýðým

için, çizmeme tepki gösterdiler. 

A.K.U.- Yoo ben onu demek istemedim.

Biliyorsun ben de Gýda Mühendisiyim ama

karikatür çiziyorum ve karikatür adýna her

þeyi yapmaya çalýþýyorum. Bu ayrý bir duy-

gu, anlayýþ, yaþayýþ yani ne bileyim farklý

bir þey. Belki; " niye karikatür?"  desem

daha doðru olacaktý.

H.E. Ben seni anlýyorum ama bu söyledikle-

rim de benim yaþadýðým bir gerçek. Çizmeme

tepki gösterdiler... Hatta çizgilerimi yýrtan bile

oldu. Ben de çizgilerimi gizlemeye baþladým.

Umutsuzluða kapýldým. Sonra bu iþin akade-

mik eðitim olmadan da yapýlabileceðini  gös-

termek istedim. Ama þunu inanýyorum; temel

eðitim de þart. 

Önceleri tarama ucu bulamadým. Hayvan

kýllarý ya da kamýþtan oluþturduðum uçlarla (!)

çizdim. Neyse; aslýna bakarsan ben yazarak

baþladým. Önceleri eleþtiri yazýlarý yazdým.

Karikatür arkadan geldi. 

Abdülkadir Bulut' un  "yakýmlar" þiir kitabý

üstüne bir eleþtirim yayýnlandý. 

Yazko edebiyat dergisinde "insan kýsým ký-

sým, yer damar damar" adlý öykü kitabý üzeri-

ne eleþtirilerim yayýnlandý. 

Edebiyat dergilerine yazdýðým yazýlarý güç-

lendirecek kaynak bulamayýnca yazýlarýmý

çizgilerimle besledim. Çizgilerin gücünden ya-

rarlandým. Belki de zorunlulukla baþlayan bu

uðraþ sonra benim için vazgeçilemez bir tut-

kuya dönüþtü. Yaþamdaki çeliþkileri, hüzünle-

ri ve olumsuzluklarý çizgilerle anlatýnca; mesaj

daha iyi veriliyor gibi geldi bana ilkin ve buna

inandým, böyle olduðunu da gördüm...

Bu yýllar; 79-85 yýllarý arasý eleþtirmen þair

Ramis Dara ile dostluk yýllarý. Yani; Onun çiz-

gilerimi ilginç ve özgün bulmasý ve gönüllen-

dirmesiyle karikatüre baþlayýþ yýllarý. t
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Ramis Dara, bir gün bana; "Sen yazýyý bý-

rak, çizmeye bak" dedi, ben de sözünü tut-

tum. 

A.K.U.-  Ýyi ki Ramis Dara' yý dinlemiþ-

sin. Karikatüre baþlaman tam olarak...

H.E - 1980. 1980' li yýllarýn baþýndan beri

karikatür çiziyorum..

A.K.U.-  Ve artan bir hýzla devam ettin.

H.E -Evet öyle oldu ama ilk bir yýl biraz te-

dirginlik vardý üzerimde. Bir süre yaptýklarý-

mý kendime sakladým. Sonra edebiyat-sanat

81 dergisinde birkaç karikatür yayýnladým.

A.K.U. - Öncelik karikatüre geçti yani.

H.E - Karikatür, evet karikatür. Niye dersen;

Çünkü karikatür dosttur, barýþçýdýr, insalcýldýr.

Ýnsanlarý birbirine baðlar ve çok yönlü düþün-

dürür onlarý.

A.K.U. - "Sanat-Edebiyat 181" de bir  kaç

karikatür yayýnladýnýz daha sonra?

H.E - Ýlk çizgilerim "Ekin" ve "Sanat-Edebi-

yat 181" de yayýnlandý. Daha sonra da; Kara-

kare, Akrep, Ekin, Milliyet Sanat, Biçem, Taka,

Yeni Asýr, Tariþ' in Sesi, Eylül, Temmuz, Ge-

diz, Yeþil Bornova, Söz, Gazete Karþýyaka,

Yeni Biçem, Yeni Posta, Gülü Gülü, Size

gibi dergi ve gazetelerde yer aldý. Çizgi-

lerim  ulusal ve uluslararasý birçok karika-

tür albümünde de yer aldý. 

Bu arada farklý bir alanda da ürünler ver-

dim; Kitap kapaklarý yaptým.

A.K.U. - Katýldýðýnýz karikatür etkinlikleri

var biliyorum, sizden duymak istiyorum;

Karikatür Sergisi,  yarýþmasý  ve benzeri et-

kinliklerle ilgili...

H.E.- Türkiye, Almanya, Yugoslavya, Rus-

ya, ABD, Japonya, Hollanda, Belçika, Bulga-

ristan, Fransa, Ýngiltere, Ýsveç, Küba, Yuna-

nistan' da uluslararasý yarýþma ve karma ser-

gilere katýldým.

A.K.U. - Mesela yarýþmalarda aldýðýnýz

ödüller var, deðil mi?

H.E.- Evet. Ulusal ve Uluslararasý yarýþma-

lara katýldým zaman zaman. Altýsý yurt dýþýnda

olmak üzere 8 ödülüm var: 1987'de Ýtalya' da

baþarý plaketi, 1988'de Belçika' dan sertifika,

1989' da Küba'dan diploma, 1990' da Ýtalya'

dan baþarý plaketi, 1990' da Türkiye'de 3.

ödülü-Halk juri ödülü, 1992' de Türkiye' den 3.

ödülü, 1993'de Ýsveç jüri özel ödülü, 1993' de

Ýtalya' dan diploma aldým.

A.K.U. - Katýldýðýnýz ortak sergilerin dý-

þýnda kiþisel sergiler de açtýnýz.
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H.E.- Evet; Karikatürlerim ilk olarak 1992 da

Ýzmir Devlet Resim Heykel Müzesi' nde sergi-

lendi. Daha sonra da; 1992 Atatürk Kültür

Merkezi (Kýbrýs), 1992 Sarýgöl (Manisa), 1992

Kuþadasý (Aydýn), 1993 Tariþ (Ýzmir), 1993

Akbank Sanat Galerisi (Isparta)...

A.K.U. - Karikatürle ilgili hepimizin bir

çok hatýrasý var kuþkusuz. Sizin hemen ak-

lýnýza geliveren bir hatýranýz var mý?

H.E.- Tariþ'te pamukyaðý kombinesinde aç-

týðým sergi; ilk kez bir fabrikada ortaya konan

sanatsal içerikli bir etkinlik olmasý nedeniyle

büyük ilgi gördü. Dönemin Tariþ Genel müdü-

rü Prof. Dr. Oðuz Oyan  da sergi açýlýþýnda

bulunmuþtu. Çalýþanlarýn ilgisi görülmeye de-

ðerdi...

Güzel hatýralarýmdan biri de Eylül  1992' de

Kýbrýs' ta açtýðým; "Yunus Emre  ve Sevgi" ka-

rikatür  sergisiydi. Yunus Emre' nin karikatürü-

nü çizerken tereddüt ettim ama olumlu tepki-

ler alýnca rahatladým. Bu serginin açýlýþýný ve

açýlýþ konuþmasýný  sayýn Rauf Denktaþ'ýn

yapmasý, olumlu þeyler söylemesi ve sergi

defterine yazdýklarý beni sonrasý için yürek-

lendirdi.. 

A.K.U.- Sayýn Denktaþ ne yazmýþtý?

H.E.- "Yunus Emre' yi anlamak ve Onu an-

lamlý karikatür çizgileri ile yaþatmak becerisini

gösteren Hasan Efe' yi içtenlikle kutlarým. Ýn-

sanlar Yunus Emre' nin felsefesini kabul edip

yaþarlarsa hayat ne güzel, ne hoþ olur."

A.K.U.- Hakikaten hoþ þeyler ve doðru

da… Karikatür de diðer sanat dallarýnda

olduðu gibi  farklý þekil ve anlayýþta ortaya

konuyor. Çizer kendi sanat ve karikatür an-

layýþý çerçevesinde bir þeyler üretiyor. Si-

zin karikatür anlayýþýnýz ?

H.E.- Kara mizah. Altyazýsýz.

A.K.U.- Yani karikatürde yazý-konuþma

balonu  olmamalý mý?

H.E.- Ben zaman zaman az da olsa yer ve-

riyorum. Ancak karikatürde yazý olmamalý di-

ye düþünüyorum. Çizmek benden, yorumla-

mak biraz da okurdan olmalý. Oysa yazý insa-

ný sýnýrlar. Çizdiðim, izleyeni sýnýrlamadan dü-

þündürsün isterim.

A.K.U.- Anlýyorum. Çizgileriniz sevimli

ama konularý aktarýrken biraz fazla mý eleþ-

tirel davranýyorsunuz. O sevimli çizgiler

biraz soðuk mu esiyor?

H.E.- Karikatürlerim için;  "gülmek bir yana

gülümsetmiyor bile" diyorlar. 

Ben olumsuzluklarý, yanlýþlarý hep ortaya
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koymaya çalýþýyorum ve haliyle gülmekten

öte düþünmek zorunda kalýyor izleyici. Tabi

komiklik bekleyen bir izleyici için bu ters olu-

yor. 

Oysa ki; çizerin düþüncelerini yansýtýþý

önemlidir. Ýzleyici bunu yakalamaya çalýþmalý-

dýr. Eðer düþüncemiz belirmemiþse çizgileri-

miz kararsýzdýr... Düþüncemizde belirlediði-

miz þekil ve olaylarýn sýnýrlandýrýlmasýdýr kari-

katürde çizgi. Bu sýnýrlandýrmalar kendi biçe-

mimiz (Kendi uslubumuz) yani kendimize ait

çizgilerle oluþur. Çizgiler biliyorsunuz düz, eð-

ri ve kesik olarak kullanýlabilir. Ama çizgi ka-

rarsýzsa sýrýtýr. Kararsýz çizgi çizerin güven-

sizliðini ortaya koyar. Karikatürist çizgisiyle

özgünleþir. Dolayýsýyla ben düþüncemi aktar-

makta yazýsýz karikatürü tercih ediyorum.

A.K.U.- Bir bakýma yanlýþý eleþtirerek

doðruyu iþaret ediyorum diyorsunuz. Bin

bir türlü olumsuzluk yaþanýyor Dünya'da

ve Türkiye'de . Bu olumsuzluklarý iyiye,

güzele yöneltmede karikatürün katkýlarý

olabilir mi?

-Çok olumlu katkýlarý olabilir ve oluyor da...

Özellikle evrensel konulu, çarpýklýklarý sergile-

yen karikatürler bu iþlevi layýkýyla yerine geti-

riyor. Bizim de kaygýmýz ve çýrpýnýþýmýz zaten

bunun için. Karikatür bunun için iyi bir araç. Ýz-

mir'de sergime gelen bir bayanýn hüngür hün-
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gür aðlamasý, bir baþkasýnýn saatlerce, ken-

dinden geçerek bir yapýtýn mýhlanýp kalmasý

gibi tanýklýklarým, çizginin gücünü etkisini ka-

nýtlayan örneklerdi. 

Yine, sergimi gezen Cumhurbaþkaný sayýn

Rauf Denktaþ' ýn da; "çizgilerinizde çok derin

anlamlar var" deyiþinin temelinde karikatürün

gücü yatýyor bence. 

A.K.U.- Türkiye mizahý, Dünya mizahýnýn

neresinde sizce? 

H.E.- Dünyada, Türk karikatürü ilk sýralarda

yer alýr. Bir ülkede ne kadar  çok çeliþki ve so-

run varsa o kadar da mizah konusu oluyor.

Karikatür sanatçýsý insan iliþkilerinin  yoðun

olduðu yerlerde  (Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Mer-

sin, Adana, K.Maraþ, Akdeniz ve Karadeniz

kýyýlarý) büyük malzeme saðlýyor.

A.K.U.- Belki de yoðun bir malzeme po-

tansiyeli olduðundan belki de mizaha yat-

kýnlýðýmýzdan Türkiye'de bir sürü mizah

dergisi yayýnlanýyor. Gýrgýr, Hýbýr, Fýrt, Dý-

gýl, Limon.. Bu gibi dergilerin mizah anla-

yýþlarý hakkýndaki deðerlendirmeniz nasýl

olur?

H.E.- Alýp okuyorum. Ama o tür mizah üret-

miyorum. Anlayýþlarýna katýlmasam da Türki-

ye' deki mizah potansiyeline çok büyük katký-

larý oluyor. Oðuz Aral ilk Gýrgýr' da bir ekol

oluþturdu ve Dünya'da belli yankýlar uyandýr-

dý. Bunlarýn yanýnda Semih Balcýoðlu'nun yö-

netimindeki ilk yýllarýn Çarþaf Dergisi oldukça

tutarlý, kaliteli bir çizgi yakalamýþtý.  

Gazete çizerleri arasýnda  adýný duyuranlar

(TAN Oral, Turhan Selçuk, Semih Balcýoðlu,

Ali Ulvi, Ercan Akyol gibi..) ve TRT'de karika-

tür mizah dersleri veren Nezih Danyal'ýn Tür-

kiye'deki mizah potansiyelini oluþturmada bü-

yük katkýlarý oldu. Ýsmail Güleç' in "Hayvanlar"

dizisi ... Daha çok var.

A.K.U.- Beðenerek izlediðin ya da  çizgi-

lerinden etkilendiðin çizerler var mý de-

sem?

H.E.- Her çizgiyi çok seviyorum, çizgi tutku-

nu bir adamým ben… Çok baþarýlý çizerlerimiz

var. Ayrým yapamýyorum. Yine de beðeniyle

izlediklerim arasýnda Tan Oral'ý, Ahmet Erkan-

lý'yý, Eray Özbek'i, Atilla Özer'i ve Mordillo'yu

ilk elden anmalýyým.

Sonra Ercan Dinçer' in Yeni Asýrdaki "Tuhaf-

cýklar" ýný severek izliyordum.

A.K.U.- Gülü Gülü'den bahsedelim mi bi-

raz?

H.E.- Almanya' da benimde aralarýnda oldu-

ðum bir gurup Türk ve Alman çizerin çabasýy-

la çýkmakta olan, kara mizah aðýrlýklý bir dergi

"Gülü Gülü". Adýný Almanlarýn bizi oradan

kovma çabalarýndan esinlenerek ve "güle gü-

le" deyiþinin bir söyleniþinden yararlanarak

koyduk.

Ücretsiz bir dergi. Yayýnlanan sayýlar kapýþ

kapýþ gidiyor. Bence geç kalmýþ bir çalýþma. 

Ayrý ayrý serüvenler yaþayarak Almanya' ya

ya gelen Türkler Ulm' de birleþmiþ ve Gülü

Gülü' yü, gülmeyi sevenlerin beleþ mizah der-

gisini çýkarýyorlar. Muhsin Omurca, Erdoðan

Karayel,Hasan Efe, Siyami, Fevzi Kaþlý, Ye-
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ner Çakmak... Yayýn koordinatörlüðünü ise

Mustafa Bözturgut yapýyor. Büyük bir fedakar-

lýkla; Ýki vatanlý, iki dilli ve çok sorunlu iki mil-

yonluk kitlenin bir ihtiyacýný karþýlýyorlar. 

Ýlginç bir çalýþma bence... 

Yaþatmak istiyoruz. 

A.K.U.- Karikatür tipleriniz de var. Bu tip-

lemelerden bahseder misiniz?

H.E.- "Melik Bey"; Gazete Karþýyaka' da

okura ulaþtý. Tariþ' in sesi için yarattýðým "Çö-

rüþ Ali" yi, Tariþ' in tarihinden bulup çýkardým.

Okumasýz, yazmasýz ancak her þeyi bilen bir

tip; "Çörüþ Ali"... Þimdilerde Almanya' da yayý-

mýný sürdürdüðümüz Gülü Gülü' de de "Kaþ-

kaval" diye bir kahramaným var; aklýna ereni

iþleyen bir adam. Almanya' da yayýnlanan

Yeni Posta' ya da çiziyorum.

A.K.U- Son dönem çalýþmalarýn nasýl gi-

diyor, konuþtuklarýmýz dýþýnda var mý deði-

þik bir þeyler?

H.E.- Müzik karikatürleri üzerinde çalýþýyo-

rum. Müziði karikatürle, çizgiyle söylemeye

çalýþýyorum.

Ve malum; karikatürle eðitim konusu...

A.K.U.-Yani?
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H.E- Karikatür çok güçlü bir silah. Bu güçlü

silahý eðitimde kullanmak için yoldayým. Bu-

gün bu gerçekleþti. Çizginin eðitime etkisi kat-

kýsý daha da artsýn istiyorum. Karikatürün bir

sanat yaný sýra bir eðitim aracý olduðuna, böy-

le görülmesi gerektiðine inanýyorum.

A.K.U.- Karikatür ve  eðitim. Bunu bir çok

kiþi tam anlayamýyor?

H.E.- Yaþam içinde hep bir yerlere ulaþmak

isteriz. Didinir, çalýþýr ve uðraþýr dururuz. Böy-

lece olumlu, olumsuz pek çok þeyle karþýlaþýr,

çýkýþ yolu ararýz.

Karikatürün önemi buradadýr. 

Yaþamýn anahtarýdýr karikatür.

Günlük iþlerimizde ;  yolda, okulda, ve evde

aradýðýmýz çözümler vardýr. Gün olur altýndan

kalkamayýz güler geçeriz. 

Böyle anda gülümsemektir karikatür. 

Yaptýðýmýz ödevlerde; tarihte, fizikte, mate-

matikte vb. sonuca varmak  isteriz, çözümler

üzerinde düþünürüz. 

Burada düþünmedir Karikatür.

Her zaman iyiyi düþünür, doðrunun ardýnda

koþarýz: Sonuçta güzeli buluruz.

Ýþte karikatür; düþünme içerisinde gülerek

güzellikleri bulma bulma sanatýdýr.

Amacýmýz, karikatürün   ciddiyetsizlik, sulu-

luk deðil; insan düþüncesini geliþtiren, güzele

yönelten, ahlak kurallarýna deðer veren, kötü-

lükleri reddeden  ve doðruyu bulmaya  yara-

yan bir ders olduðunu  ortaya koymaktýr.

Karikatür zekayý geliþtirir, olaylar arasýnda

neden-sonuç iliþkisi kurarak  kötüleri benim-

semez ve eleþtirir.

Bu eleþtirici kýrýcý deðil, yapýcýdýr.

Böylece öðrencilerimizdeki düþünme yete-

neði geliþmekte, sonuca varmak için ele alý-

nan konunun nedenleri üzerinde durularak

tatlý bir mizahla amaca ulaþýlmaktadýr.

Burada þunu açýkça belirtmek istiyorum:

Karikatürü yavan, bayaðý ve sululuk olarak

deðil; ciddi ve ahlaki deðerlere önem veren bir

güzellikler sanatý olarak görüyorum.

Karikatürü sýradan bir eðlencelik deðil, kiþi-

leri iyiye yönelten bir eðitim aracý olarak görü-

yorum. Ýþte bunun için karikatürün eðitimde

kullanýlmasý gerektiðini iddia ediyorum. Ýddi-

adan da öte bunu Almanya' da  uygulayarak

gösteriyorum.

A.K.U.- Tatlý bir sohbet oldu, teþekkür

ediyorum. Ýlave etmek istediðiniz bir þey

var mý?

H.E.- Ben teþekkür ediyorum. Sohbetimizi

okuyacaklara da saygýlarýmý sunuyorum.
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vet lebelüpçüler. Bugün si-

yaset yok, politika yok ne

var? Aþk, acý, sýzý, kahra-

manlýk, sex veeeeeeeee iþ-

te eski türk filimleri. Metanetinizi

muhafaza ediniz. Tanrýdan umut

kesilmez. Biz yine yazmaya devam

ederiz. Dedik ya yazýyoruz, kaðýt bitti

kalem tükendi yok. Lütfen haddinizi

biliniz. Bizim yazdýklarýmýzý okuyu-

nuz okumakla kalmayýp düþününüz.

Ya nedense  eski Türk filmlerinden

bahsederken hepimizin yüzünü bir

tebessüm alýr. Nedense küçümseriz onlarý gü-

leriz en aðlanacak sahneye. Tanrým ne kadar

bedbahtým. Bu durum beni çoook  üzüyor. Bu

nedenle hem vicdanýmý  rahatlatmak, hem de

yýllar öncesinin filmlerine olan bence borcumu

ödemek için yazýyorum bu yazýyý. Ne borcum

mu var? Ben aþký onlardan öðrendim, ben ay-

rýlýðý onlardan öðrendim, ben hayal kurmayý

onlardan öðrendim, ben adaleti onlardan öð-

rendim. Tabiiii Aydemir Akbaþ aðabeyimden

öðrendiklerim cabasý.Yaaaa borçta çok yaz

babam yaz.

Sizi ebediyete kadar bekleyeceðim diyesi

geliyor insanýn, Mete Ýnselel'e,

Ayhan Iþýk'a, Sermet Serden-

geçti'ye, Cüneyt Arkýn'a, Tür-

kan Þoray'a Fatma Belgen'e ve

daha nicelerine.

Bu filmleri seyrederken hep

bir abartý hissederiz. Hatta Cü-

neyt aðabeymin Karamurat'ýný

seyrederken “e yuuuh olmaz

be” deriz. Ama Rambo da ayný

o da eee yuuuh olmaz bee'ler-

den. Deðil mi? (Bak demiþtik

ama lebelüp baðlar Rambo'yu

bir yerinden eski türk filmlerine diye.) Onun

farký biraz teknolojik. Tabi Cüneyt aðabeyim-

den yýllar sonra çevirmiþ o filmleri. Yoksa ne

teknolojisi lütfen Cüneyt aðabeyime laf etme-

yin. Yoksa baþlar yine benim de senin yaþla-

rýnda bir oðlum vardý diye. Hatýrlarýz ya eski

günler o aþklarý gözlerimiz dolar bu dolma sa-

nýrým kýrkýndan sonra baþlýyor nedense. Ma-

zerette hazýr. Neden aðlýyorsun diyenlere;

hayýr aðlamýyorum yavrum gözüme toz

kaçtý. E birde Rambo'nun memleketi farklý ta-

bi. Hani þu dünyanýn demokrasi süvarisi olan

müttefikimiz var ya. Ya adamlar her þeyi pa-

BÝLÝN BAKALIM BUNLAR NE?
Fýrçana bayýldým boyacý (1978) 
Seviþerek ölenler (1975) 
Ayýkla beni Hüsnü (1975) 
Ye beni Mahmut (1975) 
Zýmbala Bilal (1975) 
Öttür kuþu Ömer (1979) 
Kokla beni Melahat (1975) 
Kokla ama kopartma (1975) 
Hasan almaz basan alýr (1975) 
Bu baba baþka baba (1975) 
Ben armudu diþlerim (1975) 
Þipþak basarým (1975) 
Ýþte kapý iþte sapý (1975) 

Lebelüp
ÞÝMÞÝR TERSBAKAN

E

TANRIM NE KADAR BEDBAHTIM !
"Üstlendiðin vazife çok mühim Þimþir, 
fekat layýkýyle yapacaðýndan eminim."
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zarlýyorlar. Ramboyu bile pazarladýlar ve iki

kuruþ oldu Cüneyt aðabeymin karizmasý. Bun-

lar bu iþlere film pazarlayarak mý baþladýlar,

demokrasi pazarlayarak mý? Al iþte sana bir

konu daha. Kafayý yor gene yaz babam yaz.

Bak yine beynimiz dömeye baþlayacak. Beyni-

miz dönünce de siyaset yapacak. Uzatmaya-

lým ve dönelim filmlerimize. Yazý iþleri müdürü-

müz bana dedi ki "üstlendiðin vazife çok

mühim Þimþir, fekat layýkýyle yapacaðýndan

eminim." Ben de bu gazla yazmaya devam

ediyorum. Ama bu demokrasi süvarisinden

þüpheleniyorum. O benim vazifemi layýkýyla

yaptýðýmý düþünmüyordur. Hele bir de memle-

kette özelleþtirme var. Ev satýlýyor, fabrika sa-

týlýyor, medya satýlýyor ya bizim dergiyi de müt-

tefikler alýrsa vay halime. Neyseeee boþver

yaz babam yaz. Müttefike de yaz , filme de

yaz, memlekete de yaz. Eski türk filmlerine

olan borcumu ödemek ve müdürümün bana

verdiði görevi layýkýyla yapmak için, yaaaazzz.

Þimdi eski türk filmlerini de üçe ayýralým. Na-

sýl mý çok basit; komedi filmleri, aþk filmleri,

seks filmleri. Ve bakarsanýz eðer her dönemde

bunlardan birinin aðýrlýðý olmuþtur. Kimi dö-

nem her yer komedi filmleriyle dolmuþ, kim dö-

nem de seks filmleri salgýný baþlamýþtýr. 

Hatýrlarsýnýz deðil mi komedi filmlerini. Hep

bir zengin adam ve köþkü, aile fertleri oðlu ký-

zý ve hizmetçileri, þöförü, aþçýsý. Ve tabi kötü

adam ve kadýn. Konu hep aynýdýr. Kötü iki kiþi

hariç hepsi melek. Biraz salaklar, biraz yaký-

þýklýlar, biraz güzeller, biraz yaþlýlar, biraz ço-

cuklar. Sonralarý köyden gelenler Kemal Su-

nalar … ha yeri gelmiþken Kemal Sunal'ýn türk

sinemasýna bir hizmeti daha var dikkatlerden

kaçan. Biz Kemal'i hep yakýþýklý, duygusal, ba-

zen gözleri kör, bazen çapkýn bir adam olarak

bilirdik. Bu hep böyleydi. Kemak Sunal geldi

de bu imajdan kurtulduk. Yoksa her türk filmin-

de bir Kemal arýyorduk.

Eðer bir film tuttuysa isim deðiþtirip deðiþtirip

yeni filmler çekilmiþtir. Þimdi bakýn film  isimle-

rine ne kadar kafiyeliiii,

Ben bir kanun kaçaðýyým (1966) 

Ben bir sokak kadýnýyým (1966)

1966 lardayýz kötü olmak güzel sanýrsam ve

isimler de öyle. Hani masum kaçaklar, masum

kadýnlar istemeden düþülmüþ hayatlar.

Günahýný ödeyen kadýn (1969) 

Günahýný ödeyen adam (1969) 

Günahlarýný kanlarýyla ödeyenler (1969) 

1966 larda ise sanýrým günahlar ön planda.

Günahkar adam varsa kadýn da var tabi. Ve bu

yeni bir film demek. E tabii günahlarý ödeme-

nin yollarý da var. Nakit, çekle, senetle ve film-

lerimizde kanla. 

Ýyi döverim kötü severim (1972) 

Acý severim tatlý döverim (1975) 

Burada iþ biraz karýþmýþ bilmece gibi olmuþ.

Kimin nasýl sevdiði ve dövdüðü konusu muam-

ma. Ama dikkati çeken bir þey var ya iyi yada

tatlý dövülüyor. Bu dövüþ nasýl bir þeyse saný-

rým güzel. Yada hani bizim demokrasi müttefi-

kimiz gibi hem öldürüyorsunuz hem de de-

mokrasi sunuyorsunuz. Aslýnda biz bu yolu
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70'lerde keþfetmiþiz de takip ede-

memiþiz. Geliþtirememiþiz.

Ölümünü kendin seç (1971) 

Ölmeden tövbe et (1971) 

Mezarýný kaz beni bekle (1971) 

Ýpini boynunda bil (1971) 

Ve silahýný çekti (1972)

Yine yetmiþler ve yine ölüm ama

bu sefer ölümle ilgili tercihler var,

ölmeden önce yapýlacaklar var.

Seçim yapýyorsun, tevbe ediyor-

sun, mezarýný kazýyorsun, ipini

boynuna geçiriyorsun ve yetmedi

silahýný çekiyorsun. Ýþte ölüm bi-

zim usulden …

Vur vur kaç kaç (1972) 

Vurma zalim vurma (1972) 

Fýrçana bayýldým boyacý

(1978) 

Ve onu vurdular (1973) 

Ölümle seviþenler (1972) 

Seviþerek ölenler (1975) 

Ayýkla beni Hüsnü (1975) 

Ye beni Mahmut (1975) 

Zýmbala Bilal (1975) 

Ýsmet bu ne kýsmet (1978) 

Öttür kuþu Ömer (1979) 

Kokla beni Melahat (1975) 

Kokla ama kopartma (1975) 

Hasan almaz basan alýr (1975) 

Bu baba baþka baba (1975) 

Ben armudu diþlerim (1975) 

Þipþak basarým (1975) 

Ýþte kapý iþte sapý (1975) 

Yüzme bilmiyorsan iþin ne aðaçta (1978) 

Bak iþte 1972-1979 arasý ve özellikle 1975

lerde artýk iþ belden aþaðýya inmiþ. Vurmak,

zýmbalamak, öttürmek temel iþlevler haline

gelmiþ. Hüsnü, Mahmut, Melehat, Hasan te-

mel adamlar ve kadýnlar. Aslýnda bu yýllar

memleketimizde sað sol kavgalarýnýn çok art-

týðý, sürekli hükümet bunalýmlarýnýn olduðu yýl-

lar. Demek ki iþler kötü gidince sinema sektö-

rümüz  çözümü sekste bulmuþ. Ne sað ne sol

seviþ babam seviþ. Vur, zýmbala, öttür, kokla,

fýrçala … yaz babam yaz iþte.

Bugün böyle  o gün öyleeee.

Bir kemal vardý filmlerde 

- Bizim gibi insanlar þeref-

leri için yaþarlar, namuslarý

için ölürler. Ama sen bunu

anlayamazsýn.

- Olmadý Neriman, yapa-

madým.. Seni unutamadým.

- Saadet dolu yuvamýza ka-

ra bir gölge düþürdün.

- Sen arkadaþýmýn askýsýn.

- Evlenince pembe panjur-

lu bir evimiz olacak.

- Ben kör bir gencim, ha-

yatimi keman çalarak kaza-

nýrým. Rica ederim duygula-

rýmla oynamayýn.

Derdi gözlerimizin içine ba-

karak. Hep duygulandýrýrdý bizi yaþýkýþýklý

genç. Ama konuþurken neden her cümlenin

baþýna "n" koyardý hala anlayamadýk.

Bir de afacan çocuklar dolaþmaktadýr filmler-

de. Sevimli, yaramaz ve hep terkedilmiþ, ba-

basýný annesini kaybetmiþ evlatlýk verilmiþ ço-

cuklar. Ýçlerinde hiç normal bir aile çocuðu

yoktu. Sanki memleketimizde normal aile yok-

tu. Onlarda filmlerde hep aþaðýdaki cümleleri

sayýklarlardý.

- Anneciðim, ben bu amcayý çok sevdim.

Ona baba diyebilir miyim?

- Bana annemi tekrar anlatýr mýsin baba-

cýðým? Senin annen bir melekti yavrum.

- Bu resimdeki amca kim anne?

- Neden aðlýyorsun anneciðim? Hayýr

yavrum aðlamýyorum. Gözüme toz kaçtý.

- Söyleyemedim anne, babamýn simitçi

olduðunu yine söyleyemedim !

Eee tabi birde has kadýnlar vardý. Hani güzel

mi güzel, iyimi iyi, melek mi melek, ama kade-

ri kötü. Her iþinde bir terslik çýkan. Bir saatlik

filmde on vukuatla uðraþan. Kadýnlar onlarda

gözlerimizin içine bakarak sýralardý cümleleri.

- Hayýr siz kovmuyorsunuz, ben vazifem-
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den istifa ediyorum.

- Aman tanrým, göremiyorum... Göremi-

yorum.. Kör oldum.

- Görüyorum... Görüyorum..

- Vücuduma sahip olabilirsin ama ruhu-

ma asla.

- Hayýr Tamer... Olaylar sandýðýn gibi de-

ðil.

- Hayýr.. Hayýr.. Tertemiz hislerimle oyna-

dýn benim.

- Çocuðumun ameliyat parasý için yaptým

herþeyi.

- Demek aþkýmýz bir yalandý.

Ya iþte eski türk filmlerimiz. Replikler, film

isimleri, artist isimleri koca bir dünya. Hani ya-

zacaksýn her repliðe on satýr. Yazacaksýn her

afiþe on satýr. Yazacaksýn her isme on satýr.

Düþünsenize "kokla ama kopartma" gel de

bu film ismine yazma. Ýnsan destan yazar be-

ee. Neyi kokluyorsun da neyi kopartmýyorsun.

Gelin bu koklamayý üçe ayýralým , ee hadi baþ-

lamýþken kopartmayý da üçe ayýralým dese-

eemmm. Al sana kafa kopartmaca konu. Yaz

da yaz bakalým. Gelin çalýþalým. Bahçede bir

gül. Yavaþ adýmlarla yaklaþýn hafifçe elinizi

uzatýn okþar gibi yapýp burun deliklerinizi yak-

laþtýrýn iki defa nefes alýn. Bahçývanýn sesi gel-

sin "sakýn goparma haaaa". Nasýl ilk senaryo?

Karþýnýzda güzel bir bayan yaklaþýn ona sevgi

kokan bir edayla elinizi uzatýn sol omzuna

doðru, burun deliklerinizi yaklaþtýrýn 45 dere-

celik bir açýyla sað boynunun üst kýsmýna doð-

ru tam koklayacakken kýzdan bir çýðlýk "kokla

ama koparma" sol omza giden elinizin par-

maklarýný çýkarýn þimdi kýzýn küpelerinden. Bu

senaryo da fena deðil.   Neyse devam etmeye-

lim bence bunun nereye gideceði belli deðil.

Bir altta bir üstte baþý boþ eller gibi dolaþýyor.

Ne demek istedim ben anlayan varmý? Anla-

sanýz da yazdým anlamasanýz daaa. 

Ya müdür kýzacak gene yazý uzun oldu val-

la. Memleket meselelerin de bile yazamamýþ-

týk bu kadar. Sanýrým iki sayý olur bu. Artýk yað-

cýlýk bana kalmýþ. Adam müdür bi þekilde ikna

etmek lazým. Zaten her yazýda onu yazýdaki

bir noktayla baðlýyorum adam hasta oluyor.

Gelde "iþte sapý, iþte kapý" yý yazma . ama

yazmayalým.

Evet lebelüp okurlarý artýk bu sayýlýk bu ka-

dar. Sevdiyseniz devam ederiz bir ara eski türk

filmlerine. Yine beynimizi döndürür açýlýrýz

ufuklara. Size de demiþtik ya PARAyý üçe ayý-

rýn diye ,gelecek sayýda para var. 

N'allahým...sen sen ...bu ses n'olamaz...

Evvveet bu ses bu ses PARA sesi duydunuz

muuuu?

NOT: TÜM KOYU RENK YAZILI OLAN

CÜMLELER TÜRK FÝLMLERÝNDEN ALIN-

MIÞTIR. GERÇEKTÝR BÝREBÝR. SAHTE UY-

DURMA SANMAYIN. TÜM FÝLM ÝSÝMLERÝ

DE TARÝHLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE GERÇEKTÝR.
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Merhaba Hakký Bey,

Öncelikle çalýþmalarýnýzý yakýndan takip ediyorum ve gurur duyuyorum. 2. sayýmýzda çok
zengin içerikli bir dergi olmuþ. yelpazeyi geniþ tutmanýz ve kaliteli tasarým ve yazýlarla dol-
durmanýz þaþýrtýcý ve güzel. 

Benimde bir katkým olsun diye sitenize reklam vermek istiyorum. Bu konuda sizden bilgi
talep ediyorum. 

Baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Saygýlarýmla

Arif Cen

Kýbrýs Butik Otel Müdürü

www.kibrisbutikotel.com

sizden gelenler
Sevgili Hakký Uslu Bey'in þahsýnda,

www.bizdergi.com'un doðumu için heye-
canlanan, emek ve katký koyan bütün dost-
lara tebriklerimi ve teþekkürlerimi sunuyo-
rum.

Eminim ki, millî kültür açýlýmlý bu dergi ko-
nunun öncülüðünü yapan heyetinizce mutla-
ka seviyeli ve kaliteli bir yayýncýlýk anlayýþýný
sürdürecektir. 

Bu oluþum bir süre sonra kendisine hedef
seçtiði konuda önemli birikimler de saðlaya-
caktýr. Bu birikimler hem gelecek nesillere bir
emanet, hem de milli kültürden beslenmek
isteyecek sanat erbabý için mümbit bir mal-
zeme zenginliði sunacaktýr.

Kaliteli bir yayýncýlýðýn beraberinde saðla-
yacaðý önemli kazanýmlardan birisi de bir sü-
re sonra kaliteli bir okur kitlesini oluþturacaðý
gerçeðidir. Çünkü seçici okuyucu biraz da
güvendiði dost okurlarýn tavsiyesi üzerine
yeni okumalara yönelecektir.

Bu baðlamda ben þahsen  ciddi okur kim-
likleri olduðuna inandýðým www.bizder-
gi.com'un okurlarýný da tebrik etmek istiyo-
rum.

Sözün burasýnda böyle güzel bir oluþum
içerisinde bizim duygularýmýzý paylaþma
imkâný verdiðiniz için de þahsýnýzda heyeti-
nize ayrýca teþekkürler ediyorum.

Þerif KUTLUDAÐ

Pamukkale Üniversitesi 

Öðretim Görevlisi / DENÝZLÝ

tebe

Sayýn Hakký USLU

Derginizin 2. sayýsýný internet ka-
nalýyla inceledim tek kelimeyle HA-
RÝKA olmuþ.

Yayýnlarýnýzýn bu þekilde baþarýyla
devam etmesini dilerim.

Hüseyin ÇÝMEN

www.belirtiyorum.com 
Köþe Yazarý ve Ýzmit Muhabiri

Hakký Bey merhaba,

Ekoloji Dergi Grubu olarak, büyük
bir emek mahsulü olduðu her halin-
den belli olan derginizi tebrik ediyor,
yayýn hayatýnda baþarýlar diliyor ve
uzun ömürlü olmasýný temenni edi-
yoruz. Ekoloji Magazin'i e-dergiler
kapsamýnda sitenize eklediðiniz için
de ayrýyeten teþekkür ediyoruz.

Emeði geçen herkese selam ve
sevgilerimizle.

Prof. Dr. Zafer Ayvaz 

Editor of Ekoloji Magazin  
Ege University Chem. Eng. Dept. 

35100 Bornova Izmir Turkiye 
Tel.:+90 232 388 4000(ext. 2287) 

Fax.:+90 232 388 7600  
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Öncelikle baþarýlar diliyorum, bu fikri or-
taya atan, destekleyen ve gerçekleþmesi
için uðraþan herkese: 

Öncelikle çok olumlu buluyorum ama iki
sayýdýr yazmak istediðim þeyleri yazmaya
karar verdim. 

Önce olumlularý söyleyeyim;

Öncelikle basýlan sayýlarda kalite yü-
zünden fotoðraflar kör ve ayrýntýlar olmu-
yordu,sanalde ise ayrýntýlar güzel, yalnýz
bazý fotoðraflar genede flu gibi, fotoðrafýn
kendi kalitesinden mi dedim, fotoðraflar
çok önemli bence derinlik ve nostalji on-
larla saðlanýyor.

Ýstediðin kadar sayfa olabilir, tanýtýmlar-
da iyi. Mesela Ýsmail Yakýt abimizin kita-
plarýnýn Ötüken’de yayýnlandýðýný öðren-
dim.

Ayrýca iletiþim kolaylaþýyor ama özünün
genede Kýzýlcabölük olmasýný unutma-
mak gerek.

Eksikler bence :

Sayfa okumak zor, kaydýrarak yapýlýyor,
pencere olmalý bence, týklamalýsýn tümü
açýlmalý, böyle baþý kaçýyor sonuna gidin-
ce

Haber kýsýmlarý az, muhabirler lazým
gönüllü.

Hepinizi saygýyla öpüyorum

Dr. Ali YAKIT

Deðerli Hocam,

Derginizi ilgiyle takip ediyorum.

Oldukça keyif aldým.

Emeði geçen herkesi sizin þahsýnýzda
kutlar, baþarýlarýnýzýn artarak devam
etmesini temenni ederim.

Unutmadan, Dinçer Eþitgin’e sýký kale-
mi için ayrýca teþekkürler.

Sevgi ve dostlukla saygýlarýmý iletirim.

Muhammet Bakýr

Karikatürist-Öðretmen / Ýstanbul

Sevgili Hakký, sevgili Mehmet, sevgili Ka-
dir,

Üçünüzü de yürekten kutluyorum. Bu hý-
zýnýzýn kesilmemesini diliyorum.

Selam ve sevgilerimle.

Ertan GÜRGÜN

Merhaba USLU kardeþler..

Abi Uslu'yla tanýþtým 1986-87 yýllarýn-
da... Ýzmir'de ev arkadaþý olarak bir yýla
yakýn ayný kaderi paylaþtýk. Soyadý gibi
uslu efendi adam gibi adam...

Gýcýk dergisi, Karikatürlü yýllar.... 

Gençliðimizin en güzel yýllarý...

Az görüþsekte hala o sýký dostluðumuz
devam etmekte...

Uslular BÝZ'le karþýmý çýktýlar. 

Pek uslanmýþ deðiller yani.

Bu delilikleri Ýzmirde biz de mizah dergi-
si olarak birkaç defa denemiþtik

Uslandýk.

USLU kardeþler USLANMADI..

Hep ayný çizgide

Gönül vermiþ olarak

Deðerlerine sahip çýkarak

Emek vererek

Karþýlýksýz....

bÝZ býrakarak

Kardeþ uslu taze kan, enerjik yetenekli

siz BÝZ USLANMADIK yani...

sizli BÝZli devam..

e-derginiz BÝZ'e uzun ömürler diliyo-
rum...

Kalemine ve emeðine kuvvet Hakký
kardeþim.

Selamlar

Halil Ýbrahim Yýldýrým

demoadvertisingagency

graphicdesigner&illustrator

halil@demoart.comt



YAYIN ÝLKELERÝ

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

dergidir. Her ayýn ilk günü çýkmasý plânlanmýþtýr. 

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

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

kýrý olmamak þartýyla her tür çalýþma gönderilebilir. 

w Gönderilen çalýþmalarýn içeriðinden eser sahibi sorumludur. Yayýn ku-

rulu yazýlarda deðiþiklik yapabilir. 

w Gönderilen eserlerde alýntý yapýlmýþ ise eser sahiplerinin yaptýklarý alýn-

týlarý belirtmeleri zorunludur. Referans belirtilmeden yapýlan alýntýlarýn

sorumluluðu her durumda eser sahibine aittir. 

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

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

malýdýr. 

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

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

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

yayýmlanacak çalýþmalarý için telif ücreti talep etmeyeceklerini kabul

etmiþ sayýlýr. 

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

kuruma hakaret niteliði taþýmamalý, herhangi bir bireyi ya da topluluðu

küçük düþüren, rencide eden ve küfür içeren nitelikte olmamalýdýr. 

w Dergimize, yazýlarýn yanýsýra yukarýdaki kurallara uymak þartýyla her tür

görsel öðe ve tasarým çalýþmasý gönderilebilir. Ancak özellikle Kýzýlcabö-

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

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

gulanmamýþ olmasýnýn daha yararlý olabileceði düþünülmektedir. 

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

ma gönderenler/gönderecekler bu kurallarý kabul etmiþ sayýlýr.




