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akmanýn ve görmenin farklý kavramlar olduðunu en güzel doð-

rulayanlardan biri sanýrým sanatçýlar. Güzel ya da etkileyici bir

fotoðrafla karþýlaþtýðýmýzda, genellikle kendimizi ona çok uzak

buluruz. Sanki bizim yaþadýðýmýz çevre dýþýnda farklý güzellik-

ler, hüzünler ya da yaþantýlar vardýr ve onlarýn bir yansýmasýdýr o kare.

Oysa her sanat eseri toplumun içinde þekillenir, oluþur, hayat bulur. O

eseri bize uzak kýlan bakmakla görmek arasýndaki farktýr. Günlük haya-

týmýzda sürekli var olan, sýk sýk baktýðýmýz þeyleri görememektir baþka

deyiþle. Bakarken biraz daha ayrýntýya inebilsek ne zenginlikler keþfe-

deriz gördüklerimizde. Evren, varlýðýný ve zenginliðini ayrýntýlarda gizli-

yor. Önemli olan onu görmek ve yaþamak. 

Ýþte görmeyi bilen insanlardan biri de bu sayýdan itibaren dergimizden

takip edebileceðiniz Ýbrahim Aydýn. Genç yaþýna raðmen özgün eserler

veren Ýbrahim Aydýn’ýn objektifiyle yakaladýklarýný beðeniyle izleyeceði-

nizi umuyoruz. Her sayýmýzda bir konu baþlýðý altýnda bütünleþtirdiði ka-

releriyle bizlere gör(ebil)menin zevkini yaþatacak Ýbrahim Aydýn. 

Bu sayýmýzdaki fotoðraflar öyle çok uzaktan deðil. Anadolunun þirin

bir kasabasýnda (Denizli-Kýzýlcabölük) günlük yaþamdan ve mekândan

yakalanmýþ anlar. Ýbrahim Aydýn kardeþimize gözüne ve gönlüne saðlýk

diyor, her ay çalýþmalarýný “Biz” okuyucularýyla buluþturacak olmanýn

mutluluðunu yaþýyoruz. 

*** 

Dergimizin ilgiyle izlenen diðer bir bölümü de Prof. Dr. Ýsmail Yakýt ho-

camýzýn ebced sanatýyla önemli olaylara düþürdüðü tarihler. Sizlerden

de tarihler geldikçe hocamýza ulaþtýrýyoruz. Eðer sizin için önemli olan

herhangibir tarihi (doðum, evlilik, sünnet, ölüm vb.) kalýcý kýlmak isterse-

niz, adýnýzý, soyadýnýzý, tarihi ve o tarihte ne olduðunu mail yada tele-

fonla bize ulaþtýrmanýz yeterli. 

*** 

Eylül ayý, Ýslâm alemi için ayrý bir önem ve lezzet taþýyor. Ramazan

bayramýnýzý þimdiden kutluyor, geçmiþte yaþanan güzelliklerin, örf ve

adetlerin tekrar canlandýrýldýðý, kaynaþmanýn, dostluk, barýþ ve sevginin

egemen olduðu bir bayram diliyoruz hepinize. 

Ayrýca, yeni eðitim-öðretim yýlýnda, tüm öðretmenlerimize, öðrencile-

rimize ve ailelerine de baþarýlar diliyoruz.

Yeni sayýmýzda buluþuncaya kadar hoþçakalýn. 
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u sayýmýzda Kýzýlcabölük'ten
bahsetmek istiyorum. Hatýralarý-
mýzýn dolu olduðu, doðduðum,
büyüdüðüm yerden. Artýk 43 ya-

þýndayým ve geri dönüp baktýðýmda haya-
týmda, kiþiliðimde Kýzýlcabölük önemli bir
yerde. 43 yýldýr tüm kurban ve ramazan
bayramlarýný bu kasabada geçirdim. Hem
de zorunluluktan deðil büyük bir zevkle.
Benim için dini bayramlarýn bir anlamý da
üç dört gün Kýzýlcabölük'le birlikte olabil-
mektir. Acýpayam Tavas makasýný geçin-
ce þivem deðiþir benim. Neden bilmiyo-
rum sanýrým o nokta Kýzýlcabölük'e yak-
laþtýðýmý hissettiriyor bana. 

Bu yazýmda nostalji yapmayýp bugünün
Kýzýlcabölüðünü yazmak istiyorum. Ýyisiy-
le kötüsüyle. Düþünebildiðimce, görebildi-
ðimce ve hissedebildiðimce.

Kýzýlcabölük benim bildiðim dönemlerde
hep tekstille haþýr neþir oldu. Bir tekstil
memleketi idi. Hatýrlayabildiðimce çarþaf
ve gömleklik dokuyarak baþladý bu iþler.

Genelde hep birilerine fason çalýþýldý. Ev-
lerdeki iki üç tezgahla fason çalýþarak
tekstil memleketi oldu bu kasaba. Hatta o
kadar tekstil memleketi oldu ki verimli
arazilerimiz bile tam olarak ekilip biçilme-
di. Yani tarým geri planda kaldý. Bir süre
sonra iþi iyi gidenler Denizli ve Ýstanbul'a
gittiler. Aslýnda bu oldukça iyi bir geliþ-
meydi. Çünkü bu Kýzýlcabölüðün dýþa
açýlmasý ve yeni ufuklarý fark etmesi de-
mekti. Eðer ana sektör tekstil ise burada-
ki geliþmeleri takip edebilmesi ve kendini
yenileyebilmesi demekti. 

Aslýnda bir dönem belki bu yaþandý da.
Kasabada bir iyilik ve rahatlýk söz konusu
idi. Çünkü iyi kötü herkes bir þeyler üretip
karþýlýðýný alabiliyordu. Dýþarýdaki hem-
þehrilerimizde kasabayý boþ ve iþsiz bý-
rakmýyorlardý. Gerçi bu zaman zaman ka-
sabamýzda iþte onlar bizleri sömürüyorlar
gibi yorumlandýysa da bu sadece olaðan
bir insan tepkisiydi. Onlarýn kasabaya
saðladýklarý iþi inkar etmek yanlýþ olurdu. 

çýnaraltý
MEHMET FEVZÝ YENÝÇERÝ

B

Bir süre sonra iþi iyi gidenler
Denizli ve Ýstanbul'a gittiler. Aslýnda bu
oldukça iyi bir geliþmeydi. Çünkü bu
Kýzýlcabölüðün dýþa açýlmasý ve yeni

ufuklarý fark etmesi demekti. Eðer ana
sektör tekstil ise buradaki geliþmeleri

takip edebilmesi ve kendini 
yenileyebilmesi demekti. 

”

“

KASABAM



Ama Kýzýlcabölük'te bence hep üç konu
eksikti. Birincisi bir lider, ikincisi yenilen-
me ve üçüncüsü de birliktelik.  Tekstil sek-
törü gezici bir sektördür. Bir ülkeye, bir ile,
bir kasabaya gelir ve 20-30 yýl iyilikler
içersinde devam eder. Ama sonrasýnda
baþka bir ülke, baþka bir il, baþka bir ka-
saba çýkar ve geçmiþteki o hareket azalýr.
Tamamen hiçbir zaman ölmese de eski
hali kalmaz, kendini yenileyebilen ve pa-
zarý iyi koklayanlar devam eder diðerleri
yavaþ yavaþ sektörden silinir.

Bazý eksikler var demiþtim. Özellikle ka-
saba ve köy gibi yerlerde önde bulunan
insanlar çok önemlidir. Çünkü nüfus azdýr
ve herkes birbirini tanýr. Ve insanlarýn bir-
birlerini etkilemesi kolaydýr. Bu lider de
genelde Belediye Baþkanlarý ya da muh-
tarlar olur. 

Aslýnda muhtarlarý ve belediye baþkan-
larýný lider olarak görürseniz birliktelikte

hemen bunun yanýnda gelir. Muhtar he-
yetinin veya encümenin de birlik içinde
çalýþmasý muhtara veya baþkana güç ve-
rir. 

Kýzýlcabölük'te ben hep bu liderliðin ve
birlikteliðin saðlanamadýðýný gördüm. Bu-
nun yanýnda ürünlerin pazarlanmasýnda
da hep klasik Pazar metodu  kullanýlmýþ-
týr. Ne ambalaja ne isme önem verilme-
miþtir. Bir de hep birilerinin yaptýðýný diðe-
ri daha adi ve ucuza yaparak taklit etmiþ-
tir.

Tabi bence en önemli unsurlardan birisi
de eðitime verilen önemin son yýllarda ol-
dukça düþmesi de Kýzýlcabölük'ün geliþ-
mesinin önündeki en önemli engeldir. 

Bir diðer konu da kasabamýzý tanýtýrken
hep tekstilden bahsederiz. Aslýnda kasa-
bamýzdan yetiþen sanatçýlar, bilim adam-
larý oldukça çoktur. Bunlarýn vatandaþa

5eylül/08 Yýl: 1 Sayý: 4

Kýzýlcabölük’ten Genel Bir Görünüm (Fotoðraf: Kerim Beþiracý)
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tanýtýlmasý gereklidir. Çalýþmalarýnýn
eserlerinin kasabamýzda duyurulmasý, bu
kiþilerin belirli aralýklarla kasabamýzda va-
tandaþlarýmýzla buluþturulmasý çeþitli
sohbetlerin yapýlabilmesi oldukça güzel
olurdu.

Mesela kýzýlcabölük'te yine müze açýla-
cak. Müze deyince ne yapýyorlar tekstille
ilgili eski makinalar, dokumalar v.b. ürün-
leri sýralýyorlar ve müze bu. Peki bu mü-
zede Kýzýlcabölüklü sanatçýlar, yazarlar,
çizerler için yer ayrýlýyor mu, onlarýn eser-
leri sergileniyor mu?  Tabiî ki hayýr çünkü
bunlarý düþünebilmek için okumak gerek-
li, sanatla ilgilenmek gerekli. Görüþ açýnýz
sadece sizi yönlendiren ve tek hedefi pa-

ra olan konular dýþýna çýkamasa bunu za-
ten yapamassýnýz. Tekstil ,turizm , Avrupa
birliði projelerinden gelecek paralar kim
düþünür kim yönlendirir bilmem ama ön-
celikle yaþadýðýnýz yeri tanýyacaksýnýz, in-
sanlarýnýn karakterini bileceksiniz, kabili-
yetlerini bileceksiniz ki proje üretesiniz.
Kendiniz birlik olamasanýz Avrupanýn bir-
liðinin size faydasý olmaz.  

Umarým bundan sonra Kýzýlcabölük için
gerçekçi ve yapýlabilir projeler oluþturulur.
Ýnsanlarý olmayacak hayallerle , Kýzýlca-
bölük kültürüne ve yeteneklerine  uyma-
yan projelerle uðraþtýrmak yerine, daha
saðlýklý ve insanýmýza gelir kapýsý olabile-
cek yollar bulunur.

Bir Dokuma Atölyesi
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VVe zil çalare zil çalar
Koþturur çocuklarKoþturur çocuklar
Evlerine kadarEvlerine kadar
Karýnlarý zil çalarKarýnlarý zil çalar

YYolda tablacýlarolda tablacýlar
MeleklerMelekler
Nergisler…Nergisler…
Selam verip Selam verip 
Geçer yanlarýndanGeçer yanlarýndan
Selam verip Selam verip 
Geçer yanlarýndan.Geçer yanlarýndan.

Bekler evde anne babaBekler evde anne baba
Ezan okunsa daEzan okunsa da
Sofra baþýndaSofra baþýnda
Her anne baba...Her anne baba...

Orucunu açarOrucunu açar, çok þükür!, çok þükür!
Okul önünde bekleyenOkul önünde bekleyen
Simitleri elinde kalmýþSimitleri elinde kalmýþ
Simitçi çocukSimitçi çocuk

Fotoðraf: Lale Unner
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yakut’tan tarihler
PROF. DR. ÝSMAÝL YAKIT*EYLÜL

Dr. Ýsmail Oðuz Cinbiþ'in Evlenmesine Tarihtir: 12. Eylül. 1980
Doktor Oðuz Bey'le Emine Haným nikahlandý
Dilerim mutlulukla yüzdürürler bu sefineyi
Ýþitince Yakut duayla söyledi tarihini:
"Ya Müte'âli! Mes'ud eyle Oðuz ile Emine'yi"
1980

Kýzým Rukiye Yakýt'ýn Doðumuna Tarihtir: 30. Eylül. 1974
Geldi dehre bir güzel evlâd bugün
Ömr-i fûzûn eylesin Hakk Rukiye'mi
Sâl-i Rumî'den mücevher tarihi:
"Teþrifiyle kýldý tenvir âlemi"
R. 1390                                         1974

Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu'na Tarihtir: 27-30 Eylül 1988
Vali Necati Bilican'ýn baþkanlýðýnda bizler
Görkemli bilimsel bir toplantý yaptýk Denizli'de
Geldi bir hemþehri heyecanla söyledi tarihi:
"Bugün pek muhteþem bir sempozyum oldu Denizli'de"
1408+1=1409 H.                                       1988

Ayþe Paralý Çeþmesi'nin Tarihidir: Eylül 1989
Kim yaptýrýrsa bir çeþme
Fahr-i âleme olur sevgili

Hakk'ýn divânýna varýnca da
Elbet ona gelir rahmet seli

Gelsin içsin bu çeþmeden hemen
Susuz her kimin yanmýþsa dili

Çýktý bir zât söyledi tarihi:
"Yapdýrdý Ayþe Haným sebili"
1411-1=1410 H.            1989

Çarþý Camii'nin Tecdidine Tarihtir: 1988
Hacý Bekir Aða yapmýþtý bir zaman
Buraya bir hamam, bir mescid bir de han

Zamanla ikisi kalmýþ, kalkmýþ hamam
Mescide "çarþý camii" denmiþ tamam

Ayþe Paralý Çeþmesi
(Fotoðraf: Kerim Beþiracý)
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Tek katlý ahþap oymalý bir mabetti
Her nasýlsa birileri yeksan etti

Betonla yeniden biraz istimlakla
Oldu tecdid Hacý Ahmet Paralý'yla

Çýkýp beþ vakit söylendi tarih Yakut:
"Tarihi Çarþý Camii yenilendi"
1993-5=1988

Hocazâde Mescidi'nin Yapýlýþýna Tarihtir: 17. Eylül. 2005
Baðlarda halk gayretiyle yapýlan bu mescit
Hasan Hoca'nýn önderliðinde tamam oldu

Kamu yararýna eserler býrakanlarýn
Amel defterleri dâim sevaplarla doldu

Geldi kýrklar söylediler tarihini Yakut:
"Bu sene Hocazâde Mescidi hitam buldu"
1965+40=2005

Gülsüm Tepe'nin Vefatýna Tarihtir: 09. Eylül. 1969
Gülsüm nine de gitti trafik kazasýnda
Dikkatsizliðin iþi yok akýlla fikirle

"Rabbime Þükür" adý takmýþtýk küçükken biz
Hal-i hayatý geçti hep Rabbine þükürle

Vefatýna Yakut söyledi tarih: "Ya Vahhâb!
'Rabbime Þükür'ü haþr eyle ehl-i þükürle"
1969

Mustafa Leylekoðlu'nun Vefatýna Tarihtir: 20. Eylül. 1973
Çok çekti hastalýktan Çiftçi Mustafa Amca
Gelince ecel ne yapsýn, azm etti ukbâya
Çýktý üçler söylediler tarihini Yakut:
"Bu yýl Mustafa Leylekoðlu gitti bekâya"
1976-3=1973

Tahir Demirkýran'ýn Vefatýna Tarihtir: 30. Eylül. 1981
Yakalanmýþ mide kanserine kurtulamadan vâh
Elli iki yaþýnda iken terk etti dünyâsýný
Geldi bir zat kýldý dua söyledi tarihi Yakut:
Yâ Vedûd! Tahir Demirkýran'ýn af et günâhýný
1980+1= 1981

Ali Oðlu Hacý Ahmet Yakýt'ýn Vefatýna Tarihtir: 15. Eylül. 1984
Hak rahmet eylesin genç yaþýnda Hacý Aðabey
Terk ederek bu fâni âlemi gitmiþ bakâya
Söyledi tam tarihini amcazadesi Yakut:
"Ali oðlu Hacý Ahmet Yakýt göçtü ukbâya"
1984

Çarþý Camii
(Fotoðraf: Kerim Beþiracý)
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Mehmet Duran Hýralý'nýn Vefatýna Tarihtir: (Tavaslý)16. Eylül. 1982
Belçika'da çalýþan Mehmet Duran adlý iþçimiz
Zekâsýyla göstermiþ Hýristiyanlara biz kimiz
Fabrikada çalýþýrken hergün þefi bir þeyler dermiþ
Peygamberimizin zevceleriyle hep alay edermiþ
Dayanamayýp bir gün þefine aþk etmiþ bir tokat
Yere yýkýlmýþ kâfir nerdeyse kalýyormuþ sakat
Sonunda dinî mahkemede görülmüþ davalarý
Hazýrlamýþ savunmayý davacýnýn avukatlarý
Hâkimler papazmýþ meðer, sýkýþtýrmýþlar onu
Birdenbire heyhât! Aleyhine dönüvermiþ konu
Bizimki yummuþ gözünü açmýþ aðzýný söylemiþ
Ey Hâkimler! Þimdi sözlerime kulak verin demiþ
Bugüne dek, râhibelerin toplam sayýsý nedir
Her halde birkaç yüz milyonu geçiyor deðil midir?
Hz. Ýsa'yý bekleyen evlenmemiþ bu kýzlar
Kendilerini Ýsa gelsin, alsýn diye hazýrlar
Mesih Ýsa'yý bu kadar bâkireyi az görüyor
Kilise hâlâ râhibe olacak kýzlar arýyor
Ey Hakimler! Sizde adâlet, vicdandan eser yok mu
Bizim Peygamber, biri hâriç sekiz dul almýþ çok mu?
Hâkim papazlar þaþýrýp ettirmiþler onu berat
Þef, gördüðü yerde ondan kaçmýþ, o da etmiþ rahat
Bütün bunlarý bir yolculukta anlatmýþtý bana
Bu hazýr cevaplýðýyla hayran olmuþtum ona
Ýþte bu aziz mü'min dâr-ý ukbâ'ya etmiþ rýhlet
Dilerim mahþerde Rabbimiz eder ona maðfiret
Çýktý çeharyâr-ý güzin dedi þu tarihi olsun:
"Ezvâc-ý mutahharât-ý Resûl þefaatcý olsun"
1986-4=1982

Hafýz Himmet Tatman'ýn Vefatýna Tarihtir: 23. Eylül. 1983
Hafýz Himmet Tatman Hoca da gitmiþ,
Ukbâya kim eylemiþ azm-i mînû
Söyledi Yakut vefat tarihini:
"Himmet Hafýz, himmetli ola Yâ Hû!"

Ahmet Kurþunluoðlu'nun Vefatýna Tarihtir 8 Eylül 1984
Hükm-i kaza eyleyince tecelli
Kimseler derdine bulamaz derman

Mehmet oðlu Ahmet'in hükmünü 
Eylemiþ Allah böyle bir ferman

Genç iken eyvâh yazýldý tarihi:
"Iyd-i Adhâ'nýn üçünde kurban"
1405        (1984)

Mustafa Akçakaya'nýn Vefatýna Tarihtir: 26. Eylül.1985
Seferberlik zamaný Kumkale'de savaþmýþ
Yüz yaþýný aþmýþ bir gâzi idi gitti âh

Tonton bir dede, sempatik bir ihtiyar idi
Yardýmcýsý olsun dâr-ý ukbâda ona Allah
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Çýktý üç gâzi teessürle söyledi tarihi:
Bu yýl Mýstýk Dede gitti âhirete eyvâh
1988-3=1985

Hayrullah Öngören'in Vefatýna Tarihtir: 18 Eylül. 1986
Hayrullah amca da rýhlet eyledi bugün ukbâya
Çilekeþ insanlar mahþerde hak eder lütfullahý
Çýktý bir zât söyledi târih-i vefâtýný Yakut: 
"Yâ Hakem! Ehl-i hayr ile hemhâl eyle Hayrullah'ý
1987-1=1986

Ramazan Erçelebî'nin vefatýna Tarihtir: 24. Eylül. 1986
Reis Ramazan Aðabey'in Ya Rab!
Günâhýný affýna Sen mahsup eyle

Vefatýný bir beyitle tarihledim
Ey dost al kalemi sen de hesap eyle:

"Ya Mâlike'l-mülk, dâr-ý na'îm'ine 
Ramazan Erçelebi'yi de nasip eyle"
1986

Ömer Yýlmaztürk'ün Vefatýna Tarihtir: 04. Eylül. 1994
Hacý Ömer Yýlmaztürk de vâh! Trafik kazasýnda
Göçmüþ ukbâya,özlemiþ demek adn-i bâlâyý
Geldi bir zat söyledi Yakut duada tarihi:
"Ya Kâbýz! Nasip kýl Ömer'e firdevs-i a'lâyý"
1993+1= 1994

Mehmet Yaðlýca'nýn Vefatýna Tarihtir: 09. Eylül. 1997
Dürüst bir hemþehrim daha gitti ukbâya
Dilerim ulaþýr ni'met-i kibriyâ'ya
Çýktý üçler söylediler tarihi Yakut:
"Rahmet eyle Ya Latîf! Mehmet Yaðlýca'ya"
2003-3=1997

Tahir Çýplakoðlu'nun Vefatýna Tarihtir: 11. Eylül. 1998
Tahir Çýplakoðlu Aðabey rýhlet etti bugün
Dilerim Cennet libâsýný giyer Çýplakoðlu
Çýktý üçler söylediler þu evrensel tarihi:
"Bu dehre çýplak geldi çýplak gider insanoðlu"
1988

Ramazan Çaput'un Vefatýna Tarihtir. 28 Eylül 1999
Yine bir trafik kazasý daha olmuþ vah
Çaðrýlan bir bir gidiyor alem-i ukba'dan
Çýktý iki zat esefle söyledi tarihi:
"Bu sene Kýyakçý Ramazan gitti dünyadan
2001-2 = 1999

Hacý Ýbrahim Aydýn'ýn Vefatýna Tarihtir: 17. Eylül. 2001
Hak rahmet eylesin, okul yaptýran bir hayýrsever
Sevilen bir þahsiyetti, hem de son derece saygýn
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KIZILCABÖLÜK ÝÇÝN YAZILMIÞ
EN KAPSAMLI ESER

Prof. Dr. Ýsmail Yakýt
ARÞÝV BELGELERÝ IÞIÐINDA

KIZILCABÖLÜK
Ýsteme Adresi: www.ismailyakit.com

Geldi iki dost söyledi vefat tarihini Yakut:
"Bakâya gitti hayýrsever Hacý Ýbrahim Aydýn"
1999+2= 2001

Denizli Valisi Recep Yazýcýoðlu'nun Vefatýna Tarihtir 04 Eylül 2003
Çok çalýþkan, görmedi mislin cihân
Fýrakýna gel de metânet eyle

Elim bir trafik kazasýnda yitirdik vâh
Dâr-ý ukbâ'da Rabbim Sen gark-ý nimet eyle

Çýktý üçler eyleyip dua söyledi tarih:
"Vali Recep'i Ya Rab! dâhil-i cennet eyle"
1427-3=1424       (2003)

Ýkiz Kardeþler Defne ile Asya Gökçe'nin Doðumuna Tarihtir: 19. Eylül. 2007
Ýkiz bebekleri var Evrim'le Basri'nin bugün
Defne'yle Asya'dýr adlarý, kalsýn hep izleri
Yakut dedeye söyledi tarihi gelip üçler:
"Er-Rakîb, hayýrlý mübarek kýlsýn ikizleri"
2004+3=2007

Ahmet Demir'in Doðumuna Tarihtir:21. Eylül. 2007
Necati'yle Hayriye'nin bir oðlu daha var
Ya Rab! Sen onu daðlarý delen ferhat eyle
Yakut dedesi söyledi tarihi:
"Ya Bâri'! Ahmed'i hayýrlý bir evlat eyle"
1428 H.                                          2007

Ceylin Nur Otaklý'nýn Doðumuna Tarihtir: (Uzunpýnar)27. Eylül. 2004
Hüdaverdi Otaklý ile eþi Hanife Haným,
Bir kýz evlada malik olup bugün buldular huzur
Yakut'a müjdelediler tarihi çýkýp yediler:
"Tevellüt eyledi Ceylin Nur, hayýrlý ede En-Nur!"
2011-7=2004 

Recep Yazýcýoðlu
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ARÝF BÜK
GELÝNCÝK

Seni bahara sayýyor ömrüm
Ellerinden kalkan kelebekler
Sana muhtaç özüme konuyor
Ellerin ki ellerimdeki yalnýzlýðý tutar
Ellerin ki dudaklarýndan kurtardýðý gülüþleri
Kalbime sürer.

Ah gelincik sonsuz adresim
Sana baktýkça
Seni  kokladýkça
Sende kaldýkça
Üstünden geçen kuþlar  
Çöl kumlarý taþýr gecelerime.
Geceler uzar gider, sensiz
Her gece gelir rengin ýsýnýr koynum
Her gece kalbinde soyunur ruhum
Ve her gece sahillerine inerim
Yüreðinden  kalkan gemilerin.
Hicran üþür ve ben üþürüm
Üþüdüðüm her gece yangýnlar çýkartarak
En derin kuyularda kalýr ellerim.

Ah gelincik ebedi aynam
Gözlerin, kara deliklerden gelen bir hülya gibi
Ýzini taþýrarak göklerin
Ýltica ettiðim ay'ýn arka yüzüdür
Baktýkça delice kabarýr içim

Yalnýzlýðýmýn alýn yazýsýný çalan  gelincik
Merhamet et de gönül pencereme serpil
Kalbime çakýlan sorularýn
Cevabý  koksun titreyen yapraðýnda

Seni bahara sayýyor ömrüm
Kalbimin çatlayan tomurcuklarý
Aþk için kan çekiyor damarlarýmdan
Kalbine yatýr beni
Bir seher vaktinin neþesinde uçan kuþlarýn
Sesine sýðýnan kokularla 
Uyut beni sonsuza kadar.  
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ostlarým "Bizim Köye" neden sýk
gelmediðimi hep soruyorlar. Ýþin
aslý iþlerimin çokluðu falan deðil.
Her geldiðimde býraktýklarýmdan

bazýlarýnýn eksildiðini görmek beni hüzün-
lendiriyor. Zaten Kýzýlcabölük (Bizim Köy)
benim zevklerimin ve hüzünlerimin dü-
ðümlendiði bir yerdir. 

Önce "Lambaaltý" gitti, Kocakavak'ýn
yanýndan. Sonra, Akasyalar arasýnda ku-
rulan Alca (dokuma) Pazarý, daha sonra
da "Asmalý Kahve" ile beraber bir bir yok
oldu eski alýþtýklarýmýz. 

Perþembe günleri bizim köy bambaþka
dillenirdi eskiden. Tavas'tan gelen zerze-
vatçýlarýn çýðýrtkanlýklarý hala sürer mi bil-
mem? 

Ancak, beni satýcýlardan çok alýcý duru-
mundaki kendi köylülerim ilgilendirirdi.
Eskiden kimin nesi var, kesesinde kaç ku-
ruþu var, aþaðý yukarý tahmin edilirdi. Ke-

senin içindekinin miktarý kasaplardan et
alanlarý seyrederseniz, "kes þuradan þu
kadar kilosu möhüm deðil" veya "yaðlý ye-
rinden olsun," deyiþinden hemen anlaþý-
lýrdý. Kesesi dolu olanýn pazar yerine geli-
þi de pek fiyakalý olurdu. Babasýnýn arka-
sýndan gelen oðlanýn elindeki iki sepet
kesenin durumunu ele verirdi.

Bir de pazara þöyle gelenler olurdu:

Ayakta Tavas yapýsý adi deriden (galiba,
satiyen deniyordu) bir çift bapuç isteksiz
gidiyor gibi taþ döþeme yolda takýr tukur
konuþurdu.

Beli bükük, avurtlar çökmüþ, baþ önde,
biraz da kendisini saklarcasýna bir yürü-
yüþ. Belli ki, evin ihtiyacý çok, kese boþ.
Ya alacaklýsý herkesin içinde borcunu is-
terse...

Herhalde saklanýrcasýna yürüyüþü on-
dan olsa gerek. Arpa buðday para etmi-

D

BÝZÝM KÖYDE ESKÝ
GÜNLER

bir olalým
DR. MUHARREM ÖK

Otomatik tezgahlar gelince o
eski iki okka satiyen pabuçlar köþeye
çekildi. Uskar pabuçlar hem fiyakalý,

hem yumuþak, hem de döþeme
üzerinde gacýr gucur ötüyordu. Sonra

kýlçýrlar kayboldu gitti… Kuþaklarla
beraber para keseleri de görünmez

oldu.

”

“



yor. Alan da zor bulunur çoðu kez. Ýlla pa-
buçlar çok konuþur. Yamacý Hasan Üsen
(Hüseyin) veya Eskici Durmuþ Dede'nin
vurduðu yamalarýn da söküldüðü pabuç-
lar bu durumda pazara hiç girmek iste-
mez gibi sürünür döþemeler üzerinden.

Hele, ayaktaki keçi kýlýndan yapýlmýþ kýl-
çýr bir çift baþka konuþur pazar günleri.
Nikfer bezinden yapýlmýþ kuþaða sanki,
"Ben bu bir çift bacaða geçeli yýllar oldu.
Senin yüzünden sürünüyorum," der gibi
laf atar…Sonra, "içindeki kese dolu olsa,
sahibim beni Ýngiliz kumaþý bir potur (pan-
tolon)la deðiþtirse ne iyi olur," der. Ama
kuþaðýn kývrýmlarý para tutmaz: "Delik mi
ne, cavýrýn kuþaðý!"

Otomatik tezgahlar gelince o eski iki ok-
ka satiyen pabuçlar köþeye çekildi. Uskar
pabuçlar hem fiyakalý, hem yumuþak,

hem de döþeme üzerinde gacýr gucur
ötüyordu. Sonra kýlçýrlar kayboldu gitti…

Kuþaklarla beraber para keseleri de gö-
rünmez oldu.

Sevindik bu duruma hepimiz. 

Bazýlarýmýz bu otomatik tezgahla hiç
barýþamadý. Önceleri bu acayip makinaya
tüfek çekip, ateþ edenlerin olduðu söylen-
se de tez geçti bu sýkýntýlý günler. 

Çakmaklarýn Kazým Amca'nýn daha so-
kaktan geçerken tezgahýn arýzasýný se-
sinden anlayýþý, Sarýhasanlarýn Necati
Usta'nýn kalýn merceklerden mikroskopla,
mikrop inceler gibi tezgah tamir ediþleri
dillerde söylenirken, yeni yetiþenler çabu-
cak kaynaþtýlar bu makinayla.

En ince ayrýntýlarýyla söküp takmada,
tamirde ustalaþýverdiler. 
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Kýzýlcabölük’te Gün Batýmý (Fotoðraf: Ömer Aydýn)
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Ýlla benim aklým hep tezgahla tanýþama-
yan hemþehrilerimde idi. Onlar hýzla fakir-
leþti, diðerleri zenginleþirken. 

Önceleri bu tezgâhlarýn kârý, tezgâhý ol-
mayanlardan hep saklandý.

"Pek cafalý caným," diyenler, "herkes bu
tezgahdan alýrsa, kârýmýz düþer" diye ce-
fasýndan konuþup, þiþen cüzdanlarýndan
hiç söz etmediler.

Sonralarý Almanya'ya iþçi çýktý. Avurtlarý
çökmüþ, cýlýz hemþehriler Almanya'dan
izine geldiklerinde tanýnmaz haldeydiler.

Semirmiþler, kuru-kara olanlarý bile pýrýl
pýrýl, ýþýl ýþýl olmuþlardý. Biz buna da pek,
sevindik.

Ama onun da acýlarý sonra duyulmaya
baþladý.

Neyse çok açýldýk.

Tekrar pazar yerine dönüp, biraz da alýþ
veriþ adâbýndan söz edelim:

Yine, eskiden pazar yerinde bir pazar-
lýk adâbý vardý. Ýki insan alýcý ve satýcý bir
mal "odun, kuzu, inek, dana vb." için pa-
zarlýða tutuþurlarsa müspet-menfi pazar-

Kýzýlcabölük Baðlarýnda (Fotoðraf: Mustafa Tatcý)

eskiden pazar yerinde bir pazarlýk adâbý vardý. Ýki insan alýcý ve
satýcý bir mal "odun, kuzu, inek, dana vb." için pazarlýða

tutuþurlarsa müspet-menfi pazarlýk bitinceye kadar kimse araya
girmez, alýþveriþin tatlýya baðlanmasý için destek olurlardý.



lýk bitinceye kadar kimse araya girmez,
alýþveriþin tatlýya baðlanmasý için destek
olurlardý. 

Þimdilerde duyuyorum "kendim görme-
dim vebali bana anlatanlarda" daha pa-
zarlýk bitmeden araya girenler oluyormuþ.

Henüz ortak bir fiyatta anlaþamayan pa-
zarlýkcýlar iþlerini bitirmeden, satýcýnýn is-
tediði fiyatý öðrenip, "ben o fiyatý kabul
ediyorum. Çek bizim eve" diyenler oluyor-
muþ.

Bu, Bizim Köy'e yakýþmaz!

Eðer bizim için kutsal olan o pazar ye-
rinde, iki kiþinin pazarlýðýný bozup, araya
giren üçüncü bir kiþi oluyorsa, bu gerçek-
ten Kýzýlcabölük'e yakýþmayan bir davra-
nýþtýr! 

Bunu duyduðum günden beri Kýzýlcabö-
lük'de pazara girmiyorum.

Kaybettiðimiz deðerlerin bence en
önemlisi budur.

Diðer bir durum da; bazýlarýnýn gözüne
güzel gelse bile, çarþý meydanýndaki Ko-
cakavak'ýn boynunu esaret zinciri gibi sý-
kan, adeta özgürlüðüne ket vuran þadýr-
van da bana çok zevksiz geliyor.

Umarým Gürgün ailesi bu tespitimi yan-
lýþ deðerlendirmez.

Bunun çaresini elbet buluruz. Ama pa-
zarlýk arasýna girip gönül kýrmayalým.
Onun tamiri yok. Gönül parayla kazanýl-
mýyor. 

Parayla kazanamayacaklarimizi kaybet-
meyelim!
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Killi / Kýzýlcabölük (Fotoðraf: Mustafa Tatcý)
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enab-ý Hak kudsî bir hadiste,
"Ben bir gizli hazineyim. Bilinme-
yi sevdim. Halký onun için var et-
tim." diyor. Bir âyette de, "Ben in-

si ve cinni ancak bana ibadet etsinler, ya-
ni beni tanýsýnlar diye yarattým." (Zariyat:
56) buyuruyor. 

Allah bilinmek ve tanýnmak istiyor. Bu
bilinç ve emanetin de insana yüklediðini
söylüyor. Ýnsan kendisine yüklenen bu
emanet sebebiyle yeryüzünde göründüðü
ilk günden beri kendi düðümünü çözmek-
le meþguldür.

Ama çözebilmiþ midir? 

Kendi düðümünü çözenler var da bizim
mi haberimiz yoktur?

Anlaþýlýyor ki insan kendini, varlýðýn as-
lýný, Hak ve hakikati bilmekle mükelleftir.
Mutasavvýflar insanýn bunu ancak tasav-
vuf yoluyla gerçekleþtirebileceðini söylü-
yorlar. 

Dolayýsýyla tasavvuf  insanýn kendini bil-
me, Hakký tanýma yoludur. 

Varlýðýn aslýyla kendi aslýnýn bir olduðu-
nu anlama yoludur! 

Zýtlarý, celali ve cemali birleþtirme yolu-
dur! 

Ben kimim? 
Nereden geliyor, nereye gidiyorum? 
Ne hâldeyim, ne hale döneceðim?

C

yunusça
DR. MUSTAFA TATCI

BÝR GÖNÜL ERÝ: 

HACI BAYRAM-I VELÎ
"Rum'dan Þeyh Hacý Bayram vâki oldu. Bunlar duâlarý makbûl azizler idi."

Aþýkpaþazâde

Allah bilinmek ve tanýnmak
istiyor. Bu bilinç ve emanetin de

insana yüklediðini söylüyor. Ýnsan
kendisine yüklenen bu emanet

sebebiyle yeryüzünde göründüðü
ilk günden beri kendi düðümünü

çözmekle meþguldür.

”

“



Bütün bu sorular insanoðlunun
ilk günden beri kendi nefsine
sorduðu sorulardýr.

Bu sorular insan kendi düðü-
münü çözdüðü an cevabýný bula-
caktýr.

Rüzgarýn önünde nereye gitti-
ðini bilmeden sürüklenip gitmek ne kadar
acý, ne kadar acýklýdýr! Hiçliðe sürüklenip
gitmeden, bir yerlerde takýlýp kalmadan
sonsuzluða el baðlayýp düþünmek gerek!

Derman için biraz dert gerek!

Ben kimim?

Nereden gelip nereye gidiyorum?

Aslým ne?

Eþyâ ne?

Nereden kaynýyor hayat ýrmaðý, akýþlar
nereye? Gören kim? Görünen kim:

Dermân arardým derdime
Derdim bana dermân imiþ
Burhân arardým aslýma

Aslým bana burhân imiþ (Niyâzî-i Mýsrî)

diyen kiþi ne demek istiyor...

Acaba bildiklerimiz bir vehimden mi iba-
ret, yoksa gerçek mi?

Gerçeðe giden çileli yolda çýkmaz so-
kaklara girmek ne kadar acýdýr!

Filozoflar, bilim adamlarý, mistikler...
Hep gerçek arayýcýlarý. Ýçlerinde nice bi-
lenler, bildiðini sananlar ve  nice yanýlan-
lar var. Ama hepsi samimiyetle kendi dü-
ðümlerini çözmeye çalýþmýþlar ve çalýþý-
yorlar.

Ancak sonuçta "Yakýnda benim Ümme-
tim yetmiþ üç fýrkaya bölünecektir, bunla-
rýn biri dýþýnda hepsi ateþtedir." diyen Hz.
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Rüzgarýn önünde
nereye gittiðini 
bilmeden sürüklenip
gitmek ne kadar acý,
ne kadar acýklýdýr!
Hiçliðe sürüklenip
gitmeden, bir 
yerlerde takýlýp
kalmadan 
sonsuzluða el
baðlayýp düþünmek
gerek!
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Ýnsanlýk her dönemde kendini bilen, hak ve hakikatten 
haberdar olan güzel gönüllü, irfan ve kemâl sahibi kamiller

yetiþtirmiþtir. Bu güzel insanlardan birisi de Ankara'nýn
gerçek sahibi, Anadolu'nun dört kutbundan biri ve kutsal

gönüllü bir gönül eri olan Hacý Bayram-ý Velî'dir.

Peygamberin Fýrka-i naciye (yani kurtuluþ
fýrkasý) dediði fýrkadan olmak, hakikate
dönmek, aslýndan haber olmaktýr hüner...

Ýþte bu hünerli, marifetli, kutsal gönüllü-
lerden birisidir Hacý Bayram-ý Velî!

O, nefsini bilip kendi düðümünü çözen-
lerden, benlik ýrmaðýný hakikat denizine
ulaþtýranlardandýr.

Derdi olan, kendini bilmeme hastalýðýna
tutulan insanlara: "Derdi olan gelsin der-
maný buldum" diye haber gönderenler-
dendir:

Gerçi aþýklara salâ denildi
Derdi olan gelsin dermaný buldum
Ah ile vah ile cevlân ederken
Cânýmýn içinde cânâný buldum  

der Emir Sultan Hazretleri.

Evet, gerçeði bilme yolunda akýl yaya
kalmýþtýr; deneyler sonuç vermemiþtir. Ki-
taplar yetmemiþtir...

Ancak "Gönülden gönüle giden gizli yol-
larý bulanlar"ýn verdiði adres insaný aþkýn
kaynaðýna, hakikat þehrine götürebilir:

Çalabým (Allahým) bir þar (þehir) yarat-
mýþ iki cihân arasýnda

Bakýcak (bakýnca) didâr (Hak, hakikat,
Allah'ýn cemali) görünür ol þârýn kenâre-
sinde

diyen Hacý Bayram-ý Velî'nin bir bildiði
vardýr elbet.

*

Ýnsanlýk her dönemde kendini bilen, hak
ve hakikatten haberdar olan güzel gönül-
lü, irfan ve kemâl sahibi kamiller yetiþtir-
miþtir.

Bu güzel insanlardan birisi de Anka-
ra'nýn gerçek sahibi, Anadolu'nun dört
kutbundan biri ve kutsal gönüllü bir gönül
eri olan Hacý Bayram-ý Velî'dir.

Bizim gibi, sorularla ve sorunlarla boca-
layan hakikat arayýcýlarýna asýrlarýn öte-
sinden 

Bilmek istersen seni
Cân içre ara câný 
Geç cânýndan bul aný
Sen seni bil sen seni (Hacý Bayram)

diyerek hakikatin adresini veren bir ka-
mil insandýr Hacý Bayram-ý Velî.

Bilmek istersen seni
Cân içre ara câný 
Geç cânýndan bul aný
Sen seni bil sen seni 

Hacý Bayram
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MUHAMMET KAHRAMAN
ÞEHÝTLERÝMÝZE

Ben, Havran'da Seyit Onbaþý, Ezine'de Yahya Çavuþ'um, 
Kýbrýs'ta, Albay Ýbrahim Karaoðlanoðlu'yum. 
Tarihte hep destan yazdý soyum, ben buyum, 
Uðraþma benimle, ben Mustafa Kemal'in torunuyum. 

Ben, Tavas'ta Þehit Bekir Matrak polisim, 
Son can göçünceye kadar, hiç dinmeyecek sesim. 
Korku nedir bilmem, yaram kanasa da silmem, 
Boþuna çaðýrmayýn, gül bahçesi burasý gelmem. 

Ben, Yukarýboðaz mezarlýðýnda Ömer'im, 
Yorga'da seni bekliyor þehit Halil Öner'im, 
Unutma, ben vatanýmý her þeyden çok severim, 
Uðraþma benimle, seni tarihin derinliklerine gömerim. 

Bir bakmýþsýn Ali Taþsöz'üm, bazen de Gaffar Okkan'ým, 
Caným feda olsun, yeterki sað olsun cennet vataným. 
Ben, Bismil'de Ayþe öðretmenim, Numan'ým, 
Bu vatan için severek, toprak altýnda kefensiz yataným. 
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ürk edebiyatynyn usta þairlerinden Erdem Bayazýt'ý, 7 Temmuz 2008, pazartesi günü

kalabalýk bir merasimle, Eyüp Sultan'dan Hakk'a uðurladýk. 

50. sanat yýlý vesilesiyle bu yýlýn þubat ayýnda kendisiyle uzun ve kapsamlý bir söyle-

þi gerçekleþtirmiþtik. (Edebiyat Ortamý, Mart-Nisan 2008, S.1, ss….). ve daha sýk gö-

rüþmek, baþta Üsküdar olmak üzere Ýstanbul'un tarih ve medeniyet kokulu köþelerini birlikte gez-

mek üzere kavilleþmiþtik. Ancak "ölümün iftar sofrasý" erken kuruluverdi. 

Allah mekânýný cennet eylesin. 

* 

Erdem Bayazýt'ýn ölüm haberini aldýðým andan itibaren, onun þiirlerini döne döne okuyorum.

Onun gözlemleyebildiðim, izleyebildiðim kadaryýla hem hayatý boyunca, hem de þiiri boyunca

ölüm ile mümince bir iliþki kurduðunu söyleyebilirim. 

izdüþüm
DÝNÇER EÞÝTGÝN

T

Erdem Bayazýt'ý,
7 Temmuz 2008, pazartesi

günü kalabalýk bir merasimle,
Eyüp Sultan'dan Hakk'a

uðurladýk.

”
“

ERKEN KURULDU
ÖLÜMÜN ÝFTAR SOFRASI

Dinçer Eþitgin, Erdem Bayazýt 09.II.2008 Kozyataðý / ÝSTANBUL



Ölüm Risalesi (1984) adlý þiirinin 'Kendi Ölümüme Ait Bir
Deneme’ adlý kesiti þu mýsralarla biter: 

"Biliyorum yaklaþýyoruz her an 
Biliyorum oruçlu doðar insan 
Ölümün iftar sofrasýna" 

* 

Yine onun ölümle ilgili bazý mýsralarýný, yorumsuz bir þek-
ilde alýntýlamak istiyorum:

"Babalar ölümü dengede tutar" (Ölünün Kýyýlarý, 1968.) 

"Onlar gittiler 
Topraktan bir iþaret taþýyarak alýnlarýnda 
Ben þimdi bu yanda 
Gerilmiþ bir an gibiyim 
Doðumla ölüm arasýnda" (Önden Gidenler Ýçin, 1968.)

"Ölüm bir melek elinde gelir 
Ve öper usulca çocuk yüzleri" (Ölüme Saygý, 1959.) 

"Bekleyin geliyor ölüm usulca 
Usulca girer koynunuza" (Ölüme Saygý, 1959.)

"Damla damla oluþuyor hayat
Ölüm kýmýl kýmýl" (Ölüm Risalesi, 1984.)

"Ölümle tanýþtýktan sonra anladým 
Sadece bir kimlik belgesi olduðunu yaþamanýn" 
(Ölüm Risalesi, 1984.) 

"Mahlûkta devinen 
Gürül gürül bir ýrmaktýr ölüm" (Ölüm Risalesi, 1984.)

"Ölümler vardýr:
Bir aðacýn köklerinin topraktan çatýr çatýr sökülmesi gibi
Can çatýr çatýr çýkar damardan

Ölümler vardýr: 
Can kuþ gibi uçar gider 
Bir martýnýn süzülüp 
Kaybolmasý gibi maviliklerde"
(Ölüm Risalesi, 1984.) 

* 

Ve nihayet: 

"Ölüm bize ne uzak bize ne yakýn ölüm 

Ölümsüzlüðü tattýk bize ne yapsýn ölüm"

(Bulmak, 1971.) 
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anýk bir türkü vardýr, bilirsiniz. "Han-

gi türkümüz yanýk deðildir zaten."

diyeceksiniz, doðrudur.

"Ýki de keklik bir derede ötüyor

Ötme de keklik derdim bana yetiyor."

Ben bu türküyü, iki köprümüz için þöyle

uyarlayacaðým:

"Ýki de köprü Menderes'de duruyor;

Eski de köprü yenisine bakýyor…"

Bahsettiðim köprüler, Sarayköy ilçesine

baðlý Ahmetli kasabasý giriþinde ve Büyük

Menderes Nehri üzerindeler. Aralarýnda 30-40

metre kadar anca mesafe var. Birinin tarihi

çok eski, diðeri henüz üç yaþýnda… Birisi,

yüzyýllarý sýrtýnda taþýmýþ olmanýn getirdiði

tahribatla, yaþlý, yorgun… Yeni köprüye, geri-

ye atýlmýþ olmanýn, dönüp bakýnan, üstünden

gelip geçen bulunmamanýn mahzunluðuyla,

imrenerek, kýskanarak bakýyor. 

Tesellisi, hemen yaný baþýnda bulunan kom-

þularýnýn ve bazý köylülerin arada bir üstün-

den geçmeleri… 

Diðeri tazeliðinin, geniþliðinin, daha büyük

denizli
HASAN KALLÝMCÝ

Y

ÝKÝ DE KÖPRÜ...

Birinin tarihi çok eski, diðeri
henüz üç yaþýnda... Birisi, yüzyýllarý

sýrtýnda taþýmýþ olmanýn getirdiði
tahribatla, yaþlý, yorgun... Yeni

köprüye, geriye atýlmýþ olmanýn,
dönüp bakýnan, üstünden gelip

geçen bulunmamanýn 
mahzunluðuyla, imrenerek, 

kýskanarak bakýyor. 

”

“
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ve son teknoloji ile yapýlmýþ olmasýnýn, insan-

larýn kendisini tercih etmelerinin getirdiði gu-

ruru taþýyor gibi…

Eski köprü hakkýnda, 1973 Denizli Ýl Yýllýðýn-

da bir fotoðraf ile birlikte þu yazý yer almýþtýr:

"Ahmetli Köprüsü: Sarayköy ilçesine 15 km.

uzaklýktadýr. Sarayköy ovasýný ikiye ayýran

Büyük Menderes üzerindedir, Romalýlar tara-

fýndan inþa edilmiþtir. Yýkýk hâldeki köprünün

ayaklarý hâlen görülmektedir."

Denizli Ýl Kültür Müdürlüðünün hazýrlayýp ki-

taplaþmasýný saðladýðý

(2001 Kültür Deðerleri,

SAYFA: 76, Denizli Valili-

ði Yayýný, 2001-DENÝZLÝ)

eserde de eski köprü

hakkýnda þu bilgiler veril-

miþtir:

"Ahmetli kasabasý ya-

kýnlarýnda, Büyük Men-

deres nehri üzerindedir.

Roma dönemine ait olup

Ýstiklâl Savaþý sýrasýnda

Yunanlýlarýn Büyük Men-

deres'i geçmelerinin en-

gellenebilmesi için Milis kuvvetleri tarafýndan

dinamitlenerek yarýsý yýkýlmýþtýr."

Bu tedbire raðmen Yunan ordusu Ahmetli'ye

girmiþ ve Türk ordusu tarafýndan kovuluncaya

kadar orada kalmýþtýr.

Yýkýlan ayaklarýn yerine yenisi yapýlan eski

köprü özelliðini iyice kaybetmiþtir; adeta eski

ayaklarý ile yenileri öylesine farklýdýr ki takma

ayakla ayakta durabilen bir gazi gibidir. Köp-

rünün ayaklarýndan çýkarýlan taþlar atýlmamýþ,

nehir kenarýna sýralanarak deðerlendirilmiþ

olup bir korkuluk görevi yapmaktadýr.
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Prof. Tuncer BAYKARA, bu eski köprüyü

önemli bulmaktadýr. Eski yollarýn üzerinde bu-

lunmasý ve önemli bir geçit yeri olmasý sebe-

biyle bu köprünün Ahmetli tarafýnda pazar ku-

rulduðunu da yazmaktadýr. (Selçuklular ve

Beylikler Çaðýnda Denizli 1070-1520, IQ Kül-

tür Sanat Yayýncýlýk, 2007 ÝSTANBUL) adlý

eserinde; "Nehirlerin geçit yerlerindeki köprü

baþlarýndaki pazarlarýn, bilinen ve günümüz-

de de tahkik edilebilen örnekleri vardýr." diyen

BAYKARA, çevreden birkaç örnek verdikten

sonra "Menderes Nehrinin Üzerindeki Ahmet-

li Köprüsü ile Ýlgili Pazar Alameddin - Çarþan-

ba Pazarý" baþlýðý altýnda þu satýrlara yer ver-

mektedir.

"Derebolu/Tripolis yakýnlarýndaki Menderes

köprüsünün (yani þimdiki Ahmetli köprüsü)

yakýnlarýnda bir Pazar düþünülmelidir. (…)

Çürüksu'nun Menderes'e katýldýðý yöredeki bu

köprünün de bir pazara iþaret ettiðini biz kesin

görüyoruz."

Kitabýn 439. sayfasýnda, Ahmetli köprüsü-

nün, bir Avrupalýnýn (F. Satre) 1890 yýlýnda

çektiði fotoðrafý da yer almaktadýr. Bu fotoð-

raf, köprünün, bilinen en eski fotoðrafýdýr.

Tabii böyle önemli geçit yeri olarak tarihî bir

görev yapan eski köprünün yanýndaki Ahmet-

li köyünün de bir geçmiþi, tarihi olmalýdýr. Bu-

gün bir kasaba durumunda bulunan fakat nü-

fusunun azalmasý sebebiyle yapýlacak ilk ma-

hallî seçimde tekrar köy statüsüne dönecek

olan Ahmetli köyü ile ilgili bilgiler, bu köyün es-

ki bir yerleþim birimi olduðunu göstermektedir.

Böyle olduðunu da Doç. Dr. Turan GÖK-

ÇE'nin (XVI ve XVII. Yüzyýllarda Lâzýkýyye

(Denizli) Kazâsý, s. 176, Türk Tarih Kurumu

Yayýný, 2000-ANKARA) adlý eserinden öðreni-

yoruz. Gökçe, bu bilgileri milâdî 1500'li yýllar-

da tutulan vakýf defterlerinden almýþtýr.

w Ahmetli, o yýllarda "Ahmetlü" adýyla kayýt-

lýdýr.

w Lâzýkýyye (Denizli) merkez nahiyesine

baðlýdýr.

w Arazisi "Merhum Halil Paþa Vakfýna" tah-

sis edilmiþtir.

w 1512'de vakýf defterine "Karaca Ahmed"

adýyla kaydedilmiþtir.

Ahmetli Köprüsü(F. Sarre’den - 1890)
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w Ahmetli'de, 1512 yýlýnda 46 tane (çift

öküzle sürülebilecek büyüklükte toprak parça-

sý ve bu topraklara sahip hane) vardýr. 11 ta-

ne (tek öküzle sürülebilecek toprak parçasý ve

bu topraklara sahip hane) bulunmaktadýr. Ay-

rýca topraksýz 20 hane mevcuttur. Yine bekâr

olarak baþkalarýnýn arazisinde çalýþarak ka-

rýnlarýný doyuran 12 kiþi tespit edilmiþtir. Bu

bilgilere göre, o zamanýn Ahmetli'sinde

(46+11+20)=77 hane mevcuttur. Her hane 5

kiþi kabul edildiðinde (77x5= 385) kiþidir. Bu

rakama bekârlarý da ilâve edersek

385+12=397 rakamýna ulaþýrýz. Bu, 1512 yý-

lýnda Ahmetli köyünün nüfusudur.

w 1530 yýlýnda; 26 büyük topraklý, 32'si da-

ha az topraklý, 78'i topraksýz olmak üzere 136

hane vardý. Baþkalarýnýn topraklarýnda iþçi

olarak çalýþan 54 bekâr kiþi, 1 yaþlý, 1 de

imam, 1 piyade ve statüsü belirlenmemiþ 3 ki-

þi daha bulunmaktaydý. Bu bilgilere göre 136

hanede, (136x5=680) kiþi bulunmaktaydý. Bu

sayýya diðerlerini de eklediðimizde;

680+54+1+1+1+3=740 rakamýný buluruz ki

bu 1530 yýlýndaki Ahmetli köyünün nüfusunu

göstermektedir. 1512 yýlýna göre yaklaþýk iki

kat artmýþtýr.

w Ahmetli köyünün nüfusu 1571 yýlýnda da

tespit edilmiþtir. 1530'a ilave olarak 14 hane

daha tespit edilmiþtir. 14x5=70 kiþi daha ilave

etmemiz gerekir ki 1571 yýlýnda Ahmetli köyü-

nün nüfusu 800 kiþiyi aþmaktadýr.

w 1571 yýlýnda Ahmetli köyünde üretilen

buðday, arpa ve pamuk oldukça önemli bir yer

tutmaktadýr. Ayrýca bað-bostan ziraatý ile ko-

yun baþta olmak üzere hayvancýlýkla da

meþgûl olunduðu anlaþýlmaktadýr. Köylü bu

üretime karþý Osmanlý Ýmparatorluðuna, 1530

ve 1571 yýllarýnda 7.248'þer akça vergi öde-

miþtir.

w Ayrýca Ahmetli köyü nüfusuna kayýtlý ola-

rak "Cemaat-i Yörâkân-ý Karye-i Ahmedlü

(Ahmetli Köyünün Yörük Cemaati)" adýyla ko-

nargöçerler de görülmektedir. 1512-1513 yýl-

larýnda sayýlarý 277 olarak tespit edilen Yörük-

ler, 1530 yýlýnda sayýlarý artarak 435'e çýkmýþ-

týr. 1571 yýlýnda bu sayý biraz azalmýþ olmak-

la birlikte, 1 imamýn da kaydýnýn bulunduðu

görülmüþtür. Yörükler; 1512-13 yýllarýnda

1596 akça vergi öderlerken, 1530 ve 1571 yýl-

larýnda toplam 2500'er akça vergi ödemiþler-

dir.

Bugünkü Ahmetli kasabasýnýn köprüler tarafýndan giriþ kýsmý.



aþlýðý okuyunca, "Çalý Dede de
ne ola ki?" diye içinizden geçire-
bilirsiniz deðerli okurlarým doðal
olarak.

Öyle ya, dede denildiðinde hepimizin
aklýna yaþýyla baþýyla belki de bükülmüþ
beli, aðarmýþ sakalýyla öncelikle babamý-
zýn ya da annemizin babasý gelir. 

Oysa burada yazýya konu edineceðim
Çalý Dede ifadesinde yer alan 'çalý' þehir-
de yaþayanlarýn pek de göremeyeceði,
çoban hayatý yaþayanlarýn belli bir yük-
seltiden sonra görebilecekleri yapraklarý-
nýn ucu dikenlerle çevrili bir bitki türüdür.
Aðaç olarak görülmesi nadirattandýr. Ke-
çilerin çok sevdiði bir bitki türü olduðu için
de genellikle de  bodurdur. Bu yönleriyle
doðrudan insanlara pek hitap etmeyen,
insan yaþantýsýnda çam, dut, çýnar gibi
önemli ve özel bir yeri olan bir aðaç da
deðildir. 

Çocukluðumuzun geçtiði Denizli'nin Gü-
ney ilçesinde çalýlýk araziler genellikle ve-
rimsiz ve  taþlýk olur bu sebeple de insan-
dan ve yerleþim yerlerinden uzaklarda
olurdu. 

Daha önceleri Kýzýlcabölüklü dostlarý-
mýzla sohbet aralarýnda "Çalý Dede" sö-
zünü duyar geçerdim de, Çalý Dede'nin
ne olduðunu ve nasýl olduðunu bir türlü
anlamlandýramazdým. Ta ki, geçen hafta
Kýzýlcabölük'e gidip Çalý Dede'yi dünya
gözüyle görünceye kadar. 

Efendim öncelikle daha önce görme-
yenlere Çalý Dede'yi anlatmasý oldukça
zor bir kere…Hayal etmeniz için, dört
muhteþem aðacý, kökleri birbiriyle kay-
naþmýþ vaziyette yan yana sýralamanýz
gerekir öncelikle. Karþýdan baktýðýnýzda
bir çýnar aðacý gürlüðünce yeþil bir dokuy-
la selamlar Çalý Dede sizi. 

B

“ÇALI DEDE”LER
ÖLMEMELÝ!...
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Çalý Dede'nin bu anlamda bir
kültürel miras olarak hazýrlanmasý,

korumaya alýnmasý, bakýmýnýn 
yapýlmasý sanýrým Kýzýlcabölüklülerin
hem kendi nesilleri, hem de doða ve
aðaç sevgisi adýna ülke insanýmýza

sunacaklarý model güzelliklerden birisi
olacaktýr.

”

“
aþk olsun

ÞERÝF KUTLUDAÐ
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"Çalý Dede" adlandýrmasýnýn kültürel
derinliðini merak ediyorsanýz ben sizlere
Bilim Uzm. Yüksel Marým'ýn "Çalý Dede
ve Çalý Kültürünün Türk Kültüründeki Ye-
ri ve Önemi" baþlýklý yazýsýný okumanýzý
tavsiye edeceðim. Ancak þu kadarýný da
söylemek gerekir ki, "Çalý Dede" söyle-
minde saklý olan deðer, Türklerin Ýslam
öncesinden beri taþýyýp geldikleri "aðaç
kültü" yle ilgili bir inanýþýn arkaik olarak
Kýzýlcabölük'te yaþatýlan bir örneðidir. 

Kýzýlcabölüklü dostlarýn da ifade ettiði
üzere, özellikle bir takým sýkýntýlarý olan
kimselerin ziyaret ettiði, yakýn zamana
kadar dilek tuttuðu, dileðinin olmasý için
de dallarýna bez baðladýðý,  hastalýk, kýt-

lýk, kýsýrlýk ve  kýsmetsizliðin giderilmesi,
ya da bir fayda görüldüðünde teþekkür et-
mek niyetiyle gelinen bir aðaçmýþ Çalý
Dede'si…

Bu arkaik kültürel dokusuyla aslýnda
Anadolu'nun deðiþik yerlerinde karþýlaþa-
bileceðiniz benzeri pek çok olan, çalý ya
da çöðür dediðimiz bir aðaçtýr, Çalý Dede-
si. Ziyaret, Çoban Dedesi, Yatýr, Dede ad-
larýyla adlandýrýlan mekânlara baktýðýmýz-
da dikenli bitkilerden bir aðaç türüyle kar-
þýlaþýrýz mutlaka. Bunun gerekçesini de
dikenli bitkilerin ve dikenlerin þeytana ve
kötü ruhlara geçit vermemekle açýklýyor
sayýn Marým.

"Aðaç Kültü" otantik kültür dokumuz içe-

Fotoðraf: Kerim Beþiracý
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risinde bir yanýyla teoloji, bir yanýyla sos-
yoloji, diðer yanýyla da folklor ve edebiyat
için  önemli bir konuma sahiptir çaðlar bo-
yunca. Bugün dünün tekrarý deðildir mut-
laka. Lâkin dünü anlamak, çaresizlik içe-
risinde çare arayýþlarýnda atalarýmýzýn or-
taya koyduðu çýkýþ yollarýnýn hangi ihti-
yaçlara cevap verdiðini tespit açýsýndan
konuya bilim öncülüðünde yaklaþmak biz-
leri doðru sonuçlara götürecektir elbet-
te…

Benim Çalý Dede'yi buraya taþýmamýn
sebebi, okuduðum bir gazete  haberinin
içerik olarak doðrudan Çalý Dede'yi ilgi-
lendirmesidir.  Habere göre Marmaris'in
Bayýr Köyü'nde bulunan, 12 m çapýnda,
30 m yüksekliðindeki bir çýnar aðacýnýn
köy muhtarlýðýnca bakýmý ve çevre dü-
zenlemesi yaptýrýlmýþ ve habere göre
2300 yaþýnda olan çýnarýn bir anlamda
ömrü uzatýlmýþtýr. 

Benim gördüðüm kadarýyla Kýzýlcabö-
lük'teki Çalý Dede'nin de bakýma ihtiyacý
vardýr. Hem de acilen. Bir kere iki asfalt
yolun kesiþim noktasýnda kalmýþ Çalý De-
de. Ve asfalt malzeme Çalý Dede'nin kök-
leriyle sýfýrlanmýþ.  Bu þu demektir; yaz sý-
caklarýnda ýsýnan asfalt sýcaklýðý,  toprak
sýcaklýðýna göre daha çok sýcaklýk vere-
cektir Çalý Dede'nin köklerine. Bu da kýsa
sürede aðacýn köklerinin yanmasý ve
aðacýn kurumasý demek olacaktýr. Acilen
Çalý Dede'nin köklerinin yayýlma alanýnýn
asfalt dokudan temizlenmesi gerekmek-
tedir. Konunun nasýl çözümleneceðini ise
ilgili ve yetkililerce belirlenecektir elbette.
Ancak mevcut durumuyla konunun acili-
yeti de bütün çýplaklýðýyla ortada durmak-
tadýr.

Günümüzdeki söylemiyle "anýt aðaçlar"
bir yörenin sahip olduklarý önemli doðal

zenginliklerdendir. Onlar da týpký eski þe-
hir kalýntýlarý ve kale surlarý gibi birer anýt
varlýktýr. Bu  yönüyle bile doða adýna ,
çevrecilik adýna ve bir beldenin anýt aðacý
olma adýna Çalý Dede'nin korunmasý ge-
rekmektedir. Diðer yönüyle de bu aðaçlar
varlýklarýyla, lisan-ý halleriyle (hal dilleriy-
le) özellikle yeni yetiþen kuþaklara çok
þey anlatmaktadýrlar. Yüz yýllar kavramý-
ný, beþ yüz ya da bin yýl kavramýný anýt
aðaçlar kadar  anlamlý ifade eden baþka-
ca varlýk bulmak da oldukça zordur.

Bir beldenin mensuplarý o beldenin geç-
miþiyle bugünü arasýnda ancak bu tür
varlýklarla bað kurabilmekte, aradan ge-
çen zamaný somutlaþtýrabilmektedirler.
Denizli Baðbaþý Kentormaný'nda, Baþkar-
cý Derelerinden kesilip getirilen ve Gözta-
þý seyir kulesine yerleþtirilen anýt bir kes-
tane gövdesi, yerde yatarken bile gövde-
sine asýlan bilgi plaketi ile oraya gelen zi-
yaretçileri bilgilendirme ve düþündürme
adýna önemli bir görevi ifa etmektedir.
Kestane aðacýnýn, Anadolu Selçuklu Dev-
leti'ni, Osmanlý Devleti'ni, dönemin önem-
li olaylarýndan seçilen sembolik tarihleri,
Kurtuluþ Savaþýný vb. gördüðünün kendi
dilinden anlatýlmasý bile okuyaný bir baþ-
ka etkiliyor. 

Onca orman yangýnlarýyla milyonlarca
aðacýmýz ciðerimiz gibi yanmýþken,       

Çalý Dede'nin bu anlamda bir kültürel
miras olarak hazýrlanmasý, korumaya
alýnmasý, bakýmýnýn yapýlmasý sanýrým Ký-
zýlcabölüklülerin hem kendi nesilleri, hem
de doða ve aðaç sevgisi adýna ülke insa-
nýmýza sunacaklarý model güzelliklerden
birisi olacaktýr. Öncelikle bu görev Çalý
Dede'nin hem maddi hem de manevi mi-
rasçýlarý olan Kýzýlcabölüklüleri bekliyor.



dam karþýya geçecekti. Son anda bir otomobil geldi hýzla. Ardýndan baþka bir otomo-
bil...

Yolun kenarýnda beklemeye baþladý adam. Tam o sýrada bir ses; güçlükle duyulan,
mahcup, yardým isteyen bir ses duydu:

"N' olur karþýya beraber geçelim..."

Adam çoktan beri kimseyle bir þeyi paylaþamamýþtý. Birileriyle bir þeyler
paylaþmak için neler verirdi oysa. Bu yüzden olmalý, kulaðýna gelen bu
sesle birlikte, yüreðinde bir sýcaklýk duydu, sevindi. Ardýndan sesin sahi-
bini aradý.

Hemen yanýnda yaþlý birini gördü. Dikkatle baktý. Yüzünde çok derin
çizgiler olan biri. Yaþamý boyunca nice üzüntülü günler yaþamýþtýr, kim
bilir diye düþündü.

Kýsa bir süre göz göze geldiler. Ansýzýn yüzünü kaplayan bir gü-
lümseme. Onun çok hoþ bir gülümsemesi, yaþamý selamlamasý
vardý.

"Karþýya beraber geçelim." dedi, "Beraber...". 

Sýcacýk, tatlý gülümsemesi bütün yüzüne aðýr aðýr yayýldý. Sanki
acýlarýyla baþkalarýný karamsarlýða sürüklememek için sýkýntýlarýný,
üzüntülerini saklýyor, mutlu biri gibi görünmeye çalýþýyordu.

"Ne insanca, ne hayat sever bir davranýþ." diye düþündü adam. 

Onun gibi gülmeye çalýþarak, "Olur." dedi, "Buyurun, karþýya geçe-
lim.". 

Birlikte karþýya geçtiler, yan yana. Doðrusu, rastlantýyla da böyle
karþýya geçilebilirdi. Adamýn çok çaba gösterdiði söylenemezdi.

Yaþlý, hayata saygýlý o yaþlý biri adama teþekkür etti. 

"Teþekkür ederim, sað ol." dedi. "Hayýrlý günler, hayýrlý iþler." dileði-
ni de ekledi.

Adam, "Size de." deyince, o iyi dileklerini yineledi…

Kulaklarýnda yaþlý birinin sözleri, gözlerinde onun ince, yaþama
saygýlý tavýrlarý, adam köþeyi dönünce, adýmlarýný hýzlandýrdý, koþtu
sonra. 

"Yaþasýn!" dedi sevinç içinde koþtu, koþarken hopladý, yukarý doð-
ru sýçradý. "Yaþamak ne güzel! Bir insaný mutlu, gülerken görmek ne
güzel!" diye baðýrdý… 

Uçarcasýna gitti; adam kayboldu...
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Kötü karakterli, geçimsiz bir genç varmýþ. Onun bu

durumuna üzülen babasý bir gün çivilerle dolu bir

torba verip “Arkadaþlarýnla kavga ettiðin zaman þu

tahtaya bu çivilerden birini çak” demiþ. Delikanlý, ilk 

gün otuz yedi çivi çakmýþ. Günler ilerledikçe kendi-

sini kontrol etmeye çalýþýyor ve çaktýðý çivilerin sayý-

sý azalýyormuþ. 

Nihayet öyle bir gün gelmiþ ki hiç çivi çakmamýþ. Se-

vinçle babasýna gidip söylemiþ. Babasý bu defa,

“Bugünden baþlayarak tartýþmayýp kavga etmediðin

her gün için tahtadan bir çiviyi sök” demiþ. 

Delikanlý babasýnýn söylediðini yapmaya baþlamýþ.

Günler geçmiþ. Bir gün gelmiþ ki tahtada hiç çivi kal-

mamýþ. Yine sevinçle babasýna koþmuþ. Babasý;

“Aferin, demek ki iyi davranmayý ve kimseyi kýrma-

mayý öðrendin. Ama tahtada hiç çivi kalmasa da

gördüðün gibi o çivilerin izi olduðu gibi duruyor. Ar-

týk bu tahta hiçbir zaman geçmiþteki gibi olmayacak”

demiþ ve sözlerini sürdürmüþ; 

“Ýnsanlarý inciten her kötü kelime ve davranýþ çiviye

benzer. Özür dilesen de, kendini affettirsen de mut-

laka o gönülde izi kalýr. Dost ender bulunan bir mü-

cevher gibidir. Seni güldürür, yüreklendirir. Ýhtiyaç

duyduðunda yanýnda olur, seni dinler ve sana yüre-

ðini açar. Bunun kýymetini bilmek ve dostu incitme-

mek gerekir.” 
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ütün ayrýlýklar birbirine benzer biraz.

Bilinmeyen bir elin yazdýðý senaryo-

da sevgililer duygu þoku yaþadýkla-

rýnda, hayaller birdenbire darmada-

ðýn olur, beyinler aðýrlaþýr, yeni bir denge ku-

rup yaþama býraktýklarý yerden - biraz daha

yaralanmýþ olarak- baþlamayý umarlarken ta-

nýdýk bir yalnýzlýktýr.

/Yitik sevgililer, geride nice zamandýr birikti-

rilmiþ, esrik tadýyla hayaller býrakýp giderler-

ken, yerine terkedilmiþ sevgilinin gözlerini

alýrlar. 

Yine de masum olduklarýný düþünürler ne-

dense, her yakýnlaþmanýn adý konmamýþ va-

atler barýndýrdýðýný unuturlar.

"Oyun"un yerini böyle bir kopuþa hazýrlýksýz

yakalanmanýn yaþattýðý bozgun alýr.  Ýki kiþilik

bir iliþkinin bedelinin tek kiþilik olmasýndadýr

adýna yaþam dediðimiz uðultunun gizi.

Bu, aslýnda  umuda aldanmanýn bedelidir.

Geride kalan sevgililer, toplumun kuþatma-

sýnda korumasýz kalmalarýnda bekle(me)dik-

leri nedir kimseye söylemezler. Tadýmlýk ka-

simurg
KENAN KALECÝKLÝ

B

BEN KÝMDÝM SENDE
HÝÇ SÖYLEMEDÝN

Âþýk olma birlikte olaný ayýrmak, ayrý olaný birleþtirmektir. Ancak bu yeni birliktelik, kurumsallaþmýþ bir birlik-

teliðe alternatif olacaðý için büyük dikkatle biçimlendirilmelidir. Yeni yapý eskiyi, kökten reddeder, hiçbir de-

ðeri olmayan bir birime indirger. Buna koþut olarak, yeni birliði, mutlak deðer, mutlak hak üzerinde temellen-

dirir ve her þeyi bu yeni haklar çerçevesinde düzenler. Bu yeniden yapýlanma anlýk bir olay deðil, uzun bir

süreçtir. Aniden olan, "Eros'un saf öznesinin" ortaya çýkmasýdýr. O bize  bir buluþ gibi görünür. Ancak âþýk

olma bu an için deðil, içinde Eros'un saf öznesinin bir görünüp bir yittiði, sonra yeniden, daha emin, daha

güçlü biçimde varlýðýný duyumsattýðý süreçtir. Âþýk olduðumuz zaman uzun bir süre, kendi kendimize bile

bunun doðru olmadýðýný söyleriz. Olaðanüstü durumu ortaya çýkaran an geçince, gündelik yaþamýmýza dö-

neriz ve bir ateþ nöbeti geçirdiðimizi düþünürüz. Ama bir süre sonra, yalnýzca o insaný görünce, hatta sesi-

ni duyunca, duyulabilecek güçlü arzu yeniden aklýmýza takýlýr. 

Francesco Alberoni

(Âþýk Olma ve Aþk)

Bütün ayrýlýklar birbirine benzer
biraz. Bilinmeyen bir elin yazdýðý
senaryoda sevgililer duygu þoku 

yaþadýklarýnda, hayaller birdenbire 
darmadaðýn olur, beyinler aðýrlaþýr, yeni

bir denge kurup yaþama býraktýklarý 
yerden - biraz daha yaralanmýþ 

olarak- baþlamayý umarlarken tanýdýk bir
yalnýzlýktýr.

”

“
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vuþmalar yaþatan o hayale iliþkin  yanýlsama-

larda ne kadar yýpranacaklarýnýn onlar için ço-

ðu zaman hiçbir önemi yoktur. Kolayca teslim

olduklarý kendi gerçeklerinin yaþamla örtüþ-

memesindeki aykýrýlýklarda üretilen düþ kýrýk-

lýðýný yüklenip her yeni günde kendilerini ara-

dýklarýný belki hiç bilmezler..  

Her son, aslýnda bilinmeyene bir baþlangýç-

týr. Nice seven, denklemi yanlýþ kurup belki

hiç ummadýðý çözülmelerin zorladýðý kimlikle-

re aldanýp kendisi olmadan son soluðunu ve-

rip gitti, hiç bilinmedi. Arayýþlarla biten bir öm-

rün özeti belki tek sözcüðe sýðacak kadar ya-

lýndý./

(Gece... Kendime ve sana kaldýðým bir hü-

zün þölenindeyim. Kendime ve sana... Keþke

ayný anda yazmak zorunda olmasaydým bu iki

sözcüðü. Kendime kaldým deseydim ve bunu

yazmakla sana kaldýðýmý anlasaydýn. O  za-

man  geceler bir hüzün saðanaðý olmazdý de-

ðil mi? Varlýðýnla ayný boyutta olan yokluðunu

en çok duyumsadýðým zaman dilimi gece

olunca böylesine bir hüzün saðanaðý kimse-

nin doðru çözümleyemeyeceði bir þölene dö-

nüþüyor kendiliðinden. Bu þöleni yaþamak

için beklemekten baþka yaptýðým hiçbir þey

de yok aslýnda. Hep ayný saatlerde karanlýðý

delik-deþik ederek ýþýyan  yüzünle bana geli-

yorsun. Suskunluðunun dayanma sýnýrlarýný

iyice zorladýðý anlarda kaç kez gidiyor elim te-

lefona, hiç saymadým. Hayalini gerçeðe dö-

nüþtürme çabasýdýr bu. Her defasýnda umuda
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yenildiðim içindir, düþ kýrýklýðý oluyorsun bo-

ðazýmda, kilitlenip kalýyorsun.)

/Varlýðýný duyumsamam için ödediðim en

aðýr bedeldir bu, bendeki. 

Nice karanlýklarý bütünleyince senin hayali-

ne ancak ulaþmanýn beni ne kadar yorduðunu

hiç anlatmadým.

Kimseyi sana benzetemediðimdendir, göz-

lerim buðulanmadan boþlukta ýþýyan hiçbir fi-

gürün hayaline benzediðine inanmadým çok

zaman.

Sana kavuþma anlarýnda neden susmuþ

olabilirdim?/ 

Biz ele avuca sýðmaz yeniyetme çocuklar-

ken her þey çok mu kolaydý, biz mi yanýlgýlara

yatkýndýk dersin? Beklenmedik incinmelerimi-

zin belki hiç anlayamadýðýmýz nedeninin ken-

dini sürekli üreten umutlar olduðunu ne kadar

biliyorduk? Günlerce süren hüzünlerimizde bi-

le tuhaf bir kendine özgülük vardý unutur mu-

yum? 

Hayallerimizin bakirliðinden hiçbir þey yitir-

mediði yýllardý. Gözlerimizi kaçýran ne varsa,

gönüllü susardýk dalýp gitmelerimizde. Gece-

leri dalga dalga duvarlara yansýyan gülümse-

melerde ne bulmuþ olabilirdik de bu kadar ko-

lay aldanýrdýk bize sunulan mizansenlerin fi-

nallerine? Bazan hiçbir sese benzemeyen bir

sese sesimizi katýnca dünyalar bizim olurdu.

Ayet gibi ezberlenmiþ sözler biriktirirdik baþka

söze benzemeyen; eþi benzeri görülmemiþ

buluþmalar biriktirirdik, nedense bir türlü ger-

çekleþmezdi... 

Hüzün tortularý yüklenerek her gün biraz da-

ha burkulmalarýmýza alýþmaya baþladýðýmýzý

belki hiç bilmiyor, yaþamýn içimize bütün vah-

þetiyle karýþtýðýný anla(ya)mýyorduk. 

Ýhanetle tanýþmalarýmýz sanki kuralmýþ gibi

gecikmeden gelmiþti. Böyle bir aykýrýlýðý kal-

dýrmaya ne kadar yatkýn olabileceðimizi kim-

se düþün(e)mez(miy)di? Artýk yaþamýn yeni
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bir sahnesinin daha kurulmasý zamanýnýn gel-

diðini kim(ler) tasarlamýþ olabilirdi? Hiçbir za-

man çözemediðimiz büyüsüyle bütün bedeni-

mizi sarsan içli gülümsemelerin yerini alan ya-

bancý gülümsemelerin kanatmasýyla, günler-

ce delik-deþik uykulardan uyandýðýmýzda gü-

ne her sonucu yanlýþ çýkan denklemler kura-

rak baþladýðýmýzý elbette anlayamazdýk. 

Kuþaktan kuþaða aktarýlan çürümenin ken-

di yaþantýmýzdaki ilk örneklerine tanýklýk et-

melerimizde susmalarýmýz kimin umrunda

olabilirdi ki? Yaþamdan ne beklediðimizi sor-

gularken artýk daha az düþ kýrýklýðý yaþama-

mýz için kendimizi onarmamýz gerektiðini tek

baþýmýza öðrenmelerimiz, incinmemek için

maskeler taþýmakla kendimiz olmak arasýnda-

ki çatýþmalarýmýz nasýl da sancýlý olmuþtu.

Ýlk yenilgilerin üzerinden çok geçmeden, ya-

þadýðýmýz bu düþ kýrýklýklarýndaki sarsýlmala-

rýmýzý anýmsayýnca neden tuhaf gülümseme-

ler belirir olmuþtu dudaklarýmýzda? Büyüyor-

duk deðil mi? Saçlarýmýza sürdüðümüz limon-

larýn yerini sayýsýz marka arasýndan özenle

seçtiðimiz güzel kokulu, rengârenk jöleler al-

mýþtý. Göðüs cebimizde mendil taþýmayý çok-

tan unuttuðumuzun bir an bile ayrýmýna

var(a)madýðýmýzý neden hiç düþün(e)memiþ-

tik? Saçlarýmýzý özgürce uzatmaktan baþka

bir þey olmalýydý büyümek... 

Karþý koymayý bir an bile düþünmediðimiz

bir gücün dalýp gitmelerimizde gözlerimizi

usulca kaçýrýp anýlarla buluþturduktan sonra

yapayalnýz býrakmalarýndaki çoðalma neydi?

Þimdiki sarsýlmalarýmýzýn tek nedeni yüreði-

miz büyüse de ruhumuzun liseli kalmasý ola-

bilir miydi? 

/Sevgilinin her sözünü kutsal bir söz olarak

beynimize iþlerken bildiðimiz en müthiþ gizi

nasýl yadsýyabilirdik yaþama bu kez kendi is-

tencimizle aldanma pahasýna?/

Olmazdý sevgili(m). Taþýdýðýmýz ne varsa,

hakkýný vermeliydik, bilirdik bunu. Ancak  bize

sunulan hilelere düþmediðimiz kadar var ola-

bileceðimizi öðrenmemiz için hangi bedelleri

ödediðimizi unutabilir miydik? 

/Yaþamak, her yaþ döneminde ayrý bir gizi

çözerek ilerlediðimiz bir süreç miydi? Hiç bit-

meyecekmiþ gibi uzayýp giden bu çizgi ömrün

sona ermesiyle belki en olmadýk yerinde son

kez kýrýlacaksa, bunca telâþ ne içindi?

Kendimizi yargýlamalarýmýzda geçmiþimiz-

de unuttuklarýmýzý bir araya getirip varlýðýmýzý

bütünlememiz neden bu kadar zor, giderek

olanaksýz görünmüþtü bize? 

Yaþamý yükleniyorduk ayrýmýnda olmadan.

Bazan bir sokak çocuðunun diþlerinin arasýn-

dan yarým gülümsemesini biriktiriyorduk, ba-

zansa görüþ gününde oðluyla buluþmaya gi-

den yaþlý bir annenin saçlarýyla ayný hýzda be-

yazlýyordu saçlarýmýz. Yaþam, ilk gençlik yýlla-

rýnda biriktirdiklerimizin yerini alan bu aykýrý-

lýklarla hayallerimiz arasýndaki farktý biraz

da...

Omuzlarýmýz düþtüðünde, anlamaya çalýþtý-

ðýmýz ne varsa birdenbire çözmüþ gibi kalma-

larýmýzda kimdik, belki daha önemlisi ne ka-

dar vardýk?

-Sahi, biz var mýydýk?-/

Hangi kimlikle varolduðumuz zaman kendi-

mizdik, bunu o yaþlarda ne kadar biliyor olabi-

lirdik? 

Aþk, o yýllarda adýna mutluluk dediðimiz al-

danmalar bütününün biricik yoluydu, þimdiyse

bir sýðýnmadýr direnmek için madde dininin ni-

ce hileyle  zorladýðý çözülmelere. 

Sana yönelmemde hangi yaþan(ma)mýþlýk-

larýn barýndýðýný belki hiç anlatamayacaðým.

(Bunun ne önemi olabilir ki?) 

Kurallarýný birilerinin saptadýðý bir oyun

muydu yaþamak? Aslolan bu gizi çözmektir,

inandým.  

/Böyle nice yasak sorularla geldim sana.

Sorulmazý sordukça hükümler çoðaldý kendili-

ðinden. Aþkýn bir direniþ cephesi olduðu gün-

den beridir, yaþamak sana sýðýnmaktýr, hiç ol-

masan da... Seni sende sevmektir. 
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Böyle anlarda yokluðun yüzümü kanatan bir

ömür çizgisinin adýdýr. 

Yakýnlaþtýkça uzaklaþmayý nasýl baþarabili-

yorsun hiç sormadým sana. Belki bir masalda-

ki gerçeði ararken yaþama tutunamayýp düþe-

ceðim günde artýk hiç olmayacaksýn. 

Yalnýzlýktýr bir kez daha./ 

Seni sevmek aþkýn tarihinden süzülüp ge-

len bu gizin gerçeðe dönüþmesi olduðu için-

dir, gözlerim aykýrý bekleyiþlerin tanýðýdýr þim-

di. 

/Sevdim seni hiçbir ödül beklemeden. 

Bilirim sevgili(m), sen geldiðinde yüreðim

dayanamaz  diye belki gecikmeler yaþatýrsýn

bana.

Seven sevgiliye yöneliþinde felâketin her tü-

rüne hazýr olandýr. En olmaz zamanlarda beni

kendime, aslýnda sana, yani yokluðuna  býra-

kýp apansýz susamalarýna yine de alýþama-

dým, bilesin. 

Ben seni yokluðunda sevmiþtim deðil mi?

Þimdi bu kadar sarsýlmalarýmýn çeliþkisinde

gizli kalan trajediyi yazsaydým anlar mýydýn

beni?/

Nice yýpranmalarda ruhumu onarmaya ça-

lýþtýðým süreçte bütün kapýlarý kilitleyip, per-

deleri çekip herkesten kaçtým. Bir türlü sýðma-

yý beceremediðim iç dünyamýn amansýz ça-

týþmalarýnda kendimi insanüstü bir güçle zor-

layýp bir yandan da birikmiþ  yýkýntýlarý kaldýrýp

kendimi onarmam gerekirken hiçbir sakýnma-

yý düþünmeden aþkýn cephesine sürdüm yü-

reðimi. Hesaplarýn sýðlýðýnda tükenip kalmaya

razý olama(z)dým. Bu arayýþlarýn elbette bir

bedeli olurdu, bilirdim. Kimi sevdiysem, beni

kusmakta bir öncekiyle yarýþtý bilmeden. "Her-

kesten çok sevildim", yine de sevgili olama-

dým. Tuhaf deðil mi? Sen de ayný sözü söyle-

yince bildik bir senaryoda biraz da gönüllü al-

danmalarla varolduðumu anlamam zor olma-

dý. Ama ben her yeni iliþkiye ömrümün geride

kalan yýkýmlarýný hiçe sayarak baþladým; yan-

lýþ iliþkilerin bedelini sevgili kimliðiyle dünya-

ma giren baþka birine yansýtamazdým, yap-

madým. Ýliþkilerdeki adaletin gereði böyle bir

yöneliþti deðil mi? Uygar olmaktý. En çok bu

nedenle masum bir âþýk olmanýn beni her

anýmsadýðýmda gülümseten acemiliklerinde

çok korumasýzdým. 

/Kapitalizmin insaný darmadaðýn eden vah-

þetinde aþka sýðýndým. Aþkla o kadar özdeþ

olmuþtun ki, sen aþktýn bende, sana sýðýndým.

Beynimdeki hayalini bir gün darmadaðýn et-

sen de seni bende yeniden üretip yine seve-

ceðim.

Hayalinle seviþmelerimdeki çoðalmayý, ya-

þamýn yüklediði bütün olmazlara karþý diren-

meyi hangi sözümle anlatýrým sanýyorsun?/

Zaman yine geceye, yokluðunun en aðýr

vurduðu saatlere  doðru ilerliyor. Hayalin olan-

ca netliðiyle sahnedeki yerini alýyor. Her za-

manki gibi çok güzelsin. Baþkalaþýyorum.

Teslim oluyorum sana bir kez daha. Seçene-

ðim  yok aslýnda, ama olsaydý, böyle bir kaçý-

þý bir an için düþünmeyi bile sana ihanet sa-

yardým.

Seninleyim yine, sen oldum. Baþkalaþtýkça

aslýma döndüm... Sana döndüm, kendim ol-

dum.

Yokluðun en ileri boyutuyla tenime  iyice so-

kuluyor, böyle bir yangýnda varlýðýný olanca

güzelliðiyle duyumsuyorum. Her gece binler-

ce kez yinelenen bu sahnelerde yokluðun ne

kadar yakýcýysa varlýðýn onunla yarýþan bir

serinlik oluyor yüzümde. Amansýz bir çatýþ-

manýn ortasýnda nasýl korumasýzým. (Seninle-

yim ve korumasýzým, yalnýzým... Ne müthiþ bir

çeliþkidir bu!)

Gözlerimi kapatýyorum. Artýk susma vakti-

dir.

Bir yoksun, bir varsýn; ama en çok yoksun.

Baþým dönüyor. Sevgili(m)! Ömrümün varý!

Ey hayal!

Seni seviyorum. 
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aliteye Gönül Vermiþ Deðerli Hem-

þerilerim, Deðerli Dostlarým, Sevgili

Okurlarým;

"PÜF NOKTASI" isimli köþemde

yazmaya baþladýðýmda, ilk yazýmda sizlere

kalitenin ne olduðunu yazarken, müþteriyi þi-

kayetlerine kýsaca deðinmiþtim. Sizlere bu ay-

ki yazýmda müþteri þikayetlerinin kalite açýsýn-

dan önemini anlatmayý uygun gördüm.

Ýlk yazýmda, sizlere "Unutmayalým ki, bir

müþteri memnuniyetini yedi kiþiye, memnuni-

yetsizliðini yani þikayetini yirmi kiþiye bildirir"

diye yazmýþtým. Sizlere bu konuyu çok teknik

ifadeler yerine, bir sohbet havasýyla ve yaþan-

mýþ çok güzel bir örnek ile anlatmayý uygun

buldum. Dilerseniz hemen yaþanmýþ örneði-

mizle ilgili anektotu sizlere vereyim:

GENERAL MOTORS firmasýnýn PONTÝAC

marka otomobil departmanýna gelen þikayet

mektubu þu satýrlardan oluþuyordu:

"Her akþam yemekten sonra, ailecek don-

durma yeme alýþkanlýðýna sahibiz. Fakat bir-

çok dondurma çeþidi olduðu için her yemek-

ten sonra ne çeþit dondurma yiyeceðimize ai-

lece karar veririz. Ben de markete gider alý-

rým.

Geçen ay otomobilimi deðiþtirip yeni bir

PONTÝAC aldým ve o günden beri markete gi-

dip gelmek benim için sorun olmaya baþladý.

Çünkü ne zaman vanilyalý dondurma alsam

market çýkýþýnda otomobilimi çalýþtýramýyo-

rum. Fakat baþka çeþit bir dondurma aldýðým-

da, arabam gayet güzel çalýþýyor. Bu sorun si-

ze çok saçma bile gelse, benim çok ciddi ol-

duðumu bilmenizi isterim. Vanilyalý dondurma

aldýðýmda, arabam çalýþmazken, neden baþ-

ka dondurma aldýðýmda arabam çalýþýyor?"

Kolaylýkla buruþturulup atýlabilecek bir þika-

yet mektubu gibi görünsede, bu þikayet GE-

NERAL MOTORS firmasý için çok önemliydi.

GENERAL MOTORS firmasý bakýn bu þikayet

mektubu üzerine ne yapmýþ? Anektotu birlikte

okuyalým: 

K

KALÝTE-MÜÞTERÝ ÞÝKAYETÝ
ÝLÝÞKÝSÝ

Müþterimizden gelen
þikayetlere kulak vermeli,
müþteri memununiyetini

saðlayabilmek için elimizden
geleni yapmalýyýz. 

”
“

püf noktasý
MURAT OYMAK
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GENERAL MOTORS firmasý, bu olayý araþ-

týrmak için bir mühendis görevlendirdi. Mü-

hendis, seçkin bir bölgede oturan, iyi eðitim

almýþ PONTÝAC sahibiyle karþýlaþýnca, biraz

þaþýrmýþtý; böyle bir konuda dalga geçecek bi-

rine hiç benzemiyordu. Akþam yemekten son-

ra çýkýlan dondurma alýþveriþine, görevli mü-

hendis ve müþteri birlikte gittiler:

Vanilyalý dondurma alýp geri döndüklerinde,

gerçekten de otomobil çalýþmýyordu. Ertesi

günü akþam yine görevli mühendis ve müþte-

ri birlikte dondurma alýþveriþine gittiler. Bu se-

fer, çikolatalý dondurma aldýlar ve araba çalýþ-

tý. Üçüncü akþam sýra çilekli dondurmadaydý;

araba yine çalýþýyordu. Son deneme turunda

vanilyalý dondurma alýndý ve maalesef araba

yine çalýþmadý.

GENERAL MOTOR yetkilisi þaþkýndý. Bir

mühendis olarak, arabanýn vanilyalý dondur-

maya alerjisi olduðunu düþünmek pek akýllýca

gelmiyordu. Bunun üzerine ziyaretlerine bir

süre daha devam etti. Olayýn günün hangi

saatinde olduðunu, hangi tip benzin kullanýldý-

ðýný, gidip gelme süresini ve daha pek çok ay-

rýntýyý inceledi. Kýsa bir süre içinde ilk ipucunu

elde etti:

Vanilyalý dondurma almak, diðer dondurma

çeþitlerine oranla kýsa sürüyordu. Çünkü en

çok aranýlan ürün olan vanilyalý dondurma

marketin hemen giriþindeki dolapta satýlýyor-

du. Diðer dondurma çeþitleri ise marketin en

arka kýsmýndaki kurulu bir tezgahtan seçiliyor-

du. Herhangi deðiþik bir çeþidi almak bu yüz-

den çok daha uzun sürüyordu.

Þimdi mühendisin karþý karþýya kaldýðý soru

þuydu? Otomobil neden daha kýsa süre içinde

geri dönünce çalýþmýyordu? Zaman faktörü

iþin içine girince mühendis sorunun cevabýný

bulmakta zorlanmadý. Sorun motor soðudu-

ðunda devreye giren buhar kilidiydi.

Bu kilit, normal þartlarda motor durduktan

sonra, hemen sonra devreye girip çalýþýyordu

ve çikolatalý yada çilekli dondurma alana ka-

dar geçen süre, motorun tekrar çalýþmasý için

yeterli soðuma imkaný tanýyordu. Vanilyalý

dondurma gecelerinde ise süre çok kýsa oldu-

ðu için, motor soðuyacak vakit bulamýyor ve

buhar kilidi devreye girmiyordu.

Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunan ve

yöneticilik yapan bir mühendis olarak, müþte-

ri þikayetinin çok önemli olduðunu ve her þika-

yetin birer armaðan olduðunu her fýrsatta sa-

vunurum ve þikayetlerin düzgün bir þekilde

ele alýnmasý gerektiðini söylerim. Ýþte GENE-

RAL MOTORS firmasýnýn örneðinde, haklýlýðý-

mýz su yüzüne çýkýyor. 

GENERAL MOTORS burada müþteri þika-

yetini ciddiye almýþ, gerekli giriþimi yaparak

bir mühendis görevlendirmiþ ve mühendisine

araþtýrma için gerekli kaynaklarý saðlamýþ.

Burada mühendis arkadaþýmýz ayrýntýyý güzel

yakalamýþ. Ýþte sizlere kalitenin güzel bir ay-

rýntýsý. Müþteri þikayetiyle buhar kilidi ayrýntýsý

burada su yüzüne çýkmýþ. Böyle bir þikayet

gelmeseydi PONTÝAC marka otomobillerdeki

buhar kilidiyle ilgili bu uygunsuzluk görüleme-

yecekti. Burada durumu analiz eden mühen-

dis arkadaþýmýzda gerçekten iyi bir mühen-

dismiþ. Olayýn nedenini ve niçinini güzel sor-

gulamýþ.

Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunan ve yöneticilik yapan
bir mühendis olarak, müþteri þikayetinin çok önemli

olduðunu ve her þikayetin birer armaðan olduðunu her
fýrsatta savunurum ve þikayetlerin düzgün bir þekilde ele

alýnmasý gerektiðini söylerim. 
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Müþterinin almýþ olduðu hizmette yada sa-

týn almýþ olduðu üründe, uygunsuzluk olabilir.

Bu ürün gerçekleþtirme yada hizmet temin et-

me sürecinin en doðal sonuçlarýndan birisidir.

Burada önemli olan müþteri þikayetinin üzeri-

ne düzgüce gitmek, objektif gözlemler yap-

maktýr. Yaþanmýþ olan bu örnekte bu gayet

güzel bir þekilde gerçekleþtirilmiþ.

Müþteri þikayetini bize ilk olarak telefonla

bildirir. Telefona çýkan kiþinin, müþteriyle düz-

gün bir üslupla konuþmasý gerekir. Çünkü,

müþteri yaþamýþ olduðu uygunsuzluk nedeni

ile sinirli ve gergin olabilir. Telefonda ilk önce

onu sakinleþtirip, bu konuda gerekenin en ký-

sa zamanda yapýlacaðý mesajýný vermek ge-

rekir. Bundan sonra oturulup, þikayet ele alý-

nýp ne yapýlmasý gerektiðine karar verilmeli-

dir.

Bazý firmalarda "Müþteri Hizmetleri" diye bir

bölüm olduðunu görürüz. Mesela iletiþimde

bunu görüyoruz: "TURKCELL MÜÞTERÝ HÝZ-

METLERÝ". Bir þikayetimiz olduðunda, Müþte-

ri Hizmetleri'ni arýyoruz ve sorunumuzun çö-

zülmesi için derdimizi Müþteri Hizmet Yetkili-

si'ne aktarýyoruz. Bu konuda ülkemizde ger-

çekten iyi bir mesafe kat edildi, telefona çýkan

kiþi bu konuda iyi bir eðitim almýþ ve telefonun

sonunda baþka bir isteðiniz var mý? diye so-

rup, saygýlarýný bize belirterek telefonu kapa-

týyor. Bankalarda da durum ayný.

Müþterinin þikayeti, bazen iletiþim yoluyla

çözülebileceði gibi, bazen de müþterinin ye-

rinde inceleme yapýlarak çözülebilir. Müþterini

yerinde yapýlan inceleme sonunda ürünün ia-

de alýnmasý sözkonusu olabilir. Ýþte bu nokta,

firmalarda birçok fýrtýnalarýn koptuðu yerdir.

Ýade alýnýnca sanki firmanýn sonu olacakmýþ

gibi orada o tespiti yapan eleman suçlanýr ve

bir de sen müþteriden tarafa oluyorsun diye

pek iþ etiðine uymayan sözler sarfedilir. Ama

müþteriye giden o arkadaþým yýlmamalýdýr.

Çünkü müþterinin ürünü iade etmesi tedarikçi

firma olarak bizlerle çalýþacaðýnýn sinyalidir.

Eðer malý iade etmez iyi-kötü kullanýp, bize

hiçbir þey söylemezse, yaptýðý bir operasyon

daha vardýr; finansman bölümüne X firmasý-

nýn tüm hesabýný kapatýn der ve satýnalma bö-

lümüne bir daha sipariþ vermeyin talimatýný

verir. Ýþte bir firma için müþteriyi kaybetmek,

iade almaktan çok çok daha kötüdür.

Ýade alýnma sürecini çok fazla geciktirme-

den yerine getirmek, müþterinin zorda kalma-

masý için müþterinin istediði kriterleri içeren

doðru ürünü üretip, müþteriye ürünü düzeltti-

ðimize ikna etmemiz gerekir. Yakaladýðýmýz

bu kalite çizgisini bozmadan bir sonraki sipa-

riþlerinde de devam ettirmeliyiz ki, müþteri al-

mýþ olduðumuz düzeltici faaliyetlerin etkinliði-

ne inansýn.

Müþterinin yerinde yapýlacak olan incele-

meler, müþterinin þikayeti olsa da olmasa da

yapýlmalýdýr. Çünkü Pazarlama yada Satýþ

Bölümü, müþteriden sipariþi alýrken, her za-

man teknik ayrýntýlarý alamayabilir yada müþ-

terinin bu konuda herhangi bir yazýlý satýnal-

ma þartnamesi veya dokümaný olmayabilir.

Burada görev, ilk olarak Üst Yönetim'e düþü-

yor. Üst Yönetim, satýþ ekibi ve teknik ekipten

görevlendireceði kimseleri, böyle teknik ayrýn-

týlarýn alýnmasý, sipariþ durumunun araþtýrýl-

masý ve herhangi bir sorunlarý olup olmadýðý-

nýn yerinde görülmesi için müþteri ziyaretleri-

ne birlikte göndermelidir.Yani bir taþla iki kuþ

vumalýdýr. Müþteri kendisiyle ilgilenildiðini an-

layarak, tedarikçisine sipariþini ona göre verir

ve müþteri-tedarikçi iliþkisinin daha da geliþ-

mesini saðlar.

Hangi firma olursa olsun müþteri þikayetleri

konusunda nasýl bir yol izleneceði yazýlý hale

getirilmelidir. Daha açýk bir ifade ile Müþteri

Þikayetleri Prosedürü hazýrlanmalýdýr. Bu pro-

sedür;

Açýk: iyi duyurulmuþ, ulaþýlabilir ve ilgililer

tarafýndan anlaþýlmýþ

Tarafsýz: kuruluþun çalýþaný veya müþteri

hakkýnda taraflý, peþin hükümlü olmamalý

Tam: ilgili bütün bilgiyi elde edecek, hatta
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doðrulyacak þekilde

Eþit: eþit durumlarda eþit davranýþlarda bu-

lunacak

Duyarlý: kiþiel farklara ve ihtiyaçlara duyar-

lý olmalýdýr.

Müþteri þikayetlerinde gizliliðin korunmasý-

na dikkat edilmelidir. Bir yandan müþteri, di-

ðer yanda çalýþanlar ve uygunsuzluk üzerine

araþtýrma yapanlar gizlilik ile korunmalýdýr.

Basýna yansýyacak konular isimsiz yapýlmalý-

dýr.

Uzun sözün kýsasý, müþterimizden gelen þi-

kayetlere kulak vermeli, müþteri memununi-

yetini saðlayabilmek için elimizden geleni

yapmalýyýz. Müþterimizimin yazýlý þartnamele-

rinde, sipariþ formlarýnda istediði parametre-

lere uygun özellikte ürünü üretmeli, onlarýn A

grubu tedarikçisi olduðumuzu göstermeliyiz. A

grubu tedarikçisi olduktan sonra da kalitemizi

ayný çizgide tutmalý, sürekliliðini saðlamalý ve

daha iyiye gitmesi yönünde çalýþmalýyýz.

Yazýmý Büyük Önderimiz M.Kemal ATA-

TÜRK'ün güzel bir sözüyle tamamlamak isti-

yorum: "Hayatta en hakik mürþit ilimdir."

Bu vesile ile siz deðerli okurlarýmýn Rama-

zan ayýný tebrik eder; önce Kadir Gecesi'ne,

ardýndan da Ramazan Bayramý'na tüm sev-

diklerinizle birlikte ulaþmanýzý Allah'tan te-

menni ederim. Ayrýca bu yazýyý hazýrlamamda

bana GENERAL MOTORS örneðini gönderen

kýz kardeþim Miray OYMAK Haným'a teþekkü-

rü bir borç bilirim. 

Hepinize saðlýklý, sýhhatli ve kaliteli günler

geçirmenizi dilerim. Ramazan Bayramýnýz

þimdiden kutlu olsun.

Sevgi ve saygýlarýmla,

_____________________

KAYNAKÇA: www.gelisim.org, GELÝÞÝM

YÖNETÝM A.Þ., Hayim VALÝ, Müþteri Þikyet-

leri adlý yazýsý.

“Ey oruç tut bizi!...” Ýbrahim Aydýn
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enizli Sanatçýlarý Plastik Sanatlar Gru-
bu çatýsýnda biraraya gelen otuz sekiz
sanatçýnýn eserlerinden oluþan karma
sergi 30 Aðustosta açýldý. 

30 Aðustos - 30 Eylül tarihleri arasýnda sanat-
severlerle buluþacak olan sergi “Teraspark Sa-
nat Galerisi Sergi Salonu, Yeniþehir / DENÝZLÝ”
adresinde bir ay boyunca ziyaret edilebilecek. 

Biz Dergisi olarak, sergiye katýlan tüm sanat-
çýlarýmýzý kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyo-
ruz. 

SERGÝYE KATILAN SANATÇILAR: 

Zeki Akakça / Elif Akgül / Semih Atalay / Þükrü
Aslýþen / Safi Avcý / Ali Baloðlu / Halil Bayraktar
/ Merih Tekin Bender / Gönül Caner/ Mehmet
Çakýr / Nizami Çubuk / Esat Eðer / Ömür Eke /
Gürcan Ekici / Doðan Gencer / Celal Günaydýn /
Tahsin Hancýoðlu / Yüksel Hancýoðlu / Seyhan
Ýlhan / Bekir Ýnce / Yýlmaz Kahraman / Velittin
Kalýnkara / Emel Keysan / Berrin Küçüka / Öz-
gür Lebioðlu / Esra Nihaiözbey / Coþkun Önen /
Ayfer Örs / Ahmet Özer / M. Emin Özmen / Sa-
dettin Sarý / Mehmet Selçuk / Rasim Þohoðlu /
Kemal Yenidede / Tahir Yenidede / Arife Yýlmaz /
Hakan Yöney / Esen Yüksel 

Sergiye Katýlan Sanatçýlardan 
Esat Eðer’in iki çalýþmasý 

D E N Ý Z L Ý D E K A R M A S E R G Ý

DENÝZLÝ SANATÇILARI PLASTÝK
SANATLAR GRUBU SERGÝSÝ
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HOÞGELDÝN SEVGÝLÝ NEZAHAT
Dergimiz yazarlarýndan, öðretim üyesi, sayýn Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcý Beyefendi ve

deðerli eþi sayýn Dr. Ebru Tatcý hanýmefendinin kýzlarý Nezahat 24.Aðustos.2008 
tarihinde dünyaya merhaba dedi. BÝZ dergisi olarak kendilerini kutlar, 

sevgili Nezahat’e hayýrlý, saðlýklý ve mutlu bir ömür dileriz.

Dergimiz yazarlarýndan Prof. Dr. Ýs-

mail YAKIT TRT2’de yayýmlanacak iki

bölümlük GÝZEMLÝ SAYILAR isimli

belgesel programda Ebced Sanatý ile

ilgili bilgiler verecek. Dergimizde de

Ebced Sanatý ile önemli olaylara tarih

düþen Ýsmail Yakýt’ýn, bu konuda yýl-

lardýr süregelen çalýþmalarý ve eserle-

ri bulunuyor. Türk Ýslâm Kültüründe

Ebced Hesabý isimli kitabý da Ötüken

Yayýnlarý tarafýndan yayýmlanmýþtý.

Programýn yayýn tarihleri ve saati þu þekildedir: 
1. Bölüm: 31 Aðustos Pazar günü saat: 18.20
2. Bölüm:  7 Eylül Pazar Saat:18.20

PROF. DR. ÝSMAÝL YAKIT TRT’DE
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örük beyinin açýkgöz bir çobaný
varmýþ. Daðda bayýrda koyunla-
rý güdüyor, gününü gün ediyor-
muþ. Bir gün aðanýn verdiði

hak'ý, (hizmetinin karþýlýðý) az bulduðu
için, aðadan  bunun artýrýlmasýný istemiþ.
Aða, bu isteðini yerinde bulmayýnca, ço-
ban öfkelenmiþ. Ama her þeye raðmen
koyunlarý gütmeye devam ediyormuþ. Bir
gün, aklý evvelin biriyle karþýlaþtýðýnda,
durumu ona anlatmýþ. Aklý evvel;

-Bak Aslaným, sana bir akýl vereceðim
ama hasýlatý üleþeceðiz.

-Tamam, demiþ çoban.

-Sen þimdi gidip hiç bir þey olmamýþ gi-
bi koyunlarý gütmeye devam edeceksin.
Bu arada sürüye de bir müþteri bulacak,
bir gece koyunlarý gütmeye gittiðinde sa-
tacaksýn. Sabah çadýra geldiðinde, aða
koyunlarý ne yaptýðýný soracaktýr. O sor-
duðunda, "meee" diye cevap vereceksin.

Çobanýn aklý buna yatmýþ. Çadýra dön-
düðünde, hiç bir þey olmamýþ gibi koyun-

larý gütmeye devam ediyormuþ. Günün
birinde, müþteri bulup koyunlarý satmýþ.
Sabah çadýra yanýnda koyunlar olmadýðý
halde dönünce; Aða sormuþ;

-Oðlum, koyunlar nerede?

Çoban, boynunu büküp üzgün bir þekil-
de melül melül aðanýn yüzüne bakýyor-
muþ. Aða hiddetlenmiþ.

-Koyunlarý ne yaptýn oðlum? Melül me-
lul ne bakýyorsun, dilini mi yuttun, kafayý
mý bozdun?

Çoban, "Tam zamaný!" demiþ içinden.
Aðzýný bir karýþ açýp; "meeee" diye cevap
vermiþ. Aðanýn her sorusuna "meee" di-
yor, baþka bir þey demiyormuþ. Çaresiz
kalan aða, kadýya baþvurmuþ. Davanýn
günü geldiðinde kadý sormuþ: 

-Nedir þikâyetin, haydi anlat?

Aða;

-Efendim, bu kiþi benim çobanýmdý. Ko-
yunlarýmý güdüyordu. Bir sabah çadýra
geldiðinde yanýnda koyunlar yoktu. Sor-

MEEEE

Y

AHMET SARI
YAZ-AR-BÝR Bþk. Yard.
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duðumda, "meee" diyor da, baþka bir þey
demiyor. Bu iþe kadý da þaþýrmýþ. "Nasýl
olur?" diye geçirmiþ içinden. Çobana dö-
nüp sormuþ;

-Ne yaptýn oðlum aðanýn koyunlarýný?
Kuþa kurda mý yedirdin, attýn mý sattýn mý,
ne yaptýn?

Açýkgöz çoban, sanki hiç duymuyor,
görmüyor, anlamýyor gibi, öylece bakýyor-
muþ. Kadý tekrar sormuþ.

-Koyunlarý ne yaptýn oðlum, anlatsana? 

Çoban, yine aðzýný bir karýþ açarak
"meee" deyince kadý'nýn þaþkýnlýðý bir kat
daha artmýþ. Sorulan her soruya,  "meee"
diyor, baþka bir þey demiyormuþ. Kadý,

bakmýþ iþin olacaðý yok; "Atýn bu meczu-
bu dýþarý!" diye gürlemiþ.

Çoban, bu davadan tüyü kuru çýkmýþ ol-
manýn rahatlýðý içinde, salýnarak gider-
ken, aða ardýndan baka kalmýþ. Ardýndan
aklý evvel akýl hocasý koþarak yetiþmiþ.

-Hadi gel bakalým, hasýlatý üleþelim, de-
diðinde; Çoban geri dönüp imalý imalý
bakmýþ.

Akýl hocasý, bir an önce paralara kavuþ-
mak için sabýrsýzlanýyormuþ.

-Hadi lan, hadi, payýma düþeni versene!

Çoban, "O kadar  enayi deðilim!" der gi-
bi, ona da; "meee" diye cevap vermiþ.
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erden ýsýtma sistemleri saðlýklý, kon-

forlu ve ekonomik bir ýsýnma þekli-

dir. Son yýllarda gittikçe yaygýnlaþan

kullanýmý ile dikkat çeken bu sistem,

özellikle kullanýlan kaliteli borularýn üretilmesi

ile popüler hale gelmiþtir. Ana ýsýtma elemaný,

yapý malzemesi içerisinden geçirilen uzun

ömürlü ve dayanýklý, yerden ýsýtmaya uygun

termoplastik malzemeden üretilmiþ borulardýr.

Bu borular Polipropilen Random Copolimer

(PP-R) veya Cross-link PE-X olarak iki grupta

toplanýr. Bu sistemin uygulandýðý yerlerde,

döþemeye serilen yalýtýcý strafor ve PP folyo,

ideal bir ek ýsý yalýtýmý da saðlar. Uygulamada

yaklaþýk % 30 enerji tasarrufu saðlanýr.

w Konforlu ortam ve saðlýklý yaþam 

w Uygulama ve bakým kolaylýðý 

w Enerjiden tasarruf 

w Mekanlarda daha geniþ iç hacim 

w Ekonomik avantajlar 

w Geniþ uygulama sahasý 

Ýnsan anatomisine en uygun saðlýklý ekono-

mik ýsýtma sistemi tüm hacim içinde homojen

bir ýsý daðýlýmý ve sýcaklýk saðlanýr. havanýn

nem dengesi bozulmaz. sýcaklýk farký az oldu-

ðu için hacim içinde aþýrý hava akýmý yoktur.

dolayýsýyla toz sirkülasyonu da önlenir. perde-

lerde ve duvarda kirlenme olmaz.

Yerden ýsýtma sisteminde her dairede bir

dolap içerisinde estetik olarak kolayca gizle-

nebilen birkaç aðýzlý kollektör bulunmaktadýr.

Bu sayade her oda modülasyonu ayrý vana ile

manuel, termostatik ve tam otomatik kontrol

edilebildiðinden, ihtiyaca göre baðýmsýz ve ta-

mamen o dairede yaþayan sakinlerin isteðine

göre kolaylýkla ayar yapma olanaðý vardýr.

Böylece hem enerji tasarrufu hem de iyi bir

konfor saðlanmýþ olur. Yerden ýsýtma sistem-

leri ile mekanlarda homojen ýsý daðýlýmý sað-

NEDEN YERDEN
ISITMA SÝSTEMÝ?

Y

HÜSEYÝN AVNÝ DAYIOÐLU
Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme Öðretmeni
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lanýr. Odalar arasýndaki sýcaklýk farklarý da az-

dýr. Klasik sistemlerde görülen tavanda ýsý bi-

rikmesi bu sistemler için söz konusu deðildir.

Klasik sistemlerdeki ýsýtýcý eleman, tesisat

borusu, baðlantý parçasý gibi göze hoþ gelme-

yen ve kullaným alanýný sýnýrlayan bu tür mal-

zemeler, yerden ýsýtma sistemlerinde yoktur.

Bundan dolayý da kullanýlan hacimde % 5'lik

tasarruf saðlanýr.

PE-X BORU TESÝSATI ÝLE

MOBÝL SÝSTEMÝN AVANTAJLARI

w Isý iletim katsayýsý yüksektir. Etkili bir ýsýt-

ma saðlar. 

w Esnektir, kolayca döþenir. 

w Ýþçilik, malzeme ve zamandan kazandýrýr. 

w Uzun ömürlüdür. Paslanmaz kireçlenmez. 

w Kalorifer tesisatýnýn çalýþma þartlarýna yýl-

larca kusursuz dayanýr. 

w Esnekliði ve hafifliði sayesinde kolayca

döþenir. 

w Enerjiden tasarruf saðlar. 

w Geniþ uygulama sahasýna sahiptir. 

w 60-50 oC gibi düþük sýcaklýklarda çalýþýr. 

w Baðlantýlarý hiçbir özel ekipman yapýþtýrý-

cý veya kaynak makinesi gerektirmez. 

w PP-R (Polipropilen random kopolimer) ve-

ya PE-X termoplastik (Polietilen) malzeme-

den üretilen çapraz baðlý özel borulardýr. 

CROSS-LÝNK TESÝSATIN AVANTAJLARI

w Tesisat sistemlerinin insan saðlýðýný tehdit

etmemesi için kireçten, tozdan, tozdan uzak

olmasý gerekmektedir. 

w Bunun için kireçlenmeyen, paslanmayan,

çürümeyen PE-X Cross-link borularý kullanýl-

malýdýr. 

w Armatürlerin tamiri için bütün kesmek ge-

rekmemektedir. 

w Sadece onarým yapýlacak hattý kollektör-

den kapatmak yeterli. 

w Kollektörde her hat için  mini vanalar kul-

lanýlmaktadýr. 

w Tesisatlar uygulamasý kolay, az iþçilikle

hýzlý ve kesin çözüm ekipmanlardan oluþmak-

tadýr.
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DR. ÞÜKRÜ TEKÝN KAPTAN

KIZILCABÖLÜK HATIRLAMALARI

281/M.1865 yýlýnda Tavas ilçesinde

doðdu. Baba adý Harp oðullarýndan

Hasan Hüseyin'dir. Çocuk denecek

yaþlarda Ýstanbul'a giderek orada

kalmýþ, Medrese tahsili yapmýþ ve Ýstanbul

Vaizi olmuþtur. Soyadý kanunu ile Özgümüþ

soyadýný almýþ. Tavas'ta

Dudu hanýmla evlen-

miþtir. 

Ýstanbul'da ikamet et-

mesine raðmen Hasan

efendinin memleketi Ta-

vas'ta büyük bir saygýn-

lýðý olmuþtur. Tavas'a

geldiði zaman Tavas'ta

bir canlýlýk görülür. Her-

kes onu görmek ve der-

sini dinlemek için can

atarmýþ. Onun ders ver-

diði camide oturacak

yer kalmazmýþ. Yýllarca bu

iþ devam etmiþ. Harbi zade Hasan efendi Ýs-

tanbul'daki dersleri ile tam bir Ýstanbul efendi-

si oluyor. Yaþlandýðý ve biraz da hastalandýðý

zaman yine Tavas'a geldiðinde çoðu zaman

ders verdiði Çarþý Camiinde ders verdikten

sonra ayrýlýrken, ahþap camiye dönerek "Ya-

zýn yazýn serin, kýþýn kýþýn ýlýk camim belki se-

ni bir daha göremeyeceðim" diyerek ayrýlmýþ

ve bir daha dönememiþtir.1

Harbi zade Hasan Efendinin Tavas Bað Pa-

zarýnda bir baðý vardý. Bu bað, Bað pazarý ya-

nýnda Taþ köprü sokaðýnda Hacý Ýmamýn Sa-

lih'in büyük çam aðaçlý baðýna

bitiþik, iki katlý ahþap evi

olan bir baðý vardý. Þehir

evleri ise Tavas Yaka ma-

hallesinde Mahlýçlýlar so-

kaðýnda Yahya Elyas'ýn evi

karþýsýnda mazbut bir ev

idi.

Çocuklarý dört oðlu

(Mustafa, Hüseyin, Meh-

met, Ahmet, iki kýzý (Fatma

ve Ayþe) dir.

RÝVAYETLER

Rivayet-1. Tahsilini bitirip

evleneceði sýralarda Tavas'ta

þöyle bir olay cereyan etmiþtir. Tavas aðasý-

nýn oðlu evlilik yaþý geldiði halde bir türlü ev-

lenmek istemez. Annesi ve babasý ýsrar ettik-

leri halde oðlan bu iþe yanaþmaz. O at binme

meraklýsýdýr. Bir gün Tavas Mahlýçlýlar soka-

ðýndan atý ile geçerken çeþme baþýnda güzel

1

HARBÝZADE HASAN EFENDÝ 
(KEL HASAN)

281/M.1865 yýlýnda
Tavas ilçesinde doðdu. Ba-
ba adý Harp oðullarýndan
Hasan Hüseyin'dir. Çocuk

denecek yaþlarda Ýstanbul'a
giderek orada kalmýþ, Med-
rese tahsili yapmýþ ve Ýstan-
bul Vaizi olmuþtur. Soyadý
kanunu ile Özgümüþ soya-
dýný almýþ. Tavas'ta Dudu

hanýmla evlenmiþtir. 
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bir kýz görür. Atýný sularken o kýza kaný kaynar.

Eve geldiðinde bu durumu anne ve babasýna

açar. Annesi bu iþe sevinerek o bölgeyi iyi bi-

len ve elçilik yapabilecek birini ararken Sinan-

larýn Hacý Hüseyin'in karýsý Feriþtah haným

aklýna gelir. Hemen gidip onu bulur. Konuyu

açar ve bu iþ için onu görevlendirir.

Feriþtah haným der ki "O sokakta güzel bir

kýz biliyorum." diyerek o kýzý aðanýn oðluna is-

ter ve bu iþi baþarýr. Sonra düðün hazýrlýklarý

olur. Düðün için kýzlarýn çeyiz eðlencesi var-

dýr. Mahallenin kadýnlarý kýzlarý toplanýrlar.

Eðlenirlerken elçi olan Feriþtah haným bu eð-

lenceye katýlýr. Bir de bakar ki daha evvel hiç

aklýna gelmeyen çok güzel bir kýz görür. Bu

sefer kendi kendine "Acaba bu kýz mýydý gör-

düðüm" diye düþüncelere dalsada artýk iþ iþ-

ten geçmiþtir. Düðün biter. Üç gün sonra aða-

nýn oðlu elçi Feriþtah hanýmýn yanýna gelerek

"Feriþtah teyze benim çeþme baþýnda gördü-

ðüm kýz, senin elçilik yaptýðýn kýz deðildi" de-

yince Feriþtah haným bir kere daha yýkýlsa da

belli etmeyerek, "Güzel deðil mi, memnun de-

ðil misin?" diye sorar. Aðanýn oðlu ise "Fena

deðil, kaderime razý oldum" deyince Feriþtah

haným rahatlar. Rahatlar ama zaman zaman o

güzel kýz acaba bu aðanýn oðlu gibi bir yer bu-

lacak mý? diye kendi kendine düþüncelere da-

lar. Netice de onun sonradan gördüðü o çok

güzel kýz, tahsilini bitirmiþ, hayata atýlmýþ Ýs-

tanbul Vaizi olmuþ Hasan efendi ile niþanlan-

dýðýný duyunca çok sevinmiþ.

Rivayet-2. Bir gün boþboðazýn birisi haddi-

ni aþarak "Harbi zade ders için hazýrlanýyor,

kitaptan, defterden bakýp bakýp okuyor" gibi

manasýz sözler söylemiþ. Bu sözler Hasan

efendinin kulaðýna gitmiþ. Bir gün geldiðinde

kitap, defter gibi þeyler olmadan kürsüye çýký-

yor. Cemaat hýnca hýnçmýþ. Cemaatin içinde

pek çok hoca, hacý, hafýz ve aydýn kiþiler var.

Hoca efendi cemaate dönerek "Ýçinizden biri-

si bir Aþir okusun" der. Hiçbir kimse onun ya-

nýnda bir aþir okuma cesaretini gösteremeyip

yalnýz Hasan Karaminkis Hoca efendi cesare-

te gelip o güzel sesiyle bir aþir okuyor. Cema-

at o aþiri dinledikten sonra Harbi zade Hasan

efendi orada okunan o aþiri tefsir etmeðe baþ-

lýyor ve herkesin hayranlýðýný kazanýyor.

Cemaatin içinde bulunan o boþboðaz kiþi

de böylelikle nasibini almýþ oluyor.

Rivayet-3. Ýstanbul'da artýk yataðýnda istira-

hat halinde iken Tavaslý iki tüccar Ýstanbul'a

geldiklerinde (Birisi Bakkal Hüseyin Karade-

niz) hoca efendiyi ziyaret etmeyi ihmal etme-

miþler. Birisi kahve, birisi þeker almýþ hoca

efendinin evine varmýþ. Paketleri býrakmýþlar.

Hoca efendi bu iki hemþehrisinin ziyaretinden

çok memnun olmuþ ve hasret gidermiþ. Bir

aralýk hoca efendi gelen ziyaretçilerine sor-

muþ; "Hemþehrilerim o paketlerde ne getirdi-

niz)" Onlar da "Þeker ve kahve" demiþler. Ho-

ca efendi üzgün bir eda ile "Bunlarý getirece-

ðinize bana memleketimin topraðýný iki avuç

getirseydiniz de ben onu koklasam dursam ol-

maz mýydý ve hem de ben ölünce o toprak

kabrime dökülür sevinirdim" diyerek hem að-

lamýþ hem aðlatmýþtýr.2

GELECEK SAYIDA: Kýzýlcabölük Tarihindeki

Bazý Önemli Olaylar

1 Türkiye Edebiyatçýlar ve Kültür Adamlarý Ansiklopedisi, Ýhsan Iþýk, C.6, s.2428
2 Saim Uður Gülmez, Tavas Halk Kültürü Daðarcýðý, Albayrak Matbaasý- Tavas.

Ýstanbul'da ikamet etmesine raðmen Hasan efendinin memleketi Ta-
vas'ta büyük bir saygýnlýðý olmuþtur. Tavas'a geldiði zaman Tavas'ta
bir canlýlýk görülür. Herkes onu görmek ve dersini dinlemek için can

atarmýþ. Onun ders verdiði camide oturacak yer kalmazmýþ.
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ÝSMAÝL KAR

Soyguncunun biri bir bankaya girmiþ. Çekmiþ silahýný, havaya ateþ

etmiþ. Herkesin yere yatmasýný istemiþ. Daha sonra kasalardaki para-

larý toplayýp kapýya doðru yönelmiþ. Tam çýkacakken oradaki bir ada-

ma sormuþ: 

-Beni gördün mü?

Adam þaþkýnlýkla:

-Evet gördüm, deyince çekmiþ tabancasýný adamý alnýndan vurmuþ. 

Tekrar kapýya yöneldiðinde kapýnýn yanýnda bir çift görmüþ. Adama

sormuþ: 

-Beni gördün mü?

Adam gayet soðukkanlý bir þekilde cevaplamýþ: 

- Valla ben hiçbirþey görmedim, ama benim haným gördü sanýyorum. 

HANIM GÖRDÜ
Bir otobüs dolusu politikacý seçim kam-

panyasý için dolaþýyorlarmýþ. Otobüs büyük

bir çiftliðin yanýndan geçerken büyük bir

uçuruma yuvarlanmýþ. Kazayý gören çiftçi

koþarak gelmiþ. Gece kurda kuþa yem ol-

masýnlar diye cesetleri gömmeye baþla-

mýþ. Ertesi sabah görevliler soruþturma için

çiftliðe gelmiþ. Çiftçiye sormuþlar: 

- Otobüsteki bütün politikacýlarý gömdün

demek... Peki, hepsi de ölmüþ müydü? 

- Çiftçi cevap vermiþ: 

- Bazýlarý yaþadýklarýný iddia ettiler ama

politikacýlarý bilirsiniz, hep yalan söylerler. 

POLÝTÝKACI
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RAÞÝT YAKALI HÝLMÝ ÞÝMÞEK
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NURÝ BERKAN CANÝBEY

Adamýn biri papaðan almak ister. Gittiði
dükkândaki papaðanlarý sýrayla inceler. Ýlk
kafeste rengârenk, pýrýl pýrýl tüyleri olan bir
papaðan vardýr. Etiketinde 5 bin dolar yazýlý-
dýr. Dükkan sahibine sorar; 

- Bu kuþ niye bu kadar pahalý? 
- Bu papaðan tam beþ dil biliyor. 
Adam baþka bir kafeste bembeyaz þahane bir kuþ daha görür. Hem de 10 bin dolardýr. Yine sorar; 
-Bu kuþ, anayasayý ezbere okur da ondan, der dükkan sahibi. 
En köþedeki kafeste, tüyleri dökülmüþ ve kararmýþ yaþlýca bir kuþ vardýr. Fiyatýný görünce þaþýrýr adam. Tam 50 bin dolardýr. 
- Peki, bu periþan haldeki kuþun özelliði ne? Dükkan sahibi; 
- Vallahi beyefendi, bu kuþun özelliðini biz de bilmiyoruz. Ama öteki papaðanlar sabahlarý buna “Günaydýn üstat” diyorlar. 

GÜLESÝM GELDÝ - ÖMER FÝKRET ÞEN

PAPAÐAN
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YENER ÇAKMAK:
“Ýçinde çizgi bulunmayan yayýn 

tatsýz tuzsuz yemeðe benzer!”

u sayýda konuðum Yener Çakmak.

Üretken, mücadeleci karikatür adý-

na bir þeyler yapmak için her za-

man çýrpýnýrken gördüðüm çizgi

dostlarýmdan birisi. Daha da ötesi; sohbetimi-

zin  baþlarýndan itibaren farkedeceðiniz   bir

sanat marotoncusu. 

Bu sohbet de diðerleri gibi yýllar öncesin-

den. 1996 yýlýnýn Þubat ayýna ait  tozlu raflar-

dan bugün, gün ýþýðýna çýkýyor. Karikatür,

üzerine uzun bir sohbet, umarým ilginizi çeke-

cektir.

Abdülkadir USLU: - Bize, Yener Çakmak'

tan bahseder misiniz?

Yener ÇAKMAK: -16 Eylül 1950 Cumartesi

günü Ýstanbul Çapa Hastanesi' nde Çakmak

Ailesinin ikinci oðlu olarak, rahmetli kadýn do-

ðum doktoru Profesör Samim Mostar tarafýn-

dan doðumum kazasýz belasýz gerçekleþir-

ken, aðlayarak Dünyaya sesimi ilk kez duyur-

muþum.

Ýlkokul öðretmeni anne babanýn oðlu olarak

çocukluðum Trakya' nýn çeþitli köylerinde

geçti. Ýlk okul 1 ve 2.inci sýnýfý Kýrklareli ili-Vi-

ze Ýlçesi-Çakýllý Köyü Ýlkokulu'nda, üçüncü ve

dördüncü sýnýfý Ýstanbul Ýli-Kadýköy Ýlçesi-Ký-

zýltoprak Köyü Zühtüpaþa Ýlkokulu' nda oku-

dum. Dördüncü sýnýfta futbola düþkünlüðüm

nedeniyle kaldým.Dördüncü sýnýfý ikinci kez

Ýstanbul Taþlýtarla (þimdiki Gazi Osman Pa-

þa) Ýkinci Göçmen Ýlkokulu' nda okudum. 

A.K.U.: - Maþallah Evliya Çelebi gibi ha-

B

ÇIZGI DOSTLARI-4
HAZIRLAYAN: A. KADÝR USLU      www.aku20.com      k_uslu@hotmail.com



eylül/08 Yýl: 1 Sayý: 466

bire dolaþmýþsýnýz...

Y.Ç.: -Beþinci sýnýfý Paþabahçe Fatih Hoca

Ýlkokulu' nda okuyarak zar zor altý senede bi-

tirdim. Ortaokulu çift dikiþ okuyarak altý sene-

de bitirdim. Liseyi de ayný þekilde çift dikiþ ta-

mamladým.

Yüksek öðrenimimi üç senelik Eðitim ensti-

tüsü Resim Bölümü' nde bitirdim. 

Bir yýl Antalya Gazipaþa Lisesi' nde resim-

iþ öðretmenliði yaptým. Ardýndan yedek su-

bay olarak askerlik görevimi tamamladým. As-

kerlik dönüþü öðretmenliði býrakarak Bâb-ý

Âli' ye,  yani basýn sektöründe çalýþmaya

baþladým.

A.K.U: -Karikatüre yöneliþ burada mý

baþladý?

Y.Ç.: -Karikatüre yönelmemde Ýlkokulda

okumaya baþlayýp tiryakisi olduðum Tom

Miks, Teksas gibi çizgi roman dergilerinin bü-

yük etkisi oldu.  Önce kopya çekerek, sonra

bakarak çizdiðim ilk çizgi roman denemele-

rinden sonra, kendi hayalimden uydurduðum

kahramanlarýn çizgi roman öykülerini çizme-

ye baþladým. Dosya kaðýtlarýna çizdiðim çizgi

romanlarýmý sýnýf arkadaþlarýmý 5 kuruþa

okutarak  çizdiklerimden ilk paralarý kazan-

dým. Daha sonra  karikatür çizmeye baþla-

dým.

A.K.U.: - Hatýrlýyor musunuz ilk karikatü-

rünüz ne zaman yayýnlandý?



67eylül/08 Yýl: 1 Sayý: 4

Y.Ç.: -Ýlk karikatürüm 1966 yýlýnda Ýstanbul'

da yayýnlanan  Objektif adlý gazetede yayýn-

landý. Daha sonra Akbaba, Papaðan, Pardon,

Hayat dergileri ile karikatürlerimin yayýný sür-

dü. Ortaokul yýllarýnda okul  hayatým yanýnda

futbol, basketbol, voleybol gibi sporlarla, kari-

katür, tiyatro gibi uðraþýlarýmý birlikte sürdür-

düm. Çizdiðim karikatürler çeþitli yayýnlarda

yayýnlanýrken , Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý ço-

cuk oyunlarýnda , Ýstanbul Radyosu Çocuk

Saati oyunlarýnda  çeþitli roller oynadým.

Tabi bu kadar çeþitli uðraþ içinde  dersleri-

me gerekli zamaný ayýramadýðýmdan orta-

okulu çift dikiþ bitirdim. Ayný uðraþlarým lise

yýllarýmda da devam etti. Çocuk tiyatrosun-

dan profesyonel özel tiyatrolara terfi ettim. Bu

arada bazý filmlerde ufak rollerde oynadým,

filmlerin lobi fotoðraflarýný çektim. Fotoroman-

larda oynadým ve yapýmcýlýklarýný yaptým.

Üniversite yýllarýmda, yeteneklerim doðrul-

tusunda bir yüksek okulda öðrenim gördü-

ðüm için, benim için üniversiteyi bitirmek çok

kolay oldu. Üniversite yýllarýmda öðrenciliðn

yanýsýra Günaydýn Gazetesi muhabirliði, Si-

far adlý bir ilaç firmasýnýn propogandistliðini

yaptým. Üniversite son sýnýfta öðrenciyken

evlendim. Evliliðimden Samim Güney adýný

verdiðim bir oðlum oldu. 1973 yýlýnda Karika-

türcüler Derneði' ne üye oldum. Derneðin pek

çok çalýþmasýnda yer aldým. 

A.K.U: -Karikatürleriniz hangi yayýn or-

ganlarýnda yer aldý?

Y.Ç.: -Karikatürlerim aklýmda kaldýðý kada-

rýyla; Objektif, Akbaba, Papaðan, Pardon,

Hayat, Üniversitenýn sesi, Hey, Hürriyet Bon-

bon, Kelebek, Gýrgýr, Günaydýn, Tan, Son Ha-

vadis (eski), karadeniz Taka, Karikatür, (Al-

manya) Yeni Posta, Gülü gülü, Ezgi, (ABD)

Türkiye Postasý, Video Magazin, Animalia,

Hürses, Yeni Asýr Gýcýk Mizah Dergisi Eki,

Saklambaç Gazetesi, Hürriyet Çocuk, Maga-

zin dergisi...

A.K.U.: Yarýþmalarla aranýz nasýl?



eylül/08 Yýl: 1 Sayý: 468

Y.Ç.: -Yurt içi ve yurt dýþý karikatür yarýþma-

larýna katýldým. Karikatürlerim sergilerde ve

yarýþma albümlerinde yer aldý. 

1990 yýlýnda Ýtalya Ancona Uluslar arasý

spor konulu karikatür yaýþmasýnda, gümüþ

plaket ve onur diplomasý ödülleri aldým.

A.K.U.: Bahsettiðiniz gibi bir çok alanda

çalýþmalarýnýz oldu. Hatta ben biliyorum

kitap hazýrlýðý içindeydiniz onlar ne du-

rumda?

Y.Ç.: -Karikatür çizerliðim yanýnda karikatür

ve çizgi roman konularýnda kitaplar hazýrla-

dým. Ýlk ve orta öðrenim için yazdýðým Ýþ-Eði-

timi ders kitaplarým bakanlýðýn onayýndan ge-

çerek okullarda 1993 yýlýndan itibaren okutul-

maya baþladý.

Takvim gazetesinde  "Çýðlýk" adlý çizgi ro-

maným yayýnlandý. 

Þu anda yazar çizerliðimi serbest olarak

sürdürmekteyim.

A.K.U.: -Sanat nedir sizce?

Y.Ç.: -Sanat insanýn içinden gelen yaratýcý

bir duygudur. Sanat uðraþlarý para kazanma-

yý düþünerek yapýlamaz. Yapýlýrsa sanatýn

yakýn akrabasý olan "zenaat" olur. Ancak so-

nucunda yapýlan sanat eserleri maddi bir de-

ðere kavuþur. Sanat, sanatçýnýn ruhu eserine

yansýdýðýnda ortaya çýkan bir olgudur.

A.K.U.: -Peki; karikatür, mizah?...

Y.Ç.: -Karikatür; mesajý olan, eleþtiren, uya-

ran, düþündürürken gülümseten, iðneleyici

yanlarý olan, çizgi ile yapýlan mizahtýr.

Mizah; yazý veya çizgi ile yapýlan, güldürür-

ken düþündüren bir güzel sanatlar dalýdýr.

A.K.U.: -Karikatür sanat mýdýr? Diðer sa-

nat dallarýyla iliþki kurulabilir mi?

Y.Ç.: -Her sanat dalý gibi karikatür de farklý

bir sanat dalýdýr. Zaten sanat dallarý arasýnda

fark olmasa, bir isim altýnda toplanýrlardý. Ka-
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rikatür, resim ve çizgi romanla yakýn

iliþkiler içindedir. Animasyon adý veri-

len  çizgi film sanatý da karikatürden

doðan bir sanat dalýdýr.

A.K.U.: -Bir çok sanatla uðraþtý-

nýz ama sanki bana karikatürü di-

ðerlerine göre daha öne çýkarmýþ-

sýnýz gibi geldi. Karikatürü tercih

ediþinizin nedeni ne olabilir?

Y.Ç.: -Karikatürü tercih ediþimin ne-

deni; duyumlarýmý, eleþtirilerimi, dün-

ya görüþümü, uyarýlarýmý, çizgi ile ya-

pýlan mizah yolu ile ifade etmeye ken-

di kendimi itiþimdir. Karikatüre aðýrlýk

veriþimin nedeni, usta meslektaþlarý-

ma duyduðum hayranlýk, sevgi ve

saygýdýr. Ustalarýn beðendiðim eser-

lerini titizlikle inceler, çizgilerinden

kendime dersler çýkartýrým. Karikatür-

leri çizgi, espri ve kullanýlan teknik

yönleriyle deðerlendiririm. Sürekli

kendimi aþmaya çalýþýrým. Bir çizgi

türüne saplanýp kalmayý, baðýmlýlýk

olarak nitelendiririm. Karikatür; karikatürcü-

nün hayatýnýn bir parçasýdýr.

Karikatür çizmeye çizgi roman çizerek ge-

çiþ yaptým. 

Çizdiðim karikatürlerin basýnda yayýnlanýþý,

karikatüre duyduðum ilgiyi yoðunlaþtýrdý ve

beni karikatür çizmeye yöneltti.

A.K.U.: -Usta çizerlerin bir etkisi oldu

mu karikatürünüzde?..

Y.Ç.: -Çalýþmalarýmda; incelediðim ustala-

rýn eserleri  bana yol gösterdi ve öðretmenlik

yaptý. Karikatür çizmek bir sevgi ve yetenek

ürünüdür. Sevgi ilgiyi, ilgi yeteneði beraberin-

de  getirir. Ýyi bir karikatür çizmek  bir futbolcu

gibi bol çizgi antremaný yapmakla kabildir. El

nankördür, bir süre süre çizgi antremaný ya-

pýlmazsa yeteneðinden çok þey kaybeder.

Yani karikatür yoðun ilgi ister, bol çalýþma is-

ter...

A.K.U.: -Yani karikatürünüzün etkilendi-

ði oldu mu demek isyemiþtim. Uslûp ola-

rak, teknik olarak...

Y.Ç.: -Çok sayýda karikatür incelediðimden,

bilinçsiz olarak etkilendiðim ustalar olmuþtur.

Ýnsan beyni gözünün gördüklerini algýlar ve

beyninin yanýna nakþeder. Sanatçýlarýn kim-

lerden etkilendikleri, yaptýklarý eserlerdeki

çizgilerinden ortya çýkar. Örneðin Bedri Kora-

man' ýn çizgilerinde Pýchard' ýn, Bülent Düz-

git' in çizgilerinde Mad dergisi çizeri Angelo

Torres ve Mort Drucker' in etkileri açýkça gö-

rülür. Kendi çizgilerimde böyle açýkca etkilen-

diðim bir çizerin çizgilerini göremiyorum. An-

cak çizgilerimi izleyenler, etkilendiðim bir çi-

zer olup olmadýðýný daha iyi deðerlendirecek-
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leri kanaatindeyim.

Espri anlayýþý olarak  rahmetli olan Výrgýl

Patrýc (Výp)' in düþündüren, güldüren karika-

türlerini sevmiþimdir. Rahmetli Altan Erbulak

50' lili yýllarda Výp' ýn çizgi ve espri anlayýþýný

karikatürlerinde açýkca yansýtmýþtýr. Benimse

bir çok ustayý beðenmeme raðmen, böyle

açýk bir etkileniþim yoktur. 

A.K.U.: -Tabi ayný yol kullanýlabilir ama

zamanla farklý çýkýþlar yapýlmalý ki farklýlýk-

lar ortaya çýksýn. Mesela espri bulma...

Y.Ç.: -Yanýmda sürekli kaðýt kalem taþýrým,

aklýma gelen esprileri unutmamak için müs-

vette kaðýtlara  notlar alýrým. Alamazsam unu-

turum. Yatarken baþucumda daima kalem ka-

ðýt bulundururum. Rüyalarýmda bulduðum

esprileri, üþenmez kalkar not ederim. Çünkü

güzel espriler her zaman akala gelmez. Bir

espri bulma metodum da; espri bulmak için

çeþitli yayýnlara bakarým. Karikatürle ilgisi bu-

lunmayan bu yayýnlara bakarken aklýma ilgi-

siz bir espri gelir. Tabi hemen espriyi kaðýda

not alýrým. Böyle bulup henüz çizmediðim pek

çok espri, müsvette kaðýt destemde duruyor.

A.K.U.: -Eee ne demiþler sakla samaný

gelir zamaný... Türkiye mizahýnýn Dünya

mizahýndaki yerini belirlemek istesek bu

konuda sizce ne demek gerekiyor?

Y.Ç.: -Dünya mizahý Türkiye mizahýndan

ayrý deðildir. Günümüz dünyasý hýzlý iletiþim

araçlarý ile  ufalmýþ ve bütünleþmiþtir. Bu bü-

tünlük yazýlý ve çizgili mizahta dünya insanla-

rýna ayný þekilde yansýr.  Yani benim çizdiðim

bir karikatürden bir Türk de kendine göre bir

þeyler çýkartýr, bir Amerikalý da, Japon da...

Durum böyle olmasa, ülke çizerlerinin yapýt-

larý arasýnda  büyük farklar olsa; uluslar arasý

karikatür yarýþmalarý yapýlamaz. Çünkü kim-

se bir diðerinin çizgisinden  bir anlam çýkarta-

maz. Oysa güzel sanatlar dünya insanlarýnýn
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ortak dilidir. Yani dünya mizahý ile Türkiye mi-

zahý arasýnda fark yoktur.Mizah dünyanýn her

yanýnda ayný iþlevi görür.

Türkiye çizerleri kýsýtlý olanaklarý içinde en

güzeli yapma uðraþý içindedir. Ýleri batý ülke-

leri ile Türkiye  arasýndaki fark, olanaklarýn fa-

kirliðidir. Örneðin ABD' de karikatüristlik yap-

makla, Türkiye' de yapmak arasýndaki fark gi-

bi. ABD' de yayýnlarýn çokluðu  çizerler için

büyük olanaktýr. Türkiye' de bir çok eski çizer,

eserlerini yayýnlatacak yayýn bulamadýðýndan

karikatür çizmeyi en  olgun çaðlarýnda býrak-

mýþtýr. Örneðin çizgilerini çok beðendiðim Or-

han Ýslimyeli, Salim Tuncer, Tonguç Yaþar,

Necmi Rýza, Orhan Büyükdoðan gibi ustalar

günümüzde karikatür çizecek yayýn bulama-

yan  çok deðerli çizerlerimizdir. Batýlý yayýn

organlarý eski ustalarý asla býrakýp bir kenara

atmaz. Bizde ise unutulmaya terk edilirler.

Sonucunda ustalar karikatür çizmeye adeta

küserler.

A.K.U. -Doðruyu söylüyorsunuz ben de

ayný düþüncelerdeyim. Çizgilerini çok be-

ðendiðiniz ustalardan bahsetmiþken sora-

yým: Çok etkilendiðiniz , halâ her an hatýr-

ladýðýnýz sizi etkileyen bir karikatür var

mý?

Y.Ç.: -Çok etkilendiðim karikatür aklýma

gelmiyor. Bu da demek oluyor ki, çok etkilen-

diðim bir karikatür yok. Bence karikatür sana-

tý bir müzik eseri gibi etkisini ömür boyu sür-

düren bir sanat deðildir.  Karikatürün etkisi

bakýldýðý anda kendisini gösterir ve sonra

unutularak etkisini yitirir. Fakat etkilendiðiniz

bir müzik  parçasýný ne zaman aklýnýza gelse

mýrýldanabilirsiniz.

A.K.U:- Diyorsunuz. Düþüncenize saygý-

lýyým. Biliyorum ki bir çok etkinlikte aktif

olarak yer alýyorsunuz. Mesela ?...

Y.Ç.: -Bugüne kadar Karikatürcüler Derneði

çatýsý altýnda ve yurt içi, dýþý bir çok etkinliðe

katýldým. Ülkemizde konuk ettiðimiz yabancý

çizerlerle birlikte gezilerimiz, davetlerimiz ol-



eylül/08 Yýl: 1 Sayý: 472

du. Lisan problemimiz  olduðundan aramýz-

daki diyoloðu karþýlýklý çizdiðimiz karikatürler

ile çözümledik.

A.K.U.: -Ulusal ve Uluslar arasý yarýþma-

lar da var. Siz bu yarýþmalarla ilgili olarak

ne düþünüyorsunuz?

Y.Ç.: -Ulusal ve uluslar arasý karikatür ya-

rýþmalarýnýn, gerçek deðerlendirmeleri yap-

madýðýný iyi biliyorum. Bu durumu seçilen ka-

rikatürler çok iyi ortaya koyuyor. Uluslar arasý

karikatür yarýþmalarý bence turistik özellik ta-

þýyor. Bu tür yarýþmalarý tertipleyen ülkeler,

Türkiye dahil; yabancý ülkelerden gelen kari-

katürleri, gönderilen karikatürlerle deðil, ülke

adý ile deðerlendiriyorlar.  Örneðin daha ön-

ceki yarýþmalarda  bir (x) ülkeden hiç karika-

tür gelmemiþse ve o yýl yapýlan yarýþmaya

(x) ülkesinden bir karikatür gelmiþse, o kari-

katürün iyi veya kötü yapýldýðýna bakýlmaksý-

zýn derecelendirmeye sokuluyor. Yarýþmayý

tertipleyenler, böyle ödüllerle karikatür yarýþ-

malarýnýn adýný (x) ülkeleri yayýnlarýnda du-

yurmayý hedefliyor. Yani karikatür yarýþma-

sýndan ziyade turistik tanýnma amaçlanýyor.

Ulusal yarýþmalarda ise yarýþma, yarýþma

jürileri genellikle ayný kiþilerden oluþtuðun-

dan, ayný yarýþmacýlara bol keseden ödül da-

ðýtýyorlar. Sýhhatli bir eleme ve seçim yapýl-

madýðýný gözlemliyorum.

Yarýþmalara çizgimin iyi veya kötü þekilde

deðerlendirilmesi için  deðil, karikatür albüm-

lerini elde etmek için katýlýyorum. Yarýþmalar-

dan elde ettiðim albümlerde kendi deðerlen-

dirmemi büyük bir keyifle yapýyorum. Zevkler

ve renkler tartýþýlmaz diye güzelbir söz vardýr.

Jurinin beðendiklerini ben sonuncu yapabili-
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yorum, albümün bir kenara attýðý bir karikatü-

rü birinci ilan edebiliyorum.

Katýldýðým yarýþmalardan tek ödülü 1990

yýlýnda Ýtalya Ancano Uluslararsý spor konulu

yarýþmada aldým. Bir gümüþ plaket ve onur

diplomasý.

A.K.U.: - Bu sözlerinizden bazý kiþiler alýna-

cak ama ne diyelim; yarasý olan gocunsun.

Peki, Karikatür sergilerine nasýl bakýyorsu-

nuz? Kiþisel serginiz oldu mu?

Y.Ç.: -Kiþisel karikatür sergisi açmadým.

Toplu bir çok karikatür sergisine katýldým. Ka-

rikatür sergilerinin amacý halký karikatüre ya-

kýnlaþtýrmak ve sevdirmektir. Karikatür çizen-

leri yüreklendirmektir. Toplumsal olaylar kar-

þýsýnda karikatürcünün tepkilerini dile getir-

mesidir. Karikatür sergileri insan kalabalýkla-

rýnýn olduðu yerlerde açýlýrsa amacýna ulaþýr.

Çok az sayýda insanýn gezdiði yerlerde sergi-

lenirse, gereði gibi halka inemediðinden ama-

cýna uzak düþer. Yaz aylarýnda açýk hava ka-

rikatür sergileri açmak amaca ulaþmanýn  en

kolay yoludur. Karikatür sergilerine  halkýn il-

gisine çekmek için yalnýz karikatürleri sergile-

mek  günümüz insanýna yeterli gelmemekte-

dir. 

Sergiyi gezenler , karikatürle ilgili albümler ,

kartpostallar, karikatürler basýlý tþörtler, video

gösterileri gibi ilginçlikler  aramaktadýrlar. Ku-

ru bir karikatür sergisine ancak bakýlýr geçilir.

A.K.U.: -Yayýnlanmýþ kitap, kartpostal gi-

bi eserleriniz var mý? Eðer varsa okuyucu-

muz edinmek isterse bir adres verebilir

miyiz?

Y.Ç.:  -Baþlangýcýndan bugüne Türk Çizgi

Romaný ve Baþlangýcýndan Bugüne Türk Ka-

rikatürü kitaplarýný hazýrlamaktayým. Henüz

yayýnlanmadýklarýndan adres veremeyece-

ðim.

A.K.U.: -Yurt dýþýnda etkinliklerde bulun-

dunuz mu?

Y.Ç.: -Yurt dýþýnda arkadaþlarýmýn yayýmla-

dýðý Türkçe yayýnlarda karikatürlerim yayýn-

landý. Karikatürlerimi  yurt dýþýnda kendi çap-

larýnda yayýnlar yapan arkadaþlarýmý destek-
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lemek amacýyla gönderdim. Onlara katkým ol-

duysa ne mutlu bana.

A.K.U.: -Karikatürün kullanýldýðý alanlar-

la ilgili olarak ne söylersiniz ? Karikatür ve

yan ürünlerinin yeri ve etkisi nedir? Genel

olarak...

Y.Ç.: -Karikatür yayýnlarý, gazete ve dergi-

lerde yer alan karikatürler, albümler, kartpos-

tallar, karikatür araþtýrma kitaplarýnda  yer

alan karikatürler olarak çeþitlilik gösterir. Kari-

katür albümleri karikatürcünün ardýnda býrak-

týðý kalýcý bir mirastýr. Basýnda karikatür ya-

yýnlarý talebin karþýlanmasýdýr. Karikatürcüler

gazetelerin kadrolu memurlarýdýr. Mizah der-

gileri de ayný þekilde belirli karikatürcü kadro-

su ile yayýnlarýný sürdürürler. Eskiden durum

böyle deðildi. Akbaba, Papaðan, Pardon gibi

dergiler, çizgilerini ve esprilerini beðendikleri

baðýmsýz çizerlerin karikatürlerine yayýnlarýn-

da yer verirlerdi. Tabi onlarýn da bir ana kad-

rolarý vardý. Bu olanak o dönemlerde bir çok

yeni çizerin yetiþmesine hizmet etti. Þimdi bu

iþlevi karikatür yarýþmalarý yapýyor. Yarýþma-

larýn amatör-profesyonel her çizere olanak

tanýmasý yeni çizerlerin yetiþmesine olanak

saðlýyor.

Karikatür yayýnlarýný okurlar dýþýnda benim

gibi koleksiyoncular toplayarak hayatiyetlerini
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uzatýyor. Günümüzde eski karikatür yayýnlarý

büyük paralar karþýlýðýnda sahaflar  adlý eski

kitap satýcýlarýnda ve düzenlenen kitap müza-

yedelerinde satýlýyor. Koleksiyoncu, toplayýcý-

dýr, satmayý asla düþünmez. Ancak koleksi-

yoncularýn ölümünden sonra, bu koleksiyon-

lar satýþa çýkarýlmaktadýr. Deðeri bilinmezse

eskicilerin elinde eriyip kaybolmaktadýr. Kari-

katürle ilgili her tür yayýn ve dokümanýn ko-

leksiyonculuðu , son yýllarda ülkemizin  Ýstan-

bul, Ankara, Ýzmir gibi büyük þehirlerinde yay-

gýnlaþmýþtýr. Müzayedelerde (açýk artýrmalar-

da) Cemal Nadir, Ramiz Gökçe, Salih Erimez

gibi çizerlerimizin orijinal karikatürleri  lüks

çerçeveler içinde  büyük paralar karþýlýðý sa-

týlmaktadýr. Satýn alýnan  karikatürler zengin

koleksiyoncularýn duvarlarýný, yaðlý boya tab-

lolar yanýnda süslemektedir.

Karikatürün sanat olduðuna inanýlmasa,

her halde hiçbir zengin koleksiyoncu bol para
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dökerek  karikatür satýn alýp duvarýna asmaz.

Karikatürün politik toplumsal, sosyal, sanat-

sal etkileri her insan üstünde deðiþik yansýr.

Karikatür her insanýn  anlayabileceði çizgi ile

anlatým þekli olduðundan, büyük insan kütle-

lerini kolaylýkla etkiler.

Her devrin bir mizah dergisi türü vardýr. Da-

ha önce mizah yayýnlarýna Akbaba türü dergi-

ler hakimdi, günümüzde Gýrgýr türü mizah

dergileri hakim. Son yýllarda en iyi  tirajý yaka-

layan mizah dergisi Leman... Diðer benzerle-

ri çok arkasýndan geliyor. Sað oylarýn çoðun-

lukta olduðu bir ülkede sol görüþlü bir mizah

dergisinin çok satmasý ilginç bir durumdur.

Hasan Kaçan' ýn çýkarttýðý sað görüþlü mizah

dergisi Keskin Ustura' nýn satýþý bir hayli dü-

þüktür. Sanýrým bu tür mizah dergileri de bir

süre sonra hayatlarýný tamamlayacak ve yeni

tür mizah dergilerine yerlerini býrakacaklardýr.

A.K.U.: -Mizah dergilerini izliyorsunuz.

Beðeniyorum dediðiniz yazar çizerler var-

dýr muhakkak...

Y.Ç.: -Elimden geldiðince bütün mizah der-

gilerini izliyorum. Latif Demirci, Suat Gönülay,

Kemal Aratan, Ýlban Ertem, Ergün Gündüz

beðenerek izlediðim çizerler. Yazarlarla fazla

ilgilenmediðim için bir tek kitaplarýný zevkle

okuduðum Cihan Demirci' nin adýný verebili-

rim. 

Mizah dergileri politik sorunlarýn yoðunlaþtý-

ðý dönemlerde tirajlarýný artýrýrlar. II. Meþruti-

yet döneminde, 27 Mayýs 1960 devrimi son-

rasý, 12 Eylül 1980 devrimi öncesi mizah der-

gilerinin tirajlarýný  2'ye 3' e katladýklarý dö-

nemlerdir. Bunun nedeni yazýlý mizahýn ve

karikatürlerin iðneleyici, uyarýcý, güldürürken

düþündürmesidir. Halk üzerinde etkisinin ça-

bukluðundan dolayý açýðý olan yöneticiler mi-

zahtan, karikatürden çekinirler. II. Meþrutiyet

öncesindeki 30 yýllýk istibdat döneminde, II.
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Abdülhamit mizah yayýnlarýna ülkesinde ya-

sak koymuþtur, ancak susturamamýþtýr. Cum-

huriyet dönemi sonrasý 1950' de iktidara ge-

len Demokrat Parti 27 mayýs 1960 devrimine

kadar mizah yayýnlarýný susturmak için elin-

den geleni yapmýþ; Halim Büyükbulut, Ratip

Tahir Burak gibi karikatürcüleri çizdiklerinden

dolayý hapse attýrmýþ, Tef gibi kendisine mu-

halif  dergileri kapatmak için haklarý olan  ka-

ðýdý vermemiþ, çeþitli para cezalarýna çarptýr-

mýþtýr. Karikatür yöneticilerin yaptýrdýklarý

yanlýþlarý suratlarýna  bir tokat gibi vurduðun-

dan, yanlýþý çok olan yöneticiler tarafýndan

sevilmez. Karikatür eleþtiricidir, alaycýdýr.

Gerçekleri haykýrmaktan çekinmez, halkýn

uyarýcýsýdýr. Yöneticileri dikenli çizgileriyle,

daldýklarý tatlý uykudan uyandýrmayý, gerçek-

leri görmelerini amaçlar. Karikatürlerin uyarý-

larýna aldýrmayan yöneticilerin sonlarý pek iyi

olmamýþtýr.

Yukarýda açýkladýðým gibi, mizah dergileri-

nin tirajlarý politik olaylarla yakýn iliþkiler için-

dedir.

A.K.U.: -Söz açýlmýþken basýndan-yayýn-

dan, gazete-dergi karikatürleriyle ilgili bir

þeyler söyler misiniz?

Y.Ç.: -Karikatürler, bant karikatürler, çizgi

romanlar gazetelerin ayrýlmaz birer parçasý-

dýr. Ýçinde çizgi bulunmayan yayýn tatsýz tuz-

suz yemeðe benzer. Yayýnlar çizerlere yer

vermezse bir ülkede çizer yetiþmesi elbette

beklenemez. Okur, bir gazete veya  dergide

yalnýz yazý ve haber görmek istemez. Bir ka-

rikatür, bant karikatür, çizgi roman dar alanla-

rý içinde bir yazarýn sayfalar dolusu yazabile-

ceði konuyu herkesin kolaylýkla anlayabilece-

ði þekilde kýsaca çizgileriyle ortaya koyar.

A.K.U: -Kýsaca çizgi film-karikatür iliþki-

si ile ilgili olarak ne söylersiniz?

Y.Ç.: -Çizgi filimin doðuþ noktasý karikatür-

dür. Karikatürler bir araya gelir ve çizgi filmler

oluþur. Ülkemizde çizgi film yapýmlarý doðum

sancýlarý çekmektedir. Bilgisayara teknolojisi-

nin  çizgi film yapýmlarýna giriþiyle yakýnda bir

patlama olacaðýný hissediyorum.

A.K.U.: -Aslýnda oldukça güçlü bir mi-

zahçý kadrosu var Türkiye' nin ve yetiþiyor

da... çizgi filmciliðimizin geliþmesinde mi-

zahçýlardan yararlanýlabilir. Þimdi televiz-

yon kanallarý arttýkça bir çok dizi film se-

naryosunda mizahçýlarýn imzalarýný görü-

yoruz.

Y.Ç.: -Özel televizyon kanallarýnýn artýþý ya-

ratýcý mizah zekasý olan karikatürcüler için

yeni olanaklarý oluþturmaktadýr. Bu olanakla-

rý deðerlendiren çizer arkadaþlarýmý tebrik

ederim.

A.K.U.: -elinizde sihirli bir deðnek olsa

Türk mizahý adýna bu deðneði nasýl kulla-

nýrdýnýz?

Y.Ç.: -Sihirli deðnek, Allah' ýn biz insanlara

verdiði zekadýr. Ýnsan zekasýný istediði gibi

deðerlendirmesini bildikten sonra, yapay si-

hirli deðnekler gerek yoktur. Ben karikatür

alanýnda yapmak  istediðim hedeflerimi  belir-

ledim ve bu hedeflere doðru aceleci davran-

madan emin adýmlarla ilerliyorum. Amaçlarým

yaþam kaynaklarýmdýr. Ýlk hedefim, hazýrladý-

ðým kitaplarý saðlýðýmda  tamamlayýp okurla-

rýn eline ulaþtýrmaktýr. Bu alanda bir hayli yol

aldým.

A.K.U.: -Ýlave edecek bir þeyler varsa on-

larý da alabilirim. 

Y.Ç.: -Sevgili Abdülkadir, bu kadar sorudan

sonra insanda ilave edecek hal mi kalýr?

Çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim.

A.K.U.: -Bana zaman ayýrdýðýnýz için çok

teþekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu.

Ben de sana baþarýlar diliyorum.



sizden gelenler

Merhaba Abdülkadir, 

Nasýlsýn? Ýnternetten “Biz Dergi”sinin
site-sine girdim, yazýlarýný okudum, kari-
katürleri-ni gördüm. Ama fotoðrafýný gö-
rünce, “Ýzmir de en son asteðmen elbi-
seleriyle genç bir asker olarak gördü-
ðümdeki AKÜ ile hiç ilgisi kalmamýþ” de-
dim. :)

Helâl olsun sana valla. Hâlâ karikatür
de çiziyorsun, yazarlýk ta yapýyorsun.
"Biz dergisi de gerçekten güzel. Elle-
rinize saðlýk."

Ben Ýzmir'de grafikerlik yapýyorum. 10
yýl radyolarda DJ lik yaptým. Ayrýca yýl-
larca Ye-ni Asýr Gazetesinin bulmacala-
rýný hazýrladým. Magazin dergilerine, yol-
culuk dergilerine, televizyonda para da-
ðýtan yarýþma programlarýna bir ara bul-
macalar hazýrladým. 2000 yýlýnda emekli
oldum. Bu ara televizyon için de bir dizi
senaryosu yazmaktayým. Ýþte hepsi bu
kadar. 

Sana yoðun çalýþma hayatýnda baþarý-
lar Abdülkadir. Hoþkal! Hakký'ya da
selâmlar. 

Cemal ÝLKBAHAR 
Ýzmir

Hakký Bey Merhaba,

Ben 1992 yýlýndan beri Kýzýlcabölük
dokumacýlarý üzerine çalýþýyorum. Ký-
zýlcabölükle ilgili sosyolojik içerikli
araþtýrmalar yapmaktayým. Sosyoloji
Lisans bitirme tezim 'Sosyal ekonomik
Yapýsý itibariyle Kýzýlcabölük Dokuma-
cýlarý'. 

Bu yýlki sempozyumda 'Kýzýlcabö-
lük'te kurulan dokuma kooperatifleri-
nin el dokumacýlýðýna yansýmalarý'
isimli bildiri sundum. Elimdeki belgele-
ri kitap haline getirmek istedim. Ancak
gerekli ilgiyi bulamadým. “Ben sadece
biraz kitap alayým, gerisini siz deðer-
lendirin” diye Kýzýlcabölük Belediyesi-
ne teklif sundum ama þu ana kadar bir
yanýt gelmedi. 

Tavas Lisesinde felsefe grubu öðret-
meni olarak çalýþmaktayým. Sosyoloji
mezunuyum. Pamukkale üniversitesi
Felsefe Bölümünde Yüksek Lisans
yaptým. Þu an Süleyman Demirel Üni-
versitesi tarih bölümünde doktora ça-
lýþmamý bitirmek üzereyim. Ekte bir
yazýmý gönderiyorum 

Selamlar, iyi çalýþmalar.  

Yüksel Marým

Tavas / Denizli 

Sevgili Hakký,

Biz Dergi’sini kutlarým. Güzel bir ça-
lýþma, elinize saðlýk.

Ayrýca 3. sayýda bana da yer verdiði-
niz için çok teþekkür ederim.

Çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim. gü-
zel þeyler yapýyorsun. Ayrýca siten ve
diðer çalýþmalarýn da çok etkileyici. Ba-
þarýlarýnýn devamýný dilerim 

Hasan Efe 

Karikatürist-Öðretmen 
Ýzmir 
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Sayýn Hakký Uslu

Biz Dergisini kutlarým. Gerçekten çok
güzel bir dergi çýkarmýþsýnýz. Bilgisayar-
dan okumak biraz zor olsada her sayýsý-
ný sabýrsýzlýkla bekliyoruz. Baþarýlarýný-
zýn devamýný dileriz.  

Hayriye Karataþoðlu

Hollanda

Merhaba 

Derginizi internette tesadüfen gördüm.
Açýkçasý biraz þaþýrdým. Böylesine gü-
zel, zengin içerikli ve yoðun emek har-
candýðý her halinden belli olan bir dergi-
nin daha yaygýn olmasý gerektiði düþün-
cesindeyim.

Derginizin özellikle tasarýmý çok hoþu-
ma gitti. Ayrýca ilginç yazýlar da var. Bu
kadar deðerli yazarýn biraraya gelmesi
aslýnda çok önemli.

Umarým Biz Dergisi daha geniþ kitle-
lere ulaþýr. Ben hemen arkadaþlarýma
duyurmaya baþladým bile. Emeði geçen
herkese teþekkür ediyor, baþarýlarýnýzýn
devamýný diliyorum.

Aslý Palandöken

Erzincan
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CANIM KIZKARDEÞÝM,

MELEÐÝM, BEBEÐÝM LEMAN

976 yýlýnýn Nisan ayýnýn 24. günü evimize bir kýz çocuðu geldi. Gözleri da-
ha açýlmamýþ, masum, tombiþ elleri olan bir kýz. Abim Himmet ile bana si-
zin kardeþiniz dediler. Adý Firdevs olsun demiþti babaannem ama babam
dedi ki Leman olacak. Artýk dünyada ALeman Baðcýoðlu vardý ve büyüyor-

du. Beyaz yakalý önlüðü giyip okula baþladý. Kamile öðretmene emanetti. Her geçen
gün büyüyor baþarýlarý birbirini kovalýyordu. Halk oyunlarý, resim, müzik. Karneler
hep taktir. Bir keresinde teþekkür aldým diye aðlarken gördüm evde. Benim karnede
3 zayýf var. Hatta piþkin piþkin babamdan karne hediyesi istemeye çarþýdaki dükka-
nýmýza gitmiþtim. Derken Leman, Ortaklar Anadolu Öðretmen Lisesine baþladý. Yi-
ne okul birinciliklerinin, baþarýlarýnýn ardý arkasý kesilmiyordu. Hep örnek insan an-
nemin babamýn sülalemizin gurur kaynaðýolmuþtu. 

1995 yýlýnda DETKÝB (Denizli Tekstil Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði)’de memur
olarak iþe baþladý artýk orada da muhteþem bir ailesi vardý; Levent, Faruk, Ýsmail,
Mustafa, Osman, Ýlkay abisi, rahmetli genel sekreter Hüseyin Bey, Ayþe, Zümra, Sa-
nem, Banu, Ayþe abla ve þu an hatýrlayamadýðým birçok deðerli kardeþi. Bu güzel
meleðin ailesi geniþliyordu derken Cevdet Gündüz ile tanýþýp evlendiler. Bu iki insan
öyle güzel yakýþtýlar ki birbirlerine anlatamam. Bu evliliðin iki güzel meyvesi Buket
ve Beste dünyaya geldi. Büyüdüler. Gündüzleri Buket okula gidiyor, Beste babaan-
nesinde onlar iþyerlerinde. Her akþam her hafta sonu beraberler. Bazen Süleyman
Dedelerine mangal yakmaya gelirlerdi ya babamýn keyfi günlerce geçmezdi artýk.
Leman ailesi için, Denizli için hatta Türkiye’nin geleceði için yaþamasý gereken de-
ðerli insanlardan biriydi.

Bu mutlu aileyi ne parçaladý, bu güzel insaný kim öldürdü biliyor musunuz? 

Karayollarýnýn mucurlarla dolu kötü planlanmýþ yolu ile çok güvenerek bindikleri
aracýn açýlmayan 6 adet hava yastýðý.  Çalýþmadýktan sonra 66 tane olsa ne yazar?
O yolu yapanlara ve Renault firmasýna bu sözlerim.

Týrnaklarýmýn tümünü etlerinden ayýrýp çekseler, parmaklarýmý çekiçle un ufak edip
kýrsalar, ciðerimin tam ortasýna paslý býçaklarý defalarca sokup çýkarsalar, virüs taþý-
yan keneler gözlerimin içine yapýþsa, paslý demir baþýmdan girip kulaðýmdan çýksa,
kafamýn üzerinden tren geçse ne kadar caným yanar? Ýþte þimdi bu acýlarýn hepsi
birleþti ve ben bu acýyý çekiyorum. Ve onlarca insan ayný acýyý çekiyor. Yalvarýrým bu
yollardaki mucurlara, araçlara koyduðunuz güvenlik tedbirlerine bir çözüm bulun. Bý-
rakýn maliyet muhasebesini biraz da vicdan muhasebesi yapýn. 

UÐUR BAÐCIOÐLU 

1



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.




