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Mongolfier kardeşler icat etmiş oldukları balonla ilk uçuşlarını yapmak 
istedikleri sırada gösteriyi izlemek için meydanda toplanan seyirciler 
arasından biri yanında bulunan tonton tavırlı, yaşlı, saygıdeğer beye 
dönerek biraz saf bir tavırla şu soruyu sorar:
- İyi de bu ne işe yarıyor bayım?” 

Sözü edilen yaşlı bey o sıralarda Fransa’yı ziyaret etmekte olan ünlü 
Amerikalı bilgin ve siyaset adamı Benjamin Franklin’dir. Aynı ölçüde 
hoşgörülü bir şekilde gülümseyerek şu cevabı verir: 
- Sizce yeni doğmuş bir bebek ne işe yarar bayım?”

O gün balon icat edilmeseydi, belki bu icadın geliştirilmesiyle ortaya 
çıkan yeni buluşlar da olmayacaktı.

İnsanlık yararına atılan her küçük adım yeni hizmetlerin önünü açması, 
insanlara örnek olması, hizmet bilinci kazandırması açısından büyük 
bir adımdır aslında. 

Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları geleceğe dönük planla-
mak önemli olsa gerek. Sadece günlük ve kişisel çıkarlara yöne-
lik düşünmekle kalmayıp, ülkemize, kültürümüze, insanlığa hizmet 
edebilme kaygısı taşıyor olmanın çok erdemli bir davranış olduğu 
şüphesizdir.

Biz Dergisi de her zaman bu kaygılarla hazırlanıyor. Kültür hayatı-
mıza, genç kuşaklarımıza ve siz değerli okuyucularımıza az da olsa 
bir faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Henüz bir bebek olan dergimizin 
büyüdükçe daha önemli işlevleri olacağını da ümid ediyoruz.

İnsanlığa ve ülkemize en büyük hizmeti yapan büyüklerimizden 
biri de şüphesiz yüce önder Mustafa Kemal Atatürk. 1938 yılının 
10 Kasımında ebediyete uğurladığımız Atamızı saygı ve şükranla 
anıyoruz.

Ayrıca, çocuklarımızı verdikleri eğitimle donatan öğretmenlerimizin 
de 24 Kasım öğretmenler gününü en kalbi duygularımızla kutluyo-
ruz.

İyi okumalar...
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çınaraltı
MEHMET FEVZİ YENİÇERİ

         Artık birbirimizi sevmek vakti gelmiştir. 
Çocuklarımıza bunu öğretmenin zamanıdır. Kar-
şılıklı yaptığımız işlere saygı duyalım. Birbirimize 
rakip gözüyle bakıp acımasızca eleştirmek yerine 
, karşılıklı birbirimizi tebrik etmek ve destekleme-

nin yollarını arayalım.

“ “

D 
eğerli okuyucularımız merhaba. 

Bugün genel yazayım istiyorum. 

Nostalji, Kızılcabölük, dergimiz 

vb. konuları işledik. Bugün de memleketi-

miz ve toplumumuzdaki genel konularla il-

gili dilim döndüğünce birkaç kelime yazmak 

istiyorum.

Ülkemizin güzel bir ülke olduğu, coğrafi 

konumu, insanlarımızın girişkenliği ve ça-

lışkanlığı, iklimimizin güzelliği hep dile ge-

tirdiğimiz konulardır. Aslında doğrudur da. 

Ben on yedi ülke gezdim. İnanın doğa ve 

toplum olarak bizden güzeli yok. Bunu ora-

larda memleket özlemi çekerken söylemiş 

değilim. Gerçekçi yaklaşımlarla bunu de-

ğerlendiriyorum. 

Peki bunca güzelliğe rağmen niye her 

konuda alt sıralardayız? Millî gelir felaket, 

insan hakları aynı, yaşam standardı en ge-

rilerdeyiz. Evet, bu soruyu sorunca karşı-

mıza kocaman bir gerçek çıkıyor. Cehalet.  

Cehalatten kastım sadece üniversite veya 

lise okumaktan geçmiyor. Eğitim, insanlık, 

demokrasi vb. tüm konuları kapsayan bir 

cehalatten bahsediyorum. 

En okumuşumuz dahi bazen öylesine 

cahilce davranıyor ki, tüm değer yargıları-

nız alt üst olabiliyor. Her insanın kendine 

göre bir kişiliği, aldığı eğitim, aile terbiyesi 

ve değerleri vardır. Ancak ülkemizde bunla-

rın oldukça çabuk değişime uğrayabildiğini 

görüyorsunuz. Siyasetinden tutunda yaşam 

biçimimize kadar tutarlı bir duruş sergileyip 

kendi değerleri için dik durabilen insan bul-

mak çok zor. Yeri geldiğinde kurallara isyan 

ediyoruz, yeri geldiğinde kurallar sistemini 

CEHALET
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bozan rüşvet, torpil mekanizmasını kendi-

miz pekala işletiyoruz. 

Yıllardır siyasilerden şikayet edilir. Özel-

likle milletvekillerinden. Ama adı üzerinde 

onlar bizim yani milletimizin bir parçasıdır. 

Şikayet ettiğimiz insan sendir, bendir.  Hep 

denilir ki vekillerin işi gücü tayin, atama, tor-

pil. Doğrudur. Çünkü onlardan bunu isteyen 

binlerce kişi vardır. Oğlu veya kızı için torpil 

yapmaya çalışmayan kim var çevrenizde 

bakın ve karar verin. Demek ki biz onların 

vekilliğini böyle yönlendiriyoruz. Çünkü yı-

lardır toplumumuz ister sağ olsun, ister sol 

olsun, isterse bugünkü gibi ne olduğu belli 

olmayan bir görüş olsun hep bunu talep et-

tik. 

Karşılıklı saygı ve sevgi artık bizim dedi-

ğimiz değerlerden uzak. Selamlaşma, özür 

dileme, teşekkür etme gibi insani ve özellikle 

toplumumuza has özellikler artık yok gibi bir 

şey. Yıllar önce bir büyüğüme sormuştum, 

o zamanlar 25-26 yaşlarındaydım ve mes-

leğimin ilk yıllarıydı. Meslekî olarak oldukça 

başarılı olan ve herkesçe de sevilen büyü-

ğüme bu başarısının sırrını sordum. Ben 

çok çalışmak, mesleğe kendini adamak gibi 

klasik bir cevap bekliyordum. Dedi ki “Sana 

üç şey söyleyeceğim. Her şeyi bir yana bı-

rak ve bunları unutma. Mesleğinde de, in-

sanlar arasındaki diyaloglarında da başa-

rının anahtarı bu; selam vermeyi hiç ihmal 

etme, hata yaptığında özür dilemesini bil 

ve bir güzellik gördüğünde de teşekkür et”.  

Düşünüyorum da bunca yıldır unutmadım 

bu sözleri ve gerçekten de doğru olduğunu 

birçok olayda yaşadım. Ama şimdi çevreme 

bakıyorum ve arıyorum bu özellikleri. Artık 

birbirlerine yanlışlıkla çarpan insanlar özür 

dilemek yerine küfürleşiyor, komşular bile 

selamlaşmaz olmuş, yaşanan güzellikler 

ise sanki yapılması gerekli bir şey, teşekkü-

re gerek yok.

Bahsettiğim cehalet bu işte. Yozlaşma mı 

dersiniz ne derseniz deyin. Artık güzel de-

diğimiz ve taşımaktan onur duyduğumuz 

değerlerimiz yok ne yazık ki.  Teknoloji çağı 

bizleri ne kadar birbirimize yaklaştırdıysa, 

sanırım duygu olarak da o kadar uzaklaş-

tırdı.

Bence artık birbirimizi sevmek vakti gel-

miştir. Çocuklarımıza bunu öğretmenin za-

manıdır. Karşılıklı yaptığımız işlere saygı 

duyalım. Birbirimize rakip gözüyle bakıp 

acımasızca eleştirmek yerine , karşılıklı bir-

birimizi tebrik etmek ve desteklemenin yol-

larını arayalım.

Hepiniz Bizde kalın, mutlu kalın.
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özüstü
ABDÜLKADİR USLU

       Kişisel problemlerle uğraşmak bazen 
çözüm gibi görünse de nihayetinde zaman 

kaybından başka bir şey değildir. Eğer “BİZ”in 
problemini çözersek; “BİZ”i oluşturan “BEN” 

lerin de problemini çözmüş oluruz, değil mi?... 
İnsan odaklı hizmetler için projeler üretme dü-

şüncesinden daha önemli bir şey olamaz. 

“ “

Ö 
nümüzdeki günlerde sık sık 
duyacağımız bir terim olacak; 
“yerel yönetim”. Aslında 

yerel yönetimlerin önemini hepimiz ya-
şayarak görüyoruz ama gördüğümüzün 
dışında bir yerel yönetim anlayışının da  
oluşmakta olduğunu fark edebilmemiz 
gerekiyor.  

Yerel yönetim dendiğinde ne anlıyoruz? 
Doğru mu algılıyoruz? Yoksa farklı bir 
açılıma gitmek mümkün mü? Dilerseniz 
yerel yönetimin sözlük manâsına baka-
rak söylemek istediğim noktaya doğru gi-
delim. Hemen hemen başvurduğum tüm 
kaynaklarda benzer tanımlara rastladım. 
“Yerel yönetimler: ulusal sınırlar içeri-

sindeki değişik büyüklüklerdeki toplu-
luklarda yaşayan insanların, ortak ve 
yerel nitelikteki gereksinimlerini kar-
şılamak amacıyla kurulan ve hukuk 
düzeni içerisinde oluşturulmuş olan 
anayasal kuruluşlardır(1). Bu tanımdan 
da anlaşılacağı gibi; yerel yönetim insan 
merkezli hukukî dayanağı olan anayasal 
bir kurumdur. Amacı: gereksinimleri kar-
şılamaktır yani hizmettir. O halde önem-
lidir.

Önemli olabilir ama niye farklı bir nok-
taya gitmeliyiz diyebilirsiniz. Demek is-
tediğim; “Gereksinimleri karşılamak” ta 
yani amaçta değil, karşılama metodun-
daki anlayışın farklılaşması konusudur. 

YEREL YÖNETİM
ve ORTAK AKIL



O zaman şunu düşünmemiz lazım: Farklı 
arayışlara girmek; mevcuttan memnun 
olmamanın, beğenmemenin ya da yetin-
memenin bir göstergesidir. Başka bir de-
yişle; gelişen ve değişen yaşam biçimleri-
nin etkisiyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçların 
giderilmesi arzusunun bizi farklı noktaya 
doğru iteklemesidir.

Yerel yönetimlerin klasik anlayışa bağlı 
hizmetlerinin dışında artık bazı sorum-
luluklarının da olduğunu görebilmek ge-
rekir. Yerel yönetim, öncelikle kent için-
de kültürel, sosyal ve siyasal alanda da 
sorumluluk üstlenmelidir. Çünkü gelişen 
dünyada, değişen yönetim ve hizmet an-
layışı bunu böyle istemektedir. 

Yerel hizmetlerin yanında diğer kent-
lerle rekabet edebilme gücünün oluş-
turulması şarttır. Ekonomik manâda 
girdi sağlanabilmesi, pro-
jelerin öne çıkarak mer-
kezi yönetimden destek 
görebilmesi için rekabet 
ortamına ayak uydu-
racak bir yerel yönetim 
oluşturulması gerekmek-
tedir. Gerekmektedir ki diğer 
kentlerden öncelikli bir kent ola-
bilme şansı yakalanabilsin. Yani 
öne çıkılabilsin. Cazibe merkezi 
haline getirilebilsin.

“Kentler Belirlenmiş kriterler üze-
rinden karşılaştırmalı olarak birbiri-
leriyle rekabet etmekte ve kendisine 
fazla ilginin akmasını sağlamaya 
çalışmaktadır. Yerel girişimcilik ye-
rel kaynakların harekete geçirilme-
si, bilgi ve beceriler stoku ve diğer 

yerel potansiyellere de bağımlı olarak 
belirli sektörlerde uzmanlaşma becerisi 
gösterebilen yöreler, dünya ekonomisi 
içerisinde karşılaştırmalı  bir üstünlük ve 
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beraberinde rekabet avantajı elde ede-
bilmektedirler. Yerel girişimcilik kabiliyeti 
yüksek yöreler, daha da önemlisi kamu, 
özel ve gönüllü kuruluşlardan oluşan ye-
rel kurumların organize olabildiği ve be-
lirli stratejiler ve politikalar doğrultusunda 
ortak hareket ettiği kentler, diğerleri ile 
olan rekabette öne çıkmaktadırlar.”(2)

Kızılcabölük Tavas Ovası’ nda strate-
jik bir kavşak noktasındadır. Öyle ki; 
eğitimsel, tarihsel, kültürel, ekonomik, si-
yasal ve sosyal bir kavşakta...

Beldemizde her evin bir işletme olduğu 
gibi; daha çok küçük işletmelerin yer al-
dığı bölgelerde yerel yönetimin gücünün 

önemi; İşletmecilik, finansman, iç ve dış 
ticaret imkânlarının oluşturulması gibi ko-
nularda da ortaya çıkmaktadır. Bunu be-
cerebilmek için muhakkak ki demokratik, 
katılımcı, etkin ve uygulayıcı bir ekibin 
yerel yönetimde olması gerekir ama uy-
gulanabilir projelere ihtiyaç vardır. 

Unutmamalıdır ki kişisel problemlerle 
uğraşmak bazen çözüm gibi görünse de 
nihayetinde zaman kaybından başka bir 
şey değildir. Eğer “BİZ”in problemini çö-
zersek; “BİZ” i oluşturan “BEN” lerin de 
problemini çözmüş oluruz, değil mi?... İn-
san odaklı hizmetler için projeler üretme 
düşüncesinden daha önemli bir şey ola-

maz. Çünkü; “Böyle güzel düşünceler 
bu ülkede yaşayan her kesimin bu 

ülke için her ne yapılacaksa bera-
ber düşünülmesi, beraber geliş-
tirilmesi, sonucuna da beraber 
katlanması anlayışından ortaya 
çıkmıştır. Dolayısıyla bu tür dü-
şüncelerin belki ortaya koyduğu 
en önemli vurgu, birlikte yaşa-
manın gerektirdiği yeni yaşama 
biçimini anlama halidir. Bunu 
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bizim ortaya koymamız gerekiyor.”(3)
İki kişi bir araya geldiğimizde; yerel sı-

kıntıların çözümü, yerel hizmetlerin şekli  
ile ilgili olarak; “ben şöyle yapardım, ben 
böyle yapardım” diyoruz. Bunun bence 
önemli bir yanı var; demek ki bu beldenin 
yaşayanı beldenin gerçeklerinden uzak 
değil, herkes kafa yoruyor, çözüm arıyor. 
“BEN” ler,  “BİZ” olduğu an başarılı proje-
ler ortaya konacaktır. Zaten ülkemizin de, 
kentlerimizin de, beldelerimizin de “pro-
je üretememe” kusuru giderilememiştir. 
Bunu  aşabilenler, hemen öne çıkmakta 
ve kentin bir “KİMLİK”e kavuşmasını 
sağlamaktadır. Hele bu projeler yerinde 
üretilen projelerse; merkez yönetimden 
“destek alınması” ve “başarılı olunması” 
açısından da avantajlı olunacağı mey-
dandadır.

Bu projelerin arasında yerel yönetimin 
boyunu aşan projeler de yer alabilir. An-
cak bu tür projelerin ortaya çıkması o 
bölgenin ufkunun  genişliği, hedefinin bü-
yüklüğünü gösterir.

Ama büyüklüğü ne olursa olsun, uygu-
lanabilirliği ne derece zor olursa olsun o 
projeler, doğru projeler olacaktır. Çünkü 
bir hizmetin hizmet alana en yakın alan-
da yüksek katılımla ve hizmet alacaklar-
la birlikte projelendirilmiş olması bunu 
gerektirir. Zaten yerel yönetimin başarı-
lı olabilmesi ve o bölge insanının mutlu 
olabilmesi de bu tür projelerin üretilmesi 
ve uygulanmasıyla doğru orantılıdır.

Bu projeleri oluşturacak olan: “ortak 
akıl” dır.

Yerel projelerin üretilmesi için; sağlan-
mış bir genel uzlaşı, tesis edilen karşı-

lıklı güven, kenetlenmiş bir sosyal yapı, 
gerçekleştirilen genel katılım ile herkesin 
sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübeyi 
paylaşarak, kamu kurumlarının, üniver-
sitenin, sivil toplum örgütlerinin ve işve-
renlerimizin katılımı ve katkısıyla ortaya 
çıkan enerji; “ortak akıl” dır.

Özlenen yeni bir yerel yönetim anlayı-
şının oluşturulması ve bu anlayışın uygu-
lanabilmesi: “Ortak aklın” yönlendirdiği; 
iddialı, vizyon sahibi, etkin bir yönetim 
ve öz güveni olan, tutarlı kişiliğe sahip, 
samimi, sağduyu sahibi, karşısındakini 
anlama ve iletişim kurma anlayışında, 
çıkarlarından ziyade değerlerine bağlı, 
değişimle ilgilenen, belirsizliklerden ürk-
meyen, içsel dürtüsü kuvvetli, gerekti-
ğinde inandığı hedefe ulaşabilme adına 
ikinci adam ya da izleyici olma  rolünü 
benimseyebilecek, ekip çalışmasına ina-
nan, demokratik yönetimden yana, karar-
lılığından taviz vermeyen bir lider baş-
kanlığında oluşturulacak ekiple mümkün 
olacaktır  

Başarının arkasından, her zaman iyi bir 
organizasyon, güçlü bir ekip ve başarılı 
bir yönetici çıktığı da unutulmamalıdır. 

Kaynaklar:
(1)-http://tr.wikipedia.org/wiki/

Yerel_Y%C3%B6netim

(2)- Erol KAYA, Pendik Yerel Kalkınma 
Platformu - 2004, Pendik Belediyesi Kültür 

Yayınları, İSTANBUL

(3)- Doç Dr. Adem Şahin, Pendik Yerel Kal-
kınma Platformu - 2004, Pendik Belediyesi 

Kültür Yayınları, İSTANBUL
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yakut’tan tarihler
PROF. DR. İSMAİL YAKIT
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Cevher gibi geldi Yakut dedenin tarihi:
“El-Aziz, Halit Uslu’yu hayrülhalef eylesin”
2004

Havva Akçakaya’nın Vefâtına Tarihtir: 27. Kasım. 1956
Kocaalioğlu Hüdaverdi zevcesi kim,
Çok yaşlıydı, hoş görülürdü her ne ederse

Kur’an öğretirdi, sureleri belletirdi
Genç kızlar ondan öğrenirdi her ne bellerse

Bilâ veleddi ama, çocukları severdi
Kadın erkek hep dinlerdi onu her ne söylerse

Vefâtını çok sonraları terkimledim ben
Beş fazla gelir, hesap etsin her kim dilerse

Ben sabi olmasam söylerdim menkut tarihi:
“Hoca kızı Havana nine gitti Firdevs’e”
1956

Osman Cennetoğlu’nun Vefatına Tarihtir: 22 Kasım 1968
Osman Cennetoğlu amca da göçmüş dünyadan
Ukbâda kavuşsun bol bol ilahî rahmete
Geldi iki dost söyledi tarihini Yakut:
“Mevrûs-ı peder diyüp gitti bugün cennete”
1966+2=1968
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Abidin Gürgün’ün Vefatına Tarihtir: 22. Kasım. 1973
İlkokul müdürüydü genç yaşında vâh!
Rıhlet edip, içti ecel şerbetini
Geldi iki dost söyledi tarihini:
“Ya Vâlî! Mağfiret eyle Abidin’i”
1971+2=1973

Fatma Dilmaç’ın Vefatına Tarihtir: 13. Kasım. 1978
Celiloğlu Süleyman dayının annesi vâh!
Göçmüş ahirete, kalmayıp bu âlem-i fenâda
Çıkıp üçler söyledi Yakut’a vefat tarihini:
“Rahmet eylesin el-Mu’id, Fatma nineye ukbâda”

Hakkı Kocagül’ün Vefatına Tarihtir: 29. Kasım.1980
Hakkı Kocagül kardeşimize
Ahiret yurdunda rahmet olsun
Geldi üçler söyledi tarihi:
“Hakkı Bey ! Durağın cennet olsun”
1977+3= 1980

Hacı İsmail Gürgün’ün Vefatına Tarihtir: 18. Kasım.1980
Diyabetten kesilmiş bacağı Bakkal İsmail’in
Nihayet gelince ecel bırakmaz şöhreti, ünü
Geldi üçler söyledi tarihini Yakut: “El-Mu’izz,
Cennetiyle müjdelesin Hacı İsmail Gürgün’ü”
1398+3=1401 H.                        1980

Hamdi Kocagül’ün Vefatına Tarihtir: 20. Kasım.1981
Tomaşoğlu Hamdi nâmında bir zât
Kâri-i Kur’an’dı ukbâ’da rahmet bulsun
Çıktı bir zât söyledi târih-i fevtini:
“Hamdi Kocagül Bey durağın firdevs olsun”
1982-1=1981

Halil İbrahim Ödek’in Vefatına Tarihtir: 03. Kasım. 1982
Bir baba dostu daha göç etti bu dünyadan
Zikr eyler dururdu hep, ism-i Rabb-i Rahim’i
Sâli Rumî’den söyledi Yakut tarihini:
“Ya Melik! Affeyle kulun Halil İbrahim’i”
1398 R.                                1982
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Hurşit Yılmaztürk’ün Vefatına Tarihtir: 3 Kasım 1985
Bir ahlak timsali olmuştu Hurşid Yılmaztürk
Sohbet meclisinde çevresi bir mektep gibiydi
Bir veli çıktı cevherle söyledi târihini:
“Hurşid Bey efendi hurşid-i edeb gibiydi”
1986-1=1985

Bir Diğer Tarih:
Hurşit Ağabey de gitti bu fâni âlemden
Sohbetlerinde olmuştu bir edep mürşidi
Geldi bir müeddep söyledi tarihi Yakut:
“El-Hakk cennetine nasip eyleye Hurşid’i”
1984+1=1985

Hacı İsmihan Osmancık’ın Vefatına Tarihtir: 10 Kasım. 1987
Komşumuz Hacı İsmihan Teyze de rıhlet eylemiş
Bekâ yurdunda yardımcısı Hazret-i Rahman olsun
Ehl-i Hakk’tan geldi bir zât duayla söyledi tarihi:
“Yâ Musavvir! Cennetü’l-adn İsmihan’a mekân olsun”
1986+1=1987

Mehmet Dayıoğlu’nun Vefatına Tarihtir: 30. Kasım. 1992
Yukarı Cami kurbunda bakkallık ederdi
Herkes onu bilirdi kim müdâvim-i mescid
Namazı kılındıkta söyledim tarihini:
“Affet Bakkal Mehmet Dayıoğlu’nu Yâ Mecid!”
1992

Hacı Muzaffer Ekmekçi’nin Vefatına Tarihtir: 22. Kasım. 2004
Meşhur kebapçı Koçakların hacı Muzaffer
“Ircı’î” emrini duyup iltifât eyledi
Çıktı bir zât söyledi esefle tarih Yakut:
“Hayf! Hacı Muzaffer bu sene vefât eyledi”
2005-1= 2004

Mustafa Gürgün’ün Vefatına Tarihtir: 11. Kasım. 2007
Hamido lakaplı Mustafa
Bu dünyayı terk edip gitti

Sâl-i Rumî’den eyle hesap
Onun da ömrü bu yıl bitti

Çıktı biri söyledi tarih:
“Hamido vefat etti gitti”
1424-1=1423 R.         2007
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yunusça
DR. MUSTAFA TATCI

           Hacı Bayram’ın Somuncu Baba’ya 
bağlanması bir Kurban Bayramı’na tesadüf 
etmiş ve Şeyh Hamîd, Numan’a “Bayram” 
diye hitap ettiği için, mutasavvıf bu tarihten 

sonra “Bayram” ismiyle anılır olmuştur.

“ “

R ûhu şad olsun, Hatçe ninem 
güzel gönüllü bir Türkmen 
kadınıydı. Yılların 

yüzünde bıraktığı çizgiler 
elma yanaklarına ta-
rihten arta kalmış bir 
harita gibi nişanlar 
bırakmıştı. Beli bü-
külmüş gitmişti. 
Hep secdede gi-
biydi. Ellerindeki 
ekzama sebebiy-
le oluşan çatlak-
lar aslında bir mer-
hemle geçecek basit 
bir rahatsızlık olduğu 
halde cehalet ve yokluk 
sebebiyle ömür boyu acı ve 
kaşıntı çekmişti. Mübarek 

kadın bütün işinin kaydının arasında bir 
de bu çatlaklara sıcak zift vurmakla va-

kit harcardı. 
Yeşile vurgundu. Her 

sene birkaç arık do-
mates, fasulye 

ve biber eker, 
bir yaz bo-
yunca onların 
ü r ü n l e r i y l e 
karnımızı do-
yurmaya çalı-
şırdı. Dedem, 

“benim kırıntı 
sana yeter” dese 

de, ihtiyarlığı zor 
geçmiş, uzun bir za-

man parasızlık çekmişti. 
Ninemin yetiştirdiği  

HATÇE NİNEM

Ninem ahir ömründe…
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ürünler bu günlerde dedemin 
bütçesine fevkalade katkı sağ-
lardı. 

Sonra ihtiyatlı kadındı ni-
nem.

Mevsimi gelince ektiği bu 
domates, biber, salatalık, acır, 
fasulye, turp, ıspanak (vs) gibi 
ürünlerden birer ikişer tohum-
luk bırakır, bunları sonbaharda 
kurutup birer çıkın içine koyup 
duvara asardı. Hepsinin yeri 
belliydi. Hangi çıkında hangi 
tohum bulunur, bilirdi. Bilhassa 
salatalık, acır, kabak ve bostan 
gibi tohumu birbirine yakın olan 
meyveleri hiç karıştırmazdı. 

Az konuşurdu. Dedikodu 
yapmaz, harama el sürmez, 
kimseye kin gütmezdi. Parayı 
tanımazdı. Anamdan duydu-
ğum kadarıyla, gençliğinde de 
böyleymiş ninem. “Hiç para 
yüzü görmedi, anam” derdi. Dedem, za-
manı gelince ninemin her ihtiyacını kar-
şılar, o da kendine mahsus ifadesiyle 
teşekkür ederdi. Dedem, iki üç senede 
bir, elbiselik ve donluk basma veya pa-
zen alıp eve getirirdi. Bu kumaşlardan 
dikilen fistanların üzerine el örgüsü bir 
yelek geçirilirdi. Bu yeleklerin yünlerini 
de ninem kirmanla kendisi imal ederdi. 
Bu takım, bir çift lastik ayakkabıyla ta-
mamlanırdı. Ninemin kıyafeti böyleydi. 
Bu elbiselik, iki üç senede bir ihtiyaca 

binaen alınırdı.
Mübareket kadındı Ninem!
Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin 

“Kamil olurmuş ehl-i Hak/Doğmadan 
önce anası” diye tarif ettiği hazır gelen-
lerden idi.

Elinde bir yeşil tesbih, kimseye yük 
olmadan, kimsenin ruhu duymadan, 
sessiz sedasız, bu âlemden çekip gitti 
ninem. 

Bütün özlemlerini erteleyerek, bütün 
dertlerini örterek, göz yaşlarını içine akı-
tarak, bu âlemden çekip gitti. 

Sözü dilde hayali gözde kaldı…

Sağda Hatçe ninem, ortada bendeniz solda dedemin 
teyzesi Umarların Fatı ninem. Kızalların Ahmet Ali Am-

cagilin bahçesinde. Sene 1970.
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FAZLA KAŞIK

Annem alışamadı
Sofraya bir kaşık
Fazla getiriyor

Mırmır soba başında
Her zamanki gibi
Uzanmış yatıyor

Küçücüktü o kedi
Ağabeyim getirmişti
Sanki daha dün gibi

Asker ağabeyimin duvarda 
Fotoğrafı duruyor
Fazla kaşığı görünce 
Annem yine ağlıyor

İçme baba içme
O kötü sigarayı
Haydi sofraya gel
Yemek duası başladı

ÇAĞRI
GÜREL

FAZLA KAŞIK
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Sofraya bir kaşık
Fazla getiriyor

Mırmır soba başında
Her zamanki gibi
Uzanmış yatıyor

Küçücüktü o kedi
Ağabeyim getirmişti
Sanki daha dün gibi

Asker ağabeyimin duvarda 
Fotoğrafı duruyor
Fazla kaşığı görünce 
Annem yine ağlıyor

İçme baba içme
O kötü sigarayı
Haydi sofraya gel
Yemek duası başladı
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denizli
HASAN KALLİMCİ

   Binlerce kişiyle tanıştı. 
Yüzyıllarca dallarında kuşlar, 

kelebekler oynaştı. Nice rüzgârlara, 
fırtınalara karşı durdu…

“ “

LEYLEKLER KAVAĞI

L 
eylekler Kavağı, bir ulu çınar-
dı, Denizli şehir merkezindeki 
ünlü ağaçlardan biriydi. Kavak, 

çınar ağacına Denizli insanının taktığı 
addır. Ona, “Leylekler Kavağı” denmesi 
de, dallarına leyleklerin yuva yapmasın-
dan verilmiş olmalıdır.

Ne zaman, kim tarafından dikilmişti, bi-
linmiyordu. Siz deyin beş yüz yıllık, ben 
diyeyim bin yıllık bir ulu ağaçtı. Belki ya-
şasaydı, yaşatılsaydı, gövdesi ölçülür, 
kabuğuna bakılır, orman mühendisleri 
tarafından yaşı hesaplanırdı.

Yüz yıllarca yaşayan, gölgesine sığı-
nan kişileri serinleten, dinlendiren o ünlü 
ağaç artık yok; 20. yüzyılın ortalarında, 
gövdesine inen baltalar onu devirdi; göv-
desi ve dalları doğranarak odun edildi; 
bir çocuk tekerlemesindeki ifadeyle söy-

lersek, “Yandı, bitti, kül oldu.”
Bugün Leylekler Kavağı artık yok, Çı-

nar Meydanında, Yeni Cami önünde ve 
şehrin bazı yerlerinde kalan birkaç çı-
narla avunuyoruz.

Leylekler Kavağı; İnanç dergisinin say-
falarında kaldı, Cevdet ŞEMSİOĞLU’nun 
yazılarının derlendiği “20. Yüzyıl Başla-
rında Denizli” adlı eserde yaşıyor; bir de 
bazı yaşlı Denizlililerin hatıralarında…

O, çevresindeki semte ad olmuş bir 
ulu çınardı. O civardaki araziler, arsa-
lar tapuya “Leylekler Kavağı semtinde” 
diye kaydedilirdi.

Üst tarafında Üçler Yatırı, alt tarafın-
da Ahi Sinan tekkesi vardı. (Üçler Yatırı 
hâlen var ve insanımız tarafından koru-
nuyor ve ziyaret ediliyor.)

Denizli insanının niyet ağacıydı. Dal-
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larına atılan taş, 
bir yerine takılarak 
yere düşmezse, 
tutulan niyetin ger-
çekleşeceği düşü-
nülürdü.

Nevruzlarda ve 
Hıdrellezlerde, ge-
niş gölgesi mesire-
lik alan olarak kul-
lanılırdı. Türküler 
söylenir, oyunlar 
oynanırdı gölge 
yaptığı geniş alan-
da.

Bayramyerindeki 
Refi Tütün Mağa-
zasında çalışan 
kadın işçiler, öğle yemeklerini Leylekler 
Kavağının gölgesinde yer ve dinlenirler-
di.

Hemen yan tarafındaki çeşmeden ab-
dest alanlar, vakit namazlarından bazı-
larını onun gölgesinde eda ederlerdi.

Yapacakları işin hayırlı olup olmaya-
cağını merak eden kişiler burada istia-
reye yatar, uyurlardı. Orada görecekleri 
rüya sonucunda işleri hakkında bir karar 
verirlerdi.

Yarım baş ağrısından muzdarip 
olan kadınlar, bir nal mıhını, nalbant 
tezgâhından, o iş yerinin sahibi görme-
den alır –görse de görmezden gelir es-
naf, ne yapılacağı bilindiği için-  Leylekler 
Kavağının dibine gelirdi. Orada saçının 

bir telini çivi-
ye dolar, çiviyi 
ağacın gövde-
sine çakar ve 
başını aniden 
çekerek saçı-
nın kopmasını 
sağlardı. Ko-
pan saç ile bir-
likte ağrının da 
orada kaldığı 
inanılırdı. Bu 
sebeple göv-
desi, nal mıh-
ları ile doluydu 
çınarın.

Leylekler ka-
vağı, gölgesin-

de yapılan nice sohbetleri dinledi. Bu 
sebeple nice sırlara vakıftı o… 

Binlerce kişiyle tanıştı. Yüzyıllarca dal-
larında kuşlar, kelebekler oynaştı. Nice 
rüzgârlara, fırtınalara karşı durdu…

Üst tarafındaki Memleket Hastanesin-
de vefat eden hastaların, taşlı, dar ve 
dik yollardan, sedyelerle mezarlığa taşı-
nışını seyretti; cenaze sahiplerinin ağıt-
larını ve feryatlarını dinledi, hüzünlendi.

Zaman içinde güçlü dalları odun edil-
mek için kesilirken hiç ses çıkarmadı; 
çıkardıysa da duyan, anlayan, acıyan, 
koruyan olmadı.

Yine zaman içinde, gölge yaptığı yer-
lere ve çevresine, Memleket Hastane-
sinin gazlı bez, şişe, teneke, pamuk ve 
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pansuman artıkları ile çöplerinin buraya 
atılmasına karşı koyamadı.

İçi çürüyen, kocaman bir oyuk hâline 
gelen gövdesi; yeni sürgün zayıf dalla-
rıyla bir yaşlı çınarcık hâline gelmişti.

“Batıl inanç kaynağı şu ağacı keselim.” 
dedi birileri. Kestiler… Gövdesini, dalla-
rını odun ederek fakirlere dağıttılar.

Yaşar oğlu, 1946 Denizli doğumlu, 
-Leylekler Kavağı gibi- bir Muratdede 
Mahallesi sakini olan İsmet İREM’e sor-
duğumda; Leylekler Kavağı hakkında; 
“Muratdede Mah., 367. sokak, 13/A’da 
bulunan, Akdeniz Apartmanının olduğu 
yerde idi. Çocukluğum orada geçti. Ley-
lekler yuva yapardı. Hasta olanlar, ço-
cuksuz kadınlar medet umarlardı. Adak 
horoz keserlerdi.” demişti, 2000 yılının 
ocak ayında…

O şimdi yok…
Baktım, unutulup gidecek.

“Leylekler Kavağı” adlı hemşerimiz 
unutulup gitmesin istedim. “Şu Denizli-
liler pek vefasızmış!” demesin istedim; 
bu düşüncelerle yazdım…

Leylekler Kavağının bulunduğu tah-
min edilen yer, Muratdede Mahallesin-
de 367. sokak… Bir üst sokakta, bir evin 
bahçesinde Üçler Yatırı var. Alt kısmın-
da da Ahi Sinan tekkesi vardı. Sokağın 
karşısında görünen de eskiden “Büyük 
Mezarlık” olarak bilinen İlbadı Mezarlı-
ğı.

Kaynaklar: 
1-Ali Ulvi DARIVERENLİ, “Leylek-

ler Kavağı” başlıklı yazı, İnanç dergisi, 
1944, sayı 90 - DENİZLİ;

2- Cevdet ŞEMSİOĞLU, 20. Yüzyıl 
Başlarında Denizli, Sanatsevenler Der-
neği Yayını,2004 DENİZLİ
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(...)

G enç bir derviş, gönlünü kaptırmış, 
canından geçmişti. Göz koyduğu 
yer tehlikeliydi, ölüm çevrintisiy-

di; ağza gelecek bir lokma, tuzağa düşecek 
bir kuş değildi. 

Sevgilinin gözü senin altınını görmezse, 
altın da toprak da bir gelir.

Dostları öğüt vererek:
“Sen şu kuruntudan vazgeç,” dediler. 

“Çünkü nice kimse bu senin kapıldığın he-
vese, ayakları zincirde tutsaktır.”

İnleyip yanıt verdi: 
“Siz bana öğüt vermeyin, dostlar. Çünkü 

benim gözüm onun iradesinde. Savaşçılar, 
pençe ve omuz zoruyla, düşmanlarını öldü-
rürler, güzellerse dostlarını.”

“Can kaygısıyla sevgilinin söyleşisinden 
gönlü ayırmak dostluğa sığmaz.

Sen kendi kaydında kaldıkça, âşık görü-
nür, yalancı olursun. Yâre ulaşmak mümkün 
değilse, dostluğun gereği ararken ölmektir.”

Sadi (Gülistan)
(...)
Merhaba. İkinci mektubunu alalı birkaç 

gün oldu. Seninle yine buluşmak, daha önce 
çok azını yaşadığım farklı duygulara alıp gö-
türdü beni. 

Son mektubunun birçok yerinde benzerliği-
mizden söz etmişsin. “Sen hayallerini yaşa-
tıp geleceğini bir papatya tarlasına çevirirsen 
o zaman ben de kaldığım yerden yaşamayı 
sürdürebilirim kimliğimi,” diye yazmışsın. 

Adına yaşam dediğimiz karmaşayı aynı 
pencereden izlememize hiç şaşırmadım. 
Yalnız olmadığımı biliyordum çünkü. Ama 
bu sözündeki beni rahatsız eden etkeni 
saklayamam. Kendine yakın görmen beni 
ne kadar onurlandırdıysa, geleceğini benim 
yaşadıklarımla özdeşleştirip bilinmezlere 
kırık umutlar ısmarlaman da o kadar üzdü, 
bilmelisin. 

Ben tökezleyip düşebilirim, bazan yalnızlı-
ğı seçip kendime dönük kalabilirim, hiç olma-

simurg
KENAN KALECİKLİ

        Yazık ki çoğunlukla ihanet pahasına 
yaşanan cinsellikler bile “aşk yapmak” olarak 
nitelendirilebiliyorsa, belirgin bir aşk kültürü-
nün gelişememesinin çok çarpıcı bu sonucu-
na hiç şaşırmıyorum aslında. Bilmedikleri bir 
değeri bu kadar algılayabilirlerdi. Yaşadıkları 

iflâsa aşk adını koymaktan çekinmeyecek 
kadar insana uzaktılar. 

“ “

YİTİK HAYALLER
KANATIR İNSANI
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dık zamanlarda savrulmalar yaşayabilirim. 
Ama benimle birebir özdeş yaşamanı doğal 
karşılayamam. Bana bunu yapma. Belki be-
nimle yakınlaşmak olarak nitelendirdiğin bu 
yönelişteki yanılgıyı çok geç olmadan keş-
fetmeni diliyorum. 

Sana bundan önceki mektubumda yazdı-
ğımı yinelemek zorunda bırakıyorsun beni: 
“Hayallerini yitirmeni istemiyorum.” Sana su-
nulan yalnızlıklara yenilirsen gün gelir belki 
tek sığınağın olarak gördüğün dünyanda ya-
nında kimseyi bulamazsın, yüreğine sonsuz 
inandığın insanları bile. Kendini bu kadar 
kilitleme. Buna hakkın olamaz.

Aileni, gülümsemen için gözlerinin içine 
bakarak iç dünyandan sesler bekleyenleri 
görmezden gelemezsin. Sevgiyi yadsımak 
bize yakışmaz değil mi? Sana yaşatılanlar 
ne kadar kırıcı olsa da sen her şeyden önce 
birey olarak çok önemlisin. Paylaşmayı, bir-

likte çoğalmayı bilmeyenler yüzünden ken-
dimizle barışık yaşamaktan bu kadar kolay 
vazgeçebilir miyiz dersin? 

Lütfen yaşamının hiçbir döneminde, ge-
rekçen ne olursa olsun kimseye bağlantılı 
yaşama, asla! Beni çok sevmen yaşama iliş-
kin yönelişlerini belirlerken etken olmamalı. 
Yaşamın çıkmaz sokaklarında yürürken 
bile yüreğine umutlar ısmarlayabilmelisin. 
Kendine kendini katıp onararak hayallerini, 
umutlarını çok iyi korumalısın. 

Dostluğun her boyutunu biliyorum ve 
onaylıyorum. Ama bu çok ayrı bir yöneliş de-
ğil mi sence? Üstelik bana beklenmedik bir 
sorumluluk yüklediğini biliyor musun? Bana 
bağlantılı yaşamandan kastım bu. Kendin 
için yaşayamadıktan sonra benim için ya-
şaman, direnmen doğrusu anlamlı gelmedi 
bana. 

Satır aralarında sözünü ettiğin sevgiliye 
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ilişkin kırgınlıkların çok belirgin. Yaşının çok 
üstünde bir beyin gücü taşıdığını biliyorum. 
Zaman zaman yüreğin bedenine ağır geliyor 
değil mi? Sanırım benzer şeyler yaşıyoruz. 
Ama nereye kadar, hiç düşündün mü? Ne-
reye kadar savrulacağız yaşamın sahne-
lerinde? Bir yerlerden tutunmak gerekirdi 
umuda. 

İnsanı hiçe sayan kitlesel yozlaşmanın 
çoğu zaman tam ortasında kendimizle kal-
dığımızda yalnızlığı kaç kez yeniden tanım-
ladık hiç düşündün mü? 

Gözlerimizi alıp giden sevgili(ler)... Varlı-
ğını sayısız yanılsamanın ortasında bırakıp 
bize hiçbir söz hakkı tanımadan, sorgusuz 
yalnızlıklarda baş-başa bırakan... (Sahi biz 
bu yıkım(lar)ı daha önce de yaşamıştık değil 
mi?  Suretler değişiyordu da ruhlar aynıydı, 
neden göremedik? Ayrı bedenlerle bize ge-
lip kolayca yanıltan sevgilileri bir gün kendi-
mize ve başkalarına anlatmayı deneseydik 
ne kadar başarabilirdik?

/Yaşamın kendilerine biçtiği rolü oynarlar-
ken kolayca inanırdık onlara. 

Ah, ne yeminlerdi bizi bir anda tutsak alıp 
uzak menzillere salan.

Hiç bitmeyecekmiş gibi uzayıp giden yol-
culuklarda kendimizi mi arıyorduk, yoksa as-

lında bir düş müydük insanlık arenasında?
Çözümünün yanlışlığı kuruluşundan belli 

denklemlerle nasıl yıprandık bu kadar?/
Yine de direniyorduk. 
Kimseye bir şey kanıtlamaya çalışmaya-

cak kadar onurluyduk. Hesapsız sevmeleri-
mizde gizleniyorduk en çok/ buyduk. 

“Mektubunu büyük bir sarsıntıyla okudum,” 
diye yazmışsın. Seni sarsan, yaşamla en 
gerçek biçimde yüzleşmendi, başka değil. 
Ben bir ayna tuttum sana, baktıkça kendini 
gördün, insan güzelliğin senin bile gözlerini 
kamaştırdı da sana yaşatılanlara içerledin 
kaçınılmaz olarak. Senin gibi duyarlılığın 
çok uç boyutlarında gezinerek kendini ara-
yan bir insandan beklenendi bu.

Kimliklerimizdeki benzerlik doğal değil mi? 
İkimiz de çok duyarlıyız, yaşamı algılamala-
rımızın benzer olmasının tartışmasız nedeni 
benzer yıkımlardır. 

Melankoliye yatkın bir kişiliğimiz var sa-
nırım. Çok ince dengelerde gezinerek ken-
dimizi ararken kolayca kırılmamızın başka 
açıklamasını bulamıyorum. 

Beni şaşırtmayı yine başarmışsın. Yalnız,  
bir yerde “insanlar çok hain” demekle önemli 
bir yanılgıya düşmüşsün. Sanırım bu konu-
da hiç yazışmadık seninle. Çok duyarlı oldu-
ğum bir konu bu. 

Hayır dostum! İnsan hain değildir. Tanrı’nın 
yeryüzündeki halifesine, başka anlatımla, 
O’nu temsil edene bu yakıştırma yapılabilir 
mi?  Böylesine önemli bir varlıktan Güzel’e 
aykırı bir davranış beklenebilir mi? 

Bana, “Öyleyse?” diye başlayan sayısız 
soru yönelttiğinden hiç kuşkum yok. Binler-
ce yıldır sürüp giden bir trajediyi anlatmamı 
istediğini ne kadar biliyorsun, bir yorum ya-
pamıyorum. Çürüme öyle ileri boyutlarda ki 
insanı temsil eden her değere ilişkin binlerce 
sayfa yazabilirim. 

Ne yazılırsa yazılsın eksik kalacaksa, bu 
yanlışlar birikimine bütünleyici bir ad bulma-

Mecnûn, Leylâ için her özve-
riye katlanabileceğini söyle-
diği zaman bir kolunu kesip 
vermesi istenince, önce razı 
olmuştu. Tam kolunu kese-
cekken duraklayıp, günü-
müzde çok az kişinin anla-

yabileceği şu yanıtı vermişti: 
“Bu kol zaten Leylâ’nındır, 

ona ait olan bir şeyi ona na-
sıl verebilirim?” 
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nın ne kadar zor olduğunu yaşadıkça daha 
iyi anladım. 

Evrensel bir felâketin boyutlarını hangi yı-
kımlardan söz ederek anlatmaya başlamalı? 
İnsan, sevginin bilinmediği bir dünyanın ne-
resindedir? Yaşamı yağmacı kültürün ilkellik 
denemelerine dönüştürenleri ne kadar tanı-
yor olabiliriz? Böyle bir yıkıcılığın oluşması-
nın temel nedenlerini?

Yazık ki çoğunlukla ihanet pahasına ya-
şanan cinsellikler bile “aşk yapmak” olarak 
nitelendirilebiliyorsa, belirgin bir aşk kültürü-
nün gelişememesinin çok çarpıcı bu sonu-
cuna hiç şaşırmıyorum aslında. Bilmedikleri 
bir değeri bu kadar algılayabilirlerdi. Yaşa-
dıkları iflâsa aşk adını koymaktan çekinme-
yecek kadar insana uzaktılar. 

Mecnûn, Leylâ için her özveriye katlana-
bileceğini söylediği zaman bir kolunu kesip 
vermesi istenince, önce razı olmuştu. Tam 
kolunu kesecekken duraklayıp, günümüzde 
çok az kişinin anlayabileceği şu yanıtı ver-
mişti: “Bu kol zaten Leylâ’nındır, ona ait olan 
bir şeyi ona nasıl verebilirim?” 

Aşklar, “bir varmış bir yokmuş”la başlayan 
söylencelere dönüştükçe yitiren insandır. 

/Uzun bir yolculuğa hazırlanıyordu. Gözle-
rine sardığı özlemi sorsalardı  kimseye an-
latamazdı. 

Vakit tamamdı. 
Kendisini bekleyene artık ulaşmalıydı. 
Yolculuk başladı.
Daha ilk gün yolunu kestiler, ürperdi ama 

yine de üstünde durmadı. Bir kelebeğin ışı-
ğa yönelişi gibi bir an önce menzile ulaşmak 
için sabırsızdı. 

Günlerce hiç dinlenmeden yürüyor, saç-
larında sarışın demetler oluşturan güneşin 
yakıcılığına aldırmıyordu. 

Güneşe giderken güneşten sakınma-
nın çelişkisine katlanamayacağına o kadar 
inanmıştı ki dudaklarını ıslattığı birkaç dam-
la suyla bile yetinebilecekti. 
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Bir hayalin de ona doğru yürüdüğünü bili-
yordu. Yolları bir yerde mutlaka kesişecek-
ti. Özlemler yerini kavuşmalara bırakacak,  
yalnızca sevgililerin yaşayabileceği en gör-
kemli şölende buluşacaklardı. 

Her gün daha da artan çilesine katlandık-
ça sonunda ödüllendirileceğinden adı gibi 
emindi./

Yaşamı ne kadar sorgulamıştı? 
/Zor iklimler gördü, yılmadı. Denizler aştı, 

yorulmadı. 
Yürüyüşü belki ömürle sınırlıydı, ama aşkı 

sonsuzlukla yarışıyordu.
Sefillikler ülkesi, aşması gereken son sı-

navdı. Burada sürekli geliştirilen hilelerin 
nice sevdalıyı kolayca aldattığını kimse 
söylememişti ona. Aslolan, yürekte benzeri 
görülmemiş bir “inci” gibi saklanan aşkı sı-
namaksa, doğaldı bu./

Kendini bildi bileli içindeki yabancıyla ça-
tışıyordu. Bu yıpranmalara son noktayı koy-
ma zamanı gelmişti.

/Dünyalı güzellerin göz süzen cilveleriyle 
sarsıldı ama yine de üstünde durmadı. O 
hayal hepsinden daha gerçek geliyordu ona. 
Sevgilinin göğsüne yaslanıp kalmayı bu gü-
zellerin hiçbirine değişmeyeceğini söyleyin-
ce vazgeçtiler.

Soluklar tutulmuş, yeryüzünün bütün can-
lıları susmuştu. Yaprak kımıldasa, kıyamet 
koptu sanılacaktı.

Ne kadar direneceğini kimse bilmiyordu. 
Dudak büktüler. Hiç denenmemiş hileler  
bile ona etki edemiyordu. 

Ülkenin en yaşlısına sordular, kolayca keş-

fedilebilecek bir yol önerince şaşırmadılar.
Yolcunun önüne tahtırevanla getirilen san-

dık açılınca, gözleri öyle bir kamaştı ki sevgi-
linin hayalini seçmekte zorlanmaya başladı.

Bir hayal ağlarken, sefillikler ülkesinin bü-
tün bireyleri kahkaha patlamalarıyla alkışla-
maya başladılar. Sonra yine kısa bir sessiz-
lik oldu. 

Madde ayinini yöneten yaratık, rengârenk 
parıldayan tanrılarından bir avuç alarak kır-
mızı gözlerini yolcunun gözlerine sapladı; 
tane tane konuşmaya başladı: “Bir inciye 
karşılık binlerce inciye hayır diyemezsin. Bu 
hesabı çocuklar bile yapar, sen nasıl  olur da 
bilmezsin?” dedi./

 Yürekler belirlerdi verilen sözlerin gerçek-
liğini... 

/Hesap doğru muydu? Bu incilerden bir ta-
nesine bile ruhunu satacak sayısız dünyalı 
güzel tanıyordu. İlâhına kavuşunca, bir za-
manlar kendine yukarıdan bakan kim varsa  
çevresinde el-ele tutuşup dönerek raksede-
cekti. 

Çözülme başlamıştı. Ama kesin sonuç için 
bir koşulları daha vardı, yolcu, hiç düşünme-
den kabul etti. 

Altın tepsi içerisinde uzatılan tabancayı 
terlemiş avcuna aldı. Namluya sürülmüş 
mermiyi farketmedi. (Ki aslında o hayal göz-
lerinden silinip gittikten sonra böyle bir finale 
çoktan gönüllüydü.)

Tabancayı yüreğine dayadı, bir zamanlar 
bakmalara kıyamadığı sevgiliyi vurdu. 

Rus ruletinde bir aşk daha bitti./
Toplum ne kadar maddeleşirse o kadar 

Maddeye tapındıkça suretten göründüler, ruhları yoktu. Kendileri-
ni evreni tek sözüyle var eden Sonsuz Sevgili’nin yerine koyduk-
ça varlıkları baştan sona birer ihanetti de onlar bunu anlayacak 

bir beyin taşımazlardı kafa taslarında. 
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mekanikleşirdi, böyle toplumlarda sevgi ve 
aşk, azınlık uygarlığı olarak kalırdı, yanılma-
dık. 

Dördüncü tür yaratıkların yüzyıllardır bi-
rikerek günümüze taşıdıkları yanlışlardan 
oluşan ne varsa, insanı yadsırdı, bilirdik.

/Onlar, yeryüzünün en hızlı çoğalan canlı-
larıydılar. Yazdım bunu. 

Dalga dalga gelerek bütün dünya toplum-
larına egemen oldular. 

Amerika kıtasında sayısız uygarlığı yok 
ederek insanı hiçe saydılar. Başkası bekle-
nemezdi.

Milyonlarca Kızılderiliyi katlederek toprak-
larına yerleştiler. Kendilerinin köle oldukları-
nı unutup Afrika’dan köleler getirdiler, son-
ra da onlara karşı maskeli mangalar kurup 
vahşetle noktalanan finaller yazdılar. 

İnsanlığın aynasına bakamayacak kadar 
korkak oldukları için kendilerinden bile sak-
landılar. 

Toplama kamplarında sevgiyi ve aşkı ya-
sakladılar. Kendilerinden olmayanlara karşı 
tarih sahnesinde bütün anlamları değiştiren 
yıkımlarla beslendiler.

İlkel dinlerini yaymakta sinsi ve  ustaydılar. 
Kadehlerindeki, masum insanların kanlarıy-
dı... 

Maddeye tapındıkça suretten göründüler, 
ruhları yoktu. Kendilerini evreni tek sözüyle 
var eden Sonsuz Sevgili’nin yerine koyduk-
ça varlıkları baştan sona birer ihanetti de 
onlar bunu anlayacak bir beyin taşımazlardı 
kafa taslarında. 

Tapınaklarındaki mezat masalarında tanrı 
alıp tanrı sattılar; yaratılış nedenlerini bilme-
yecek kadar aykırıydılar./

Yıkım ve felâket... İnsanın aslını yadsı-
yarak ulaşabileceği yakınlıklarda ne sevgi 
barınırdı ne de aşk.  Bu kadar çarpıcı bir 
gerçeği kavrayabilmek için çok şey bilmek 
gerekmiyor. 

Kirleten, insana özgü değerleri tüketen, 

paylaşmayı bilmediği için yağmalayan, mad-
denin budala köleleri. Bireycidirler... Sefillik-
ler ülkesinde herbiri köleleştikçe, yarattıkları 
sahteliklerin gerçekliğini onaylamak için bir-
birlerine tanıklık ettiler. İlkellikleri ve varlık-
ları ne kadar gerçekse, kurdukları dünya o 
kadar sahteydi...  

Hallacı Mansûr, “Enel Hak” derken, insan-
lığa binlerce cilt destan yazdığını bilecek ka-
dar doğru yaşıyordu. Bunu anlamalarını da 
beklemiyordu. Dördüncü tür yaratıklar böyle 
durumlarda sahneye çıkmakta hiç gecik-
mezlerdi, gecikmediler. Sonuçta katledilen 
elbette ki Hallacı Mansûr değildi.

Günümüzde  insanlığın geçmişini arata-
cak boyutta gelişen çürümeye ilişkin yaşa-
mın güncesine notlar düşerken içimiz acıyor 
değil mi? Kapitalist vahşet “küreselleşirken”, 
kendilerini alkışlayacak işbirlikçiler bulmaları 
hiç zor olma(z)dı.

Adına “küreselleşme” dedikleri bir masalı 
anlatırken kime hizmet ettiklerini gerçekten 
bil(m)iyorlar mı? Kapitalistler komprador 
vahşetleriyle sürekli “kazanırlarken” ve dün-
ya birkaç çok uluslu şirketin denetiminde 
gitgide çöplüğe dönüşürken yoksulluğun kü-
reselleşmemesi beklenebilir miydi? (Üretilen 
sahte ilâhların herbiri Firavun’dur, Karun’dur, 
Nemrut’tur, nasıl görmeyiz? Sonrası, evrenin 
mutlak egemeni Sonsuz Sevgili’yle yarışmak 
aymazlığıdır, ne tuhaf! Güzel’le yarıştıkça 
çirkinleşmenin çelişkilerinde birdenbire nasıl 
küçüldüklerini belki hiçbir zaman bilmeye-
cekler...)  Milyonlarca aç insanın, yağma-
lanan doğanın vebalini taşımanın sanıldığı 
kadar kolay olmadığını anladıklarında, artık 
gecikmiş zamanlardır... 

Akademisyenler küreselleşmeyi anlatırlar-
ken hesapların sığlığında insanı göremez-
lerdi, iyi ama insanı hiçe sayan ekonomi 
anlayışı bol sıfırlı rakamlarla bile iflâs değil 
midir?

Dördüncü tür yaratıkların kuşattıkları her 
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kara parçasında uygarlıkları nasıl yok edip 
kendi  madde dinlerini yayarak yozlaştır-
dıklarını herkes bilmelidir. Bunları bilmeden 
sevgi adına yazılacak her söz, yalnızca gü-
lümsenerek dinlenebilecek rengârenk birer 
masaldır. (Leo Buscaglia’yı okudun mu? 
Sevgiye ilişkin çok önemli saptamaları var-
dır. Yazık ki yaşamla yüzleşince, yazdıkla-
rı masal değeri taşımaktan öte olama(z)dı. 
Sahte ilâhların ilkelliğini resmetmeden sev-
giye ilişkin hiçbir söz anlam taşımazdı.) 

Bu yaratıkların ne kadar maddeci, iki yüz-
lü, hileci, sömürgen ve komprador oldukla-
rını anlamak gerekir. (Komprador dedim de 
maddeciliğin doğal bir sonucuydu bu. Kapi-
talizmin kışkırttığı komprador kirlenme, in-
sanlığa çok ağır bedeller ödetmiştir.) 

Uygarlık sandıkları sahtelikleri yalnızca 
kendi topluluklarına öngördüklerini, kendi-
lerinden olmayanlara karşı yeri geldiğinde 

nasıl yıkıcı olduklarını herkes bilmelidir. 
Öyle olmasaydı ulaştıkları her kara parça-
sında insanlık tarihine düşülen notlarda bu 
kadar acı görülür müydü? Meksika’da Az-
tek uygarlığını yerle bir ederlerken birincil 
amaçları madde değil miydi? Peru’da pay-
laşımcı uygarlığın tarihteki ilk örneği olan 
İnka devletinin göz kamaştıran hazinelerini 
elde edince koca bir ülkeyi kendi dinlerinin 
tapınağına çevirmekte gecikmediler. (Lâtin 
Amerika ülkelerinde Portekizce ve İspan-
yolcanın egemenliği rastlantı olabilir miydi?) 
Avustralya’ya ulaşınca, yerli halkı kendi ül-
kelerinde ne duruma getirdiklerini bilmeyen 
kaldı mı? Hileyle yerleştikleri Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin zenci halkını derilerinin ren-
gi yüzünden üçüncü sınıf sayarlarken, ana-
yurtlarında demokrasi söylevleri vermekten 
çekinmediler. Kanada’da insanlığın ortak 
kalıtı olan uçsuz bucaksız ormanları hızla 



tüketerek komprador doyumsuzluğun ulaşa-
bileceği boyutu gösterdiler... 

Sömürgeciliğin hangi ülkelerin yoksullaş-
ması pahasına Avrupa’yı zenginleştirdiğini 
öğrenmek için küçük bir araştırma bile çok 
çarpıcı sonuçlar verecektir. 19. yüzyılın Afri-
ka, Lâtin Amerika ve Asya haritalarını ince-
lemek insanlık tarihi için başlıbaşına yeterli-
dir. Kan ve vahşet... Zenginleşme sandıkları 
iflâs budur.

Bu konunun çok önemli olduğunu biliyo-
rum. Ama uzun uzun yazmayı da zamanını 
çalmak sayıyorum.  Sömürgeciliğin tarihini 
okursan ayrıntılı bilgilere kolayca ulaşabilir-
sin. (Sözgelimi, Raimondo Luraghi, Sömür-
gecilik Tarihi)

Önemli olan, insanı aslına yabancılaştıran 
ve sonuçta “dördüncü tür yaratığa” dönüştü-
ren nedenleri doğru saptayabilmektir. Bunu 
yapmadan, ikili ilişkilerdeki aykırılıkları keş-
fedemeyiz değil mi? 

Sana zorlanan yanlışlara direnirken yıp-
ranmalarını çok iyi algıladığımı artık biliyor-
sun. 

Yaşadıklarını okuyunca bunları düşün-
düm, hüzünlendim yine. Ama sen bana al-
dırma olur mu? 

 Direniyoruz. Yaşamın sana yüklediği ağır-
lıktan biraz sıyrıl. Varlığını onayla. Farkını 
farket ve daha çok yıpranma lütfen.

18 Haziran
Sana bu mektubu yazdığım sırada ilk kez 

sesini duydum. Bu duyguyu tatmama neden 
olduğun için sana teşekkür borçluyum. (Bir-
birimizi bu kadar iyi tanıyorduk da neredey-
din bu zamana kadar? Yine de gecikmedin 
canım. Varolmamı istediğin sürece seninle-
yim.)

Çekip giden sevgili bir gün çıkıp gelirse 
yokluğunun her ânını çok ağır bedellerle 
ödeyerek kurduğumuz zoraki denge birden-
bire sarsılıyor değil mi? Bu kez aşka ilişkin 
yeni bir denge kurmakta zorlanmalarımız 

boşuna değildir. 
/Bir zamanlar kendimizi aradığımız göz-

ler, yüreğin tanıklığında bile yabancı gelirdi 
bize. 

Sevgilide kalan parçalarımızı alarak önce 
ayrılığı, giderek kendimizi bütünlememiz ne-
den bu kadar zor gelirdi bize?/

Yaşam, özgürlüğünü kuşanmış her insana 
vadeder bunu. Bazısı denklemi yanlış kur-
duğu için yitirir sevgiliyi, pişmanlıklarla yitip 
giden ömür artık onların değildir. Bir kısmıy-
sa, yaşamboyu umut eder de beklenen sev-
gili bir türlü gelmez. (Aslolan, beynimizdeki 
hayali birebir karşılayacak sevgiliyi bulmak-
tır. Hint mitolojisinde anlatılan bir olay vardır 
sanırım bilirsin: Tanrı ruhları belki de sına-
mak için ikizlerini bulmakla görevlendirmiş. 
O günden beri her ruh, kendi ikizini arar du-
rurmuş.)

/Nicesi düş kırıklıklarında bir zamanlar 
yeminlerle ne vaatlerde bulunduğu sevgiliyi 
beklenmedik kustu da adına ayrılık dedi. 

Oysa bu, buğulu gözlerle varlığına ilişkin 
hiçbir bilgi taşımadan, delirmenin sınırında 
gezinirken aradığı asıl sevgiliye ulaşması 
için ödemesi gereken bedeldi./ 

Unutma ki her yanlış ilişki, yaşamın vadet-
tiği doğru bir ilişkinin stajıdır. 

Yaşam yanlış kişileri sevgili diye sunar-
dı bize, yüreğimiz burkulurdu. Önemli olan 
doğru kimliklerin buluşmasında, -yaşam 
bize bu şansı tanırsa- iki sevgilinin tek po-
tada eriyip karışmasıdır. Birlikte çoğalmanın 
bilinen tek yolu budur. 

Yaşamın aykırı davranışları çok ağır be-
dellerle cezalandırdığına kimler tanıklık etti 
ama algılamalardaki zorluklar bilgi birikimi 
oluşmasını engelledi sonunda.

Eski mektuplarını okuyorum bazan. Kırık. 
Sürekli protest yaşamanın seni o yaşlarda 
nasıl yıprattığını anlamadığımı sanma olur 
mu? 
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19 Haziran
Mektup bombardımanına tutuyorsun beni. 

Postacının uzattığı mektupta adını okuyun-
ca hiç şaşırmıyorum. 

Hızına yetişemiyorum. Bazan yanıt bek-
lemeden yazıyorsun. Beni dostluğa kışkırtı-
yorsun sürekli. Ama bu şöleni sevdiğimi itiraf 
etmeliyim sanırım. 

Yine beni şaşırtmışsın. Aylardır tek bir 
sözünü duymadığın sevgiliyle buluşmanı 
anlatıyorsun. Sana dönmesi neden bu ka-
dar sarsıntılı oldu, seni neden iyice kopardı 
yaşamdan anlam veremedim. (Sarsıntıyı el-
bette anlıyorum ama bu kadarını değil.)

Sevgilinin yüreğine inanıyorsan aşka bir 
şans vermen gerekmez miydi? Bu konuyu 
en azından düşünmeni isterdim. Yine yıpra-
nacaksın. Çok kötü bu. Elbette ki doğruyu 
sen bilirsin. İlişkilere karışmaktan hiç hoş-
lanmam. Her aşk kendine özgüdür çünkü.

“Aslında takıldığım nokta şu: Nasıl bir aşk 
ki bu, yaşadığım engelleri aşamıyorum. Na-
sıl bir aşk ki bu pes ettiriyor beni.

Ama düşünüyorum da aciz olan benim 
aşkım değil, onun yüreği. Yüreğim sevda-
ya kapalı olsaydı, en zor anlarında, san-
cılarında ve sarsıntılarında onun yanında 
değil uzaklarında olurdum. Onu anlamaya 
çalışmak yerine kaçardım. Yaşantımda an-
lam yüklemezdim ona. Ondan söz ederken 
gözlerim parlamazdı. Onunla olmak için 
içimdeki tanrının yok olmasına, yavaş yavaş 
gücünü yitirmesine göz yummazdım. Ama 
gördüm ki sevgili, uğruna savaşım vermemi 
haketmiyor. İçimdeki tanrının ölüm sahnele-
rine daha çok dayanamazdım...” 

Evrenin mutlak egemeni Sonsuz Sevgili’dir 
elbette. “içimdeki tanrı” diye nitelendirdiğin 
gücün kendi üstünde kurduğun egemenlik 
olduğunu ne kadar biliyorsun?

Belki hiç farkında olmadan kendine öyle bir 
dünya oluşturmuşsun ki içine kimseyi buyur 
etmiyorsun. Sanırım bu egemenlik yüzün-

den de bir türlü özgürleşemiyorsun. Hayır, 
yanılmıyorum: Kendin değilsin. Bu gerçeği 
bir kez  onaylasan, çözülme kendiliğinden 
gelecektir. Çözüldükçe kendini bulacaksın. 
O kızla gerçek anlamda buluşmayı ikimiz de 
istiyoruz değil mi? 

Her insanın yaşamında dönemler vardır. 
Bazan çok bunalıyoruz. Nicesi kendi finalini 
yazmakla yanılgıya düştü de bunu anlaya-
madı. Geride kalanları düşünmediler. (Birey-
ciliğin bu türünü kimse yazmadı.)

Lütfen kendine trajik finaller hazırlama. 
İstediğin sürece seninleyim, sen benimle 
olmasan da. (Kimbilir, belki bir gün kendi üs-
tünde kurduğun egemenliği kırarsın, seninle 
gerçek anlamda ilk kez buluşuruz.)

Aşkın denklemini ne kadar doğru kurduğu-
na ilişkin hiçbir bilgim yok. Benimle kendini 
yeterince paylaşmadığını kanıtlayan nice 
mektubundan biri elimde şimdi. 

Sevgiliyle buluşmalarını “sevdiğin birinin 
mezarına gitmek” olarak nitelemene karşın 
yine de onunla buluşman, ayrılığı bütünleme 
çabasıdır, yanılma olur mu?

Sana yardımcı olamıyorum yazık ki. Dost 
olmayı umarken yaşantında ağlama duva-
rından farkım yok sanırım. 

İletişim çağında mektuplarla ancak gecik-
meli buluşmalar yaşamak benim yüreğime 
yetmiyor ama seçimin buysa saygı duyuyo-
rum yine de. Ama bir an için  düşünmeni isti-
yorum: Yaşadığın kente gelsem, sana bunu 
bildirip görüşmeye çağırmak için ulaşabile-
ceğim hiçbir telefon numarası yok bende. 
Gizlenmekle yaşamı zorlaştırmış olmuyor 
musun? 

Dostluğumuza yeterince emek veremedi-
ğimi biliyorum. Bu, benim dostluk anlayışı-
ma da uymuyor. Yaşadığımız her şeyi bir zo-
runluluğu yerine getirmek gibi algılıyorum. 

Yazmayı sürdüreceğim. 
Umutla kal...
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Sözlerime bir gül dik
Baharım erken gelsin,
Gözlerime bak dimdik
Sözlerim güzel gelsin.

Kör ettim ellerimi
Dolandım  gecelere,
İçimden karanlığı
Seninle söken gelsin.

Ekip biçtim kendimi
Gönül kıyılarında,
Dalları ırgalayıp
Sevdayı alan gelsin.

Ayrılığın  feryadı
Yansın da hecelerde,
Birliği  yüreğinde
Efkar bilenler gelsin.

ARİF BÜK 
SÖZLERİME BİR GÜL DİK
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aşkolsun
ŞERİF KUTLUDAĞ

        Efendim, sözün özü, hayatın bu 
kadar hay huyu, bu kadar karmaşası 
içerisinde boğuşurken bir anda haya-
tın ve insanın saf güzelliğiyle karşılaş-
mak hem sevindiriyor hem şaşırtıyor 

insanı...

“ “

Y 
o, yo, yo… yanlış yazmadım yazı 
başlığındaki, “yimek” ve “selbes” 
kelimesini değerli okurlarım… Her 

ne kadar yazım kurallarına aykırı oldukları-
nı bilgisayar da fark etmiş, kelimenin doğ-
rusu Türkçe sözlükte, “yemek” ve “serbest” 
olarak verilmiş olsa  bile…

Yazıyı fotoğrafını gördüğünüz biçimiyle bir 
metal levhaya yazıp asan Orhan ÇİZMECİ 
ağabey bir kere, “İncir yimek selbes” diye 
yazmış. Ben onun imlâsına aynen sadık 
kalmak zorundayım…  Evet efendim: “İncir 
yimek selbes!..”

Yazım kurallarıyla ilgili bu bilimsel açıkla-
maları biraz da bilinçli olarak  yaptım; haya-
tın biçimsel yanına takılıp kaldığımız zaman 
özde ne gibi güzellikleri ertelediğimiz ya da 
kaçırdığımız anlaşılsın diye… İşte Anadolu 
insanının dağarcığında daha yüzlerce, bin-
lerce misaline  rastlayabileceğimiz rafine 
insanlığın gönül aynasının yazılı beyanı: 
“İncir yimek selbes!..”

Efendim, sözün özü, hayatın bu kadar hay 
huyu, bu kadar karmaşası içerisinde boğu-
şurken bir anda hayatın ve insanın saf gü-
zelliğiyle karşılaşmak hem sevindiriyor hem 
şaşırtıyor insanı. İşte gerçek  insanlığımızın 
gönül aynasının dile vuran, kelimlerde dille-
nen abidevi ifadesi: “İncir yimek selbes!..”

Çok sevgili ağabeyim şair, Dr. Metin 
Vural’la “Sanatın bağına” Güney’e şiir din-
letisine gitmek için yola çıkmıştık 4 Ekim 
Cumartesi günü. Normal olarak Buldan 
üzerinden Güney’e gitmemiz gerekirken 
bir çılgınlık yapalım dedik, Metin ağabeyin 
daha önce hiç gitmediği Yenicekent yoluna 
saptık. İlk güzellik Yenicekent’te bir çay iç-
mek için uğradığımız meydan kahvesinin 
önünde dut ağaçlarından oluşan çardağın 
altına halkalanmış Yenicekentlilerden… 
Daha biz kahveye varır varmaz ayağa kal-
kan, masaya davet eden sonra da masa-
nın etrafında halkalanan Yenicekentliler… 
Eş dost, aşağıdan yukarıdan derken yarım 

“İNCİR YİMEK SELBES!...”
Marangoz Orhan Çizmeci 0 546 2022876
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saatte neredeyse Yenicekentli olma duygu-
sunu yaşadık sohbetlerde. Çaylara karışan 
sıcacık sohbetlerin ardından tekrar yollara 
düştük.

Bir gün önce yağan yağmurun yıkadığı 
pırıl pırıl bir doğa… Önce yörenin önem-
li antik şehirlerinden Tripolis harabelerini 
geziyoruz. Biraz sonra Yakup Dede adına 
yapılan bir türbe mezar ziyaretiyle geçmiş 
yüzyılların ruhaniyetiyle bağ kuruyoruz. 
Ardı arkası kesilmeyen nar bahçeleri… 
Üzümleri bitmiş üzüm bağları… Dağı taşı 
kaplayan zeytinlikler… Çam ormanları… 
Boydan boya uzanan bereketli Büyük Men-
deres Vadisi; yeşilin her tonu. Bitkinin her 
türlüsü.

İnsan emeği ve teknolojinin nehre taktı-
ğı en yeni gerdanlık, Cindere Barajı… Her 

barajla duyulan bir sevinç. Doğanın karşı-
sında insanoğlunun elde ettiği başarıdan 
duyulan bir gizli gurur. 

Doğanın milyonlarca yılda işlediği yörenin  
-Onca reklam ve tanıtımlardan sonra çok 
sayıda ziyaretçisi gelmesine rağmen, ihti-
yacınızı karşılayacağınız bir tuvaleti(!!!...) 
bile olmasa da-  özel ve özgün güzelliğiyle 
Güney Şelâlesi… 

Yenicekent-Güney arasındaki tek yer-
leşim yeri olan  Kargılık’taki  vadinin seyir 
tepesi diyebileceğimiz, öğrencisi olmadığı 
için terkedilmiş olan eski ilkokul binasının 
bahçesi…

Ve… Bunca güzellik karşısında her gör-
düğü güzelliği dostlarına göstermek için 
fotoğraflamak isteyen Metin ağabeyin adım 
başında aracı durdurup fotoğraf çekme 
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anının -fotoğraf karesine ne yazık ki kaydı 
mümkün olmayan- coşkulu sanatçı neşe-
si… Ayrıca da özellikle çalışmak zorunda 
olduğu için bizimle gelemeyen kadim dostu 
İzzet Özer’i arayıp her seferinde telefonla 
canlı yayın yaparcasına gördüğü güzellik-
leri biraz da kıskandırma niyetli paylaşma 
sevinci ve içtenliği…

Ve… Güney’e yaklaşmışken yol kenarın-
da incir ağaçlarının arasına özenle asılmış 
olan bir levhâda bizi can evimizden yakala-
yıveren üç kelimelik bir Yunus güzelliği; “İn-
cir yimek selbes” Orhan çizmeci… Ve yine 
levhaya kendi el yazısıyla yazdığı cep tlf. 
Numarası: 0. 546. 2022876                                

Hepimiz ne levhalar görmüşüzdür gez-
diğimiz yerlerdeki meyve bahçelerinde; 
“Meyveler zehirli!..”diyen…  “Zehir vardır 
yiyen kendi sorumludur!..”  diyen… “Dikkat 
tellerde elktrik vardır!..” diyen…Tel örgüler 

içerisinde ne meyve bahçeleri görmüşüz-
dür, ağzımız sulandığı halde yeme duygu-
su içimizde kalan… Haberler dinlemişizdir, 
meyve yemek için bağa bahçeye izinsiz  gi-
ren çocukları korkutmak için  ateş edildiği 
için öldürülen. Beynimizin ve ruhumuzun 
kirlendiği bir sosyal olgu içerisindeyken hoş 
bir rüyadaymışız hissini veren, görünürde  
üç kelimelik, özdeyse kaybettiğimiz insan 
güzelliklerinin ne olduğunun muhteşem bir 
ifadesi olan  bir cümleciktir karşımızda du-
ran: “İncir yimek selbes” 

Ve… Sözün bittiği yerde şâirlere yakışan 
bir ifâdeyle duygularını, “Şimdi ağlayaca-
ğım!..” diye dillendiren Metin ağabey… Şan-
sımızdan Orhan ağabeyi bağırıp çağırırken 
bahçesinde çalışırken buluyoruz… Ayaküs-
tü sohbet Metin ağabeyle Orhan ağabeyin 
Güney Atatürk İlkokulunda 1950’li yıllarda 
sınıf arkadaşı olduğunu ortaya çıkarıyor… 
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Bu sefer neredeyse elli yıl sonra birbirini 
bulan iki ilk okul arkadaşının söze, cümle-
lere ve zamana sığmayan sırlı sohbetleriyle 
incir tadına karışıyor muhabbetler… 

Orhan ağabey  toprak insanlarının doğa-
nın cömertliğinin aksettiği davranış ve duy-
gu zenginliğinin tebessümünde  çiçekleni-
şinin  farkında bile değil… Yazdığı sözün 
günümüz dünyasında taşıdığı yüce değerin 
ölçülemeyeceğini bilmiyor bile… Onun en 
büyük mutluluğu ilânın işe yaraması… İk-
ramın kabulünden sonsuz bir zevk alıyor. 
Teşekkür etmek için arayanlar… Sohbet 
etmek için arayanlar… Ne demek istediği-
ni merak edip arayanlar… Böyle bir yazı-
ya inanamayıp gerçekten kendisinin yazıp 
yazmadığını doğrulatmak için arayanlar… 
Daha neler neler, Orhan ağabeyi çok sevin-
dirmiş.

Elazığ’dan arayan bir vatandaşın hamile 

olan hanımına yedirdiği incirler için helâllik 
istemesi Orhan ağabeye bir başka tesir et-
miş…  Anlata anlata bitiremiyor…

Bir sonbahar güzelliği içerisinde birkaç 
saatlik yolculuk içerisinde yaşadığımız do-
ğal güzelliklerin yanında Orhan ağabeyin 
ortaya koyduğu davranış güzelliği doğudan 
batıya, batıdan doğuya bizim hasretliğini 
çektiğimiz insan güzelliğinin endemik ör-
neklerini andırıyor adeta… 

Daha ne diyelim sevgili dostlar!... “İncir 
yimek selbes!..” İnanmazsanız bir hafta so-
nunda bu güzelliği siz de yaşayın… Yolu-
nuz Orhan ağabeyin bahçesine düşerse hiç 
çekinmeyin girin bahçesine doyuncaya ka-
dar incir yiyin. Duyurusu bizden, yaşaması 
sizden…

 Orhan ÇİZMECİ ağabey dünyalara ilân 
etmiş bir kere:              

“İncir yimek selbes!..”
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OCAK BATIRAN

AHMET SARI

YAZ-AR-BİR Başkan Yrd.

O 
yıllarda, hekimleri bile aciz durum-
da bırakan bir hastalık, genç ihtiyar 
demeden, insanları birkaç gün için-

de öldürüyor; nice genç kadını dul, nice bebe-
leri kundağında yetim bırakıyordu. Hastalığın 
ne bir aşısı ne de alınabilir bir önlemi vardı. 
İnsanlar, eli kolu bağlı; “Bugün sıra kimde?” 
diye, çaresizlik içinde bekleşiyorlardı. Geliş-
memiş dünya tıbbı, bırakınız hastalığı tedavi 
etmeyi, henüz bir isim bile koyabilmiş değil-
di. Ama halk, kendi arasında hastalığın adını 
çoktan koymuştu bile: “Ocak batıran”.

Elif ana da bu hastalığın hışmına uğramışlar-
dandı. Kocasını bu amansız hastalığa kurban 
vermiş, üç kız çocuğuyla ortada kalakalmıştı. 
Artık tutunacak bir dalı kalmamıştı. Biçare ka-
dın, ağabeyinin duldasına sığınmış, onun ko-
ruması altında, yoksulluğun, sefaletin, acının 
diz boyu, ölümün insanlara hiç olmadığı ka-
dar yaklaştığı bir zamanda, üç kız çocuğuyla 
birlikte hayatını idame ettirmeye çalışıyordu. 
Ağabeyinin yanında sığıntı gibi yaşamak ağı-
rına gidiyordu. Ama ıssız üçhena (!) dağların 
başında, kendi  halinde yaşayamazdı. Bir şe-
kilde birilerinin, güvenli soluğunu yanında his-
setmeliydi.

Elif ananın ağabeyi Ömer ağa, asabi, biraz 

da kaprisli bir adamdı. Elif ana ve onun ba-
kımsız çocuklarıyla bir arada yaşamak onu 
rahatsız ediyordu. Kız kardeşini dışlıyor, ço-
cuklarını horluyor, bazı zaman, azarladığı bile 
oluyordu.

Ömer ağanın da iki erkek çocuğu vardı. 
Kendi çocuklarına gösterdiği sevgiyi şefkati, 
müsamahayı, ihtimamı kız kardeşinin çocuk-
larına göstermiyordu. Bu yetim çocukların, 
kendi sofrasına oturmasına bile tahammül 
edemiyordu. Bu durum karşısında Elif ana, 
çocuklarıyla ayrı bir sofrada yemeğini yiyordu. 
Ömer ağa çocukları, o perişan haliyle gördü-
ğünde, kız kardeşine; “Al götür şu sümüklüleri 
gözümün önünden! Midemi bulandırıyorlar.” 
diye azarlıyordu. Elif ana buna çok üzülüyor; 
“Ah bey! Neden bizi böyle bir zalimin eline bı-
rakıp gittin?” diye, kocasına sitem ediyordu.

Yıllar bu hengamede geçip giderken, çocuk-
ların büyüdüğünün kimse farkına bile varamı-
yordu. Elif ana, saçını süpürge etmiş, kızlarını 
büyütmüştü. Kızların, büyüyüp serpilip, güzel-
leşmiş olmasından, yeni bir sıkıntının daha 
eşiğine gelmişti. Çünkü, kızlarının namusuna 
halel gelmeden, helal süt emmiş birileriyle, 
onları baş-göz etme telaşını yaşıyordu.

Büyüyen, gelişen sadece Elif ananın kızları 
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değildi tabii. Ömer ağanın iki oğlu, Hasan ve 
Mehmet de onlarla birlikte büyümüş, artık de-
likanlı olmuşlardı.

Bir gün, Elif ananın büyük kızı Feride, pınar-
dan su tuluğunu doldurup çadırına dönerken, 
yolda, amcası Ömer ağayla karılaştı. Ömer 
ağa, o güne kadar fark edemediği bir güzelli-
ğin farkına varmıştı. Yanından geçip giden kı-
zın, yeğeni Feride olduğunu anladığında aklı 
başından gitti. Ardından bakakaldı. Kendince; 
“Bu ne güzellik, bu ne işve ya Rabbi! Burnu-
muzun dibinde böylesine güzellikler dururken, 
biz Kaf dağının ardında ceylan arıyoruz.” dedi 
kendi kendine.

Evine geldiğinde ilk işi, yolda gördüklerini 
avradına anlatmak oldu.

-Yolda Feride’yi gördüm. Büyümüş serpilmiş, 
gelinlik kız olmuş. Bir de işvesi var ki sorma... 
Hemen gidip onu bizim Hasan’a isteyelim.

Zehra kadın;
-Doğru söylüyorsun bey, önümüzde bulgur 

pilavı dururken, uzaklardaki pirincin peşinde 
koşuyoruz. Elimizin altında üç tane genç kız 
varken, başkasını aramaya ne hacet? Bu gün-
den tezi yok gidip, Feride’yi isteyelim.

Sonraki akşamlardan birinde, Ömer ağa, 
Sultan kadının çadırına misafir oldu. Bu ziya-
rete bir anlam veremeyen Sultan kadın, biraz 
sonra ağabeyinin ne maksatla geldiğini anla-
yacaktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Ömer 
ağa, ziyaret sebeplerini anlatmak üzere bağ-
daşını bozup, dizlerinin üzerine oturdu. Bu 
manzara karşısında Elif ana, büyük bir şaş-
kınlık yaşıyordu. Çünkü ağabeyi, onun karşı-
sında hiç bu kadar saygılı olmamış, onu hep 
horlamış, dışlamış, hakir görmüştü. Çadırın 
içine büyük bir sessizlik çökmüştü. Herkes 
heyecanla olacakları merak ediyor, ağanın iki 
dudağı arasından çıkacakları, pür dikkat bek-
liyordu.

-Bacım Elif! dedi. Neden burada olduğumu-
zu herhalde anlatmaya gerek yok. Düşündük 
taşındık, kızın Feride’yi, oğlumuz Hasan’a, 

Allah’ın emri, peygamberin kavliyle istemeye 
geldik. Sence bir mahsuru yoksa bu iki can ci-
ğer evladımızı baş-göz edelim.

Elif ana, ağabeyini dinlerken, gerilerde ge-
ziniyor, onun hangi yüzle buraya geldiğini me-
rak ediyordu. “Bir zamanlar, bunlar sümüklü 
birer çocuktu, onların, sofrasına oturmasına 
bile tahammül edemiyordu, ne zaman canı ci-
ğeri(!) oluverdi?” buna bir anlam veremiyordu. 
Yıllar öncesine geri gitmişti. Sümüklü diye ya-
nına bile yaklaştırmadığı, sofrasına oturtmadı-
ğı kızları, şimdi oğluna nasıl gelin yapacaktı? 
Bu çocukları horlarken, bir gün karşıma geçip, 
diz çökeceği hiç aklına gelmiş miydi? Şimdi 
önümde diz çöküyordu. Artık sıra bendeydi. 
“Elime düştün Ömer ağa, kusura bakma seni 
biraz yoracağım.” dedi içinden.

Ömer ağa sözünü bitirmiş, kardeşi Elif’in 
vereceği cevabı bekliyordu. Ama Elif ana, on-
larla birlikte aynı anı yaşamıyor gibiydi. Sanki 
söylenenleri duymamış gibi yapıyor, susuyor-
du. Ömer ağa; 

-Sen ne diyorsun bu işe Elif bacı? Sanki 
beni duymamış gibisin. Bir şey söylemeyecek 
misin? dedi.

Elif ana, ağabeyinin bu kulakları tırmalayan 
cırtlak sesiyle irkilmişti. “Söyleyeceğim elbet! 
Çok şey söyleyeceğim amma altı sakal üstü 
bıyık.” dedi içinden. Aslında o da kızlarının 
gözünün önünde olmasını, dürüst güvenilir 
birileriyle baş-göz olmasını istiyordu. Kızla-
rını, tanıdığı birileriyle evlendirmek, onların 
gözünün önünde olması onu mutlu edecek-
ti. Kardeşinin oğlu Hasan, onun için biçilmiş, 
kaftandı. Aslında bu tekliften, sınırsız mutluluk 
duymuştu. Ama kız evi naz eviydi. Biraz naz-
lanmalıydı. Biraz da geçmişin acısını çıkar-
mak, ağabeyinin canını acıtmak istiyordu.

-Bak ağam! Bu kızlar sana gelmez. Bunlar 
birer sümüklü, pasaklı... Sen, en iyisi, yitiğini 
başka yerde ara. Benim kızlarım sana gelinlik 
edemez...
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Ü 
retken, uyumlu, yararlı, yardımcı 
olmak suç adeta. 

Göğüs sergilemek, popo sal-
lamak, bacakları giderek daha çok, birleş-
tiği noktaya kadar göstermek; hele bunu 
medyada yapmak. Beklenen, istenen, 
teşvik edilen bir şey oldu. Sahi biz neleri 
özlüyoruz? Nereye gidiyoruz? 

Uzlaşmayı bırakmış çatışmaların tutsa-
ğı olmuşuz. Varsa yoksa kavga, çatışma, 
savaş…

Malum, dağ yürümezse abdal yürür. Biz 
dargınlık ve durgunlukların esiriyiz kim bi-
lir kaç zamandır.

…

- Batarya ve yedeği, kamera, kayıtçı, 
sehpa, mikrofon, kablolar, tablolar alındı 
mı?

- Aldık hocam.

- Eksiğimiz?

- Yok ağabey.

- Sahada çalışırken gerekli olacak araç 
gereçlerin hepsi tamam yani!... 

- Kamera yardımcısı arkadaş benim 
gözetimimde yerleştirdi her şeyi.

- Peki, çekim aracı nerede?

- Ulaşım görevlisi arkadaş bir “Erkek” 
dergisi alıp geliyorum dedi.

…

Üretim nedir? Üretim tasarımcısı kim-
dir, neler yapar? Bir yayın kuruluşu nasıl 
örgütlenir? Böyle bir yerde yapılanma, iş 
akışı nasıl olmalıdır? Bunu düşünen yok. 
Biz garip bir geçiş toplumuyuz…

Yurtdışında on yıl yabancı televizyonlar 

ARAYI UZATMAYIN EMİ

FUAT OVAT

Eğitimci - Yazar

Üretim nedir? Üretim 
tasarımcısı kimdir, 

neler yapar? Bir yayın 
kuruluşu nasıl örgüt-
lenir? Böyle bir yerde 
yapılanma, iş akışı 

nasıl olmalıdır? Bunu 
düşünen yok. Biz garip 
bir geçiş toplumuyuz…
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izledim;  bu yayın kuruluşu için benden iyi 
yönetici bulunmaz diyen biri, lök lök yürü-
yor, löm löm yumuşak koltuğa oturuyor.

Araştırma, planlama, tasarım önemsen-
miyor. Biri geliyor, önce yazar, ardından 
tasarımcı oluyor, sonra çıkıp gidiyor... 

Kameranın, videoteyplerin kafaları 
aşınmış. Görüntüler sürekli karıncalanı-
yor. Aydınlatma araçları yeterli değil. Yaka 
mikrofonları birer kolaj harikası. Senaryo 
çok zor çıkıyor. Bantlar eski, hepsi defa-
larca kullanılmış, çoğunun üstüne kayıt 
yapılamıyor artık. Çekim için araç yok. 
Araç bulsan, benzin çeki, şoför nerede?

...

Kimileri sürekli ve sadece konuşuyor. 
Üretimi sözden ibaret onların.

Enflasyon, ücretlerin yetersizliği, yük-
selen döviz kurları, ozon tabakasındaki 
giderek büyüyen delik. Elbette bunlar da 
önemli. Ama üretimden vazgeçilemez. 

Şartlar ne olursa olsun işimizi severek 
yapmalıyız. Düşünmeli, tasarlamalı, pro-
jeler üretmeliyiz. Bunun için yazmalı, çek-
meli, kurgulamalıyız. Yayına gönderecek 
programımız olmalı. Bilinçli, planlı, sis-
temli ve sürekli üretmeliyiz; sevgi, saygı, 
barış, dostluk, insanlık için…

Vazgeçmek, üretmemek, ertelemek 
gibi bir düşüncemiz olmamalı. İletişimin 
alabildiğine geliştiği, yaygınlaştığı; uydu 
yayınlarının devasa bir ağ gibi gezegeni-
mizin her yanını sardığı, dünyanın küresel 
bir merkeze, küçük bir köye dönüştüğü, 
bir dönemde yaşıyoruz.  

Pembe dizilerin bile Betacam araçlarla 
çekildiği bir dünyada S-VHS kameramızın 
kafası aşındığından beri U-matic’le gidi-
yoruz çekimlere. Bizi böyle görenler, Vod-
vil ya da İpekyolu, Baharatyolu gibi uzun 
soluklu dizileri çekmek için yola çıkıyoruz 
ve aylar sonra döneriz sanıyorlar. 

Altı kişi, benzerleri müzelerde sergile-
nen araç gereçleri özenle yerleştiriyoruz 
minibüse. Kamera, kayıtçı, ışık kaynağı, 
ilgili arkadaşlarımın kucağında. Öyle sa-
rılmışlar ki, gören kucaklarındaki teknik 
donanım değil öz çocukları sanır. 

Güçlükle bulduğum az kullanılmış bir 
bant elimde. Ulaşım görevlisi her zaman-
ki türküyü mırıldanıyor, yollardayız. Çok 
geçmeden Kayaş’ta, Tepedeki gecekon-
du öbekleri arasındayız. Herkes gelece-
ğimizi biliyor da hazırlanmış gibi. Sırayla 
bizi selamlıyorlar...

- Merhaba, hoş geldiniz.

- Hoş bulduk.

- Karnınız aç mı? Yemek hazırlayalım 
mı?

- Hayır, teşekkür ederiz.

- Hoş geldiniz. Buradan yol mu geçe-
cek?

- Bir yanlış anlama oldu sanırım.

- Çay, kahve içer misiniz?

- Sağ olun, almayalım.

- Ayran içer misiniz?

- Yok, vaktimiz çok sınırlı.

- Tütün, sigara?

...

Hepimiz çok duygulanıyoruz. Teşekkür 
ediyoruz onlara. Nasıl da çaba gösteriyor-
lar yardım etmek için.

Çekimi tamamlayınca, onların da yardı-
mıyla, araç gereçlerimizi minibüse yerleş-
tirip yola düşüyoruz yeniden. 

O gönül zengini insanlar, yakın akraba-
larını, kırk yıllık dostlarını yola gönderiyor-
lar sanki.

- Yolunuz açık olsun.

- Allah kolaylık versin.
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- Güle güle gidin.

- Yine bekleriz.

- Bir şey yiyip içmediniz, gönlümüz kal-
dı.

- He ya. Bir dahaya yemeden bırakma-
yız ona göre.

- Arayı uzatmayın emi! Yine gelin.

...

Yolda birkaç yerde daha çekim yapıyo-
ruz. Son durağımız Ümityolu yöresi. Seh-
pamızı kurup yeni yapılanmaları görüntü-
lemeye hazırlanıyoruz.

Bilim kurgu filmlerindekini andıran üç 
tekerlekli minik motosikletli özel giyimli 
biri geliyor:

- N’oluyor burada? Siz buraya nasıl 
geldiniz? Ne yapıyorsunuz?...

Düzeysiz kamera şakalarından biri ol-
malı. Peki, bu şaşkın kamera nerede? 
Aramalarım sonuç vermiyor…

Değirmen iki taştan muhabbet iki baş-
tan demiş atalar. Merhaba deyip hal hatır 
soruyorum. Meramımı anlatabilmek için 
çabalıyorum:  

- Konumuz yapı ressamlığı. Yapı ör-
nekleri. Eğitim amaçlı bir çalışma...

Adamın kaşı gözü oynadı sürekli. Son-
ra? Dinledi, anladı, uzay aracına bindi 
gitti adam. Bir başka sokağa yöneldik. 
Çok sıkı güvenlik önlemleri daha ilk ba-
kışta dikkatimizi çekiyor. Resmi polisler, 
sivil polisler, özel güvenlik görevlileri ve 
köpekler. Aracımızı durdurmuyoruz bile. 
Geri dönüyoruz.

Düzenli yapılara örnek diye çektiğimiz 
evlerin önünden geçerken özel giyimli bi-
rinin arkamızdan koştuğunu fark ediyoruz. 
Soluk soluğa yanımıza geliyor.

Yaptığımız işi, konumuzu ulaşım gö-
revlisi arkadaşımız da ezberledi. Anlatıyor 

bir solukta... 

- Hı, hı, hım diyerek dinleyen adam, 
anında anladı konuyu, teşekkür edip gi-
delim diye düşünürken, yan döndü:

- Amirim bunlar gizli çekim yapıyor, şıp 
diye yakaladım!... 

Kendine özgü ve zor anlaşılır şivesiy-
le böyle dedi. Amirine baktım; az önceki 
uzay aracı benzeri taşıtla dolaşan adam. 
Yarım saat önce anlattıklarımızı yeni baş-
tan bir daha anlattık. Sorduğu her soruya 
kolay anlaşılır cevaplar verdik. Durdu bir 
süre, şapkasını çıkardı, seyrek saçlı kafa-
sını kaşıdı. Ağzını açtı, kapattı ve konuş-
tu:

- Bir daha buraya gelmeyin, hele gama-
rayla heç... 

Deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran 
bırakmamış sözü geliyor aklıma. Olmaz 
böyle şey! Adam kendi insanına, bir adım 
ötede kendine yabancılaşmış. Derya için-
de deryadan habersiz. 

Kuru bir yaprak misali rüzgârın önünde 
sürüklenip gidiyor. Hareketleriyse bir bö-
ceğinki gibi. Bu adamı nasıl dünya insanı 
yapacağız? Eşi dostu, konu komşusu var 
mıdır bunun? İhtimal, kalabalıklar içinde 
yalnız biri; çöldeki kum yığınları arasında-
ki bir kum tanesi gibi...

Şaşırdım. Ama söylemem gerekenleri 
de söyledim. Adamın yüzü gevşedi, ifade-
si değişti bütün bütün. Gülümsedi. Dost-
ça elimizi sıkacak gibi oldu. Sonra elini 
uzatmaktan vazgeçti. Dudaklarının açılıp 
kapanmasından biliyorum, o bir şeyler 
söyledi.

- Bir daha buraya gelmeyin! 

Böyle dedi belki. Söylediklerini duy-
madım. Kayaş-Mamak arasındaki o yaşlı 
adamın sözleri hâlâ kulaklarımdaydı:

- Arayı uzatmayın emi, yine gelin...
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ÖNCE KATLETTİK
ŞİMDİ KURTARMAYA 

ÇALIŞIYORUZ!

AHMET AYKOL

TÜRKAV DENİZLİ ŞUBE BAŞKANI

A 
ile, en basit tanımı ile anne, baba 
ve çocuklardan oluşan toplum dü-
zeni içerisindeki en küçük birimdir. 

Toplumun temelini oluşturur. Ailesiz bir toplum 
düşünülemez. Saygı, sevgi, dayanışma, hi-
maye ve ahlaki değerler de ailenin geleneksel 
dayanaklarını meydana getirir. Ailenin mut-
luluğu bütün bunların bir arada bulunmasına 
bağlıdır.

Geleneksel Türk aile yapısının önemi de 
işte bu noktada başlıyor. Bunu daha iyi anla-

tabilmek adına Geleneksel Türk Aile Yapısını 
biraz açmak istiyorum. Bizim Geleneksel Aile-
miz; büyükanne ve büyükbaba ile onların ço-
cuklarının ve torunlarının aynı çatı altında yer 
aldığı aile biçimidir. Böylece diğer aile tiplerine 
göre genç kuşaklar daha uzun bir süre aynı 
çatı altında tutulurlar. Bilgi, deneyim ve tecrü-
beleri de ailenin büyüklüğü ile doğru orantılı 
olarak artar. 

Aile bir anlamda düzen demektir. Sosyal 
düzenin sağlanmasında aile, birey ile toplum 
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arasında köprü görevi görür. Genç ne-
siller, başkalarını dikkate alma, insanları 
sevme, büyüklere saygı gibi değerleri aile 
içinde öğrenirler. Bunların toplumda uy-
gulanması ise toplumsal düzeni meydana 
getirir.

Geleneksel Türk Ailesinin; saygınlık, 
eğitim, koruyuculuk, dini, eğlenme ve din-
lenme, çocuk yapma, manevi ve psikolo-
jik doyum sağlama gibi işlevleri de bulunmak-
tadır.

Geleneksel Türk Ailesinde saygınlık çok 
önemlidir. Birey ait olduğu aile ve akrabalık 
çevresinde bulunduğu konuma göre itibar edi-
nir. Kişinin statüsünü “kimlerden olduğu” belir-
ler. Utanma duygusunun yerini tutacak çok az 
şey vardır. Saygınlık kişi üzerinde çok ciddi bir 
toplum baskısı oluşturur ki böylece kişi birçok 
olumsuzluktan uzak durmak zorunda kalır. 
“Sana yakıştıramadım” dediğinizde yüzü kıza-
ran insanları aramayanınız var mı? 

Çocuk yapmak ve çoğalmak son derece 
önemlidir. Çünkü ailenin devamı ancak böyle 
sağlanır. Neticede nüfus önemli bir etkendir, 
güç gösterisidir. Yalnızca güç mü? Çocuk aile-
nin umududur, ışığıdır. Evin neşe kaynağıdır. 
Üstelik saf masumdur. Dahası cennet kokusu 
taşır. Bu kutsal emanetin eğitimi de son de-

rece önemlidir. Çocuk Türk kültürünü hatta 
mesleki bilgilerinin büyük çoğunluğunu aile-
sinden alır. Aile büyüklerinin, küçük çocukların 
eğitilmesinde önemli payı bulunmaktadır. İşte 
bu sebepledir ki çocuğun ilk okulu ailesidir. Bu 
okul ne kadar sağlıklı ise toplum da o kadar 
sağlıklıdır.

Geleneksel Aile yapımızda insanın güven-
cesini sağlayan emniyet güçleri genellikle 
yoktur. Dıştan gelen saldırılara tüm aile güç-
leri birlikte karşı koyarlar. Özellikle erkek nü-
fusun fazla olduğu aileler hala ayaklarını yere 
daha bir sıkı basarlar.

Geleneksel Türk Ailesi kendi üyelerine sa-
dece dini eğitim vermekle kalmaz, onun pra-
tiklerini üyelerin yerine getirip getirmediklerini 
de denetlerlerdi. İşte bu sebepledir ki çocuklar 
ilk ibadete evde tanık olur, ibadethane ile bir 
aile büyüğü tarafından tanıştırılırdı.  

Bizim Geleneksel Ailemiz; 
büyükanne ve büyükbaba ile 
onların çocuklarının ve torun-
larının aynı çatı altında yer 
aldığı aile biçimidir. Böylece 
diğer aile tiplerine göre genç 
kuşaklar daha uzun bir süre 
aynı çatı altında tutulurlar. 
Bilgi, deneyim ve tecrübeleri 
de ailenin büyüklüğü ile doğ-
ru orantılı olarak artar. 
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Geleneksel Türk Ailesi birlikte eğlenir, birlik-
te üzülürdü. Acı ve tatlı günleri beraber payla-
şırlardı. Bunun yansıması olarak özellikle dini 
bayramlarımızda ülkemizdeki birçok aile şekil 
değiştirmekte Geniş Aile haline gelmektedir. 
“Sevinçler paylaşıldıkça artar, üzüntüler pay-
laşıldıkça azalır” diyerek paylaşmanın önemi-
ne değinirken “Kan kusup, kızılcık şerbeti iç-
tim diyeceksin.” Atasözü ile de dışarıya karşı 
ketum olmanın önemini anlatılmıştır.

Ekonomik işlevlerde Geleneksel Türk Ai-
lesi hem üretim hem de tüketim unsurudur. 
Esasında aile işletme gibi çalışmaktadır. Aile 
içinde yaşa göre adı konulmamış bir iş bölü-
mü yapılmıştır. “Ben” yerine “Biz” anlayışı yer-
leştirilmiştir. Belki de bunca ekonomik krize 
dayanmamızın altında da bu gerçek yatmak-
tadır. Özellikle ailesinin bir kısmı köylerde otu-
ranlar onlardan çok ciddi destek almaktadır. 
En azından temel gıda maddesi desteği hiç 

de azımsanmayacak oranlardadır.
Gelelim günümüz Türk Aile Yapısına. Sos-

yologların Çekirdek Aile (Bazı kitaplarda Mo-
dern Aile olarak da tanımlanır.)olarak tanım-
ladığı aileye bile razı bir toplum haline geldik, 
daha doğrusu getirildik. Çünkü Daha ucube 
kavramlar ya da korkunç gerçekler var ki bu 
oluşumlar bırakın Türk Aile Yapısını Aile’yi or-
tadan kaldırıyor. “Tamamlanmamış Aile” ola-
rak adlandırılan bir aile tipi ortaya çıkmıştır ki 
bana göre buna başka bir isim bulmak gerekir. 
Çekirdek ailenin hiçbir zaman kurulmamış ha-
lidir. Bu tip ailelerde çocuklar genellikle evlilik 
dışıdır. Sözde Modern toplumlarda ailenin yok 
olduğunu savunanların görüşü bu şekildedir. 
Parçalanmış Aile ve Geçiş Ailesi (Gecekondu 
Ailesi) kavramları da toplumumuzun kanayan 
diğer yaralarıdır. 

Bana göre bu değişimden toplumun her ke-
simi sorumludur. Elbette sorumluluk oranları 
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farklıdır ama kendimizi soyutlamamız müm-
kün de değildir. Değişmeyen tek şeyin deği-
şim olduğu gerçeğinin ışığında dünyadaki 
özellikle bilişim alanındaki korkunç gelişmeye 
hazırlıksız yakalanmamız Türk Aile Yapısının 
bozulmasında en önemli etkendir diye düşü-
nüyorum. Bilim ve teknoloji alanında son iki üç 
asırdır durumumuz ortada. Yeni şeyler üret-
medik, üretemedik. Başkalarının ürettikleri ile 
yetindik. Dahası bir dönem (Osmanlının son 
dönemlerinde olduğu gibi) bunları olduğu gibi 
yok saydık, tu-kaka olarak adlandırdık. Yeni 
dönemde ise aynısıyla kabullendik. Elbette 
her iki yaklaşımda hatalıydı. Almanın, Fran-
sızın, Japonun kendi kültürüne uygun olarak 
geliştirdiği ürünleri biz de aynen kabul ettik. 
Çevirdiği filmleri yarım yamalak Türkçeye çe-
virip yayınladık. Günümüzde önceden acıma-
sızca eleştirdiğimiz “Dallas” dizisini bile arar 
hale geldik ki anlayın gerisini… Okullarımızı 
çeviri kitaplarla doldurduk. Çocuklarımızın 
gelişimine uygun olup olmadığına, ruhsal ve 

psikolojik durumlarını olumsuz etkileyip etki-
lemediğine bakmayı düşünmedik bile. Tarım 
toplumu olmayı tamamlamadan kendimizi sa-
nayi toplumu ilan ettik. Olmayan sanayimize 
toplum oluşturmaya kalktık. Sonuçları ortada. 
Şehirleri öyle bir özendirdik ki İstanbul’un taşı-
nı toprağını altın ilan ettik. Dünya Kültür Mirası 
listesindeki bir şehri on milyonluk bir köy hali-
ne getirdik… İnternet gibi bir teknoloji harika-
sını o kadar kötü ve kontrolsüz kullanıyoruz 
ki bırakın aileyi ferdin kendisini koruması bile 
neredeyse imkânsız.

Hele son dönemlerde yalnızca Türk Aile Ya-
pısını değil Türk Milletinin kendisine yönelik 
bir saldırı var ki bu noktada çok daha dikkatli 
olmalıyız. Çünkü Türk Milletinin dokunulmaz-
lığı olan değerleri bir bir yerle bir edilmeye 
çalışılıyor. Bayrağımıza saldırılıyor. Hem de 
kurbağa örneğinde olduğu gibi hissettirilme-
den. Kurbağayı sıcak suya atarsanız can 
havliyle zıplayıp kendisini dışarı atar. Oysa 
soğuk suya atıp yavaş yavaş ısıtırsanız pişer 
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ama farkına bile varmaz. Önce bayrağımıza 
münferit sözlü saldırılar yapıldı. Ardından bazı 
illerde korumasız Türk Bayrakları fiili saldırı-
lara maruz kaldı. Son olarak da Mersin örne-
ğinde olduğu gibi topyekun bayrağımız ayak-
lar altına alınmak istendi. Ulu Önder Atatürk’e 
yapılan sözlü ve yazılı saldırılar büstlerine 
kadar uzanmadı mı? “Türk Milletinin” tanımını 
sulandırmaya çalışanları az mı rastladık? Bu 
ülkenin vatandaşı “Ben Türküm” diyor, birileri 
zorla o şahsı şu veya bu azınlığa tabi tutmaya 
çalışıyor. Coğrafi isimleri millet adı gibi yuttur-
maya çalışanlar her yerde fink atıyor. Vatan 
kavramının içi hızla boşaltılmaya çalışılıyor. 
İnsanlar önce AB sonra dünya vatandaşı ol-
maya zorlanıyor… 

Bir milleti yok edeceksiniz öncelikle Aile ya-
pısını bozmalı, aile kurumunun temeline dina-
mit yerleştirmelisiniz. Millet olarak tarih sah-
nesinde devamınızı sağlayacaksanız da aileyi 
koruyup kollamalısınız. Bunun için hiç kimse 
topu başkasına atmaya kalkmamalı, toplumun 
bütün dinamikleri üzerlerine düşeni yapmalı-
dır. Öz eleştiriden kaçınmamalı, basın-yayın 
organları bu milletin değerlerini yok sayan ya-
yınlardan uzak durmalıdır. Eleştirilerin yapıcı 
olmasına dikkat edilmeli, Geleneksel Türk Aile 
yapısındaki eksiklik ve aksaklıklar (Töre cina-
yetleri, kan davası vb.) dile getirilirken Türk 
Aile Yapısını toptan yok etmeye yönelik yayın, 
tutum ve davranışlardan uzak durulmalıdır. 
Geleneksel Aile yapımızda olmayan şeyler 
varmış gibi gösterilmemelidir. Örneğin Kadını 
ikinci sınıf sayma veya eve kapatma bizim aile 
yapımızda yoktur. Dünyada kadına ilk seçme 
seçilme hakkını verenin Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti olduğu gerçeği asla unutulmamalıdır. 
Eğitim öğretim kurumlarımızda geleneksel 
aile yapımız anlatılmalı korumaya yönelik 
tutum ve davranışlar geliştirilmelidir. İnternet 
gibi bilgi kaynakları konusunda insanlarımız 
bilgilendirilmeli, özellikle çocuklar bilinçlendi-

rilmelidir. Sanal ortamda verilen her bilginin 
doğru olmadığı gerçeği kavratılmalıdır. Türk 
Aile yapısının en büyük düşmanlarından birisi 
olan cinsel suçlarla mücadelede etkili, caydı-
rıcı metotlar geliştirilmeli, bu suçu işleyenlere 
verilen cezalar caydırıcı olmalıdır. Anayasa-
mızda ifadesini bulan sosyal devlet kavramı-
nın gerekleri yerine getirilmeli, eğitim öğretim 
hakkından bütün vatandaşlarımız eşit olarak 
faydalanmalıdır. İnsanların sağlık, sosyal gü-
venlik, barınma, iş ve aş korkusu ortadan kal-
dırılmalıdır.      

Yukarıda Geleneksel Türk Aile Yapısı, özel-
likleri, uğradığı tahrifat ve korumak için yapıl-
ması gerekenleri anlatmaya çalıştım. Bizler 
Geleneksel Türk Aile Yapısını elbette eleş-
tirme hakkına sahibiz. Ancak eleştiriler yapı-
cı olmalı. Biz de ise durum tam tersi gibime 
geliyor. Özellikle son yıllarda durumu o kadar 
abarttık ki bana göre Geleneksel Türk Aile Ya-
pısının varlığı artık tartışmalıdır. Şahsi kana-
atime göre elbirliği ile bu kutsal yapıyı yıktık, 
yerle bir ettik. Şimdi eski yapısına kavuştura-
bilmek adına yasalar çıkarıyor, kurum ve ku-
ruluşlar oluşturuyor, sivil toplum örgütlerinden 
yardım istiyoruz. İşimiz zor. Yolumuz uzun ve 
meşakkatli. Lakin başka da bir şansımız yok 
diye düşünüyorum.

Yazımızın başında da dile getirdiğimiz gibi 
aile toplumun aynasıdır. Toplumda tertip ve 
düzeni sağlayacaksanız sağlıklı aileler oluş-
turacaksınız. Bunu da ancak elbirliği ile ya-
pabiliriz. Başkalarını suçlayarak bir yere va-
ramayacağımıza göre en azından bu konuda 
toplumsal mutabakatı sağlamamız ve Gele-
neksel Türk Ailesinin yaşaması için gerekli 
tedbirleri almamız dileğiyle.

Kaynaklar:

1. Nur Vergin, Din, Toplum ve Siyasal Sistem

2. Uğur Yenidoğan, Vatandaşlık Bilgisi
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TAVAS BAĞLARINDA 
ÇOCUKLUĞUM

İSMAİL ŞAKAR

EMEKLİ ÖĞRETMEN

B 
en 1955 doğumluyum. Daha önce-
sini bilmiyorum ama çocukluğum 
Tavas bağlarında geçti. İlçemizde 

kanalizasyon yoktu. Herkesin fosseptik çuku-
ru vardı. Bir yıl boyunca dolan fosseptik çu-
kurlar yazın sıcak günlerinde hayvan gübresi 
içine boşaltılır. Kokmaması için üzeri hayvan 
gübresi ile örtülerek kurumaya bırakılırdı. Ama 
şehir merkezi tuvalet ve gübre kokularından 
geçilmezdi. Kuruduktan sonra tarlalara güb-
re olarak atılırdı. Bu yüzden bağı olan her-
kes bağlara göçerdi. Bağları olmayanlar bağ 
kiralayıp göçerlerdi. Bağa göçemeyenler çok 
az kişi şehir merkezinde kalırdı. Şehir içi bo-
şaltılmış gibi sessiz olurdu. Ancak kumruların 
gu guk sesleri duyulurdu. 70’li yıllarda şehir 
kanalizasyona kavuşunca tuvalet ve gübre 
kokuları duyulmamaya başladı. Artık herkes 
bağlara göçmüyordu. Fakat eskiden elde et-
tikleri alışkanlığı bırakamayan küçümsenme-
yecek kadar çok aile bağa göçmeye devam 
etti.

Bizim bağımız yoktu. Dedem rahmetli bizim 
bağa göçmemizi istemiş olmalı ki bir gün ba-
bama;

- Oğlum, biraz taş alalım biraz tahta alalım 

ev yapalım. Siz de bağa göçün yapayalnız ol-
maz demiş. Taştan ocaklı duvar ve bir yan du-
var iki cephesi ağaç ve tahtadan bir ev yapıldı. 
Üzeri yerli kiremitle örtüldü. Bağa göçeceği-
miz için o kadar çok sevindim ki tarif edilemez. 
Hazırlıklar yapıldı. Bir gün öğleden sonra taş 
arabası dediğimiz iki atla çekilen bir at arabası 
evimizin önüne geldi. Eşyalar arabaya yerleş-
tirildi. Üzerine çul ve kilim örtüldü. Çiçek saksı-
ları arabanın arkasına koyuldu. Yedek ve bar-
daklar bağlanarak asıldı. En sonunda urganla 
bağlandı. Biz de göçün üzerine çıktık. Boynu-
muzda iple asılı kandil şişesi, bir elimizle urga-
nı sımsıkı tutarken diğer elimizde gaz lambası 
ve cam bardak dolu bir sepet vardı. Bağlarda 
elektrik olmadığından gaz lambası kullanılırdı. 
Araba ağır ağır yola koyuldu. Arabanın tıngır 
tıngır tekerlek sesi duyuluyordu. Atların zilleri 
şıngır şıngır ses çıkarıyordu. Yollarda görenler 
kenara durup bakıyorlardı.

Nihayet bağımıza vardık. Eşyaları indirme-
ye başlayınca komşular yardıma geldiler.

O gün akşama kadar evin eşyaları yerleşti-
rildi. Ben erkenden uyumuşum. Ertesi sabah 
erkenden kalktım. Dedemlere gittim. Onlar 
erken kalkmışlar süt içiyorlarmış. Bana da bir 
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bardak koydular. İçmeye başladım. 
Dedemin bir ineği vardı. Adı Ürediye 
idi. Her sabah sığırtmaç Ahmet amca 
ho! ho! diye bağırırdı. Ahmet amca-
nın parmaklarından bazıları kazaya 
uğramış olmalı ki yoktu. Ürediye’yi 
sığır sürüsüne katmak için önüme 
katarak koşardım. Akşam üzeri de 
yoldan alıp eve getirirdim. Dedemin 
bir de eşeği vardı. Anırmaya başla-
yınca dedem, “Karakaçan hava çı-
ğırmaya başladı” derdi. Bağ havası 
serindi. Evden çıkarken ceketimi 
giymiştim. O gün bağın dört bir ya-
nını gezdim.

Akşama komşular “Yurdunuz kutlu 
olsun” diye bize geldiler. Çaylar içildi, meyve-
ler yenildi. Muhabbetler edildi. Epey vakit geç-
mişti. Dedem saat kaç diye sordu.

- Cevizle koz, yeter oldu söz. Kalkalım gide-
lim biz. Yatın siz, dedi. Hepimiz gülüştük.

Herkes evine gitti. Annem ortalığı topladık-
tan sonra yatakları serdi. Yattık uyuduk. Buz 
gibi serin bağ havasında uyumanın tadını al-
dık. Sabahleyin erkenden uyandım. Kahvaltı-
dan sonra günlük işlerimize başlardık.

Ben yılandan korkmam çünkü yılan insan-
dan kaçar. Ama kuyruklu öyle mi, hemen iğ-
nesini yapıştırır. Sık sık kuyrukluya rastlardık. 
Çüş! çüş! diye bağırır, hemen üzerine vurup 
öldürecek sert bir cisim arardık. Kuyruklu (ak-
rep) sokanların anlattığına göre sıtma tuttu-
ruyormuş. Bana çok arı sokardı, ama şükür 
ki kuyruklu sokmadı. Bir de eşek arıları var-
dı. Eskiden elektrik olmadığı için buzdolabı 
yoktu. O zamanlar etleri siyah renkli keselere 
koyarlar, çatının altındaki direğe çakılan çi-
viye asarlardı. Eşek arıları kesenin etrafında 
bir müddet uçtuktan sonra üzerine konarak 
dışından eti yemeye çalışırlardı. Ben bazen 
süpürge ile bazen sopa ile onlara vurarak öl-
dürmeye çalışırdım.

Bağlarda, şimdiki “Bağlar Mesireliği” denen 

yerde salı günleri pazar kurulurdu. Kasap 
dükkânları, kebapçı dükkânları, kahveha-
neler, terzi ve ayakkabıcı dükkânları, berber 
dükkânları vardı. Bakkallar genellikle mesireli-
ğin dışında yol üzerindeydi. Salı günleri sabah 
erkenden sepetler, heybeler elimizde pazara 
giderdik. Dedem kasaplık yapıyordu. Mezba-
hanede hayvan kesiyordu. Pazarda satılmak 
üzere sabahleyin belediye aracında etler ge-
lirdi. Kasap dükkânlarındaki çengellere asılır-
dı. Sebze meyve satan manavlar ağaçların 
gölgesinde tezgâh açarlardı. Kasapların eti 
keserek alıcılara sunarken “Allah’a emanet!” 
diye bağırışlarını, kebapçıların müşteri çek-
mek için haykırışlarını unutamam. Manifatura-
cılar, toprak bardakçılar, karpuz ve kavuncular 
pazarın kenarlarına sergi açarlardı. Köylerden 
kasabalardan gelenlerle birlikte mahşeri bir 
kalabalık oluşurdu.

Haftanın diğer günlerinde ayakkabıcıların 
çekiç sesleri, terzilerin makas sesleri, ayak 
gücüyle çalışan dikiş makinelerinin sesleri 
duyulurdu. Transistorlu radyolardan türküler, 
şarkılar dinlenirdi. Bazen coşan bir ustanın 
türküsü duyulurdu. Bağ kahvelerinde serinler-
ken çayını yudumlayanların muhabbetleri ikin-
diye kadar sürerdi. Kımili Hasan ağabeyinin 
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şaka olsun diye köpek gibi havlaması, şaka 
yapılan kimsenin gerçekten irkilmesi hepimizi 
kahkahalarla güldürürdü. Lokantalarda kebap 
ve Tavas güveci yapılırdı. Bakraç yoğurdu ile 
yemesine doyum olmazdı. Bilhassa Salı günü 
buralara kebap yemeye gelirlerdi.

Ağabeyimle birlikte annemin almamızı iste-
diği sebze ve meyveleri, kese yoğurdu gibi ih-
tiyaçları alırdık. Et alacağımız zaman dedemin 
almasını isterdik. Hayvanın lezzetli tarafından 
olmasını isterdik. Oralarda bir ağaç gölgesin-
de oturur, dedemin işlerinin bitmesini bekler-
dim. Müşteriler yağlı et, güzel et vermeyen 
kasaplara küserlerdi. Buzdolabı olmadığından 
etler günlük kesilip satılırdı. Kasaplar elindeki 
eti bitirmek için çaba harcarlardı. Dedem ba-
zen kebap alırdı. Beraber yerdik. O zamanlar 
yediğim kebabın tadı hâlâ damağımdadır. De-
demin eşeğini hayvan pazarındaki emanete 
bağlardık. Bazen ev ihtiyaçları olurdu. Onları 
pazar masrafından arttırarak alır, annemi se-
vindirirdik. Pazar bitince eşyaları heybelere 
doldururduk. Sepetleri de semer ağacına bağ-
lardık. Dedem ihtiyar olduğu için eşeğe biner-
di. Bağımıza dönerdik.

Bağlarda o zamanlar şimdiki gibi her evde 
su bulunmazdı. Depo halinde yapılmış hayır 
çeşmeleri bağların çeşitli bölgelerinde bulu-
nurdu. Bazı yerlere gelen geçenin su içmesi 
için koyulmuş küpler bulunurdu. Küplerin te-
mizlenmesi, su ile doldurulması bazı hayır sa-
hiplerinin işiydi. Depolardan evlere kovalarla, 
ibriklerle, testilerle su çekilirdi. Kazanlar, tene-
keler su ile doldurulurdu. Çamaşır günü işimiz 
kazanları su ile doldurmaktı. Bazen çeşme-
lerden sular akmazdı. İçme suyu olarak top-
rak testilere su doldurulur, ağızları sıkıca ka-
patılırdı. Yılan, akrep ve diğer böcekler içine 
düşmesin diye çam kozalağı, bezden yapıl-
mış tıkaçlarla kapatılırdı. O zaman çift oluktan 
suyu akan “Yenibağ Çeşmesi”nden eşeklerin 
sırtına sardığımız heybelerin içinde yedek de-
diğimiz büyük testilerle su taşırdık. Kilimler, 

çullar çeşme ahırında sabunlanır, çiğnenerek 
yıkanırdı. O zamanlar şimdiki gibi şampuan, 
deterjan gibi temizlik malzemeleri yoktu. Çoğu 
temizlik kaynamış küllü su ile yapılırdı. Bula-
şıklar önce toprakla ovulur, ardından küllü su 
ile yıkanırdı.

Evimizin arkasında rüzgâr etkilemesin diye 
etrafı yay şeklinde taşla yapılmış, toprakla sı-
vanmış bir ocağımız vardı. Ekmek yaparken 
saç ayağının üzerine sac kapatılır, ekmek pişi-
rilirdi. Çamaşır yıkarken saç ayağının üzerine 
kaynatma denen küçük kazanın içine su ko-
yularak kaynatılırdı. Ocağın ateşini söndürme 
görevi bizimdi.

Bazen kakuleli, zencefilli kavrulmuş kahve 
kokusu mis gibi kokardı. Ardından taş dibek-
lerde dövülürdü. Tak tak tıkı tak tak sesi işin 
zevkli tarafıydı. Rahmetli ninem içtiği kahve-
nin bir kısmını bana içirirdi. Salı günleri dolma 
yemeği veya bol yağlı, bol etli top tarhana pişi-
rilirdi. Dolma yemeği yapanlar öğleden sonra 
veya ikindi vaktinde et yastağacında satırla et 
döverlerdi (kıyarlardı). Soğan, domates, ince 
ince doğrandıktan sonra bulgur veya pirinç, 
dövülmüş et ile karıştırılarak bir güzel yoğu-
rulur, patlıcanlar, biberler, domatesler kesilip 
oyulurdu. Sonra bir güzel yıkandıktan sonra 
içleri karışımla doldurulup dolma yemeği ya-
pılırdı. Toprak tencerelerde veya kalayla kaplı 
tencerelerde odun ateşiyle pişirilirdi. Tarhana 
yemeği ise o dade salı veya perşembe günleri 
pişirilirdi. Bol yağlı et ve acı biber koyulurdu. 
Acıktığımda kuru soğanı ekmek mendilinin 
altına koyup üzerine bir yumruk vurup yuf-
ka ekmeğinin arasına koyardım. Birazda tuz 
ekerdim. Dürüm yapıp yerdim. Yediğim bu ye-
mek bana o kadar tatlı gelirdi, tarif edemem. 
Hele domates, biber, soğan doğrayıp üzerine 
biraz zeytinyağı döktükten sonra tuz ekip ka-
rıştırırdım. Bu yaptığım salatanın tadını şimdi 
bulamıyorum.

Bir gün dedemlerin hayatında (salonunda) 
otururken bir ses duyduk. Bir adam “Çavuşa! 
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Çavuşa!” diye bağırıyordu. Dedem;
- Gel Mehmet gel, dedi. Gelen Dağ bağlı 

Mehmet adında bir adammış. Hayata minder 
attılar. Adamın konuşması biraz tuhaftı. Üzüm 
yıkayıp sofra koydular. Adam elini savurarak;

- Hep baba yecez, dedi.
Yanımda teyze, dayı çocukları da vardı. Biz 

hepimiz gülüştük. Dedem “gülmen len!” diye 
seslenmişti.

Pazardan yumurta alınıp, unla yoğrularak 
ev makarnası (erişte) kıyılırdı. Kurutulduktan 
sonra keselere doldurulup kilere asılırdı. Bi-
berler, fasulyeler, bamyalar iplere çizilerek kış 
hazırlığı olarak kurutulurdu. Patlıcanlar, dol-
malık biberler oyularak çitlere asılarak kuru-
tulurdu. Bir keresinde iki çuval patlıcanı ucuz 
bir şekilde aldım. Üç komşu bölüşüp toplanıp 
oyarak kış hazırlığı yapmıştık.

Hemen her aile birini kış başlangıcında diğe-
rini Kurban bayramında kesmek için iki koyun 
veya keçi alıp bağdan köye göçünceye kadar 
beslerlerdi. Bizde her sene para durumuna 
göre bir veya iki keçi veya koyun alıp besler-
dik. Ben onları sabah erkenden kuşluk vaktine 
kadar, ikindiden yatsı vaktine kadar tarlalarda 
otlatırdım. Bazen otlatmaya giderken yarım 
yufka ekmeği bir domates veya üzüm alırdım. 
Acıktığımda toprağın üzerine oturur, bir güzel 
karnımı doyururdum. Dedem bir gün anneme 
“Kızım inek alıverdim.” diye seslendi. Annem 
hani nerede diye bakıyordu. Ama bağın du-
varı yüksek olduğundan göremiyordu. İki tane 
keçiyi görünce hepimiz gülüştük. Meğer sütle-
ri olduğu için inek aldım, sana diyormuş.

O yıl her sabah keçilerin sütünü sabah kah-
valtısında yudumladık. Bazen yoğurt yapıp 
yedik. Tarlalarda hayvanları otlatırken boş dur-
mazdık. Elimizde bir torba hasattan arta kalan 
buğday, arpa başaklarını topluyorduk. Kışın 
hayvanlarımıza vermek için ot yoluyor, kurutup 
saklıyorduk. Bazen tarlalarda kurumuş sığır 
tezeklerini topluyorduk. Yufka ekmeği yapar-
ken iyi köz döktüğü, ekmekleri iyi pişirdiğinden 

biriktirip kışa hazırlıyorduk. Hele koyun ve ke-
çiler otlarken tarlalarda çellek (Çelik çomak) 
oynardık. Bazen tarlalardaki eşek arısı, sarıca 
arı yuvalarını hayvan gübreleri saman ve kuru 
otlarla yakardık. Bazen ateşten kurtulan arı-
larda bizim canımızı yakarlardı. Bir gün yine 
böyle arılarla uğraşırken bir eşek arısı kom-
şumuz Mehmet’in ensesine iğnesini yapıştır-
dı. Mehmet’in ayağı aksadığından kaçama-
mıştı. Arının sokmasından sonra Mehmet’in 
vücudunda kabarcıklar çıkmıştı. Arkadaşlar 
hayvanlara bakarken hemen eve koştuk. 
Durumu annesine anlattık. Sarımsaklı ayran 
içirdiler. Doktora götürmediler. İyi ki kabarcık-
lar geçmişti. O günden sonra arı yuvalarıyla 
oynamaktan vazgeçtik. Eylül-Ekim aylarında 
bademler, cevizler çırpıldığından ağaçlarda 
kalan badem ve cevizleri kazık dediğimiz kısa 
sopaları ağacın tepesine atarak düşürürdük. 
Ağacın tepesinden cevizlerin patır patır düştü-
ğünü görünce sevinirdik. Hemen koşar dökü-
lenleri toplardık. Tarlalardaki yerlere dökülmüş 
ahlât armutlarını kasım ayında toplayıp eve 
getirirdik. Olgunlaşan armutları koyun ve ke-
çiler iştahla yerlerdi. Badem, erik ağaçlarının 
akmalarını toplar bir şişeye doldurarak içine 
şeker koyup suyla karıştırıp güneşe koyardık. 
Arada sırada karıştırırdım. Okulda yapıştırıcı 
olarak kullanırdım.

Bir senesinde bağ komşumuz Afşarlı Meh-
met Amca duvarcı ustasıydı. Mehmet Amca 
bizim bağın yanındaki Deli Hacılar Yeri adı ve-
rilen tarlalara kaç dönüm olduğu tam hatırım-
da kalmadı ama tütün ekmiş. Tütünlerin kırı-
lıp, şişlere dizilmesi işlemi için işçi arıyormuş. 
Bize dediler. Annem, ağabeyim, kardeşim ve 
ben gece gemici fenerleri ışığında tütün kırıp 
gündüz ceviz ağacının gölgesinde şişlere di-
zip kargılara boşaltıyorduk. Kilo hesabı o yıl 
epey para kazanmıştık. Bizimle birlikte bir aile 
daha vardı. Nuri adlı arkadaşım, annesi Mü-
nevver teyze ve kardeşleri de bizimle beraber 
çalıştılar. Çalışma arasında ceviz ağacı gölge-
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sinde türkü söylerdik. Nuri “Kara ova düğünü” 
adlı türküyü çok güzel söylerdi. Bazen radyo-
dan türküler çıktığı zaman bu türkü benim diye 
dilek tutardık. Ellerimizi yıkardık, ama tütün 
basraları elimizle yemek yediğimiz zaman ağ-
zımızda acı bir tat verirdi. Bazen dizilen tütün 
çabuk biterdi. Annem bana küçük bir sele verir 
tarladan tütün kırıp gelmemi isterdi. Bende gi-
der on, on beş kilo kadar tütün kırıp getirirdim. 
Onları da şişe dizer evimize dönerdik.

Yine hayvanları otlamaya çıkardığım bir gün 
başının üzerinde ağacın dalları gibi çatallı bir 
hayvanın bana doğru koşarak geldiğini gör-
düm. Arkasından köpekler kovalıyor olmalı ki 
köpek havlamalarını duydum. O zamana ka-
dar hiç böyle bir hayvan görmemiştim. Korkup 
eve kaçtım. Saklanıp bağın taş duvarlarının 
arkasından baktım. Daha sonra hayvanların 
yanına döndüm. Okul yıllarında kitaplarda 
resmini gördüm. Bu hayvanın Geyik olduğu-
nu öğrenmiştim. Yıllar sonra öğrencilerimle 
Denizli Çamlığına yaptığım gezide benim gör-
düğüm Baba Dağında yaşayan geyiklerin ko-
ruma altına alınmış benzerlerini gördüm. Bu 
anıyı hâlâ unutamıyorum.

İşimin olmadığı öğle vakitlerinde ikindiye 

kadar bir ağaca çıkar 
“Yine yeşillendi fındık 
dalları, acep ne olacak 
yârin halleri ”, “Cevizin 
yaprağı dal arasında, 
güzeli severler bağ 
arasında” diye türkü 
söylerdim. Bazen ce-
viz ağacının gölgesine 
urgandan bir salıncak 
kurardık. Yorulduğum 
günlerde öğle uykusuna 
yatardım. Küçük karde-
şimi bindirir, sallardım. 
Babam kargıdan düdük 
yapardı. Bizde düüüt! 
düüüüt! diye öttürürdük. 

Bir seferinde Pazardan, topraktan pişirilip ya-
pılmış dümbelek aldım. Dedemden oğlak deri-
si veya işkembe almasını söyledim. Salı günü 
işkembe geldi. Bir güzelce yıkadıktan sonra 
dümbeleğin ağzına kapatılıp sıkıca bağlandı. 
Güneşe kurumaya bıraktık. İşkembe kuruduk-
ça gerildi. Güzel ses çıkarmaya başladı. Bu 
sefer dümbelek çalarak türkü söylerdim.

Akşam üzeri Arap Ali adında bir amca bazen 
macun bazen de şimdi revani olarak bildiğim 
o zamanlar “şambali” adı verilen tatlıyı dilim 
dilim satardı. Toz şekeri gıda boyası, su koyup 
kaynatarak macun yapıp satıyormuş. Bazen 
de elma şekeri satardı. Macunu ise ağaçtan 
hazırlanmış çubuklara dolayarak kaç liralık 
istiyorsan o kadar verirdi. “Macuncuuu!” diye 
bağırdığı zaman biz büyüklerin para vermesi 
için onların gözünün damarına bakardık. Para 
verip git al, dedikleri zaman bayram ederdik. 
Dünyalar bizim olurdu.

Bağlar mesireliğinde yazlık sinema kurulur-
du. Bazı geceler buraya gelir sinemada film 
seyrederdik. Bazı geceler dedemin, ninemin 
anlattığı masalları dinlerdik. Hüsnü Yusuf 
Masalını hâlâ unutamıyorum. Gece kuşu-
nun sesini, ağustos böceğinin sesini, puhu 
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kuşunun “Yusuf kuzuyu 
buldun mu?” benzetme-
siyle ötüşünü unutamam. 
Geceleri ateş böceğinin 
parıltısını görürdük. Aylı 
gecelerde dışarıya otu-
rurduk. Uzaktan uzağa 
havlayan köpek seslerini 
duyardım.

Bazı günlerde bağ pa-
zarında içen sarhoşların 
türkü söyleyerek, yıkıla-
rak kalkarak eve döndük-
lerini duyardık. Geceleri 
yollarda ışık olmadığın-
dan gelen geçenlerin de 
türkü söylediği olurdu. 
Ben böyle zamanlarda 
korkumu içimden atmak için türkü söylerdim.

Bir gün bağ pazarındaki bakkallardan lam-
balarda yakmak için gazyağı aldım. Yanılmı-
yorsam on kuruşluk sakız aldım. Sakızı açtım. 
İki buçuk lira kazandınız, diye yazıyordu. Bak-
kala döndüm, sakızın sarıldığı kâğıdı göster-
dim. Burada iki buçuk lira kazandınız yazıyor, 
dedim. Bakkal bana bir cep dolusu sakız ver-
di. Eve varınca herkese dağıtmıştım.

Bir senesinde babamla annem bize sünnet 
yaptırmaya karar vermişler. Bize söylememiş-
lerdi. Ben o zaman altı veya yedi yaşlarınday-
dım. Bir gün bir adam geldi. Sünnetçiymiş. 
Dedem, babam, dayım ve komşular toplandı-
lar. Önce ağabeyim sünnet oldu. Ben kaçmak 
istedim ama kıskıvrak yakaladılar. İçlerinden 
biri beni kucağına aldı. “Oğlum korkma, tıraş 
etcez” dediler. Daha sonra tekbir almaya baş-
ladılar. İçlerinden biri ellerini havaya uzatarak, 
“Kuşa bak!” dedi. Bu arada ağzıma lokum 
soktular. Böylelikle sessiz sedasız sünnet ol-
muştuk. Şimdiki fenni sünnet yoktu. Sünnet 
yarası kanama yaptığından zor iyileşmişti. Bir 
etek giydirdiler. Bir elimizde eteğin ucu bacak-
larımı açarak zar zor yürüyebiliyordum.

Bağımızın yakınında bir mescit vardı. Bura-
da sabah, akşam ve yatsı namazları cemaatle 
kılınırdı. Konu komşunun verdiği birkaç kuruş-
la namaz kıldıran bir hafız bulunurdu. Hafızın 
yemeğini sırayla komşular sağlardı. Ezanları, 
gözleri doğuştan görmeyen Camalların Hafız 
Yakup ağabey okurdu. Rahmetli Yakup ağa-
bey gözleri görmediği halde Kur’an okumasını 
dinleyerek öğrenmiş. Kur ’andan aşırları çok 
güzel okurdu. Bazen annesi Fadime teyze ge-
tirir, götürürdü. Bazen Mescide gelirken veya 
dönerken elinden tutar evine kadar bırakır-
dım. Öğle ve ikindi vakitlerinde herkesin işinin 
başında olması nedeniyle namaz kılınmazdı.

Ağustosun on beşinden sonra geceleri ayaz 
olmaya başlardı. O zaman eğer bağımızda 
çok üzüm varsa pekmez yapılırdı. Bazen ken-
di bağımızda, bazen de Kızılcabölük bağların-
da gerekli alet ve düzeneği bulunan yerlerde 
pekmez yapardık. Bir keresinde Kızılcabölük 
bağlarında pekmez yapmağa gittik. İki sandık 
dolusu üzümü eşeğe yükledik. Yola koyulduk. 
Pekmez yapılan yere geldik. Kocaman bir ka-
zan vardı. Bir de üzümün suyunu sıkıp ayıran 
mengene vardı. Önce üzümler yıkandı. Temiz 
bir çuvala koyularak beton havuzun içine kon-



60 kasım/08 yıl: 1 sayı: 6

du. Lastik çizmeleri giyip çiğnemeye başladık. 
Üzümün suyu havuzun alt tarafındaki borudan 
başka bir kaba akıyordu. Havuzun üstünde 
mengene vardı. Çuvalı iyice sıktıktan sonra 
mengenenin arasına koyup sıkıştırdılar. Çu-
valdan üzümün suyu aktı. Daha sonra üzüm 
suyunu kazana boşalttılar. İçine pekmez top-
rağı dediğimiz beyaz bir toprak attılar. Kazanın 
altındaki odunlar ateşlendi. Dibi yapışmasın 
diye karıştırılıp savrularak kaynatma işlemi 
yapıldı. Koyulaşıp pekmez kıvamına gelin-
ceye kadar kaynattılar. Soğuduktan sonra te-
nekelere doldurduk. Eşeğe yükleyip evimize 
döndük. Önce badem ağaçlarını daha sonra 
ceviz ağaçlarını çırparak badem ve cevizleri 
toplardık. Yeşil kabuklarını soyup güneşte ku-
ruturduk. Şeker eriklerini de çekirdeklerini çı-
kardıktan sonra kışın kurusunu yemek, hoşaf 
yapıp yemek için kuruturduk.

Koca Osman üzümünden üzüm sergisi ya-
parak üzüm kuruturduk. Bağımızda olan ar-
mutları dilerek kak yapar kuruması için gazete 
kâğıtlarının üzerinde güneşe sererdik. Havalar 
iyice soğumaya başlayınca sağanak şeklinde 
yağmurlar yağmaya başlardı. “Yukarılardan 
çay gelibba!… Sel gelibba!…” diye bir ses du-
yulurdu. O zaman bir telaştır başlardı. Üzüm, 
erik, armut kakı sergileri toplanırdı. Hayvan-
lar yüksek yerlere götürülüp bağlanırdı. Selin 
hayvanları insanları alıp götürdüğü de olur-
muş. Bağlara, evlere sular dolarmış. O zaman 
insanlar yüksek yerlere ağaçlara çıkmışlar. 
Bir keresinde sağanak şeklinde çok yağmur 
yağmıştı. Evden çıkıp koşarak dedemlere gi-
derken şimşek çaktı. Dedemlere vardığımda 
yıldırım düştü. Evinin salonunda yere düştüm. 
Çok korkmuştum. Yağmur dindikten sonra 
baktık ki yıldırım yakınımızdaki badem ağacı-
nın kabuklarını soymuştu.

Bağdan köye göçmeye yakın zamanlarda 
dağa çalı kesmeye giderdik. Çünkü kesilen 
çalılar bağın çevresine harım olarak kullanı-
lırdı. Yakacak olarak ta kullanılırdı. Bir gün 

çalı kesmeye beni de götürdüler. Dedem yaşlı 
olduğu için eşeğe binmişti. Annem ağabeyim, 
ninem ve ben yaya olarak Kabalı denilen mev-
kiden dağa gittik. Urgan ve tahraları eşeğin 
heybesine koyduk. Dağa vardığımızda güneş 
yeni doğmaya başlamıştı. Hemen tahralarla 
çalıları kesiyor, demet yapmak için ayağımızla 
çiğniyorduk. Bir müddet sonra yeterli miktarda 
çalı kesince ipleri yere yazıp çalı demetlerini 
birleştirip, sıkıp bağladık. Eşeğe çalıları yük-
lemeden önce heybeden ekmek çıkını ve su 
testisini çıkardık. Domates, soğan, biber ve 
tuz getirmişler. Oturup bir güzel yedik. Suyu-
muzu içtik. Eşeğe çalıları yüklemeye başladık. 
Ben eşeğin huysuzluk yapmaması için çene-
sinin altından zincirini sıkıca tutuyordum. De-
dem, ninem ve annem yardımlaşarak çalıları 
yüklediler. Annem nineme yardım ederek çalı 
demetinin üzerinde bağlı ipin altına kollarını 
sarınıp ipin ucunu elinden tutarak kalkmasına 
yardım etti. Bende anneme yardım ettim. Be-
nim demetim, küçük olduğum için götürebile-
ceğim kadardı. Çalı demetinin ipleri elimizde 
yürüyerek eve kadar geldik. Ara ara yüksek 
bir yer bulduk mu çalı demetini oraya koyup 
dinleniyorduk. Eve vardığımızda yere oturup 
ipleri çözüp gevşettik. Biraz dinlendikten son-
ra dedem onları harımlara koydu. Üzerine çı-
kıp çiğnedi. Annemde ona yardım etti. Ben yo-
rulduğum için oturup kaldım. Çok terlemiştim. 
Başımdan terler akıyordu. Biraz dinlendikten 
sonra elimi yüzümü yıkadım, çamaşırımı de-
ğiştirdim. Her yıl harımları yenilemek için çalı 
kesmeye giderdik. Daha sonraları betonarme 
evler yapılmaya başlayınca harımların yerine 
kuru çağıl taş duvarlar bağlarımızı çevirmeye 
başladı.

Ekimin on beşinden sonra iyice ayaz olma-
ya başlayınca artık bağdan ilçe merkezine göç 
zamanı gelmiştir. Artık göç hazırlıkları başlar-
dı. Bağa göçtüğümüz gibi gene at arabasına 
eşyalar yüklenir, üzerine kilimler, çullar örtü-
lürdü. Evde bebek varsa beşiği asılırdı. Çiçek 
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saksıları arabanın arkasına 
konurdu. Komşularla köyde 
buluşmak üzere vedalaşılır-
dı. Sabahtan lamba, su ve 
çay bardakları gibi kırılacak 
eşyalar bir sepete koyulup 
elde bağ pazarına kadar gö-
türülür, faytonlara binilerek 
eve getirilirdi. Daha sonrala-
rı faytonların yerini minibüs-
ler aldı.

Beslediğimiz koyun veya 
keçileri iplerinden tutarak 
elimizde yürüyerek köydeki 
evimize getirirdik. Koyun-
lar koç gibi, keçilerse erkeç 
gibi gösterişli olurlardı. Yollarda getirdiğimiz 
hayvanları görenler besili olmalarına bakarak 
“satılıksa alalım” derlerdi. Ağabeyim, “satılık 
değil” derdi. Bunların birini havaların iyice so-
ğuduğu Kasım ayında diğerini de Kurbanda 
keserdik.

Bağda sadece ayvalar bırakılırdı. Zira ayva-
ların ayazdan sulanması ve tatlanması bek-
lenirdi. Kasım ayı ortalarında ayvalarda ko-
parılır, saplı kesilerek askı yapılırdı. “Ekmek 
ayvaları” hemen yenirdi. “Eşecik ayvası” sert 
ve kekre olduğundan olgunlaşması için son-
raya bırakılırdı.

Bu arada ağaçların ve asmaların dipleri açı-
larak hayvan gübresi dökülürdü. Kışın yağmur 
ve karla birlikte toprağın kuvvetlenmesi sağla-
nırdı. Güz beli yapılarak toprağın kabarması 
suların toprağa işlemesi sağlanırdı. Üzümler 
alındıktan sonra bağlar budanırdı. Bazıları ise 
mart ayında budama yaparlardı. Kışın bağ-
lar taşarak akan çay suyu ile sulanırdı. Nisan 
ayından Hıdrelleze kadar bağlar bellenir, diki-
lecek ağaç ve asmalar dikilirdi.

Nisan-Mayıs aylarında bağa gidildiğinde 
çağlalar olmaya başlamıştır. İrileşen çağlalar 
yenmeye başlar. Yemekler hazırlanıp cumar-
tesi pazarları gelinir. Sabahtan akşama kadar 

yemekler yenir, gezilir. Bilhassa Hıdrellezde 
transistorlu radyolar getirilir. Şenlik havasında 
bağlara doyum olmaz. Herkes böyle yaptığı 
için bağlar şenlik yeri gibi neşeli olurdu. Tabii 
ki bağda çitler onarılır, evlerin kiremitleri ak-
tarılırdı.

Çocukluğumdan aklımda kalanları bir film 
şeridi gibi anlatmaya çalıştım. Unuttuklarım 
da olabilir. Şimdilerde belki fazla bağa göç 
olmasa bile Hıdrellez ve pazar günleri bağ-
lara dinlenmeye, stres atmaya gidiliyor. Yol 
güzergâhında muhafazalı evi olanlar, bağa gö-
çüyorlar. Mangallar yakılıyor, yemekler pişirilip 
yeniyor. Salıncak kurulup eğleniliyor. Sokakla-
rında ve boş alanlarda top oynanıyor. Bağ pa-
zarı 16 Eylül 1980’den beri kurulmuyor. Burası 
artık bağı olan veya olmayan halkın piknik ve 
dinlenme yeridir. Bilhassa Cumartesi ve Pazar 
günleri buralar insanla dolup taşıyor. Buz gibi 
ağaç gölgesinde piknik yapmanın zevkini bir 
de siz düşünün. Burada içilen çayın lezzeti-
ni siz tahayyül edin. Ağaçlarda koşuşan sin-
capları gözünüzde canlandırın. Çocuklar için 
salıncak, kaydırak gibi oyun alanı da olunca, 
buralar yazın her gün uğrak yeri oluyor. 

(Şiirlerime www.tavas.net ve www.tavas.
gov.tr sitelerinden ulaşabilirsiniz.)
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püfnoktası
MURAT OYMAK

    İnsan Kaynakları süreci
 mantığı doğru olarak algılanarak, ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi içersinde-
ki süreçlerle ilişkilendirilerek uygulan-

dığı takdirde, başarıya 
ulaşacaktır. 

“ “

“ 
İnsan Kaynakları” sözcüğü, 1990-
2000 yılları arasında, iş yaşantımızda 
ve günlük yaşantımızda yerini alma-

ya başlamıştır. 1994 yılında ISO 9000 serisi 
Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili standartlar 
yayınlanmış; İnsan Kaynakları fonksiyonu 
da böylelikle ortaya çıkmıştır. Fakat burada 
şunun altını çizelim:  ISO 9001:2000 Kalite 
Yönetim Sistemi standardında, “İnsan Kay-
nakları” başlığı ile bir madde yotur. “Yeterli-
lik, farkinda olma(bilinç) ve eğitim” maddesi 
vardır ki bu madde insan kaynaklarının alt 
süreçlerini içerir.

İnsan Kaynakları, ISO 9001 Kalite Yöne-
tim Sistemi kurmak ve uygulamak isteyen 
kuruluşlarda, oluşturulması gereken yeni 
bir bölüm yada müdürlük olarak algılandı. 
Fakat İnsan Kaynakları, uygulanması ge-
reken bir süreçtir; bu sürecin uygulanması 
için de illa bir İnsan Kaynakları bölümünün 
olmasına gerek yoktur. İnsan Kaynakları 
bölümü olmayıp, fakat bu süreci çok güzel 
bir biçimde uygulayan kuruluşlarda mev-
cut. Bunun yanında, İnsan Kaynakları bö-

lümü olacak diye Personel Müdürlüğü yada 
şefliği, bir günde adı değiştirilerek İnsan 
Kynakları Müdürlüğü yada şefliği yapılan 
kuruluşlarda mevcut. Bu uygulama, İnsan 
Kaynakları sürecinin içeriğini kavramadan 
yapılan doğru olmayan bir uygulamadır. Bu 
şekilde uygulama yapılan kuruluşlarda bu-
nun sıkıntıları sonradan hisedilmiştir.

İnsan Kaynakları sürecinin alt süreçleri, 
eleman seçme ve değerlendirme, eğitim, 
eleman performans değerlendirme gibidir. 
Bunları çoğaltmak mümkün. Çalışanların 
işe olan katkılarını artırmak için, çalışanla-
rın gördükleri bir uygunsuzluk ve çözümü 
ile ilgili öneri vermesi ve öneri sisteminin 
kurulmasını da insan kaynakları çalışma-
sı olarak nitelendirebiliriz. Bunun yanında 
çalışanlarla birlikte yapılan etkinlikler, hafta 
sonu şirket pikniği, şirket gecesi düzenlen-
mesi, şirkette beş yada on yılını doldurmuş 
olan çalışanlara hediye verilerek yapılan 
aidyat duygusunu sağlayıcı etkinlikler, İnsan 
Kaynakları bölümünün, şirkette motivasyo-
nu artırmak ve şirket tarafından çalışanına 

İNSAN KAYNAKLARI
VE KALİTE YÖNETİMİ
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sahip çıkıldığını gösteren faaliyetlerden bir-
kaçıdır.

Önceden bir bölüme eleman alınacağı 
zaman, personel bölümü bu işle ilgilenir, 
eş, dost ve yakınlar sayesinde, çalışacak 
bir eleman bulunurdu. Bu konuda biz yöne-
ticilerin başı çok ağrır; işlerin çok yoğun ol-
duğu bir dönemde bir taraftan işi yetiştirme-
ye uğraşırken, diğer taraftan elemanların 
yetişmesini beklerdik. ISO 9001 standardı-
nın çalışma hayatını getirdiği yeniliklerden 
birisi, çlışanın görev tanımının belirlenmesi 
oldu. Görev tanımı neydi? Görev tanımı, 
çalışanın yetki ve sorumluluklarının yazılı 
olduğu, çalışanda olması gereken özellikle-
rin ne olduğu başka bir deyişle nitelik profili-
nin belirtildiği yazılı dokümandır. İnsan Kay-
nakları süreci işimizi burada kolaylaştırdı. 
Burada artık çalışanda olması istenilen tüm 
özellkiler belirlenmişti. Mevcut çalışanları, 
görev tanımlarında yazılı seviyeye getir-
mek için, eğitimler düzenlendi; çalışanında 
bilinçlenmesi sağlandı.

Artık işe alımlar, eskisi gibi şirketin kapı-
sına eleman çağrılarak yapılmıyor. Şirket 
ya kendi İnsan Kaynakları bölümüyle bu işi 

gerçekleştiriyor yada İnsan Kaynakları Da-
nışmanlığı veren firmalarla anlaşıp, eleman 
seçimi için adayları bu kuruluşlar sunuyor. 
Bilişim teknolojisi sayesinde de iş ilanları 
internetten verilip, buradan adaylar belirle-
nebiliyor.

İnsan Kaynakları süreçlerinin eğitim süre-
ci hariç olmak üzere, ISO 9001:2000 

Kalite Yönetim Sistemi kapsa-
mında ele alınıp alınmaması 
konusu kuruluşun kendisine 
bırakılmıştır. Kuruluşun bu ka-
rarı almadan önce, yapmaları 
gereken en önemli analizler-

den biri, dış müşteri ve iç müşterinin 
ilişkilerinin yakınlık derecesidir. Bu yakınlık 
derecesi, sektörden sektöre farklılık göste-
rebileceği gibi, aynı kuruluşun A sürecinde 
çok yüksekken, B sürecinde sıfıra yakın bir 
değerde olabilir. Bu noktada iç müşterinin, 
dış müşterinin memnuniyetine olan katkı-
sı az, memnuniyet seviyesinin artmasına, 
azalmasına kilit bir etkisi yok ve/veya sade-
ce az sayıda süreç için doğrudan ilişki söz 
konusu ise İnsan Kaynakları süreçlerinin 
dışında tutulmasına karar verilebilir. 

İç müşteri memnuniyetinden bahsettik. İç 
müşterinin memnun olması demek çalışa-
nın memnun olması demek. Maalesef son 
yıllarda ve son aylarda kuruluşlar çalışanı-
nın memnun olması için olanca gücüyle ça-
lışıyor. Bu durumda yöneticiler, çalışanını 
işe motive etmekte zorlanıyor; çünkü çalışa-
nın işine gelirken, kendi sıkıntılarını kapının 
dışında bırakması günümüz iş yaşamında 
zorlaştı. Bu nedenle, özellikle kuruluşların 
Üst Yönetim kadrosundaki üyelere büyük 
görevler düşüyor. Onların önce yöneticile-
rini sonra da buna bağlı olarak çalışanlarını 
motive etmesi gerekiyor. 

İnsan Kaynakları süreçlerinin sektör veya 
başka kriter gözetmeden, ISO 9001:2000 
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında etkin-
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liğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesinin bir 
başka faydası da, Kalite Yönetim Sistemi’nin 
içeriğinde bulunan süreç iyileştirme fırsat-
larından faydalanma şansını doğuracak 
olmasıdır. Günümüzde kuruluşlar, eleman 
seçme ve yerleştirme sistemlerini yeni-
den yapılandırarak, yetkinlik bazlı sis-
teme geçmek için çalışmalarını sürdür-
mektedir. Yazımın başında bahsetmiş 
olduğum görev tanımlarının yapıl-
ması ve ilgili eğitim faaliyetleri bu 
çalışmalara birer örnektir.

Birçok yeniden yapılandır-
ma faliyetinde olduğu gibi 
bu değişim süreci özellikle 
ülkemizdeki kuruluşları ol-
dukça zorlamaktadır. Bu 
zorlamanın ana nede-
ni, İnsan Kaynakları 
Yönetimi süreçlerinin 
zincirsel yapısından 
ileri gelmektedir. Zinci-
rin ortalarında yer alan bir süreçte 
yapacağınız bir iyileştirme ve/veya revize 
faaliyeti için zincirin başındaki süeçleri re-
vize etmelisiniz ki, gerçekte iyileştirme yap-
mak istediğiniz süreç için bir değişim ortamı 
hazırlanmış olsun. Aynı şekilde iyileştirdiği-
niz süreci takip eden süreçleri de yeniden 
yapılandırmalı ve revize etmelisiniz.

Özetle İnsan Kaynakları süreci, mantığı 
doğru olarak algılanarak, ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi içersindeki süreçlerle iliş-
kilendirilerek uygulandığı takdirde, başarı-
ya ulaşacaktır. Böylece bizlerin her zaman 
vurguladığı süreçler yani prosesler arasın-
da etkileşimlerde, objektif veri analizleri ya-
pılarak ortaya çıkmış olacaktır.

Yazımın sonunda yaşadığımız güncel 
olaylarla ilgili düşüncelerimi sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Ramazan ayını tüm 
güzelliğiyle yaşadık. Allah’a çok şükürler 
olsun, bizleri Ramazan Bayramı’na ulaştır-

dı. Bayramı büyüklerimizle, sevdiklerimizle 
kazasız belasız geçirdik. BİZ Dergisi yazar 
kadromuzdaki Öğr. Gör. Şerif KUTLUDAĞ 
Bey’in Ekim sayımızdaki yazısı çok hoşuma 
gitti. Kendisine teşekkür ediyorum. O yazıyı 
okudukça, çocukluğumuzdaki bayramları 
hatırladım. O bayramlar başka bir güzel-
di. Yıllar ilerledikçe, insan eski bayramları 
özlüyor. O zamanlarda bayramlar bir tatil 
fırsatı görülmüyordu, büyükler ziyaret edi-
liyor, gönülleri alınıyordu.

Maalesef bayramı takip eden Pazar günü 
Denizli’mizde üzüntü vardı. Aktütün saldı-
rısında şehit olan Halil İbrahim ARILIK’a 
son görevimizi yapmak için Yeni Cami’de 
toplanmıştık. Cenaze namazını kıldık ve 
dua ettik O’nun için. Ben buradan şehidi-
mize Allah’tan rahmet, kederli ailesine de 
başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad 
olsun.

Sevgi ve saygılarımla.
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SADIK KÖPEK
Bir avcı diğerine sordu:
- Köpeğinizi satın almak istiyorum ama 

sadık mıdır?
-Hem de fazlasıyla sadık. Size bu konuda 

yüzde yüz garanti verebilirim.
-Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz?
Şimdiye kadar beş kere sattım. Her sefer-

inde de geri geldi
. 
MİLLETİ SEVİNDİRMEK
Bizim Temel birgün milletvekilleri ile 

aynı uçakta seyahat etmektedir. Mil-
letvekillerinden biri “Uçaktan on milyon 
atsam biri bulur ve bir kişiyi sevindi-
ririm” der. İkinci milletvekili “Ben yirmi 
milyon atsam iki kişi bulur ve iki kişiyi 
sevindirimiş olurum” der. Diğerleri de 
rakamı katlayarak tartışmaya devam 
ederkenTemel dayanamz ve atılır;

- Ben hepinizi atsam 70 milyon sevinir.

HAZIRLAYAN: ABDÜLKADİR USLU www.aku20.com

HAKKI USLU

ABDÜLKADİR USLU

ASKER TEMEL
Askerde komutanı Temel’e sorar;
- Vatan nedir?
Temel cevap veremez. Komutan aynı 

soruyu Hasan Çavuşa sorar;
Hasan çavuş;
- Vatan anamızdır komutanım, der.
Hasan çavuşa “Aferim!” diyen komutan 

tekrar Temel’e döner;
-Söyle bakalım Temel vatan neymiş?
Temel kendinden emin cevap verir;
- Vatan Hasan çavuşun anasıdır 

komutanım!
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NURİ BERKAN CANİBEY YERİMİZ YOK

Temel, Amerika’nın durduk yere Irak’a 
saldırmasından rahatsız olmuştur. Bir yolunu 
bulup başkan Bush’a telefon eder;

- Alooo! Ben, Temel olarak size savaş açay-
rum haberunuz olsun!”

Bush, gülerek cevaplar;
- Hehehe... Kaç kişilik ordun var ki?
Temel düşünür ve cevap verir:
- Hmmm... Kayinpirader İdrus, halaoğli 

Tursun, kaavedeki arkadaşlar... 9 kişidur 
daa!

Bush icinden kis kis güler ve ciddi olmaya 
çalışarak;

- Temel bey, sizin 9 kisilik ordunuza 
karşılık Amerikan ordusu tam 2 milyon as-
kerden oluşmaktadır!” der.

Biraz düşünen Temel;
- Sizu pir süre sonra arayacağum.
Aradan birkac gün geçer ve Temel, Bush’u 

yeniden arar:
- Başkan, savaş ilanimuz geçerlidur. 

Bir miktar ekipman hazirladuk size karşı 
haberiniz olsun!

Bush, ilgiyle sorar:
- Neymiş bunlar?
- Haçan, bizim Tursun’un tiraktörü, 

benim çakaralmaz tüfek bi de kavedeki 
arkadaşlardan birinin biçerdöveri...

Bush güler:
- İyi ama benim tam 150 bin tankım, 30 

bin uçağım ve 10 bin askeri gemim var! Haaa, 
ayrıca bu arada askerlerimizin sayısı da 3 
milyon oldu!”

Temel yeni gelisme karşısında biraz 
sıkılmıştır;

-Tamam, bir müddet sonra sizu yeniden 
arayacağum.

Birkaç hafta sonra Temel, Bush’u yeniden 
arar;

- Başkan, savaş ilanumuzu ceri alayrum.
Bush merakla sorar:
- Neden?
Temel, moralsiz biçimde cevap verir:
- Haçan, 3 milyon savaş esirini barindura-

cak yerimiz yoktur!
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UĞUR PAMUK:
“Karikatür; Gülen düşüncedir.”

Y 
ine bizim kuşağın karikatürcü-
lerinden biri; Anadolu’nun bağ-
rından çıkmış nadide sanatçı-

larımızdan Uğur PAMUK,  “Çizgi Dostları” 
nın bugünkü konuğu. 

Bugün sizinle paylaşacağım soh-
bet, şubat 1996’da yapılmıştı. Tabii 
diğer sohbetlerimiz gibi bu da bugüne 
kadar yayınlanamamıştı. Bakıyorum 
konuştuklarımıza, o günle bugünü kı-
yaslıyorum, sanki geride kalan 12 se-
neye rağmen bi şey değişmemiş gibi. 
Fotoğraflara baktığımda sadece sevgili 
Uğur biraz gençleşmiş :) o kadar, ha bir 
de sevimli ustamız Semih Balcıoğlu 
aramızda değil artık  (Kendisini rahmetle 
anıyorum)...

İyi okumalar dileğiyle.

Abdülkadir USLU: Söze kendinizi ta-
nıtarak başlar mısınız?

Uğur PAMUK: 1956 yılında Çorum’da 
doğdum. Meslek Yüksek Okulu Makine 
Bölümünü bitirdim. İlk karikatürüm 1976 
yılında yayınlandı.

Gırgır, Çarşaf, Limon, Deli gibi mizah 
dergilerinde ve karikatür albümlerinde çiz-
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gilerim yer aldı. Karma sergilere katıldım. 
Aldığım çeşitli ödüller var. Bunlar: 
“Emek” konulu  karikatür yarışmasında; 

Başarı Ödülü.
 “Basın Özgürlüğü” (Çorum-Haber) ya-

rışmasında; Başarı Ödülü. 
“TSE - Standart” yarışmasında, Başarı 

ödülü (1992). 
“TSE - Standart” yarışmasında, Başarı 

ödülü (1995). 
“Kadın” (Çorum-Haber) konulu karikatür 

yarışmasında Başarı Ödülü.
Halen Çorum TKİ Alpagut-Dodurga 

Linyitlerinde Teknik Ressam olarak çalış-
maktayım.

Merhaba gazetesinde karikatür çizmek-
teyim.

A.K.USLU: Sizce Karikatür ve Miza-
hın tanımı nasıl olmalıdır? Sanat anla-
yışınızdan da biraz bahseder misiniz?

U. PAMUK: Karikatür tanım olarak; çiz-
giyle yapılan mizahtır. Yani gülen düşün-
cedir. Çizgiyle yapılan felsefedir, çelişkileri 
işler. Toplumları güzelliklere yönlendirir.

Sanat anlayışıma gelince; Toplumcu 
gerçekçiliktir. Çizgilerimle vermek istedi-
ğim mesaj: Daha yaşanılası bir dünyanın 
kurulması için özgür düşünceyi ve barış 
içinde bir arada yaşamayı savunmaktır. 
Bunu da güler yüzlü bir biçimde yani kari-
katür diliyle anlatabileceğime inanıyorum. 
Karikatür; dünyanın her yerinde geçerli bir 
sanat dalıdır. Yani etkin bir sanat dalıdır.

A.K.USLU: Karikatürle diğer sanat 
dalları arasındaki ilişkiyi sorgularsak 
ne demeliyiz? Siz, niye karikatürü ter-
cih ettiniz?

U. PAMUK: Karikatürle diğer sanat dal-
ları arasındaki fark, iletişimdeki kolaylı-
ğı ve güncelliğidir. Yayıncılık açısından 
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avantajlıdır. Karikatüre bir 
kağıt bir kalem yeterlidir. 
Oysa diğer sanat dalların-
da eser üretmek uzun bir 
süreç hatta yer ve teçhizat 
gerektirmektedir. Akademik 
eğitim ister veya ekonomik 
güç ister. Örneğin; resim 
sanatında imza önemlidir. 
Picosso atölyenin kapısını 
açık bırakarak gittiğinde, 
arkadaşı, kapıyı niçin kilit-
lemediğini sorunca “Onları 
çalmazlar, çünkü daha imza 
atmadım!” demiştir. Yal-
nız karikatür sanatının bir 
özelliği; karikatürün bir dili 
vardır. O dili çözemezseniz 
karikatürü anlayamazsınız. 
Bu dili öğrenmek de pek zor değildir.

A.K.USLU: Karikatüre nasıl başladı-
nız, bir amacınız var mıydı?

U. PAMUK: Karikatüre “Gırgır” dergisi 
okuru olarak başladım. 70’li yıllarda mi-
zah dergilerinin, gençlik dergilerinin okur 
köşelerine karikatürler gönderdim. İlk ka-
rikatürüm; 1976 yılında “Hey” dergisinde 
yayınlandı. Önceleri bir hobi olarak baş-
layan karikatür ilgisi sonra tutkuya dönüş-
tü. Öğrencilik yıllarımda resim dersinde 
başarılı idim. Karikatür de resim ile yakın 
ilgili olduğu için karikatüre yönelmem ko-
lay oldu.

A.K.USLU: Çalışmalarınızda bu dü-
zeye gelmenizde muhakkak gayretleri-
nizin önemi çok. Bunun yanında  size 
yardımcı olanlar, yol gösterenler  oldu 
mu?

U. PAMUK: Şüphesiz yardımcı olanlar 
oldu. 1978 yılında Tan Oral’ın tavsiyeler-
le dolu bir mektubu bana büyük bir ce-
saret vermişti. Nezih Danyal’ın, Çorum-
Haber’den Mehmet Yolyapar’ın büyük 
desteklerini gördüm. Mizah dergilerinde-
ki ünlü çizerlerimizin sayfalarına, özel-
likle; Semih Balcıoğlu, Oğuz Aral, Raşit 
Yakalı’nın yönettiği köşelerindeki eleştiri-
lerine, yönlendirmelerine ve tavsiyelerine 
uymaya çalıştım.
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A.K.USLU: Etkilendiğiniz ustalar da 
olmuştur muhakkak, değil mi?

U. PAMUK: Tan Oral, Semih Balcıoğlu, 
Musa Kart ve diğer ünlü çizerlerimizden 
etkilendim. Bu çizerlerimizi dikkatle takip 
ettim, hâlâ da ediyorum.

A.K.USLU: Dünya mizahı ile Türkiye 
mizahı arasında bir karşılaştırma yap-
manızı istesem. Örneğin; çizerlerimiz 
ile dünya çizerleri arasındaki farklar ya 
da benzerlikler, sizce nelerdir?

U. PAMUK: Türk mizahı dünya mizahın-
da övünebileceğimiz bir yere sahip. Bun-
da bizim köklü bir mizah geleneğimizin  
olmasının  büyük payı olduğunu düşünü-

yorum.
Bence çizerler arasındaki ben-

zerlik ya da farktan ziyade işle-
nen temalara baktığımızda on-
larda; toplumun mekanikleştiğini 
dolayısıyla konuların bu bağ-
lamda seçildiğini görüyoruz. Biz 
de ise insan hakları , yoksulluk 
gibi temalar işlenmektedir.

A.K.USLU: Bir karikatürcü 
olarak sizin etkilendiğiniz bir 
karikatür var mı? Hani şu an 
bile aklınızda olan...

U. PAMUK: Fransız çizer TİM’ 
in bir karikatüründen çok etkilen-
miştim. Vietnamlı bir kadını çiz-
mişti. Kadının gözleri uçak göz-
yaşları ise bombalar idi. Hatta o 
karikatürü hep saklarım. 

A.K.USLU:  Onun bir kopyasını alabi-
lir miyiz? Okuyucularımızla paylaşmak 
için...

U. PAMUK: Tabi vereyim.

A.K.USLU: Bugüne kadar ne tür et-
kinliklere katıldınız, mizah ve karikatür-
le ilgili? Buralarda yaşanan her dakika 
birer hatıradır ama içinden bizimle pay-
laşabileceğiniz bir hatıranız var mı?

U. PAMUK: Bir çok karma sergiye ka-
tıldım. Bir anımı anlatacak olursam, 
Elbistan’da ilk karikatür sergisini ben aç-
mıştım. İlk sergim de sigara konulu idi. 
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Bir yıl sonraki ikinci sergim ise “ELPİStan 
değil, ELMİStan olsun” başlığında idi ve 
çevre konusunu işlemiş-
tim. Sergiyle ilgili haberi 
ertesi gün, yerel gaze-
tede okuduğumda çok 
gülmüştüm. Haberde, 
“Sigara konulu sergiden 
ibret aldık.” denilerek bir-
kaç cümle ile övülüyor-
dum. Oysa sigara konu-
lu karikatür sergisini tam 
bir yıl önce açmıştım. 
İşin ilginci haberi yazan 
gazeteci yeni sergimin 
açılışına da gelmişti.

A.K.USLU: Bir de ka-
rikatür yarışmaları var. 

Biliyorsunuz karikatürcüler arasında 
da bu konu değişik şekillerde değer-
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lendirilir. Siz karikatür yarışmaları ile 
ilgili nasıl bir düşünceye sahipsiniz?

U. PAMUK: Yarışmalar; çizerleri teşvik 
etmesi açısından olumlu. Ayrıca bu yarış-
malarda  (özellikle yurt dışı) kendimizi kı-
yaslama olanağı buluyoruz. Sonra albüm 
haline  geliyor. Bu da olumlu. Ancak; bu 
yarışma ve şenlik sergileri birkaç büyük 
il ile sınırlı kalıyor. Bir de karikatürü pek 
tartışmıyoruz galiba. Oysa bu etkinlikler-
de karikatürün  sorunlarını, örneğin; tek-
rar edilen karikatürler, telif hakları, karika-

türün yaygınlaştırılması ve kendimizi 
nasıl aşabileceğimiz gibi bir çok 

konular panallerle tartışılsa, 
kitap haline getirilse sanı-
rım daha amacına ulaşır.

A.K.USLU: Anlıyorum. 
Peki karikatür sergileri-
nizboldu mu? Kişisel ya 
da karma. Sizce serginin 

amacı nedir?
U. PAMUK: İki kişisel sergim 

oldu ve çeşitli karma sergilere katıldım. 
Amacıma ulaştığımı söylemek ne yazık ki 
zor. Çünkü geniş halk kitlelerine ulaşmak 
amacındayız. Bunda da en büyük sorun; 
insanlar bilinçli olarak sanattan uzak tutul-
maya  çalışılıyor. Ve sanat etkinliklerinin  
üst yapıda kalması isteniyor ve sanatçının 
sanatı hobi düzeyinde kalsın isteniyor. 

A.K.USLU: Karikatürleriniz nerelerde 
yayınlandı?

U. PAMUK: Bir çok mizah dergisinde 
çizgilerim yayınlandı. Geçtiğimiz yıllarda 
Çorum Haber’de çiziyordum. Şimdi ise 
Merhaba gazetesinde karikatür köşesi 
yapıyorum. Karadeniz Gazetesi Taka Mi-
zah Sayfası’nda zaman zaman çizgilerim 
yayınlanıyor.

A.K.USLU: Albüm, kartpostal ve bu-
nun gibi çalışmalarınız oldu mu? Ha-
len devam eden benzer çalışmanız var  
mı?
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U. PAMUK: Henüz yok ama düşünüyo-
rum.

A.K.USLU: Yurt dışında bir çalışma-
nız var mı?

U. PAMUK: Yurt dışındaki şenliklere, 
yarışmalara katılmaya çalışıyorum.

A.K.USLU: Karikatür yayınları var, 
bunları değerlendirir misiniz? Yani bu 
çalışmaların politik toplumsal, sosyal, 
sanatsal işlevleri ve etkileri nelerdir?

U. PAMUK: Karikatür yayınlarımız, al-
bümler, dergiler ve kart olarak daha fazla 
sayıda yayınlansa şüphesiz daha iyi ola-
caktır.

A.K.USLU: Aslında mizah dergileri-
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miz iyi bir tiraj yakalamıştı ama düşüş 
yaşanıyor. Acaba bunun nedeni  nedir? 
Bununla birlikte beğenerek izlediğiniz 
mizah dergisi, yazarı, çizerleri kimler-
dir öğrenebilir miyiz?

U. PAMUK: Mizah dergilerindeki tiraj dü-
şüşünün nedeni bence; birbirlerinin aynı 
olması, sadece öğrencilere hitap etmesi, 
bir de insanlar artık ne yazık ki okumuyor. 
Sadece seyrediyor. 

Leman dergisini takip ediyorum. 
Gani Müjde, Metin Üstündağ ve Nihat 

Genç’i yazar olarak, Bahadır Baruter’i, 
Ender Özkahraman’ı çizer olarak beğe-
niyle izliyorum. 

A.K.USLU: Günlük gazete karikatür-
leri ile bant karikatürleriyle ve çizgi ro-
manlarla ilgili düşünceleriniz nedir?

U. PAMUK: Günlük gazete karikatürü, o 
günki güncel olayı işlediği için etkilidir. Si-
yasi yaşama olumlu katkıları vardır. Artık 
her gazete bir siyasi karikatür çizerine ih-
tiyaç duymaktadır. Bant karikatürde de bu 
işi en güzel şekilde yapan usta çizerlerimiz 
vardır. Çizgi romanı ise artık bir endüstri 
olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. 
Özellikle televizyonların, bilgisayarların, 
çizgi filmi, çizgi romanı kolaylaştırdığı ve 
internetin de her şeyi etkisi altına aldığını 
düşünürsek karikatürlerimizi de bu dünya-
ya nasıl adapte ederiz diye düşünmeliyiz.

A.K.USLU: Çizgi film ile karikatür ara-
sında sizce bir ilişki var mıdır? Çizgi 
film ile ilgili gözlemleriniz nelerdir?

U. PAMUK: Çizgi film ile karikatür direkt 
ilişkilidir. Sanırım çizgi film yapmak için 
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iyi bir alt yapı yani stüdyo filan gereklidir 
diyorum, biz de bu kadar çok ve güçlü 
çizerler olmasına rağmen çizgi film yapıl-
madığına göre...

 Amerika ve Japonya’ da  çizgi filmin ge-
lişmiş olması ki  karikatür oralarda sine-
malarda  da kullanılmaktadır. Olanakların 
mevcut olmasındandır. Dilerim kısa bir 
zamanda bizde bu olanaklara kavuşuruz.

A.K.USLU: Bugün televizyonların eğ-
lence ve güldürü programlarında yazar 
olarak karikatüristleri ve mizah dergi-
lerinden tanıdığımız mizah yazarlarını 
görüyoruz.  Buna ne dersiniz?

U. PAMUK: Bunu olumlu buluyorum. 
Çünkü dikkat ederseniz; bu programlarda 

çok güzel komediler izle-
mekteyiz. Hatırlarsanız 
önceleri komedi diye bil-
dik fıkralar canlandırılırdı. 
Biz de komedyenlerin bu 
kabızlıklarına gülerdik. 
Şimdi çok şükür onlardan 
kurtulduk. Daha nitelikli 
komedi programları izli-
yoruz. Bence karikatür-
cüler diğer sanat dalların-
daki sanatçılarla birlikte 
güzel çalışmalar yapabi-
lirler. Kendimizi aşmalıyız 
diyorum.

A.K.USLU: Klasik so-
rumuzu sorarak soh-

betimizi noktalayalım: Varsayalım ki 
elinizde sihirli bir değnek olsa, karika-
türle ilgili ne yapmak isterdiniz?

U. PAMUK: Elimde bir sihirli değneğim 
olsaydı dünyadaki tüm çizerlerin önüne 
teknolojinin bütün imkânlarını sererdim.

A.K.USLU: İlave etmek istediğiniz bir 
şey var mı? 

U. PAMUK: Karikatür virüsünü tüm in-
sanlara bulaştıralım, diyorum.

A.K.USLU: Ben çok teşekkür ediyo-
rum. Vaktinizi ayırdınız, düşüncelerini-
zi, karikatürlerinizi bizlerle paylaştınız. 

U. PAMUK: Ben teşekkür ediyorum. 
Dostlukla kalın.
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UĞUR PAMUK’UN ALBÜMÜNDEN

Uğur PAMUK ve rahmetli Semih BALCIOĞLU (1993)

Katıldığı bir karikatür yarışmasında kazandığı ödülü alırken (Çorum-1991)
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lebelüp
ŞİMŞİR TERSBAKAN

Manevi güzellik deyince benim 

aklıma sevgi geliyor ama 

temizinden pakından bir sevgi. 

Hani siyasilerin seçmen sevgisi 

üçkağıtçıların para sevgisi gibi 

olmayanından. 

H 
anımefendiler beyefendiler, 
bugünkü konumuz güzellik. 
Hani “ben güzele güzel de-

mem, güzel benim olmayınca” derler ya, 
işte onu açacağız. Yine üçe böleceğiz ve 
tarzımızı koyacağız ortaya. Neyi mi üçe 
böleceğiz? Tabii ki güzelliği ve güzelleri. 
Bakın bu iki kelime önemli; bir güzellik, 
iki güzeller. Güzeller tam benim kalemim 
hemen bölerim üçe, güzellik ise biraz fel-
sefi, benim gibi matematiğe dayalı yazılar 
yazan birisi için biraz zor olacak ama ben 
zoru severim. 

Bakın şimdi güzelliği üçe ayıralım. Me-
kan güzelliği, manevi güzellik veeee bula-
madık üçüncüyü. Durun hemen işletelim 

makinayı. Ne olabilir üçüncü güzellik. De-
dim ya matematiksel bir köşede bu konu 
zor olacak zooor. Hah buldum insan gü-
zelliği. Biraz zorlama oldu ama yine de 
bizi bozmaz. Bakın aslında çok geniş bir 
konu hatta her biri başka bir konu.

Güzelleri de ayıralım üçe sonra başla-
yalım güzelliği detaylandırmaya. Güzelleri 
ayırmak kolay. Nasıl mı? Bakın şimdi. Asil 
güzeller, hafif güzeller ve fiziki güzeller. 
Askerlikte bir arkadaşım vardı. Adı Yıldı-
rımdı. Has mı has Rize’li. O şöyle ayırırdı 
güzelleri; askerliğimizin başladığı günler-
de esmerler, sarışınlar ve kumrallar, as-
kerliğimizin son günlerinde ise karşıdan 
seyredilecek güzeller, beraber olunacak 

GÜZELLİK
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güzeller, kaçılacak güzeller. Bak o günleri 
hatırladım, Yıldırım çok yol katedmişti 
çoook. 

Evet dönelim biz güzelliğe. Me-
kan güzelliği malum. Güzel ev, 
güzel dağ, güzel yol v.b. 
her güzellikte olduğu 
gibi bu da görecelidir. 
Mesela benim beğendi-
ğim evi eşim beğenmez. 
Laf aramızda bizim eşimle 
böyle bir diyaloğumuz var. 
Genelde zıt düşünüp didişi-
yoruz. Sonra ortanın biraz be-
nim tarafımda buluşuyoruz ya 
da ben öyle sanıyorum. Eee 
tabii ki yemyeşil bir ormanın 
kıyısında, akan küçük bir 
derenin kenarında te-
miz ve güzel bir ev ha-
yal ederseniz herkes 
beğenir ve güzel der. 
Ama işte bu maharet 
değil. Şehrin göbeğin-
de, gürültünün orta-
sında, otuz daireli bir 
apartmanda seksen 
metrekare bir eve gü-
zel diyebiliyorsanız yaşadınız. 
Demek ki mutlusunuz. Hakikaten 
imkanlara ve hayallere bağlı mekan 
güzelliği.  

Manevi güzellik ise başlı başına bir konu 
aslında yaz babam yaz. Konu geniş, yer 
geniş, beyin geniş. Ama biz özetleyelim.
Çünkü daha güzeller var değil mi? Manevi 
güzellik deyince benim aklıma sevgi ge-
liyor ama temizinden pakından bir sevgi. 

Hani siyasilerin seçmen sevgisi üçkağıtçı-
ların para sevgisi gibi olmayanından. İşte 
o sevgi atıyor bence manevi güzelliğin te-
melini. Bizde bu manevi güzellik temelin-
den sarsılmış. Nasıl mı? Başta siyasiler, 
benim köylüm, benim işçim, benim me-
murum var ya. Bunlar dilden dökülenler 
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ve tek doğru kelime var içinde “benim”.  
Neden mi, onlar hep benimi düşünüyor-
lar. Önce ben diyorlar da ondan. Güzelliği 
aramıyorlar ki bulsunlar. Onlar için güzel-
lik iktidar, gidebildiğince. Manevi güzellik 
İlahtan başlar sonra da insana akar. Ama 
gel gör ki kalmamış artık bizde. Ne ila-
hı seven var ne de insanı. İlahı sevdiği-
ni söyleyenin sevgisi bile sınırlı. Sadece 
kendilerini seviyorlar. Diğerleri sadece 
diğerleri onlar için hatta birsürü hata içer-
sinde olan diğerleri. İnsanı seven de ta-
mamen duygusal, ya dolara bağlı sevgi 
ya da menfaate. Hani o karşılıksız aşklar, 
hani o tertemiz temelinde sadece duygu 
olan sevgiler yok artık.

Ee işte böyle giderken muhabettimiz, 
zor bulduğumuz ama isabet buyurduğu-
muz insan sevgisine geldik. “Yaradılanı 
severim, yaradandan ötürü” der bizim kül-
türümüz. Amaaaa şimdilerde değişti bu. 
“Yaradılanı severim, cebindekinden ötürü” 
haline geldi. İnsanlıktan ve insan hakla-
rından bahseden bir dünya insan ve millet 
var. Hatta Avrupa ve Amerika tam insan 
hakları savunucusu. Sen yıllarca sömür-
geleri sömür, sen yıllarca kızılderelileri 
soykırıma uğrat ve bugün insan hakların-
dan bahset. Hadi sadete geldiler diyelim. 
Ama bugün de farklı değil. Uyduruktan 
mazeretlerle tüm dünya üzerinde oyna-
nan oyunu herkes görüyor ama ses yok.  
Afganıstan da insan hakları tamam, Irak 
zaten insan hakları için örnek ülke. Neyse 
insana sıkıntı geliyor yaaa. Yazmaktan da 
nefret edeceğim nerdeyse. 

Gelelim renkli ve magazin kısmına. Bir-
de güzeller var. Hani işin felsefi ve siyasi 

boyutunu unutabileceğimiz nokta. Güzell-
leeer. Dedik ya asil güzeller, hafif güzeller 
veee fiziki güzeller.

Baktığınızda saygı duyduğunuz, yaklaş-
maktan çekindiğiniz, her adımında sami-
miyet olan ve gülüşünde bile saygı akan 
güzeller. İşte asil güzeller onlar. Onlar da 
kadın, onlarda dişi ama saygın ve gerisi 
onlarda gizemli.

Bir de baktığınızda vücudunuzda ve 
beyninizde hareketlerin başladığı, kendi-
lerini güzel sanan ve sergilemekten büyük 
zevk alan göğüsleri ve kalçaları endamlı 
ve iri ama beyinleri alabildiğince itici ve 
küçük yaratıklar. Yani hafif güzeller. Bu 
modeller için güzellik makyaj ve dekolte, 
en uygun görüşme ortamı lüks bir restau-
rant ve yatak odası. Saygınlık ise ağzının 
suyu akan erkekler. 

Fiziksel güzeller de var tabi. Bunlar da 
aslında kendi arasında ayrılıyor ama şim-
dilik ayırmayacağız. Bunlar özene bezene 
yaratılmış güzeller. Herkes için güzeller. 
Gözleri, kaşları, göğüsleri, vücudları, par-
makları ve her şeyleri herkese göre güzel-
dir. Bunların hem asil olanları hem de hafif 
olanları vardır.

Dikkat ettiniz mi farkında olmadan gü-
zellerden bahsederken sadece kadınlar-
dan bahsettik. Eee bu dünyada güzellik 
onlara mahsus. İşin kaçılmaz gerçeği de 
bu. Onlara minnettarız bize bu duyguları 
yaşattıkları için. 

Uzatmayalım, güzelliğiniz güzel, güzel-
leriniz asil olsun. Bir daha ki sayıda yeni 
bir konu ve yeni ayrışımlar var. Bilgisaya-
rımız da beynimiz de müsait. Hadiiiii bay 
bay.
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