




1ocak/09 yıl: 1 sayı: 8

editör’den
HAKKI USLU

SAHİBİ 
Mehmet Fevzi Yeniçeri

w
GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Abdülkadir Uslu

w
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Hakkı Uslu

w
YAYIN VE DANIŞMA KURULU

Ertan Gürgün
Hasan Erçelebi (Dr.)

Hasan Kallimci
İsmail Yakıt (Prof. Dr.)
Mesut Köseoğlu (Dr.)
Muharrem Ök (Dr.)

Musa Varlıoğlu
Mustafa Tatçı (Dr.)

Sabri Uslu (Prof. Dr.)
Şerif  Kutludağ
İbrahim Aydın

w
TASARIM&WEB

Hakkı Uslu

w
www.bizdergi.com

e-posta: bizdergisi@gmail.com
msn: bizdergisi@hotmail.com

w
Kapak Fotoğrafı: Kızılcabölüklü 

Bir Güzel Nezahat Tatcı

w
BİZ, yaygın süreli e-dergidir. Gönderilen 

yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. 
Yayın kurulu yazılarda değişiklik yapabilir. 
Gönderilen eserlerin telif hakkı eser sahi-
bine aittir. “BİZ DERGİSİ adı anılmadan 

alıntı yapılamaz.
www.bizdergi.com

Yeni yılın ilk sayısıyla huzurlarınızdayız. 2009’un önceki yıllar-
dan daha güzel geçmesi, hepinize sağlık, mutluluk ve başarı 
dolu günler getirmesi dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. 

Bu sayımızda da güzel ve zengin bir içerik sizleri bekliyor. Prof. 
Dr. İsmail Yakıt hocamızın ebced hesabıyla düştüğü tarihler 
Ocak ayındaki önemli olayları, doğumları, ölümleri hatırlatıyor 
her zaman olduğu gibi ve yine değerli Hocamız Dr. Mustafa Tat-
cı, bir gönül eri Hacı Bayram-ı Veli’yi tanıtmaya devam ediyor 
Yunusça köşesinde. 

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz diğer bir yazı da sosyolog 
Yüksel Marım’ın, Kızılcabölük’te kurulan dokuma kooperatifle-
rini ve dokumacılığın inişli çıkışlı serüvenini 1950 li yıllardan gü-
nümüze ele aldığı “Kızılcabölük’teki Dokuma Kooperatiflerinin El 
Dokumacılığına Etkileri” isimli makalesi. Sayın Yüksel Marım’ı 
bu güzel çalışması için kutluyoruz.

Dergimizin en beğenilen bölümlerinden biri olan “Mozaikten 
Kareler”de yine birbirinden güzel fotoğraflarıyla yer alıyor İb-
rahim Aydın. Ayrıca, her sayımızda bizleri onurlandıran değer-
li isimler Hasan Kallimci, Kenan Kalecikli, Şerif Kutludağ, Fuat 
Ovat, Ahmet Sarı, Çağrı Gürel, Arif Bük, Erhan Tığlı da yeni ya-
zıları, şiirleri ve öyküleriyle sizlere ulaşıyor.

Dergimize gelen çalışmalar her geçen gün artıyor ve büyük 
bir keyifle sayfalarımızda yayınlıyoruz. Sizler de çalışmalarını-
zı gerek msn adresimizden gerek internet sitemizden gerekse 
e-posta yoluyla dergimize ulaştırabilirsiniz. 

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi okumalar...
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çınaraltı
MEHMET FEVZİ YENİÇERİ

          Kaldırımların genişliği medeniyeti 
gösterir, kaldırımlar ne kadar insanla-

rın yürümesi için yeterli genişlikte ise o 
kadar medenidir o toplum. Geniş kaldı-
rımlarsa o toplumun medeniyetsizliğinin 

en büyük göstergesidir 

“ “

K aldırımlar denince benim ak-
lıma hep Necip Fazıl gelir ve 
onun o muhteşem şiiri. Ca-

nım sıkıldıkça bu şiiri okurum. Kaç defa 
okudum ben bile bilmiyorum. 1938 basımı 
babamdan kalan bir kitaptan okurum. O 
kitabın kahverengi kalın kabı ve cildi bana 
ayrı bir haz verir. Beni eskilere götürür ve 
o zamanlarda yaşamayı hayal ederim. 
Kimbilir belki bugünün karmaşasına,  tek-
nolojisine ve tarzına bir isyan gibi o günle-
re dönerim hayal edebildiğimce. 

Şiirin mısralarında gezerken gözüm, 
gönlümü bir huzur alır. Rahatlarım ve unu-
turum bugünü. Bazen ağlamak isterim, 
bazen da bu mısraları yazana hayranlık 
duyar kendimden geçerim.

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi;
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

Bir dörtlük ama çoook geniş bir dörtlük. 
Her okuyuşumda başka şeyler hissede-
rim. Kimi zaman annemi hatırlatır bana. 
Kimi zaman ömrümün çilelerini. Bazen 
içimde gizlediğim beni. Bazen de taşların 
sessizliğindeki beynimde çınlayan sesi. 
Her okuyuşumda ruh halime göre hisse-
derim. 

Evet işte benim kaldırımlarım. Ama 
geçenlerde internette bir yazı okudum. 
Yine kaldırımlardan bahsediyordu. Necip 
Fazıl’ın kaldırımlarından çok uzak, fark-
lı bir dünyanın kaldırımlarından. Yazının 

KALDIRIMLAR
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özü “Kaldırımlar medeniyetin 
göstergesidir.” diyordu. Kaldırım-
ların genişliği medeniyeti gösterir, 
kaldırımlar ne kadar insanların 
yürümesi için yeterli genişlikte ise 
o kadar medenidir o toplum. Ge-
niş kaldırımlarsa o toplumun me-
deniyetsizliğinin en büyük göster-
gesidir diyordu. 

Bana oldukça ilginç geldi. 
Okudukça gördüğüm ülkeleri 
düşündüm. Ve memleketimizi. 
Almanya, Hollanda, İtalya geçti 
aklımdan. Gezinti yerleri ve alış-
veriş merkezlerinin bulunduğu 
caddeler hariç kaldırımları insan-
ların yürüyebileceği genişlikteydi.  
Araç park yerleri kaldırımlarla iç 
içe bir uyum içersindeydi.

Ülkemiz geldi gözümün önü-
ne ve bizdeki kaldırımlar. Beledi-
yelerin seçimler öncesindeki en önemli 
kullanım aracı kaldırımlar. Döşemeleri her 
seçim döneminde değişen kaldırımlar. 
Genişlikleri kullanım amaçlarına göre de-
ğil de o dönemin ruh haline göre yapılan 
kaldırımlar.

İlk anda bana çok saçma gelen “Kal-
dırımlar medeniyetin göstergesidir.” sözü 
kafamda biraz daha şekillendi. Daha bir 
anlamlı geldi. Necip Fazıl’ın şiirinin dü-
şündürdüklerini olmasa da çok farklı bir 
pencereden çok farklı düşünceler geçti 
aklımdan. Taşların bir medeniyeti anlat-
ması gibi. Cansız, bedensiz  ve soğuk 

olsa da bir şeyleri anlattığını düşündüm.

Sanırım düşünmemiz gereken çok şey 
var. Bize ilk anda anlamsız gelse de ince 
düşünüp, değerlendirip sonuca gidebile-
ceğimiz çok şey var. Amacım kesinlikle 
Avrupa ile ülkemizi karşılaştırıp, onların 
medeniyetini övmek değil. Sadece insan-
ca düşünüp, insan için bir şeyler yapma-
nın gayretini taşıma sorumluluğu edin-
mektir. Eğer bu tarzda düşünebilirsek, 
kaldırımlarımız da, yaşadığımız ev de, 
arkadaşlarımızla konuşmalarımız da ken-
diliğinden ve doğru olarak şekillenecektir 
diye düşünüyorum. 
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özüstü
ABDÜLKADİR USLU

K öye dönüş yani insanlardaki 
köyüne özlemin oluşum nedeni 
nedir acaba? Bunun için kent-

leşmedeki çarpıklıklar nasıl bir rol oyna-
maktadır?

Baktığımızda; kentleşmenin, üretimde 
yenilenmenin, sosyal yapıda değişimin ve 
nüfus hareketliliğinin yoğun bir şekilde ya-
şanmasını beraberinde getirdiğini görüyo-
ruz. 

Örneğin, sokaklar, yaşanabilir alanlar için 
çok önemlidir. Ulaşım için kullanılmaktan 
öte, çocuklar için birer oyun alanı, komşular 
için ortak kullanım alanları ve hepsinden öte 
büyükler ve küçükler için yüz yüze gelinen 
sosyal ilişkileri yönlendiren alanlardır. Çok 
değişik sokak şekilleri ortaya çıkmıştır za-
manla: Sadece yayalara açık sokaklar. Sos-
yal aktivitelerin yoğun olduğu sokaklar. Üstü 
kapatılarak alışveriş merkezi haline getiril-
miş kapalı sokaklar bunlardan birkaçıdır. Bir 
de bildiğimiz tarihi yapısını, geçmişini içinde 
barındıran, hatıralarıyla ayakta duran temiz, 
bakımlı, saf, araçları da yayaları da birlikte 
kucaklayan ve bir anlamı olan sokaklar.

Kentleşmeyle birlikte göç hareketleri de 
artmaktadır. Dolayısıyla farklı kültür yapı-
larına ve farklı alışkanlıklara sahip insanlar 
daha yoğun bir şekilde bir arada yaşamak 
zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Artık o kente özgü kültürel-geleneksel yapı 
değişmekte ve insanlar aynı kültürü pay-
laşmak değil şartların oluşturduğu ortak 
kültürü paylaşmak zorundadır. Eğer kişi-
ler geleneksel kültürlerini yaşamakta ısrar 
ederse bu bir tezat olarak ortaya çıkmakta 
ve çatışmalara-huzursuzluklara yol açmak-
tadır. Oysaki kendi kimliğini koruyarak ortak 
kültüre ayak uydurmak gerekmektedir. Bu 
önemli bir noktadır. Kültürel boşluk hem ne-
siller arasında bir boşluk oluşturmakta hem 
de kent kültürünü temelsizleştirmektedir.

Çok katlı binaların artması, kaçak yapı-
laşma gibi fiziki sorunlar da önemlidir. Bun-
ların önlenmesi için gerekli önlemler de alın-
malıdır( Belediyeler yeterli arsa üretebilmeli, 
Planlama hızla tamamlanmalı, İmar planları 
geleceği kapsar düzeyde olmalı, bürokrasi 
azaltılmalı, proje vb. maliyetler düşürülmeli, 
vb.).

SAHİPSİZ BELDELER

Üretim tarzının ev ve küçük 
imalathanelerden kurtulup fabrika 

ortamına taşınamaması, tekil üretimden 
çoğul üretime geçişin sağlanamaması bu 
durumdaki beldelerin geleneksel üretimle 
modern üretim arasında sıkışıp kalmasına 

neden olmuştur.  

“ “



7ocak/09 yıl: 1 sayı: 8

Bu ve benzeri sıkıntıların oluşturduğu 
karmaşa bence insanların köyüne olan öz-
lemini artırmaktadır. 

Ancak kentlerle etkileşimin büyük oldu-
ğu beldelerde, arada kalmanın sıkıntısı ya-
şanmaktadır. Köy olmaktan kurtulmuş ama 
kentleşememiş beldelerde yukarıda bah-
settiğim değişimlerin doğum sancıları yaşa-
nırken, kentleşmenin sahibi aranmaktadır. 
Eğer doğru doğum ehil ellerde gerçekleştiri-
lemezse, değişimler doğru yönlendirilemez-
se karşımıza sorunlar yumağı çıkmaktadır. 

Öyle ki; Üretim tarzının ev ve küçük ima-
lathanelerden kurtulup fabrika ortamına ta-
şınamaması, tekil üretimden çoğul üretime 
geçişin sağlanamaması bu durumdaki bel-
delerin geleneksel üretimle modern üretim 
arasında sıkışıp kalmasına neden olmuştur. 
Sosyal yapıdaki homojenlik bozulmuş, bu-
nunla birlikte ilişkiler ve toplumsal birliktelik 
çöküntü yaşamaktadır. Öte yandan, gele-
neksel geniş aile yapısı değişmiş ve sosyal 
sınıflar arasındaki ayrımlar netlik kazanmış-
tır. Bir yandan da üretimde iş bölümü ve 
uzmanlaşmanın gerektiği alanlar artmıştır. 
Diğer taraftan da nüfus hareketliliği artmış 
göç alışlar ve göç verişler çoğalmıştır. İşte 
bu nedenlerle bu ve benzeri değişimler es-
nasında beldeye sahip çıkacak bir yerel yö-
netime ihtiyaç vardır. 

“HABİTAT II Türkiye Ulusal Raporu ve 
Eylem planında yaşanabilirliğin nitelikleri 
konusunda kent kimliğinin korunarak geliş-
mesinin öne çıkarıldığı görülmektedir:

• “Yeterli alt yapı, hava ve su kalitesi, 
gürültü kontrolü, temizlik gibi, yeterli sağlık 
koşulları ve çevresel niteliklerin sağlanması 
ile insanların yaşam ve sağlık hakkının ko-
runuyor olması,

• Evde, işyerinde ve kamusal alanda, her 
daim başta kadın ve çocuklar olmak üzere, 

tüm insanların emniyet ve güvenlik içinde 
olması,

• İnsanların zaman ve mali bütçelerinin 
etkili kullanımının randımanlı kent formu, 
kent ve işyerleri arasında anlamlı mesafe-
ler, nitelikli ulaşım ve kamu taşımacılığı ile 
sağlanıyor olması; yolların araçların ege-
menliğine terk edilmemesi, yaya öncelikle-
rinin korunmuş olması,

• Sağlık, eğitim, ulaşım ve iletişim alan-
larını da içermek üzere kamusal alan mel 
ve hizmetlerinin, başta özürlü, korunmasız 
ve mahrum kalmış bireyler olmak üzere tüm 
insanlar için kolay ve hakça erişilebilirliğin 
ve varlığının sağlanıyor olması,

• Manevi, tarihi ve kültürel anlamı bulu-
nan yapı, bölge ve yaşam pratiklerinin ko-
runması,

• Yerleşim estetiğinin, sanat, mimari, kent 
tasarımı ve planlaması alanlarındaki gele-
neksel, yerel, modern ve diğer stillerdeki 
gelişmeleri dikkate alınan ve bunlar arasın-
da müzakere sonucu oluşmuş bir dengeyi 
gözeten bir yöntemle oluşması,

• Sosyal bütünleşmeyi güçlendiren ve 
yaşam biçimlerine farklılıklara, kültürel kim-
liklere ve diğer insanların haklarına saygıyı 
geliştiren, insanlar arasında ve o yerleşim ile 
dünya arasında etkileşimi sağlayan şebeke-
lerin artırılması ve geliştirilmiş olması.”1

Demek ki bir beldenin; hem gelişiminin 
hem de değişiminin sağlıklı yapılanmasını 
sağlamak için yerel yönetimin beldeye sa-
hip çıkması şarttır. 

Çünkü sahipsiz beldeler yetim çocuklara 
benzer. 

________________________________

1 Kentleşme ve Kentlileşme (Sayfa:33-34)-
Erol KAYA-2007-Okutan Yayıncılık-İstanbul
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yakut’tan tarihler
PROF. DR. İSMAİL YAKIT

OCAK

Ahmet Ateşer’in Vefatına Tarihtir: 28.Ocak.1968
Ateş Ahmet lakaplı yerinde durmaz bir ihtiyar
Göçüp ahirete o, kavuşmuş rahmet-i Mevlâ’ya

Ufak tefek görünüşlü ama çok zekiydi
Doksan altı yıl hayat sürerek kavuşmuş Hüdâ’ya

Dört cihetten gelen kıvılcımlar söyler tarihini:
“Bu yıl, Ateş Ahmet de vefât etti göçtü ukbâya”
1964+4=1968

Ninem Rukiye Yakıt’ın Vefatına Tarihtir: 30.Ocak.1970
Kocaahmetoğlu Muhtar Yakup’un zevcesi
İşitip “ırcı’î” emrini hemen teslîm oldu
Geldi üçler dediler torununa şu tarihi:
“Rukiye Hanım gülzâr-ı cennet’de mukîm oldu”
1967+3=1970

Muammer Öngören’in Vefatına Tarihtir: 10.Ocak.1974
Hak rahmet eylesin yirmi bir yaşında bir sporcuydu
Muammer dendi amma gitti, muammer olamadan
Geldi bir zât teessürle söyledi tarih Yakut:
“Gitti ahirete eyvâh!, gençliğine doyamadan”
1973+1=1974

Fatma Şenlikçi’nin Vefatına Tarihtir: 01.Ocak.1976 
“Karahisarlı Nine” diye meşhurdu gitti
Bir Osmanlı kadınıydı âlem-i fenâda
Geldi bir zat duayla söyledi tarihini:
“Ya Hâlik! Fatma Şenlikçi şen olsun ukbâda”
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İsmail Ulubaşoğlu’nun Vefatına Tarihtir: 22.Ocak.1983
Karakuzuların İsmail amca da gitti vâh!
Dilerim mahşerde Mevla saçar ona nurunu
Geldi bir zât duayla söyledi tarihi Yakut:
“Af ede El-Aliyy, İsmail Ulubaşoğlu’nu”
1982+1=1983

Kazım İlem’in Vefatına Tarihtir: 28.Ocak.1982
Bir iş kazasıyla göçüverdi
Rahmet etsin ona dâim İlâh
Hüzn ile yazdı Yakut tarihi:
“Kazım İlem vefât etti eyvâh!”
1982

Hacı Hamza Türkmen’in Vefatına tarihtir: 22.Ocak.1986
Tavas’ın eşrafından âlim
Bir zattı vâh gitti ukbâya

Beyitle düştü bir tarihi
Yürüdüğü vakit Mevlâ’ya

El-Hac Hamza Türkmen gitti
Bu sene cennetü’l-a’lâ’ya
1987-1=1986

Bayram Deligöz’ün Vefatına tarihtir: 04.Ocak.1987
Denizli’de yıllarca bakkallık eylemişti
Dürüstlük onun ilkesi olmuştu her yerde
Hemşehrisi Yakut  söyledi bir güzel tarih:
“Bayramı bayram eyleye Bayram Bey, mahşerde”
1407 H.                                               1987

Hasan Şibir’in Vefatına Tarihtir: 26.Ocak.1989
Doğru sözlü dürüst bir esnaftı, rıhlet eyledi
Hakşinas biriydi almazdı mazlûmun âhını
Geldi iki dost duayla söyledi tarihi Yakut:
“Affeyle Ya Hafîz! Hasan Şibir’in günâhını”
1987+2=1989

Komiser Aydın Bilginan’ın Şehâdetine Tarihtir: 24.Ocak.1994
Ablamın damadı Komiser Aydın Bilginan da vâh!
Gencecikken gitti, görmedi hiç yazını, güzünü

Finlandiya’da Büyük Elçiliğin korumasıydı
Oldu şehit görevine vermişti bütün özünü
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Bir dua ile söyledi Yakut Dayısı tarihi:
“Yâ Muksit! Cennet’te aydın kıl şehid Aydın’ın gözünü”
1414 H.                                         1994

Mehmet Emin Sarıiz’in Vefatına Tarihtir: 30.Ocak.1997
Bağ komşumuz hoş sohbet bir baba dostu daha bugün
Rıhlet etmiş, çevresinde sevdirmişti kendini
Geldi üçler duayla söyledi tarihini Yakut:
“Yâ Bâsıt! Mehmet Emin Sarıiz’in affet zenbini”
1994+3=1997

İsmail Özden’in Vefatına Tarihtir: 01.Ocak.1999
Sempatik bir dost daha gitti vâh!
Rahmet eylesin ukbâda İlâh
Çıktı bir dost söyledi tarihi:
“Öğretmen İsmail Özden eyvâh!”
2000-1=1999

Osman Gevrek’in Vefatına Tarihtir: 17.Ocak.2000
Halazadem Osman Ağabey de irtihal eyledi
Dilerim mağfiretine kavuşur yüce Rahman’ın
İşitince Yakut bir dua ile düşürdü tarih:
“Ya Bakî, Affeyle günahını Gevrekzade Osman’ın”
1421-1= 1420 H.                              2000

Ahmet Merç’in Vefatına Tarihtir: 07.Ocak.2003
Mercanoğlu Ahmet Merç Eniştemiz dünyada
Arzusuna uyup hiç haram safa sürmedi

Çalışıp çabaladı hep helalden kazandı
Bir bağ dikti amma ömrü hiç vefa etmedi

Kaynı Yakut tam söyledi onun tarihini:
“Ya Samed! Bâğ-ı cennet’de mukîm kıl Ahmed’i”
2003

Hasan Kabakçı’nın Vefatına Tarihtir: 19.Ocak.2003
Yirmi altı sene Yukarı mahalle muhtarıydı
Sözü dinlenen bir şahsiyetti o, herkesçe ma’ruf
Çıktı yediler duayla söyledi tarih Yakut:
“Muhtar Hasan’ı affeyle Sen Yâ Vâcid ve Yâ Ra’uf”
2010-7=2003
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Nadire Kubar’ın Vefatına Tarihtir: 08.Ocak.2005
Teyze kızı da gitti âhirete hastalıktan
Çok çekmişti kim atlatamadı bâdireyi
İşitip söyledi Yakut cevher gibi tarihi:
“Göçtü vâh! Afv eder Gaffâru’zünüp Nadire’yi”
2005

Ahmet Aysel’in Vefatına Tarihtir: 10.Ocak.2005
Bir baba dostu daha gitti eyvâh!
O, asla haksızlık yapmazdı ele
“Ah” ile yazdım vefat tarihini:
“Hep mağfiret olsun Ahmet Aysel’e”
1999+6= 2005

Dr. İbrahim Edhem Uslu’nun Vefâtına Tarihtir: 01.Ocak.2007
Emekli doktor, mefluç bir halde yatmıştı yıllarca
Yıl başında hem de Kurban bayramında hicran etti
Fevtini işiten Yakut “eyvâh”la söyledi tarih:
“Doktor İbrahim Edhem Uslu cânını kurbân etti”
1984+23=2007

Fatma Yakıt’ın Vefatına Tarihtir: 02.Ocak.2008
Büyük amcamın zevcesi seksen yedi yaşında
İrtihal etti, Hak ukbâda merhamet eylesin
Geldi bir zat söyledi vefat tarihini yakut:
“El-Musavvir Fatıma Hanım’a rahmet eylesin”
2007+1=2008

Hacı Rasim Doğu’nun Vefatına Tarihtir: 04.Ocak.2008
Hacı Rasim Dayı da irtihal etti
Ukbada Hak onu mağfiret eylesin
Çıktı bir zat Rumî’den söyledi tarih:
“En-Nur, Hacı Rasim’e rahmet eylesin”
1424-1=1423 R.                         2008

Mehmet Ali Gönültaş’ın Vefatına Tarihtir: 24.Ocak.2008
Belediyenin eski zabıtalarındandı
Çok çekti hastalıktan, sekseni aştı yaşı
Vefatını işiten Yakut söyledi tarih:
“Affetsin El-Bâki, Mehmet Ali Gönültaşı”
1429 H.                                  2008
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yunusça
DR. MUSTAFA TATCI

Bilmek istersen sen seni

Cân içre ara cânı

Geç cânından bul anı 

Sen seni bil sen seni

“ “

(Önceki sayıdan devam)

H acı Bayram-ı Veli hilafet ala-
rak Ankara’ya döndüğünde, 
erkanını kurmuş ve bugünkü 

“Augustus Tapınağı”nın bitişiğindeki kendi 
adıyla anılan zâviyede gönül eğitimiyle uğ-
raşmıştır. 

Onun sevgiyi ve bilgiyi esas alan yüksek 
şahsiyeti, tarikatini sağlığında büyük bir 
yaygınlık kazandırdı.

Vücûd birliği felsefesine inanan ve he-
defleri Hakk’ın birliğini anlamak olan Bay-
ramiyye mensupları, “Tevhid-i zat” denilen 
vahdet (birlik) bilincine ulaşabilmek için 
şevk ve muhabbeti telkin ederler. Bu yolla 
gönülde meydana gelen ilâhî cezbe, Hak 
yolcusunu ilâhî sırra eriştirecektir. Muhab-
bet, kulun sadece Allah’ı arzulaması, sev-

giyi Hak sevgisinde toplamasıdır. Herşeyi 
Hak nazarıyla bakarak elde edilen bu sevgi, 
insanı âşık iken maşûk, habîb iken mahbûb 
haline getirecektir. Yine bilindiği gibi cezbe; 
Allah’ın kulunu kendine çekmesinden iba-
rettir. Cenâb-ı Hakk’ın kulu zatına yükselt-
mesi için sâlik (manevî yolcu), her an tevhid 
bilinciyle yaşamalı, her nefesini Hak ile al-
malı, Hak ile vermeli, özetle kainatta herşe-
yin hak katındaki aslını idrak etmelidir. 

Sonuçta tevhid tahakkuk edip vahdet sır-
ları gönülde tecellî edecek ve manâ yolcusu 
ölmeden ölüp Hakk’ın varlığında yeniden 
dirilecektir.

Esasen azametli, celâlli, şevketli, cezbe-
li ve aşklı bir zat olan Hacı Bayram-ı Velî, 
öğrencilerini bu anlayışla yetiştirmiş ve nice 
ölü gönülleri uyandırıp diriltmiştir. O az ve 
öz bir ifadeyle şöyle diyordu:

BİR GÖNÜL ERİ: 

HACI BAYRAM-I VELÎ
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Bilmek istersen sen seni
Cân içre ara cânı
Geç cânından bul anı 
Sen seni bil sen seni

Kim bildi ef’âlini
O bildi sıfâtını
Andan gördü zâtını
Sen seni bil sen seni

Görünen sıfâtındır
Anı gören zâtındır
Gayrı ne hâcâtındır
Sen seni bil sen seni

Kim ki hayrete vardı,
Nûra müstağrak oldu
Tevhîd-i zâtı buldu
Sen seni bil sen seni

Bayram özünü bildi
Bileni anda buldu
Bilen ol kendi oldu
Sen seni bil sen seni

Evet!

Onun kapısı, hakikat peşinde koşan, gö-
nül huzuru arayan, dertlerine derman iste-
yen insanlarla dolup taşıyordu. 

Şöhreti yayılmış, Edirne Sarayına kadar 
ulaşmıştı.

Saray endişelenmeye başladı. Dedi-
kodular da günden güne çoğalıyordu. Gü-
lün dikensiz olmayacağı gibi kâmiller de 
celâlsiz bir zaman geçirmemişti.

Devlet zaten isyanlarla yıpranmış, yavaş 
yavaş kendisine geliyordu. Devlet büyük-
lerinin yeni bir başkaldırıya tahammülleri 
yoktu...

Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da 
Türk birliğinin bozulması ve bazı ayaklan-
malar, Osmanlı yönetiminin Hacı Bayram-ı 
Veli’ye ihtiyatla yaklaşmasını gerektirmişti.  
Nitekim öyle de yaklaşıldı.

Hacı Bayram-ı Velî’nin tarikatinin yayılma-
sından kuşkuya kapılan devletliler, padişah 
II. Murad’a, Hacı Bayram-ı Veli hakkında 
kötü telkinlerde bulunmaya başladılar. Ara-
larında üst düzeyden devlet adamlarının da 
bulunduğu bu kişiler şeyh hakkında padişa-
ha: 

“Hacı Bayram nam kimse, Ankara’da hay-
li mürid toplayıp, bazı sözlerle haşâ, halkı 
aldatıyor ve muhtemelen saltanata kastedi-
yor!” demekteydiler.

Bu söylentiler üzerine II. Murad, Hacı 
Bayram-ı Veli’nin Ankara’dan Edirne’ye 
getirilmesini emretmiş ve bu iş için iki ça-
vuş görevlendirmiştir. Ellerinde padişahın 
fermanı ile sür’atle Ankara’ya gelen ça-
vuşlar: “Sizlerin geleceğini biliyorduk” di-
yen Hacı Bayram-ı Veli, tarafından  şehrin 
girişinde karşılanır.  Çavuşlar karşılarında 
bir âsi göreceklerini sanırlarken ihtiyar bir 
bilgeyle karşılaşırlar ve şaşkınlıklarını giz-
leyemezler. Şeyh, çavuşlarla birlikte yanına 
Akşemseddin’i de alarak Edirne’ye doğru 
yola çıkar.

Bu seyahat muhtemelen II. Murâd’ın 
yeni tahta çıktığı 1421 senesinin Temmuz 
ayında gerçekleşmiştir. Bu sırada Sultan 
Murâd, henüz 17/18 yaşlarında “bir tâze 
pâdişâh”tır.  

Hacı Bayram-ı Velî Edirne’ye geldiğinde 
karşısında eşkıyaya  benzeyen birini bekle-
yen II. Murad, ilk görüşme sırasında Ondan 
fazlasıyla etkilenir. Bu sırasında meydana 
gelen olaylar ve yapılan konuşmalar İbra-
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him Hâs (ö. 1762) tarafından şöyle anlatı-
lır:

“Derler ki, ol asırda Murâd isminde bir 
genç pâdişâh var idi. Ortalığı karıştıran ve 
menfaatlerini düşünen bazı müfsidler Padi-
şaha hitaben dediler ki: 

“Pâdişahım! Ankara’da Hâcı Bayram de-
nen zatın otuz iki bin sûfîsi vardır. Şeyhleri-
nin yoluna cânlarını ve başlarını feda ede-
cek durumdadırlar. Bugün istese iktidârı 
senin elinden alabilir.”

Padişahın ihtiyâr bir vezîri var idi. Vezîr 
bu sözleri duyunca pâdişâhı tahrîk edip 
Şeyh’in katledilmesi gerektiğini söyledi. 
Hacı Bayram’ı çağırıp zehirleyerek öl-
dürmeyi düşündüler. Sonra Vezîr Şeyh’e 
adamlar gönderip Edirne’ye çağırttı.

Hacı Bayram-ı Velî’ye gelenler:

“Seni, pâdişâhımız istiyor,” dediler. 

Şeyh dervişlere yönelip:

“Bizimle Edirne’ye pâdişâhın yanına kim 
gider?” diye sordu.

 Mürîtlerden kimse cevâp vermedi. Ak-
şemseddin: 

“Fakîriniz, ben giderim.” diye cevap ver-
di.

Hâcı Bayram-ı Velî ile Akşemseddin, bir-
likte Sarây-ı Humâyûn’a doğru yola çıktılar.

Gelibolu’ya uğradıklarında halifelerin-
den Yazıcızâde Mehmed ve Ahmed Bî-cân 
kardeşlerin hangâhlarında konaklarlar. Bir 
müddet sonra yeniden yola düşülür. Edirne 
Sarayı’na varılır. 

Bu sırada, yolda şeyhi sınamak için  şöyle 
bir oyun düzenlenir:

Vezîr-i A’zam, sağ bir kişiyi bir tabuta koy-

durup Şeyh’in geçtiği yol üzerine bıraktırır. 
Hacı Bayram o yere geldiği zaman, orada 
bulunan sözde cenaze namazı kıldıracak 
kişiyi bekleyenler:

“Ey Şeyh, şu cenâzenin namâzını kıldırı-
ver.” derler.

Hacı Bayram oradakilere:

“Nasıl niyet edeyim? Ölü niyetine mi, yok-
sa diri niyetine mi kıldırayım?” diye sorar:

Onlar: “Sağ insanın namâzı kılınır mı? 
Tabii ki ölü niyetine...” derler.

Şeyh de:

 “Fâtiha” çekip adamın namâzını kıldırır. 

Sonra oradakiler şeyhe dönüp:

“Tabutun içindeki adam diridir. Ölü ile diri-
yi fark edemedin.” derler.

Hacı Bayram: 

“Tabutun içindeki kişinin ölü olması ge-
rek” der.

Oradakiler:

“Diridir.” derler. “Zirâ, tabuta biz koduk!” 
diyerek tabutun kapağını kaldırırlar. Görür-
ler ki, adam vefât etmiş!

Bu kıssayı duyan pâdişâh şaşırıp kalır. 

Hâcı Bayram ile Akşemseddin, padişa-
hın huzûruna kabul edilir. Padişahın yanın-
da, Hacı Bayram’ın öldürülmesini isteyen 
vezir-i a’zam da bulunmaktadır.

Hacı Bayram söze başlayınca, Vezir’in 
önceden hazırlattığı zehirli şerbeti getirip 
ikrâm ederler. Hacı Bayram şerbeti eline 
alıp:

“Yanımdaki şu zata verin,” diye, 
Akşemseddin’e işâret eder. Akşemseddîn 
de zehri eline alıp Şeyhine:
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“İhtiyar niyetine mi, genç niyetine mi?” 
diye sorar. Şeyh:

“Gencin günâhı vardır. İhtiyar niyetine” 
diye cevap verir.

Akşemseddîn o zehirli şerbeti alıp ihtiyar 
niyetine içer. Vezîr, o anda arkası üzerine 
düşüp ölür. 

II. Murâd bunu görünce Hacı Bayram’ın 
büyüklüğünü anlar. Bu esnada Hacı 
Bayram-ı Velî, padişaha:

 “Padişahım, bizim için adalet, meşveret 
ve ulu’l-emre itaat her şeyin önünde gel-
mektedir. Bizden yana bir endişeniz olma-
sın. Biz dahi sultanımızın böyle düşündü-
ğünden eminiz.” diyerek padişahı büsbütün 
sarsmış ve bunun üzerine padişah, Hacı 
Bayram-ı Velî’den kendisini dervişlerinin 
halkasına dahil etmesini istemiştir. Bunun 
üzerine Hacı Bayram-ı Velî’nin verdiği ce-
vap şöyledir:

“Devletin başı olan hükümdarın herhangi 
bir tarikata girmemesi ve hatta muhabbet 
dahi beslememesi gerekir. Sultanımızın 
hak ile ilgili kararlarında , adalet ve müş-
veret üzere hareket etmesi, dünya işlerini 
ahenkli bir şekilde ve dini ihmal etmeden 
yürütmesi bizim dahi niyazımızdır.” diye ce-
vap vermiştir.

Hacı Bayram-ı Velî, Edirne’de padişah, 
devlet adamları ve halkın bulunduğu pek 
çok mecliste sohbetlerde bulunur.  Başta 
padişah olmak üzere pek çok devlet adamı 
kendisine intisap eder. O bu sırada Sabunî 
mahallesindeki Velî Dede Dergâhı’nda mi-
safir olarak kalır. Bir erbaîn (40 günlük hal-
vet) çıkarır. Eski Câmii’de va’azlar verir.

Bu tarihten sonra Bayramiyye yolunun, 
başta Ankara ve çevresi olmak üzere geniş 

bir alana yayıldığını görüyoruz. 

Ayrıca bu görüşmede Padişah, Hacı Bay-
ram sufilerinin vergiden ve askerlikten muaf 
olması için de bir ferman çıkarmıştır. Bunun 
üzerine her aklına esen “Ben Hacı Bayram 
dervişiyim” demeye başlamış, dolayıyısıy-
la iç Anadolu’dan gelen vergi azalmıştır. 
Nihayet Padişah tarafından  gönderilen bir 
mektupla Şeyh’in sûfilerinin kaç kişi olduğu 
sorulmuştur. Devletin bekasına çok önem 
veren Hacı Bayram-ı Velî, padişahtan biraz 
müsaade isteyerek dervişlerinin sayısını 
daha sonra saraya bildireceğini söylemiş-
tir.

Hacı Bayram, sufilerinin tesbitini şöyle 
yapmıştır:

Ankara’ya döndüğünde Kanlıgöl mevkiin-
de bir çadır kurdurmuş ve ben dervişim di-
yen herkesi toplamıştır. Hazretin o gün çok 
celalli olduğu ve elinde kocaman bir kurban 
bıçağıyla meydana çıkıp şöyle dediği riva-
yet edilir:

-Ey benim sâdık dervişlerim!, Şimdi sizleri 
Allah yoluna kurban etsem gerek. Haydi sı-
rayla çadırlara girin!

Bu sırada biri erkek biri kadın iki kişi ça-
dıra girerler ve teslimiyetle boyunlarını uza-
tırlar. Hz. Pir’in önceden hazırlattığı kurban 
kesilmiş, akan kanlar çadırın dışına çıkmış-
tır. Bunu gören meydandaki kişiler hemen 
oracıktan kaybolurlar. Bunun üzerine Hacı 
bayram:

Gelen tahsildârlara dönüp:

“Benim bir buçuk dervişim vardır. Diğerle-
ri dervişim değildir! Vergilerini ödeyip aske-
re gitsinler!” der.

(devam edecek)
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KIZILCABÖLÜK’TEKİ
DOKUMA KOOPERATİFLERİNİN
EL DOKUMACILIĞINA ETKİLERİ

YÜKSEL MARIM

Sosyolog

KIZILCABÖLÜK’TE KOOPERATÝFÇÝLÝK

K ooperatifler iktisadî faaliyet alanýnda 
insanlarýn karþýlýklý yardýmlaþma 
ve müþterek menfaat temini amacý 

ile serbestçe birleþerek meydana getirdikleri 
örgütlerdir. Çaðýmýzda kooperatifleþmenin, 
sanayileþme ile birlikte mübadele ekonomisin-
den endüstriye geçiþte baþladýðýný görüyoruz. 
Ýlk dokuma kooperatifi Ýngiltere’de Rochdale 
Kasabasýnda 1844 yýlýnda 28 dokuma iþçisinin 
katýlýmýyla kurulmuþtur.  

Türkiye’de ise ilk kooperatif, büyük devlet 
adamý Mithat Paþa tarafýndan 1863 yýlýnda 
“Memleket Sandýðý” adýyla kurulmuþtur.1 

Araþtýrmamýzda Kýzýlcabölüklü dokumacý- 
larý ilgilendiren mesleki organizasyonlarýn 
geçmiþteki durumlarýný, dokumacýlarýn bu or-
ganizasyonlara karþý takýndýðý vaziyet alýþlarý 
ve onlar hakkýnda beslediði kanaatleri be-
lirleyerek bu kanaatlerin el dokumacýlýðýna 
olan yansýmalarýný inceleyeceðiz. Bu nedenle 
Kýzýlcabölük’te 1936 yýlýnda kurulan “I Nolu 
Dokumacýlar Küçük Sanat Kooperatifi” ile 
1957 yýlýnda kurulan “Kýzýlcabölük Motorlu El 
Tezgâhlarý Dokumacýlar Küçük Sanat Koope-
ratifi” inceleme konusu yapýlacaktýr. 

1. Kýzýlcabölük I Nolu Dokumacýlar Kü-

çük Sanat Kooperatifi (Kýzýlcabölük Ýstihlak 
ve Ýstihsal Kooperatifi)  

Denizli’de 1935 yýlýnda ilk kez Kale’de 
bir dokumacýlýk kooperatifi kurulmuþ, bunu 
Babadað ve Kýzýlcabölük dokumacýlýk koope-
ratifleri takip etmiþtir.2 Kýzýlcabölük I numaralý 
kooperatifi, Mustafa Yaðcýoðlu (Kooperatif 
Müdürü), Öðretmen Ahmet Ali Öztekin, Ha-
san Öngören (Terzi Hasan Öngören’in de-
desi), Ýsmail Kocayiðit (Hasan oðlu), Musa 
Varlýoðlý (Musa çavuþ), Hüseyin Enikunu ve 
Kerim Akbudak tarafýndan kurularak esas 

Mustafa Yağcıoğlu
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sözleþmesi, 08.12.1936 yýlýnda Ticaret 
Bakanlýðý tarafýndan tasdik edilmiþtir.3 Kasým 
1953’ten Nisan 1956’ya kadar Abdurrahman 
Yur, Rasim Ergil, Yusuf Yakýt, Osman Ök, 
Kel Bekir Bursalý, Hasan Kabakçý ve Mus-
tafa Ali Çýralý (Faydalý) kooperatifin yönetim 
kurulu oluþtururlar.4 Nisan 1956 yýlýndan iti-
baren Ýsmail Gönültaþ, Hakký Uslu, Hüseyin 
Enikunu, Kerim Çinbiþ, Mehmet Kýzak ve 
Ýsmail Kocayiðit (Ahmet oðlu) tarafýndan yö-

netilir. I Numaralý kooperatif, 25.06.1959 ta-
rihinde 36 sicil numarasýyla Denizli Ticaret 
sicil memurluðuna kaydý yapýlýr. 19.07.1961 
yýlýnda yapýlan genel kurulda Ýsmail Gönültaþ, 
Halil Ýbrahim Aydýnlý, Salih Dayýoðlu, Osman 
Saygýlý, M. Ali Çýralý, Ahmet Yaðcý ve Osman 
Ýlem yönetim kuruluna seçilmiþlerdir. Denizli 
Ticaret Sicil Memurluðunun kayýtlarýna göre, 
I Nolu kooperatif 1370 ortaklýdýr.   

Baþbakanlýk arþivinde yaptýðýmýz araþtýr- 
maya göre 08.12.1941 tarih ve 2/17018 sayýlý 
kararla Kýzýlcabölük Dokumacýlar Küçük Sanat 
Kooperatif Þirketi ana sözleþmesi deðiþtirilir.5 
Bunun nedeni ise devletin, 15 Þubat 1941 yýlýnda 
Türkiye’de iplik daðýtýmýnýn Ýktisat Vekâleti’nin 
görevlendireceði kurumlar aracýlýðýyla yapýl- 
masýný kararlaþtýrmasýdýr. Bu karardan önce 
tüccarlar, ipliði fabrikalardan ve dýþ ülkeler-
den satýn alýr ve dokumacýlara satarlardý. Ka-
rar, tüccarlarýn bu faaliyetini yasaklamýþ, tüm 
fabrikalarýn ürünlerinin ve yabancý ipliklerin 
Sümerbank’ta toplanmasýný, kurulacak koope-
ratifler aracýlýðýyla dokumacýya doðrudan da-
ðýtýlmasýný öngörmüþtür. 1941 sonrasýnda 
kurulan bu kooperatifler Ýktisat Vekâleti’nin 
hazýrladýðý tek tip statüye göre kuruluyordu. 

Hasan Kabakçı

Hakkı Uslu
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Daha önce kurulanlarýn statüleri de buna göre 
deðiþtirildi. Bu kooperatiflerin kendi baþlarýna 
alým-satým yapmasý, üretim tesisleri kurmasý 
ve üretim kalitelerinin geliþtirilmesi gibi çok 
amaçlý hale getirilmesi hedefleniyordu.6 An-
cak deðiþen koþullar karþýsýnda 09.10.1944 
tarih ve 3/1635 sayýlý kararla Kýzýlcabölük 
Dokumacýlar Küçük Sanat Kooperatifi’nin 
ana sözleþmesi tekrar deðiþtirilmiþtir.7 Nede-
ni ise; 20.06.1942 tarihinde Denizli’deki 17 
dokuma kooperatifinin “Mahdut Mesuliyet-
li Garbi Anadolu Dokumacýlar Küçük Sanat 
Kooperatifleri Birlik Kooperatifi” adý altýnda 
birleþmeleridir.8 Bu birleþme ile kooperatiflerin 
sermayelerinin %80’ini birliðe devredilerek, 
hammadde ihtiyaçlarýnýn ve mal satýþlarýnýn 
birlik aracýlýðýyla tek elden yapýlmasý hedef-
lenmekteydi. Böylece kooperatifler, devletin 
direktifiyle çalýþan iþletmeler haline gele-
cek ve denetimleri kolay olacaktý. Bu birliðe, 
Mustafa Yaðcýoðlu döneminde (1942–1945) 
I Numaralý Kooperatif adýna 150.000 (yüz 
elli bin) lira kesinti yapýlmýþtýr. Kesilen bu 
paranýn ancak 65.000 (altmýþ beþ bin) lirasý 
geri alýnabilmiþ, bu paranýn 15.000 lirasý or-
taokul binasýnýn inþaatý için kalan 50.000 lira 
ile de eski Esnaf Kefalet Kooperatifi binasý 
yaptýrýlmýþtýr.9 I Nolu Kooperatif 17.03.1972 
tarihinde yaptýðý genel kurul toplantýsýnda ana 
sözleþmesini 1163 sayýlý kooperatifler kanu-
nuna göre intibakýný kararlaþtýrýlmýþ ve Ticaret 
Bakanlýðýnýn 19.02.1970 tarih ve 367 sayýlý 
onayý ile tescil edilerek 07.07.1972 tarihinde 
Denizli Ticaret Sicil’e kaydý yapýlýr. 

I Numaralý kooperatifin amacý, ipliði 
dokumacýya daha ucuza temin etmek ve 
dokunan ürünleri fazla fiyata satabilmektir. 
Bu amaçla Kýzýlcabölük’te Perþembe gün-
leri dokuma pazarý kurulur. Çarþýda masalar 
hazýrlanýr, masalara daðýtýlan dokumalar ko-
operatif tarafýndan görevlendirilen ve iþinin 
erbabý olan kiþiler tarafýndan incelenir ve 
damgalanýrdý. Dokuma üreten herkes, malýný 
satýþa sunmadan önce mutlaka buraya getir-
mek zorundadýr. Herhangi bir yönü ile standar-

da uymayan mala battal damgasý vurulur. Bat-
tal damgasý vurulan bir malýn çarþý ve doku-
ma pazarýnda hiçbir þekilde gerçek deðerinde 
satýlma þansý yoktur. Böylece kalitesiz olan 
malýn kooperatife giriþi ve satýþý engellenirdi. 
Ayrýca I Nolu Kooperatifin 1958 yýlýndaki ge-
nel kurul faaliyet raporunu incelediðimizde, 
Kýzýlcabölük’te halýcýlýk kurslarý düzenlediðini 
belirledik.     

2. Kýzýlcabölük II Nolu Motorlu El 
Tezgâhlarý Dokuma Küçük sanat Koopera-
tifi

Kýzýlcabölük II Numaralý Motorlu El 
Tezgâhlarý Dokuma kooperatifi, Ekim 1957 
yýlýnda Abdurrahman Yur (Müdür), Eyüp 
Aydýnlý, Süleyman Þibir, Ahmet Ali Yýlmaz, 
Ömer Ýnce, Ýsmail Dobulga ve Ahmet Pay 
tarafýndan kurulur.10 Denizli Ticaret Sicil Me-
murluðunun kayýtlarýna göre II Nolu Koopera-
tif, ilk toplantýsýný 19.04.1959 yýlýnda yapmýþtýr. 
Genel kurul toplantýsýnda Abdurrahman Yur 
194, Eyüp Aydýnlý 187, Bekir Ergil 176, Ahmet 
Pay 176, Ýsmail Dobulga 174, Süleyman Þibir 
169 ve A. Ali Yýlmaz 162 oy alarak yönetim 
kuruluna girmiþlerdir. Genel kurulun yapýldýðý 
tarih itibariyle kooperatifin ortak sayýsýný 

Abdurrahman Yur
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1076 olarak tespit ettik. Denizli Ticaret Sicil 
Memurluðuna 36 numara ile 28.12.1959 tari-
hinde kaydýný yaptýran II Nolu Kooperatif, 1960 
yýlýnda Abdurrahman Yur’un ayrýlmasýndan 
sonra Eyüp Aydýnlý, Ali Sinç, Ahmet Pay, 
Ramazan Teðiz ve Ýsmail Usta tarafýndan 
08.08.1972 yýlýna kadar faaliyetlerini sürdü-
rür. Ancak kooperatifin 08.08. 1972 yýlýndaki 
toplantýsýnda ortak sayýsý 444’e düþmüþtür. Ti-
caret sicil memurluðuna 10.08.1972 tarihinde 
bir evrak giriþi olmuþ bunun dýþýnda herhangi 
bir kayýt bulunamamýþtýr. Denizli Sanayi ve Ti-
caret Ýl Müdürlüðünden aldýðýmýz 21.05.2008 
tarih ve 300–03/1583 sayýlý belgeye göre iki 
kooperatifinde tasfiye ve fesih gibi iþlemlerinin 
yapýlmadýðý anlaþýlmaktadýr. II Nolu Koopera-
tifin 08.08.1972 yýlýnda yapýlan genel kurulu 
toplantýsýnda görevi þu þekilde açýklanmýþtýr: 

1. Ortaklarýnýn mesleki ihtiyaçlarýný teþkil 
eden ham maddeleri temin etmek.

2. Ortaklarý tarafýndan imal olunan mallarý 
satmak ve bunlarý en elveriþli bir þekilde sürü-
münü temin etmek maksadý ile iç ve dýþ piya-
salarda Pazar bulmak.

3. Ortaklarýn teslim ettikleri mal nispetinde 
ve kooperatifin mali imkânlarý ile mütenasip 

avanslar vermek.

4. Ýhtiyaç ve imkânlar nispetinde fiyat ve 
tevzi bakýmlarýndan piyasalarda nazýmlýk gö-
revi yapmak.

5. Ortaklarýn imalatýnýn kalitesini ýslah ve 
standardizasyonunu temin etmek; ihraç, am-
balaj ve sevk usullerini ýslah ve masraflarýnýn 
azaltýlmasý.

6. Kooperatifin çalýþma konusunu teþkil 
eden sanatýn inkiþafýný ve tekamülünü takip 
ederek bunlardan ortaklarýn faydalanabilme-
leri için lüzumlu tedbirleri almak. Ýcap eden 
makineleri ve malzemeleri temin etmek.

7. Kooperatifin amaç ve kanunun 
gerektirdiði imalathaneler ve yardýmcý atölye-
ler iþletmek, açmak. 

8. Gerektiðinde sanayi bakanlýðýnýn kredi 
fonlarýndan ortaklarýna kredi temin etmek.

9. Kooperatifin amacý ile ilgili sair faa-
liyetlerde bulunmak.11 I Nolu Kooperatifin 
27.03.1972 tarihli ana sözleþmesinin de ta-
mamen ayný olduðunu tespit ettik.12          

Kýzýlcabölük II Numaralý Motorlu El 
Tezgâhlarý Dokuma kooperatifi, iplik ihtiyacýný 
Ýstanbul Yedikule, Malatya, Sümerbank, Na-
zilli, Denizli ve Erzincan’daki fabrikalardan 
saðlýyordu. Motorlu Dokuma Kooperatifi, 
üyelerinden aldýðý mallarý Samsun, Ýstanbul, 
Çorum, Konya ve Eskiþehir’e pazarlýyordu. 
Kýzýlcabölük’te 1958 yýlýndan itibaren tekno-
lojik geliþmelere paralel olarak tezgâhlarda 
yenilenme baþlar. II Numaralý Dokuma koo-
peratifin amacý; hem kaliteyi arttýrmak hem 
de el tezgâhlarýnýn ýslahýný saðlamaktý. 1958 
yýlýnda dönemin baþbakaný Adnan Menderes 
Kýzýlcabölük’e gelir. Halkýn elektrik istekle-
ri anýnda karþýlýk bulur ve kasabaya elektrik 
gelir. Artýk bu dönemde el tezgâhlarýnýn ye-
rini motorlu tezgâhlar almaya baþlayacaktýr. 
Özellikle elektriðin yaygýn olarak kullanýlmaya 
baþlamasýyla Karacasu ve Tavas’ta dokuma 
iþi yapanlar Kýzýlcabölük’e dönmeye baþlarlar. 
Bu süreç, üretimde büyük kapasite artýþlarýný 

İsmail Dobulga
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beraberinde getirerek adeta dokumacýlýkta 
bir dönüþüm saðlamýþtýr. Ancak bu dönüþüm, 
Kýzýlcabölüklü dokumacýlarýn özgünlüðünü 
alýp götürmüþtür. II Numaralý Dokuma koo-
peratifi de, ayný I Numaralý Koopeartif gibi 
varlýðýný baþarýlý bir þekilde sürdürememiþ ve 
Kýzýlcabölük dokumacýlýðýnýn bugünkü haline 
gelmesin de etkili olmuþtur.       

3. Kýzýlcabölük’teki Kooperatifin Fonk-
siyon Kaybýna Uðramasýnýn Nedenleri

1. Kooperatif ortaklarýndan gelen etkenler, 

2. Devletle olan iliþkilerden gelen etkenler, 

3. Kooperatif idarecilerinden gelen etken-
ler. 

4. Tüccar Zümresinden kaynaklanan et-
kenler olmak üzere dört grupta toplayabiliriz.

3. 1. Kooperatif Ortaklarýndan Gelen Et-
kenler

Her sosyal organizasyon kendi hedeflerini 
gerçekleþtirebilmek için temsil ettiði zümreye 
hizmetler sunar. Sosyal organizasyonlarýn 
temsil ettikleri sosyal zümreler olmadýkça ve 
o zümrelerin desteðini almadýkça varlýklarýný 

devam ettirmeleri söz konusu deðildir. Bu 
baðlamda kooperatifler kimsenin zoru ve 
baskýsý olmadan, belirli iktisadi faaliyet-
leri gerçekleþtirmek için kendi istekleri ile 
birleþmelerinin bir tezahürüdür. 

Öte yandan Kýzýlcabölük’teki kooperatif-
ler, bu tanýmlardan farklý olarak devlet eliyle 
yukarýdan aþaðýya doðru kurulmuþlardýr. Ger-
çi Kýzýlcabölüklü dokumacýlar baþlangýçta bir 
kooperatif kurma isteðini kendi hür iradeleri 
ile gerçekleþtirmiþlerdir. Ancak o sýralarda bu 
tip örgütleri bilinçli olarak devam ettirebilmek 
için gerekli kooperatifçilik kültürüne o günün 
þartlarýnda sahip deðillerdi. Ayrýca I Numaralý 
Kooperatif ortaklarýnýn çoðunluðunun Halk 
Partili olmalarý nedeniyle 1946 öncesindeki 
ahenkli uyum, bu tarihten sonra yerini þiddetli 
kavgalara býrakmýþtýr. Çünkü o güne kadar 
toplumun her alanýnda söz sahibi olan Halk 
Partisinin karþýsýna Demokrat Parti çýkmýþtýr. 
Kooperatif yönetimindeki rakip parti üyelerinin 
“paralarý zimmetlerine geçirdiler” diye birbirle-
rini ihbar edip mahkemeye vermeleri sonucun-
da hiç de hoþ olmayan durumlar yaþanmýþtýr. 
Örneðin I Numaralý Kooperatifin kurucularý 
arasýnda olan Kerim Akbudak’ýn bütün mal 

Yüksel Marım, eski kooperatif başkanlarından Hasan Yılmazlı ve eşi ile
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varlýðýna el konmuþ ve sosyal güvenceden 
yoksun olarak ölmüþtür.    

I Numaralý kooperatifin yönetim kuru-
lu seçimleri 1946–1956 arasý kýsýr siyasi 
çekiþmelere sahne olur. Cumhuriyet Halk 
Partili ve demokrat Partili üyeler arasýnda 
kooperatifin yönetim kurulunu ele geçirmek 
için kýyasýya mücadele verirler. Bu mücade-
lede seçimi kaybeden Abdurrahman Yur ve 
ekibi, 1957 Ekim’inde II Numaralý Motorlu 
Dokumacýlar Kooperatifini kurmuþlardýr.13 Bu 
tarihten sonra siyasi çekiþmeler bitmemiþ, 
aksine þiddetlenerek bugünkü oluþumlarýn 
tohumlarý atýlmýþtýr. Bu türden kýsýr siyasi 
tartýþmalar üyeler arasýndaki mesafeyi gün 
geçtikçe açmýþ ve kooperatifleri asýl gayele-
rinden uzaklaþtýrmýþtýr. 

Kooperatif ortaklarýndan gelen bir diðer 
etken de, üyelerin kooperatiflerinin faali-
yetlerini yakýndan izleyip ve kontrol et-me 
alýþkanlýklarýnýn olmayýþýdýr. Gerçi Kýzýlcabö-
lüklüler, birçok sorunlarýnýn üzerinde düþünüp 
bunlarýn sebeplerini kendilerine göre bulabil-
mek için zihni gayret ve alýþkanlýklara sahiptir-
ler. Ancak iþ uygulamaya geldiðinde takým ru-
hunun yerini bireyselliðin aldýðýný görüyoruz.  

3. 2. Devletle Olan Ýliþkilerinden Gelen 
Etkenler

Kýzýlcabölük’te kooperatifçilik faaliyetlerinin 
neden baþarýsýzlýkla sonuçlandýðý konusunda 
yaptýðýmýz görüþmelerde, hem dokumacýlarýn 
hem de kooperatif idarecilerinin üzerinde 
durduklarý en önemli husus devlet olmuþtur. 
Kýzýlcabölüklü Dokumacýlar devletten beklen-
tilerini; elektrik fiyatlarýnýn yüksekliði ve dev-
letin yeterli kredi saðlamamasý þeklinde özet-
lediler. Bu baðlamda gerek idareciler gerekse 
dokumacý üyelerinin müþtereken tek hedef-
leri devlet olmuþtur. Devletin dokumacýlar 
üzerindeki politikalarýna bir göz attýðýmýzda 
1930’lu yýllarýn baþýnda çýkarýlan evlerde-
ki el tezgâhlarýndan vergi almayan Kazanç 
Vergisi Kanunu ile 1944 yýlýnda çýkarýlan tez-
gâh ve çalýþan sayýsý beþi geçen iþyerleri 

için “Fevkalade Kazanç Vergisi” aslýnda kü-
çük dokumacýlarý korumaya yönelik çabalar 
olduðunu görüyoruz. Diðer taraftan koopera-
tiflerin varlýðýný devam ettirebilmeleri için dev-
let, 334. sayýlý konuyla 09.07.1961’de Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasý’nýn 51. maddesine 
göre: “Devlet Kooperatifçiliðin geliþmesini 
saðlayacak tedbirleri alýr”14 yasasý kabul edil-
miþse de Esnaf Kefalet Kooperatifleri ayakta 
kalmayý baþarýrken Küçük Sanat Koopera-
tifleri fonksiyonlarýný kaybetmiþlerdir. Belki 
de bunun nedenlerini ülkemizde tek partinin 
hâkim olduðu dönemde iktidardaki partinin, 
kurdurduðu ve fertleri siyasi zor kullanarak 
kaydolma mecburiyetinde býraktýðý kooperatif-
lerde aramak gerekir. Çünkü bu kooperatifler 
siyasi bir gayeye dayanmýþ ve iktidar parti-
sinin bir organý gibi çalýþmýþlardýr.15 Böylece 
ülkemizdeki kooperatifçilik hareketi yukarýdan 
aþaðýya doðru baþlamýþ ve devletin müdaha-
leleri altýnda geliþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu ne-
denle oluþturulan kooperatifler de uzun ömür-
lü olamamýþlardýr. 

Öte yandan bugün “her þeyi devletten bek-
leme anlayýþýnýn” Kýzýlcabölüklü dokumacýlar 
arasýnda hâlâ sürdüðünü rahatlýkla söyleye-
biliriz. Örneðin Kýzýlcabölüklü dokumacýlarýn, 
içinde bulunduklarý þartlarý özetlerken: “Bü-
tün girdilerimiz zamlanýyor. Asgari ücret 
zamlanýyor, elektrik zamlanýyor ama Kýzýl-
cabölük’ün mallarý 10 senedir ayný fiyata. 
Devletten yardým göremiyoruz. Bundan 10 yýl 
önce bir sofra bezi satýp üç paket sigara alabi-
liyorduk ama þimdi bu bire düþtü”. Þeklindeki 
açýklamalar bile dokumacýlarýn devletten büyük 
beklentilerinin olduðunun kanýtý sayýlabilir.

3.3. Kooperatif Ýdarecilerinden Gelen 
Etkenler

Sosyal örgütün amacýna eriþebilmesi için 
gerekli faaliyet, daha ziyade o örgütün temsil 
ettiði zümrece seçilen yöneticiler tarafýndan 
düzenlenir ve yapýlýr. Sosyal zümrenin yanýn-
da ikinci önemli unsur da, örgütün yöneti-
ci kadrosudur. Bir sosyal organizasyonun 
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örgütleþip yaþayabilmesi için, temsil ettiði 
zümrenin tutum ve davranýþlarý kadar, o ör-
gütü yöneten elemanlarýn örgütle ilgili vaziyet 
alýþ ve davranýþlarýnýn da önemi tartýþýlmaz bir 
gerçektir. 

Kýzýlcabölük’teki kooperatiflerin fonksiyon 
kaybýna uðramalarýnda üyeler kadar yönetici-
lerinde payý büyüktür. Ýlkokul mezunu olan ko-
operatif yöneticilerinden; Mustafa Yaðcýoðlu 
ve Abdurrahman Yur’un, modern toplumun 
karmaþýk ekonomik hayatýnda kooperatif gibi 
önemli örgütü yönetebilecek gerekli bilgi ve 
becerilere sahip olduklarý söylenemez. Hiç 
kuþkusuz akýllý ve zeki kimselerdir. Hemen be-
lirtelim ki; o zamanlar Kýzýlcabölük’te koopera-
tife baþkan olmak ya da yönetimde yer almak 
bir ayrýcalýktý. Fakat kooperatifin nasýl bir ör-
güt olduðunu, fonksiyonuna devam edebilme-
si için gerekli þartlarýn neler olduðu hakkýndaki 
bilgileri kooperatif üyelerinden pek farklý 
deðildir. 1940–1941 yýllarýnda Kýzýlcabölük 
dýþýndan müdür getirme denemeleri bu tezi-
mizi doðrulamaktadýr. 

3.4. Tüccar Zümresinin Etkisi

Kasabanýn sosyal yapýsýnda dokumacý 
meslek gruplarýndan sonra gelen önemli mes-
lek gruplarýndan biri de tüccar zümresidir. 
Tüccar, kasabada dokumacýlýðýn tarihi kadar 
eskidir.

1844’lerde Kýzýlcabölük’te 254 kiþinin çul-
hacýlýkla, 12 kiþinin de erbab-ý ticaretle meþgul 
olduðunu görüyoruz.16 Bugün kasabada, ka-
sabayla iliþki halinde bulunan birçok tüccar 
vardýr. Bu tüccarlarýn kasabanýn bugünkü 
sosyal yapýsýnda önemli bir rol oynadýklarýný 
söyleyebiliriz. Kýzýlcabölük’te kurulan koope-
ratifler tamamýyla bünyevi bir ihtiyaçtan deðil, 
bir zarurettin eseriydiler. Dokumacýlar tüccarýn 
istismarýna dayanamayacak hale geldiklerin-
de bundan kurtulmak için iktisaden birleþmek 
zorunluluðu hissetmiþlerdir.17 1941-1944 yýlla-
rý arasýnda 15 liradan üye baþýna 4 top iplik 
verilir; oysa ayný günlerde karaborsada ipliðin 
topu 58 - 60 liradýr. Aslýnda bu rakamlar bile 

kooperatifleþmenin nedenlerini çok güzel 
özetlemektedir. 

Kooperatiflerin kurulmasýyla birlikte, 
tüccarlarýn iplikten saðladýklarý tatlý kârlar 
bitmiþ ve standartlara uygun temiz mallarý 
alamamalarýndan dolayý da eski güçlerini kay-
betmeye baþlamýþlardýr. Bu durumu hazme-
demeyen tüccarlar kooperatif yöneticilerine 
sürekli baský yaparak ortaklarý da birbirlerine 
karþý kýþkýrtmaya baþlamýþlardýr.18 

Öte yanda bugün olduðu gibi dün 
de Kýzýlcabölük’te dokumacýlýkta kriz-
ler yaþanmýþtýr. Özellikle 1946-1947-1956 
yýllarýnda yaþanan krizler halkýn hafýza-sýnda 
büyük yer etmiþtir. Bu dönemleri Kýzýlcabö-
lüklüler “marul kesatý” diye tabir ederler. Hal-
kýn kooperatiften aldýðý aylýk ipliði 7-8 gün-
de dokuyup bitirdikten sonra boþ beklediði 
yýllardýr. Anlaþýlan durgunluk her dönemde 
dokumacýnýn yakasýndan eksik olmamýþtýr. 

1960 yýlýndan sonra iþler bir süre daha 
iyi gider. Ancak 1970 yýlýndan itibaren fonk-
siyonlarýný kaybetmeye baþlayan kooperatifler, 
ortaklarýnýn iplik sermayesini bile saðlayamaz 
duruma gelmiþlerdir. Bu dönemde daha önceki 
dönemlerde iplik, bez ticareti yaparak serma-
ye birikimi saðlamýþ tüccarýn ön plana çýkmaya 
baþladýðýný görüyoruz. Artýk tüccarýn küçük 
dokumacýlarý, metre baþýna ücretle kendilerine 
baðlayarak fason üreticiler halinde örgütlediði 
bir dönem olmuþtur.19 Bu örgütlenmeden na-
sibini alan Kýzýlcabölüklü dokumacýlar, ken-
dilerini tüccarlarýn insafýna býrakmýþlardýr. 
Tabiatýyla da dokumacýlar istedikleri fiyattan 
malýný satamama durumlarýyla karþýlaþmaya 
baþlamýþlardýr. Geçmiþte bazý dokumacýlar 
hem tüccara karþý mücadele edebilmek hem 
de istedikleri fiyatý alabilmek için, bir süreliðine 
tezgâhlarý kapatma (mal dokumama) kararý 
almýþlar. Ancak bazý dokumacýlar tüccarýn, 
birliði bozan tahriklerine karþý koyamayarak 
tezgâhlarýný çalýþtýrmaya devam etmiþler ve 
diðer dokumacýlarýn tüccarlarla olan pazarlýk 
güçlerini zayýflatmýþlardýr.
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Öte yandan bu iki meslek zümresi-
nin aralarýnda kurmuþ olduðu sosyal eko-
nomik mahiyetli sosyal iliþkilerin þekli, 
Kýzýlcabölük’teki dokumacýlýk faaliyeti için 
ihmal edilemeyecek bir konudur.  Bu iki grup 
birbirleriyle rekabet halinde bulunmakla be-
raber, üretim faaliyetlerinin devamý için ayný 
zamanda birbirini tamamlayan fonksiyonlara 
sahiptirler. Dokumacýlar bu durumun kendi 
kaderleri olduðunu anlattýklarý bir hikâyeyle þu 
þekilde dile getirmiþlerdir. Bir kadın 20 okka 
pamuk ipliði alarak Þit Aleyhisselâma gider. 
Buvassi (çýkrýk büküsü kalýn pamuk ipliðinden 
iþlenen kumaþ) dokumasýný söyler. Þit ipliðin 
10 okkasýný âgeç, 10 okkasýný da (Direz-
zi) yapar. Direzzi, iki karýþ eksik geldiði için, 
hasýrla iþler. Kadýn gelir, hasýr otlu topu çeker. 
Þit Aleyhisselâma: “Elin sýrmasýný benim bu-
vassiye karýþtýrmaða utanmadýn mý?” der. Þit 
mahcup olur. Birde bakar ki hasýr otu sýrma 
olmuþ. O zaman Þit Aleyhisselâm: “Bu sanatý 
iþleyen 40 yýlda, alan satan 40 günde zengin 

olsun” demiþ.  

SONUÇ

Araþtýrma konusu yaptýðýmýz dokumacýlarýn 
ekonomik faaliyet alanlarýný incelerken 
karþýmýza çýkan önemli problemleri þu þekilde 
özetleyebiliriz:

Kýzýlcabölüklü dokumacýlar kendi örgüt-
lerini yaþatacak ve tehlikelere karþý koruya-
bilecek kadar benimsememiþ olduklarýndan 
dolayýdýr ki, geçmiþte kurulan iki kooperati-
fin yerinde bugün yeller esmektedir. Devlet 
yardýmýna güvenen bu kooperatifler, yeterli 
iktisadi güç kazanamamalarýndan ve ken-
di kendine yeterli yardým teþekkülü olma 
vasfýný kaybettikleri için deðiþimlere ayak 
uyduramayarak kapanmýþlardýr. Kooperatif-
lerin kapanmasýyla tüccarýn isteklerine bo-
yun eðmek zorunda kalan Kýzýlcabölüklü 
dokumacýlarýn çoðunluðu tüccar adýna fa-
son üretim yapmaya baþlamýþlar ve zaman-
la da kendi tezgâhlarýnýn iþçisi durumuna 

İlk kooperatif binasından bir görüntü
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gelmiþlerdir. Dolayýsýyla tüccarýn direktifleri 
doðrultusunda mal üreten dokumacý, kendi 
ürünlerine yabacýlaþarak kendi özgünlükleri-
ni kaybetmiþlerdir. Bu durum Kýzýlcabölüklü 
dokumacýlarýn mesleki kazanç ve sürüm 
imkânlarýný düþürerek dokumacýlarýn za-
man içinde meslekten soðumalarýna neden 
olmuþtur. 

Sosyo-ekonomik faktörlü bir zümre olan 
Kýzýlcabölüklü dokumacýlar, geliþen sana-
yi karþýsýnda el tezgâhlarýný býrakarak 
zaman içinde yarý otomatik ve otomatik 
tezgâhlara yönelmiþlerdir. Bu durum bir ta-
raftan Kýzýlcabölük dokumalarýnýn orijinalliðini 
bozarken diðer taraftan da Kýzýlcabölüklü 
dokumacýlarý yeni dokuma iþine baþlayan 
bölgelerle ayný konuma getirmiþtir. Böyle-
ce tezgâhlardaki deðiþmeler maddi kültürü, 
maddi kültür de manevi kültür üzerinde derin 
izler býrakmýþtýr. Kýzýlcabölüklü dokumacýlar, 
yýllarýn birikimi olan kendine has dokuma kül-
tür hazinelerinden zaman içinde uzaklaþarak 
günlük piyasa þartlarýnda gidebilecek tak-
lit ürünlere yönelmiþlerdir. Günümüz piyasa 
þartlarýnda tutunabilmenin yolu, maddi kültü-
rü taklit deðil manevi kültürün zenginliðinden 
faydalanarak onu ön plana çýkarabilmekten 
geçmektedir. Çünkü manevi kültür hazinesi 
zengin olan ve bu hazineyi inkâr ve ihmal et-
meyip bir sosyal miras olarak koruyabilen top-
lumlar hem maddi hem de manevi alanlarda 
zenginleþmiþlerdir. Fakat Kýzýlcabölük’te bilgi, 
hüner ve alýþkanlýða dayalý olan dokumacýlýk, 
bu özelliðini teorik olarak zaman içinde 
kaybetmiþtir. 

Kooperatifler kapandýktan sonra Kýzýlca-
bölüklü her aile, iktisadi bir ünite haline gelerek 
kendi adýna faaliyette bulunmaya baþlamýþtýr. 
Günlük yaþantýlarýnýn ortalama 16 saati mes-
leki faaliyet içinde geçen Kýzýlcabölüklülerin, 
sosyal iliþkilerde ferdiyetçi ve rekabetçi bir 
münasebet göstermeleri son derece doðal 
hale gelmiþtir. Böylece Kýzýlacabölük’te ce-
maat duygusunun yerine cemiyet duygusu 
almýþtýr. Dokumacýlarýn zor durumda kalmýþ 

meslektaþlarý için “pek bir þey yapamadýklarýný 
ve herkesin baþýnýn çaresine bakmak zorun-
da” olduðunu ifade etmeleri kooperatiflerin 
kapanmasýnýn bir sonucudur. Özellikle fason 
ücretlerinin arttýrýlmasý için tüccara karþý birlik 
oluþturmaya çalýþan Kýzýlcabölüklü dokumacý 
zümresi yaptýðý eylemlerde bir türlü baþarýya 
ulaþamamýþ ve örgütlü toplumun gereklerini 
yerine getirememiþtir.  

Bu baðlamda Kýzýlcabölük’teki el dokuma-
larýnýn fonksiyonlarýný kaybetmesinde koo-
peratiflerin kapanmasý, teknolojik geliþmeler 
gibi temel etkenlerle birlikte yan etkenlerin de 
zincirin halkalarý gibi birbirine sýký sýkýya baðlý 
olduðunu söyleyebiliriz. 

Araþtýrmalarýmýzda temel varsayýmýnýn 
öngördüðü sonuç bugün Kýzýlcabölük’te el 
tezgâhlarýna bir dönüþün saðlanmasý gerektiði 
yöndedir. Böylece hem ürünün kalitesi artacak 
hem de kazanç artacaktýr. Eðer Kýzýlcabölüklü 
dokumacýlar özüne dönüp fason yerine yurtiçi 
ve yurtdýþýnda tanýnan marka oluþturabilirlerse, 
emekleri aracýya deðil kendi ceplerine girmiþ 
olacaktýr. Böylece “bu sanatý iþleyen 40 yýlda, 
alan satan 40 günde zengin olsun” hikâyesi 
tersine dönecektir.
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denizli
HASAN KALLİMCİ

 Büyük Menderes’in her iki tarafında 
kalan ayaklarımın hemen yanından sıcak, 
şifalı sular kaynardı. O ayaklarımın yapısı 
içinde yer alan odacıklarda misafir ettiğim 
yolcular, bu sıcak sularda banyo yapar, 

temizlenir ve şifa bulurlardı.  

“ “

BEN TİMURTAŞ 
KÖPRÜSÜYÜM

B en Timurtaş Köprüsüyüm!

Denizli hudutları içinde tarihî bir 
köprüyüm; Anadolu’ya vurulmuş 

bir Türk mührüyüm. “Demirtaş Köprüsü” diye 
de bilinirim.

“Denizli’nin neresinde miyim?

Sarayköy ilçesinin batısındayım. Bu ilçe-
nin içinden geçerek önce Hasköy’e, sonra 
Karakıran’a ulaşırsınız. Takip ettiğiniz yol sizi 
Tekke Köyü Kaplıcalarına getirir. O kaplıcala-
rın hemen 300 metre altından Büyük Mende-
res akar. İşte ben o nehrin kenarında, kalıntı-
larımla var olmaya çalışmaktayım.

Beylikler döneminde inşa edildim. En az 
yedi yüz yıllık bir geçmişim, görmüş geçir-
mişliğim var. Adımı, beni inşa ettiren Timurtaş 
Paşa’dan alıyorum.

İpek Yolu üzerinde yer aldım. Üzerimden 
nice kervanlar geldi geçti, Doğu ile Batı ara-
sında. Üzerimden nice arabalar, atlar, develer 
geçti; ipek, tuz ve yiyecek yükleriyle. İnsanlar 
geçti umutları ve umutsuzluklarıyla…

Timur ve ordusu, 1402 yılında, benim üze-
rimden geçerek Batıya gitti.

Rodos seferinden dönmekte olan Kanuni 
Sultan Süleyman ile ordusunu, heyecanla se-
lamladım.

Büyük Menderes’in her iki tarafında kalan 
ayaklarımın hemen yanından sıcak, şifalı sular 
kaynardı. O ayaklarımın yapısı içinde yer alan 
odacıklarda misafir ettiğim yolcular, bu sıcak 
sularda banyo yapar, temizlenir ve şifa bulur-
lardı. Zaman içinde, ayaklarımdaki mazgallar, 
odalar, ırmağın getirip doldurduğu toprak ve 
çamurla doldu; yer altında kaldı.

Şimdiki hâlim, -bir tarihî eser olmama rağ-
men- içler acısı.

Ayaklarım üzerinde bağlantı görevini gören 
kemer yıkıldı. İkisi nehrin iki yanında, biri de 
ortada suyun içinde olmak üzere üç ayağım, 
kendi yalnızlıkları ile kaldılar. Menderes’in gür 
suları, nehir içindeki ayağımdan taşları birer 
birer kopardı, sürükleyip götürdü; ortadaki 
ayağımdan eser kalmadı. 1938 yılında yayım-
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lanan İnanç dergisinde, ayaklarımın o mahzun 
hâlini görebilirsiniz. Kenarlardaki ayaklarım, 
Büyük Menderes’in iki yanında hâlâ bütün 
haşmetiyle duruyor.

Denizli Kültür Değerleri adlı eserde ben-
den şöyle bahsedilir:

“Sarayköy ilçesi, Tekkeköy köyünün 2 -3 
km. kuzeyinde, Menderes nehri üzerinde ka-
lıntıları bulunmaktadır. Ayakları mevcuttur, 
kemerleri yıkılmıştır. Moloz taştan yapılmış, 
Beylikler Dönemi eseridir. Muhtemelen 1327 
yılında İlhanlılar Anadolu Valisi Emir Çoban’ın 
oğlu Timurtaş tarafından yaptırılmıştır.”

Millî Mücadele’de Sarayköy adlı eserde de 
benden bahsedilmektedir.

“Menderes nehri üzerinde Denizli-İzmir 

yolunu birleştirmek için Yıldırım Beyazıt’ın 
komutanı Timurtaş Paşa yaptırmıştır. Tarihi 
bilinmiyor. Tekke yolu üzerinde ve köprünün 
altında kükürtlü kaynar su halen var. Bu se-
bepten köprünün altı hamam olarak yapılmış. 
Uzunluğu 50 m. Genişliği ise 19 m. Hamam 
yer altında. Mazgallarıyla, taşarlıyla nesillere 
mahzun bakıyor.”

İnanç dergilerinde benimle ilgili iki yazı 
vardır. Yazarı belli olmayan ilk yazıda benim 
hakkımda “Menderes Üzerinde Bir Türk esri” 
diye övgü dolu satırlar yer alır. Gelin bu yazıyı 
birlikte okuyalım:

 “Büyük Türk Fatihi Tinurleng’in İzmir se-
ferinde üzerinden geçtiği (Demirtaş) köprüsü-
nün yerini bulmak üzere komitenin üyelerin-
den Kemal AKGÜN, Fahri AKÇAKOCA, Maarif 
Başsekreteri Ali Rıza AKAN VE KOMİTE Baş-
kanı Lütfü PEKSÖZ’den mürekkep bir heyet 
15.05.1938 tarihinde bir araştırma yapmıştır. 
Bunlara Sarayköy’den Halkevi Başkanı Ham-
di ve Öğretmen Osman da iltihak etmiştir.

O gün Sarayköy’ün garp (batı) hududuna 
yakın Tekke Köyü Damları civarında bulunan 
Demirtaş köprüsünün ayaklarının bulunduğu 
mahalle gidilmiş ve orada mevcut dört harap 
köprü ayağı tetkik edilmiştir. Bu ayaklar üze-
rinde bir kitabeye tesadüf edilmemiş ise de 
o civarda bulunan halk arasında bugün dahi 
“Demirtaş Köprüsü” denmesinden ve o mevki 
tarlalarının bulunduğu mahal kuyuda (kayıtla-
ra) geçirilirken “Demirtaş mevkii” diye yazıl-
masından bu harap ayakların eski Demirtaş 
Köprüsü ayakları olduğu anlaşılmıştır. Tetkikat 
köprünün şimal cihetinden yapılmıştır. Köprü 
ayakları Menderes’in içinde görülmektedir. Bir 
tanesinin, Menderes’in şimal sahiline yakın 
olanının üstüne gidilebilmiş, üzerinden tet-
kik edilmiştir. Bunun bugünkü genişliği 6,60 
metredir. Ortada bulunan ve üzerinden gidi-
lemeyen büyük ayağın genişliği 18-19 metre 

(İnanç dergisindeki resimde, Demirtaş 
Köprüsünün su içindeki ayağı da 

görülmektedir.)
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kadar ve yüksekliği de 6,5 metre kadar tah-
min edilmiştir. Bunun şarktan 6 metre kadar 
bir kısmı şimalden garba doğru, yukarıdan 
aşağıya kadar patlamış ve yarım metre kadar 
bir yarık hasıl olmuştur. Bu çatlaklık üzerinde 
tetkikat yapılan şimal ayağı üzerinde daha ge-
niş olarak 1,60 metre görülmektedir. Bu ayak 
üzerinde ve ortada kükürtlü bir kaynak halinde 
sıcak su fıkırdamaktadır. Bundan anlaşılıyor ki 
köprü bir “hareket-i arz” neticesinde patlayıp 
çıkan sıcak ve kükürtlü suyun tesiriyle harap 
olmuş ve boydan boya patlamasına sebep ol-
muştur. Köprünün şimal sahilinde 50-60 metre 
kadar uzunluğunda bir sahada kükürtlü sıcak 
sular görülmüştür. Bu suların hararet derecesi 
çok yüksek olup içine el sokulamamaktadır.”

İnanç dergisindeki benimle ilgili ikinci 
yazı, Fahri Akçakoca AKÇA’ya aittir. Akça-
koca, bu yazısında; Konya Halkevi’nin neş-
riyatı olan “Konya” dergisindeki Şerafeddin 
Yezdi’nin Farsça yazılı Zafernamesi’nin tercü-
mesini aynen almıştır. Timurlenk’in 1402 yılı 
Sonbahar’ında Kütahya üzerinden Aydın’a 
doğru yola çıktığını, Denizli’ye geldiğini, be-
nim üzerimden geçerek Aydın’a doğru gittiğini 
Zafername’nin tercümesinden öğrenmekteyiz. 
İşte o satırlar:

“Timurlenk buradan da hareket ederek 
Tonguzluğa geldi. Burada karargâhını kurdu. 
Güz mevsimi gelmişti. Ordusunun kışlıklarını 
tayin ederek kısım kısım muhtelif yerlere sevk 
eyledi. (…) “Timurlenk Tonguzluk’tan yola çıktı 
Dunguzluğa erişti. Ahaliye aman verdi, aman 
parası aldı. Başka bir şey yapmadı. Timurlenk 
karargâhını buradan toplayarak Menderes su 
üzerinde Timurtaş’ın yaptırmış olduğu köprü-
den geçerek Aydın’a doğru yoluna devam et-
tiği…”

Akçakoca; yazısının sonlarında benimle 
ilgili şu yorumu yapmaktadır:

“Menderes nehri üzerindeki Demirtaş 

Köprüsü: Bu köprünün yerini tespit ettik. Gi-
dip mahallinde tetkikat yaptık. Sarayköy ba-
tısında ve Sarayköy-Nazilli hududu üstünde 
Tekke köyü damları civarındadır. Çok büyük 
bir köprü olduğu bugünkü ayaklarından an-
laşılmaktadır. Köprünün ayakları üstünde ve 
civarında bir kitabe yoktur. Tabiatın kahir bir 
darbesi ile ortasından yarılıp kemerleri yıkı-
lan bu köprü, acaba hangi Demirtaş tarafın-
dan yaptırılmıştır? Selçukilerin bu havaliyi 
işgalinden Timurlengin buradan geçtiği tarihe 
kadar Anadolu’da Demirtaş adında iki büyük 
kumandan görüyoruz. Biri İlhan Hükümetinin 
kumandanı Emir Çoban’ın oğlu Demirtaş olup 
Anadolu Umumî Valiliğinde miladi (1316’dan 
1327) tarihine kadar bulunmuştur. Bunun 
Menderes havzasına indiğine dair hiçbir tarihî 
kayda tesadüf edilmemiştir. Diğeri de Yıldırım 
Beyazid’in ümerasından olup Karamanlılarla 
ve müstakil eyalet beyleri ile savaşlar yapan 
ve Yıldırım’ın mühim hizmetlerinde bulunan 
Timurtaş paşadır ki Yıldırım’ın Ankara Muha-
rebesinde esir düştüğü sırada onunla birlikte 
tutsak olmuştur. Bu köprü bunların hangisinin 
himmet eseri olduğu anlaşılamamıştır. Hangi 
zat tarafından yapılırsa yapılsın bu köprü bü-
yük Türk eseridir. Bunun yüzlerce sene suyun 
içinde ve Menderes’in nice azgınlıklarına ve 
tabiatın büyük bir darbesine maruz kalmasına 
rağmen bu gün ortadaki ayak büyük bir haş-
metle Menderes’in içinde oturup durmaktadır. 
Bu genişliğini (19) metre olarak tahmin ettik. 
Menderes’in buradaki açıklığını (50) metre 
olarak tahmin eyledik. 50-60 metre uzunluğun-
da, 19-20 metre genişliğinde kârgir ve kemerli 
bir köprü her halde büyük bir himmet eseridir. 
Eğer büyük bir sarsıntı neticesinde köprünün 
tam ortasından kükürtlü sıcak bir su patlayıp 
çıkmamış olsaydı köprü bugün de metanetini 
muhafaza edecek bir halde bulunacaktı. Ne 
çare ki feleğin büyük bir sillesi bunu kullanıla-
mayacak bir hâle sokmuştur.”
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***

“Bu Timurtaş Köprüsü nerededir, nasıldır?” 
diye merak eden özel ziyaretçilerimin dışında, 
beni arayıp soran olmuyor. O tür kişileri birkaç 
yılda bir ancak görebiliyorum.

Denizli Valiliği tarafından 1973 yılında 
yayınlanan İl Yıllığında unutulmuş olmanın 
hüznü, 2001 yılında Turizm İl Müdürlüğünün 
hazırladığı kitapta, uzaktan çekilmiş bir fotoğ-
rafım ile birlikte yer aldığımı görünce, sevin-
ce dönüştü. Yine 2001 yılında, Yard. Doç. Dr. 
Veysi AKIN ile arkadaşları gelip fotoğraflarımı 
çekerek “Millî Mücadele’de Sarayköy” adlı 
eserde yer verince mutluluktan uçtum.

Bir gün, tarihçi Halil İNALCIK ile Pamuk-
kale Üniversitesi’nden birkaç öğretim üye-
sini, kuzey ayağımın yanı başında görünce 
şaşırdım. O ihtiyar profesör, ilerleyen yaşına 
rağmen beni görmek istemiş, zahmetli bir yol-
culuk sonrasında yanıma kadar gelmişti. Be-
nimle ilgili konuştular, fotoğraflarımı çektiler, 
hâlime acıdılar. Ne kadar sevindiğimi tahmin 
edebilirsiniz. Adım yine dile getirilecek, ilgililer 
ayakalrımı koruma altına alacaklar diye ümit-

lendim.

Sonrası… Yine ilgisizlik… Yalnızım, çok 
yalnızım… Kahredici bir yalnızlığı yaşıyorum. 
Unutulmuşluğun hüznü içindeyim. Anadolu’da 
Türk Mührü olarak ilgi bekliyorum. Zamanın 
aşındırmaları karşısında ayaklarımın olsun 
hayatta kalmasını istiyorum.

Ey, Denizli insanı! Gel, beni tanı, beni koru, 
yaşat…

Beni yaşatırsan, benimle ilgilenirsen; beni 
tanıtırken sıradan bir köprüyü sahiplenmiş ol-
mayacaksın. Bende kendini bulacak, kendini 
yaşatacaksın.

Kaynaklar:
2001 Kültür Değerleri, s: 76, Denizli Valiliği 

Yayını,2001-DENİZLİ
Millî Mücadele’de Sarayköy, Yard. Doç. Dr. 

Veysi AKIN, Sarayköy Belediyesi Yayını, 2001 
DENİZLİ)

Menderes Üzerindeki Bir Türk Eseri, yazarı 
belli değil, İnanç dergisi, yıl 1938, sayı: 15, sayfa: 
13, 14

Fahri Akçakoca AKÇA, Timürlenk 
Denizli’de, İnanç dergisi, yıl 1938, sayı: 18, 
sayfa 13, 14, 15)

Yard. Doç. Dr. Veysi AKIN, Hasan Basri BEKEN, Timurtaş Köprüsünün güney ayağında. (2001)
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Ders-i aşkın müşkilin Yahya nice halleylesin

Söyleyenler kendini bilmez bilenler söylemez

                                          Şeyhülislâm Yahya

- Ç oğunlukla aynı başlardı masallar: 

Zamanın birinde bir kızla bir erkek varmış. 
Erkek sevdalıymış, kız onu bilmezmiş. Aşkı-

nı bilirmiş de onu bilmezmiş. Dileklerse yüksek katlara bir türlü 
ulaşmazmış.

Kız, ay parçasıymış, dolunaydan güzel. Çiçek yüzlüymüş, çi-
çeklerden güzel. Gözlerinin pırıltısını yıldızlar kıskanırmış, ba-
kışlarını Şirin. Ellerinin inceliğini Leylâ kıskanırmış, belinin ince-
liğini Aslı... 

Kadifeden yumuşak sesliymiş, sözleri senfoni inceliğinde gü-
zel. Konuştukça inciler üretirmiş dudaklarından da, sıraya giren 
kuyumcuların hiçbirinin gücü yetmezmiş satın almaya.

Saçlarını denizkızları örermiş o uyuduğunda. Uykusunda terle-
diği zaman papatya kokarmış teni de, bütün gün etkisi gitmeyen 
bu kokuların nedenini kimsecikler bilemezmiş. 

simurg
KENAN KALECİKLİ

        Gün gelmiş, çiçek yüzlü sevgili hasta 
olmuş, âşık sağlığından utanmış. Meyve 

yiyemediğini öğrenince, boğazından 
tek bir üzüm tanesi geçmemiş. Onun 

sevdiği ne varsa, tek başına yiyemeyecek 
kadar inanmış ona. Bunu kimsecikler 

anlamazmış.

“ “

BİR MASAL, 
BİR GERÇEK,

İKİ SEN
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Uyanınca yeryüzü anlam kazanırmış her gündoğumunda yeni-
den. Gelincikler güneşle barışır da, taç yaprakları kırmızıya bo-
yanırmış kendiliğinden. Rengârenk kuşlar ötüşerek selâmlarmış 
bu güzelliği, denizler çırpınarak. Rüzgârlar onun için esermiş 
saçlarını dağıtmaya. Saçları dağılıp çiçek yüzüne dolanınca, ke-
lebekler raksedermiş çevresinde.

Gülmesi bin ömre bedelmiş. Güldükçe, diğer çiçekler onun 
kendilerinden soylu olduğunu anladıkları için aralarında fısılda-
şırlar, gizlice yaprak dökerlermiş.

Gün gelmiş, üzmüşler onu, ama dudaklarından dökülen inciler 
hiç azalmamış. 

Ağladığında bütün yıldızlar sönermiş. Ateş böcekleri böyle za-
manlarda haber ulaştırırmış onu canından çok sevene. Birlikte 
ağlarlarmış; gökyüzü baştan-sona yağmur dökermiş gönüllerde-
ki ateşe. 

Çiçek yüzlü sevgilinin hayali gelmek için hiç nazlanmazmış 
ama kendisi bir türlü gelmezmiş. Aylar böyle geçmiş, ne kendini 
getirmiş, ne de âşığı kendine. 

Âşık kimseyi ona benzetemediğinden, içine tek bir damla düş-
memiş serinletmeye. 

Geceler daha esmerleşirmiş, denizler daha tuzlu olurmuş da, 
o sevgili yine de gelmezmiş. 

Âşık canını vermeye çoktandır hazırmış ama “Zamanı var,” 
denmiş. Buna çok içerlediğini sevdiğine bile söylememiş.

Gün gelmiş, çiçek yüzlü sevgili hasta olmuş, âşık sağlığından 
utanmış. Meyve yiyemediğini öğrenince, boğazından tek bir 
üzüm tanesi geçmemiş. Onun sevdiği ne varsa, tek başına yiye-
meyecek kadar inanmış ona. Bunu kimsecikler anlamazmış.

“Bekleyelim,” dermiş çiçek yüzlü sevgili. Başka bir söz deme-
yince, ne kadar sevse de âşığın elinden bir şey gelmezmiş.

Yokluğunda geçen her günü bedeninin erimesine aldırmadan 
karşılamış. Yaşamdan umut almış, ömür vermiş karşılığında. 
Sesini duymadığı günü yaşanmış saymazmış.

Âşığın ne korkuları varmış, paylaşmak istemezmiş sevdiğin-
den başkasıyla. Ona bile her şeyi anlatamazmış yine de:

Süt-beyaz bir güvercinin ayağına bağlanmış pusulayı bekleyip 
dururmuş. O gün yaklaştıkça, korkuları yaşama sevincini yok 
ederek büyürmüş. 
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Ya kötü bir şey yazmışsa? Ya, o artık hiç olmayacaksa? Baş-
kasını seçerse?.. İçindeki son umut kırıntısı da böylece biter-
se? 

Şu güvercin yolu bilmeseydi ne olurdu sanki? İyi ama onun 
ne suçu var ki? Nasıl olsa duymayacak mıydı?

Böyle haberler gecikmezdi, gelirdi. Mutluluk nice uykusuz ge-
ceden sonra gelirdi de ayrılıkların geciktiği hiç görülmemişti.

Belki de gözyaşlarının ırmaklara karışıp aktığı günler-geceler 
boyu çok özlediği çiçek yüzlüsünden iyi bir haber gelmiştir. Ya-
şam, olmazların kimi zaman olur olduğu sürprizler demeti değil 
miydi? 

Bir pusula ki çiçek  yüzlü sevgili dayanamamış yazmış. Yaz-
mış ki, hem nasıl? Âşığından başka kimse anlamaya... 

“Işığı çok özlediysen, gözlerinin kamaşmasına razı ol da aç 
gözlerini sevdiğim. Beni gönül gözüyle gördün; dünya gözüyle 
görmenin zamanıdır artık,” demiş.

“Gönlüme aşkın öyle bir yer etti ki senden başka kimin elini 
tutsam, ateş olur yakar beni. Sana yâr olurum; senden başka-
sına kardeş.

Varolmaksa, sensin; senden başka kim varsa, yokluğumdur. 

Senin elinden her iksiri içerim de başkasının sunduğu gül 
şerbeti bile arsenikten acı gelir. 

Sen nasıl sevgilisin ki bana uzandığında yüzüme gölge et-
meyi bile ihanet sayarsın? 

Dünya nimetlerini birer birer unuttun da benim adım geçtiğin-
de gözlerin dolar. Aynaya bak sevdiğim. Şimdi de beni görü-
yorsan, tez gel artık!

Sana inandım. Kar erir kara çamur olur ama senin gönlün 
mevsimlere direnir. Beyazı senden öğrendim; yokluğunda her 
iklim zemheridir artık. 

Tanrı dileklerini kabul etti. Sevdim seni. Nasılsan, öyle kabu-
lümsün. Canın sende kalsın; gönlün yeter bana. Göster yüzü-
nü, ben senin olayım. 

Gel! Al beni sevdiğim. Gecikirsen, vebaldesin! “

(...)

Anlatılır ki,  bu aşk başlayalı beri, ateş böcekleri geceleri bi-
linirmiş yalnızca.
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Hakkı gönlüme derin kazdım da
Özünü nefsinden soyana döndüm.
 
Sabrı çölüme derin yazdım da
Külünü kevserde bulana döndüm.
 
Kanaat gölüne her gün daldım da
Bulanmadan akan deryaya döndüm.
 
Birini ararken Bir’i buldum da
Damlayı gölden sayana döndüm.

ARİF BÜK 
BULUŞ
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aşkolsun
ŞERİF KUTLUDAĞ

N e güzel insanlarımız, ne güzel 
cemiyetimiz ve ne güzel bir 
milletimiz vardı…. Yooo yooo 

yoo hayır, “şimdi yok” demek istemiyo-
rum!.. Allah korusun, Allah kimseyi cemi-
yetsiz, milletsiz ve milliyetsiz eylemesin. 
Söze başlamak, meramımı dile getirebil-
mek için bu şekilde bir başlangıç yaptım 
sadece…

Köyümüzü, köylümüzü ve köylülüğümü-
zü kaybettik önce... Karşıdan görür gör-
mez insanın içine huzur veren, bacasın-
dan kıvrım kıvrım dumanların yükseldiği, 
kavak ağaçları arasına saklanmış toprak 
damlı ya da kırmızı kiremit çatılı evlerin 
yer aldığı beldelerimizi, kasabalarımızı 
kaybettik.

Mensuplarının bir birini her şeyiyle tanı-
dığı, bir biriyle oturup kalktığı, bir diğerinin 
hüznünü ve sevincini teklifsiz paylaştığı, 
birkaç sokak, bir iki irimden oluşuveren bi-
zim mahallelerimizi kaybettik.

Kocaanalarımızı, kocababalarımızı, de-
delerimizi, ebelerimizi evimizin dışında 
bıraktık. Saray yavrusu evlerimizde anne  
baba ve genellikle tek çocuktan ibaret ka-
lan çekirdek aileyle kalakaldık… 

1980’li yıllarla birlikte baş döndürücü bir 
hızla kentleştik. Yüzde yetmiş beşi köy-
lü olan bir toplum yapısından bugünlere, 
yüzde yetmiş beşi kentli olan yeni bir top-
lum yapısına dönüştük. Televizyonlar ve 
internetle birlikte sadece şehirleşmekle 
kalmadık dünyayla da bütünleştik. Dünya-
nın neresinde bir şey varsa, artık istesek 
de istemesek de evlerimizin içlerinde he-
pimizi bulmaya başladı. Dolayısıyla dün-
yalılaştık.

İçinde yaşadığımız zaman diliminde 
ebemizin dedemizin, hattâ anamızın ba-
bamızın devirlerindeki hayat tarzlarına 
baktığımızda çok yönden öyle varlıklar, 
öyle zenginlikler içerisindeyiz ki tarifi müm-
kün değil. Giyim kuşam, yeme içme, gez-

“ÇAM SAKIZI ÇOBAN ARMAĞANI”
DUYGULAR

 ...karşılıksız sevdiğimizi, sevgimizin 
sade, basit lâkin gönlümüzün 

derinliklerinden geldiğini anlatmak için, 
hediyeyi sunarken “Çam sakızı, çoban 

armağanı!..” deniliverirdi usulca…

“ “
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me tozma, ev bark, araç gereç, iletişim, 
teknoloji ve daha aklınıza ne gelirse her 
şeyde bir bolluk dönemi yaşıyoruz. Daha 
ötesi ekonomisi belli bir seviyeye ulaşan 
toplumların yaşadığı tüketim ekonomisi 
sürecini yaşıyoruz artık. Her şeyi öylesine 
kolay tüketmeye başladık ki, anlaşılır ve 
anlatılır gibi değil…

Sözün burasında son yıllarda AVM’lerden 
en küçük büfelere kadar hemen her alış 
veriş mekânında sakızlarla, günümüzde-
ki söylemiyle cikletlerle ilgili yaşananların  
ruh dünyamda oluşturduğu bir tabloyu 
paylaşmak istiyorum sizlerle...

Sözünü ettiğim mekânlarda o kadar çok 
ve çeşitli ciklete rastlıyoruz ki anlatamam... 
Bir gazete, bir ekmek ya da bir başka sı-
radan ihtiyaç için bir büfeye girdiğimizde 
rengârenk ve resimli kâğıtlara sarılıvermiş 
cıvıl cıvıl görüntüleriyle hemencik birer al-
beni sergisiyle çıkarılıyorlar karşımıza… 
Bu halleriyle bakkala giren küçük çocuk-
ların ilk almak istedikleri, anneler alınma-
sına karşı çıktıklarında ise ilk vâveylâyı 
koparmalarına sebep olan bir konum 
arz eden cikletler... Ya da, birkaç liralık 
alış verişlerde bozuk para çıkmadığında 
bakkal tarafından, hiç alma düşünceniz 
yokken elinize bozuk para niyetine tutuş-
turulan cikletler... Şehir içi dolmuşlarda da 
yine üste verilmesi gereken bozuk para 
yerine verilen cikletler.... Bu konumlarıyla 
da haklarında hak etmedikleri bir soğuk-
luk ve değersizlik oluşturulan cikletler... 
Son yıllarda haberlerle yaygınlaşan so-
ğukta yüz felcini önlediği için çiğnenmesi 
tavsiye edildiğinden ötürü müdür nedir, 
çokça çiğnenen, kolayca eskitilen, yollara 
ve kaldırımlara  yerli yersiz fırlatılan ciklet-
ler... Farkında olunmadan üzerine basıldı-

ğı için ayakkabılara yapıştığında problem 
yaratan, bu haliyle de gözümüzde itibar 
kaybeden ve iyice sevimsizleşen ciklet-
ler...

Oysa, bu toplum sakızı çok severdi... 
Sakıza çok değer verirdi... İnsani ilişkileri 
ifade etmek için İçinde sakızın yer aldığı 
güzel sözler söylerdi...

Söz gelimi, eşe dosta götürülen hediye-
lerin masraflı olmadığını, kendisine yük 
getirmediğini, karşılığında hediye sun-
duğu kişiden bir şey beklenmediğini, he-
diye verilen kişiyi karşılıksız sevdiğimizi, 
sevgimizin sade, basit lâkin gönlümüzün 
derinliklerinden geldiğini anlatmak için, 
hediyeyi sunarken “Çam sakızı, çoban ar-
mağanı!..” deniliverirdi usulca…

Bir zamanlar sakızlar doğadan ve doğal 
malzemeden elde edilirdi... Meselâ biz 
tarlalarda kendiliğinden çıkan karakavık 
otundan elde ederdik sakızı. Karakavık 
otlarını toparlar, desteler, sonra da kökleri 
yukarıda güneş görecek şekilde toprağa 
koyardık. Köklerden çıkan toprağa bulaş-
mış olan süt rengi usareler güneş ısısında 
donuklaşır, bir süre sonra bunları tek tek 
toparlar birleştirir ve çiğnerdik. Karakavık 
sakızının tadı acı mıydı, tatlı mıydı, ekşi 
miydi neydi hatırlamıyorum doğrusu... 
Amma velâkin bu sakızı elde etmek için 
bile her yılın aynı mevsimini bekler, ya da 
her sene bu otlar yetiştiğinde sütleğen za-
manında bu sakızı elde ederdik. 

Bizim kuşakta çocuklara sakız alması 
için para verilmezdi. Sakıza verilen para 
israf sayılırdı. Çünkü sakızdan önce evin 
temel ihtiyaçları olan yağ, gaz, tuz ve pa-
zar harçlığı için ayırmak gerekirdi elde 
olan üç beş kuruşu...
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Sosyal yapıdaki bu darlıktan dolayı da 
evlenme sürecinin geleneklerinin yaşan-
ması sırasında gelen giden hediyeler 
arasında mutlaka çerezlerin yanında, elle 
imal edilmiş bembeyaz ya da şeker pem-
besi renginde top top sakızlar da olurdu. 
Bu arada sakızla ilgili uyulması gereken 
bir başka kural da sakızın kızlara verilme-
siydi. Çünkü erkekler sakız çiğnemezdi. 
Bu bir kuraldı. Sakız çiğneyen bir erkek 
çocuk hele delikanlı çağındaysa hoş kar-
şılanmaz bu durum iğneleyici sözler ve ta-
vırlarla mutlaka dile getirilir, delikanlı çiğ-
nediğine çiğneyeceğine pişman edilirdi. 

Söz mendili ya da nişan bohçası ha-
zırlanırken tercih edilen sakız genellikle 
çam sakızı olurdu. Çünkü çam sakızı çam 
kokuşlu olurdu. Günümüzde ozon taba-
kasının delinmesinden sorumlu tutulan 
parfümlerin henüz olmadığı o dönemde 
hediyeler açıldığında ortaya çam sakızı-
nın çam ormanlarından getirdiği çam ko-
kuları yayılırdı. Bu da ortalığa bir ferahlık 
katardı. 

Çiğnemesi de çok farklı olurdu çam sa-
kızının. Çam sakızı çamın akmalarının 
katılaşmasıyla elde edildiği için bir kere 
çok sert olurdu. İlk anda dişinizle kıramaz-
dınız. Bu nedenle sert bir cisimle kırılması 
gerekirdi. Küçük parçaları ağzınıza alıp 
çiğnemeye kalktığınızda bu sefer de önce 
ağzınızda dağılır, daha sonra da dişlerini-
ze yapışırdı. Bunca zahmetine rağmen de 
çam sakızı çok sevilirdi. Söz ya da nişan 
kutlamasına gelen kadınlara biraz kınayla 
birer parça da çam sakızı verilirdi. Eğer 
arada sakız vermedikleriniz olursa vay 
halinize derhal alınganlıklar ve küsmeler 
başlardı. Sebep de çiğneme konusunda 
onca zahmeti olmasına rağmen çam sa-

kızı verilmemesi olurdu. 

1960’lı yıllar bizim kuşağın Yeşilçivril 
sakızıyla tanıştığı yıllardı. Üzerinde yeşil  
boyalı yazısıyla, bir jelatine sarılan Yeşil-
çivril sakızı bizim için son derecede lükstü 
o zamanlar. O yıllarda İkinci tanıdığımız  
Özcan sakızı da Yeşilçivril gibi Çivril ilçe-
sinde üretilen bir sakızdı… İşte o yıllar 
bayramlarda el öpüldüğünde eğer birkaç 
kuruş bayram harçlığı verilirse hemen her 
çocuğun ilk alma düşü kurduğu şeylerden 
birisiydi sakızlar…

Sakızların kıymetli olduğu dönemlerde 
hemen atılmazdı sakızlar. Kadınlar birisi 
çağırdığında veya dışarı çıkma durumu 
hasıl olduğunda sakızını hemen beyaz 
üslüğünün bir köşesine sarıverirdi… Bun-
dan mülhem bir ifâdeyle de kız annelerine  
çocuklarının yetişme döneminde  gözden 
ırak tutulmamaları için, düşebileceği ola-
sı tehlikeli durumlardan uzak tutulmaları 
için, “Bir çiğnem sakızın varsa gözünün 
önüne yapıştır!..” denilerek bir nevi ihtar 
edilmiş olunurdu…

Hani her konuda insanların marifetleri 
farklı olduğu gibi sakız çiğneyenler ara-
sında da sakızı şişirip patlatma konusun-
da ustalaşanlar olurdu. Buradan hareketle 
insanların benzer bir konuda ortaya koy-
dukları ustalığı anlatmak için, “Her kadın 
sakız çiğner amma Ayşe Kadın gibi çalka-
tamaz!..” denilirdi…

Gereksiz bir şekilde sözü uzatanlara ya 
da olur olmaz yerlerde durmadan tekrarla-
yıp duranlara, “Yeter yahu!.. Lafı ağzında 
sakız ettin!..” denilerek düştükleri sevim-
sizlik kibarca hatırlatılmış olunurdu.

“Çam sakızı çoban armağanı!..” diye 
başladık ya söze... Ömrünü dağlarda sü-
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rüleri peşinde, o dağ senin bu dağ be-
nim, diye geçiren garibim çobanlar şehre 
gelirken armağan olarak ne getirsinler 
ki ziyarete geldikleri yerlere... Dağlarda 
dolaşırken çam ormanlarından elde etti-
ği sakızları getirirlerdi elbette... Sakızın 
doğal olarak elde edildiği zamanlarda 
çobanların bu ikramı da çok makbule ge-
çerdi şüphesiz…

Varın şimdi siz düşünün yaşamın ve in-
san ilişkilerinin, sosyal hayatın sadelikler 
üzerine inşâ edildiği dönemlerdeki insan 
güzelliklerini... Çobanın dağdan getirdiği 
sakızın  insan gönlünde yarattığı çam ko-
kuşlu mutluluğu... Hoş çobanlar dağdan 
gelirken yalnızca sakız getirmezlerdi el-
bette... Biraz yoğurt, biraz süt, belki bir 
topak sadeyağ, biraz çökelek... Her ne 
getirdiyse aslında getirdiği her bir nesne 
çoban gönlünün somutlaşmış birer ifade-
si olmaktadır haliyle... 

Yakın zamanlara kadar köylerden kasa-
balardan şehirlere gelenlerin ellerindeki 
selesinde sepetinde taşıyıp geldiği biraz 
erik, biraz çakır domates, belki birkaç sal-
kım üzüm, birkaç delikli elma, yamrı yum-
ru keleklerin her biri bozulmamış insanlı-
ğımızın, kaybolmamış insan sevgimizin,  
yerinden yurdundan ayrılmadan insanımı-
zın bir diğerini sevdiğinin, düşünüldüğü-
nün ve oraya ait olduğunun somutlaşmış 
nimetleri olurdu...

Şimdilerdeyse... “Ne zahmet ettin!”le 
başlayan, kapı arkalarında “Canım, bu 
da nolacak!” , “Sanki bizim buralarda yok 
mu?”, “Anne… Ben bunu yemem!..” ,  “ … 
duymadan atalım şunu çöpe!..” , “Kendin 
zor geliyorsun zaten, bir daha getirme!..” 
tarzındaki sözlerin ardından kıymeti bilin-
meyen pınarların sularının usulca çekilip 

gidişine misal, “Çam sakızı çoban arma-
ğanı!..” armağanlarımız da, bu armağan-
ları getirecek dostlarımız da çekilip gittiler 
aramızdan birer birer…

Hele bir bakın çevrenize hâlâ “Çam sa-
kızı çoban armağanı!..” misali hediyeleri 
gelenler varsa ve bu hediyeleri getirecek 
çoban gönüllü dostları olanlar varsa ne 
büyük nimetler içerisinde yüzdüklerini fark 
etsinler ve yatıp kalkıp hallerine şükretsin-
ler...

Ve... bir de insan, her zaman ve her yer-
de insan olduğuna göre... Ve... insanın 
yüreğinde sevilme duygusu hiç bitmeye-
ceğine göre... Ve... sürüler dağıldıysa... 
Ve dağlardan çam sakızı çoban armağa-
nı getiren çobanlar bittiyse, bizler neden  
“Çam sakızı çoban armağanı!..” götüren 
çoban misilli özlenen dostlar  olmaya-
lım!..
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...YIL, 1932

AHMET SARI

YAZ-AR-BİR Başkan Yrd.

A ğarmaya yüz tutmuş saçları birbiri-
ne karışmış, yüzünde yakın tarihin 
derin izlerini taşıyan yorgun hakim 

saçları gibi kırarmış, kaytan bıyıklarıyla oyna-
yıp duruyordu. Sıradaki dosyayı eline alıp, bir 
süre sayfalarını amaçsızca ileri geri karıştırdı. 
Yorgundu. Belli ki, yıllar onu yıpratmıştı. Tel 
çerçeveli gözlüğünü çıkarıp, dosyanın üzeri-
ne bıraktıktan sonra, iki yanına açtığı ellerini, 
ensesinde birleştirdi. Başını geriye doğru bı-
rakıp, bir süre tatlı gerneşti. Sonra dirseklerini 
kürsüye dayayıp, iki eliyle, kan çanağına dö-
nen gözlerini ovmaya başladı. 

Neden sonra, mübaşirden sıradaki davacı-
yı içeri almasını istedi. Az sonra salona küçük 
bir kız çocuğu girmişti. Başında epirnimiş (es-
kimeye yüz tutmuş) bir yemeni, üstünde bas-
ma bir fistan, ayağında yırtık-pırtık bir çarık 
vardı. Saçlarının bir kısmı yemeninin altından 
çıkmış, kaşlarını geçerek kirpiklerinin üstüne 
kadar inmişti. Ortasından ayrılmış saçlarının 
devamı olan örükleri, iki siyah çizgi gibi, yeni, 
yeni beliren göğüslerinin üstüne doğru inmişti. 
Hakim bir süre, karşısında duran küçük kızı 
seyretti. “Pekte küçükmüş,” dedi içinden. “İs-
tidanda evlenmek istediğini yazmışsın doğru-

mu kızım?” diye sordu.

Henüz evliliğin ne anlama geldiğini bile bil-
meyen küçük kız, ayaklarının ucuna bakarak; 
“Evet,” dedi. “Evlenmek istiyorum.” Bunu söy-
lerken, sanki söylediğinin ne anlama geldiğini 
bilmiyor gibiydi. Hakim, onu tepeden tırnağa 
süzüyor; “Böyle bir şey olamaz. Bu daha kü-
çücük bir çocuk, nasıl evlenebilir?” diyordu 
kendi kendine. Belli ki, evlenme isteği, kızın 
kendi isteği değildi. Yaşlı hakimin acımaklı ba-
kışı, küçük kızı, adeta delip geçiyordu. “Mutla-
ka bir sebebi olmalı” dedi. 

-Peki kızım, kaç yaşında olduğunu bana 
söyler misin?

-On yedi...

Hakim, “sen onu benim külahıma anlat” 
dedi içinden.  Hiç de öyle on yedi yaşında gibi 
görünmüyordu. 

-İyi de kızım, sen öyle on yedisinde filan 
görünmüyorsun,  daha çocuksun sen... Evle-
neceğin erkeğin kahrını çekebilecek misin? 
Yarın ileride çoluğun çocuğun olacak, onlara 
analık yapabilecek misin?

Hakimin bu sözleri, kızın yanaklarının kı-
zarmasına neden olmuştu. Belli ki, utanmıştı. 
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Boynunu büküp, o iki küçük örüklerini elleri-
nin arasına alarak, onlarla oynamaya başladı. 
Farkında olmadan vücudunu sağa sola salla-
yarak, kendini avutuyor gibiydi. Gözlerini hep 
ayak ucunda tutuyor, Hakimin yüzüne hiç bak-
mıyordu. Ayakuçlarına bakarken, üstündeki 
eskimeye yüz tutmuş fistanın eteğinde mey-
dana gelen ritmik hareketleri izliyordu. Eliyle 
de, omuzlarından, henüz yeni beliren göğüs-
lerinin üstüne inen örüklerini avuçların içine 
alarak, çocuksu hareketler yapıyor, “Sanki 
ben istiyor muyum?” der gibi yapıyordu. Ha-
kim; “senin kimin kimsen yok mu evladım?”  
diye sordu..

Küçük kız, sorulara cevap vermekten ade-
ta imtina ediyor, durduğu yerde başka şeylerle 
meşgul oluyor, duymuyormuş gibi yapıyordu. 
Cevap alamayınca hakim, sorusunu tekrarla-
dı.

-Yok mu kızım kimin kimsen? Anan, baban, 
kardeşlerin, bir yakının filan...

Küçük kız, konuşurken hakimle göz göze 
gelmemek için büyük bir çaba harcıyor, ya 
ayakuçlarına bakıyor, ya da mütemadiyen 
gözlerini duruşma salonunun tavan ve duvar-
larında gezdiriyordu. Sorulan sorulara gecik-
meli ve eksik cevaplar vererek, sanki hakimin 
sabrını zorluyordu. Utana sıkıla cevap verdi.

-Bi anam var.

-Baban yok mu? Kardeşlerin filan...

-Yok... Babam savaşta cephede kalmış. 
Benden önce bir erkek kardeşim dünyaya gel-
miş.  O da, on yaşına geldiğinde, pıntadan (za-
türre) ölmüş. Başka da kimim kimsem yok.

Hakimin yüreği sızlamıştı. Ülke savaştan 
çıkalı henüz on yıl bile olmamıştı. Memlekette 
sakat ve yaşlıların dışında doğru-dürüst erkek 
kalmamıştı. Yokluk, kıtlık ve sefalet, geride 
kalanların boğazına çökmüş, insanları çaresiz 
bırakmıştı. Hakim, kızın niçin evlenmek iste-

diğini, aşağı yukarı anlamıştı. Belli ki, başına 
gelebilecek olumsuzluklardan korunmak için, 
başını dayayacak birinin olmasını istiyordu. 
Gerçi, kız henüz bunları düşünecek yaşta de-
ğildi. Demek ki, onun evlenmesini anası isti-
yordu. Hakim, oturduğu kürsüden, kızın ayak 
uçlarını göremiyordu. Bunun için, salonun gi-
rişindeki kocaman gri kapının ardında duran 
iskemleyi göstererek; “Şu iskemleyi görüyor 
musun kızım, onu bulunduğun yere çek ve 
onun üstüne çık, boyunu posunu bir göreyim,” 
dedi. “Seni çok iyi göremiyorum da...” Hakim 
artık kızı şimdi daha rahat görüyordu. “Başın-
daki yemeniyi de al bakayım” dedi sonra. Kız, 
başındaki yemeniyi açmakta tereddüt edince, 
hakim ısrar etti. “Aç kızım aç! Ben senin baban 
sayılırım. Benden çekinmene gerek yok. Hem 
sana evlenebilir iznini verebilmem için, seni 
iyicene tanımam, boyunu posunu görmem la-
zım, yoksa evlenmene nasıl izin verebilirim.” 
Kız, utana sıkıla başındaki yazmayı açtığında 
sanki daha bir küçülmüştü. Belli ki, başındaki 
örtü onu birkaç yaş daha büyük gösteriyordu. 
Ortasından ayrılmış saçları, omzundan aşağı 
iki küçük örük olmuş sarkarken, örüklerinden 
ayrılan bir demet perçem, yüzünün bir bölü-
münü kapatmıştı. 

Hakim, ellerini masanın üzerinde birleştir-
miş, ne yapacağını bilmez halde, boş gözlerle 
küçük kızı seyrediyordu. Kendince, bu küçük 
kızın evlenmesine izin verememeliydi. Daha 
hayatının baharı bile değildi. Ama bu çaresiz-
liğin altında yatan nedenlerin de çözümlenme-
sini istiyordu. Kızın koridorda bekleyen anasını 
salona alması için, mübaşire seslendi. Kadın, 
belki de ilk defa bir hakimin karşısına çıkmış 
olmanın tedirginliğini ve heyecanını yaşıyor-
du. Ürkek bakışlarla hakimin gözlerinin içine 
bakıyor, ellerini ovuşturuyordu. “Buyur hakim 
bey, beni emretmişsiniz” diyebildi. 

Hakimin, acı dolu bakışları, bu sefer Sul-
tan kadının üzerinde yoğunlaşmıştı. Bir kızı-
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na, bir anasına bakıyor, sanki onların çaresiz-
likleri karşısında naçar kalıyor;  “Bu nasıl bir 
kader Allah’ım” diyerek, içinden isyan etmek 
geçiyordu. Hakim, daha sormadan, birçok so-
runun cevabını, zaten almıştı. Ama yine de 
usulen sormalıydı.

 -Bu çocuğu neden evlendiriyorsun kadın? 
Bu daha sübyan, ne anlar kocadan böcüden?

Sultan kadın, hakimin karşısında sanki iki-
ye katlanmış gibi duruyor, ellerini ovuşturma-
ya devam ediyordu. Heyecandan vücudunun 
her bir yanı seğiriyordu.

 -Şey... Hakim bey! Bu kız aslında yetişkin. 
Böyle küçük göründüğüne bakmayın. Yaşı kü-
çük geçti de...

Hakim, Sultan kadının yalan söylemesine 

kızmıştı. Oturduğu yeren kal-
kacakmış gibi yaptı. 

-Sen kimi kandırıyorsun be 
kadın! Gözlerime mi inanaca-
ğım, yoksa sana mı? Ben bu 
saçları değirmende ağartma-
dım, bu daha çocuk!  Bu süb-
yan! Bu ne anlar evcilik oyu-
nundan!

Kadın çaresizdi, bir şekilde 
kızına bir korkuluk bulmalıydı. 
“Başka çarem yok hakim bey! 
Başına bir kötülüğün gelme-
sinden korkuyorum, bu yüz-
den, bir çare bulmam lazım. 
Başka da yapabileceğim bir 
şey yok!  Duldasına sığınabi-
leceğim biri yok ki,” dedi. Ha-
kim rahatlamıştı. “İşte böyle 
doğruyu söyle kadın! Yalan 
söyleyerek,  canımı sıkıyor-
sun.”

O yıllar, ülke insanının, en 
sıkıntılı olduğu yıllardı. Koca 

bir imparatorluk çökmüş, Anadolu 
yarımadasında yeni bir cumhuriyet kurulmuş-
tu. Bunlar olurken de, on binlerce yiğit, vatanı 
uğruna canını vermiş, bir o kadar genç kadın 
dul, nice bebeler de yetim kalmıştı. İşte, Sul-
tan kadın da bunlardan biriydi. Kurtuluş sava-
şında kocasını kaybettikten sonra, çaresizlik 
içinde, kızıyla birlikte yapayalnız kalmış, ken-
dine tutunacak bir dal arıyordu. Çaresizliğin 
sefaletin girdabında, meçhule doğru sürükle-
nirken, bu yaptığının en doğru yol olduğunu 
düşünüyordu. Bunları yaparken, kendinden 
çok, tek başına kol kanat olamadığı, “eksik 
eteği,” kızı Feride’yi düşünüyordu.

Hakim, Sultan kadına bir nebze hak ver-
mişti. Bir an; “Kızının yerine, neden sen evlen-
miyorsun” diyecek oldu, sonra vazgeçti. Çün-

Resim: Sibel Esen, www.sibelesen.com
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kü memlekette, onun evlenebileceği yaşta er-
kek kalmamıştı. İşte bu yüzden, onun gibi pek 
çok kadın, hayatının geri kalanını, dul ve zor-
luklar içerisinde idame ettiriyordu. Artık küçük 
kızın evliliği tek çare gibi görünüyordu. Hakim; 
“Tamam çıkabilirsiniz,” deyince, Sultan kadın 
şaşırdı. Hakim kararını açıklamayacak mıydı? 
Salondan ayrılmadan, hakimin vereceği kara-
rın ne olduğunu bilmek istiyordu. O kocaman 
gri kapının önüne geldiğinde, geri dönüp ha-
kime sordu.

-Neye karar verdiniz hakim bey! Evlenebilir 
mi bu çocuk! Hiçbir şey söylemediniz de...

Yaşlı hakim, bir süre vicdanıyla baş başa 
kalmak, dağılan muvazenesini toplamak isti-
yordu. Kendini bir labirentin içinde gibi hisse-
diyordu. İkilem içinde kalmış, nasıl bir karar 
vereceğini bilmez halde öylece duruyordu. Bir 
yandan, kolu kanadı olmayan çaresiz kadını, 
öte yandan daha oyun çağındaki küçücük kızı 
düşünüyordu. “Yahu bu daha çocuk, kocanın 
kahrını nasıl çekecek?” diye soruyordu kendi 
kendine. Artık bir karar vermeliydi. ”Koridorda 
biraz bekleyiniz, kararımı açıklayacağım za-
man, sizi tekrar içeri alacağım,” dedi. 

Hakim, salonda tek başına kalmıştı. Ba-
şını ellerinin arasına almış, kırarmış, kıvırcık 
saçlarını karıştırıyor, verebileceği en doğru 
kararı vermek için muvazenesini zorluyordu. 
Burada hukuktan çok, vicdani sorumluluğun 
altında ezilmek istemiyordu. Bir süre gözlerini 
ovuşturdu. Artık bir karar vermeliydi. Mübaşire 
seslenip, koridorda bekleyen ana-kızı içeri al-
masını istedi. Sultan kadın, hakimin dudakları 
arasından çıkacak kararın ne olacağını, en-
dişeli bakışlarla bekliyordu. Hakim; artık ka-
rarını veriyordu. “Sana evlenebilmen için izin 
veriyorum kızım,” dedi. Sonra Anasına döndü; 
“Kızını evlendirebilirsin Sultan kadın”. 

Artık küçük Feride’nin evlenme izni çık-
mıştı. Sultan kadın, ilçedeki hana bağladığı 

eşeğini alıp, kızıyla birlikte köyün yolunu tut-
muştu. Sultan kadın eşeğin sırtında, Feride 
ise, palanın kuskunundan tutunmuş, soluk 
soluğa, eşeğin hızına yetişmeye çalışıyordu. 
Dava öğleden sonra görüldüğü için, ilçeden 
ayrıldıklarında, akşam yaklaşmıştı. Karanlığa 
kalmamak için Sultan kadın, eşeğin gidebildiği 
kadar hızlı gitmesini istiyor, bu yüzden, eşeği 
ha bire zorluyordu. Daha korkuyu, endişeyi 
bile bilmeyecek yaştaki Feride, anasına sitem 
ediyordu.

-Yahu ana, paşaya kelle mi yetiştirecek-
sin? Ayaklarıma kara sular indirdin. Soluğum 
boğazıma sığmıyor. Şimdi düşüp bayılacağım 
göreceksin...

Sultan ana, kadın başıyla, eksik etek(!) 
küçük bir kız çocuğuyla karanlığa kalmak is-
temiyordu.

-Sus kız! Sen yürümene bak! Karanlığa 
kalmayalım. İte çakala kavuşmadan, vakit geç 
olmadan evimize varalım, dedi. 

Feride, ite çakala derken, anasının neyi 
kastettiğini bile yorumlayamıyordu. 

-Ne yani ana, iki kişiyiz, köpekten çakaldan 
mı korkacağız?

Sultan kadın, Feride’nin çocuksu davranış-
larına kızmıştı. Öfkeyle ona çıkıştı.

-Sana yürü diyorum kız! Bugün yarın koca-
ya varacaksın, hala ağı göğü bilmiyor, çemki-
riyorsun!   

Güneşin kaybolmasıyla, sadece ortalık ka-
rarmakla kalmamış, aynı zamanda, hava da 
bir hayli soğumuştu. Issız, dikenli karaçalıların 
arasından geçen patika yolda hızla ilerlerken, 
kendisinden yirmi yaş daha büyük, üstelik to-
pal bir adamla, evlenme iznini almış olmanın 
rahatlığıyla, bundan sonraki yaşamında başı-
na nelerin geleceğini hiç bilmeden, köye doğ-
ru yol alıyorlardı. 
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 “Her sabah, her sabah ötüşür kuşlar.”

A 
dam tutuklandı. Ama suçunun ne 
olduğunu bilmiyordu. Olsun, bu 
sonucu değiştiremez. O ülkenin 

yönetimi adamı cezalandırmak istiyordu. Bu 
yüzden adamın tutukevinde yatması gereki-
yordu… 

“Yatacaksın, bize bir şey sorma”, dedi gö-
revliler. 

Adam “yatarım” dedi. Ne yüzü değişti, ne 
sesi titredi. Dosdoğru “Yatarım.” dedi…

Diğer ülkelerde olduğu gibi orada da bay-
ramlar vardı. Adam ilk bayramda, arada tel ör-
güler, kafesler olmadan eşiyle, çocuğuyla gö-
rüşebileceğini, onlara, “Merhaba, nasılsınız?” 
deyip şöyle bir sarılabileceğini, onları özlemle 
koklayabileceğini umuyordu. O çok sevdiği 
karısı ve kızı burnunda tütüyordu adamın... 

Gelecek bayramın kendisine böyle ya-
kınlarını getirecek olmasından dolayı, adam 
kafasında bayrama çok başka anlamlar yük-
lüyordu. Bunca yıllık yaşamında bir bayram 
onun için ilk olarak bu kadar büyüyor, anlam 
kazanıyordu. Ama olmadı, yetkililer izin ver-
medi. Karısını, çocuğunu kucaklamak bir 
yana, adam onları göremedi bile…

“Suçlu ben olmalıyım.” dedi adam. “Her-
kes dışarıda, özgür, bense kafeslerin, tel ör-
gülerin arasında, tutukevindeyim. Evet, evet! 
Suçlu ben olmalıyım.” 

Ne daha önce ne daha sonra, adam en 
çok o an suçunun ne olabileceğini düşündü. 
Bulamadı. Günlerce başka hiçbir şey düşün-
medi. Hep suçunu düşündü. 

Olmadı. Bulamadı bir türlü. Bunun üzeri-
ne görevlilerden birine sormaya karar verdi. 
Epey tereddüt etti. Sonunda sordu; görevliyi 
rahatsız etmekten çekinerek, saygılı bir sesle 
sordu.

“- Benim suçumun en olduğunu biliyor mu-
sun acaba?”

Görevli iri yarı ve öfkeli biriydi. Kızdı, bağır-
dı adama. Önceleri ne olduğunu anlamayan, 
şaşıran adam da giderek sesini yükseltti, kız-
dı. Derken, iyice öfkeyle bağırdı. Bunun üze-
rine başka görevliler geldi, adamı koğuştan 
çıkarmak için kapıyı açtılar. Aynı anda, olayı 
ilgiyle izleyen başka tutuklular da adamın ya-
nına, yardımına koştular…

Adam yaralandı ve hayli kan kaybetti. 
Başka tutuklular da yaralandı. Çok kan aktı. 
Sanki şehre su taşıyan ana borulardan biri 

KUŞLAR TÜRKÜ 

SÖYLEMİYOR...

FUAT OVAT

Eğitimci - Yazar
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patlamıştı ve sular kırmızı akıyordu. Her yer 
kıpkırmızı olmuştu çok kısa bir sürede…

Kimi görevliler adamı bir ceset gibi sü-
rükleyerek götürmeye çalışırken, kimileri de 
diğer tutuklularla didişmeye, yüksek sesle 
bağırarak tartışmaya başladılar. Öyle bir an 
geldi ki, görevliler adamı içi dolu bir çuval gibi 
yere bırakıp diğer tutuklularla kıyasıya kavga-
ya giriştiler. 

Görevlilerden kimileri kırmızı görmüş boğa 
gibi soluyor, bütün tutuklulara ağır sözler söy-
ledikleri yetmezmiş gibi bir de küfürlerle ha-
karet ediyordu. Yerden kalkar kalkmaz, adam 
hemen tutuklu arkadaşlarının yardımına koş-
tu. İşte tam bu sırada görevliler “İsyan!”, “İs-
yan çıktı!”, “Koşun, yardım edin!” diye bağıra-
rak silahlarına sarıldılar. 

Patlama sesleri peş peşe bayram topu gibi 
tutukevinin dışından da duyuluyordu artık. 
Ama sokaktan geçenler, silah seslerinden, 
patlamalardan çok, kurşun yiyen insanların, 
ölmeden önce çıkardıkları son seslerle, çığ-
lıklarla ilgileniyordu. Öyle ki, “Vah yavrularım 
vah…” diyerek, caddenin ortasında olduğunu 
unutmuş gibi, bulunduğu yerde kalıp dizini 
döven yaşlı kadın hızla gelen bir otomobilin 
altında can verdi. Bu çığlık, bu haykırış, bu 
çırpınış, suçsuz, herkes gibi yaşamaya hakkı 
olan kadının yaşamının sonu oldu. Oradaki 
kuşlar her zamanki gibi korkuyla uçuştu yine.

Tutukevinde olay bittiğinde, adam ne ol-
duğunu unutmuştu sanki. Onun tüm sistem-
leri çökmüştü belki de. Bir kenara çekilmiş, 
dudaklarında gizemli bir gülümseme, yerde 
kanlar içinde yatan devinimsiz gövdelere ba-
kıyordu öyle.

Çok geçmeden yargılandı. Karar verildi 
çarçabuk. Adam idam edilecekti. Ortalık “Ya-
şasın adalet!” sesleriyle çınladı.

Bir çocuğun okula ilk gidişine benziyordu 

adamın darağacına gidişi. Biraz dikkatle ba-
kılsa, günün ilk ışıklarında önlüğü, beyaz ya-
kası görülecekti sanki.

Şöyle bir çevresine bakındı adam. Belki 
son kez dünyayı, dünyalıları görmek istiyor-
du, belki suçunu bilmek istiyor;

“- Benim suçum ne acaba, biliyor musun?” 
diyecek birini arıyordu.

Biriyle konuşmak, selamlaşmak istiyor da 
olabilirdi. Hatta “Ölüm her şeyin sonu mu? 
Ben ölürsem düzelecek mi her şey?” diye dü-
şünmüş de olabilirdi.

Darağacında kaldığı sürece adam,  hep 
soran gözlerle baktı sanki. Ama onun so-
rusuyla ilgilenen biri olmadı. Tıpkı, adamın 
küçük kızının, “Babam eve ne zaman gele-
cek?...” diye sorduğunda bu sorusuyla da 
kimsenin ilgilenmediği gibi.

Ancak bu sorulara karşılık bulmak imkânsız 
değildir. Eğer kız okuma yazma biliyor olsay-
dı, haber küçük puntolarla dizilmiş olsa da, 
günler sonra gazetelerin birinde çıkan bir ha-
beri okuyarak babasına ne olduğunu az çok 
kestirebilirdi:

“Yine İşkence, Cezaevi Müdürü ve Gardi-
yanlara Tutuklama”.

“Cezaevi müdürüyle 13 gardiyan, tutuklu 
ve hükümlülere işkence yaptıkları iddiasıyla 
tutuklandılar...”

Bilinen bir şey: Her kuşun kimi zaman içli 
bir türküye can veren kendine özgü bir sesi 
vardır. Bu seslerin her birinin anlamı başka-
dır. Görünen o ki, o ülkede, o yerde kuşlar 
türkü söylemiyor artık. Bir de, kuşların kanat 
çırpmayı, uçmayı unutmak üzere olması ne 
acı. 

Türkü söylemeden uçmak gücüne gidiyor-
muş kuşların...



54 ocak/09 yıl: 1 sayı: 8

ERHAN TIĞLI 

GAZZELİ ÇOCUK

Masallarda üç elma düşerdi gökten

Bombalar düşüyor şimdi üstüne

Hem yanıyor hem üşüyor

Gazel çocuk

Ölmese bile kör topal yaşıyor

Kocaman adamların

Bu kadar küçülmelerine

Şaşıyor...

AHMET  YILMAZ  TUNCER

NEDEN

Tanıdığım seherlerden farklı duruşun

Üşüyorum seni unuttuğum zamanlarda

Kalbim senin peşinden koşan

Ritmik atışlarında değil artık

Akasya kokusunda ki ellerini uzat bana  

Yalvarıyorum uzat bana
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Y azdığın ne varsa, baştan yaz hadi. 
Tam da şimdi.

Tam da şimdi, çünkü yaşadığın 
ne varsa baştan yaşıyorsun, bu kaybolmuş-
luk anında. Sesine ses almamak ne demek-
ti, unutmuştun. Sevmek ne demekti, unut-
muştun. Uykusuz kalmayı, uykuya kaçmayı, 
varken yok olmayı.. Unutabilmiştin.

Şimdi hatırladın. Yavaş değil, alıştıra 
alıştıra hiç değil. Aniden gelir sevmek. Üze-
rine, belli belirsiz, fakat tadı her şeyi bozan, 
‘sevilmeyi beklemek’ sosu. Beklemeyi hatır-
ladın, kana(ya)rak O’na.

Halbuki ne güzeldir, varolmak. Doğmuş 
olmak. Bu dünyada olmak.

Hapisten çıktığın anlarda, sana sarılma-
yı bekleyen bir sevgili bulmak o demir çiz-
gilerin ardında, ve unutmak, yarattığın tüm 
acıları; masum, lekesiz, büyükçe bir adım 
atmak.

Nefesini tutup denizlerin en dibine dal-
mışken, ruhun yetmeyip yüzeye çıktığın an-
larda, ıslak saçlarını yosunlara katmış balık-
lara dokunmak; soğuk, ve sıcak, ve güneşi 
gözlerine kör sular.

Her odasının her kapısını kilitlediğin, ‘ki-
litleri kayıp’ları yakıp parçaladığın, ışıkları 
söndürüp, sesleri susturduğun evinde nasıl 

da tek başınayken bir mum, bir gramofon, 
bir şarap şişesi bulmak, yan yana.

“Eskitildi tüm mekanlar, kapatıyoruz!” 
diye bağıranları duyuyor musun? 

Bildiriler dağıtıyorlar, siyah sayfalarda.

Bundan böyle:

Herkes her an hapse girecek, ve nasıl 
yalnızsa girişleri, öyle olacak çıkışları da. 
Kimse kimseyi karşılamayacak, hele ki sa-
rılarak.

Tüm denizler, ve dahi okyanuslar, elbet-
te üzerine bir kere olsun güneş değmiş su 
birikintilerine dokunmak, bakmak, sakın ola 
ki dalmak yasak olacak; nefes almak, tut-
mak ve  vermek, alenileştirilmeden ve resmi 
kayıtlara geçirilmeden yapılması koşuluyla 
sürdürülebilecek.

Karanlığa ufak da olsa bir ışık yakmak; 
hangi biçimde ve hangi aletle olursa olsun, 
herhangi bir duygu uyandırabilecek bir mü-
zik sesi duymak, duyurmak, duyduğunu 
zannetmek; ve yutkunmak, cezası her gün 
ağırlaştırılarak yasaklanacak.

Hata oldu. Bir yerde, çok fena, çok za-
mansız, gözümden kaçtı bir şeyler. Bulama-
dım da orayı bir daha. “Dünyayı dolaşsan, 
bulamazsın” dediler. “Kimsenin girip çıkma-

KAYIP KITALAR

ORKESTRASI
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dığı bir sokak, adım atılmamış bir kaldırım 
sonuna rastlayamazsın. Daha beter olur-
sun. Dön. Yol yakınken…”

Yakın hep yollar zaten, sonları pek 
uzak.

Halbuki ne güzeldir, varolmak. 

Sen farkında değilsen, kimseye de sez-
dirmemişsen; susarken canın acımıyorsa, 
korkmuyorsan, heyecanlandırmıyorsa seni 
ilk kez tadacağın bir öpüşmek, O’na sarılmak 
rüyalarında durgun denizler yaratmıyorsa, 
sabırsızlanmayı beceremiyor, ertelemekte 
üstüne adam tanımıyorsan, kızmıyorsan 
dönen bunca çarka, batırılmış, linç edilmiş, 
ırzına geçilmiş, paramparça ve kir pas için-
de zihinlere, yorulmuyorsan her yirmi dört 
saatte bir yeni bir güne başlamaktan.. 

Ne güzeldir diyorum, o zaman, doğmuş 
olmak. 

Doğurulmak mucizesini her dakika diline 

yapıştırıp, şükretmeli, bu dünyaya.

Kullanım kılavuzları bastırılıyor her in-
san için şimdi. Yüksekten Düşerken Sizi 
İzleyenler Matbaası’nda, Anlayamıyorsak 
Yok Edelim A.Ş. sponsorluğunda, Nefret ve 
Doyumsuzluk Kurulu denetiminde.

Öyle değilmiş gibi yapmaktan kaçman 
boşuna, yadırgıyorsun artık düşündüklerini, 
söylediklerini. Baştan alacaksın, çare yok.

Çare olmadı da hiçbir zaman. Bu dünya-
nın ölçüleri, yetmedi anlamama. Kilometre-
lerce yol. Litrelerce rakı. Milyonlarca sayfa. 
Kanlarca aşk. Fakat hala, 1900lerin sonun-
da bir yeri işaret etmekte direniyor doğum 
anım. Olamaz, bin yaşıma geldim ben. Ken-
dime katlanabilirdim yoksa.

Öyle öğretildi diye evlenmiş, hazır ora-
daydı diye bir yere patron olmuş, bu dün-
yaya mahkum, bu dünyada mahkum, “ev-
deki kadın”ı aldatmak gururu, hevesi ve 
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sarhoşluğuyla sesleri yüzyıllar sonra bile 
yok olmayacak çınlamalar çıkaran kadeh 
tokuşturmaları eşliğinde pavyon masaların-
da sabahlayan adamlar tanıdım.

Kafamın karışıklığından, sesim kendi 
sesimi bastırdı. Ağlamak, gereksiz ve fazla 
gösterişli bir isyan.

Tiner ve çocuk, bir araya gelirliği hiç ya-
dırganmadan dillerde iki kelime, ikisini ya-
kaladım kollarından. Sokaklarında içtim. 
Apartman dibi köşklerinde, ikramlarını kabul 
edip, eksik hikayelerini dinledim. Barlarla 
çorbacılar arasında, gece nöbetlerinde ruh 
çürüten elli yaş üstü adamlardan daha ihti-
yar soluklarını da. Bir çikolatayı, sırf kendi-
leri için almadıklarından, bu kez para verip 
alışlarını, ellerime bırakıp gözlerini kaçırış-
larını da. Ama o elli yaş üstlerini, söyledik-
leri üç beş kelimeden sonrasının hep aynı 
olduğunu fark edince, bir daha dinlemedim.

Bir adam tanıdım, hayatım değişti.

Ben çok korkak bir çocuktum. “Yabancı” 
ürkütürdü beni. Büyüdüm, “tanıdık” ürkütür 
oldu. Korktum, her şeyi göze alarak.

Zor değil aslında anlatıldığı kadar. Dire-
niş, unutmak, hiçlik, zor değil. Birkaç kıta, 
biraz okyanus bulsak, gökyüzü de gerekir 
ya, kurarız işte yeni bir dünya. Fakat insan-
lar, onlardan nasıl kurtulacağız?

Ve en nihayeti gelsin artık sevişmelerin. 
Sussun, çanları çalmakta direnen düş yor-
gunları. Yoksun işte. Satırlar dolusu var et-
tikçe seni, daha beter yoksun.

İki gün önceydi, sen doğdun. İki ay son-
raydı, öldürdüm seni. Çünkü deniz oldun, 
kıskançlık, özlemek, en eski aşk yanılsama-
ları, en unutulmuş yaslar oldun. Dağ oldun, 
aştırmadın kendini. Zirvene çıktın sıkılıp, at-
tın kendini sonra, edilemeyen intihar oldun, 
düşmedin yere. 

“Gel”den daha acı, daha gerçek, daha 
bıkmış, daha taze, daha kötü, daha korkunç, 

daha aşk.. ne olabilir? Hangi mahlukat seni 
ondan alıkoyabilir? Ne cüretle?

Yazdıkların, sensin. O aptal ilk gençliğin, 
o yeni öğrenmişliğin, O’sun. Madem vaz-
geçmiyorsun, yeniden yazacaksın. Yaşlan-
dın, tenha ülkelerde. Kimse de anlamadı, 
halbuki anlarlar sanmıştın, nasıl coşkuyla. 

“Yaşım binbeşyüzdür, hanımlar beyler, 
anlatacak çok şeyi olan bir sirk sihirbazıyım 
ben, tellallığım, kasaplığım, şairliğim, hem 
utanmazlığım oldu benim; üstelik doğdu-
ğumdan beri pek çok günaha battım, fark 
ettim ki günah meğerse.. Fakat oturun lüt-
fen soframa. Anlatacaklarım lezizdir, karın 
doyurmasa da. Her birinize yer var. Dinleyin 
biraz.. Buyursanız?”

Ses sese çarpınca dünya yok olacak sa-
nır bazı dünya takımı. 

“Cesaret satıyorum ey faniler! Açık ar-
tırmada, en iğrenç itiraflarınız karşılığında. 
Yok mu arttıran?”…

Susalım beraber. Ne anladıysak onu su-
salım. Kim acıttıysa bizi en çok -da ondan 
sonra uyandıysak yana yana-, onu susalım. 
Sesimizi duymaya heves etmiş çocuklara 
susalım. “Değmez” demeden hemen önce 
susalım ki, yaralarımız iyileşsin. 

Budalalık, O’nu sevmek. 

Uzun cümleler arayışı, tasvir telaşı bo-
şuna. 

Kelimeler havada. Gözler kaçırılmakta. 

Susturucu takılmış ruhsatlı silahlardan 
başka bir şey olmayı beceremedikçe, kiralık 
katil süsünde faillik, olsa olsa hedefini şa-
şırır. 

Siz güzellik kraliçeleri, güç tutkunları! 

Ah! İnsanlar…

Tutunamadıkça tutukluk yapan silahlar 
koğuşunda tutuklusunuz. Aranmayın başka 
sıfat kendinize. 
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BÜYÜK ELMA
JONATHAN GOODMAN*

ŞAİR - SANAT YAZARI

“K ültürel karmaşıklıklar Hale Gün-
gör’ün gördüğü uluslararası eği-
timde bol miktarda bulunuyor. 

1981 yılında Adana, Türkiye’de doğan sanatçı 
dört yaşında İsviçre’ye taşındı. Dört sene sonra 
yerleştiği İstanbul’da onbeş yaşındayken ilk defa 
sanat –resim ve heykel- eğitimi almaya başladı. 
2000 yılında Parsons School of Design’da gü-
zel sanatlar okumak üzere taşındığı Paris’ten 
2004 yılında diplomasıyla ayrıldı. Şu anda ise 
New York City’deki Pratt Institute’ta resim oku-
yor. Güngör’ün eğitimindeki geniş menzil, çeşitli 
yabancı dillerdeki akıcılığıyla birlikte onu ola-
ğandışı bir kültür birikimine sahip bir sanatçı ve 
kendisini dünyanın farklı yerlerinde evinde his-
seden bir kişilik yapıyor.  Aynı zamanda, fazlaca 
gezmiş olmasına rağmen Güngör uluslararası 
çağdaş sanatta sık sık görülmeyen figürasyon 
ve muzipliğe tutunuyor. Güçlü teknik becerileri, 
öykü anlatma eğilimiyle birlikte Güngör’ün şaşır-
tıcı bir cazibeye sahip ve icat dolu resimler yarat-
masına imkan veriyor. 

Güngör hala genç bir sanatçı ve en çeki-
ci niteliklerinden birisi açıkça romantik imgeler 
resmetme istekliliği. İçgüdüsel olarak kompozis-
yonun düz yüzeyinin ötesinden yankılanan duy-
guları resmediyor; çabalarında gizem tarafın-
dan hafifçe kırılan bir acayiplik var. “Sence?”de 
Güngör genç bir çifti resmediyor: Yeşil çizgili 
bir gömlek giymiş, kırmızı kravatlı çok genç bir 
adam, kırmızı bir koltukta halka küpeli ve saçları 
yandan örgülü aynı derecede genç bir kadının 
yanında oturuyor. Gökyüzü girdap gibi yeşil ve 
kahverengilerin şahane bir karışımı; bu esra-
rengiz hal çiftin açıklanmamış karanlık görünü-
münde yineleniyor. Suratlar hem fiziksel, hem 
metafiziksel olarak birbirine benziyor; ikisi de 
üzerlerinde dönen enerji dolu atmosferin verdiği 
izlenim gibi gündelik hayatın ötesinde şeylerle 
meşgul görünüyor. Neredeyse tamamen kırmızı 
ve pembe tonlarında yapılmış olan “Lazy Bird”de 
önümüzden çimen yeşili pencereleri olan iki tren 

vagonu geçiyor. Görünen dolunay, aralarından 
bir fener geçen vagonların üstünde duran kuşla-
rı aydınlatıyor. Fenerin ışığı, Güngör’ün mahrem 
simgeciliğini vurgular bir şekilde dolunayınkini 
aksettiriyor. Alt kısımda; sağda izole bir el trenin 
vagonlarından birisini sıkıca tutuyor gibi görü-
nürken, bir çiçeğin yanında eski moda bir telefon 
havada yüzüyor. Bu bileşenler kolaylıkla anlaşıl-
mıyor.

Sanatçının saf –ama asla naif olmayan- sur-
realist efektleri kullanması onun gerçekçiliğin 
hafif çarpık bir versiyonuna bağlı olduğunu gös-
teriyor.Gizem sanatının içine işliyor. Çoğunlukla 
imgenin metni ifade edilmemiş oluyor; gördükle-
rimizden bir anlam çıkartmak için mantıklı düşün-
celerimize değil,  kendi önsezilerimize bırakılıyo-
ruz. Yakın zamanda Güngör tarafından yapılmış 
harika bir şehir manzarası “Üç Şehir”de sol ta-
rafta bir ev ve bir apartman görüyoruz. Kırmızı 
bir tarlada beyaz çiçekler açarken çıplak ağaçlar 
mevsimlerden kış olduğu izlenimini uyandırıyor. 
Sağ tarafta, dibinde insanların toplanmış olduğu 
bir ağacı arkasına alan bir kule var. Gökyüzü, 
her ne kadar bu sefer sarı ve turuncu tonların-
dan oluşturulmuş olsa da yine şiddetli ve gizemli. 
Açık bir biçimde Güngör, doğanın kontrol edile-
mez kuvvetlerine ve bizim kendi savunmasızlığı-
mıza rağmen ahengi ima eden bir beyanda bu-
lunmaya kararlı. Figüratif stili bir geriye dönüşten 
ziyade, kendi sembolik imgelerinin ışığında yeni 
bir şey. Bu resimlerin sorduğu soruların cevapla-
rını bilmiyor olabiliriz. Fakat yine de karşımızda-
ki sahneden zevk alabiliriz. Bütün iyi sanatçılar 
gibi, Güngör bize yokluklarında dünyanın gelip 
geçici güzelliğini kesinlikle gözden kaybedeceği-
miz özel alanlar ve mekanlar sunuyor.”

* Jonathan Goodman New York City’de yaşayan bir şair 
ve çağdaş sanatta uzmanlaşan bir sanat yazarı.Halen Art 
in America, Sculpture gibi yayınlar ve ArtCritical internet 
dergisine yoğun bir şekilde yazmaya ve New York’taki 
Pratt Institute ve Parsons School of Design’da öğretim 
görevliliğine devam ediyor. 
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HALE GÜNGÖR RESİM SERGİSİ
“Büyük Elma”

1981 yılında Adana, Türkiye’de doğan sanatçı 
dört yaşında İsviçre’ye taşındı. Dört sene sonra 
yerleştiği İstanbul’da onbeş yaşındayken ilk defa 
sanat –resim ve heykel- eğitimi almaya başladı. 
2000 yılında Parsons School of Design’da güzel 
sanatlar okumak üzere taşındığı Paris’ten 2004 yı-
lında diplomasıyla ayrıldı. Bugünlerde sanatçı New 
York City’de yaşamakta, bir yandan resim yapar-
ken diğer yandan da öğrenmenin sonu yok inancıy-
la Pratt Institute’ta sanat eğitimine devam ediyor. 

Hale Güngör güncel sanatta sık görülmeyen 
figürasyon ve gizemli muzipliğe özgürce tutun-
makta. Resimlerinde figüratif çalışması bir geriye 
dönüşten çok kendi sembolik romantik imgelerini 
ve dışa vurmak istediği duyguları özel alanlar ve 
mekanlarda resmetmek istemesindendir. Bugüne 
kadar resimlerindeki figürleri sırttan izlerken bu 
sergideki resimlerinde sanatçının kahramanlarıyla 
yüz yüze geliyoruz.

Sanatçının saf –ama asla naif olmayan- surrea-
list efektleri kullanması bize onun gerçekçiliğin hafif 
çarpık bir versiyonuna bağlı olduğunu gösteriyor. 

Sanatçıların çoğunda rastladığımız yapıtlarına ba-
karken mantığımızla değil önsezilerimizle bakmaya 
ve ardındakileri görmeye davet ediliyoruz.

Küratör - Necip Yeşiltepe

Sanatçının Kişisel Sergileri: 

2009 Odakule Sanat Galerisi-A Sanat, “Büyük 
Elma”, İstanbul

2007 Metrocity Sanat Galerisi-A Sanat, “Sak-
lambaç”, İstanbul

2007 Odakule Sanat Galerisi-A Sanat, “Diz ve 
Brazza Bistrosu”, İstanbul

2006 Galeri Artist Çukurcuma, “Gölgesiz Kız 
Masalları”, İstanbul

2006 Galerie Absolu, “Chez Moi”), Paris

2005 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul

2004 Parsons Sanat Galerisi, “Moment Monu-
ments” Paris

İSO-Odakule Sanat Galerisi,  3 - 24 Ocak 2009 tarihleri arasında 
“HALE GÜNGÖR’ün  “Büyük Elma” adlı Resim sergisi”ni konuk ediyor.

TARİH:

3 - 24 Ocak 2009

YER: 

İSO-ODAKULE SANAT GALERİSİ

İstiklal Cad.142/1 Odakule BEYOĞLU

Tel  2514631

SANAT DANIŞMANI: 

ASANAT

Tel: 212.2180337  www.asanat.com.tr

contact@asanat.com.tr
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DENİZLİ SEVDALILARI 
DERNEĞİ KURULDU

Denizli’de bir grup Denizli sevdalısının gi-
rişimleriyle “Denizli Sevdalıları Derneği” ku-
ruldu. Ahmet Dağdeviren, Mehmet Erişkin, 
İsmail Varol, Osman Sivri, Mehmet Özdemir, 
Münir Öner, Mustafa Yılmaz tarafından kuru-
lan dernek, yapılan bir basın toplantısıyla ka-
muoyuna tanıtıldı.

Dernek başkanı Ahmet Dağdeviren yaptığı 
konuşmada, kuruluş amaçları ve gerçekleştir-
meyi düşündükleri faaliyetler ile ilgili şu açıkla-
malarda bulundu;

“Takdir edersiniz ki; bizleri ayakta tutan, 
bizleri biz yapan bazı değerlerimiz vardır.

Bu değerler açısından oldukça zengin olan 
bir milletin evlatları olarak maalesef her geçen 
gün bu değerlerimizi bir bir yitirdiğimizi görü-
yoruz. 

Hem bizim için önemli olan değerlerimize 
sahip çıkmak hem de kaliteli bir yaşam süre-
bilmek için bazı konularda duyarlı olmak ge-
rektiğine inanıyoruz. Duyarlı olmanın da öte-
sinde sahip çıkmak zorunda olduğumuzu da 
biliyoruz. Sahip çıkmalıyız ki o değerler yitip 
gitmesin.  

İnsan merkezli her faaliyet bizler için bü-
yük önem arz ediyor. Bu nedenle bir yandan 
değerlerin yitip gitmesini önlemeye çalışırken, 
kaybettik diye düşündüğümüz değerleri yeni-
den inşa etmek zorundayız. 

Denizlili olmanın bir ayrıcalık olduğunu dü-

şünüyoruz ve Denizli’yi, Denizliliyi seviyoruz. 
Denizli ve dolayısıyla Denizlili merkezli sosyal 
ve kültürel faaliyetler açısından çok eksiğimiz 
olduğunu, kaliteli bir yaşam için ise, ekonomik 
değerlerin tek başına yeterli olmayacağını dü-
şünüyoruz.

İşte bu nedenle; Denizli’de sosyal ve kültü-
rel faaliyetlerin etkinleştirilmesini, geliştirilme-
sini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  ya-
pan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı 
ile “DENİZLİ SEVDALILARI DERNEĞİ”ni kur-
duk.

Derneğimiz sosyal ve kültürel alanlarda 
faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Düşün-
düğümüz faaliyet alanlarımızı şu şekilde özet-
leyebiliriz:



61ocak/09 yıl: 1 sayı: 8

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eği-
tim çalışmaları düzenlemek, özel okul ve öğ-
renci yurtları açmak, Denizli ile ilgili her türlü 
sosyal ve kültürel odaklı; bilgi, belge, doküman 
ve yayınları temin etmek, dokümantasyon 
merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak 
için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, ki-
tap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere 
çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 
üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını 
değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal 
ve kültürel tesisler kurmak, üyeleri arasında 
beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve de-
vam ettirilmesi için yemekli toplantılar, kon-
ser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli 
etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu 
tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 
gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, fe-
derasyon kurmak veya  kurulu bir federasyo-
na katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin 
izinle kurabileceği tesisleri kurmak, uluslara-
rası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek 
veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla 
proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya 

yardımlaşmak, kamu kurum ve kuruluşları ile 
görev alanlarına giren konularda ortak projeler 
yürütmek, diğer derneklerle veya vakıf, sen-
dika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla or-
tak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar 
oluşturmak...”

Derneğe tüm Denizlililerin katılımını bek-
lediklerini ifade eden Dağdeviren sözlerini şu 
cümlelerle tamamladı;

“Adına yürekler yanmış, adına destanlar 
yazılmış, adına ömürler tüketilmiş, adına cefa 
çekilmiş, adına diz çökülmüş bir değerdir sev-
da... İşte bizim sevdamız da Denizli’dir.

Bizler Denizli’ ye gönül verdik. 

Denizli için yüreğini yakacak, Denizli için 
destanlar yazacak, Denizli için ömrünü tüke-
tecek, Denizli için cefa çekecek, Denizli için 
diz çökecek DENİZLİ SEVDALILARINI derne-
ğimize bekliyoruz.”

Biz de BİZ DERGİSİ olarak bu güzel oluşu-
mu kutluyor, başarılı çalışmalara imza atacak-
larına inanıyoruz.

HOŞ GELDİN MEHMET BORA!
Dergimiz imtiyaz sahibi Mehmet Fevzi Yeniçeri 

ve eşi Bahar Hanımın oğulları

MEHMET BORA’ya HOŞGELDİN diyor,

sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyoruz.

BİZ DERGİSİ
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HEMŞERİMİZİN BAŞARISI
Ankara Pursaklar Belediyesi ve Mizah Derneği 

tarafından organize edilen Nasrettin Hoca Karikatür 
Yarışması sonuçlandı. 

Türkiye, Kıbrıs, İran ve Azerbaycan’dan çok sayı-
da katılımın olduğu yarışmaya 200 sanatçı yaklaşık 
1000 eser gönderdi.

Yarışma jüri üyeliklerini Turgut Yılmaz, Yüksel 
Bayram, Mehmet Keskinkılıç ve Faruk Günindi yaptı.

Pursaklar Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleş-
tirilen ödül törenine Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdür Doç. Dr. Ayşenur İslam, Pursaklar Kay-
makamı Dr. Ahmet Cengiz, Pursaklar Belediye Baş-
kanı Selçuk Çetin, Altınova Belediye başkanı Yusuf 
Koca, Sirkeli Belediye Başkanı Mehmet Yurtseven ve 

çok sayıda 
sanatsever 
katıldı.

Yarışmada bü-
yükler kategorisin-
de birinci Mehmet 
Arslan, ikinci Talip 
Dilber, üçüncü Fa-
ruk Soyarat olur-
ken Hicabi Demir-
ci, Ali Şur ve Murat 
Yılmaz’da mansi-
yon ödüllerini ka-
zandı..

İlköğretim ve 
Lise kategorisin-
de ise birinci Ya-
vuz Girgin, ikinci 
12 yaşındaki Kı-

zılcabölüklü karikatürcü Hatice Uslu, üçüncü Ayşenur 
Çakır oldu. Mansiyon ödüllerini de Çağlar Özgün, Ulaş Dinç 
ve Uzay İlkiz kazandı.

Ödül kazanan karikatürler bir albümde toplanırken Ankara ve İstanbul’da açılan sergilerle de 
sanatseverlerle buluştu. İkincilik plaketini ve para ödülünü kaymakam Dr. Ahmet Cengiz’in elin-
den alan Hatice uslu’yu kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

Belediye Başkanı Selçuk  Çetin ile

Kaymakam Dr. Ahmet Cengiz Hatice Uslu’ya 
ödülünü verirken 
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