




fendim, gönülden selamlar. Yeni bir yayýnla siz-

lere ulaþmanýn mutluluðu içindeyiz.

Kýzýlcabölük gibi zengin kültürel birikimi olan,

geçmiþine ve geleneklerine baðlý bir beldeye mensup ol-

manýn, kültürümüzün ve deðerlerimizin yaþatýlmasý, genç

nesillerimize aktarýlmasý adýna, yazan çizen insanlara

büyük sorumluluklar yüklediðini düþünüyoruz. 

Okumakta olduðunuz dergi, böyle bir sorumluluk hissi ile

ve geçmiþimizin geleceðimize ýþýk tutmasýnda küçük bir

katký saðlamak amacýyla, hiçbir ticari kaygý gütmeksizin,

herhangi bir beklentiye hizmet etmeksizin doðdu.

Büyük Azeri Þair Bahtiyar Vahabzade'nin de dediði gibi

"Geçmiþine gülle atanýn geleceðine top atarlar". Ama-

cýmýz, geçmiþimizdeki unutamadýðýmýz, bizi var eden,

þekillendiren deðerleri bu sayfalarda sýkça anýp yok

olmasýna engel olmak, geleceðimizi geçmiþimizin güzel-

likleriyle inþa etmek, olumlu yaþantýlarý yeni kuþaklara

aktarýrken, olumsuzluklardan çýkardýðýmýz tecrübeleri de

onlarýn istifadesine sunmak.

Yaþanmýþlýklarý unutmamak, geçmiþten güç ve destek

almak ne kadar önemliyse, eskiye takýlýp kalmak da bir

hata olsa gerek. Zira bugün ne yaptýðýmýz, yarýn ne ya-

pacaðýmýz belirleyecektir rotamýzý.  Dolayýsýyla bir yan-

dan geçmiþimizin yaþatýlmasý, diðer yandan bu günü-

müzün bilincinde olarak geleceðimizin daha aydýnlýk inþa

edilmesi için gayret göstermeyi hedefliyoruz dergimizle.

* 

Okumakta olduðunuz dergi, tamamen profesyonel imkân-

larla, birçok dergi ve gazetenin hazýrlandýðý aþamalardan

geçerek sizlere ulaþýyor. Dolayýsýyla yorucu ve uzun bir 
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ncelikle bu yazýyý yazmamý

gerektiren öykünün Ankara Gazi

Üniversitesi Hastanesi’nde baþ-

ladýðýný belirtmek istiyorum.

Benim bir hastane öykümde A. Ka-

dir Uslu ve Hakký Uslu ile bir araya geldik.

Ve öykü de  iki gün hesaplanýp bir hafta

sürünce konuþacak çok vaktimiz oldu.

Geçmiþi konuþtuk, bugünü konuþ-

tuk, isimleri konuþtuk, olaylarý konuþtuk.

O kadar ilginç ve gerçekleþmesi zor olay-

lardan bahsedip bizim bunlarý ne denli

rahat ve hayatýn akýþýnda gerçek-

leþtirdiðimizden bahsettik. 

Gün geç-

tikçe diyaloglarýn

azaldýðýndan ve

gün geçtikçe

kendi sosyal ve

edebi yönümü-

zün zayýfladýðýn-

dan bahsettik.

H a s t a n e

günlerimizde bizi

arayan insanlarý

düþünüp yalnýz

olmadýðýmýza karar verdik. 

En önemlisi de yaþadýðýmýz birçok

olayý, gördüðümüz  birçok yeri, hatýr-

ladýðýmýz birçok kiþiyi bir yerlerde kayýt

altýna alamadýðýmýzý fark ettik. Yaþla-

rýmýza baktýk ve dedik ki  Allah ömür

verirse kýrk bilemedin elli yýl sonra bu

konuþtuklarýmýz unutulup gidecek. Ve bu

güzel sohbetler ve hatýralar yok olacak.

Hatýralarýmýzýn özünde tabiî ki Ký-

zýlcabölük var. Bahsettiðimiz kiþilerin

çoðunluðu Kýzýlcabölük'lü ve Kýzýlca-

bölüðün, Kýzýlcabölük-lülerin hiç de kötü

hatýrasý yok. Çoðunun eli kalem tutuyor,

Çýnaraltý
MEHMET FEVZÝ YENÝÇERÝ

KIZILBÖRK 

BAÞKENTTE

DOÐDU

Ö
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hepsi mesleðinde bir yerlere gelmiþ.

O zaman maddi külfeti fazla olma-

yan ama çok kiþiye ulaþabilecek bir þey-

ler yapalým dedik. E-Dergi aklýmýza geldi

ve hemen çalýþmaya baþladýk. Ýþin resmi

yönünü halletmeyi Hakký Uslu üstüne

aldý. Hemen kaðýtlarý  kalemleri aldýk. Bir

yayýn ve danýþma kurulu hazýrladýk. Bir

içerik hazýrladýk. Görevleri paylaþtýk.

Hedefi belirledik. 

Baþlangýçta yazarlarýnýn tamamý

Kýzýlcabölüklü olan, sonrasýnda da bu

derginin ruhuna inanacak olan insanlarýn

katýlabileceði bir çerçeve çizdik. Derginin

içereði ne olacak, tabiî ki Kýzýlcabölük ve

Denizli ve Türkiye. Kültür, sanat, mizah,

yorum iç içe olacak.

Ýsim babasý benim "KIZILBÖRK" ,

sizleri de aramýzda görmek ve kaleminiz-

den, düþüncelerinizden, hatýralarýnýzdan

faydalanmak istedik.

Derginin ilk sayýsý iþte karþýnýzda

ve sizleri de sayfalarýmýza davet ediyo-

rum.

Saygýlarýmla

Baþlangýçta yazarlarýnýn ta-
mamý Kýzýlcabölüklü olan,
sonrasýnda da bu derginin

ruhuna inanacak olan insan-
larýn katýlabileceði bir

çerçeve çizdik. Derginin içe-
reði ne olacak, tabiî ki Kýzýl-
cabölük ve Denizli ve Tür-
kiye. Kültür, sanat, mizah,

yorum iç içe olacak.

1. sayfadan devam

çalýþma gerektiriyor.  Baþtada belirt-

tiðimiz gibi herhangi bir karþýlýk bekle-

meksizin gerçekleþtirmeye çalýþ-

týðýmýz bu hizmetin, sizlerin desteðine,

eleþtiri, öneri, düþünce ve eserlerine

ihtiyacý var þüphesiz.  

Gönül isterdi ki, dergimizi hem dijital

ortamda hem de basýlý olarak yayým-

layalým. Ancak, basýlý bir yayýn yap-

manýn oldukça masraflý olmasý yüzün-

den ticari getirisi olmayan, dergi ve

gazetelerin sürekliliði ne yazýkki her

zaman saðlanamýyor. Bu nedenle þu

an sadece Ýnternet ortamýnda e-dergi

olarak karþýnýzdayýz. Ama gerekli mali

destek oluþursa basýlý nüshalarý da

internet imkaný olmayan okurlarýmýza

ulaþtýrmayý hedefliyoruz.

Dergimizi www.kizilborg.com adresin-

den temin edebileceðiniz gibi ayný

sayfadan abone olarak her sayýnýn

size gönderilmesini de saðlaya-

bilirsiniz. Mail adreslerini bulabildiði-

miz Kýzýlcabölük’lü hemþehrilerimize

dergimizi gönderiyoruz. Siz de dergiyi

görmesini istediðiniz tanýdýklarýnýz

varsa mail adreslerini bize bildirebilir

ya da onlarý dergimizin web adresine

yönlendirebilirsiniz. Sayfalarýmýz ve

gönüllerimiz her daim herkese açýk.

Sizlerin dergimizde misafir deðil ev sa-

hibi olmanýzý umuyoruz. 

Gelecek sayýmýzda buluþmak ümi-

diyle...
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endeniz, ne zaman Kýzýlcabölük
adýný duysam, aklýma babamýn
“Bizim Köy” sözü gelir. Rahmetli
“Kýzýlcabölük”ten, hiç adýyla bah-

setmez, hep “Bizim Köy” derdi. Ne sýcak,
ne kadar samimi bir söyleyiþti o!  Adeta
Kýzýlcabölük’ü topyekûn tanýmlayan,
daðýyla taþýyla, kurduyla kuþuyla, börtüsü
böceðiyle hayvaný hatarýyla, insaný,
insân-ý kâmiliyle bir bütün olarak kucak-
layýp saran ne dopdolu bir ifadeydi…

Rahmetli, birisiyle tanýþ biliþ isek
“Bizim Köylü”  derdi. Tanýyamadýðý bir
simâ ise, tatlý bir tebessümle bize “bu da
mý Bizim Köylü” diye sorardý. 

Seneler geçti gitti. babamýn müte-
bessim bir yüzle ve yumuþacýk ifedesiyle
söylediði bu Bizim Köy, Asmalý sohbet-

lerinden, Perþembe pazarýna, Çatalar-
mud’undan Ardýç dönmesine, Gerað-
zý’ndan Kýrbaðarasýna, Orhan’ýndan Vakýf
dönemeci’ne, Çalýdedesi’nden Söðütö-
nü’ne, Çilen Çeþmesi’nden Sarýkavak’a,
Kavak Mahallesi’nden Demirci Mahalle-
si’ne, Yukarý Mahalle’den Çakýloluk’a ka-
dar her þeyiyle yazýlmalýydý. Çalýþan ve
üreten insanlarýn adlarý geleceðe taþýn-
malýydý… 

Hasýlý bu “Bizim Köy” sadefindeki
incilerini göstermeliydi.

Bütün bu duygularla ve biraz da
serâzâtça kaleme alýnan bu yazýnýn adý
babama, güzellikleri de Bizim Köylülere
ait. 

Bizim Köy’ü andýkça, kitaplarda
yazmayan, müzelerde sergilenmeyen

KIZILCABÖLÜK’E 
HASRET GÜZELLEMESÝ

B

Yunusca
DR. MUSTAFA TATCI

Ne zaman Kýzýlcabölük
adýný duysam, aklýma baba-
mýn “Bizim Köy” sözü gelir.
Rahmetli “Kýzýlcabölük”ten, hiç
adýyla bahsetmez, hep “Bizim
Köy” derdi. Ne sýcak, ne kadar
samimi bir söyleyiþti o! 

”

“
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nice güzellikler gelir geçer gönlümden.
Bunlarýn bir kýsmý halen yaþamakta ise
de, çoðu kayboldu gitti. 

Güzellikler kaybolmamalý.
Ne güzeldi Bizim Köy,
Ne güzeldi Bizim Köylümüz!

*

Bir yol adabý vardý: Adý bilinsin, bil-
inmesin; tanýnsýn, tanýnmasýn yoldan
geçene selâm verilirdi. Nereden gelip
nereye gittiði sorulurdu. Bilmiyorsa yol
yordam tarif edilir, gerekirse elinden
tutulup götürülürdü…Öyle, sokak kaba-
dayýsý gibi yürünmezdi. Büyüklere, yolda
duranlara, selam verilirdi. “Hey, lan, ulan,
hiiiþt” gibi lügatta olmayan söz yoktu.
Usûlünce ve þartlarýna
göre kelâm olurdu.

Cumaya hazýrlýk
perþemben baþlardý: Per-
þembe pazarýndan ne
lâzýmsa alýnýr; dört top-
tarhanadan, yarým okka
erkeç etinden bir tarnaþý
(tarhana aþý) kaynatýlýr;
dolmalar hazýrlanýr,
büyüklerin elleri öpülm-
eye gidilir. Kurubiberler, -
soðuyup yumuþamasýn
diye- Dede ve ninenin
evinde ütülürdü. Yemek-
ten sonra evin, yeni
Kur’ân talim etmiþ en
küçük çocuðu bir "Yâsin"
, onu bimiyorsa bilmiyor-
sa "Mülk", onu da bilmiy-
orsa "üç ihlâs" okur, dede
de "fâtiha"sýný çeker
ölmüþlerin rûhaniyetine
hediye edilirdi.

Avlu kapýlarýnýn kilidi yoktu:
Mandazýna geçirilen bir çöp veya iki halka
arasýna baðlanan bir ip, “ben evde
yokum, yakýnda geleceðim.” demekti. Ve
fakat hiç kimse kimsenin haremine
girmez. “Harîm (harým) yaranlýk yap-
maz”dý. Filancanýn evi soyulmuþ gibi
laflar lügatta yoktu. Kapýlarýn týrkýsý (kilidi)
Allah’a tevekkülden ibaretti.

Büyüklerin duasý alýnýr, destursuz
baða girilmezdi: Hayýr dua alýnmadan
baþlayan iþin sonu gelmez bilinirdi. Hele
besmelesiz asmadan tefek koparýlmaz,
yere basýlmaz, iþ yapýlmazdý.

Esnafta, “veresiyemiz yoktur.” þek-
linde bir levha görünmezdi. Delallar´ýn

Fotoðraf 1971 senesine ait. Bizim Köy’de Kýzallar’ýn Ahmed Ali
Amca’nýn evinin bahçesinde, Yunus Emre devrinden çýkýp gelen iki

Türkmen güzeli!Hatce ve Fatý ninemle birlikte bendeniz Mustafa Tatcý.
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Bakkal Tahir Amca’nýn kargacýk burgacýk,
senelerden beri tuttuðu sarý matematik
defterinden bozma veresiye defterinin
kimsenin yüzüne açýldýðý görülmemiþti.
Fukara gözetilirdi. Dahi “paranýz yoksa,”
þeklinde deðil, “bozuðunuz yoksa sonra
verirsiniz!” diye “bozmadan ve nazikçe”
gözetilirdi.

Haciz nedir bilinmezdi: Cümle
âleme beyaz eþya ve mobilya sahibi
yapan Eriþen Baba’nýn borcunu öde-
meyen hiçbir fukaranýn malýna haciz koy-
durduðu duyulmazdý.

Olan olmayana verirdi: Bað bozu-
lur; elmasýndan üzümüne, armudundan
ayvasýna, cevizinden bademine elde ne
varsa, olan, olmayana verirdi. Bunun ne
okkasý, ne de kilosu vardý. Fukaranýn
gözü ve gönlü doyasýya verilirdi. Pazarda
satayým diye meyve yetiþtirilmez, eþle
dostla yiyelim diye yetiþtirilirdi. Baðdaki

üzümün fazlasý þarap fabrikasýna gönder-
ilmez, yeneni yenir, yenmeyeni çarpana-
da pekmez yapýlýp eþe dosta daðýtýlýrdý.
Bu pekmez öyle sýradan bir pekmez de
deðildi. Hilesiz hurdasýz halis Bizim
Köy’ün pekmeziydi. Bundan yiyen baþka
bir pekmez yiyemezdi.

Her þey pazardan gelmezdi: Pazar
halli olmak hiç hoþ görülmezdi. Hele tem-
belliðe hiç mi hiç taviz verilmezdi. Bizim
Köyde her þey pazardan gelmez, bir
evlek topraðý olan, üç arýk domates, iki
arýk da biber diker, yetiþtirirdi. Mevsimi
geldi mi de domates ve biberi yanýna bir
baþ soðan koyup yer; yetiþtirmenin
zevkine varýrdý. Birileri üretsin de biz de
satýn alýr geçeriz, gibi bir düþünce abes
görülürdü.

Aðaçlar yetim çocuklar gibi bakým-
sýz kalmazdý! An[1] baþlarýndaki çövürlü,
yabanî daþlýca (taþ) armutlarý, öyle,

senelerce kimsesiz, yetim
çocuklar gibi býrakýl-
mazdý. Bu aðaçlara kurd
kuþ sebeplensin diye, Ya
eli göze yatkýn Terzi
Mehmet, ya kaleme
yatkýn Dede Mehmet, ya
da yarmaya yatkýn Hacý
Mehmet tarafýndan bir aþý
vurulur geçilirdi. Ertesi
sene bir bakardýnýz ki, o
çövür yýðýný aðaçta yedi
mafýlý (mahfili) doyuracak
kadar çok, sarý kuþ gibi
armut sallanýyor. Bizim
Köylü de bilir ki, bu aðacýn
sahibi köylüdür. Hiç tered-
düt etmeden “aþýlayan-
larýn geçmiþine rahmet”
der, yer ve yoluna devam
ederdi.Sene 2007. Anam 80 yaþýnda. Hâla baðda bir þeyler yapayým diye uðraþýyor.
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Çeþmeleri gürül gürül akardý! Bizim
Köy’de “Susuz Çeþme” den baþka susuz
bir çeþme yoktu. Her çeþmenin bir
hikâyesi vardý. Kavaklý’nýn macerasý Çar-
þýr’da baþlar Necâtî’nin çeþmesinde
tamamlanýrdý. Çayýrlýk’ýn macerasý da
Sekizçam’da baþlar, Dede Mehmed’in
evinin sokaðýnda biterdi. Gerizler her
sene imeceyle onarýlýr, kaçaklar önlenir,
deðiþtirilmesi gereken künkler de-
ðiþtirilirdi. 

Bizim Köy’de susuzluðunu gidere-
meyen ebediyyen susuz kalmaya mah-
kûmdu! 

“Erken kalkan 
yol alýrdý!”

“Erken kalkan yol alýr.” der, evin
büyükleri sabah ezânýndan önce kalka-
rdý. Mahalledeki her evin ýþýklarý teker
teker yanar, çay demliði ocaða konduktan
sonra dokuma tezgâhýnýn þarteli indirilir
ve gün baþlardý. Mahallenin bütün doku-
ma tezgâhlarý hep birden çalýþmaya
baþlardý.  Bu sýrada Molla Halil Dede’nin
okuduðu sabahî ezânla tezgâhlarýn ahen-
kli sesleri birbirine karýþýr ve seher vakti
sanki bir aðýzdan zikreden Yûnus Emre
devri âþýklarýnýn âyinine dönüþürdü. Molla
Halil’in okuduðu yanýksý ezanlar, insanýn
içini yakar, herkesi kendi içinde bir yolcu-
luða çýkarýrdý! Onun soluklana soluklana
okuduðu sabahî ezanlar ve salâlarý
duyunca, Fakîr kendimden geçerdim. Bu
ses bendenizi adeta yedi kat ötelerde
seyran ettirirdi. 

Beþikli Muhtar Amca’nýn ilâhîleriyle
Ramazan bir baþka olurdu!

Ramazan’ýn tadý Beþikli Muhtar’ýn

ilahîleriyle alýnýr, terâvih, Hacýebe’nin
Ýsmail Aðabey’in arkasýnda kýlýnýrdý. Biraz
hýzlý biraz da güzel bir sesle kýlýnan bu
namazdan sonra oturulan Asmalý Kah-
ve’de, sohbet Esat Köseoðlu Aðabeyden
dinlenirdi. Fizikten metafize kelamdan
sýrra intikal edilen bu sohbetlerde Gazâlî,
Mevlânâ veya Þeyhü’l-Ekber konuþulur-
du. Mesnevî’den, Fusûs’tan bazý konular
tartýþýlýr, Niyâzî’den þiirler okunurdu. Bu
sýrada tavþan kaný çaylar Mehmet Salih
Amcanýn elinden içilirdi. Asmalý kahve’de
metafizik konuþulurken Bizim Köy nere,
Mevlânâ veya Þeyhü’l-Ekber kim(?) den-
mezdi. Konuþan bilir, bilen konuþurdu.
Kulaklar bu güzel sohbetlerle yunur,
yýkanýrdý…

Allah kolaylýk versin, denir kolaylýk-
lar dilenirdi:

Sevimli Delimiz Ahmet (Deli Amad). Bu güzel gönüllü adam,
köyümüz için bir rahmet vesilesi… (Fotoðraf: Abdülkadir )
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Baðýnda bahçesinde, evinde ahýrýn-
da, elinde kazmasý küreði ile çalýþana; un
eleyip hamur yoðurana, tezgâhýnýn baþýn-
da mekiðin zilfesiyle uðraþana “kolay
gele” denirdi.

Kýskançlýk nedir bilinmezdi. “Ben-
deki olan sende de olsun” diye gayret edi-
lir, teþvik edilirdi. Bir þey alýndýðý zaman
onu alamayacak fukara üzülmesin diye
gösterilmez, gösteriþ için de, böyle
þeylere tenezzül edilmezdi. 

Yollar, yolcular ve yolculuklar da
baþkaydý.

Gidene yol selâmetliði dilenir; “su-
yun, ekmeðin, paran var mý” diye sorulur-
du. “Az sadaka çok belâya gerilir”, denil-
erek yola çýkan, Allah’ýn göreceði bir
yerde, bir fakiri veya çocuðu sevindirirdi.
Bir tas yoðurt alýnýr, yoðurdun üzerine
azýcýk karacaot (çörekotu) dökülür, giden
için “kavuþmaya”; gelen için “hoþ geldine”
gidilirdi. 

Yine, do-
ðanlar için uðurlu
kademli olsun de-
nir; ölene baþsað-
lýðý dilenirdi.

Bizim köy-
de, “Malýn iyisini
Pazar bilir, ölünün
iyisini mezar bilir.”
denir, gençler,
güzel mal üret-
mek ve haza
adam olmak için
teþvik edilirdi.

Anadan ve
atadan beddua
almamaya özen
gösterilir, hele

ana ve babadan, “nahandý davun (taun)
olasýca”  yahut “nahandý yok olasýca!”
veyahut “seni gidi gök dinni cavur!” gibi
bir ilence muhatap olmamak için gayret
gösterilirdi.

*

Ve daha neleri vardý Bizim Köy’ün!

Bu satýrlar, Bizim Köy’ün ya koca-
karda veya zemheride, ya da üzümlere
alca düþtüðünde doðan efsaneleþmiþ
þahýslarýný; parayý tanýmadan, dünya
yüzünü görmemiþ ak bürgülü ninelerini;
pabuca vurduðu yamanýn “Ne verirsen
ver, paran yoksa mühim deðil.” diyerek
masrafýndan daha az para alan Ayaklar’ýn
Durmuþ Dede gibi nur yüzlü ihtiyarlarýný;
Daðbaðlý Mehmet, Deli Ahmet gibi Hakk’a
makbul, halka dost delilerini: yere düþen
kaðýt parçasýný, “bunun üzerinde ilim ve
irfan yazýlý” diye, alýp yüksekçe bir yere
veya bir duvar kovuðuna sokan gönül ehli
mübareklerini; Terzi Mehmet ve Halil’in

Ahmet Çýralý’nýn bahçesinde çubuk çayý keyfi. Bizim Köy, Ankara’da bir senelik
özlemden sonra bir baþka güzel..
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kendi elbiselerine süvarilik vurarak, diktik-
leri elbiselerin parasýyla kardeþlerini okut-
ma azmini; lüküs lambasýnýn çok lüks
olduðu bir zamanda, gaz lambasýnýn
titrek sarý ýþýðýnýn altýnda okuduðu kitap-
larla halkýn iftiharý olmuþ, Ali Tatcý, Ethem
Uslu, Ýsmail Doðu ve adýný anamadýðýmýz
daha nicelerini anlatmaya kifayet etmez,
sanýrým.

*

Simdi iþler biraz çivisinden çýkmýþ
gibi..

Artýk benim yaþadýðým köy yok.
Sadece hasretini çektiðim bir Kýzýlcabölük
var silik tablolarda… 

1958-1959 yýllarýnda Babam Terzi Mehmet. Çok iyi bir terzi olmakla birlikte hayatýnda damatlýktan baþka
takým elbise giymemiþti. Kardeþlerim okusun diye…

Bizim Köy’ün ya koca-karda veya zemheride, ya da üzümlere alca
düþtüðünde doðan efsaneleþmiþ þahýslarýný; parayý tanýmadan, dünya
yüzünü görmemiþ ak bürgülü ninelerini; pabuca vurduðu yamanýn “Ne
verirsen ver, paran yoksa mühim deðil.” diyerek masrafýndan daha az para
alan Ayaklar’ýn Durmuþ Dede gibi nur yüzlü ihtiyarlarýný; Daðbaðlý Mehmet,
Deli Ahmet gibi Hakk’a makbul, halka dost delilerini: yere düþen kaðýt
parçasýný, “bunun üzerinde ilim ve irfan yazýlý” diye, alýp yüksekçe bir yere
veya bir duvar kovuðuna sokan gönül ehli mübarekleri (...) ve adýný ana-
madýðýmýz daha nicelerini anlatmaya kifayet etmez

”

“
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vet artýk rahatýz. Nasýl mý? Ya-
zýyoruz, çiziyoruz, okuyoruz.
Hani demokratik ortamlarda
düþünce özgürlüðüne sahip  tüm
insanlar gibi. Hani dünya yüze-

yinde azýnlýðýn çoðunluða hükmettiði de-
mokrasiler var ya. Hani kimilerine düþün-
ce özgürlüðü, kimilerine de aman onlarýn
haklarýna tecavüz etme deniliyor ya. Ýþte
öle yazýyoruz. 

Aslýnda yukarýda bir sürü kelime
kullandým. Kelimeleri tek tek ele alýnca en
çok da TECAVÜZ dikkatimi çekti. Bende
mi bir gariplik var dedim. Ama yok.
Nasýl'ýn bir anlamý yok, de-
mokrasi tamamen anlam-
sýz, düþünce zaten gerek-
siz senin yerine düþünüy-
orlar, özgürlük  o sadece
yürüyüþlerde slogan, a-
ma tecavüz hayatý-
mýzýn her noktasýnda
var deðil mi? Gülme-
yin caným. Beni de ter-
biyesizlikle suçlama-
yýn. Dedik ya yazýyo-
ruz.

Bakýn þimdi in-
celeyelim. Aslýnda lebe-
lüp için oluþturduðumuz
özel metodu kullanalým.
Biz her þeyi üçe ayýrýyo-
ruz. Bundan sonra buna

lebelüp tarzý diyeceðiz. Bakýn bu arada
tarz da yaptýk. Nasýl mý? Mesela aþk. Üçe
ayrýlýr; ilâhi aþk, þehevi aþk, mesleki aþk
gibi. Eee, ele almýþken tecavüzü de üçe
ayýralým. Cinsel tecavüz, demokratik te-
cavüz, romantik tecavüz. Valla baþardýk
üçe ayýrmayý artýk detaylar kolay deðil
mi? Yaz babam yaz. Konu geniþ, hava
güzel, parmaklarýmýz çalýþýyor, beyin eh
fena deðil, yaz babam yaz.

Þimdi kendimizi bir ülkede kabul
edelim ve bu ülkenin üç komþusu,  iki
müttefiki olsun.  Ve ülkemiz demokrasi ile

yönetiliyor. Sadece üç yöneti-
cisi var; bir cumhurbaþkaný,

bir baþbakan birde her
þeye bakan. En önemli
bakan her þeye bakan.
Ve tabiî ki bu ülkenin
halký var. 20 kiþi

kültürlü, okumuþ, mu-
hafazakar insan, 17

kiþi sosyal demokra-
siye inanmýþ insan,
5 kiþi çoook farklý
deðerlerle yetiþmiþ
hatta komþu ülke-
nin birisinin deðer-
lerini kendine yakýn
gören insan, 52 kiþi
de köylü ve iþçi, bir
de hiç mi hiç uyum-
suz, komþu ülkelere
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Lebelüp
ÞÝMÞÝR TERSBAKAN

TECAVÜZ

E



sürekli aðlayan, þikayetçi
olan,  soyu sopu belli de-
ðil 3 kiþi. Ýþte 100 kiþilik bir
ülke .

Bu nereden çýktý
þimdi durduk yerde ülke
kurduk ya. Konumuz teca-
vüzdü deðil mi? Tabii ki
tecavüz bugün onu çöz-
meliyiz. Cinsel tecavüz
malum kötü, iðrenç ve
fiziksel bir þey. Hani eski
Türk filimlerinde ki sütçüyü falan hatýr-
layýn. Eski Türk filimleri deyince bakýn bu
da bir konu hatýrlatýn da bunu da iþleye-
lim. Allah tüm kullarýný sütçüden, pardon
tecavüzden  korusun.  Romantik tecavüz
de ne demeyin. Anlatýnca anlarsýnýz. Hani
þu aþklar var ya karþýlýklý, hani flörtler var
ya iþte orda ipin sapýtmýþý. Adý tecavüz
deðil de baþka þey oluyor. Ýþte o yüzden
de romantik dedik. Eskiden el ele tutuþtun
mu tamam dý, zafer edasýyla kükrerdi
erkek. Þimdi tutuþulan,  iþte o romantik
tecavüz oluyor. Sanýrým anlattým. Bak
dedim ya, yaz babam yaz.

Demokratik tecavüz ise en kötüsü
bence. Ýþte bu; yaz babam yaz, konu
demokrasi, yazdýðýmýz yer bilgisayar
kaðýt bitti derdi yok, yaz babam yaz.
Neden mi en kötüsü? Hem tecavüze uð-
ruyor hem de hissetmiyorsunuz.  Adý de-
mokrasi oluyor. Çoðunluðun azýnlýða hük-
metmesi. Tabi demokrasi geniþ kavram;
toplum var, kapital var, kanunlar var, iþçi
kesimi var, iktidar var vs. var oðlu var.
Bunlarýn iliþkilerine de belirli çerçevede
demokrasi diyoruz. Yeri gelmiþken bir fýk-
ra anlatayým. "Çocuk babaya sormuþ
baba demokrasi diye bir þey var nedir o?
Baba demiþ ki oðlum demokrasi geniþ bir
kavram bak ben sana bazý kavramlar
söyleyeyim sen onlarý akþam düþün yarýn
kahvaltýda ben sana demokrasiyi anla-
tayým. Þimdi bu evde parayý kim kazaný-
yor?  Ben, yani ben kapitalim. Evde karar-
larý kim veriyor? Annen. Annen de hükü-
met. Ýþlerimizi kim yapýyor?  Hizmetçimiz.

O da iþçi. Peki bu ortamda kim yaþýyor?
Tabiî ki sen. Sen de vatandaþsýn. Peki
bizim geleceðimiz kim? O da küçük kar-
deþin. Neyse akþam yatmýþlar ama çocu-
ðun kafasý karýþýk. Gece bir ara karde-
þinin aðlamasý ile uyanmýþ. Gidip bakmýþ
küçük kardeþi altýný pislemiþ.  Annesine
haber vermek istemiþ gitmiþ yatak
odalarýna baba yok, anne horul horul
uyuyor. Uðraþmýþ anneyi uyandýra-
mamýþ. Tam o sýrada hizmetçinin oda
kapýsýnýn açýk olduðunu görmüþ.
Yavaþça gitmiþ. Bir de ne görsün? Babasý
hizmetçinin üzerinde gidip geliyor.
Çocuðun kafasý karýþmýþ. Düþünceli
biçimde yatmýþ. Sabah kahvaltý da
babasý artýk yorumladýysan ben sana
demokrasiyi anlatayým demiþ. Çocuk,
gerek yok baba ben akþam çözdüm
demokrasiyi demiþ. Ve baþlamýþ anlat-
maya;  kapitalist sýnýf iþçi sýnýfýnýn üs-
tünde, hükümet horul  horul  uyuyor, va-
tandaþ endiþeli, gelecek bo.. batmýþ."

Yaz babam yaz. Sevgili okurlar
gerçi bazý kavramlar deðiþti ama bize
uygulanan demokrasi aþaðý yukarý bu
demokrasi. Yaz babam yaz ve yazacaðýz.

Yukarýda bahsettiðim ülkeyi unut-
tum sanmayýn. O da gelecek sayýmýzda...

Haaa þimdiden söyleyeyim, o ülkeyi
düþünün ve kendinize bir yer bulun
bakalým nelerle karþýlaþacaksýnýz. Bir de
matematiði unutmayýn o ülkede sayýlar
var, oranlar var, 47 ler falan mesela...
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Kelimeleri tek tek ele alýnca en çok da TECAVÜZ
dikkatimi çekti. Bende mi bir gariplik var dedim. Ama
yok.  Nasýl'ýn bir anlamý yok, demokrasi tamamen anlam-
sýz, düþünce zaten gereksiz senin yerine düþünüyorlar,
özgürlük  o sadece yürüyüþlerde slogan, ama tecavüz
hayatýmýzýn her noktasýnda var deðil mi? Gülmeyin
caným. Beni de terbiyesizlikle suçlamayýn.

”
“
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Özüstü
ABDÜLKADÝR USLU 
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Bir Olalým
DR. MUHARREM ÖK

NOT: Köþe ismi ve fotoðraf konusundaki fikirleri Sn.
Muharrem Ök’e sorulacak
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Baþkent
DR. HASAN ERÇELEBÝ

NOT: Köþe ismi ve fotoðraf konusundaki fikirleri Sn. Hasan
Erçelebi’ye sorulacak
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Kýzýlcabölük
PROF. DR. ÝSMAÝL YAKIT

NOT: Köþe ismi ve fotoðraf konusundaki fikirleri Sn. Ýsmail
Yakýt’a sorulacak
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......................
ERTAN GÜRGÜN

NOT: Köþe ismi ve fotoðraf konusundaki fikirleri Sn. Ertan
Gürgün’e sorulacak
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......................
DR. MESUT KÖSEOÐLU

NOT: Köþe ismi ve fotoðraf konusundaki fikirleri Sn. Mesut
Köseoðlu’na sorulacak
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......................
ÞERÝF KUTLUDAÐ

NOT: Köþe ismi ve fotoðraf konusundaki fikirleri Sn. Þerif
Kutludað’a sorulacak
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......................
HASAN KALLÝMCÝ

NOT: Köþe ismi ve fotoðraf konusundaki fikirleri Sn. Hasan
Kallimci’ye sorulacak



e-hayat
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Garisarlý (Deli)
Amad'ý Sevenler

Grubu

Hemþehrimiz Ahmet
Alper TATCI tarafýndan
kurulan grubun yöneticili-
ðini Ahmet Alper Tatcý,
Hamit Tatcý ve Osman

osyal paylaþým aðý alanýnda
günümüzün en popüler
sitelerinden biri haline gelen
Facebook baþdöndürücü bir

hýzla büyümeye devam ediyor.

Amerika’da Mark Zuckerberg isim-
li bir üniversite öðrencisi tarafýndan
üniversitelilerin iletiþimini saðlamak a-
macýyla kurulan Facebook daha sonra
tüm yaþ gruplarýnýn ilgisini çekmeye
baþladý ve bir çok ülkeye yayýldý. Kýsa
sürede dünyanýn en çok ziyaret edilen
yedinci sitesi haline geldi. Çýð gibi büyü-
yen Facebook, sosyal paylaþým siteleri-
ni adeta farklý bir boyuta taþýdý. 

ABD’de 10 milyar dolar fiyat bi-
çilen Facebook’un en büyük özellikleri a-
rasýnda yeni arkadaþlar edinmek, eski

arkadaþlarýnýza ulaþmak, kullanýcýnýn
kendi seçtiði uygulamalarla yaþamýný
bilgisayar ekranýna dökmesi ve üyelerin
çeþitli gruplar kurarak insanlarý ilgi alan-
larýna göre buluþturmasý sayýlabilir. 49
milyon kullanýcýya ulaþan günde ortala-
ma 150 bin kiþiyle sanal alemin yeni yýl-
dýzý olan Facebook.com’da  yaklaþýk
500 bin grup bulunuyor.

Birçok Kýzýlcabölük’lü Facebook’
da bireysel olarak yer almanýn yanýsýra
oluþturduklarý gruplar ile de biraraya ge-
liyor. Teknolojiyi ve çaðdaþ yaþamý ya-
kýndan takip eden, kolayca uyum sað-
layabilen Kýzýlcabölüklüler burada da
kendilerini gösteriyor ve açtýklarý bu gru-
plarla sanal alemde zenginliklerimizi tüm
dünyaya gösteriyorlar. Ýþte bu gruplar-
dan tesbit edebildiklerimiz. 

KIZILCABÖLÜK’LÜLER 
FACEBOOK’TA

KIZILCABÖLÜK ÝLE ÝLGÝLÝ GRUPLAR

S
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San yapmakta. Kýsa sürede 208 üyeye
ulaþan grup Kýzýlcabölüklü olmayanlarýn-
da ilgisini çekmiþ olacak ki birçok yöreden
üyesi var. Grubun tanýtým yazýsýnda miza-
hi bir üslup ve þive kullanýlmýþ. 

“Haden gari tum Davazlýla, Gýzýca-
bölüklüle, Gariðsarlýla, Makýflýla, yetivesin
hu hasýmlik gari. Biyerlerden hýsmýz zati.
Olmadý feysbuktan hýsýmýz. Deeverin,
yaaþanmeyin, geliverin... (Tavas, Kizilca-
boluk, Vakif, Karahisar)

Feysbukta bi bu eeeesiðdi töbe
oossun ama garisarlý amad tavas ova-
sýnýn ortag paydasý kimbili hangimiz azý-
ðýmýzý payleþdik hangimiz bi cuvare vee-
dik ; bi baksen davazda bi baksen makýf-
da bi baksen gýzýlcabölükte. bu grubu a-
çerkenki amecimiz amadý tannýyan her-
kez bi þekilde birbirlerini tanýbbadýr ozed-
le bu gurub davaz ovasýnýn ve çevresinin
gurubu bu yüzden çevrenin sevilen insaný
garisarlý amadý gurubun ismi goyuvedik
buyrun geliiin” çaðrýsýyla yola çýkan
grubun amacý güzelliklerimizin ve deðer-
lerimizin tanýtýlmasý, yaþatýlmasý.

Kýzýlcabölük Grubu

Kýzýlcabölük grubu-
nun kurucu ve yöneticileri
hemþehrilerimiz Þenol ve
Varol Uçar. “haden ga-
ri!!!!!!” sloganýyla yola
çýkan grubun 176 üyesi

var. Bu kadar Kýzýlcabö-
lük’lüyü Facebook’da bi-
raraya getirip iletiþim kur-
malarýný, kaynaþmalarýný
saðlamak azýmsanacak
bir þey olmasa gerek.
Anasayfada yer alan
Kýzýlcabölük’ün Tarihçesi
yazýsý ile de kasabamýzýn

tanýtýmýna yaptýklarý katký oldukça büyük.
Kýzýlcabölük grubunun Facebook’taki
sayfasýnda ayrýca kasabamýz ile ilgili
fotoðraflar da yer alýyor. Tarihçemiz ve þi-
vemiz ile ilgili yazýlar da okumaya deðer.

Kýzýlcabölüklüler Grubu

Hemþehrimiz Tülin Erçelebi tarafýn-
dan kurulan Kýzýlcabölüklüler grubunun
74 üyesi var. 

Grup sayfasýna girince sizi karþý-
layan el tezgahý özellikle Kýzýlcabölük dý-
þýndaki hemþehrilerimizi hemen köyümü-
ze götürüyor. Kýzýlcabölük’lü olmayanlara
da kasabamýzýn tanýtýmýný hiçbir yazýya
gerek kalmadan yapýveriyor adeta. 

“Bu gurubu birbirini tanýmayan
Kýzýlcabölüklü hemþerilerin tanýþmasý ve
kaynaþmasý için açmýþ bulunuyorum. Bu
ulvi görevimde bana destek verip gruba
üye olduðunuz için teþekkürler... Hadi
buyrun kaynaþalým.” sözleriyle tüm Ký-
zýlcabölük’lüleri davet eden Tülin Erçelebi
hemþehrimize de teþekkür ediyor ve
baþarýlar diliyoruz.
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Nerelisin Diye Sorunca
Kýzýlcabölüklüyüm Diyenler Grubu

Yeni açýlan gruplardan birisi de
“Nerelisin Diye Sorunca Kýzýlcabölük-
lüyüm Diyenler Grubu”. Kýzýlcabölük’lüle-
rin yanýsýra, yolu Kýzýlcabölük’ten geçmiþ
olan herkesi biraraya ge-
tirmeyi hedefleyen grubun
sahibi Avni Gökoðlan. “Ký-
zýlcabölük sevdalýlarý, çe-
þitli þehirlerde okuyan,
oturan ama oralardan tat
alamayan ve ille de Kýzýl-

cabölük diyenler, Kýzýlca-
bölüðün havasýna suyuna
doyamayanlar burada
buluþalým.” sloganýyla
yola çýkan grubun say-
fasýnda kasabýmýzla ilgili
resimler de yer alýyor. 

Denizli - Kýzýlcabölük Grubu

Facebook’taki kasabamýzý tanýt-
mayý amaçlayan gruplardan bir diðeri de
Denizli-Kýzýlcabölük grubu. Henüz çok
yeni olan grubun yararlý hizmetlerde bulu-
nacaðýna inanýyoruz. 

Kýzýlcabölük Cumhuriyet Ýlkokulu
Mezunlarý Grubu

Kýzýlcabölük Cumhuriyet Ýlkokulu’n-
dan mezun olmuþ hemþehrilerimizi
biraraya getirmeyi amaçlayan grubun
kurucusu ve yöneticisi Ömer Varlýoðlu
hemþehrimiz. Þu an on yedi üyesi olan
grupta mezunlar biraraya gelerek okul

anýlarýný paylaþýyor. Yakýnda bütün
mezunlarý biraraya toplayacaðýný um-

duðumuz grup herkesi
anýlarda güzel bir yolcu-
luða çýkaracak gibi görü-
nüyor.

Kýzýlcabölük Atatürk
Ýlkokulu Grubu

Bir baþka okul gru-
bu da Kýzýlcabölük Atatürk

Ýlkokulu. Ayþe Tercan’ýn kurup yönettiði
grubun þu an on beþ üyesi bulunmakta.
Ayþe Tercan tüm Atatürk Ýlkokulu mezun-
larýný “Benden baþka mutlaka birileri
olmalý” sloganýyla grubuna davet ediyor. 

KIZILCABÖLÜK’TEKÝ  EÐÝTÝM KURUMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ GRUPLAR
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Kýzýlcabölük Mehmet Akif Ersoy
Ýlköðretim Okulu Mezunlarý Grubu

Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim okulu
mezunlarýný biraraya getirmeyi hedef-
leyen grubun kurucusu ve yöneticisi Halil
Aydýnlýk.

Kýzýlcabölük Yaþar Öncan Lisesi
Mezunlarý Grubu

Yaþar Öncan Lisesi’nden mezun
olanlarýn buluþtuðu grubun þu an için do-
kuz üyesi var.

Kýzýlcabölük Endüstri Meslek
Lisesi Mezunlarý Grubu

Endüstri Meslek Lisesi Mezunlarýný
biraraya getirmeyi hedefleyen grup
henüz çok yeni. Grubun kurucusu
Himmet Bala’ya baþarýlar diliyoruz.  

Hemþehrimiz Mustafa Tatcý’nýn
Çalýþmalarý Facebook’ta da Büyük

Ýlgi ve Takdir Görüyor

Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr.
Mustafa Tatcý’nýn çalýþmalarý hem ülke-

mizde hem de yurt dýþýnda oldukça büyük
bir ilgiyle takip ediliyor. Facebook’ta da
hocamýzýn Yunus Emre Enstitüsü, Hallâc-

ý Mansûr Enstitüsü, Yunus Emre Vakfý

gruplarýyla Facebook’taki edebiyat ve
tasavvuf meraklýlarýný biraraya getiriyor. 

Kýzýlbörk Dergisi Grubu

Dergimiz Kýzýlbörk de
kendi web sitesinin yanýsýra
Facebook’taki hemþeh-
rilerimizle daha rahat iletiþim
kurabilmek için Kýzýlbörk
Dergisi adýyla bir grup oluþ-
turdu. Grubun Kýzýlcabölük’lü
olan olmayan çok kiþi tarafýn-
dan ilgi görmesi ve üye
sayýsýnýn artmasý oldukça
sevindirici.  

KIZILCABÖLÜK’LÜLERÝN KURDUÐU GRUPLAR
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Karikatür sana tçýsý ve ayný zamanda
yýllardýr Millî Eðitim Bakanlýðýna ait öðretim
kurumlarýnda resim öðretmeni olarak görev
yapan Ýsmail Kar yeni görev yeri olan
Antalya-Side`deki, ilköðretim okulunda ders

dýþý etkinlik çalýþmalarýnda okul duvarlarýný öðrencilerle birlikte boyadýlar. Ancak bu
boyama iþi rastgele bir boyama olmadý.

Duvarlarý, Karikatürcü Ýsmail Kar`ýn ve ünlü çizigi film kahramanlarýnýn karikatür-
leri ile donattýlar ve
yeni çalýþmalarý Nas-
rettin Hoca tiplemeleri
ile devam edecek. Et-
kinliklere katýlan öðren-
cilerin çok mutlu olduk-
larý gözlendi. Ýþte etkin-
likte örnekler;

Ýsmail Kar

(Side/Antalya) 

kültür sanat

DUVARLARI TUVAL OLARAK
KULLANDILAR...

Karikatür Sanatçýsý öðretmen Ýsmail Kar ve öðrencilerinden okul
duvarlarýna karikatürler...
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ÇAÐRI GÜREL*

YENÝ BÝR SORU 

YÜRÜYEN ÇOCUKTAN

Hangi oyunlarý oynarmýþ baba 

Çocukluðunda Peygamber Amca

Kimlerle, nerede, nasýl

Saklambaç, uçurtma, kovalamaca…

Matematiði nasýlmýþ

Güneþ nasýl doðarmýþ

Yetim büyümüþ ya 

Kime soru sorarmýþ

SIRTA BÝNMEK GÜZELDÝR

Sýrtýnda gezinir 

Hasan, Hüseyin

O nur yüzlü dedelerinin

Sýrtýnda gezinir

Hasan, Hüseyin

Secde baþýnda dedelerinin

Sýrtýnda gezinir

Hasan, Hüseyin

Secdesi çoðalýr dedelerinin

Ýþte belki bu yüzden

Hasan, Hüseyin

Sýrtýnda gezinir dedelerinin

* Þair, Eðitim Dergisi Yayýn Kurulu Üyesi
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aponya'da küçük bir çocuk trafik
kazasý geçirir ve sol kolunu kaybe-
der. Oysa çocuðun büyük bir ideali
vardýr; Ýyi bir judo ustasý olmak.

Bu hayali yýkýlan çocuðunun
depresyona girdiðini gören babasý, ünlü bir
Judo ustasýna giderek yapýlacak bir þey olup
olmadýðýný sorar. Hoca çocuðu görmek ister.
Ertesi gün baba oðul varýrlar hocanýn yanýna.
Hoca çocukla konuþur ve onun azmini farke-
dince “Tamam” der, “Yarýn  çalýþmalara baþlý-
yoruz”.

Ýlk derste hocasý çocuða bir hareket gös-
terir ve "bu hareketi çalýþ" der. Ayný hareketi
bir hafta boyunca çalýþan çocuk hocasýnýn
yanýna giderek “Bu hareketi ögrendim. Baþka
hareket göstermeyecek misiniz?" diye sorar.
Hocasý ayný hareketi çalýþmaya devam
etmesini ister. Ýki ay, üç ay, altý ay derken
çocuk okuldaki bir yýlýný doldurur. Bu bir yýl
boyunca hep ayný hareketi býkmadan tekrar-
lamýþtýr. 

“Hocam bir yýldýr ayný hareketi yapýyorum.
Bana baska hareket göstermeyecek mi-
siniz?” 

“Sen ayný hareketi çalýþ oðlum. Zamaný
gelince yeni harekete geçeriz.”

Ýki yýl, üç yýl, beþ yýl derken çocuk judoda-
ki onuncu yýlýný doldurmuþtur. Bir gün hocasý
yanýna gelip, "Hazýr ol!" der, "Seni büyük tur-
nuvaya yazdýrdým. Yarýn maça çýkacaksýn!"
Delikanlý þok olur. Hem sol kolu yok hem de

judo da bildiði tek hareket var. Turnuvada hiç
bir þansýnýn olmayacaðýný düþünse de ho-
casýna saygýsýndan ses çýkaramaz.

Delikanlý turnuvanýn ilk günü, maça çýkar
ve bildiði tek hareketi yaparak rakibini yener.
Diðer maçlar da ayný þekilde sonuçlanýr ve
finale kadar yükselir. Finalde ülkenin on yýldýr
yenilmeyen þampiyonu ile karþýlaþacaktýr.
Dayanamayýp hocasýnýn yanýna gider;

"Hocam, hasbelkader buraya kadar geldik
ama rakibim çok güçlü. Benim ise bir kolum
yok ve bildiðim tek hareket var. Maça çýkýp
rezil olmaktan korkuyorum. Ýzin verin turnu-
vadan çekileyim." 

“Olmaz” der hocasý; “Kendine güven,
yenilirsen de namusunla yenil.” 

Çaresiz müsabakaya çýkar. Maç baþlar ve
delikanlý yine bildiði o tek hareketi yaparak
rakibini yenip þampiyon olur. Hâlâ olanlara
anlam verememektedir. Kupayý aldýktan son-
ra hemen hocasýnýn yanýna koþar; 

“Hocam nasýl oldu bu, nasýl oldu da ben
kazandým?”

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

“Bak oðlum, birincisi, on yýldýr o hareketi
çalýþýyordun. O kadar çok çalýþtýn ki, artýk
yeryüzünde o hareketi senden daha iyi yapan
hiç kimse yok. Ýkincisi de, o hareketin tek bir
karþý hareketi vardýr. Onun için de rakibinin
seni sol kolundan tutmasý gerekir!

“Ben dostlarýmý ne kalbim-
le ne de aklýmla severim.
Olur ya kalp durur, akýl
unutur. Dostlarýmý ruhumla
severim. O ne durur, ne de
unutur.” 

MEVLÂNÂ

BAÞARI ÖYKÜLERÝ-1

J
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Avrupa Konseyi, yediyle 10 yaþ
arasý çocuklarýn her türlü þiddetten
korunmasýna yardýmcý olmak amacýy-
la internette bir oyun sitesi kurmuþtur. 

Konseyin "Çocuklar Ýçin Ço-
cuklarla Birlikte Bir

Avrupa Ýnþa Edelim" pro-
gramýnýn bir parçasý olan
ücretsiz oyunda hedef,
çocuklarýn interneti
eðlenerek öðrenmeleri ve
akýllý kullanýcýlar olmalarý
saðlamaktýr. "Vahþi Web

Ormaný" isimli oyunda çocuklarýn
görevi eðlence, barýþ ve özgürlük kenti olan "E-

kent"e ulaþmak olarak belirlenmiþtir.  Kente ulaþabilmek için Vahþi
Web Ormaný'ndan geçmek, buradaki tehlikelere dikkat etmek ve yolda beliren

"bilgi, özel yaþam, güvenlik ve farkýndalýk jetonlarýný" toplamak gerekmektedir. Türkçe,
Fransýzca, Ýspanyolca, Fince, Almanca, Portekizce, Ýtalyanca, Lehçe, Yunanca, Rusça,
Macarca, Fince ve Hollandaca olmak üzere 13 dilde oynanabilen oyuna www.wildweb-
woods.org adresinden ulaþýlmaktadýr.

Avrupa Konseyi’nden Çocuklara Þiddet
Karþýtý Ücretsiz Oyun 

BALIKLAR

Hayat bilgisi dersinde öðret-
men sordu:
- Balýklar niçin konuþamaz?
Funda parmak kadýrdý:
- Öðretmenim, siz baþýnýzý
suya soksanýz konuþabilir
misiniz?

GARÝP YASAKLAR
Danimarka’da arabasýnýn altýnda birinin bulunduðunu
gören sürücünün otomobilini çalýþtýrmasý yasaktýr.

Kanada’da yaðmur yaðarken çimler sulanamaz.

Ýsviçre’de pazar günü çamaþýr asmak yasaktýr.

ABD-New Jersey’de çorbayý höpürdeterek içmek
yasaktýr.
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Böyle bir dergi yapýlanmasý çok
keyifli umarým hevesiniz daim ve kalýcý
olur. Baþarýlar dilerim. Bu arada mem-
leketimin dergisini elimden geldiðince
desteklemeye hazýrým. Selametle....

Rumuz: Ibystyle Sinimmar 

Deðerli Okurlarýmýz,
Bir çok okurumuz dergimizi

tebrik ederken ne tür katkýda bulunabi-
leceklerini soruyorlar.

Dergimize, paylaþmak istediði-
niz her tür çalýþmanýzý gönderebilir-
siniz. Yazý, resim, þiir, öykü, karikatür
vb. Ayrýca Kýzýlcabölük ile ilgili özellik-
le eski fotoðraflarý bekliyoruz. 

Ayrýca, böyle bir yayýnla ilgile-
neceðini düþündüðünüz Kýzýlcabölük’
lü olsun olmasýn herkese dergimizi
ulaþtýrabiliriz. Mail adreslerini bize bil-
dirmeniz yeterli.

“Sizin Kazancýnýz Kýzýlcabölük’ün Kazancýdýr.”

DERGÝMÝZDE REKLÂMLARINIZI

ÜCRETSÝZ YAYIMLIYORUZ
Firmanýzýn etkinliklerini, ürünlerini, iletiþim bilgilerini gönderin 

REKLAMINIZI YAPALIM.

Ýletiþim: reklâm@kizilbork.com

Merhaba;

Ben ve benim gibi uzak þe-
hirlerde olanlar için müthiþ bir fýr-
sat. Memleket aðzýyla memleket
tadýnda haberlerle yayýn hayatýna
baþlayacaðýnýzdan eminim. Bu
yolda emeði olan herkesi yürek-
ten tebrik ediyorum. Bu dergiye
üye olmak için gereken þartlarýn
ne olduðu ile ilgili bana bilgi ve-
rebilirseniz sevinirim.

Bunun yaný sýra katkýda
bulunabileceðim konular olursa
seve seve yardýmcý olurum

Teþekkürler

Halil Uður Somuncu

ÝNTERNETTEKÝ KIZILCABÖLÜK’LÜLER ÝLETÝÞÝM GRUBU

karikaturculer@yahoogroups.com
ÜYE OL KIZILCABÖLÜK ÝLE ÝLGÝLÝ HABERLER ANINDA MAÝLÝNE GELSÝN

sizden gelenler


