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Nereden yakalayay›m, bilmem ki… Han-
gi yan›n› dile getireyim senin…Seni, özlemi-
min p›nar›nda ar›t›yorum, köpür köpür. Özle-
min, odaklafl›yor içimde. Yak›yorsun, delik
deflik ediyorsun beni… Ama, bu kadar da ol-
maz ki.

Ne o, gücendin mi, k›r›ld›n m› bana? Gü-
cenme, k›r›lma, can›m benim! Seni bilenler
çeker, senin özlemini. Seni, senden olanlar
anlar ancak. Senin potanda kotar›lanlar, senin
potandan f›flk›ranlar dertlenirler senin için.
Ben de bunlardan biriyim. Anl›yorum seni;
hem de tüm dertlerinle, tüm dileklerinle…
Sana söylüyorum A¤›n, sana söylüyorum!
Anlam›yor musun?

Dertlerin içimde s›z›; dileklerin, ülkümün
yuma¤›nda en güçlü teller… Seni düflünmek,
senden esinlenmek… ne büyük mutluluk bu!
Sana gönlümün zenginli¤ini verebiliyorum
ancak. Elimden baflka ne gelir ki…

Seni, an›lar›m›n teknesinde yo¤uruyorum
solu¤um kesilinceye de¤in. B›rak mayalan-
s›n, b›rak köpürsün, b›rak tafls›n duygula-
r›m… Mayalanmayan yozlafl›rm›fl, yadlafl›r-
m›fl… Senden kopmaman›n, seninle olman›n
çabas› içindeyim. Burnumda, ba¤lar›n›n ,bah-
çelerinin, derelerinin gelgel eden gazel koku-
su. Ayaklar›mda, köpürmüfl topra¤›n›n ›l›kl›-
¤›, gözlerimde yeflilin en güzeli, en soylusu…
Ne var ki, gene de dile getiremiyorum seni.
Duygular›m k›s›r, deyiflim yetersizse kusur
benim mi?

Kalecik’teyim flimdi. Seni, oradan gözlü-
yorum. Omuzumda tüfe¤im, çantamda iki
keklik, seni gözlüyorum oradan. Kavaklar›n
uçlar› güneye e¤ik. Yaman esiyor Beyelma-

s›’ndan kopan yeller. Örtünmüflsün kar kürtü-
¤ü yorgan›na büzüle büzüle… Günefl yak›yor
Osmanbafl›’n›n, Hekâmat’›n yamaçlar›nda,
Aliufla¤›’n›n tepesinde… Dumanlar›n yükse-
liyor büklüm büklüm, yakar gibi…

Seni Kalecik’ten dinliyorum. Yayvan
yayvan ak›yor derelerin. Ne klarnet iniltisi, ne
davul gümbürtüsü, ne de yep yeeep! ç›¤l›kla-
r›.… Tozak serpintisi, çal› h›fl›rt›s›, arada bir
de kanat sesleri. Hepsi bu kadar.

Söyletme beni A¤›n, söyletme! Yeter art›k!
Biraz da düflünmeyeyim n’olur. Ama, ne ge-
zer, b›rakm›yorsun ki… Yakam› elinden, zih-
nimi öksenden kurtaram›yorum ki… A¤›n’a
kap›lm›fl›m, A¤›n, a¤›na!. Senden olman›n, se-
ninle olman›n k›vanc›d›r bu. Kana kana sindi-
riyorum bu k›vanc›. Bundan böyle de olaca¤›
g i b i …

Esinimin kayna¤› gür, görüntüsü duru.
Ama, güçsüzüm ak›tam›yorum sular› oluk
oluk istedi¤im yana. Ne yapay›m, her çölde
vaha olmaz ki. Ozan de¤ilim ki kofluklara
ak›tay›m seni… Besteci de¤ilim ki flark›lar,
türküler düzeyim tümen tümen… Ressam de-
¤ilim ki sanat›n doru¤una konduray›m seni…
Güçsüzüm, ne yapay›m, güçsüzüm iflte.

Ben kaçt›kça sen yaklafl›yorsun, sen uzak-
laflt›kça ben tükeniyorum… Ben, senden
uzakta, sen benim içimde… Çile dolduruyo-
ruz A¤›n, çile… Çilelerin koyusunu.

Sana, özlemimin k›r›k-dökük, s›ras›z, be-
ceriksizce çizgileri… Ba¤›fllars›n beni de¤il
mi?

Köpek sesleri ile bafllayan, horoz sesleri
ile biten gecelerden sonraki gündüzlerin de
mutlu olmas› dile¤i ile.

ÖZLEM
Nuri ONAT



Zübeyde Han›m, efli öldükten sonra ço-
cuklar›yla birlikte kardeflinin kâhya olarak ça-
l›flt›¤› çiftli¤e yerleflmiflti. Çocuklar›n›n gü-
vende oldu¤unu ve do¤ayla iç içe yaflad›¤›n›
görmek ona ac›lar›n› unutturuyordu.

O¤lu Mustafa’y› bir gün, elinde bir sopa,
çekiç, testere ve çivilerle u¤rafl›rken gördü.
Akflama do¤ru k›z› Makbule’den, kardeflinin
yan›na gidip, onun neyle u¤raflt›¤›n› anlama-
s›n› istedi. Makbule, Mustafa’n›n yan›na gel-
di¤inde; onun ne yapt›¤›n› gördü; ama bu gör-
dü¤ünden hiçbir fley anlamad›.

“Nedir bu yapt›¤›n fley, Mustafa?” dedi.
Mustafa’n›n gözleri heyecanla parl›yordu.
“Bir tambur yap›yorum, abla” dedi. “Ne-

redeyse bitti; ama yaln›zca telleri eksik.”
Akflam olup aile bir araya topland›¤›nda

telsiz tambur, herkesin ilgi oda¤› olmufltu.
Day›s›, Mustafa’n›n yapt›¤› tamburu dikkatle
inceledi. Ye¤eninin el becerisinden hoflnut
kalm›flt›. Onun bu u¤rafl›s›na kendi de bir kat-
k›da bulunmak istedi:

“Telleri de benden” dedi. “Hafta sonu Se-
lanik’e inece¤im; sana tel getiririm, sonra da
sen çalars›n, biz dinleriz.”

Day›s› hafta sonu verdi¤i sözü tuttu, tam-
bur tellerini getirdi. Mustafa büyük bir heye-
canla ve özenle telleri takt›, tamburunu ta-
mamlad›.

“fiimdi s›ra bunu çal›p, bize bir türkü söy-
lemene geldi” diye tutturdu çevresindekiler.

Mustafa elinde tuttu¤u tamburu onlara
do¤ru uzatt› ve karar›n› bildirdi:

“Ben bu tamburu türkü söylemek, sizleri
e¤lendirmek için yapmad›m” dedi. “Babam›n
dilinden düflmeyen, yurdunu savunmaya gi-
derken söyledi¤i Osman Pafla Marfl›’n› çal-
mak için yapt›m ben bunu…”

Çocuklu¤undan bu yana Mustafa’n›n ya-
flam›nda müzi¤in her zaman vazgeçilmez bir
yeri vard›. ‹lerdeki y›llarda “Yaflamda müzik
gerekli midir?” sorusuna verdi¤i flu yan›t› da,
yaflam›nda müzi¤e verdi¤i de¤eri en k›sa ve
öz biçimde aç›kl›yordu:

“Yaflamda müzik gerekli de¤ildir; çünkü
yaflam›n kendi bir müziktir” diyordu. “Mü-
ziksiz bir yaflam, zaten var olmayan bir ya-
flam demektir. Müzik, yaflam›n nefle, ruh ve
sevinçten oluflan bölümünün ad›d›r.”

Mustafa Kemal, kendi yaflam›n›n müzi¤i-
ni her zaman canl› tutmaya özen gösterme-
sinin yan› s›ra ayn› özeni, ulusun yap›s›nda da
göstermifltir.

Müzi¤i, devrimler zincirinin halkalar›n-
dan biri yaparak, ulusun bireylerinin özgür ve
ça¤dafl bir biçimde yetifltirilmesinde müzi¤e
önemli bir yer vermifltir.

O’nun hedeflerinden biri de “Müzik Dev-
rimi”ydi. Almanya’n›n “Vossische Zeitung”
gazetesi muhabirinin, “Müzik Devrimi” ko-
nusunda sorusunu flöyle yan›tlam›flt›:

“Montesquieu’nun ‘Bir ulusun müzik ko-
nusundaki e¤ilimine önem verilmezse o ulusu
ilerletmek olanaks›zd›r’ sözünü okudum,
onaylar›m” demiflti. “O nedenle müzik konu-
suna pek çok özen gösterdi¤imi görüyorsu-
nuz…”

Onun bu yan›t› üzerine gazetecinin, “Biz
Bat›l›lar’a göre, Do¤u’nun anlayamad›¤›m›z
bir sanat› varsa o da müzi¤idir” demesine ise
Mustafa Kemal flöyle karfl›l›k vermiflti:

“Bunlar hep Bizans’tan kalma fleylerdir”
demiflti. “Bizim gerçek müzi¤imiz Anadolu
halk›ndan dinlenebilir.”

Gazeteci, Atatürk’ün bu sorunu nas›l çöz-
mek istedi¤ini ö¤renmek istedi:
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“Peki, bunlar›n ifllenmesi, gelifltirilmesi
yoluyla ilerleme sa¤lanmas› olanaks›z m›-
d›r?” diye sordu.

Atatürk bu soruya baflka bir soruyla yan›t
verdi:

“Bat› müzi¤i bugünkü durumuna gelince-
ye de¤in ne kadar zaman geçti?”

Gazeteci, “Yaklafl›k olarak dört yüzy›l ka-
dar” diyerek yan›t verdi.

Atatürk kald›¤› yerden sürdürdü sözlerini:
“Bizim bu denli uzun süre bekleyecek du-

rumumuz yoktur” dedi. “Bu nedenle Bat› mü-
zi¤ini al›yoruz, onun birikimlerinden yararla-
n›yoruz, bunu siz de görüyorsunuz…”

Cumhuriyetin kurulmas›ndan sonra Tür-
kiye’yi ça¤dafl bir ülke yapmak için gereken
dönüflümler günü geldikçe birer birer gerçek-
lefltiriliyordu. Atatürk s›ran›n müzi¤e de gele-
ce¤ini, bu sorunu da çözmek için harekete
geçmek gerekti¤ini biliyordu. Kaybedecek
zaman yoktu. TBMM’deki bir konuflmas›nda
bir gün bunu aç›k bir dille milletvekillerine de
anlatt›:

“Arkadafllar, güzel sanatlar›n her alan›n-
da, ulus gençli¤inin ne yönde ilerletilmesini
istedi¤inizi bilirim” dedi. “Ancak bu konuda
en çabuk ve en önde götürülmesi gerekli olan
Türk müzi¤idir. Bir ulusun yenili¤e aç›k ol-
mas›n›n, bu konuda ne kadar yetkin oldu¤u-
nun ölçüsü müzikteki de¤iflikli¤i alabilmesi,
kavrayabilmesidir. Ulusal, ince duygular› ve
düflünceleri anlatan yüksek deyiflleri topla-
mak onlar› bir an önce müzi¤in genel kuralla-
r›na ve gelmifl oldu¤u son aflamaya göre iflle-
mek gerekir. Ancak bu yoldan Türk müzi¤i
yükselebilir, evrensel müzik içinde yerini ala-
bilir.”

Atatürk, müzi¤in bir ulusun yaln›zca duy-
gular›n›, ince düflüncesini, an›lar›n› yans›tan
güç de¤il, “Yurtta bar›fl, dünyada bar›fl” özle-
minin gerçekleflmesinde, uluslar› birbirine
yaklaflt›ran ve kaynaflt›ran evrensel bir dil ol-

du¤unu da biliyordu. Her f›rsatta bu gerçe¤e
dikkat çekiyordu. Örne¤in, ‹stanbul’da yap›-
lan Balkan Festivali s›ras›nda bunun alt›n› bir
kez daha çizmiflti.

“Siz Balkanl› kardefllerim, ülkeme, onu
kendi evleri gibi bilerek gelmifl olman›zdan
çok mutluyum. Ben Türk çocu¤u, siz Balkan-
l›lar’› seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz
de¤il mi? Ben, iflte kollar›m› aç›yorum size.
Siz de bana gö¤sünüzü aç›k bulundurunuz.
Biz biriz. Bunu önce bu temiz davran›fl›m›zla
birbirimize, sonra tüm dünyaya gösterelim.
Bayanlar, baylar, dans ediyorsunuz, müzik
dinliyorsunuz. Ben bu konuda sadece dikkati-
nizi insanl›¤›n bu büyük gerçe¤ine çekmek is-
tiyorum. Hareket ve etkinlik, iflte bu iki fley
insanl›¤›n uygarl›k yaflam›nda çok büyük et-
kendir. Dans ve müzi¤in baflta geldi¤i yads›-
namaz. Dans ve bunu harekete geçiren müzik,
iflte bunlar uygar insanl›¤›n en büyük damga-
s›….”

Atatürk müzi¤e önem verdi¤i denli sanat-
ç›lara da hak ettikleri de¤eri veren biriydi. S›k
s›k konuk etti¤i sanatç›lar› onurland›r›rd›. Bu
konunun tan›klar›ndan üstat Münir Nureddin
Selçuk bu konuda flunlar› söylemiflti:

“Büyüklü¤üne s›n›r olmayan Atatürk’e
iliflkin an›lar›m çoktur. Ancak bunlar aras›nda
bir sanatç› olarak beni son derece duyguland›-
ran ve ömrüm boyunca asla unutamayaca¤›m
an› fludur:

S›k s›k yap›lan musiki toplant›lar›ndan bi-
rindeydi. Atatürk al›fl›la geldi¤i gibi sevdi¤i
flark›lar› söyleterek zevkle dinlerken, belki de
konuklar›n baz›lar›n›n ilgisiz gibi görünüflle-
rine dikkat çekerek musiki tarihimize alt›n
harflerle yaz›lmas› gereken flu sözleri söyledi: 

“Beyler, içinizden herhangi biriniz günün
birinde ya sevki tesadüf ya da hakiki liyakat-
la yüksek aflamalara var›p milletvekili, müs-
teflar, baflbakan, hatta cumhurbaflkan› olabi-
lirsiniz. Fakat sanatç› olamazs›n›z.”



Ünlü biyografi yazar› Alman Emil Lud-
wig, 1934 y›l›nda Atatürk’ün yaflam›n› yaz-
mak için Ankara’ya gelmiflti. O günlerde çok
ünlü bir piyanist, bir virtüöz olan Polonya
Cumhurbaflkan› Ignas Jan Paderavsky’nin ya-
flam›n› da yaz›yordu. Atatürk kendisini kabul
etti¤inde, önce bedensel özelliklerini uzun
uzun incelemesi Genel Sekreter Hikmet Ba-
yur’un dikkatini çekmiflti. Atatürk’ün geçmi-
fli üzerine bilgiler edindikten sonra Hikmet
Bayur’a Atatürk’ün musiki ve özellikle ke-
man, piyanoyla ilgisinin olup olmad›¤›n› sor-
du. Bayur’un bu soru üzerine flaflk›nl›¤›n› gö-
rünce de, “Aç›klayay›m” dedi. “Atatürk’ün
parmaklar› daha çok bu müzik aletleriyle ilgi-
si olanlar›n aç›k özelliklerini tafl›yor. Örne¤in
Paderavsky’ninki böyledir. Sizden rica ede-
ce¤im. Bana bir elinin parmaklar›n› bir kâ¤›-
da çizer, verir misiniz?”

Atatürk, Alman yazar›n bu iste¤i karfl›s›n-
da hafifçe gülümsedi. Her zamanki gibi nazik
ev sahibi tutumu ile E. Ludwig’in bu iste¤ini
yerine getirdi; fakat tarihçinin yanl›fl bir yar-
g›da bulunmamas› için flu aç›klamay› yapt›:

“Bana, ailemde zafer kazanm›fl büyük ku-
mandanlar olup olmad›¤›n› sormufltunuz.
Size, ‘Yoktur’ yan›t›n› vermifltim. fiimdi
‘Ömrü savafl meydanlar›nda geçmifl bir asker-
de bu parmaklar nas›l olur?’ diye yad›rgad›¤›-
n›z› seziyor gibiyim.

Size kestirmeden bir aç›klama yapaca¤›m.
E¤er, bende baz› ola¤anüstülükler görüyor ve
buluyorsan›z bunlar› sadece ve yaln›z Türk
olmama, Türklü¤üme ba¤›fllay›n›z. Bu ülke-
nin bütün insanlar› temelde benzer yap› için-
dedir. Hatta kusurlar›m›zda bile… Biz bu ay-
n› kayna¤›n kök sa¤laml›¤› ile milliyet ve
devlet yap›s›n› korumufl say›l› uluslardan›z.
Sadece ben de¤il, tarihte bu büyük ulusa ken-
di alanlar›nda hizmet edebilmifl kim varsa,
hepsinin ilham kayna¤› ayn›d›r.”

Atatürk, “Müzik Devrimi”ni gerçeklefltir-
mek için Türk Rönesans›’n›n yollar›n› açt›,

müzik kurumlar›n›n temelini att›. Yok olman›n
efli¤indeki müzi¤in kay›t alt›na al›nmas›n›,
derleme çal›flmalar›n› bafllatt›. Yetenekli ço-
cuklar›n elinden tutulmas›n› sa¤lad›. “fiark
Bülbülü” dedi¤i Celal Güzelses’ten yöre tür-
külerini, çocuklu¤unda dinledi¤i yak›c› Rume-
li türkülerini, Klasik Bat› müzi¤ini ve seçkin
opera parçalar›n› büyük bir zevkle dinlerdi.

Atatürk pek çok konuda baflka adlar alt›n-
da düflüncelerini yazd›. Ölümünün birinci y›l-
dönümünde 10 Kas›m 1939 günü “Ulus” ga-
zetesinde Kemal Ünal ad›yla yay›nlanan yaz›
onun müzik konusundaki vasiyetiydi:

“Eski müzi¤i, Bat› müzi¤ine üstün ç›kar-
mak için çal›flanlar bir küçük gerçe¤i ay›rt
edemez görünüyorlar. Bu gerçe¤i k›saca dile
getirmek gerekirse, diyebiliriz ki bütün bu
canland›rma iflinde ele al›nan müzik parçala-
r› Türkler’in herhangi bir ayinde, flenlikte
bütün maddi ve duygusal yeteneklerini yük-
sek derecede kullanarak oynamalar›na yara-
yan na¤melerdir. Bu türden olan müzi¤i bu-
günün dans parçalar› gibi saymakta hata
yoktur. Ancak bugünkü Türk kafas› müzi¤i
düflündü¤ü zaman yüksek duygular›m›z›, ya-
flam deneyimlerimizi ve an›lar›m›z› dile geti-
ren bir müzik istiyoruz. Bugünkü Türkler,
müzikten di¤er yüksek ve duyarl› toplumla-
r›n bekledi¤i hizmeti bekliyor. ‹flte bu ba-
k›mdan klasik Osmanl› müzi¤ini canland›r-
maya çal›flanlar›n çok dikkatli bulunmalar›
gerekir. Biz, bir Türk bestesini dinledi¤imiz
zaman ondan geçmiflin öyküsünü kalbimize
giren oklar gibi duymak isteriz. Ac› olsun,
tatl› olsun biz bir beste dinlerken ve fark›nda
olmaks›z›n duygular›m›z›n inceldi¤ini duy-
mak isteriz. Bütün bunlardan baflka musiki-
den bekledi¤imizin maddi, düflünsel ve duy-
gusal uyan›kl›k ve çevikli¤in deste¤i oldu¤u-
na kuflku yoktur. Yani flairlerimizden, yazar-
lar›m›zdan, müzik bilginlerimizden ve özel-
likle ses sanatç›lar›m›zdan istedi¤imiz ve
arad›¤›m›z budur.”

6 ağın Eylül-Ekim 2007
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da¤ bafl›n› efkâr alm›fl
gümüfl dere durmaz a¤lar
gözyafl›ndan kana kesmifl gözlerim
ben a¤lar›m çay›r a¤lar çimen a¤lar
a¤lar a¤lar cihan a¤lar
m›z›kalar iniler ›rlam ›rlam dövülür
altm›fl üç ilimiz altm›fl üç yetim
y›llar gelir geçer kufllar gelir geçer
her geçen seni bizden parça parça götürür
mustafa'm mustafa kemal'im

diz dövdüm
gözlerim flavk› akt› sakarya'n›n suyuna
sakarya'n›n sular› nâm›n söyleflir
hemflehrim sakarya öksüz sakarya
ankara'dan uçan kufllar
kemal'im der günler günü ça¤r›fl›r
kahrolur bulutlara kar›fl›r
gök bulut yaflmak bulut
uca da¤lar dev boyunlu morca da¤lar
divan durmufl bekleflir
mustafa'm mustafa kemal'im

nas›l böyle var›p geldin hoflgeldin
ç›ng› kaym›fl yalazlanm›fl gözlerin
flol yüzünde günefl südü s›cakl›k
ellerinden öperim mustafa kemal
senin dal›n yapra¤›n biz senin fidanlar›n
biz bunlar› yapmad›k
sen elbette bilirsin bilirsin mustafa kemal
elsiz ayaks›z bir yeflil y›lan
yapt›klar›n› y›k›yorlar mustafa kemal
hani bir vakitler kubilay'› kestiler

çün buyurdun kesenleri ast›lar
sen uyudun as›lanlar dirildi
mustafa'm mustafa kemal'im

karadeniz akmam diyor
dokunmay›n a¤lamaktan b›kmam diyor                       
bu gece k›yamet gecesi bu vapur 

band›rma vapuru
yatt›¤› yer nur olsun mustafa kemal
ben ölümden korkmam diyor
korkmam diyen dilleri toz oldu

toprak oldu
de¤irmen döndü doland› y›llar oldu
bir kusur iflledik ba¤›fllar m› kimbilir
o bize ö¤retmedi kazan kald›rmas›n›
günah› vebali ö¤retenin boynuna
erdirip oldurana ana avrat sövmesini
yüre¤im k›r›ld› kan›m kurudu
var git karadeniz var git bafl›mdan
m›z›ka çal›nd› dü¤ün mü sand›n
bir yol koyup gideni gelir mi sand›n
mustafa'm mustafa kemal'im

ankara'n›n tafl›na bak
tut ki bakt›m uzar gider efkâr›m
çay›r a¤lar çimen a¤lar ben a¤lar›m
gözlerimin yafl›na bak
ankara kalesi'nde rasattepe'de
bir akça flahan gezer dolan›r
yafl›n yafl›n mezar›n› aran›r                                         
flu dünyan›n ifline bak
mustafa’m mustafa kemal’im

MUSTAFA KEMAL

Attilâ ‹LHAN



Anadolu’da ormanlar genelde hep mefle a¤aç-
lar›yla kapl›d›r. O mefle ormanlar› alçakl› yüksek-
li tepeleri kaplayarak uzay›p gider. Buralarda
akan ›rmaklar ise berrak m› berrak, içinde alaba-
l›klar oynafl›rken, da¤ keçileri de su içerler k›y›la-
r›ndan. fiar›lt›s› kufl seslerine kar›fl›r ve güzel bir
ezgiye dönüflür. Ço¤umuz uzaktaki bu gömgök
da¤lara bak›p dururuz ama bir türlü eteklerine git-
meyiz. Üzerlerinde çeflitli hayatlar yaflan›r. Onla-
r›n zamandan ötelerde kalan hikâyeleri ise bir pe-
ri masal› kadar heyecanl›d›r. Hele buralardaki
masallar› bir dinleyin, eski zamanlar›n büyülü ha-
vas›n› bulursunuz. fiayet yolunuz düflerse Bingöl
yaylalar›na, buz gibi da¤ ayran›n› içip, tertemiz
havas›n› solurken, bu masallar ülkesini iyi tan›-
maya çal›fl›n. Orada yaflanan dün ve bugün hep
ayn› çekirde¤in özüdür.

Bahar mevsimi geldi¤inde, Bingöl’ün bu yük-
sek da¤lar›n› aflamayan yaban kazlar›, telli turna-
lar mutlaka bu da¤lar›n yamaçlar›nda bir durak
yaparlar. Henüz yedisinde flalvar giyen köy ço-
cuklar› bilmezler bunlar›n nereye gittiklerini. Te-
pelerinden sürü sürü geçen bu göçmen kufllara sa-
pan tafl› yetifltirmeye çal›fl›rlar. Sonra da köyün
tozlu, çamurlu harman yerlerinde kendi oyunlar›-
na dal›p giderler.

* * *
Doru at eyerlenerek binek tafl›na çekildi. B›-

y›klar› yeni ç›kmaya bafllayan bir ya¤›z genç, bir
s›çray›flta atlad› üzerine. “Aman o¤ul!” dedi baba-
s›, “Hocal›¤a benzemez bu, binilmeyi binilmeyi
huysuzlaflt› iyice! Dikkatli sür… Yolu yola¤› da
iyi bilirsin, yar›n akflama dönesin!” Arkas›ndan bir
daha tembih etti, “Unutma yar›n akflama dönesin!”

‹ster doru olsun, isterse k›rat, nice ki binicisi
oturmam›fl üzerine, onun halinden anlamam›flsa
sürücüsü, at zor yürür, zor tafl›r üzerindekini!
Uzun zamand›r ata binmedi¤inden içini bir garip
duygu kaplam›flt›. Çocukluk günleri geldi akl›na,
oysa az m› at koflturmufltu köyün tepelerinde. Ata

s›çray›p yar›m topuk vurdu¤unda, köyün tafll› toz-
lu yollar›ndan geriye uyakl› bir nal sesi kal›rd›.
Yüzüne çarpan serin da¤ rüzgâr› çocukluk günle-
rine götürdü onu. At›n üzerinde oldu¤unu unuttu
bile… ‹lkokulu bitirdi¤inde, “Okuyaca¤›m” de-
miflti. Uzun süre köyden uzakta yaflarken flu da¤-
lar›n, tepelerin hasretini az m› çekmiflti. Gözünün
gördü¤ü her yerde bir hat›ras› vard›. O çocukluk-
tan beri ata binmeyi çok severdi. Ata s›çray›p da
eyere oturdu¤u zaman, dümdüz bir dünya düfller-
di. Yine öyle yapt›. At›n teline pek fazla dokun-
mad›. Alt›ndaki doru sürücücünü anlam›fl gibi,
keçi yollar›n› bir y›lan k›vrakl›¤› ile geçti. Çayla-
r› , dereleri bir s›çray›flta atlay›p, fieytan Da¤la-
r›’n› gerilerde koydu. 

* * *
Anadolu’da dü¤ünler hep davullu zurnal› ya-

p›l›rd›. Dost ne kadar uzakta olsa da, ona haber
sal›n›p dü¤üne ça¤r›l›rd›.  Yasta da, sevinçte de
Anadolu insan› hep birlikte olurlard›. Eli iflte olsa
dahi iflini b›rak›r, ç›kar›r esvaplar›n›  sand›ktan,
dostun dü¤ününe giderlerdi. Kimi atla, kimi kat›r-
la, kimi de yaya giderdi. T›pk› O¤uz  Beylerinin
flöleni gibi kazanlar kurulur, davullar üç gün hiç
durmadan çalard›.

* * *
Haftalard›r Günba¤›’nda dü¤ün haz›rl›¤› var-

d›. Damad› tan›salar bile, herkes babas›n›n ad›n›
söyleyerek; “Halil Çavufl’un dü¤ünü” derlerdi.
Halil Çavufl ise baba olal› hep bugünü bekliyordu.
Okutup ö¤retmen ç›kard›¤› o¤lu fieref’in bugünü-
nü gözlemiflti. fiimdi onun yüre¤i bir baflka çarp›-
yordu. Elbeyi Aflireti’ne yeni bir ocak daha kuru-
lacakt›. Böylece Halil Çavufl’un gözü arkada kal-
mayacakt›. Buralarda töre gere¤i önce kirve dü-
¤üne ça¤r›l›rd›. Bu ifli  de mutlaka damat yapmak
zorundayd›. ‹flte Halil Çavufl bu yüzden doruyu
çekip, fieref’i kirvesine yollam›flt›. “Kirvendir ça-
¤›rman gerek” demiflti. Sonra da, ”Onun gitti¤i
yaylay› bilirsin” diyerek fieref’i yola salm›flt›. fie-

fiAH KULU’NUN HED‹YES‹

Günerkan AYDO⁄MUfi
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ref’in bindi¤i doru uçar gibi vard› fiahkulu’nun
yaylas›na. Yükseklerinde hâlâ karlar vard›. At ça-
d›rlar yaklaflt›¤›nda sürücüsünün kalbini hissede-
rek durdu. Çobanlardan biri koflup tuttu at›n yula-
r›n›; fieref bir ç›rp›da attan atlayarak fiahkulu’nun
çad›r›na do¤ru yürüdü. Kirvesi niçin geldi¤ini an-
lam›flt›. Yine de, “Hay›rd›r fieref”  dedi. fieref ise
biraz s›k›larak diyeceklerini bir ç›rp›da söyledi.
Hoflbeflten sonra art arda iki tas ayran içtiler. Bü-
tün yorgunlu¤u gitmiflti fieref’in. Bu ayvana ben-
zer çad›rda bir süre oturdular. Oturdular  ama  fie-
ref’in dikkatini bir fley çekti; içeride çad›r›n bir
yerine  boydan boya gerilen bir duvar hal›s› sanki
çad›ra baflka bir hava vermiflti! fieref dikkatle
bakt› hal›ya; bir hal› ki, k›rm›z›s› gelincik k›rm›-
z›s›, sar›s› yayla çiçe¤i sar›s›, mavisi ise gök ma-
visiydi… fiahkulu’nun yaylas› dersiniz büzülmüfl
büzülmüfl, bir duvar hal›s› olmufltu karfl›s›nda!
Nak›fllar› ise bir baflka ifllenmiflti. Bakana bir fley-
ler anlatmak istiyor gibiydi… fiahkulu  alttan alta
süzdü fieref’i. fieref ise o kadar dalm›flt› ki, so-
nunda, “Hiç böyle hal› görmedim” dedi. Kirve b›-
y›k alt›ndan gülümsedi, sonra da ç›kar›p tabakas›-
n› bafllad› bir sigara sarmaya. Hiç sesini ç›karma-
dan yakt› sigaras›n›. Derin bir nefes çekti. “De-
demden duymufltum” dedi. “Anlatam hikâyesini.”
fiahkulu biraz daha yerine yerleflerek bafllad› an-
latmaya:

* * *
Vaktiyle Bingöl yörelerinde, Dö¤erhan nam› ile

ac›mas›z bir Be¤ yaflarm›fl. Görünüflte sert mi sert,
ac›mas›z m› ac›mas›zm›fl. “Be¤  a¤›r  olur, Be¤ ulu
orta konuflmaz!” diyerek halini kendi diliyle anlat›r-
m›fl. Gerçekten de oduna oca¤›na atefl düflse, gözün-
den bir damla yafl bile gelmezmifl. Herkesin güldü-
¤ü yerde ise o hiç gülmezmifl. Dögerhan’›n hünkâr
buyru¤una karfl› geldi¤i de hiç görülmemifl. Görü-
nüflte sert, görünüflte insafs›z gibi olan Dö¤erhan,
asl›nda yufka gibi bir yürek tafl›yormufl. Onun gül-
mesi de içindenmifl, a¤lamas› da…

Bir bahar mevsimi, gökyüzündeki bulutlar
önce kurfluni renge bürünür, sonra da gittikçe ka-
rarmaya bafllar. Arkas›ndan bir deli f›rt›na  kopar
ki, sürer günlerce. Dö¤erhan ise olanlar› hayra
yormaz. Nitekim çok geçmeden ulaklar  haber ge-

tirirler, “Hünkâr sefere ç›kacak sizden asker is-
ter!” Yetiflmifl üç o¤lu vard›r Dö¤erhan’›n.
Büyü¤ü ‹lbey, ortanca fiahbe¤, küçü¤ü ise Gül-
bey’dir. Dö¤erhan bafl›n› elleri aras›na alarak
uzun uzun düflünür; sonra da haber salar aflirete;
çok geçmeden dört yüz er yi¤it gelirler Dö¤er-
han’›n kap›s›na; ça¤›r›r Dö¤erhan ‹lbey’i, “Ben
bu y›l yaylaya ç›kmak isterim. Savafl görmedin
sen. Böyle Hano¤lu olmaz! Geç dört yüz erin ba-
fl›na, hünkâra da selamlar›m›z› ilet” der. Ana ise
bir yandan o¤lunu haz›rlar, bir yandan da Dö¤er-
han’›n  yayla yolculu¤unu düflünür! Nitekim gün
gelir, ‹lbey dört yüz erle hünkâr ordusuna u¤urla-
n›r. Sonra da Dö¤erhan obas›yla göçer yaylaya.
Günler bir yel gibi geçer. Yol gözlenecek zaman
gelir; ana belli etmez, gelin Gülhan›m belli etmez,
ama içten içe hep ‹lbey’in yolunu gözlerler. Onlar
yolunu gözleye dursunlar; bir gün ‹lbey’in kara
haberi gelir! Bir flivan kopar ki yaylada sormay›n,
sadece Dö¤erhan yafl dökmez! Oba k›rk gün yasa
bürünür!.. Analar›n yas› günle ölçülmez ki, dertli
ana evlat ac›s›yla hep içten içe a¤lar.

Zaman sonra Dö¤erhan ça¤›r›r Gülhan›m’›,
“K›z›m” der, “fiahbe¤’le evlendirmek isterim seni.
Bilirsin bizde töreler böyledir!”  Gülhan›m sadece,
“Han babam nas›l isterse!” der. Bu kez fiahbe¤’le
evlenirler. Tam bir y›l daha geçer aradan. Bir ço-
cuk dünyaya getirirler. ‹lbey’in ac›s› az da olsa
unutulur. Yeniden karlar erimeye bafllar ve yeni-
den sefer mevsimi gelir. Hünkâr buyru¤u yeniden
var›r Dö¤erhan’a, “Ordu fethe ç›kacak er laz›m,
küffara haddini bildirecek serdengeçti gerek!..”
denir. Han kap›s›nda yeniden davullar çalmaya
bafllar. Dört yüz er yi¤it daha toplan›r. Dö¤erhan
bu kez de fiahbe¤’i ça¤›r›r, “Bak o¤ul” der, “At
koflturup k›l›ç kullanacak ça¤das›n. Hano¤lu vu-
ruflmal›! K›l›ç sallamal› küffara. Bu y›l da yaylaya
gitmek isterim! Yi¤itlerin bafl›nda sen git. Hünkâ-
ra ba¤l›l›¤›m›z› da söyle!” Uzatmayal›m sözü,
fiahbe¤ de yolcu edilir. Ard›ndan Dö¤erhan tutar
yaylan›n yolunu. Günler yine geçer. Anayla gelin
yine yol gözlemeye bafllarlar… Kader bu ya,
onun da flehitlik haberi gelir! Bir flivan daha kopar
yaylada! Ama Dö¤erhan’›n gözünden yine yafl dö-
külmez. fiahbe¤’in k›rk gün yas› tutulur. 
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Yas bitende Dö¤erhan yeniden ça¤›r›r Gülha-
n›m’›, “K›z›m” der, Gülbey’i tan›rs›n, yafl› yeni er-
di kemale. Töremizi de bilirsin!” Gülhan›m yine
sesini ç›karmaz. Sadece, “ Han babam daha iyi bi-
lir…” der. Gülhan›m’› oca¤›n tek evlad› Gülbey’le
evlendirirler. Ama hikâye burada bitmez. Bahar
gelip Bingöl da¤lar›ndaki karlar yeniden erimeye
bafllay›nca, her sefer mevsimi gibi hünkâr emri ye-
niden gelir; bu kez Gülhan›m gider anas›na, “Ana”
deyip sar›l›r eline, “Gayr› bu son evlad›n›z! Baba-
ya sen söyle bari, odumuzu, oca¤›m›z› o tüttüre-
cek… Gülbey gitmesin anne!” Ama Dö¤erhan bu,
ne söylense fayda etmez… K›zar hatununa, “Bu
y›l da yayla gözümde tüter. Hem Hano¤lu savafl-
mal›. Savaflmal› ki, toprak kadri bilsin!..” deyip
kestirir atar. Di¤erleri gibi genç Gülbey de yolcu
edilir. Gelin kaynana art›k hiç gülmezler. Uzatma-
yal›m sözü, yeniden yaylaya göç ederler. Yaylada
onun da flehitlik haberi gelir! Gülhan›m iki erkek
yavrusuyla saç›n› bafl›n› yolar! Üç yavrusunu kay-
beden ana ise, akflam demez, sabah demez hep a¤-
lar!.. Dö¤erhan her zamanki gibi yine yafl dökmez
ama, içten içe hep a¤lar. Yayla dönüflü Dö¤erhan
Gülhan›m’› ça¤›r›r, “K›z›m” der, “Art›k bende
everecek o¤ul kalmad›. ‹ster baba evine git, ister
torunlar›mla yan›mda kal... Sen de bilirsin ki biz-
de töre buraya kadar!..” Gülhan›m’›n dolar gözle-
ri, sonra da, “Evim bildim buray›, baflka yere gide-
mem!..” deyip ç›kar kap›dan. 

O y›l kara k›fl bütün h›flm›yla gelir. Bingöl’ün
her yeri kardan tutulmufltur. Dö¤erhan ise evin
sessizli¤ine bakt›kça içi burkulur. Can s›k›nt›s›n-
dan ne yapaca¤›n› bilemez. Bir gün ça¤›r›r han›-
m›n›, “Bana güzel bir duvar hal›s› dokuyacaks›-
n›z. Öyle ki, yaylay› içinde bulaca¤›m!
Bakt›¤›mda gözüm gönlüm aç›ls›n, bütün
ac›lar›m› unutay›m!” ‹kilemez han hatunu. Gelin
kaynana otururlar tezgâh›n bafl›na, bafllarlar hal›-
y› dokumaya. Ama yürekleri ac› dolu ikisinin de.
Hep flehitleri düflünürler. Kanl› elbiseler içerisin-
de üçü de rüyalar›na girer! Her uykudan kalkt›k-
lar›nla tezgâh›n bafl›na koflarak, öyle bir nak›fl vu-
rurlar ki, hal›n›n bir taraf›nda üç yi¤it savaflmak-
ta, di¤er taraf›nda da Bingöl yaylalar›n›n en güzel
çiçekleri, en güzel p›narlar› ve mor koyunlar›n ot-
lad›¤› tepeler uzanmakta... Hal› bahara kadar do-

kunur. Bahar gelince Dö¤erhan yayla telafl› içinde
unutur hal›y›... Bingöl da¤lar›n›n kar› yeniden eri-
meye bafllarken, hünkâr buyru¤u yeniden gelir.
Bu sefer Dö¤erhan, dört yüz atl›n›n bafl›na bir er
kifli bulur ve yollar hünkâr ordusuna. Kendisi de
yeniden yayla yolunu tutar. Yaylaya vard›¤›nda
çad›rlar kurulur, o y›l yayla bir baflka görünür Dö-
¤erhan’a! Birden akl›na dokutturdu¤u hal› gelir.
Ça¤›r›r hatunu, “Ne oldu bizim hal›?” der. Cefa-
kâr hatun gider ç›kar›r hal›y› çad›r›n içine  gerer.
Dö¤erhan ilk bak›flta çok be¤enir. Ama birkaç
gün sonra ne olursa olur, Dö¤erhan çad›rdan içeri
girmez olur. Üstelik yaylada kimseyle de konufl-
maz. Hep sessiz yerleri seçer. Kimse anlamaz
olup bitenleri. Bir gün çeker at›n›, pusatlan›r,
“Ben sefere gidiyorum!” deyip kaybolur... Dö¤er-
han’a ne olur bilinmez ama, dedemin anlatt›¤›na
göre hal› bir hediye ile bizim aflirete gelir.

* * *
Hikâye fieref’in o kadar hofluna gider ki, du-

vardaki hal›y› daha bir dikkatle incelemeye bafl-
lar; önce anlayamad›¤› nak›fllar flimdi aç›k seçik
belli olmufltur. Bir süre daha bakar hal›ya, sanki
büyülenir! fiahkulu bir sigara daha sarar. Sigara-
s›n› yakt›ktan sonra birlikte d›flar› ç›karlar. Zaten
akflam da olmak üzeredir. “Ben gideyim” der fie-
ref. Çobanlar at› haz›rlay›p getirirler. fieref ata
binerken terkide bir fleyin oldu¤unu farkeder.
fiahkulu, fieref’in dikkatle at›n terkisine bakt›¤›n›
görünce, “O¤ul bilirsin bizde âdettir, dü¤üne ça-
¤›rana hediye verilir. Hele kirvelik de oldu mu!..”
Üstelemez fieref, atlar at›na, vurur mahmuzu...
Sanki hünkâr ordusuna at koflturur gibi yel misa-
li geçer dereleri, aflar da¤lar›, sabaha var›r köye.
Var›r  ama, kendisinde de ne hal, ne de takat ka-
l›r! ‹lk ifli hediyeyi açmak olur. Toplan›r ev hal-
k›, hepsi merak içinde... Hediye aç›ld›¤›nda bir
de ne görsünler; Dö¤erhan’›n hal›s› de¤il mi! fie-
ref sevinçten uçar gibi sar›l›r hal›ya!.. Babas›n›n
ise a¤z›ndan sadece, “Dö¤erhan’›n hal›s›!...” sö-
zü dökülür.

* * *
O güzel hal› duruyor mu bilmem, ö¤retmen

fieref flayet borçlu düflmemiflse, geçim s›k›nt›s› al-
t›nda da ezilmemiflse, yok yok yine de o  hal› du-
ruyordur herhalde.
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Divan gider, divan gider
Kurulmufl divan gider
Bülbül dalan güvenme
Yel eser, yuvan gider

Fiflneden, fiflneden
Bir dal kestim fiflneden
Bu yara yâr yaras›
Ölene tek iflleden

Gamze deler, gamze deler
Gam vurur gam zedeler
Sinemi ok delemez
Delerse gamze deler

Gül üflüdü, gül üflüdü
Çi¤ düfltü gül üflüdü
Bülbül kanad›n topla
Daldan al gül üflüdü

Güle naz, güle naz
Bülbül eder gül’e naz
Geçtim hicran ba¤›ndan
A¤layan çok gülen az

Güle damlar, güle damlar
Gül suyu, güle damlar
Kendi gül meclisi gül
Oturmufl gül endamlar

Kara gözler, kara gözler
Karad›r kara, gözler
Gemim deryada kald›
Yelkenim kara gözler

Murad a¤lar, Murad a¤lar
Çay coflmufl, Murad a¤lar
Kimi murad›n alm›fl
Kimi namurad a¤lar

Ne mest’im, ne mest’im
Ne sarhoflum, ne mest’im
Her gören bir hofl olur
Seni görene mest’im

Ohdaland›, ohdaland›
Ok de¤di ohdaland›
Yetifl kabrim üstüne
Örtüldü tahtaland›

Oku yara, oku yara
Yaz derim oku yara
Sinemde yer kalmad›
Me¤er ok oku yara

O da senin, o da senin
Kurulmufl oda senin
Bir kuru cana kald›m
Dilersen o da senin

Sana da¤lar, sana da¤lar
Kar ya¤m›fl, sana da¤lar
Tutam o yâr elinden
Gezem çok sene da¤lar

S›na beni, s›na beni
Sar beni, s›na beni
Çoklar sard› sen de sar
Sar s›na s›na beni

MAN‹LER*
Av. Fikret MEM‹fiO⁄LU

* Harput Halk Bilgileri, Elaz›¤ Kültür Derne¤i  Yay›nlar› No: 2, Elaz›¤ 1995, sh. 115-116



(Geçen say›dan devam)

“Ne onulmaz dert ki, etti periflan
‹yilik ad›na yoktur bir niflan
Tümden güçsüz kalm›fl ne yaps›n bu can
Vücudumda ne et ne kan kalmad› bugün.”

28 fiubat dahil, 2 Mart’tan 31 Mart 1935’e
kadar (19-21 Mart bayram günleri d›fl›nda)
her gün tedaviye gittim. Sol tarafta flifl yumu-
flamaya bafllad›.

“Röntgen olur yaralar›m s›z›lar
Yeflillendi flimdi da¤lar yaz›lar
Ne haldedir bizim körpe kuzular
‹çim çok s›k›l›yor periflan bugün.

Bu destan› yazd›m yadigâr olsun
Can› sa¤ olanlar durmas›n gülsün
Can› sa¤ olanlar mutlu yaflarken
Mehmet de burada saç›n› yolsun.”

Al›nyaz›m›n kana günlerini yaflamakta-
y›m. Yarada yirmi gün içinde bir iyileflme
görmedim. Bugünlerde yine can›m çok s›k›l›-
yor.

“Akflam olur gökte do¤ar y›ld›zlar,
‹stanbul’u elektrik yald›zlar.
Etraf›mda v›z›ldayan sinekler,
Der ki, annem memlekette s›z›ldar.

Bir kardeflim vard›r bana yâr olur
Onsuz bu dünyalar bana dar olur
E¤er ona flükretmeden ölürsem,
Sonunda benim de yerim nar olur.

Mektup yazd›m amma ne yazd›m bilmem
Acep flu flen ülkede ne için gülmem?
Periflan oldum ben, nicedir halim?
Gözümden akan yafllar› silmem.

D›flar›da f›rt›na, kar ya¤›yor
Pansumanc› yaralar› sar›yor
Memlekette flimdi annem a¤l›yor
Hem a¤l›yor, hem yürekler da¤l›yor.

Ölüm korkusu durur karfl›mda
Neler geldi bafl›ma küçük yafl›mda
Bu dert benden gitmez e¤er ölürsem
Ne anam var ne kardafl›m bafl›mda.

Bayram geldi kesiliyor kurbanlar,
Nas›l bayram yaps›n garip üryanlar
Benim gibi ac› duyar kalbi büryanlar
Bu dünyada misafirdir bütün insanlar.

Yard›mc›m yok ‹stanbul’un içinde
Çok dolaflt›m hastane peflinde
Ac›ma yok, yard›m› yok dilinde
Mevlam yard›mc›d›r, flefkat istemem.

Anamla, kardeflim dertleflir flimdi,
Bizdeki flanss›zl›k boylar› aflt›.
Ellere saadet bize karanl›k
Düflünmeye de¤mez emir var bugün.

Mektup yazar yalvar›rs›n namerde
Dert görmeyen dert halinden ne bile?
Üç gün misafir olmadan evinde,
Az kals›n gözünden yafllar› sile.
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B‹R MEHMET KABASAKAL VARDI…
Hüseyin KABASAKAL
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Yusuf, amcam›n o¤ludur
Halbuki, yak›ndan bize ba¤l›d›r.
Namerde s›¤›nmamal› bir zaman
Sa¤›m solum olmufl siyah bir duman.

On befl röntgen sa¤altmad› yaray›
Dert çok a¤›r, göstermiyor ak› karay›
Keyfim yoktur üzüntümse binlerce
Hiçbir fleyden yarar olmaz sen ver flifay›.

Bayram geliyor, matem oluyor
fienlik gidiyor hüzün geliyor
Herkes evlerine neler al›yor
Garip olan burada gama dal›yor.

Garip bülbül gibi vatans›z kald›m
Tüm ihtiyaçlar›m› Mevlaya sald›m
Dilim söz yapamaz hülyaya dald›m
Mektup yazabilmekten acizim bugün.

Memlekette yavrular›m bana hasrettir
Bayram geldi fakat k›nalar yakmam
Kurban› keserim ecrine (sevap) bakmam
Herkes güler yüzlü ne oldu bana?

Bütün günah›ma tövbeler olsun
Lütfet, kerem k›l flifa ver bana
Rabbim flu mübarek günün aflk›na
Bir lahzac›k dünyay› ben de göreyim.

Fakir düfltüm kimse merhaba etmez
Bu hastal›k varken gam, keder gitmez.
Sa¤ olan kiflinin iflleri bitmez
Gönül denizinde duman var bugün.

Defterimde ahvalimi cem ettim,
Çok yerinde el alemi zemmettim (yerme)
Hayatta görmedik bir fley kalmad›
Tabip oldum, tarih oldum, cem oldum.

Allah›m çok nimetler verdin insana
Biraz da ruhsat ver, flifa ver bana
Sonsuza dek kulluk edeyim sana
K›yametten bana atefl var bugün.”

Yüzüm hiç gülmüyor. Umutsuz ve üzgü-
nüm. Saatlerim, günlerim hep karanl›k, gele-
ce¤i düflünmekle geçiyor. Çaresiz ve destek-
sizim. Vefal› bir dost bulamad›¤›m, tan›ya-
mad›¤›m için büyük ac› duyuyorum.

“Hayat›mdan b›kt›m yaflamak zormufl,
Mevlam bana yoksul bir yuva kurmufl,
Üç masum yavruyu mes’ul eylemifl
Denizde intihar m› var bugün?

Yaz geldi bahar, çiçekler açt›
Güzel kokular›n› her yana saçt›
Beni buralarda derde düflürdü
Mor sümbüllü bahar bize uzakt›r bugün.

Can›m s›k›ld›kça fliir yazar›m,
Dertlerin topland›¤› ben, bir pazar›m
‹stanbul’u cadde cadde gezerim
Vefal› bir arkadafl bulamam bugün.

Öyle hastane ki sarg› vermezler,
Derdin nedir diye sormak bilmezler,
Cümlenin tabibi sensin zülcelâl,
Dertlerin ilac› sendedir bugün. 

fiu dünyada önce ben de insand›m,
Düflküne, fakire iyilik var sand›m,
Yalan sözlülere hepten inand›m,
Yapt›¤›m iyilikler kemliktir bugün.

Allah›m kap›na muhtaç et beni,
Hiç yoktan kurtar da unuttur derdi,
Çok özledim güzel flirin yurdumu,
Hoflirik ba¤lar› virand›r bugün.

(Devam edecek)



Cevat ONAY

B‹Z‹M ELLER

Bu¤u bu¤u tütüyor gözümde yurdum,
Bahar bahar kokuyor o bizim eller,

Bülbülden, turnadan, sabâdan sordum,
Atlaslar dokuyor o bizim eller.

It›rlar yay›lm›fl bahçeye ba¤a,
Bürünmüfl tüllerden pembe duva¤a,

Yaylaya, ovaya, dereye, da¤a,
Çelenkler tak›yor o bizim eller.

Sevgilim halimden bilecek diye,
Belki bir gün baht›m gülecek diye,

B›rak›p gidenler gelecek diye,
Yollara bak›yor o bizim eller.

Nadire KARADEM‹R

CANIMDAN Z‹YADE SEVD‹⁄‹M  A⁄IN

Yazlar› yemyeflil, k›fl›n kar olur
Ba¤lar›nda üzüm olur, nar olur
Bir görene ayr›lmas› zor olur

Can›mdan ziyade sevdi¤im A¤›n.

Yaz olunca dolar, k›fl›n bofl olur
Dü¤ünleri, dernekleri hofl olur
Sofras›nda bin bir türlü afl olur

Can›mdan ziyade sevdi¤im A¤›n.

Bol sebzeli yaz›lar›, düzleri
Sürü sürü papatyad›r k›zlar›

Çok mert olur hiç e¤ilmez sözleri
Can›mdan ziyade sevdi¤im A¤›n.

Senden do¤an hep gurbete çekilmifl
Hasretlikten belin boynun bükülmüfl

Nice evler viran kalm›fl y›k›lm›fl
Can›mdan ziyade sevdi¤im A¤›n.
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BU ÖMÜR BÖYLE GEÇT‹
Ruhi SERTTAfi

A¤›n’›n yaflayan ulu ç›narla-
r›ndan birisi olan Mehmet Ce-
mal SERTTAfi da yaflam›n› yiti-
rerek sonsuzlu¤a u¤urland›.

Daha önce yaflayan büyükle-
rimden ö¤rendi¤ime göre; 1913
y›l›nda A¤›n’da do¤an ve büyük
bir ço¤unlu¤un kendisine Cemal
Day› veya Cemal Amca diye hi-
tap etti¤i babam M. Cemal
SERTTAfi’›n, A¤›n nüfus kay›t-
lar›nda do¤um y›l› 1917 olarak
görünüyor. Neyse öyle veya
böyle, bir asra yaklaflan yaflam›-
n›n askerlik dönemi haricindeki
tüm evrelerini bizzat A¤›n’da
yaflayarak geçirmifltir.

Çocuklu¤u ve gençli¤i oldukça çileli geçmifltir.
1938’li y›llarda Hay›rl›gil’den Zeliha ile evlenir ve
askere gider. Askerlik döneminde Sa¤l›k s›n›f›nda
görevli oldu¤u için; i¤ne ve pansuman yapmay›, çe-
flitli hastal›klar s›ras›nda kullan›lmas› gereken ilaç-
lar›, ilk yard›m vb. bilgileri burada ö¤renir.

Askerli¤i takiben tekrar A¤›n’a döner. Sürekli
bir iflinin olmamas› ve o y›llar›n A¤›n’›ndaki yaflam
koflullar›n›n a¤›rl›¤›, ailenin çok zor ve bunal›ml›
günler geçirmesine neden olur. Ancak, babam›n as-
kerli¤i s›ras›nda ö¤rendi¤i sa¤l›k bilgileri bir ölçüde
aileye can simidi gibi yetiflir. Dönemin flartlar› gere-
¤i, çevrede neredeyse doktorluk mertebesine eriflti-
rilecek kadar tutulur ve herkese yard›mc› olmaya ça-
l›fl›r. O dönemleri duydu¤um ve çok az›n› hat›rlad›-
¤›m kadar›yla, konu komfluyu saymazsak, en ücra
köylerden bile gece yar›lar› bir i¤ne yapt›rabilmek
için evimize gelenlerin say›lar› oldukça fazlad›r. Fa-
kat babam bununla da yetinmez, gerekti¤inde gece-
gündüz demeden köylere bile yetiflmeye çal›fl›rd›.

Babam; bir yandan dost, arkadafl, komflu ve tüm
hemflerilerinin sa¤l›k sorunlar›na yard›mc› olmaya
çal›fl›rken, di¤er taraftan da çeflitli ifllerle u¤raflarak
evini mutlu bir flekilde geçindirebilmek için yo¤un
bir çaba harcard›.

O dönemlerde A¤›n ve çevre-
sinde, tah›l ürünlerinin d›fl›nda
ikinci ürün olarak çok genifl pamuk
ekim alanlar› mevcuttu. Buna para-
lel olarak da el dokuma sanayisi
epeyce geliflmiflti. Dokumac›l›¤›n
yan sanayisi olarak, iplikçilik ve ip
boyamac›l›¤› A¤›n’da birçok aile
için bir u¤rafl alan› ve kazanç kap›-
s›yd›. Günümüzde bile A¤›n’daki
birçok evde eski günlerden kalan
ç›kr›k ve ç›kr›k aparatlar›na rastla-
mak olas›d›r. ‹plik boyamac›l›¤›
konusunda, A¤›n ve çevresinin en
usta ve en aran›l›r kiflisi, flüphesiz
ki A¤›n’›n ve A¤›nl›lar›n Cemal

Day›’s›yd›. Evimizin alt kat› onun boya atölyesiy-
di…

Boyama ifllerinin d›fl›nda bofl kalan zamanlar›n›,
dedem rahmetli Hurflit Day›’dan miras kalan maran-
gozluk ve duvar ustal›¤› ifllerine eli yatk›n olmad›¤›
için, gençli¤inin verdi¤i güçten de yararlanarak, o
dönemin geçer akçesi olan harman makinesi savuru-
culu¤u, bulgur makinesi çekicili¤i, hatta tar›m iflçisi
olarak da de¤erlendiriyordu. Her türlü ifli yapm›flt›
ama, akl›ndaki hep köklü, kal›c› bir ifl sahibi olmak-
t›. Çünkü yapt›¤› ifller genellikle mevsimlik olan ge-
lip-geçici ifllerdi…

Bir süre sonra ufukta birtak›m umutlar belirme-
ye bafllad›. ‹lk etapta, günümüzde bile Ç›nar alt› ola-
rak bilinen yerdeki kahvenin iflletmecili¤ini rahmet-
li Recep YANDIMATA’dan devir alarak, ticari ha-
yata resmen at›lm›fl oldu. 1945’li y›llarda, iki katl›
olan binan›n yan›lm›yorsam üst kat›n›n sol kap›s›
kahve, sa¤ kap›s› da Halkevi bölümüne ayr›lm›flt›.

Babam, kahveyi bir süre çal›flt›rd›ktan sonra, o
zaman Ç›nar›n hemen sol yan›nda bulunan Aflç›ba-
fl›gil’in rahmetli Hüseyin Day›’n›n çal›flt›rd›¤› (‹lha-
mi ve Selami YAfiAR’›n babalar›) bakkal dükkân›-
n› iflletmek için giriflimde bulunur. Çünkü, Hüseyin
YAfiAR’›n tapu memuru olarak Erzincan’›n ‹liç ‹l-
çesi’ne tayini ç›kt›¤›ndan, dükkân›n› kapatmak veya



devretmek zorunlulu¤u ortaya ç›km›flt›r. O günün
koflullar›nda karfl›l›kl› olarak konuflup, anlafl›rlar.
Hüseyin Amca’n›n bakkal dükkân›n› devir alan ba-
bam, resmen dükkânc›l›¤a ve dolay›s›yla da sabit bir
ifle sahip olur.

1947 y›l›nda ilk dükkân›n› açarak ticarete baflla-
yan babam M. Cemal SERTTAfi, 60 y›la yak›n sü-
ren dükkânc›l›k yaflam›nda çok iniflli-ç›k›fll› dönem-
ler yaflam›flt›r. fiu anda Keban Baraj Gölü alt›nda
kalan Arapgir Çay› üzerindeki Kohpinik köprüsü
yap›l›ncaya kadar, A¤›n-Elaz›¤-Malatya üçgeninde
ulafl›m› sa¤lamak, hele hele bunu k›fl mevsiminde
gerçeklefltirmek neredeyse olanaks›zd›r!.. Zorunlu
yolculuk gerekti¤i zaman da; flimdi su alt›nda kalan
eski Pa¤nik Köyü’nün (Kaflp›nar) önünde, Karasu
üzerinde, bizim gemi dedi¤imiz as›l ad› sal olan il-
kel bir ulafl›m arac› kullan›l›rd›. Ayn› flekilde, ‹ki su
ad›yla an›lan öteki suyu (Murat) geçmek için de ay-
n› yola baflvurulurdu. Ulafl›m arac› olarak dörtayak-
l› tafl›t araçlar› kullan›l›r, genellikle kat›r ve atlar ter-
cih edilirdi.

Bu zor flartlarda gerçeklefltirilen ulafl›m hizmet-
lerinden do¤al olarak babam da olumsuz yönde etki-
leniyor ve yeni açt›¤› bakkal dükkân›n›n ve vatan-
dafllar›n di¤er gereksinmelerinin karfl›lanmas›nda
zaman zaman büyük sorunlarla karfl› karfl›ya kal›-
yordu. ‹ki su’dan geçerek Elaz›¤’a giden babam, al-
d›¤› mallar› kat›rlara yükledikten sonra, ayn› yoldan
enifltesi rahmetli Salih ÇEL‹K’in k›lavuzlu¤unda
Aflvan, Ortahan (mola yeri), Ehme üzerinden ker-
vanla geri döner ve A¤›n’da ihtiyaç sahiplerine ulafl-
t›r›rd›. Baz› baz› ayn› kervan tafl›mac›l›¤› Keban
üzerinden de gerçeklefltirilirdi.

A¤›n’a gelen ilk motorlu tafl›t araçlar› da, an›m-
sad›¤›m kadar›yla ‹ki su’dan gemiyle geçmek sure-
tiyle ulafl›m› sa¤lamaya çal›fl›rlard›. Sahibi Abdur-
rahman isimli biriydi ve araç Elaz›¤ 55 plakal› bir
kapt›kaçt› idi.

Daha sonralar›, Arapgir Çay›’n›n taflk›n olmad›-
¤› zamanlarda; rahmetli Hac› ‹brahim Amca’n›n da-
mad›, Özcan O⁄UZ’un babas› ve Edip O⁄UZ’un
kay›nbabas› olan rahmetli Hakk› Bey’in kamyonu
ile Kebanl› Hac›’n›n kamyonlar›, Elaz›¤-A¤›n ara-
s›nda bu yoldan çal›flmay› sürdürdüler. Bu tür tafl›-
mac›l›k Kohpinik köprüsü yap›l›ncaya kadar devam
etti. 

Köprünün yap›m›ndan sonra, köprünün yap›m
malzemelerini de çeken Zülfikâr ve akrabalar›, önce
kamyonla sonra da kamyonu otobüse çevirerek, flo-
för Bedri’nin yönetiminde Elaz›¤-A¤›n aras›nda ça-
l›flmaya bafllad›lar. Babam da ister istemez yeni dü-
zene uyum sa¤layarak hem Elaz›¤’dan hem de Ma-
latya’dan al›flverifl yapmaya yöneldi. Halk Pazar› da
bu geliflmelere uyarak her geçen gün biraz daha bü-
yüdü ve geliflti.

Ne yaz›k ki yaflam›n içinde her zaman zikzaklar
oluyor. Ulu ç›nar›m›z da çok geçmeden bu zikzak-
lardan nasibini ald›. 1954 y›llar›nda dönemin iktida-
r›, sözde tüketiciyi korumak için “Milli Korunma
Kanunu” ad›nda bir yasa ç›kard›. Piyasada karabor-
sa alm›fl yürümüfltü. Büyük toptanc› esnaf›, satt›¤›
mal için fatura kesmiyor ve al›c›lar› yüksek fiyatla
peflin para ödeyerek mal almak zorunda b›rak›yor-
du. Babam da zorunlu olarak bu düzenin bozuk difl-
lileri aras›nda kalm›flt›. Bunun sonucunda çok geç-
meden sendelemeye bafllad› ve oluflturulan Fiyat
Takdir Komisyonu taraf›ndan, faturas›z mallara fi-
yat takdiri konulunca da ekonomik yönden ister is-
temez büyük bir darbo¤az›n içine düfltü.

Bunun üzerine, bir süre sonra dükkân iflletmeci-
li¤ini b›rakarak yeniden kahve iflletmecili¤ine dön-
dü. O kahvede, ad›ma yak›flt›r›lan SOSYETE GAR-
SON lakab›yla ben de bir süre garsonluk yapt›m.
Birlikte çal›flmalar›m›z sonucunda, yeniden kendisi-
ni toparlayarak ekonomik yönden büyümeye baflla-
d›. Nihayet; bir zamanlar çevrenin iflçisi, halk›n›n
doktoru, iplik boyac›s›, kahvecisi ve sonunda bu-
günlerin süpermarketleri düzeyinde olan HALK
PAZARI’n›n sahibi yine Cemal SERTTAfi oldu. Ve
yan›nda yard›mc›lar çal›flt›rmaya bafllad›.

A¤›n’da ilk tüp gaz bayiliklerini açarak çevreye
aç›l›mlar getirdi. Ye¤enleri Ali ve Semih SERT-
TAfi’›n da yard›mlar›n› alarak yükünü hafifletmeye
çal›flt›. Ancak, çocuklar›yla ticari iflletmecilik konu-
sunda bir türlü y›ld›z› bar›flmad›. Sonunda gereken
deste¤i alamay›nca, biraz da yafl›n›n ilerlemesi ne-
deniyle ifl alan›n›, dolay›s›yla da dükkânc›l›k iflleri-
ni yavafl yavafl küçültmeye bafllad›.

O dönemlerin A¤›n’›nda; Ç›nar alt› yani Afla¤›
Cami’nin Önü, A¤›n’›n kalbi, adeta can damar›yd›.
Ticari yaflam oradayd›. Hareketlilik oradayd›…
Kahvenin alt kat›nda, Ortayabanl›l› fierafettin
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ASLAN nalbantl›k mesle¤ini icra ediyordu. Ç›-
nar’›n arka ve sol taraf›ndaki tek katl› dükkânlarda
ise, akl›mda kald›¤› kadar›yla; Pa¤nikli kundurac›
Halit FIRAT, çilingir Mahir BAfiAR, Osman AY-
DEM‹R, berber Genca¤a ERCAN, Lingiro¤lu Hü-
seyin fiAH‹N, Meflgerli yemenici ‹brahim, bakkal
Mehmet KILINÇ, k›rtasiyeci fiemsettin KORK-
MAZ, Halk Pazar› Cemal SERTTAfi, Kepekçi Da-
y›, Küzneli Ekrem, kasap Cemil fiENER, G›ranili
Doktor Day›, Selim KORT‹KO⁄LU, manifaturac›
Celal APAK ile Servet SAKAG‹L’in kitapç› dük-
kânlar› dönüflümlü olarak yer alm›flt›. Onlar›n he-
men üstünde ise Hükümet Kona¤› bulunuyordu. Ko-
na¤›n tam karfl›s›nda; Mehmet SERTTAfi’›n tekel,
Kâmil N‹KSARLI’n›n yemenici-bez bask› iflleri ve
Denizlili Bedri ODABAfiI’n›n manifaturac› dük-
kânlar› s›ralan›yordu. Ç›nar alt›’ndaki kahve ise, ne-
redeyse tüm A¤›nl›lar›n ortak buluflma noktas›yd›.
Okflinin, briçin, altm›flalt›n›n, dominonun en çetin,
en iddial› oyunlar› orada oynan›r, sohbetin en koyu-
su orada edilir, çay›n en güzeli orada içilirdi…

Günümüzde art›k, o görkemli Cami’nin önü
yok!.. Ç›nar alt› kahvesi, tek katl› dükkânlar ve Hü-
kümet Kona¤› modern ça¤a uyum sa¤lanmas› ama-
c›yla zorunlu olarak y›k›ld›. Daha sonra yap›lan
kahve ve park alan›, eski kahvenin do¤all›¤›n› ver-
mekten çok uzak!.. Tarihi Ç›nar ile Afla¤› Cami ise,
y›llara meydan okurcas›na eski haflmetleriyle dur-
maya devam ediyorlar…    

Bir zamanlar A¤›n’›n en büyük dükkân› olan
Halk Pazar›’n›n sahibi babam M. Cemal SERTTAfi;
Keban Baraj›’n›n yap›lmas›, Afla¤› Cami’nin önün-
deki dükkânlar›n y›k›lmas›, yafl›n›n ilerlemesi vb.
nedenlerden dolay›, küçük mahalle bakkall›¤› için
Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi’ndeki evine ya-
k›n olan Kad›yorangil’in Saatç› Mehmet Day›’n›n
dükkân›na tafl›nd›. Yar›m asr› aflk›n süre A¤›n ve
A¤›nl›ya hizmet vererek ticaret yapan yörenin Ce-
mal Day›’s›, bir müddet daha mahalle bakkal› olarak
çal›flmalar›n› sürdürdü. Gecesini gündüzüne katarak
çal›flmas›n›n getirdi¤i afl›r› fiziksel, zihinsel yorgun-
luk ve yafl›n›n da hayli ilerlemesi kendisini epeyce
güçsüz b›rakm›flt›. ‹flte bu nedenlerden dolay›, pek
istemese de ticari yaflam›na yavafl yavafl son nokta-
y› koymak zorunda kald›.

Do¤an›n yasas› gere¤i, o da tüm canl›lar gibi

do¤du, yetiflti, büyüdü…Geceli-gündüzlü çal›flma-
lar› sonunda bir dönem ticaretin zirvesine ulaflt›.
Yafllanman›n do¤al sonucu olarak, hem fiziksel hem
de iflsel küçülmeler yaflamaya bafllay›nca zorunlu
olarak evinde inzivaya çekildi ve kapal› bir kutu ol-
du. Güçsüzlük, çal›flamama yoksunlu¤u, bofllukta
kalma s›k›nt›s›, O’nu bir anlamda yaflama ve dünya-
ya küstürdü. 96 y›l süren yaflam› boyuncaki a¤›r ça-
l›flma koflullar›, çocukluk dönemlerinde bafllayan çi-
leli yaflam›, kendisini art›k bu yükün a¤›rl›¤›n› kal-
d›ramaz duruma getirdi. Her ne kadar gizlemeye ça-
l›flt›ysa da kader a¤lar›n› art›k yavafl yavafl örüyor-
du. Hastaland›! Elaz›¤’daki hastane tedavisi ve
A¤›n’daki yatak istirahati yaklafl›k on befl gün sür-
dü. Hastal›¤›na kesin bir tan› konulamam›flt›. Yafll›-
l›k nedeniyle, yaflam›n yüküne art›k fazla dayana-
mayan ulu ç›nar›m›z M. Cemal SERTTAfi, 5 Kas›m
2007 Pazartesi günü saat: 9.30’da hemen hemen hiç
ayr›lmad›¤› ve can›ndan çok sevdi¤i A¤›n’da yafla-
ma veda etti. 

Yitirdi¤imiz ulu ç›nar›m›z, babam›z ve SERT-
TAfi ailelerinin en büyü¤ü, A¤›n’›n, A¤›nl›lar›n Ce-
mal Amca’s›, Cemal Day›’s› M.Cemal SERTTAfi’›
yak›ndan tan›tmak ve gelecek kuflaklara sa¤l›kl› bilgi-
ler aktarmak amac›yla bu yaz›y› yazma gere¤ini duy-
d u m .

Bu arada yeri gelmiflken, yitirdi¤imiz ulu ç›nar›-
m›z›n, babam›z›n yaflam›n› yitirmesi nedeniyle; evle-
rimize kadar bizzat gelerek, uzakta olmalar›ndan dola-
y› gelemediklerini çeflitli iletiflim araçlar›ndan yararla-
narak bizlere sunan, büyük ac›m›z› paylaflan efl, dost
ve akrabalar›m›z ile tüm hemflerilerimize, SERTTAfi
aileleri ad›na sonsuz teflekkürlerimizi sunuyorum.

Bu ba¤lamda, flu anda yaflamlar›n› sürdüren tüm
ulu ç›narlar›m›za; sa¤l›kl›, mutlu ve huzur dolu yaflam
dileklerimi iletirken, bu yaz›da ad› geçen/geçmeyen
ve rahmetli olan tüm A¤›nl› büyüklerimi bir kez daha
sayg›yla an›yor, hepsine Tanr›’dan rahmet diliyorum.

Sat›rlarla anlat›m› tükenmeyen rahmetliyi, ken-
dinden önce rahmetli olan ablas› Nuriye ÇEL‹K’ten
derledi¤im bir dörtlükle anarak, yaz›m› noktal›yorum. 

“Bu dünyan›n hali bellidir belli
Ne al giyen kal›r ne s›rma telli
‹ster yüz yafla ister yüz elli
Ahiri ölümdür ne hayaldesin.” 



1950’li y›llarda köyler tam anlam› ile mahru-
miyet bölgeleri idi. Elektrik yoktu. Ayd›nlatma
kör ç›ralarla yap›l›rd›. Evlerde su yoktu. P›narlar-
dan tafl›nan sularla ihtiyaçlar giderilirdi. Tuvalet-
ler, evlerin d›fl›ndaki gübrelikler idi. Köyler ara-
s›nda araba yolu yoktu. Ulafl›m atla, eflekle yap›-
l›rd›. fiehirlerle irtibat yok denecek kadar azd›.
Ço¤u köylü flehir görmemiflti, flehri tan›mazd›.
fiehirden gelenlere büyük sayg› gösterilirdi. Köy-
lünün nazar›nda flehirli olmak büyük bir ayr›cal›k-
t›, onurdu. fiehirde yaflama köylüye göre lüks bir
yaflamd›.

Köylerdeki bu denli mahrumiyete ra¤men fle-
hirdeki lüks ve rahat yaflam› b›rak›p köye dönen,
uzun süre köyde kalarak o s›k›nt›lar› üstlenen yafl-
l› köylülerimizi merakla izler, hayret ederdim.
Yanl›fl seçim yapt›klar›na inan›rd›m.

O y›llarda çocuktum. Yaln›zl›¤›n ne oldu¤unu
bilemiyordum. Gurbete ç›k›nca, hele bir de yaflla-
n›nca yaln›zl›k ne demekmifl anlad›m. Ac›s›n› tat-
t›m. Eflin, dostun, akraban›n ne denli ihtiyaç oldu-
¤unu anlad›m.

Gençlikte okul hayat›, çal›flma hayat› yaln›zl›-
¤› çok hissettirmiyor. Evlilik, yaflam kavgalar›,
çoluk-çocuk zaman› fazlas› ile dolduruyor.

Yafll›l›kta, büyüyen çocuklar teker teker evi
terkediyorlar. Emekli oluyorsun çal›flma arkadafl-
lar›nla irtibat›n kayboluyor. Ölümler eski dostlar›-
n› bir bir al›p götürüyor. Yeni arkadafl ve dost
edinmekte zorlan›yorsun.

Yaln›zl›k tam anlam› ile tepene biniyor.
Bu defa hat›ralara sar›l›yorsun. Akl›na çocuk-

lu¤un geliyor, gençli¤in geliyor. Hayatta kalan
büyüklerini, emsallerini görmek istiyorsun. Onla-
ra gönlünü almak istiyorsun. Onlar› dinlemek is-
tiyorsun, yaln›zl›¤›n› onlarla paylaflmak istiyor-
sun. Tüm mahrumiyetine ra¤men köye dönmenin
anlam›n› iflte o zaman anl›yorsun...

Yafll›l›¤›n bir ad› da yaln›zl›kt›r...
Yafll›l›k, hastal›klar›n artt›¤› dönemdir. Birile-

rinin bak›m›na muhtaç olunan dönemdir.
Köy yaflam›nda ana-baba-o¤ul-gelin-torun

birlikteli¤i oldu¤u için yafllananlar yaln›zl›klar›n›
fazla hissetmezler, d›flardan yard›m istemezler,
aile bireyleri ihtiyarlar›na ve hastalar›na bakarlar.

fiehir yaflam› köy yaflam›ndan tamamen fark-
l›. Bireyler ayr› yaflamay› ye¤liyor. Evli olmad›¤›
halde aileden ayr›l›p yaln›z yaflamay› seçen birç-
ok insan var. Ana-baba da evlenen çocuklar› ve

torunlar› ile birlikte oturmay› tercih etmiyorlar.
Sakin, sessiz yaflamay› istiyorlar. Sa¤l›klar› el
verdi¤i sürece birbirlerini tafl›yorlar.

Efllerden biri ölünce problem bafll›yor. Evin
han›m› ölmüflse evin kap›s› kapan›yor. En büyük
yaln›zl›k iflte o zaman bafll›yor!..

Bana göre, günümüzde yaln›zl›¤›n en iyi gi-
derilece¤i, bak›m›n en iyi sa¤lanaca¤› yer HUZU-
REVLER‹’dir

Gelene¤imizde, huzurevlerine gidenlere ter-
kedilmifl ve d›fllanm›fl gözü ile bak›l›yor. Medeni
ülkelerde, geliflmifl ülkelerde yafll›lar›n ve bak›ma
muhtaç ailelerin ilk tercihleri ise dört bafl› mamur
huzurevleridir. Buralarda temizlik derdi yoktur,
yemek derdi yoktur, sa¤l›k sorunu yoktur. En
önemlisi yaln›z de¤illerdir, gün boyu arkadafllar›
vard›r.

Huzurevlerinde kat› bir disiplin yoktur. ‹stedi-
¤in zaman ç›k›p gezebilirsin. Misafir kabul edebi-
lirsin. Belli bir süre tatil yapabilirsin. Ev yaflam›
gibi serbestiyet tan›nm›flt›r.

Y›llard›r, yetecek kadar param olsa bir ‘Huzu-
revi’ yapt›raca¤›m deyip dururum. fians oyunlar›
ile aram olmamas›na ra¤men her y›lbafl›nda üç-
befl milli piyango bileti al›r›m. Büyük para ç›kar-
sa Huzurevi yapt›ray›m diye. Bana nasip olmad›.

Ye¤enim A¤›n-fienp›nar Mahallesi’nden ‹b-
rahim Taflbafl›’n›n Elaz›¤’da 54 yatakl› bir huzu-
revinin yap›m›n› üstlendi¤ini duydu¤umda, ken-
dim yapt›r›yormufl gibi sevindim. Kendisini gö-
nülden kutluyorum. Bizden birinin bu teflebbüsü
gerçeklefltirmifl olmas›ndan dolay› büyük bir gu-
rur duyuyorum.

En küçü¤ünden olsa dahi, bölgemize hizmet
götüren kiflilere sayg› duyuyorum. Onlara karfl›
minnet borcumun oldu¤unu kabul ediyorum.

Bu tür müteflebbisleri takdir etmek, tebrik et-
mek, teflvik etmek bize düflen bir görev diye dü-
flünüyorum.

A¤›n’›m›z geçmiflte okumuflu ile yüksek dere-
celi memurlar› ile an›l›rd›. Son zamanlarda hat›r›
say›l›r ifl adamlar›m›z da yetiflti.

Hay›r yapma olana¤› bulunan ifl adamlar›m›za
‹brahim Taflbafl›’n›n öncü olmas›n› dilerim.
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HUZUREVLER‹
S. Selami TAfiBAfiI
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Zeki HAFIZO⁄ULLARI

CUMHUR’UN TÜRKÜSÜ

Çanakkale içinde aynal› çarfl› / Ana ben gidiyorum düflmana karfl›
Of... gençli¤im eyvah...

Levent yap›l› bir adam
Ac›s› yüzünde gizli
Duruflu dik
Bafl› önde

Tek düflüncesi
Memleketi

Giderken koflar ad›m
Oyuna gelmifl
K›st›r›lm›fl

Övgüyü hakketmiflken
Suçlu olmufl

Pek çok çal›flt›m diyordu

Babas› geliyordu akl›na
Cezaevine tafl›nm›flt›
Çocukken

Hukuk okumufltu
Özlemi olmufltu özgürlük

Ne kölesi oldu
Ne köle

Ninnilerle büyüdü¤ü kentti hayalleri

Denizin karanl›¤›nda
Gökte as›l›
Y›ld›zlara bakard›
Coflard›

Kimli¤i olmufltu Kara yel

‹stedi ki herkes ekmek bulsun
Hakça bölünsün
Bar›fl olsun

Olmad›
Ortas›nda kald›
Sinsi ç›kar çat›flmalar›n›n 

A¤z›nda zeytin dal›
Güvercini vurdular

Yaz›k oldu emeklere

Yarg› önündedir
Kavga zaman›
Kaçamazd›

Al›n yaz›s›

‹tçe bir dövüfl bafllam›flt›
‹nsaf yoktu

Sanki bir ç›¤ düflmüfltü üstüne
Denk de¤ildi silahlar
Yaln›z elleri vard›

Korku içine sinmiflti

Mecali yoktu

Birden dirildi

Balyoz olmufltu pençeleri
Özgürlü¤ünü ar›yordu
Hayk›r›yordu

Suçsuzum

‹syan› duyulsun istiyordu
‹stiyor hakk› tan›ns›n

Zorlan›yordu sabr›

Çaresiz vicdanlara s›¤›nm›flt›

Kötü ne yapm›flt›
Niçin burada

Hiç anlamad›

Bir an geçmifle bakt›
‹haneti gördü
Hay›fland›
Yüre¤inde bir derin çizik kald› siyasetten



Yine bir 10 Kas›m yafl›yoruz. Daha nice 10
Kas›mlar yaflayaca¤›z. O’nu her y›l sanki yeni
aram›zdan ayr›lm›fl gibi an›yoruz. Bize b›rakm›fl
oldu¤u miraslar O’nu asla unutturmaz. O, sadece
Türk milletinin büyük lideri de¤il, tüm dünyan›n
lideridir. Bugün hâlâ “Yurtta sulh, dünyada bar›fl”
ilkesini benimsemifl ülkeler O’nu an›yor.

Çünkü, insanlar›n insanca yaflamas› için hür
ve ba¤›ms›z olmas› gerek.  Büyük insan bu ilke-
den yola ç›karak, “Türk milletine yak›flan da bu-
dur” dedi.  Kurtulufl Savafl›’na haz›rland›. Türk
halk›n›n sa¤duyusuna güveniyordu. Parçalanm›fl,
paylafl›lm›fl, çökmüfl bir imparatorlu¤u yeniden
diriltmek ve ulusunu ba¤›ms›z yaflatmak için ölü-
mü dahi gözüne alm›flt›. 

Nitekim birkaç kez suikast dahi düzenlediler.
Ne yaz›k ki emelleri kursaklar›nda kald›.

Kurdu¤u devletin rejimini Cumhuriyet diye
ilan etti. Bu yönetim flekli dünya devletleri tara-
f›ndan da kabul gördü. Bugün O’nun kurdu¤u bu
devleti y›kmak için birtak›m gözü dönmüfl, bir
avuç çapulcu baflkalar›na maflal›k yaparak böl-

mek, hatta yok etmek emellerinde... Bu büyük
millet Ata’s›na söz verdi, eserlerini ilelebet yafla-
tacakt›r. Onlar› y›kmaya kimsenin gücü yetmedi,
yetmeyecektir.

Atatürk çok yönlüydü, asr›m›z›n tek insan›
idi. O’nun her söyledi¤i veciz sözler büyük de¤er
tafl›yor. “Bir ülkenin gelece¤i, o ülke gençli¤inin
e¤itimine ba¤l›d›r.” E¤itimsiz bir ülke düflünmek
mümkün de¤il...

“Sanats›z kalm›fl bir milletin hayat damarla-
r›ndan biri kopmufl demektir.” Bu söz onun sana-
ta verdi¤i önemi göstermektedir. Atatürk her an-
lamda gönlümüzde, sevgisi kalbimizde, düflünce-
leri ruhumuzdad›r. ‹lelebet yaflayacakt›r. De¤erli
ö¤retmenlerimizin gelecek nesillere bu sevgiyi
her f›rsatta vereceklerinden asla flüphem yoktur. 

Çünkü yeni nesil bizimdir, hepimizindir. Bu
bayra¤› ebediyen yaflatmak hepimizin vazgeçil-
mez görevidir.

O’nu her y›l sayg› ile anmak, eserlerini yaflat-
makla olur. Bir tarih kapatm›fl, bir tarih bafllatm›fl
büyük insan ruhun flad olsun.
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BÜYÜK ‹NSAN: ATATÜRK
Naz›m ERCAN

De¤erli Okurlar›m›z,
A¤›n Düflün ve Sanat Dergisi’nin 2008 y›l› abone ba¤›fl› 25 YTL’dir. 

2007 y›l› ba¤›fl›n› hâlâ yat›rmam›fl olan okurlar›m›z›n, 2 y›ll›k ba¤›fl
tutar› olan 50 YTL’yi, A¤›n Kültür ve Dayan›flma Derne¤i’nin 101843
nolu posta çeki hesab›na yat›rmalar›n› önemle rica ederiz.

Öte yandan, A¤›n Düflün ve Sanat Dergisi’ni 2 y›ld›r alan ve yap›lan
tüm uyar›lara karfl›n 2006-2007 y›llar›na ait dergi ba¤›fl› olan 50 YTL’yi
hâlâ ödemeyen okurlar›m›za bu say›dan itibaren dergi göndermeyece¤i-
mizi üzülerek bildiririz.

A⁄IN
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Ezgi GÜLER

‹Ç‹MDEK‹ MAV‹L‹K

‹çimde bir mavilik var bugün
Tam emin olamasam da

Seziyorum...
Sanki kalbime 

Kocaman bir okyanus s›¤d›rd›m
‹çinde sonsuz canl› yaflatan...

Bir mavilik var içimde,
Gökyüzü gibi,

‹nsan› özgürlefltiren,
Bir yandan da yutan kaybeden
Bir mavilik var içimde bugün

Kimsenin bilmedi¤i,
Sonsuzlu¤a ilerleyen...

Ece Ö⁄ÜT
Anneannem Mükerrem Atalay’a

MÜKOfi’A

Gittin, yüre¤inde söylenmedik binlerce güzel sözle
Gittin, ellerinde yaflanmad›k onlarca sevinçle

Ard›ndan ço¤ald› keflkelerim
Ve bir de s›z›s› yüre¤imin
fiimdi eskiler yafl›yorum

O temiz yüzünü al›yorum
Koyuyorum yüre¤imin bafl köflesine

Yetmiyor, yetinemiyorum
Uzan›yorum tutmak için ellerini son bir kez

Ve öpmek için tenini
Bulam›yorum...

Hayat›m›n ilk ve en ac› tecrübesini yafl›yorum seninle
Yafl oluyorsun gözümde

Bir de ço¤al›yorsun, büyüyorsun
fiimdi kulaklar›mda son sesin

Yüre¤imde son izin
Ve dimdik gidiflin bilinmeze

Çocuklu¤umun neflesi, okul yolum
Güneflim, ya¤murum
Bo¤az›mda ilk dü¤üm

Daral›yor içim giderken gülüflüne
Güle güle can›m›n içi

Elbet görüflmek üzere...



Daha önceki yaz›lar›mda; Ba¤-Badem-Ceviz-
Nar (BBC-N) projemizin bünyesinde yer alan ba¤-
c›l›kta, yeni bir ba¤ tesisinin nas›l kurulaca¤›n› tüm
detaylar›yla anlatm›flt›m. Bu yaz›mda da ba¤larda
bak›m hizmetleri ile ba¤ hastal›klar› ve mücadelesi
konular›nda bilgiler vermeye çal›flaca¤›m.

1. BUDAMA:
Bak›m hizmetlerinin bafl›nda budama gelir. Da-

ha sonra gübreleme, toprak iflleme gibi konular bu-
nu takip eder. Ba¤c›l›kta yap›lacak en önemli ifller-
den biri de ba¤lar›n budanmas› iflidir. Ba¤larda iste-
nen terbiye flekli verildikten sonra, bu flekil devam
etmesi için budama iflleminin her y›l yap›lmas› ge-
rekmektedir. Budama ile:

1- Bol ve kaliteli üzüm al›nmas›,
2- Omcalar›n çok iyi geliflmesi,
3- Toprak ifllemenin kolaylaflt›r›lmas›,
4- Hastal›klara karfl› mücadelede kolayl›k sa¤-

lanmas›,
5- Anaç üzerinde daha dengeli bir da¤›l›m ger-

çeklefltirmesi sa¤lanm›fl olur.
Budama ifllemi k›fl ve yaz budamas› olarak iki

ayr› dönemde yap›l›r.
K›fl Budamas›: K›fl budamas›na sonbaharda

yaprak dökümünden sonra bafllan›r. K›fl budamas›
ile önümüzdeki y›la b›rak›lan çubuklar›n kuvvetlen-
mesi ve k›fl›n durgun dönemde b›rak›lan çubuklar›n
ve gözlerin yaza daha kuvvetli girmesi sa¤lanm›fl
olur. K›fl budamas› k›fl› ›l›k geçen bölgelerde yap›l-
mal›d›r. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde k›fl donlar›ndan
dolay› üflüme riski fazla olaca¤›ndan k›fl budamas›
pek de tavsiye edilmez.

Yaz Budamas›: Bölgelere göre de¤iflmekle bir-
likte yöremiz için en uygun dönem flubat sonu-mart
ortalar›na kadar olan dönemdir. K›fl› sert geçen böl-
gelerde ilkbahar›n son donlar›ndan sonra budama ifl-
lemi yap›lmal›d›r. Zira budama yap›ld›ktan sonra
kesilen yerlerden akan sular›n donmas› muhtemel
oldu¤undan son donlar›n geçirilmesi gerekmektedir.
Bunlardan baflka asmalar›n yaprakl› oldu¤u dönem-
lerde yeflil budama yap›lmal›d›r.

Yeflil budama afla¤›daki flekillerde uygulan›r:

1- Filiz alma: Omca üzerindeki gereksiz, verim-
siz filizlerin al›nmas› ifllemidir. Bu yap›ld›¤› takdir-
de omca üzerindeki kalan sürgünler daha iyi geliflir.
Gereksiz yere filizleri beslememifl oluruz.

2- Koltuk alma: ‹yi budanm›fl ba¤larda koltuk
almaya gerek yoktur. Zira dengeli budanm›fl ba¤lar-
da sorun olacak koltuklar yeflermez. Ana sürgünün
diplerinde oluflan koltuklar›n zaman›nda al›nmas›
gerekir.

3- Uç alma: Geliflme döneminde kuvvetli sür-
günlerin ucunun bir k›sm›n›n kopar›lmas› gerekir.
Uç al›nd›¤› zaman kuvvet geriye do¤ru gidecek ve
önümüzdeki y›l için daha kuvvetli göz çubuklar el-
de edilmifl olacakt›r.

4- Salk›m seyretme: Üzümün kalitesini art›rmak
için bazen salk›m uçlar›n›n bazen de çiçeklenmeden
sonra salk›mlar›n seyreltilmesi gerekmektedir.

5- Yaprak alma: Üzüm haplar›n›n olgunlaflma-
s› için gereklidir. Ayr›ca meyvenin hava ve ›fl›k kon-
trolü ve hastal›k kontrolü için elzemdir.

Yaz budamas›nda önemli bir ifllem de k›s›r al-
mad›r. K›s›r alma, omca üzerindeki meyveli sürgün-
lerin d›fl›ndaki sürgünlerin kopar›lmas› ifllemidir.
K›s›rlar›n al›nmas›, bölgemize göre üzüm çeflitlerine
ba¤l› olarak de¤iflmekle birlikte may›s sonunda ve-
ya en geç haziran ortalar›na kadar yap›lmal›d›r. K›-
s›rlar›n al›nmas› ile iki önemli hususu yerine getir-
mifl oluruz. Bunlardan birincisi; omca üzerindeki
meyvenin kalitesinin yükselmesi ikincisi de önü-
müzdeki y›la daha kuvvetli, çabuk ve göz elde edil-
mesidir. K›s›r alma yöntemi ile ayn› zamanda bofl
yere k›s›r dallar› da beslememifl oluruz.

2- GÜBRELEME:
Bütün bitkilerde oldu¤u gibi ba¤larda da her se-

ne toprakta mevcut besin maddeleri, y›l sonunda
ürünle birlikte topraktaki besin maddeleri de azal›r.
Bu azalmay› karfl›lamak için topra¤a tekrar besin
maddesinin ilavesi gerekmektedir. Di¤er bir deyim-
le do¤adaki besin dengesinin yeniden kurulmas› ge-
rekmektedir. Bunun için gübreleme flartt›r.

Ba¤larda iyi geliflmeyi sa¤lamak ve yüksek ve-
rim almak için topraktan kald›r›lan g›da maddeleri-
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BA⁄LARDA BUDAMA, GÜBRELEME, 
HASTALIK VE ZARARLILARI

Fevzi fiENER



ağın 23Kas›m-Aral›k 2007

ni tekrar topra¤a vermemiz icap eder.
1- Ba¤›m›z›n topra¤›n›n usulüne uygun olarak

al›narak verimlilik analizlerinin yap›lmas› ve hangi
gübreye ihtiyaç var ise o gübreyi vermemiz gerekir.

2- Yaprak analizlerinin yap›lmas› zorunludur.
3- Asman›n y›ll›k topraktan kald›rd›¤› g›da

maddelerinin tayini ve buna göre al›nan sonuçlar de-
¤erlendirilerek, önerilen gübre tavsiyesine uymam›z
gerekir.

Analiz sonuçlar› nas›l ç›karsa ç›ks›n ba¤›m›z›
çiftlik (ah›r gübresi) ile gübrelememiz flartt›r. Çün-
kü çiftlik gübresi organik maddece zengin oldu¤un-
dan hem topra¤›n organik madde ihtiyac›n› karfl›la-
m›fl hem de topra¤›n strüktürünü (yap›s›n›) düzelt-
mifl oluruz.

Yöremiz topraklar› genellikle kireçli olup eski-
den tesis edilmifl ba¤lar›m›zda kireç oran› %35-
45'dir. Bu topra¤›m›z›n marn (tamamen kireç) ka-
rakterde oldu¤unu göstermektedir. Bu nedenle ke-
sinlikle ba¤lar›m›z› iki y›lda bir dekara 2-4 ton yan-
m›fl ah›r gübresi ile gübrelememiz gerekmektedir.
Ah›r gübresi sonbaharda topra¤a verilmeli ve de he-
men topra¤a kar›flt›r›lmal›d›r.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi topraklar›m›z çok
kireçli oldu¤undan, fazla kireç topraktaki demir ele-
mentlerini alamamaktad›r. Çünkü fazla kireç demi-
rin bitkiler taraf›ndan al›nmas›n› önlemektedir (fik-
se etmektedir). Bu durum, kloroj hastal›¤›na sebep
olmakta ve ba¤›m›z› ölüme kadar götürmektedir. 

TOPRAKSU yay›nlar›ndan "TÜRK‹YE GÜB-
RE ve GÜBRELEME REHBER‹" kitab›nda, Do¤u
Anadolu Bölgesine önerilen miktarlar afla¤›da gös-
terilmifltir.

Bölge Tavsiye Edilen Gübre Miktar›
(kg/Dekar )

Do¤u Anadolu Azot Fosfor Potasyum
Ba¤ (kuru) 5-7 4-6 -
Ba¤ (sulu) 8-10 5-7 -

Verilen rakamlar saf madde olarak verilmifl
olup, rakamlar piyasada sat›lan ticari gübrelerin ih-
tiva etti¤i esas madde dikkate al›narak ba¤lara veri-
lecek gübre miktar› hesaplan›r.

fiöyle ki, saf maddesi olarak gösterilen miktarla-
r› gübreye çevirmek için afla¤›da her gübrenin karfl›-
s›ndaki gösterilen sabite ile çarp›larak bulunur.

Amo. Sülfat (%21 N) =4,8 
Normal Süp.fos. (%16-18) =&.9 

Amo. Nitrat  (%26 N) =4,9
Triple Süp.fos. (%41-43) =2.4

Üre               (%46 N) =2,2     
Potas. Sül.  (%48-52 K20) =2.0

Bu rakamlar› bulduktan sonra gübreyi verme
zaman› ve flekli: fosforlu ve potasyumlu gübrelerin
tamam› flubat-mart aylar›nda yap›lan toprak iflleme-
si s›ras›nda (bizim bölgede ba¤lar›n çapalanma ifl-
lemleri nisan-may›s aylar›nda yap›l›r), azotlu gübre-
ler ise ilkbaharda çapadan önce verilmelidir.

3- BA⁄ HASTALIKLARI VE MÜCADELES‹:
Belli bafll› ba¤ hastal›klar› ve bölgemiz için en

yayg›n olanlar› afla¤›da detaylar›yla anlat›lm›flt›r:
BA⁄ KÜLLEMES‹: Ba¤ hastal›klar› içinde en

yayg›n ve en fazla bilinen, çok s›k rastlanan bir
mantar hastal›¤›, küllemedir. Hastal›k asman›n tüm
yeflil organlar›nda görülebilir. Yaprak üzerinde be-
lirli belirsiz lekeler oluflur. Daha ileri devrelerde
yapraklar›n üzerine kül serpilmifl gibi lekeler mey-
dana gelir. Yapraklar kenarlar›ndan içe do¤ru k›vr›-
l›r. Daha sonra meyve üzerinde yine ayn› kül lekele-
ri görülür. Taneler küçülür, sertleflir, renk bozuklu-
¤u görülür. Bazen çatlar ve çekirdekler d›flar› ç›kar.
Ayn› belirtiler çubuklar üzerinde de görülür. Sonba-
harda çubuklar üzerinde koyu kahve renkli bazen de
grimsi lekelere rastlan›r.

M ü c a d e l e : Kükürtle mücadele en önce yap›lma-
s› gereken bir mücadeledir. Kükürt toz ve s›v› olarak
kullan›labilir. Toz kükürt sabah erken saatlerde ya
da akflam serininde at›lmal›d›r. Yap›lmas› gereken
en önemli ifl; bordo bulamac› GÖZ TAfiI ile kireç
belli oranda kar›flt›r›l›p güzden at›lmal›d›r. Erken
ilkbaharda yine ayn› flekilde bordo bulamac› ile ilaç-
lama yap›lmas› gerekir. Bunlarla beraber sistemik
ilaçlar da hastal›kla mücadelede çok iyi neticeler
vermektedir.

Sistemik ilaçlar bölgelere göre de¤iflmekle bir-
likte iklim flartlar›na ba¤l› olarak ba¤lar y›lda en az
3 defa ilaçlanmal›d›r.

1- Birinci ilaçlama çiçeklenme döneminden ön-
ce ve sürgünlerin 20-25 cm (bir kar›fl) oldu¤u zaman
at›lmal›d›r.
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2- Çiçek tafl yapraklar›n›n dökülmesinden sonra
di¤er bir deyiflle koruklar›n teflekkül etti¤i devrede
at›lmal›d›r. Çiçek döneminde kesinlikle at›lmamal›-
d › r .

3- Koruklar nohut büyüklü¤ünde olduktan son-
ra at›lmal›d›r. 

4- Danelerin olgunlaflmas›ndan önce olmak üze-
re, hastal›k görülen ba¤lar 4. defa ilaçlanmal›d›r.

M‹LD‹YO: Di¤er bir ad› da pronos olan bu has-
tal›k da mantari bir hastal›kt›r. ‹lkbahar› ya¤›fll› ve
rutubetli olan bölgelerde s›k rastlan›r. Asman›n tüm
organlar›nda yaprak, sürgün, salk›m vs.de görülür.

Bafllang›çta yaprak üzerinde ya¤ lekesi görünü-
münde olan leke, daha sonra alt yüzünde beyaz bir
küf örtüsü gibi yapra¤› kaplar. Kökler daha sonra
büyür, orta k›s›mlar› k›zar›r, kurur ve dökülür. Baz›
hallerde sürgünler de hastalan›r.

M ü c a d e l e : Mücadeleye hastal›k görülmeden ön-
ce bafllamak gerekir. Asma sürgünleri 20-25 cm ol-
du¤u zaman birinci ilaçlamay› yapmak gerekir.
‹kinci ilaçlama hastal›¤›n seyrine bak›larak yap›l-
mal›d›r. Mildiyo hastal›¤› için bordo bulamac› ve
sistemik ilaçlarla koruma önlemleri al›nmal›d›r.

ÖLÜ KOL HASTALI⁄l: Bu da bir fungus hasta-
l›¤›d›r. Asman›n bütün yeflil k›s›mlar›nda görülür.
Daha çok sürgünlerde görüldü¤ü için sürgün hasta-
l›¤› olarak da adland›r›l›r, Sürgünler üzerinde önce-
leri siyah lekeler oluflur. Daha sonra bu lekeler yü-
zeyde çatlak ve yaralar meydana getirir.

Mücadele: Asmalar, güzden %3’lük bordo bu-
lamac› yap›p ilaçlanmal›d›r. Yaz ilaçlamas› ise 3 ev-
rede yap›lmal›d›r:

1. ilaçlama: sürgünler 4-5 cm boya ulaflt›¤› za-
man,

2. ilaçlama: sürgünler 10-15 cm oldu¤u zaman,
3. ilaçlama: sürgünler 20-25 cm boya eriflti¤i

evrede yap›lmal›d›r.
KURfiUN‹ KÜF HASTALI⁄l: Bu hastal›k da bir

mantar hastal›¤› olup üzümlerin olgunlaflma döne-
minde ortaya ç›kar. Hastal›k, taneler üzerinde yu-
varlak aç›k kahverengi lekeler ile kendini gösterir.
Kurak havalarda bu taneler kurur. Daha sonra tane-
ler üzerinde kurfluni renkli küf tabakas› oluflur, Küf
daha sonra salk›m›n her taraf›n› kaplar. ‹lk ilaçlama
üzümlere ben düflmeden önce yap›lmal›d›r. ‹laçla-
mada dikkat edilecek di¤er bir husus da ilaçlama
aral›¤›d›r. Bu da genellikle ilaçlar›n etiketlerinde ya-

z›l› olup bu süreler göz önüne al›nmal›d›r.
Tüm mücadelelerde kültürel önlemlerin al›nma-

s›na dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunlar›n bafl›n-
da iyi bir günefllenme ve havaland›rma sa¤lanmal›-
d›r.

Budama ve temizleme ifllemleri zaman›nda ya-
p›lmal›, hasta sürgün ve dallar ba¤›n d›fl›na ç›kar›l-
mal›d›r. Yere dökülmüfl hastal›kl› yapraklar toplan›p
ba¤›n d›fl›na ç›kar›lmal›, keza hastal›kl› sürgünler
asma üzerinde b›rak›lmamal›d›r. Tüm hastal›klar
için k›sa budama faydal›d›r.

Kanser: Ba¤ kanseri asmalarda toprak üstü k›-
s›mlar›nda genellikle f›nd›k büyüklü¤ünde tümörler
fleklinde kendini gösterir. Bu hastal›¤› da baz› bak-
teriler yapmaktad›r. Bölgemizde pek rastlanmam›fl
olup kanserle bulafl›k fidanlar›n getirilmemesi ge-
rekmektedir. 

M ü c a d e l e : Kültürel mücadele olarak ilk yap›la-
cak ifl kanser tümörleri ba¤ b›ça¤› ile derince al›n-
d›ktan sonra temizlenir. Sonra yaralanan bölgeye
%4'lük veya %5'lik göz tafl› eriyi¤i sürülür ve afl›
macunu veya benzer macunlarla kapat›l›r.

4- BA⁄ ZARARLILARI:
Ba¤ zararl›lar›na da önem s›ras›na göre afla¤›da

tek tek de¤inece¤iz:
4.1- F‹LOKSERA: Ba¤ zararlar› içinde en tehli-

kelisi ve en korkuncu filoksera olup mücadelesi ya-
p›lamayan bir zararl›d›r. Yine de mücadelesi iki fle-
kilde yap›lmal›d›r.

1.Kök filokseras›: De¤iflik renklerde olup s›r-
t›nda koyu renkli lekeler mevcuttur. A¤›z yap›s›
emici hortum fleklindedir. Asman›n kök bölgesinden
içine girerek, öz suyunu emer ve tamamen kuruma-
s›na neden olur. Bunu için de kök bölgesinde müca-
delesi kimyasal olarak mümkün de¤ildir. Ancak
Amerikan asmalar› üzerine afl›lanan yerli çubuklar-
da ba¤ yetifltirilir ise bu illetten kurtulmufl olunur.
Amerikan asmalar›n›n öz suyu ac› oldu¤undan ve fi-
loksera ac› öz suyunu sevmedi¤inden bu flekilde di-
kilirse zarar önlenmifl olunur. Yöremizde dere ke-
narlar›nda mevcut çidik (piç) asmalar›nda öz suyu
ac› oldu¤undan bu asmalar üzerine yap›lacak afl›
köklü çubuk elde edilir.

2. Yaprak filokseras›: Yaprak filokseras› is-
minden de anlafl›ld›¤› gibi yapraklarda yaflayan cin-
sine yaprak filokseras› denir. Emici hortumu kök fi-
lokseras›na göre daha k›sad›r. Ve yaln›z yapraklar
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üzerinde hasar yaparlar. Halen bölgemizde filokse-
raya rastlanmam›fl olup Arapgir merkezde baz› ba¤-
larda görülmüfltür. Malatya, Merkez Yukar› Banaz›,
Karagöz, Yeflilyurt merkezde çok yayg›n olup bir-
kaç sene içinde tüm ba¤lar kurumufltur. Bu yüzden
bu yörelerde gerekli kültürel önlemler al›nd›ktan
sonra yeni ba¤ dikimi yap›lmaktad›r. Filokseradan
koruman›n tek yolu Amerikan asmalar› üzerine yer-
li çubuklar afl›lan›p yetifltirilen köklü çubuklarla ba¤
tesisi yap›lmal›d›r. Filokseral› bölgelerden hastal›k-
s›z bölgelere toprakl› ya da topraks›z asma fidan ve
çubuklan tafl›nmamal›, filokseraya dayan›kl› anaçlar
üzerine çeflitlerin afl›lanmas› ile elde edilecek fidan-
larla ba¤ tesisi kurulursa korumufl oluruz.

4.2- UNLU B‹T: Ba¤ zararl›lar› içinde en sinsi
olanlar›ndan biri de unlu bittir. Çünkü güz mevsi-
minden sonra omca gövdesinde veya asma üzerin-
deki kabuklar›n›n alt›na gizlenir, yaz bafllang›c›nda
faaliyetini sürdürmek üzere meydana ç›kar.

Çok zaman gövde üzerinde, zaman zaman da
sürgün ve salk›mlar üzerinde zarar verir. Sürgünler-
de öz sular› emerek asman›n zay›flamas›na daha ile-
ri safhalarda kurumas›na neden olurlar. Ayr›ca, un-
lu bitlerin salg›lad›¤› pekmezimsi s›v› maddeler di-
¤er mantarlar›n teflekkül etmesini sa¤lar ve sonuçta
bu mantarlar çürüklük yaparlar. Yukar›da da belir-
tildi¤i gibi unlu bit; ergin, yumurta ve çeflitli larva
dönemlerinde k›fl› kabuk altlar›nda gövde üzerinde-
ki yar›k ve çatlaklarda geçirir. May›s ortalar›nda as-
man›n yeflil k›s›mlar›na yürüyerek gerekli tahribat›
yapar. Üzümlere niflan düfltü¤ü zaman daneler üze-
rine geçerler ve burada ço¤almaya bafllar. Unlu bit
hem s›cak hem de nemli yerlerde geliflir.

M ü c a d e l e : Unlu bitle mücadele öncelikle kültü-
rel tedbir olarak budamadan sonra soyulup imha
edilmelidir. Ki buralardaki üremeyi önlemifl olal›m.

Kimyasal mücadelede Tar›m teflkilatlar›n›n gö-
rüflleri al›narak mücadeleye bafllanmal›d›r. Genelde
mücadele iki devrede yap›l›r. Birinci dönem; asma-
n›n korukluk döneminde (koruklar mercimek bü-
yüklü¤üne eriflince) kabuklarda ›slakl›k görüldü¤ü,
unlu bitin asman›n yeflil k›s›mlar›na yürümeye bafl-
lad›¤› zaman, 2. dönem ise salk›mlar sulanmaya,
üzümlere niflan düfltü¤ü zaman yap›lmal›d›r.

‹laçlama yap›l›rken asman›n tamam› ilaçlanma-
l› ve adeta y›kanmal›d›r.

4.3- SALKIM GÜVES‹: Salk›m güvesi ba¤lar›n

önemli zararlar›ndan biri olup, direkt olarak üzümün
kalite ve verimine etkili oldu¤undan ba¤c›l›kta eko-
nomik yönden küçümsenmeyecek bir zararl›d›r. Sal-
k›m güvesinin ergin hali küçük bir kelebek olup dört
gömlek de¤ifltirir, Yeflil k›s›mlarda, korukta ve ol-
gun üzüm dönemlerinde zararl› olur.

M ü c a d e l e : Kültürel tedbir olarak salk›m güvesi-
nin larvalar›n›n faaliyetlerinin durdurulmas› için ge-
rek uç almada gerekse havaland›rmada gerekli sey-
retme yap›larak iyi bir havaland›rma yap›lmal›d›r.
Ba¤lardaki otlar›n al›nmas› ve k›fl temizli¤ine önem
verilmelidir.

Bunun d›fl›nda kimyasal mücadele için Tar›m
teflkilatlar›na durumu bildirerek onlar›n verecekleri
direktifler do¤rultusunda ilaçlama sürelerini, ilaçla-
r›n dozlar›n› ayarlamak gerekmektedir.

4.4- MAYMUNCUK: Maymuncuk zararl›s›n›n en
belirgin zarar› ilkbaharda göz üzerinde yapt›¤› tahri-
batt›r. ‹lkbaharda yeni aç›lmaya bafllayacak olan
sürgünleri yerler, fazla ileri hallerde yani tahribat
fazla ise o y›l ürün almak kabil de¤ildir. Maymun-
cuklar, t›pk› di¤er zararl›larda oldu¤u gibi ergin hal-
de omca kabuklar› alt›nda, toprakta veya art›k yap-
raklar›n alt›nda geçirirler. ‹lkbaharda gözler uyan-
maya bafllay›nca asmaya t›rmanarak uyanan gözleri
yemeye bafllarlar. Daha sonra da yeni ç›kan yaprak-
lar› yiyerek geçinirler. Maymuncuklar›n fazla olma-
s› durumunda zararlar› da çok fazla olur. Öyle ki
gözlerin uç k›s›mlar›ndan bafllayarak dibine kadar
hepsini bitirirler, dolay›s› ile omcalar hiç yeflermez.
Daha ileri giderek ba¤›n kurumas›na neden olurlar.

Mücadele: Kültürel mücadele, yap›lmas› gereken en
önemli ifllerden biridir. Bunun için de önce omcalar›n top-
ra¤a yak›n k›s›mlar›nda çepeçevre yap›flkan macun sürül-
melidir. Maymuncuklar topraktan sürgünlere yürürken bu-
rada macuna yap›flarak orada kal›rlar. Di¤er bir mücadele
çeflidi de; güz bak›m› yap›l›rken gerek yere düflen yaprak-
lar›n alt›nda ve gerekse di¤er bar›nabilece¤i yerler yok edil-
m e l i d i r .

Kimyasal mücadele yaz bafllang›c›nda may-
muncuklar›n görüldü¤ü dönemlerde yap›lmal› ve
tüm omca ilaçlanmal›d›r.

4.5- BA⁄ UYUZU: Ba¤ yaprak uyuzlar› gözle gö-
rülemeyecek kadar küçük bir akarda yaflarlar. Bu
akarlar, k›fl› gözlerdeki tüyler aras›ndaki ince dalla-
r›n alt›nda, çatlaklarda ergin halde geçirirler. ‹lkba-
harda taze yapraklar›n alt›nda emerek geçinirler.
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Kolesterol Nedir?
Kolesterol, vücudumuzun bütün hücrelerin-

de bulunan ya¤ benzeri bir maddedir. Kanda
fazla miktarda bulunmas› zararl›d›r. Kolesterol
bir yandan karaci¤erde üretilirken besinlerle de
al›n›r.

Kolesterol neden önemlidir?
Kiflinin kolesterol düzeyi ne kadar yüksek-

se, kalp hastas› olma ihtimali de o kadar yük-
sektir. Türkiye’de birinci s›rada gelen ölüm ne-
deni kalp-damar hastal›¤›d›r.

‹yi kolesterol (HDL kolesterol) ve kötü
kolesterol (LDL kolesterol) nedir?

LDL kolesterol, kanda, kolesterolü tafl›yan
bafll›ca pakettir. Kanda yüksek oldu¤u zaman
damarlar›n iç yüzüne yap›fl›p, plaklar oluflturur.
Kolesterol d›fl›ndaki baz› maddelerin de eklen-
mesiyle bu plaklar büyür ve bunlar üzerinde
oluflan çatlaklarda geliflen p›ht›lar damarlar› t›-
kar.

Ça¤›m›zda çok yayg›n olan bu hastal›k da-
mar sertli¤i olarak bilinir. Damar t›kan›kl›¤›
kalp damar›nda oluflmuflsa kalp krizine, beyin
damarlar›nda oluflmuflsa felce neden olur.

Kandaki kolesterolün bir bölümü de HDL
kolesterol ad› verilen paketlerin içinde tafl›n›r.

Kolesterol yüksekli¤i hangi flikâyetlere
sebep olur?

Kolesterolün yüksek olmas› herhangi bir fli-
kâyete sebep olmaz. Kolesterol yüksekli¤inin
yol açt›¤› kalp krizi veya felç gibi hastal›klar,
kolesterolün damar duvar›nda birikmesiyle, y›l-
lar sonra ortaya ç›kar.

Kimler kolesterol ölçtürmelidir?
20 yafl›n üzerindeki kifliler, kan kolesterol

düzeylerini bilmeli ve bunun gerektirdi¤i ya-
flam tarz› de¤iflikliklerini uygulamal›d›r. Özel-
likle anne, baba veya kardefllerinde erken yaflta
kalp hastal›¤› oldu¤u bilinen kifliler ve fleker
hastalar› mutlaka kan kolesterollerini ölçtürme-
li ve gereken önlemleri almal›d›r.

Neden kan ya¤lar› baz› kiflilerde düflük,
baz›lar›nda yüksektir?

Kan kolesterol düzeyleri kal›tsal ve çevresel
faktörlerin etkisiyle oluflur. Kolesterol metabo-

lizmas›n›n çeflitli halkalar›nda do¤ufltan olufla-
bilen farkl›l›klar, kiflilerde ya¤lar›n kan düzey-
lerinin de farkl› olmas›na yol açar. Beslenme
flekli, fliflmanl›k, sigara içimi ve fizik aktivite
çevresel faktörler içinde en önemlileridir. Gün-
lük besin tüketimindeki ya¤ miktar› ve bileflimi,
kal›tsal özelliklere göre de¤iflen oranda kan dü-
zeyini belirler.

Kan kolesterol düzeyinin düflürülmesi
kalp-damar hastal›¤› olas›l›¤›n› azalt›r m›?

Kan kolesterol düzeyinin diyetle veya ilaç-
larla düflürülmesinin kalp hastal›¤› bulunmayan-
larda hastal›¤›n oluflma olas›l›¤›n› azaltt›¤›, kalp
hastal›¤› bulunanlarda da yaflam süresini uzatt›¤›
kesin olarak gösterilmifltir.

Besinlerdeki ya¤ çeflitleri nelerdir ve bun-
lar kan kolesterol düzeyini nas›l etkilerler?

Besinlerdeki ya¤lar üç çeflittir? Doymufl,
tekli doymam›fl ve çoklu duymam›fl ya¤lar.
Doymufl ya¤lar hayvansal kökenli ya¤larda,
tekli doymam›fl ya¤lar zeytinya¤›nda, çoklu
doymam›fl ya¤lar ise s›v› ya¤larda ve doyma-
m›fl ya¤ oran› yüksek margarinlerde bulunur.
Diyetteki doymufl ya¤lar ve kolesterol kan ko-
lesterol düzeyini art›r›r.

Kalp hastal›¤›ndan koruyucu bir diyetin
özellikleri nelerdir?

Kilosu olmas› gerekenden fazla olan kifliler
toplam kalori al›m›n› azalt›p hareketlerini art›-
rarak kilo vermelidir. Kilo art›fl›, kolesterol
yükseltici bir faktördür.

Etlerdeki görünen ya¤lar piflirilmeden önce
ayr›lmal›, sakatat tüketimi çok azaltmal›d›r. So-
sis, salam, sucuk gibi ifllenmifl et ürünleri de az
tüketilmelidir.

Tavuk, hindi ve bal›k eti, koyun ve s›¤›r eti-
ne tercih edilmelidir.

K›zartma yerine ›zgara, hafllama, bu¤ulama
gibi piflirme flekilleri kullan›lmal›d›r.

Bal›k eti kalp sa¤l›¤› aç›s›ndan en yararl› et-
tir. Karides ve kabuklu deniz hayvanlar› koles-
terolden zengindir.

Tah›l, sebze ve meyve tüketimi art›r›lmal›-
d›r. Bu besinler ya¤ bak›m›ndan fakir, vitamin
ve posa bak›m›ndan zengindirler. Eriyebilen

KOLESTEROL
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posan›n kolesterolü düflürdü¤ü  çeflitli araflt›r-
malarda gösterilmifltir. Yulaf, çavdar, fasulye,
bezelye, pirinç kabu¤u, turunçgiller, çilek, eri-
yebilen posadan zengindir. Kepek, havuç, turp,
lahana, karnabahar, meyve kabuklar› ise erime-
yen posa içerirler; bu tür posan›n kolesterol
üzerine etkisi yoktur, ancak ba¤›rsaklar›n nor-
mal çal›flmas›n› sa¤lar.

Tam ya¤l› sütten haz›rlanm›fl süt ürünleri
yerine, az ya¤l› veya ya¤s›z sütten haz›rlananlar
tercih edilmelidir.

Pasta, krema, dondurma ço¤unlukla doy-
mufl ya¤lar ve yumurta sar›s› içerdi¤inden az
tüketilmelidir. Haftada iki veya üç adetten faz-
la yumurta yenmemelidir.

Kolesterolü düflürmek için tüm bunlar›n
d›fl›nda neler yap›labilir?

Sigara, kolesterolün damar duvar›nda birik-
mesine ve biriken ya¤ plaklar›n›n çatlayarak
damar› t›kamas›na neden oldu¤undan kullan›l-
mamal›d›r. Sigara içmek kandaki iyi kolesterol
düzeyininin düflmesine neden olur. Fizik aktivi-
tenin art›r›lmas› da kötü kolesterolün düflmesi-
ne, iyi kolesterolün yükselmesine yol açar. Az
miktarda al›nan alkolün iyi kolesterol düzeyini
yükseltti¤i çeflitli araflt›rmalarda gösterilmifltir.
Ancak bu flekilde yükseltilen iyi kolesterolün
kalp-damar hastal›¤›ndan koruyucu etkisi bilin-
medi¤inden ve alkolün di¤er zararl› etkileri ne-
deniyle kalp hastal›¤›ndan korunmada alkol
kullan›m› önerilmez.

Diyet ve di¤er yaflam tarz› de¤iflikliklerine
ra¤men kolesterol oranlar› istenen düzeye indi-
rilemezse, hekimler taraf›ndan verilen ilaçlar›n
kullan›lmas› gerekir.

Kolesterol düflürücü diyet, yaflam tarz›
de¤ifliklikleri veya ilaçlar ne kadar süreyle
uygulanmal›d›r?

Kolesterol yüksekli¤i büyük ölçüde ça¤›m›-
z›n yaflam tarz›na ve yanl›fl beslenmeye ba¤l›
olarak ortaya ç›km›fl oldu¤undan, do¤ru beslen-
me ve di¤er yaflam tarz› özellikleri çocukluk
yafllar›ndan itibaren uygulanmaya bafllanmal›
ve hayat boyu sürmelidir. Kalp-damar hastal›¤›
veya felç geçirmifl; çok say›da risk faktörü olup,
hasta olma tehlikesi yüksek olanlar, kolesterol-

leri diyet ve di¤er önlemlerle istenen düzeylere
düflürülmezse, hekimlerin gerekli gördü¤ü ilaç-
lar› yaflam boyu kullanarak, kalp hastal›¤› risk-
lerini azaltabilirler.

HDL kolesterol, LDL’nin aksine damarlar-
da kolesterol birikimini önler. Yap›lan araflt›r-
malar HDL kolestrolü yüksek olan kiflilerde
kalp hastal›¤›n›n daha az oldu¤unu göstermifl-
tir. Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin yapm›fl oldu-
¤u araflt›rmalarda Türk toplumunda HDL koles-
terol de¤erinin düflük oldu¤u gösterilmifltir. Si-
gara içmek ve fliflmanl›k iyi kolesterolü düflü-
rürken, düzenli egzersiz yükseltir.

Normal kan kolesterol düzeyleri ne olma-
l›d›r?

Kan toplam kolesterol, LDL kolesterol ve
HDL kolesterol düzeyleri afla¤›daki gibi s›n›fla-
n›r?

Toplam Kolesterol
200 mg/dl’den düflük Normal
200-240 mg/dl S›n›rda yüksek
240 mg/dl’den yüksek Yüksek

LDL kolesterol
100 mg/dl’den düflük Normal
100-130 mg/dl S›n›rda yüksek
130 mg/dl ve üzeri Yüksek

HDL Kolesterol
<40 mg/dl Düflük
≥60 mg/dl ‹deal

Kolesterol düzeyi de¤erlendirilip ilaç teda-
visine karar verilirken, kiflide damar hastal›¤›
bulunup bulunmamas› veya di¤er hastal›k riski-
ni art›r›c› faktörlerin olup olmamas› da göz
önüne al›n›r. Örne¤in, baflka risk faktörü olma-
yan, iyi kolesterolü de yüksek menopoz öncesi
bir kad›nda 130 mg/dl’lik bir kötü (LDL) koles-
terol düzeyi önemli risk oluflturmazken, kalp
krizi geçirmifl 55 yafl›ndaki bir erkekte ayn› dü-
zey, kolesterol düflürücü ilaçlarla kesin tedavi
gerektirir.

Kas›m-Aral›k 2007

Bu yazı, Türk Kardiyoloji Derneği tarafından hazırlanan “Kalbiniz ne kadar genç?” adlı broşürden alınmıştır.
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Cevat ONAY
1902 y›l›nda A¤›n’da do¤du. ‹lkokulu A¤›n’da bi-

tirdi. 7 kardefli daha önce çeflitli nedenlerle ölmüfl bu-
lundu¤undan, evini geçindirebilmek için bir süre çal›fl-
mak zorunda kald›. Daha sonra Elaz›¤ Fen Okulu’na
yat›l› ö¤renci olarak girdi. Ancak, oradan da ayr›lmak
zorunda kalarak askere gitti ve askerlik bitiminde Ö¤-
retmen Kursu’nu izleyerek ö¤retmen oldu. 

Mardin, K›z›ltepe, Gözene ve Karkam›fl’taki hiz-
metlerini takiben, Suriye s›n›r›ndaki Üçkubbe köyünde
6 y›l hizmet verdi ve Suriye’deki Türk ailelerin çocuk-
lar›n›n Türkiye’de okumalar›na olanak sa¤lad›. Çocuk-
lar›n›n e¤itimi için Gaziantep’e tayinini istedi ve bura-
da 4 y›l görev yapt›. Gaziantep’te yüksek okul bulun-
mad›¤›ndan, çocuklar›n›n e¤itimi için meslekten ayr›l-
mak zorunda kald› ve Ankara’da TCDD Genel Müdür-
lü¤ü’nde göreve bafllad›. Buradaki çal›flmalar› s›ras›n-
da; araflt›rma yaz›lar› ve fliirleriyle de süsledi¤i ‘Demir-
yolu Dergisi’ne 15 y›l emek verdi. Sonra esas mesle¤i
olan ö¤retmenli¤e tekrar dönerek Ankara’da ö¤retmen-
li¤e atand› ve 1967’de emekliye ayr›ld›. Geçirdi¤i bir
kalp krizi sonucunda 1972’de Ankara’da yaflam›n› yi-
t i r d i .

Çok çal›flan, çok okuyup çok yazan, engin meslek
bilgisine ve derin bir kültüre sahip olan Onay, Anka-
ra’daki A¤›n derneklerinin yönetiminde sürekli olarak
yer ald› ve hemflerileriyle iliflkisini hiçbir zaman ko-
parmad›. Ayr›ca, A¤›n Fikir ve Sanat Dergisi’ne yazd›-
¤› A¤›n, A¤›nl› ve çeflitli konulardaki yaz›lar›yla da
günümüze çok de¤erli bilgiler b›rakt›.

A¤›n-Tatara¤as› Mahallesi’nden Fatma-Mustafa
Onay’›n o¤lu olan, efli S›d›ka Onay da 1978’de Anka-
ra’da rahmetli olan Cevat Onay’›n, 5 çocu¤u bulun-
maktad›r.

Fatma EYE
1920 y›l›nda Çorlu’da do¤du. 1976’da TCDD 3.

Bölge Baflmüdürlü¤ü muhasebesinden emekliye ayr›ld›.   
1977’de resim çal›flmalar›na ‹zmir Resim Heykel

Müzesi’nde bafllad›. Turgut Pura’n›n teflviki ile yar›fl-
malara kat›ld›. Ayn› y›l DYO 11. resim yar›flmas›nda
onur belgesi, 1978’ de mansiyon, 1979’da ödül ald›.
1988’de Prens Pierre Vakf›’n›n Montecarlo Uluslara-
ras› Ça¤dafl Resim Sergisi’nde Türkiye ad›na naif eko-
lü temsil etti ve ‹sviçre’de 18. Modern Primitifler Ser-
gisi’nde ödül ald›.

Ankara Kad›n Ressamlar, ‹sviçre Uluslararas› Mo-
dern Primitifler üyesi olan, resimlerinde Atatürk dev-
rimlerini, do¤a ve tarihi mekânlar› konu alan, yurtiçin-
de ve d›fl›nda müze-özel koleksiyonlarda yap›tlar› bu-
lunan, 1993-2003 y›llar› aras›nda da k›z› Güzin Eye
Dündar ile sergilerini sürdüren Fatma Eye, resim çal›fl-
malar›na rahats›zl›¤› nedeniyle son vermifltir.

Naz›m ERCAN
1939 y›l›nda A¤›n-Vahflen’de do¤du. ‹lkö¤renimini

Vahflen’de tamamlad›. 1952’de A¤›n Ortaokula’na ya-
r›m dönem ettiyse de mali nedenlerden dolay› ayr›lmak
zorunda kald›. Daha sonra, Dicle Ö¤retmen Okulu’nun
s›navlar›n› kazanarak, 1961’de bu okuldan mezun oldu.

Ö¤retmen olarak atand›¤› Adana’n›n Kap›kaya kö-
yünde 4 y›l görev yapt›. Askerlikteki 4 ayl›k e¤itimden
sonra Midyat’›n Çiniyurt köyüne ö¤retmen olarak atan-
d›. Ancak, eflinin do¤um s›ras›nda yaflam›n› yitirmesi
üzerine zorunlu olarak Malatya’ya tayinini istedi. Ma-
latya’n›n çeflitli köy ve merkez okullar›nda ö¤retmen ve
yönetici olarak görev yapt›ktan sonra, 1996’da yaklafl›k
36 y›l süren e¤itimcilik yaflam›na son noktay› koydu.

A¤›n-fienp›nar Mahallesi’nden Gürci¤illerden
olan Naz›m Ercan, evli ve 3 çocuk babas›d›r.

Özden BAYTAfi
1940 y›l›nda A¤›n’da do¤du. ‹lk ve orta tahsilini

A¤›n’da yapt›. Elaz›¤ K›z Ö¤retmen Okulu’nda yat›l›
olarak okudu ve 1960’da mezun oldu.

1966’da ö¤retmen Necip Baytafl ile evlendi ve s›-
ras›yla; Malatya, Ankara ve Kocaeli’de uzun y›llar ö¤-
retmenlik yapt›ktan sonra emekliye ayr›ld›.

Gerçek bir A¤›n âfl›¤› olan ve her yaz A¤›n’a gele-
rek aylar boyu kalan Özden Baytafl, rahmetli Emine-
rahmetli Hac› Bekir Demir’in k›zlar› olup, 3 çocuk ve
2 k›z torunu sahibidir.

Ruhi SERTTAfi
1940 y›l›nda A¤›n’da do¤du. ‹lk ve orta tahsilini

A¤›n’da yapt›.1961’de Diyarbak›r ‹lkö¤retim Oku-
lu’ndan mezun oldu. 1981’de de Bolu E¤itim Enstitü-
sü’nü bitirdi.

Bart›n-Ulus ‹lçesi’nin Keçideresi köyünde ö¤ret-
menli¤e bafllad›. Askerli¤i s›ras›nda 2 y›la yak›n bir süre
Bornova Okuma-Yazma Okulu’nda ö¤retmenlik yapt›.
Daha sonra Adapazar›’na giderek 31 y›l süren ö¤retmen-
lik görevini emekli oluncaya kadar burada sürdürdü.

A¤›n-Müderris Efendi Mahallesi’nden Zeliha-
rahmetli M. Cemal Serttafl’›n o¤lu olan Ruhi Serttafl,
evli ve 1 k›z çocu¤u babas›d›r.

Ece Ö⁄ÜT
1978 y›l›nda Ankara’da do¤du. ‹lk ve ortaö¤reni-

mini Ankara’da tamamlad›. 1999’da Abant ‹zzet Bay-
sal Üniversitesi ‹flletme bölümünden mezun oldu. Ha-
len, Anadolu Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi ‹ktisat bölü-
mü 4. s›n›f›nda ö¤renimini sürdürüyor. 

2000-2005 y›llar› aras›nda 2 özel flirkette yönetici
olarak görev yapan Ö¤üt, flu anda da yine özel bir flir-
kette çal›flmaya devam ediyor.

A¤›n-Beyelmas› köyünden rahmetli Mükerrem-
Mehmet Atalay’›n torunu, fieyda Atalay’›n k›z› olan
Ece Ö¤üt, evli ve 1 erkek çocuk annesidir.

YAZARLARIMIZI TANIYALIM
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‹çmezsem Sizlerle Nas›l U¤rafl›r›m
Sadi Kap›s›z, Belediye Baflkanl›¤› seçiminde

A¤›n’›n mahallelerini geziyor, seçmenlerle sohbet
ediyor, onlar›n dilek ve isteklerini al›yor.

Bir gün de babas› ve yan›nda yer alanlarla bir-
likte fienp›nar’a gidiyor. Orada toplanan seçmenle-
re, kapal› ekonomiden kurtulmam›z ve üretilen
ürünlere gerçek de¤er kazand›rmak için yat›r›ma
gitme karar›n› anlat›yor. 

Topluluk içinde sakall› bir grup, ekonomik so-
runlar yerine kafalar›ndaki “soru”lara yan›t ar›yor-
lar.

Bir sakall› flu soruya yöneltiyor:
- Çok güzel konufluyorsun, ama seni seçersek

namaz da k›lacak m›s›n?
Sadi, konuflmalar›n›n alg›lanmad›¤›na üzülüyor:
- Camiye imam m›, yoksa Belediye’ye baflkan

m› seçiyorsunuz? diyor. Seçmenleri de k›rmamak
için, gönüllerini hofl k›lacak bir fleyler söyleyip,
önem verdi¤i ekonomik sorunlara dönüyor. Ayn› ki-
fli yine at›l›yor:

- Peki, seni seçelim, ama içkiyi b›rakacak m›-
s›n?

- Seçilirsem belki de her gün içece¤im, içmez-
sem sizlerle nas›l u¤rafl›r›m, nas›l bafla ç›kar›m?

Sadi, bu seçimde en çok oyu fienp›nar’dan ald›.

Tavflan Olmas›n
Komflu Alevi köylerinden bir hemflerisi, Hay-

rullah Çeçe’yi faka bast›rmak ister ve “Hozakpur”
sözcü¤ünün “Domuz p›nar›” anlam›na geldi¤ini,
ona sorular sorarak, Sokrates vari söyletmeye çal›-
fl›r. Hayrullah da, tersine, onu kazd›¤› kuyuya düflü-
rür. Hemfleri:

- Sizin köyün eski ad› Hozakpur’un Ermeni-
ce’de kötü bir anlam› var.

- Nas›l yani?
- Bir hayvan ad›, biz onun etini yemeyiz.
- Tavflan olmas›n?

Konuk Eflek Olursa
Malatya fieker Fabrikas› Meydan Âmiri, Hay-

rullah Çece’ye tak›lmak ister?
- Hayrullah, sizin memlekete gittim, eflekten

baflka kimseyi göremedim, der.

- Elbette göremezsin, der Çece, bir memlekete
vali gider, onu vali karfl›lar, kaymakam gider, onu
kaymakam karfl›lar. Eflek gidince de onu efleklerin
karfl›lamas› do¤ald›r.

Acemi Efle¤in Ustaca Tutumu
Andirili Güla¤a Day›, yemenicilik ifli d›fl›ndaki

zaman›n› rençperlikle ve sebze yetifltirmekle geçirir,
yetifltirdi¤i sebzelerin bir k›sm›n› Karfl›geçe’de, bir
k›sm›n› çevre köylerde ya satar, ya da gereksinim
duyulan maddelerle de¤ifltirirdi.

Bir gün yine yüke al›flt›rd›¤› ve “Nazl›” ad›n›
verdi¤i acemi efle¤ine so¤an yükleyerek Paflikli’ye
(Yediba¤) do¤ru yola koyulur. Karama¤ara Köprü-
sü’ne gelirler. Köprü korkuluksuzdur. Eflek köprüyü
görür görmez ürker, geçmek istemez. Day›, hayva-
n›n gözlerini ba¤lay›p güçlükle köprünün orta yeri-
ne kadar getirir, hayvan, orada durur ve diretir. Zor-
lay›nca da orada yatar. Kald›rmaya çal›fl›rken köp-
rünün kenar›na dek kayar. Güla¤a Day› ürperir, köp-
rüden afla¤›ya bakt›¤›nda yüksekli¤in birkaç minare
boyu oldu¤u korkusuna ve kuruntusuna kap›l›r.
Nazl›’n›n önce gözlerini, sonra yükünü çözer. Eflek
s›çray›p kalkar.

Hayvan› usulca çekerek karfl› k›y›ya götürür, bir
a¤aca ba¤lad›ktan sonra gelip so¤an çuvallar›n› efle-
¤in yan›na götürür, yeniden yükleyerek yola koyu-
lur. Yediba¤’da so¤anlar› samanla de¤ifltirir. Vakit
geçmifltir, o gece orada yatar. Ertesi gün saman›
yükleyip yola ç›kar. Bu kez köprüde hayvan›n göz-
lerini ba¤lamaz. Köprünün ortas›na kadar rahatça
gelirler, ama eflek orta k›s›mda yine yere yatar. Bir
gün önceki gibi yükünü çözer, s›çray›p aya¤a kalkan
efle¤i çekerek k›y›ya götürür, yine bir a¤aca ba¤lar.
Sonra yükü tafl›yarak yükler, yola koyulurlar.

Güla¤a Day› düflünür: Eflek neden iki kez köprü
ortas›nda böyle yapt›. Hayvan konuflsa herhalde
flöyle diyecekti:

“Ey sahibim! Sen bu köprüden defalarca geçtin.
Nas›l geçilece¤ini biliyorsun. Bense ilk kez geçiyo-
rum. Yük tafl›may› da yeni ö¤reniyorum. Köprüden
yükle nas›l geçilece¤ini bana göster ki, bundan böy-
le ben de korkmadan geçeyim.”

FIKRALAR
Mehmet ORHAN



* A¤›n Kaymakaml›¤›, Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Vakf› taraf›ndan, yoksul vatandafllar›m›za
Kurban Bayram› öncesi g›da, para yard›m› ile aile ba-
fl›na 1’er ton olmak üzere toplam 150 ton kömür yard›-
m›nda bulunuldu.

* A¤›n-Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi’nden
de¤erli hemflerilerimiz Semahat-Osman K›l›nç’›n geli-
ni, Mehmet K›l›nç’›n efli Ifl›l Ayranc› K›l›nç’a, Avrupa
Havac›l›k ve Savunma Birli¤i Vakf› taraf›ndan ODTÜ
ile Lyon Ulusal Uygulamal› Bilimler Enstitisü ortak
doktora program›nda tamamlad›¤› tezi için “Fizik ve
Malzeme Bilimi’nde y›l›n tezi” ödülü verildi.

Ifl›l Ayranc› K›l›nç, ayr›ca “Radyasyonla Is›
Transferi” konusunda yapt›¤› çal›flma ile de Temmuz
2007’de Frans›z Elsevier Yay›nevi’nin Genç Bilim
Ödülü’nü kazand›.

A¤›n gelini Ifl›l Ayranc› K›l›nç’› yürekten kutlar,
baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

* A¤›n Balc›lar Mahallesi’nden de¤erli hemflerile-
rimiz Melahat-Osman Öztürk’ün k›zlar› Gözde Öz-
türk, D›fliflleri Bakanl›¤› meslek memurlu¤u s›nav›n›
baflar›yla kazanarak görevine bafllam›flt›r.

Büyükelçi olma yolunda ilk ad›m› atan, özverili ve
çok çal›flmay› gerektiren bu mesle¤i seçen genç karde-
flimizi yürekten kutlar, baflar›lar dileriz.

* A¤›n-Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi’nden
de¤erli hemflerimiz ODTÜ -Havac›l›k ve Uzay Mü-
hendisli¤i bölümünden Prof. Dr. Yurdanur Kabasakal
Tulunay, 11 Aral›k 2007 tarihinde emekliye ayr›lm›fl-
t›r.

Emekliye ayr›lmas›na karfl›n, bundan sonra da ge-
rek yurtiçi gerekse yurtd›fl›nda yap›lacak toplant› ve bi-
limsel çal›flmalara kat›larak ülkemizi uluslararas› plat-
formlarda temsil etmeye devam edecek olan Prof. Dr.
Yurdanur Kabasakal Tulunay’a yeni yaflam›nda bafla-
r›lar dileriz.

* Ankara-A¤›n Kültür ve Dayan›flma Derne¤i,
“Han›mlar grubu”,  14 Aral›k 2007 tarihinde, günübir-
lik flehir içi gezisi düzenledi. An›tkabir, Ankara Kale-
si, Koç Müzesi, Etnografya Müzesi, AOÇ Atatürk Ko-
nutu’nun vb. ziyaret edildi¤i ve Ankara Kalesi’nde ö¤-
le yeme¤inin yenildi¤i gezi, A¤›nl› han›mlar›n uzun
süre belleklerinde kalacak bir an›ya dönüfltü.

* Ankara-A¤›n Kültür ve Dayan›flma Derne¤i tara-
f›ndan, Kurban Bayram›’n›n 3. günü 13.00-16.00 saat-
leri aras›nda Bat›kent Kültür Merkezi - ANKARA bay-
ramlaflma töreni düzenlendi.

Art›k, geleneksel hale dönüflen bayramlaflma top-
lant›s›; davul-klarnet eflli¤inde çekilen halaylar, söyle-
nen türküler ve hemflerilerin birbirlerini görüp, dostça
sar›ld›klar›, özlem giderdikleri gerçek bir A¤›n dü¤ünü

fleklinde sona erdi.
* A¤›n-Hocalar Mahallesi’nden de¤erli hemfleri-

miz Erdal Yaz›c›’n›n, “An›larda öyküler” adl› foto¤raf
sergisi, 5-31 Ocak 2008 tarihleri aras›nda Foto¤rafevi
Koç Allians Galerisi’nde (‹stiklal Cad. Tütüncü ç›k-
maz› No:4 Beyo¤lu/‹STANBUL) aç›lacak.

Foto¤raf alan›nda uluslararas› üne sahip de¤erli
hemflerimizi kutlar, baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

* A¤›n -Hac›yusuf Mahallesi’nden de¤erli hemfle-
rimiz ve dergimiz yazarlar›ndan Feridettin Atatu¤’un,
A¤›n’›n yetifltirdi¤i sayg›n ö¤retmenlerden birisi olan
Abdullah Lütfi Efendi’nin yaflam öyküsünden esinle-
nerek yazd›¤› “Tahtas›z Hoca” adl› roman›, Manas Ya-
y›nc›l›k taraf›ndan yay›mland›.

Abdullah Lütfi Efendi’yi ölümsüzler listesine ka-
zand›ran de¤erli hemflerimiz Feridettin Atatu¤’u kut-
lar, baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

* A¤›n-Aliufla¤› Mahallesi’nden de¤erli hemfleri-
lerimiz Selma-Ahmet Çetin’in k›zlar› Gülçin ile Le-
vent Baykufl, 29 Aral›k 2007 Cumartesi günü, saat
19.30’da Gazi Kültür Merkezi Salonu-Ankara’da yap›-
lan dü¤ün töreniyle yaflamlar›n› birlefltirdiler.

Genç çiftleri kutlar, yaflam boyu mutluluklar dile-
riz.

* A¤›n-Beyelmas› Köyü’nden rahmetli Ç›rp›c›’n›n
gelini, Mehmet Atalay’›n efli, fieyda Atalay, Aflina
Seyhun ve Asuman T›rafl’›n sevgili anneleri Mükerrem
Atalay, 2 Kas›m 2007 tarihinde yaflam›n› yitirmifl ve
Ankara-Karfl›yaka Mezarl›¤›’nda topra¤a verilmifltir.

* A¤›n-Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi’nden
Niyazi, Rahmi Serttafl’›n abileri, Zeliha Serttafl’›n efli,
Ruhi, R›fat ve R›fk› Serttafl’›n babalar›,  A¤›n eski
muhtar ve esnaflar›ndan Cemal Serttafl, 5 Kas›m 2007
tarihinde yaflam›n› yitirmifl ve A¤›n’da topra¤a veril-
mifltir.

* A¤›n-Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi’nden
rahmetli Av. Mustafa Kurtkaya’n›n efli, Dr. Naci, Ne-
jat, Nihat, Yusufhan Kurtkaya ile Necla Yücel’in anne-
leri Meliha Kurtkaya, 15 Kas›m 2007 tarihinde Ela-
z›¤’da yaflam›n› yitirmifl ve ertesi günü A¤›n’da topra-
¤a verilmifltir.

* A¤›n-Kuzgeçe Mahallesi’nden Haf›zgil’in ‹bra-
him fienses, yaln›z yaflad›¤› evinde ç›kan yang›n sonu-
cunda 2 Aral›k 2007 tarihinde yaflam›n› yitirmifl ve
A¤›n’da topra¤a verilmifltir.

* A¤›n Akp›nar Mahallesi’nden Mehmet ve Müfit
Soydam’›n babalar› terzi Kenan Soydam 24 Aral›k
2007 tarihinde yaflam›n› yitirmifl ve Andiri’de topra¤a
verilmifltir.

Ölenlere Tanr›’dan rahmet, tüm yak›nlar›na ve se-
venlerine baflsa¤l›¤› dileriz.

30 ağın Kas›m-Aral›k 2007

HABERLER
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DO⁄UMLAR
MAHALLE/KÖYÜ ÇOCU⁄UN ADI SOYADI BABA ADI DO⁄UM YER‹ DO⁄. TAR‹H‹
Sarayc›k Köyü F›rat ASLAN Mustafa Üsküdar 26.09.2007
Akp›nar Mah. H. Erva KARADA⁄ M. Fatih Üsküdar 30.09.2007
Akp›nar Mah. Rümeysa ERDO⁄AN Vedat Konak 04.10.2007
Kaflp›nar Köyü B. Mert ARSLAN Hüseyin fiiflli 22.10.2007
Ö¤rendik Köyü Reyyan GÜLTEK‹N Selçuk Z.Burnu 30.10.2007
Altunayva Köyü H. Mert BOZKURT Hasan G.Osmanpafla 01.11.2007
Beyelmas› Köyü Harun KORKMAZ D. Bahad›r Elaz›¤ 05.11.2007
Demirçar›k Köyü Kadir ÖZER Hasan Konak 06.11.2007
Pul Köyü Bilge KARAKAfi M. Muhammet Çankaya 06.11.2007
Demirçar›k Köyü Gözde ÖZTÜRK Tuncay Esenler 10.11.2007
Yediba¤ Köyü Dora AYDIN Sedat Yenimahalle 16.11.2007
Demirçar›k Köyü Elif GÜNGÖR Sedat Bahçelievler 17.11.2007
Uzungil Mah. Deniz fiEN M.Alpay Alt›nda¤ 19.11.2007
Sarayc›k Köyü Ayfle Nur SERTTAfi ‹. Gürler A¤›n 21.11.2007
Yenipayam Köyü Arda ÖZCAN M. Fatih Konak 26.11.2007
Sarayc›k Köyü Ekin KARAKAfi Nusret Konak 01.12.2007
Kuzgeçe Mah. Do¤a KORKMAZ T. Emre Malatya 04.12.2007
Balkayas›  Köyü E. ‹nci GENCER Pehlül Fatih 09.12.2007
Demirçar›k Köyü Ö. Faruk ÜLGEN Nihat Malatya 18.12.2007
Modanl› Köyü E. Yi¤it ASLAN Tekin Samsun 18.12.2007
A.Yabanl› Köyü M. Utku ÖKSÜZO⁄LU Cengiz Esenler 23.12.2007

Dünyaya yeni gelen yavrular›m›za yaflam boyu sa¤l›klar dileriz.

EVLENENLER
MAHALLE/KÖYÜ ADI SOYADI EVLENEN‹N ADI SOYADI EVLENME YER‹ EVL. TAR‹H‹
Tatara¤as› Mah. Didem GENÇOSMAN Murat ÖZTABAK Brezilya 13.10.2007
Bademli Köyü Tuba ÖZDEN Faruk DEN‹Z Befliktafl 01.11.2007
Kaflp›nar Köyü Nuray KARATA⁄ Burak ÖNDEfiG‹L Maltepe 03.11.2007
Altunayva Köyü Fazl› PERKTAfi Nuriye FIRAT Keban 07.11.2007
Modanl› Köyü Yurdanur YILMAZ Muharrem FIRAT Avc›lar 11.11.2007
Beyelmas› Köyü Mustafa AKSOY Esra ÜTÜK Maltepe 11.11.2007
Akp›nar Mah. Mehtap DURAN Ümit VURAL Mersin 12.11.2007
fienp›nar Mah. Münevver AYDIN fianver TUZ Elaz›¤ 12.11.2007
Kaflp›nar Köyü Y›ld›r›m MÜDERR‹SG‹L Hediye YILMAZ Körfez 14.11.2007
Dibekli Köyü Didem ABACIO⁄LU Alkan SULU Bak›rköy 16.11.2007
Ö¤rendik Köyü H. Onur KARADAYI F. Melda GÜREL Tekirda¤ 17.11.2007
Akp›nar Mah. Bahar FIRAT Hüseyin TUNCA Balçova 17.11.2007
Akp›nar Mah. Ayflegül KARADA⁄ Erhan OKUMUfi Bulan›k 20.11.2007
Pul Köyü Yasin YALÇIN Serap TONGÜL Alt›nda¤ 21.11.2007
Tatara¤as› Mah. Gülçin SATIR Hüseyin Ç‹ÇEK Elaz›¤ 22.11.2007
Yediba¤ Köyü Hilal SEV‹NÇ A. Tu¤luhan GÜLLER Derince 24.11.2007
Modanl› Köyü Duygu B‹LD‹R‹R Salih AKILLI Z.Burnu 25.11.2007
Tatara¤as› Mah. Eray GENÇAYDIN Sultan ‹TAN Befliktafl 25.11.2007
fienp›nar Mah. Dilek ÖZDEM‹R O. Deniz ‹ÇELL‹ Konak 28.11.2007
Sarayc›k Köyü Asl› ASLAN Mehmet KARADAL Bahçelievler 02.12.2007
Yediba¤ Köyü Adnan AYDIN Özgül ORUÇ Üsküdar 07.12.2007
Beflp›nar Mah. Reha SA‹N Özlem DEM‹R Keçiören 13.12.2007
fienp›nar Mah. Fatih SERTTAfi Ümmühan ULUSOY Seyhan 17.12.2007
Demirçar›k Köyü Aysun ÖZTÜRK Ferat GÜLER Esenler 28.12.2007

Çiftleri kutlar, yaflam boyu mutluluklar dileriz.



ÖLÜMLER
MAHALLE/KÖYÜ ADI SOYADI DO⁄UM TAR‹H‹ ÖLÜM YER‹ ÖLÜM TAR‹H‹
Beyelmas› Köyü Mükerrem ATALAY 24.01.1935 Alt›nda¤ 02.11.2007
Müd. Hüs.Efendi Mah. M. Cemal SERTTAfi 01.01.1917 A¤›n 05.11.2007
Akp›nar Mah. Emine KILIÇ 01.07.1926 Elaz›¤ 10.11.2007
Bahad›rlar Köyü. Fikret DURGUN 05.01.1943 Balçova 11.11.2007
Müd.Hüs. Efendi Mah. A. Meliha KURTKAYA 30.04.1924 Elaz›¤ 15.11.2007
A.Yabanl› Köyü Emine TATLI 15.08.1921 Konak 02.12.2007
Kuzgeçe Mah. ‹brahim fiENSES 29.03.1928 A¤›n 02.12.2007
Sarayc›k Köyü Hüseyin fiENGÜL 01.03.1927 Ba¤c›lar 03.12.2007
Balc›lar Mah. Fahri DEM‹R - A¤›n 05.12.2007
Dibekli Köyü Zeynep YILDIZ 05.02.1945 B.Çekmece 07.12.2007
Sarayc›k Köyü Nebihe YALÇIN 17.01.1927 Bahçelievler 20.12.2007
Hac›yusuf Mah. Sevim ÖZBEY 01.07.1937 Mamak 21.12.2007
A.Yabanl› Köyü Nihayet ÖKSÜZO⁄LU 08.07.1951 Buca 23.12.2007
Akp›nar Mah. Kenan SOYDAM 01.07.1937 A¤›n 24.12.2007
Sarayc›k Köyü ‹smail SERTTAfi 10.10.1919 A¤›n 27.12.2007

Ölenlere Tanr›’dan rahmet, tüm yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

OKURLARA  MEKTUP
De¤erli Okurlar›m›z,

Gelecek kuflaklara en büyük kültür miras› olarak b›rakaca¤›m›z “A¤›n Düflün
ve Sanat Dergisi”, 41 y›l önce yay›n hayat›na bafllam›fl ve 41 say› yay›mlanm›flt›.
Zorunlu olarak arada geçen bofl y›llardan sonra, 1991 y›l›ndan bu yana da 17
y›ld›r aral›ks›z olarak  yay›mlanmaya devam ediyor. 1. say›dan tekrar bafllamak
üzere flu anda ulafl›lan dergi say›s› 192 (mükerrer say›larla 196)…

Bu, bir yay›n organ› için gerçekten büyük bir baflar›. Ekonomik vb. nedenler-
den dolay›, her y›l onlarca-yüzlerce yay›n organ›n›n yay›m›na son verildi¤i,
çeflitli içerikteki kitap ve dergilerin kitapç› raflar›nda beklemeye mahkûm oldu¤u
bir ortamda, küçük ama flirin bir Anadolu kasabas› olan güzel A¤›n’›m›z›n,
aral›ks›z olarak 17 y›l gibi çok uzun bir süredir “kültür ve sanat” içerikli bir der-
giyi yaflatabilmesi gerçekten övünülecek bir olay…

‹flin en övünç ve gurur duyulacak di¤er bir yan› ise; bu yay›n organ›n›n hiç-
bir siyasi partiden, holdinglerden, ç›kar gruplar›ndan vb. destek almadan,
yaln›zca evet yaln›zca siz de¤erli okurlar›ndan ald›¤› güç ve destekle bugünlere
ulaflabilmifl olmas›d›r. Bu güç ve destek devam etti¤i sürece; sürekli ayd›nl›¤›n,
ça¤dafll›¤›n, Cumhuriyetin ve onun ilkelerinin yan›nda olan A¤›n’›m›z ile her
ortamda do¤rulu¤un, dürüstlü¤ün, çal›flkanl›¤›n simgesini temsil eden A¤›nl›n›n
sesi ve nefesi olmaya devam edecektir.

Bu nedenle, dergimiz, içeri¤inin daha da zenginleflebilmesi için çeflitli türde-
ki yaz›lar›n›z›, fliirlerinizi, sanata yönelik çal›flmalar›n›z› göndermenizi bekliyo-
ruz.

Daha nice y›llar birlikte olmak dile¤iyle, kal›n sa¤l›cakla... A⁄IN


