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Sunuş

İ

bradı’nın kadim bir kültüre sahip olduğu herkes
tarafından bilinmektedir.
Bu kültürün daha çok tanıtılması ve araştırılması için
elimizden geleni yapmaktayız. Tanıtım ve araştırma
çalışmaları da her geçen gün
artış göstermektedir. Araştırma yapılan konular arasında mimari, doğa, tarih,
kitabeler, biyografiler, edebiyat ve folklor yer almaktadır. Bize düşen bu mirası
en iyi şekilde korumaktır.
Kültürel değerlerimiz daha
fazla tanındıkça ve araştırıldıkça gelişim göstermekte
ve kalıcı hale gelmektedir.
İbradı’ya gelen, burayı tanıyan, burası hakkında bilgi
sahibi olan her insan şaşkınlığını gizleyememektedir. Bizim de asli görevimiz
tarihi ve kültürel değerlerimizin gün ışığına çıkarılması, tarihi gelişim sürecinin
izlenmesi ve bu değerlerin
etkileştiği ve ilişkisi olduğu
diğer unsurların ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktır.
Bizden öncekiler gibi bunları

Av. Serkan KÜÇÜKKURU
İbradı Belediye Başkanı
geleceğe aktarmak bizim en
önemli görevlerimiz arasındadır. Bir deyim vardır “söz
uçar yazı kalır”. Bu sözden
hareketle İbradı Belediyesi
olarak çıkardığımız bu dergimizin her sayısında farklı
konuları ele alan araştırmaları sizlerle buluşturmakta
ve geleceğe aktarmak için
çaba sarf etmekteyiz.
Dergimiz bu sayısında;
Araştırma Görevlisi Dr. İlker Çinbilgel tarafından
bilim dünyasına kazandırılan “İbradı Anasonu” isimli
araştırma, bize her konuda
destek sağlayan ve kardelen
festivallerinde büyük emekleri geçen Prof. Dr. İbrahim
Baktır’ın “Kadılar Diyarı İbradı” ve Prof. Dr. Kani Işık’ın
“Tezatlar Kavuşunca İbradı’da” isimli şiirleri, araştırmacı Dr. Evren Dayar’ın
“Antalya Gazetelerinde İbradı ve Ormana Havadisleri” isimli çalışması, Ahmet
Olgun’un “Orda Bir Köy Var
Uzakta” yazısı, Sami Demircioğlu’nun “İbradılılık Ruhu”
isimli yazısı, Serkan Gedik’in
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“Arşivden Bir Belge” ve “Sururi Paşa Camii Kitabelerinin” çevirisi, Gülay Bilge’nin
“İbradı’da Tavan Süsleme
Sanatı” isimli çalışması,
Yard. Doç Dr. Muhammet
Tandoğan’ın “Ali Himmet
Berki” isimli biyografi çalışması, Haydar Akdemir’in
“İbradılı Ûdi Bestekar Ümit
Aşık” isimli biyografi çalışması, Dr. Dilek Metin Sert’in
“Ürünlü Köyü Ali ve Evlilik
Gelenekleri” isimli çalışması ve Fatma Gülsima Baykal’ın “Gembos Ovasında bir
Leylek” isimli resmine eşlik
eden bir İbradı yol anısı bulunmaktadır.
Ayrıca, Prof. Dr. Duran
Canatan’ın Hocası “İbradılı
Muzaffer Aksoy’un Hayatı”
ve hocasının anısına İbradı’da ve çevresinde Talasemi
hastalığıyla ilgili yapmış olduğu çalışmalar ve araştırmalar hakkında detaylı bilgiler mevcuttur.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
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Serkan Daldal
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“İbradı” Anasonu
Pimpinella ibradiensis
Çinbilgel, Eren, H. Duman & Gökceoğlu
Öğr. Gör.
Dr. İlker ÇİNBİLGEL *

A

nasonlar maydanoz,
dereotu, kişniş, kereviz, kimyon, kefe
kimyonu, havuç, çakşır, rezene, baldıran gibi bir çok
bitki ile birlikte maydanozgiller ailesinin içerisinde
yer alan bir grup bitkiye
verilen genel isimdir. Ezentere, ezanteri, ezeltere gibi
isimlerle de bilinirler. Ancak
en çok kullanılan ve anason
olarak anılan asıl tür Pimpinella anisum’dur.
Doktora tez çalışmam
kapsamında, 2010 yılında,
İbradı’da sıradışı bir bitki
örneği ile karşılaşılmış ve
daha sonra ekip olarak yaptığımız detaylı incelemeler
sonucunda bu bitkinin Türkiye’deki ve Dünya’daki akrabalarından farklı olduğu
tespit edilmiştir. Ekibimizi
çok heyecanlandıran bu keşfedilen bitkiyle ilgili detaylı
çalışma tarafımızdan tamamlanıp, 2015 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır.
Bitkinin önemi, anasonlar
içerisinde yer alması ve diğer yakın akrabaları ile ara-

sındaki coğrafi izolasyondan
kaynaklanmaktadır. Şöyle
ki, anasonlar önemli aromatik ve tıbbi bitkiler içerisinde yer almaktadır. Bitkinin İbradı’da keşfedilmesi,
dünyada sadece ve sadece
İbradı’daki doğal ortamında
yaşaması ve İbradı halkına
olan minnet duygularımla
bitkinin uluslararası geçerliliği olan ismini “Pimpinella
ibradiensis” olarak takdim
etmiş bulunmaktayız. Bitkinin isminin Türkçe karşılığı
ise tarafımızdan “İbradı”
anasonu olarak önerilmiştir. Böylelikle, İbradı’nın
adına tarafımızdan sonsuza
kadar yaşayacak bir bitki
ismi verilmiş bulunmaktadır. Bu tür, varlığı ile tabiat
ana, tespiti ve ismi açısından ise çalışma ekibimiz
Prof. Dr. Mustafa GÖKCEOĞLU, Prof. Dr. Hayri DUMAN,
Doç. Dr. Özkan EREN ve şahsım tarafından İbradı’ya ve
halkına armağandır. Tür ile
ilgili diğer alanlardaki çalışmalarımız halen devam etmektedir.
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ÖZELLİKLERİ
Anasonlar bir veya çok
yıllık otsu bitkilerdir. Dünyada 170-180 türü içeren bu
cins, maydanozgiller ailesinin en geniş cinslerinden
birisidir. Ülkemizde ise 26
anason türü mevcuttur. Taban yaprakları parçalı olmayan, yani basit şekilde olan
8 anason mevcut olup, bunların 5 tanesi çok yıllıktır.
Tarafımızdan keşfedilen
türün Uluslararası Doğa Koruma Birliği’ne (IUCN) göre
koruma statüsünün kritik
seviyede tehlike altında olduğu tespit edilmiştir.
Toprağa
iyi
tutunan
kök-gövdeleri, kıkırdaksı ve
dişli taban yaprakları, narin
gövde ve çiçeklere sahip çok
yıllık bir bitki olan “İbradı”
anasonu, bol topraklı ve su
oranı iyi olan düz veya az
eğimli taşlıklı, yüksek yerde
yetişir. En yakın akrabaları
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunmaktadır.
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TÜRLERİN KORUNMASI
Ülkemizde ve dünyada tabiat varlıklarını
korumak için etkili yasal mevzuat ve yaptırımlar mevcuttur. Ülkemizde son zamanlarda Canlı
Kaçakçılığı (Biyokaçakçılık)
üzerinde yoğun şekilde
durulmaktadır. Özellikle
ülkemiz dışına daha önceki
yıllarda kolay şekilde kaçırılabilen doğal, kültürel ve
tarihsel materyaller, gerek
mevzuatımızda bulunan yasal yaptırımlar gerekse bunu
uygulayan kurumlar tarafından [Orman ve Su İşleri
Bakanlığı (Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğü),
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı (Tagem: Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü), mülki
amirler ve kolluk kuvvet-

leri] ve yerel halkımızın da
el birliğiyle özenle koruma
altında tutulmaya çalışılmaktadır. Halkımıza bu konuda büyük görev düşmektedir.
Bu konuda ve bitki türlerinin korunmasında halkımızın bilinçlendirilmesi
çok büyük önem arz etmektedir. Ne olduğunu veya
maddi-manevi değerini bilemediğimiz bir doğal varlığı
korumak mümkün görünmemektedir. Gelecek nesillere bu doğal varlıkların
idamesi ve bunu sağlayacak
şekilde korunması gerektiği anlatılmalıdır. Bir bitki
veya hayvan türü tanımlandığında insanın ilk aklına
gelen, acaba bundan nasıl
yararlanabilirim sorusudur?
İnsanlık tarihi boyunca
ihtiyaca dayalı içgüdüsel
bir yaklaşım olarak tanımladığım bu soru kafalarda çelişki yaratmakta-
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dır. Peki doğadan bu türü
yararlanmak için aldığımızda neslini tüketir miyim? O
bitki topluluğuna etkisi ne
olur, ne kadar olur? veya şu
an yararlanırım ama sonra ya biterse veya ben toplayayım da biterse bitsin, o
zaman elimdeki son olur ve
değerli olur düşünceleri gelişebilmektedir. Bunlardan
en sonuncusu oldukça tehlikeli ve yanlıştır. Daha önce
dünyada yaşanılan örnekler de bunu göstermektedir.
Koruma altına alınmayan,
kontrolsüz toplanılan ve
faydalanılan veya farkına
varılmayan türler ortadan
kalkmıştır veya nesli tükenme tehlikesindedir. Nesli
tükenmiş olan bir canlıdan
faydalanma da olmaz, pazarı da olmaz, ekonomisi
de olmaz. Yıllar boyunca
yapılan
çalışmalarımızda
karşılaştığım sevindirici husus, çalıştığım bölge olması
nedeniyle özellikle yurdu-
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muzun Akdeniz Bölgesi’ndeki yerleşimlerde yaşayan
yerel halkın doğal ve tabii
varlıklar konusunda bilincinin oldukça iyi konumda
olması veya en azından bazı
yörelerde bu bilince sahip
akil insanların bulunması
ve öncülük etmeleri nedeniyle doğa ile uyumlu insan
modelinin hakim olmasıdır.
Kurumsal, akademik teknik
ve yöntemlerin daha fazla
yerel bilgi ile harmanlanıp
ortak çalışma ve stratejik
planlamanın geliştirilmesi
gerekmektedir.
Yurtdışına yapılan biyokaçakçılığın
önceliği
olmasına rağmen, son yıllarda özellikle ticari bakımdan doğadan izinsiz olarak
bitki veya hayvanların toplanılmasına karşı kanunsal
yaptırımların uygulanmasına çok özen gösterilmek-

tedir. Yerel halkın geçim
kaynağının bir kısmını oluşturan “doğadan toplama”
günümüzde planlı bir çözüme kavuşturulması gereken
bir konuyu teşkil etmektedir.
Yine özellikle bölgemizde
orman yangınları, nadir ve
ülkemize özgü türler bakımından tehdit oluşturmaktadır. Şehirleşme ve kirlilik de canlılar için bir
başka tehdit faktörüdür.

ri veya doğa fotoğrafçılığı,
yöresel ürünler, eğitimsel,
tarihsel ve kültürel özelliklerin ve faaliyetlerin daha
çok ön plana çıkarılması gerekir.
Son olarak, bana bu bölgelerde çalışma fırsatı veren,
yardımlarını esirgemeyen
ve bilgi alışverişinde olduğum hocalarıma, İbradı’nın
yerel halkına ayrıca da İbradı Belediyesine teşekkürlerimi sunarım.

Torosların en güzel tabiat Kaynaklar
bahçesi ve huzur yuvası olan - Çinbilgel, İ., Eren, Ö., Duman, H.,
& Gökceoğlu, M. (2015). Pimpiİbradı’nın gelecek nesillere
nella ibradiensis (Apiaceae), an
doğal yapısının bozulmayaunusual new species from Turcak şekilde aktarılması, dokey. Phytotaxa, 217(2), 164-172.
ğayla uyumlu insan modeli- - Güner, A., Aslan, S., Ekim, T.,
Vural, M., & Babaç, M. T. (2012).
nin benimsenmesi, şimdi ve
Türkiye bitkileri listesi (damarlı
gelecekte de İbradı’yı debitkiler). Nezahat Gökyiğit Boğerli kılacaktır. Kanaatim
tanik Bahçesi ve Flora Araştırolarak, özellikle ekoturizm
maları Derneği Yayını. İstanbul,
47-83.
veya doğa turizmi, fotosafa9
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İbradı Belediye
Başkanı Serkan
Küçükkuru, bu
yıl düzenlenen
İbradı Kardelen
Festivali'nde
Prof. Dr. İbrahim
Baktır, Mustafa
Gökçeoğlu
(yerine İlker
Çinbilgel aldı)
ve Kani Işık'a
katkılarından
dolayı
plaketlerini
takdim ederken.

Kadılar Diyarı İbradı *
Prof. Dr.
İbrahim BAKTIR *
Gizemli Mağarası Altın Beşik’tir,
Yolu hem sarptır hem de eşiktir
Bu ellerde gönüller birleşiktir
Kadılar diyarıdır canım İbradı.

Gözlerden uzaktasın, gönüllere yakın
Yazlıkçıların koşarak gelir akın akın
Gönüllerdesin, yalnızım sanma sakın
Kadılar diyarıdır güzelim İbradı.

İbradı’nın asırlıktır kestaneleri
Dostluklarla doludur haneleri
Karanlığa asla yoktur bahaneleri
Kadılar diyarıdır güzelim İbradı.

İbradı bağlarının pekmezi durudur
Burası kartallar, şahinler yurdudur
Gözden uzak oluşu tek kusurudur
Kadılar diyarı canım İbradı.

Gembos’tur yaylaların gülen yüzü
Görenlerin yoktur söyleyecek sözü
Hayran bırakır her gören yüzü
Kadılar diyarıdır canım İbradı.

Roma esintisi verir İbradı kapıları
Sanat eseridir konakları, yapıları
Elvandır yüzü, kiremittir çatıları
Kadılar diyarıdır güzelim İbradı.

Ticarete yakındır yörenin insanları
Her yaz seni görmek ister canları
Gözlerinden okunur heyecanları
Kadılar diyarıdır güzelim İbradı.

Dilerim Kesikbeli Yolu yeni bir umut olur
Altınbeşik Mağarası hak ettiği ilgiyi bulur
Arapatı Kestanesi anıtsallığını, özünü korur
Kadılar diyarı güzel İbradı.

Talancı çekirgeler geçemez buradan
Taşına, kıyısına şekil vermiş yaradan
Geçmişe özlem fışkırır Ormana’dan
Kadılar diyarıdır canım İbradı.

* Doğu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı
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Tezatlar Kavuşunca İbradı’da
Prof. Dr. Kani IŞIK *
Tezatlar birbirine kavuşunca İbradı’da, bakın, neler olmuş, neler!
Kış ile bahar: çiğdem olmuş, sümbül olmuş, karı delen çiçek olmuş,
Genç ile yaşlı: ellerinde şimşir kaşık, düğünlerde köçek olmuş.
Taş ile ahşap: duvar olmuş, hatıl olmuş, çok düğmeli köşk olmuş,
Sıddıka’yla Hasan: Türkü olmuş, efsane olmuş, sevgi dolu aşk olmuş.
Ak ile kara: üzüm olmuş, pekmez olmuş, siyah-beyaz dut olmuş,
Dağ ile ova: Yayla olmuş, koşu olmuş, cirit olmuş, at olmuş.
Kadı ile sanık: vicdan olmuş, ibret olmuş, adalet ve hak olmuş,
Hekim ile hasta: merhem olmuş, şifa bulmuş, dört bir yanı pak olmuş.
Öğretmenle öğrenci: İlim-irfan hep yayılmış, AYDIN olmuş, KENT olmuş,
Üretici ile tüccar: Tüm dünyaya dağılmışlar, lira olmuş, sent olmuş.
Bilen ile bilmeyen: ilim olmuş, irfan olmuş, paylaştıkça katlanmış,
Çoban ile ağa: koyun-keçi yaylalarda, semiz olmuş etlenmiş.
Zengin ile fakir: hayrat olmuş, zekât olmuş, her vatandaş tok olmuş,
Torun ile dede: sevgi-saygı, uzun ömür, el öpenler çok olmuş.
Çiçek ile arı: petek olmuş, tatlı olmuş, derde deva bal olmuş,
Kireçtaşı ve su: kanyon olmuş, mağara olmuş, ırmak olmuş, göl olmuş.
Asfalt ile antik yol: çağdaş olmuş, tarih olmuş, güller açan yol olmuş,
Töre ile akıl: eski-yeni bir arada, saygı-sevgi bol olmuş.
Tezatlar birbirine kavuşunca İbradı’da, daha neler olmuş, neler!
Zaman ile eylem: ırmak olmuş, vadi olmuş, ova olmuş, dağ olmuş,
Akıl ile alın teri: ekmek olmuş, bahçe olmuş, dört mevsimlik bağ olmuş.
Taş ile toprak: teras olmuş, düzlük olmuş, verimli bir yurt olmuş,
İğne ile iplik: nakış olmuş, yazma olmuş, urba olmuş, sırt olmuş.
Gelin ile kaynana: “anam” olmuş, “kızım” olmuş, dikensiz bir dil olmuş,
Tarla ile yaban: Kiraz olmuş, orman olmuş, kuşburnu ve gül olmuş.
Kar ile Kardelen: Zorluklara meydan okur, kardelen kış gelince,
İşçi ve İşveren: kardelen azminde onlar, önüne iş gelince.
Zor ile kolay: birlik olup kenetlenmiş, zoru kolay kılmışlar,
Dağ ile tünel: kardeleni örnek alıp, tüm Akdağ’ı delmişler.
Gece ile gündüz: mehtap olmuş, Işık olmuş, yıldız olmuş, ay olmuş,
Dost ve düşman: ilk Bayramda öpüşmüşler, barış dolu köy olmuş.
Az ile çok: Yeryüzüne yayılmışlar, ilçede az kalmışlar,
Küçük ile büyük: Türkiye’nin “EN BÜYÜK KÜÇÜK İLÇE”si olmuşlar...
Sağ ile sol: Kani’yim ben, çok tezat var, SAĞında ve SOLunda,
Görmek ile gezmek: Tüm bunları görürsün, gez Toros Yürüyüş Yolunda…
Tezatlar bir araya gelince bu dünyada, inat
olur, zıtlık olur, kavga olur, cenk olur…

NOT: 8 Ağustos 2015’de İbradı’da yazdığım
bu şiirimde, küçüklüğümden beri tanıdığım
İbradı’nın doğasını, coğrafyasını, kültür ve
eğitim durumunu, ticari ve sosyal yapısını,
gelenek ve göreneklerini ve diğer özelliklerini
sınırlı ölçüde de olsa, yansıtmaya çalıştım.

Ama tezatlar birbirine kavuşunca İbradı’da,
uyum olur, ahenk olur, barış olur, denk olur…
* Akdeniz Üniv. Fen Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
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Antalya Gazetelerinde
İbradı ve Ormana
Havadisleri
(1925-1928)
Dr. Evren DAYAR

A

ntalya’da basın hayatı 19 Aralık 1920
tarihinde
“Antalya’da Anadolu” gazetesinin
yayımlanmasıyla
başladı.
Antalya’da Anadolu’yu sırasıyla; ilk sayısı 8 Eylül
1922’de neşredilen “Antalya” gazetesi ile “Yeni İzmir”
(1922), “Tenvir” (1924), “Akdeniz” (1925), “Yeni Türkiye” (1926), “Resmi Antalya” (1927) ve “Zümrütova”
(1927) gazeteleri takip etti.
1920-1928 yılları arasında
yayımlanan bütün bu gazetelerin yanı sıra bu dönemde Antalya’da; “Yeni Hayat”
(1920), “Doğu” (1921) ve “Ticaret” (1928) mecmuaları da
neşredilmişti.
Antalya basın hayatının
bu ilk yıllarında gazete sütunlarında ağırlıklı olarak
Antalya’ya ilişkin haber ve
makaleler yer alıyordu. Ayrıca, ulusal ve uluslararası
siyaseti ilgilendiren meseleler de gazetelerin gündemini
oluşturan konular arasında
bulunuyordu. Bununla birlikte, özellikle 1925 yılından
sonra gazeteler sütunlarını
taşra havadislerine daha çok
ayırmış, bu tarihten itibaren

Antalya gazetelerinde çok
sayıda taşra haberine tesadüf etmek mümkün olmuştu. Bu dönemde Antalya gazetelerinde neşredilen taşra
havadisleri arasında İbradı
ve Ormana’nın özel bir yeri
vardı.

nin 19 Temmuz 1925 tarihli
nüshasında “İbradı’da Yekdiğerini Takip Eden Şayan-ı
Dikkat İki Hadise” başlıklı
havadiste ilk olarak 8 Temmuz Çarşamba gecesi çıkan
ve tüm İbradılıları korkutan
yangına değinilmiştir:

İBRADI HAVADİSLERİ

“8 Temmuz Çarşamba gecesi saat üç buçuk alaturkada
herkesin uykuya dalacağı bir
sırada Bala Mahallesi’nden
gelen bir ‘yangın var’ sedası
halkı heyecana düşürmüş ve
alelacele elbiselerini bile giymeye vakit bulamayan halk,
kimisi gecelik kimisi don gömlek ile akın akın yangın mahalline koşmuşlardır. Müteveffa
Ak Ahmedzade Tahir Efendi’ye
ait olan üç katlı muazzam
bir konak beş buçuğa kadar
devam eden kızıl alevler içinde
yanmıştır. Alet-i itfanın noksanlığına ve hasat mevsimi olmak dolayısıyla ahalinin tarlalarda bulunmasına rağmen
halkın yangın esnasında öteden beri gösterdikleri faaliyet
ve fedakârlık neticesi olarak
ittisalinde bulunan büyük bir
ahşap bina kurtarılmış ve ihtimal ki bütün bir mahallenin
kurtulmasına sebep olmuştur.
Çünkü bu evin ittisalinde pek

1925 ile alfabe reformunun yapıldığı 1928 yılı
arasında Antalya’da yayımlanmış gazetelerde çok sayıda İbradı haberine yer verilmiştir. Gazetelerin “özel
muhabirleri”
(muhbirleri
veya muhabir-i mahsusaları) tarafından yayına hazırlanan bu haberlerde İbradı’nın sorunları ele alınmış,
haber değeri taşıyan önemli
olaylar hakkında Antalya
kamuoyu bilgilendirilmiştir.
Bu dönemde İbradı’da bir
gazete yayımlanmadığı akla
getirilecek olursa bu haberlerin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılır. Çünkü
söz konusu haberler 1920’li
yıllar İbradı’sının gündelik
hayatının en önemli tanığı
olmuş, İbradı tarihinin bir
dönemine ışık tutmuştur.
Örneğin Antalya gazetesi15
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çok ahşap binalar bulunmaktadır. Yangının müsebbibi içerisinde sakine ihtiyar bir kadın
olup dikkatsizlik neticesi olduğu anlaşılmıştır.”1
Gazetede aynı başlık altında duyurulan bir diğer
habere göre ise İbradılı bir
aile yedikleri tatar böreği
nedeniyle zehirlenmişti. Konuyla ilgili yazıda olayın ayrıntılarına değinilmiş, tüm
çabalara rağmen aile reisi
Hasan’ın
kurtarılamadığı
söylenmişti:

humun cenazesi Cumartesi sabahı büyük bir cemaatle gözyaşları arasında kaldırılmıştır.
Memleketin sevgili bir genci
olan hastaya acımayan yoktur. Zehrin ne olduğu henüz
anlaşılamamış ise de yemek
pişirilen suya yılanın zehrini
akıttığı rivayet edilmektedir.”2

Dönemin
gazetelerinde
yayımlanan
İbradı
havadislerinde, hava durumuyla ilgili haberler de
kendilerine geniş yer buluyordu. Örneğin 16 Ağustos
“10 Temmuz Cuma günü 1925 tarihli Antalya gazeİbradı’da müessif bir hadise tesinde yer alan bir haberde
vuku bulmuş ve vaka şu şekil- İbradı’da Ağustos ayının çok
de cereyan etmiştir: Ziraat ve sıcak geçtiği, uzun zamandır
bahçecilikle meşgul Ömeroğlu bu denli sıcaklara tesadüf
Hasan öğle yemeğinde ailesiy- edilmediği belirtilmişti:
“Eyyam-ı bahurun başınle birlikte pişirilen tatar böreğini yedikten on dakika sonra dan (Ağustos’un ilk haftası)
midelerinde müthiş ağrılar beri sıcaklar olanca kuvvetiyhissederek oldukları yere düş- le hükmünü icra etmekte olup
müşler. Bir iş için mezkûr eve hararet gölgede 33 dereceyi
gelen komşu kadın bunların bulmuştur. Dünkü 8 Ağustos’ta
sofra başında böyle serili va- ve eyyam-ı bahurun sonuncu
ziyetlerini görünce ne yapaca- gününe tesadüf eden Cumarğını şaşırmış ve derhal komşu- tesi günü ise hava birden bire
larını haberdar etmiş. Emekli tebdil etmiş, hatta gece üşüteaskeri hekim Tevfik Bey’in pek cek derecede süratli bir rüzgâr
büyük ihtimamlarıyla tedavi- esmiştir. Bugün gündüz termosine rağmen midesinin burkul- metre 21 dereceyi geçmemiştir.
duğunu ve ateşler içerisinde Bir haftadan beri devam eden
yandığını söyleyebilen Hasan böyle şiddetli sıcakların yayla
pek çok istifrağ ettiği halde olan bu memlekette birkaç semaalesef kurtulmamış gece nedir görülmediği söylenmeksaat bire kadar çırpındıktan tedir.”3
sonra ertesi gün terk-i hayat
Akdeniz gazetesinin 6
etmiştir. Aile efradından bu- Mart 1926 tarihli nüshasınlunan küçük bir kız çocuğu az da ise İbradı’da şiddetli bir
yediği için bir iki saat sonra kışın hüküm sürdüğü yakendine gelmiş ise de kadın zılmış, “havanın letafetine
halen kendisine gelemeyip acı- aldanıp çiçek açan badem
lar içerisinde çırpınmakta ve ağaçlarının çiçeklerine beş
ilaca devam etmektedir. Mer1) Antalya, 19 Temmuz 1341.

karış kar yağdığı” belirtilmişti. Ayrıca, şiddetli kış
sebebiyle posta ve telgraf işlemleri iki gün ertelenmişti.4

İBRADI’NIN YOL SORUNU
Bu dönemde gazetelerin
İbradı muhabirlerinin değindiği bir diğer önemli mesele ise İbradı’nın kadim yol
sorunuydu. 18 Mayıs 1927
tarihli Antalya gazetesinde
Esadzade Haşmet imzasıyla
kaleme alınan “İbradı Şosesi” başlıklı yazı İbradı için
bu sorunun ne kadar eski
ve önemli olduğuna tanıklık
yapıyordu. Bütün bir kasaba
halkı bu ezeli soruna bir çözüm bulmak için bir araya
gelmiş, muazzam bir dayanışma örneği göstermişti:

2) Antalya, 19 Temmuz 1341.

“Bir maarif memleketi olan
İbradı halkı bundan 35 sene
önce yaptıkları Beyşehir-İbradı şosesini Harb-i Umumi’nin
tesiri ile tamir edememeleri
yüzünden harap olan şoselerini tamir etmek ve yıkılan
birçok köprülerini yapmak için
aralarında bir ittifak yaparak
bütün İbradı halkı büyüklü
küçüklü, zengin fakir hepsi azmetmiş, bundan 10 gün mukaddem işe başladıkları halde
7 kilometre mesafede bunan
Söğütbeli’ne dünyada emsali
bulunmaz bir sa’y (çabalama)
ile varmışlardır. Geride 18 kilometre yol kalmıştır. Bu hayırlı işe bütün İbradı kadınları
da nakden muavenet etmektedirler. Her gün 30-35 amele çalışıyor. Ümit ediyorum ki
hükümetten de biraz muavenet görecek olurlarsa bu sene
otomobili İbradı’ya getireceklerdir.

3) Antalya, 16 Ağustos 1341.

4) Akdeniz, 6 Mart 1926.
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İbradı bağlık bahçelik
olması ve aynı zamanda
su ve havasının sağlamlığı
hasebi ile Anadolu’nun en
güzel
mahallerindendir.
Biçare halk şimdiye kadar
yolsuzluk yüzünden birçok

müşkülata uğruyor, bağ ve
bahçelerinde yetiştirdikleri
meyveleri harice sevk edemiyorlardı. Birçokları burada ucuz ucuz satıyor ve
birçokları da çürüyüp mahvoluyordu. Bu büyük işin

müteşebbislerine de İbradı
halkı alenen teşekkürü kendine bir vecibe addetmektedir. 12 Mayıs 1927-Esadzade Haşmet.”5
5) Antalya, 18 Mayıs 1927.

Eynif Yaylası ve
Ormana’nın Yurt Meselesi

1920

’li yıllarda İbradı’ya ilişkin gadan sonra Salur aşiretinin Manavgat’a
Antalya gazetelerinde ken- firar ettiği belirtilmişti. 1952 yılında
disine yer bulan bir diğer önemli mesele İçişleri Bakanlığı’nın duruma müdahale
ise Ormanalılar ile Salur aşireti arasın- etmesiyle sonlandırılabilen bu çatışmada çok uzun yıllardır devam eden “Yurt lara dair Akdeniz gazetesi editörünün
Kavgaları”ydı. Geçmişi oldukça eskilere yorumunda ise şunlar söylenmişti:
dayanan bu meselenin nedeni ise Eynif
“Aşiret olmakta ısrar eden Sarılar (SaOvası’na kimin tasarruf edeceğine iliş- lur) aşireti ile Ormana karyesi ahalisi
kin bir çekişmeydi. Arazinin kaynaştığı, arasında bu yurt yüzünden çıkan kavga
dağların birbirini takip ettiği bu coğ- her sene tekrar etmektedir. Yaylaya tesarafyada Eynif
hup iddia eden
Ovası, bölgenin
tarafların
bir
dağlı ve engebesene evvel mahli manzarasıyla
kemeye müratezat teşkil etcaat ettiklerini
tiği için kendibiliyoruz.
Bu
ne özgü yapısı
uzun zamanda
nedeniyle böldava halledilip
genin en önemli
taraflara hak ve
ziraat
merkehükm-i kanun
ziydi. Aynı zatebliğ edilmemanda
yayla
miş ise keyfiyet
olarak da kullamucib-i teessürnılan ova tüm
dür. Yok hükm-i
Ak Miyar - Eynif
bu
özellikleri
hâkimden sonra
nedeniyle hep ihtilaflara neden olmuştu da herhangi bir taraf barbarlık yoluna
ve bu ihtilafların bazen çatışmaya dönüş- sapmışsa iki defa tedibe hak kazanmıştüğü de varitti. Bu çatışmalarla ilgili Ak- lardır. Vilayetimizin mahalli dertleri
deniz gazetesinde neşredilen bir haber- arasında aşiret hayatı ve bunun gerek
de, Salur aşireti ile Ormanalılar arasında asayiş ve gerek iktisat noktasından yapyurt meselesinden dolayı 4 Mart 1926 tığı tahribat başta gelir. Valimiz Arif Bey
tarihinde Üzümcü mevkiinde vuku bulan Efendinin aşiret işleriyle de meşgul olakavgada bir kadının yaralandığına, bir cağı şüphesizdir.”1
eşek ile iki öküzün öldüğüne, yedi öküzün ise gasp edildiğine değinilmiş, kav- 1) Akdeniz, 6 Mart 1926.
17
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İbradı’nın Unulla (Ürünlü)
Köyünde Yeşeren Ulu Bir Çınar:

Ali Himmet Berki
(1882-1976)

Yrd. Doç. Dr. Muhammed
TANDOĞAN *

İ

slam, Osmanlı ve Türk
medeni hukuku sahalarındaki
çalışmalarıyla
tanınan Cumhuriyet dönemi hukukçularından Ali
Himmet Berki, II. Abdülhamid’in saltanatında -kendi
ifadesine göre - Demircizâde (Timurcuzâde) Kadı Osman Efendi’nin1 oğlu olup
26 Safer 1299 / 17 Ocak
1882’de babasının kadılık

1) İbradılı Osman Efendi, Ali Efendi’nin oğlu olup 1250/1835-36’da
İbradı’da doğmuştur. Kur’ân-ı Kerim ve tecvidi öğrendikten sonra
Simav, Sandıklı, Kuyucak ve Akşehir kazalarında Molla Cami’ye
kadar okumuş ve hicri 1274/185859’da İstanbul’da Cerrahpaşa’da
Cevherhan Sultan Medresesi’ne
dahil olmuş ve hicri 1280/186465’de icâzet almıştır. Aynı tarihte
imtihanla Muallimhâne-i Nüvvâba
girmiş ve hicri 1283/1867-68’de
mezun olmuştur. 34 yaşında hicri
1284/1868-69’da Ankara’ya bağlı
Beypazarı kazası niyâbetinde hâsılatla tayin edilmiştir. Ardından Menemen, Bayındır, Nazilli, Elbistan,
Akşehir ve Keşan kazaları niyâbetinde görev aldıktan sonra hicri
1306/1890-91’de Karaisalı kazası
naibi olmuştur. Receb 1310/189495’te Çorum naibi olmuştur. Detaylı bilgi için bkz. Sadık Albayrak,
Son Devir Osmanlı Uleması, C. IV,
İstanbul 1996, s. 160.

yaptığı Elbistan’da doğdu.2
Resmi belgelerde doğum tarihi hicri 1301 (1884) olarak
belirtilmekteyse de Berki
kendi doğum tarihi olarak
hicri 1299 yılını vermektedir.3 Aslen İbradı/Unulla
köyündendir. İlköğrenime
köyünde başlamış ve babasının vazifeli olduğu Çorum’da devam etmiştir.
Daha sonra 1875’te kurulan
İbradı Rüşdiyesi’nde dört yıl
tahsilini sürdürmüştür. Buradan icâzetnâmesini almış
olmasına rağmen kaybolunca İstanbul’a gitmiş ve Fatih dersiamlarından Tokatlı
Mehmed Şakir Efendi’den
ders okuyarak icazet aldı
(Receb 1327/Temmuz 1909).
Ayrıca Medresetü’l-Kudât’ı
26 Ağustos 1909 tarihinde
birincilikle bitirdiği kaydedilse de mezuniyet tarihi
dikkate alındığında Ber2) Ali Himmet Efendi’nin ismi, Elbistan’da medfûn bulunan velilerden
Himmet Baba’nın ismine izafeten
verilmiştir. Bkz. Haydar Akdemir,
Son Devir Osmanlı’da İbradı Uleması, İbradı Belediyesi Kültür Yayınları, Nu: 2, Antalya 2015, s. 80.
3) Mecelle, ‘Mukaddime [Ekmeleddin
İnsanoğlu’nun]’, s. XV.
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ki’nin, aslında Süleymaniye’de bulunan ve görevi kadı
yetiştirmek olan Mekteb-i
Nüvvâb’dan mezun olduğu
anlaşılmaktadır.4 İlk olarak
Meşihat-ı İslamiyye Dairesi Fetvahanesi’nde İ‘lamât
Odası Katipliği’ne (1909),
kısa bir süre sonra yine
İ‘lamât Odası memur yardımcılığına, 18 Eylül 1911
tarihinde de müsevvidliğe tayin edildi. Ali Himmet
1913’te ilave bir memuriyet
olarak Medresetü’l-Kudat’ın
ahkamü’l-arazi hocalığına
getirildi. Türkçe ve Arapça’yı
çok iyi yazar ve konuşurdu.
Bu arada hocası Tokatlı Kemerlizâde Mehmed Şâkir
Efendi’nin kızı Ayşe Hanım
ile evlendi.
Nisan 1914’te Tokat, Eylül 1915’te Amasya, 6 yıl
sonra tekrar Tokat ve Eylül
1922’de de Ankara merkez
kadılıklarına tayin edildi.
Bu vazifeden istifası üzerine
Mayıs 1923’te Şer’iyye ve
Evkaf
Vekaleti
Hey’et-i
4) Ali Himmet Berki Dosyası, İstanbul
Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Arşivi, Ulema Sicil Defteri, nr. 4, vr.
265a-b; İlmiye Salnamesi, s. 726.
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İftaiyye azalığına getirildi.
Aralık 1923’ten itibaren ek
görev olarak Şurâ-yı Evkâf
Reisliği’ne getirilmiş fakat
bu unvanı, Şer’iyye ve Evkaf
Vekaleti’nin ilgası ve yerine
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
kurulmasıyla “Hey’et-i Müşavere Azası” olmuştur. Bu
görevinden de istifa eden
Berki, 1340’ta (1921-22) İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi İkinci Reisliği’ne,
Haziran 1925’te ise birinci
reisliğe tayin edildi. Temmuz 1925’te o zaman Eskişehir’de bulunan Temyiz
Mahkemesi’ne5 üye ve ardından da İkinci Hukuk Dairesi’ne başkan oldu. 5 Haziran 1950 tarihinde emekli
oluncaya kadar bu görevde
kalan Ali Himmet Berki6,
üç defa ertelendikten sonra
kendi talebi üzerine emekli
olduktan sonraki döneminde
de ilmi ve mesleki faaliyetlerini sürdürmüş ve 1951’de
Kahire’yi ziyaret etmiştir.
24 Mayıs 1976 tarihinde ve5) Bu devlet kurumu, daha sonra Yargıtay adını alacaktır. Bkz. http://
www.yargitay.gov.tr/tarihce_dktb/
tarihce_dktb_2hd.php
6) Necip Fazıl Kısakürek’e göre; “Ali
Himmet Berki, İslâmî esaslara son
derece vâkıf ve Temyiz [Yargıtay]
azası olarak bütün medenî kanun maddelerini, “İslâm fıkhında
muhakeme ederek medenî kanun
maddelerinde bu hükme uygun
madde bularak hüküm verilmesi
gerektiği yolunda düşünen bir hâkim” idi. “Ali Himmet Berki’nin
torunu Kamil Eşfak Berki’nin İbrahim Eken ile yaptığı röportajdan
bir kesit”, Yedi İklim Dergisi, Necip
Fazıl Özel Sayısı, 2005, İlgili link:
http://n-f-k.com/hatiralar-ve-hayatindaki-diger-kisiler/ustad-ve-ali-himmet-berki?print=pdf, Erişim
tarihi: 28.07.2016.

Ali Himmet
Berki
(1882-1976)

fat etmiştir.7 Vasiyeti gereği doğduğu köye götürülüp
babasının yanına defnedilmiştir. Ali Himmet Berki’nin
üçü erkek, üçü kız altı çocuğu olmuştur. Oğullarından
ikisi hukuk profesörü (Osman Fazıl Berki, Mehmet
Şakir Berki), biri de hâkim
(Sadettin Berki) olarak vazife görmüşlerdir. Kızları ise
Hundî İzgü, Sâdiye Berki ve
Sabahat Yalçınkaya’dır. Tahsile büyük önem verdiği için
kız ve erkek çocuklarının
tamamını okutmuştur. Günümüzde torunlarından hayatta olan Hüseyin Himmet
Berki, Yalova’da; Ömer Berki
7) Ali Himmet Berki, İslâm Hukukunda Feraiz ve İntikal, (İrfan Yücel’in
Önsözü), Sadeleştiren. İrfan Yücel,
Ankara 1985, s. 10; Esad Konyalı,
“Ali Himmet Berki”, Teklif, S. 29,
İstanbul 1990, s. 41; Şakir Berki,
“Ali Himmet Berki”, TDV DİA,
C. V, İstanbul 1992, s. 509; Ahmet
Hamdi Furat, Ali Himmet Berki (1882-1976) (Hayatı, Eserleri,
İslâm Hukuku’na Katkısı), İslam
Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 6,
2005, s. 503-505.

19

Ankara’da ikamet etmektedir.
Ali Himmet Berki’nin
ilmi hayatında imparatorluktan Cumhuriyet’e geçiş
döneminde yetişmiş olmanın ve bu dönemin imkânlarından
faydalanmanın
büyük rolü olmuştur. Ali
Himmet Bey, kendi döneminde pek ilgi gösterilmeyen konulara el atmış, bu
alanlarda faydalı eserler
meydana getirmiştir. Gerek hâkimlik görevinde
gerekse ilmi çalışmalarında
dikkatli ve titiz bir araştırmacı olmaya özen göstermiş, çevresinde yetişmekte
olan hukukçulara da bunu
aşılamaya çalışmıştır. Ali
Himmet Berki hukukçuluğunun yanı sıra tıp, tarih
ve edebiyata, bu arada
Şeyh Sâdi-i Şirâzî, Hâfız ve
Molla Câmî yanında Fars
edebiyatına da ilgi duymuştur. Özellikle Selçuklu
ve Osmanlı Türklerinin
devlet teşkilatına, devlet
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Ali Himmet Berki'nin Osmanlı Türkçesi'yle yazılmış master muadili diploması.
Torunu Ömer Berki Özel Arşivi
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işlerindeki
nizam
ve
ciddiyetlerine hayranlığını
her zaman dile getirmiştir.
Ankara’da bulunduğu dönemlerde Mehmed Akif ve
Mısır’dan geldikten sonra
Mısır/el-Ezher diplomasını
kabul ettirmekte epeyi zorlanan Prof. Dr. Ali Özek’le8
ve kısa bir süre kaldığı Mısır’da da Akif’in yakın dostu Yozgatlı Mehmed İhsan
Efendi9 ile tanışmış, onlarla
köklü bir dostluk kurmuştur.
Ali Himmet Berki’yi yakından veya uzaktan tanıyanlar, onun üstün ahlak
ve faziletlerinden övgüyle
bahsetmiş ve şahsiyetindeki Müslüman Türk kimliğini, Osmanlı Beyefendisine
has ruh ve asaletini, ilmin
haysiyet ve vakarını, dinin
emrettiği tevazuu adeta
yaşattığına şahit olmuşlar.
Dolayısıyla bu değerli zatın
nev-i şahsına münhasır bu
üstün meziyetleri karşısında hayranlıklarını gizleyememişlerdir ki haddizatında
hukuk alanında da ülkemizin, her zaman iftiharla yâd
edeceği bir değerdir.

•

•

•

•
•

ESERLERİ
Ali Himmet Berki’nin yayımlanmış eserleri şunlardır:
• Fâzılın Galatât Defteri
(Samsun 1338). Yeni
harflerin kabulünden
önce yazılan ve müellifin
8) Prof. Dr. Ali Özek Mısır/el-Ezher
diplomasının denkliğini, Ankara’nın nüfuzu güçlü hukukçularından Ali Himmet Berki’nin yardım
ve desteğiyle alabilmiştir. Ali Özek
ile Özel Röportaj, 23.07.2016.
9) Bu zât, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun
babasıdır.

•

• İslâm Hukukunda
oğlunun adını taşıyan
bu eser konuşma ve yazı
Ferâiz ve İntikal (Ankara
dilindeki yanlışlardan
1954).
bahseder.
• Sular Hukuku, Eski ve
Eski Hadiselerde Tatbiki
Yeni Hükümlere Göre
Lazım Gelen İrs ve
(Sedat Çumralı ile birlikte,
İntikal (Ankara 1938)
Ankara 1959).
Vakıflar (I-II, İstanbul
• Mecelle (metin kontrolü ve
1940; Ankara 1950; Ayrıca I,
lügatçe, Ankara 1959; İstanİstanbul 1946).
bul 1979).
Miras ve Tatbikatı. Eski
• Hatemül-Enbiya Hazreti
ve bugünkü hukuktaki
Muhammed ve Hayatı
hükümleri inceler (İstanbul
(Osman Keskioğlu ile birlik1947; Ankara 1951, 1963).
te, 1. Kitap, Ankara 1959; 2.
Kitap, Ankara 1960).
Hukuk Mantığı ve Tefsir
(Ankara 1948).
• Vasiyet ve Ölüme Bağlı Tasarruflar (Ankara
Büyük Türk Hükümdarı
1961).
İstanbul Fatihi Sultan
Mehmed Han ve Adalet
• İslâm’da Kaza, Hüküm
Hayatı (İstanbul 1953).
ve Hâkimlik ve Tevâbii
İstanbul’un fethinin 500.
(Ankara 1962).
yıl dönümü münasebetiyle • Vakıflara Dair Yazılan
yazılan bu eser Mısır’da
Eserlerle Vakfiye ve
tanıştığı Mehmed İhsan
Benzeri Vesikalarda GeEfendi (Ekmeleddin
çen Istılah ve Terimler
İhsanoğlu’nun babası)
(Ankara 1966).
tarafından el-Âhilü’l• Ahlaka Ait 239 Hadis
‘Osmanî Ebü’l-Feth
(tercüme ve izah, Ankara
es-Sultan Muhammed
1968). Eserin ikinci baskısı
es-Sânî, Fâtihu’l250 hadis başlığı altında
Kostantiniyye ve’lyapılmıştır (Ankara 1970).
hayatühü’l-‘adliyye adıyla
Arapça’ya çevrilmiştir
* İstanbul Medeniyet
Üniversitesi, Siyasal Bilgiler
(Kahire 1953).
Fakültesi, Uluslararası İlişkiler,
Tasarruf Hukuku BakıSiyasi Tarih Anabilim Dalı,
mından Dalyan ve Voli
tandoganmuhammed@gmail.
(Ankara 1953).
com
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Maşat Eski İlkokulu

Orda Bir Okul Var Uzakta
Ahmet OLGUN

T

ürkiye’mizin karanlık
yıllarıydı. Memlekette can güvenliğinin
kalmadığı, ölümün kol gezdiği, sabah evden çıktığında eve dönüp dönemeyeceğinin belli olmadığı yıllar.
Herkes bir birine düşmüştü,
babanın oğula, oğulun babaya kafa tuttuğu yıllar. Bu
hengâme içinde memurlar
da iki taraftan birini tercih
etmeye zorlanmıştı. Sık sık
hükümetler değişmiş, her
gelen kendi yandaşı olduğuna inandıklarını iş başına getirirken diğer grubu
sürgünlere yollar olmuştu.
Yani olaylı ve sancılı geçen
1970’li yıllar…

Ben de bu kargaşa içinde soluğu İbradı’nın Maşat
Mahallesi İlkokulu’nda almıştım. İbradı’nın kuzeyinde, dağların arasında, sakin
bir yayla mahallesiydi. Köye
atandığımızı duyan köylü
kadınları
toplanıverdiler.
Okulu, lojmanı yıkadılar,
temizlediler. Okulu eğitim,
öğretime hazırladılar. Bir
araba garajı yaptılar. Okul
tek sınıflı, 18 öğrencisi olan
bir okuldu. Keyifle çalışıyordum. Köylü bizi yere göğe
sığdıramıyor, çok seviyorlardı. Biz de onları. Akşam
oturmasına geliyorlar, biz
de onlara gidiyorduk. Bu
okula şimdiye kadar bizim
22

gibi evli, çocuğu olan ve tecrübeli birisinin gelmediğini
ifade ediyorlardı. Gelenlerin
bir yılı doldurmadan, kendilerini tanımadan gittiklerini
belirtiyorlardı.
Mahallenin gençlerinin
hepsi İstanbul’da çalışırlar.
Köyde yaşlılar, çocuklar, bir
de davarcılık ile uğraşanlar
kalmaktadır. Köyün hepsi
İstanbul’daki akrabalarının
hasreti ile İstanbul’dakiler
de köy hasreti ile yanıp tutuşurlardı. Onun için genç
kızlar evlenme çağını İstanbul’da geçirir. Hayata ve evliliğe hazırlansın, bir şeyler
öğrensin diye. Bir de köyün
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İbradılı bir kadın tedavi
olmak için İstanbul’a damadının yanına gider. Orada
gelini doktora götürürken
trafik kazasında ölür. Cenazeyi yataklamak için İbradı’ya getirdiler. Getiren şoför
Ormana ve İbradı’dan her
de Maşatlı Taşlıoğlu’nun
hafta İstanbul’a bir otobüs
oğlu. Akşam orada toplankalkar. Onun için buraların
dık. Hoşbeşten sonra bana:
irtibatı Antalya’dan daha
Hoca köyde ne var yok,
çok İstanbul ile sağlanır.
Çünkü orada herkesin bir dedi. Ben de:
yakını vardır. Hasta olanlar - Bu akşam köyün haberlerini
daha çok İstanbul’da tedavi
yazayım. Yarın sana vereyim. Götür oradaki Maşatlıolurlar.
gençleri onu İstanbul’da
görsün beğensin ve evlensinler diye. Yani İstanbul bir
eğitim yeri olarak görülür.
Genellikle de aynı köyden
evlenirler.

lara okuyuver, dedim.
- Olur, Hocam dedi.
İşte o akşam evlerimize
dağıldıktan sonra köydeki
olayları, haberleri şiir şeklinde aşağıdaki gibi yazıp,
bir mektup zarfına koyduktan sonra sabahleyin verdim. Sonra da:
- Varınca okuyuver. Herkese
haber var, dedim.
Adam alıp gitti. Takvimler 10.02.1980 tarihini gösteriyordu.

DUYDUN MU?
Dinleyin Maşat’ın garip halini
Bu yıl çok kar yağdı duydun mu?
Dul ebenin eski evini
Yine rüzgâr soydu. Duydun mu?

Yol kapandı kaldık burda
Mevlam bizi koyma darda
Bizde sığır sıpa nerde?
Eşeklerin samanı bitti, duydun mu?

Fadime’nin keçisi bıraktı.
Yirik Mehmet’in atı yattı.
Karnına bir kazık battı.
Etini köpekler yedi, duydun mu?

Süleyman’dan bize haber
Sardı hepimizi keder.
Üç aydır orada n’ider?
Burada kızı ağlar duydun mu?

Erkan doğdu bu yıl kuzular.
Alnımızda kara yazılar.
Taşlıoğlu’nun dişleri sızılar.
Maşat’ı iki dişçi soydu, duydun mu?

Duman elma ağacını sardı.
Sürüyü canavar kırdı.
Her yer diz boyu kardı.
Ramazan çok ağladı, duydun mu?

Hoca dişini çektirdi.
Havva damak yaptırdı.
İbrahim paraları kaptırdı.
Hep dişleri yozladık, duydun mu?

Köyde koca karılar.
Yolcu yolunu yarılar.
Çok üşüyor sarılar.
Burası çok soğuk oldu, duydun mu?

Yazın ölmüş kediler.
Ölen ineği yediler.
Ciğerinde tel varmış, dediler.
Happa’ya yazık oldu, duydun mu?

Asker ava gitti.
Bu işler bize yetti.
Ömrümüz takatımız bitti.
Selime keyifsiz oldu, duydun mu?

Ak Mehmet İbradı’dan geldi.
Tilki kümesleri deldi.
Sedefli, ağaçları beldi.
Beş tavuktan olduk, duydun mu?

Mağrıp görünmez oldu.
Kuyular su ile doldu.
İşlerimiz Allah’a kaldı.
Ali Osman bacağını kesti, duydun mu?
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Kar kapladı burayı.
Bulduk yitenleri arayı arayı.
Düşünürüz durmadan parayı.
İşlerimiz kötü gitti, duydun mu?

Gençler baksın bizleri.
Çorap örüyor kızları.
Buraya gelir yazları.
Kışları da bekleriz, duydun mu?

Kendim burda gönlüm İstanbul’da
Maşatlılar orda ne halde
Bu yılda burda kal da
Toru çekmesini öğren, duydun mu?

Dağdelen’i öldü sandık.
Hemen İbradı’ya vardık.
Telle iyi haberini aldık.
Kemâl kalpten gide yazdı, duydun mu?

Asker Mustafa hemen yatır.
İsmail dede camdan bakar
İhtiyarlar yürek yakar.
Bize yardım edin, duydun mu?

Gostak ziyaretten gitti.
Yolda karlara battı.
Koyunlar kuzuladı bitti.
Yirik Mehmet Baytar oldu, duydun mu?

Cebeş Mehmet doruya gitti.
Su yoldan dereye aktı.
Emek çulunu yaktı.
Ateşimiz sönmez oldu, duydun mu?

Yoldan taşları kaldırdık.
Camiyi çimento ile doldurduk.
Sonra taş olarak bulduk.
Odayı tamir ettik, duydun mu?

Teke kahvehane açtı
Damadı burdan kaçtı.
Oğlanın feleği şaştı.
Şimdi iyi oldular, duydun mu?

Çocuklar topu kapar.
Şükrü Amca çelki yapar.
Sıddıka ile kocası hasta yatar.
Bu sene Maşat’a bir hal oldu, duydun mu?

Öğretmen İbradı’ya vardı.
İki kilo kestane aldı.
Yemek için eve geldi.
Kestane ağzında patladı, duydun mu?

Ocakta bulgur kaynıyor.
Maşatlılar defle oynuyor.
Happa ineğine ağlıyor.
Bu yıl bize kıran girdi, duydun mu?

Koca Rıza hasta olmuş.
Fatma ana bir köpek bulmuş.
Petir Osman dağda kalmış.
Çobanların hali yaman oldu, duydun mu?

İbrahim bir arsa aldı.
Mehmet İbradı’da kaldı.
Buzdan ihtiyarlar kaydı.
Nevse’nin kolu çıktı, duydun mu?

Taşlıoğlu iki tavşan tuttu.
Asker Ali geriden baktı.
Saniye’nin parmağı çıktı.
Bu yıl çok acı çektik, duydun mu?

Tavuğa keçiye baktık.
Yemini samanını döktük.
Kestik etini size kattık.
Hepinize afiyet olsun, duydun mu?

Bir günde yolu yaptık.
Her tarafına baktık.
Görenci alanına saptık.
Gelirken dövüş ettik, duydun mu?

Gider gider yine gelirim.
Maşatlıları candan severim.
Sizi üzdüm ise özür dilerim.
Köye yazar öğretmen geldi, duydun mu?

Aldırma Ömer amca aldırma.
Fatma ebeyi erken kaldırma.
Bizi bu haberlerle kandırma.
Mısırda Sağır Sultan duydu, duydun mu?

Ahmet Olgun yeter söyleme.
Çocuklarla gönlün eğleme 		
Bildiklerini söyle siğleme.
İçinizden bir öğretmen geldi, duydun mu?
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Bir ay kadar sonra bir Cuolur, dedim. Ondan ısmarlıyorum, dedi.
martesi günü İbradı’ya indim. Kahvehaneye vardım. - Olur öyleyse, dedim. Kolayı
Bana tanımadığım bir adam;
ısmarladı. İçerken:
- Sen Maşat’ın öğretmeni mi- Taşlıoğlu’nun oğlu İstanbul’a
sin? diye sordu.
varınca akşam, orada bu- Evet, dedim.
- Gel sana bir kola ısmarlayacağım.
- Niye? Sen beni nerden tanıyorsun? diye sorduğumda:
- Seni İstanbul’da İbradılı,
Maşatlı olup ta tanımayan
mı var? Oraya bir ferman
yazmış göndermişsin. Herkesin ağzında, ezberlemişler.
Onun için bana tembih ettiler. Varınca bu öğretmene
bir kola ısmarla bizim teşekkürümüz için dediler. Ben de

lunan tüm İbradılılar onun
evinde toplandık. Hepimiz
buradan anne, baba ve yakınlarımızdan haber soruyorduk. O da;
"Bizim köye bir ufak tefek bir
öğretmen gelmiş. Geleceğimde bana bir mektup verdi.
Köydeki haberleri buraya
yazdım. Gidince oradakilere
okuyuver, dedi. Cebinden
mektubu çıkardı. Bizim buralı bir edebiyat öğretmeni
okumaya başladı. Can kulağımızla dinledik. Ne o haber-

ler? Herkesin annesinden,
babasından; akrabasından
haberler varmış. Pek hoşumuza gitti. Dinleyen herkes
ağladı. Hatta bunlardan Kemal ile ilgili kısım okununca
Kemal’in kızı “Babamda kalp
hastalığı varmış,” diye bastı çığlığı. Hoca sonra iyice
açıkladı da durdurabildik;
ama yine köydeki haberleri
istiyorlar, seni çok sevdiler,
dedi.
Biz konuşurken başka
adamlar da geldi. Biraz daha
sohbetten sonra müsaade
alıp oradan ayrıldım.
Aradan bir ay geçtikten
sonra aşağıdaki ikinci mektubu yazıp İstanbul’a gönderdim.

HABERİN VAR MI?
Birinci mektupta haberleri
Yazdım, haberin var mı?
Başımıza gelen kederleri
Veriyorum, haberin var mı?

Dişleri sandığa koyduk.
Bu yıl soğuğa doyduk.
Günleri bir saydık.
Bahar gelmedi, haberin var mı?

Yaz gelsin diye bekledik.
Gününe gün ekledik.
Odunu dağdan topladık.
Sobalar delindi, haberin var mı?

Dizlerimiz dolu sızı.
Alnımızda kara yazı.
Üzmek istemeyiz sizi.
Buna dayanamadık, haberin var mı?

Kar kalkmadı daha
Bakamadık hiç bağa.
Soğuktan gidemedik dağa
Abalarımız eskidi, haberin var mı?

Mustafa buraya gelmiş.
Sizlerden haber vermiş.
Sedefli Osman odunu belmiş.
Alaflar kalmadı, haberin var mı?

Süleyman İbradı’ya yattı.
Kardan ekinler battı.
Tilkiyi Yirik Mehmet tuttu.
Tavuklar yumurtladı, haberin var mı?

Şükrü İstanbul’a gitti.
Ramazan evini işletti.
Hasretlikten ömrümüz bitti.
Sizleri çok özledik, haberin var mı?

Happa Ana hasta yatar.
Çuvaldızı çula batır.
Emek çulu bize getir.
Yırtıkları yamadık, haberin var mı?

Bulgurumuz kaynadı pişti.
Kâzım eşekten düştü.
Her yer yamyaştı.
Çamura battı, haberin var mı?
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İs doldurdu bacayı
Zeki ile Mustafa aramış hocayı.
Ali Osman’ın bacağı,
İyi oldu haberin var mı?

Dağdelen Antalya’ya gitti.
Happa yatağına yattı.
Kemâl belaya çattı.
İbradı’ya ev yapacak, haberin var mı?

Maşat’ta kimse kalmıyor.
İnekler danasını almıyor.
Sizden haber gelmiyor.
Ciğerimize taş soktuk, haberin var mı?

Durmuş ambar çatar.
Petir Osman keçi satar.
İbrahim serpme yapar.
Çivimiz bitti, haberin var mı?

Taşlıoğlu eşek çaktı.
Şükrü’nün gözüne çöp battı.
Happa bacasını yaktı.
Yollar çamur haberin var mı?

Öğretmeni iki ettik.
Eskisine yandan baktık.
Hoca’nın ateşini yaktık.
Başımıza gelenden, haberin var mı?

Sizden gelmedi cevap.
Hayır eden alır sevap.
Alanya da bize de sap.
Bekliyorum, haberin var mı?

Ben gideceğim burdan.
Yeni öğretmen Aydın’dan.
Sizleri severiz candan.
Şekerden çaydan haberin var mı?
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Maşat Sakinleri
Fotoğraf: Bülent Ülker

Daha sonra bana Milli Eğitim Müdürlüğünden
bir yazı geldi. Bu yazıda atamamın haksız yere
yapılmış olduğunu bildiriyor, ardından istediğim yere atamamın yapılabileceğini söylüyordu. Bunun üzerine Alanya’ya atanmayı istedim.
Atamam yapıldı. Yerime de yeni bir öğretmen
atandı.
İkinci mektuptan sonra ben oradan ayrıldım.
O köyle haberleşmemize ara verdik. Dört beş yıl
sonra bir Ramazan Bayramı arifesiydi. Beyrebucak kasabasında karpuz satarken hızla bir minibüs geçti ortalığı toza dumana katarak. Sonra az
ileriden dönüp geldi. İçinden inen Taşlıoğlu’nun
oğluydu. Şu benim İstanbul’a mektup gönderdiğim adam. Gelen bana sarıldı, öptü. Ben bu tanımadığım adamları ikişer kere öptüm. Sonra da,
hanımlarla tokalaştık. Beni bilhassa bayanlar
aşağıdan yukarıya süzdüler.
Bakamadım Maşat’ın karına
Dayanılmaz ana baba zarına
Varırım bir gün yanına
Bekle geliyor, haberin var mı?
Maşatlılar bize dargın.
Selime ise çok yorgun.
İbrahim işe çok sargın
Arkadaşlık bitmedi, haberin var mı?
Ormancı gelir köye bazı
Koyun kuzu bekler yazı
Bir gün büyür oğlu kızı
Torular büyüdü, haberin var mı?

- Arkadaşlar beni nerden tanıyorsunuz? diye
sorduğumda:
- Seni mektuplarından tanıyoruz. Sen bizim
duygularımızı seslendiren öğretmensin. Biz seni
hiç unutmadık. İstanbul’da her toplantımızda
senin mektuplarını okur, seni anarız, dediler.
Öteden beriden biraz sohbet ettikten sonra:
- Döndürün şu minibüsün arkasını, dedim.
Döndürdüler, köyde bulunan herkese birer karpuz atarak: Şu Happa’ya, şu Taşlıoğlu’na, şu İbrahim’e … diye karpuzları arabaya yükledik.
Bayanlar;
- Sen düşündüğümüzden de büyükmüşsün,
cömertmişsin de. Onları uğurladım.

Evlerimizde var sandık.
Ahmet Olgun kalır sandık.
Haydi benden Allahaısmarladık.
Artık gidiyorum, haberin var mı?

Orda bir okul var uzakta. Şimdi o okul, oradaki insanlar benim geçmiş yaşantılarımın bir
anısı olarak yaşıyor. Gelmesek te, gitmesek te.
Orda bir okul var uzakta.

(04.03.1981)

Benim gönlümde onlar, onların gönlünde
ben…
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Gembos Ovası’nda
Bir Leylek
Fatma Gülsima
AĞILDERE BAYKAL

B

u leyleği, 2015 ilkbaharında Gembos Ovasında görüp fotoğraflamıştım. Sonra atölyemde
bir suluboya çalışmasına
dönüştürdüm.
Leylekler,
yeni gelmişlerdi, birkaç tane
vardı sadece.
Çocukluğumuzda ilkbaharda seyahat ederken, babam merhum Yusuf Hayrettin Ağıldere, leyleklere
ilgimizi çekerdi ve “bakalım
bu yıl leyleği havada mı
yoksa karada mı göreceğiz
ilk defa?” diye sorardı. Havada görürsek, o yıl çok seyahat edeceğimiz anlamına
gelirdi ve pek sevinirdik.
Geçtiğimiz bahar, ilk leyleği havada görmüştüm,
gerçekten de çok seyahat
ettik. Yolculuklarımızdan birisini Ankara’dan İbradı’ya
gelirken genellikle tercih
ettiğimiz Beyşehir yolu üzerinden yaptık ve Gembos
Ovasından geldik. İşte, tüm
biyolojik çeşitliliğinin yanı
sıra kuş çeşitliliği bakımından da zengin olan İbradı
yöremizin ilkbahar leyleklerinden birisi de böylece resimlendi.
Gembos’u özellikle çok

severim. Bu güzel ovayı ilk
görüşüm çok heyecan verici bir şekilde olmuştu. 1970
veya 1971 olmalı. Konya’da
yaşıyorduk o yıllarda. O yazın sonuna doğru, İbradı’ya
arabamızla Beyşehir üzerinden geliyorduk. Annem,
babam, kardeşlerim ve ben.
Beyşehir’den İbradı’ya ise,
bizi Gembos üzerinden getirmek ve orayı bize tanıtmak istedi babam. Fakat o
yıllarda yol yoktu oralarda.
Gembos Ovasından su çekilmiş, iri taş ve kayacıklar
kalmıştı. Tam ortadan da
tekerlek izleri üzerinden geçilebiliyordu. ‘Otomobilimizin bu tekerlek izleri üzerinden gitmesine imkân yoktu.

luk oldu! Her bir anı hafızamdadır.
Hafif korkuyla karışık duygular içinde,
etrafımdaki ıssızlığa uzun
uzun bakıp hafızama yerleştirmişim. Gembos Ovası… Issız, taşlık, yapayalnız… Ama
çok geniş, ferah, güzel… Dağların biçimleri, ışık, parlak
güneş, sessizlik içinde her
sarsıntıda bizim küçük çığlıklarımız… Tekrar tekrar bu
güzel ovadan seyahat ederek İbradı’ya gelme isteğim
bu seyahatte oluştu galiba.

İbradı’ya
geldiğimizde
ise, dedemin Orta Mahalledeki eski evinin yanında
bulunan arsaya yaptırmış
olduğumuz
babaannemin
evinin önündeki tepeciğe
Babam bir çözüm bul- yanaştı Hüseyin Amca’nın
muştu. İbradı’dan sevgili kamyonu ve bizi orada evin
Hüseyin Yörür kamyonuyla önüne indirdi.
geldi Beyşehir’e. Bir tepeciBen bu yolculuğu hep
ğin üzerine bizim arabayı çı- “Gembos Yolculuğu” olarak
kardılar, aşağıya da Hüseyin hatırlarım. Mümkün olan
Amca kamyonuyla yanaştı. her fırsatta buradan geçeOtomobili kamyona yükle- rek İbradı’ya gelmek ve hem
diler. Sıkı sıkıya da halatlar- eski bir yolculuğu hatırlala bağladılar! Annem ve ba- mak hem de ovaya olan haybam öne Hüseyin Amca’nın ranlığımı tazelemek isterim.
yanına oturdular, biz çocuk- • h t t p : / / a r t f r o m g u l s i m a .
lar da arkaya arabanın içine.
blogspot.com.tr/2015/05/
Pek heyecanlı bir yolcu29
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İbradı Birleşme ve Yardımlaşma Derneği'nin 12 Mart 1951 tarihinde Ankara'da
Namık Kemal Okulu'nda yapılan ilk Genel Kurul Toplantısı hatırası.

İbradılılık Ruhu
Sami DEMİRCİOĞLU

B

öyle bir başlığı atmamın ve içini doldurmaya çalışmamın
amacı, ülkemizin içinde bulunduğu süreçte yazdıklarımın bizlere katkı sağlayabileceğini düşünmemdendir.
Öncelikle binlerce yıllık bir
süreçte İbradı’da kadim bir
kültür oluşmuştur. Farklı
kültürlerle etkileşim olmuş
ve bu kültürlerin hepsi İbradı’da hoşgörü içerisinde yaşanmıştır.

Osmanlı döneminde İbradı
bir ilim ve kültür merkezi
haline gelmiştir. Osmanlı’da
ilk
rüştiye
mektebinin
açıldığı yerlerden birisi
İbradı’dır. İbradı’da birden
fazla
medrese
hizmet
vermiş, İbradı mekteb-i
kuzzat’ın (bugünkü anlamda
hukuk fakültesi) açıldığı ilk
yerlerden birisi olmuştur.
Bunun sonucunda da birçok
kadı ve hukukçu İbradı’dan
yetişmiştir. İbradı’dan çok
İbradı ve İbradılılar tarihi sayıda din adamı da yetişmiş
boyunca devletine milletine ve çok sayıda İbradılı şeyhü’l
hizmet etmiştir. Özellikle islam olmuştur. İbradılılar
İbradılılık ruhu;
• Okuyup, aydınlanıp insanlığa faydalı
olabilmektir,
• Her türlü fikre saygılı olabilmektir,
• İnsan haklarına saygılı olabilmektir,
• Kadın erkek eşitliğine saygılı
olabilmektir,
• İnsan, hayvan ve doğa sevgisidir,

hukuk, siyaset, sanat ve
bilim gibi birçok alanda
başarılı olmuşlardır.
Cumhuriyetle
birlikte
İbradılılar Mustafa Kemal
Atatürk’ün açtığı çağdaşlaşma ve aydınlanma felsefesinin izinden gitmeye
devam etmişlerdir. Bu yolda da Prof. Dr. Muammer
Aksoy gibi değerli bir bilim
adamını şehit vermişlerdir.
Ama Mustafa Kemal’in, Muammer Aksoy’un izini takip
etmeyi hiçbir zaman bırakmamışlardır.

• Komşusu açken tok yatmamaktır,
• Tanımadığı insanlar için fedakârlık
yapabilmektir,
• Olayları; aklın, bilimin ve günün
koşullarına göre değerlendirebilmektir.
• Kısaca, İbradılılık; çağdaşlaşma ve
aydınlanma felsefesinin adıdır.
Hoşçakalın
30
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Arşivden Bir Belge
Serkan GEDİK
Hicri 14 L (Şevval) 1309
(Miladi: 12 Mayıs 1892)
Huzur-u Alî Sadaret Penahilerine

Günümüz Türkçesi:
Yüce Sadaret Huzurunda Hazır Olarak

İbradı’da muhterik olan acize hanelerinin inşaatına muavenet ve mekteb-i
rüşdiyenin ikmaline gayret etmiş olan ve
el-an samî ve akdamı görülen Tebaa-yı
Devlet-i Alîyeden Rum Milletinden Tekeli Oğlu Kosti Usta’nın taltifi hakkında
Konya Vilayetinden varid olunan tahrirat-ı melzume takdim kılınması ve suret-i iş’ara hazır. Muma ileyha beşinci
rütbeden bir kıta mecidiye nişanı ve nişan-ı itası münasip görülen icra-yı icabı
ve devlet-i raiyesi bulunması vecihinde
ol babda.1

İbradı’da yanmış olan evlerin inşasına yardımcı olan ve rüştiye mektebinin
tamamlanmasında gayret gösteren ve şu
anda yüksek kademelerde görülen Yüce
Osmanlı Tebaasından Rum Milletinden
Tekeli Pehlivan Oğlu Kosti Usta’nın taltifi hakkında Konya Vilayetinden gelen
gerekli resmi yazılar takdim edilerek
bildirmeye hazırdır. Yukarıda adı geçen
şahsa, beşinci rütbeden bir kıta mecidiye
nişanı2 verilmesi uygun görüldüğünden,
nişanın verilmesinde gereğinin devletin
idaresinde en uygun şekilde yapılması
hususundadır.

1) B.O.A. DH.MKT.79-1954, Lef.1. (14 L 1309 / 12
Mayıs 1892).

2) 1852-1922 yılları arasında verilen askeri ve kahramanlık nişanıdır.
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Sururi Paşa
(Çarşı-Orta)

Camii Kitabeleri
Serkan GEDİK
Sururi Paşa Camii’nde Muhterik olmuştu vaktiyle bu camii-i şerif
iki kitabe vardır. Ahd-i mes’üd Hamid Hanide oldu nevzpezir
Cami’nin giriş kapısı Ben de yazdım hak kelamıyla güher tarihini
üzerinde bulunan Hebbeza etti bina camii Sururi-i Vezir
kitabe, yandaki 1312 (1894-1895)
gibidir:
A’cezü’l-Ibad Ali Nazif
Günümüz Vaktiyle bu mübarek cami yanmış idi
Türkçesinde Sultan Abdülhamit Han’ın saadetli asrında yeniden yapıldı
karşılığı: Ben de dünya diliyle esas tarihini yazdım
Sururi Vezir camiyi yeniden inşa ettirdi.
1312 (1894-1895)
Kulların En Âcizi: Ali Nazif
32
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Bunların ikincisi,
yanda sunulan daha
önceki minareden
kaldığı tahmin edilen
kitabedir:

Zey’ hayrata himmet eyledi bir merd-i kâmil kim
Ona ihsan edilmiştir bu bir tevfik-i Mevlâdır
Ezan-ı her an okundukça bu cami-i muallâda
Ona ecr ü mesubat ilahi hep müheyyadır
Bu tarihim verir ruh-u Bilal’e lütfu şavk’ül hak
Hacı Emin Efendi bir minare yaptı ra’na.
1318 (1900-1901)

Günümüz Bu hayrata hizmet ettiği duyulan olgun insan her kim olursa
Türkçesinde Bu, Mevlâ’nın ona bağışladığı bir lütuftur
karşılığı: Bu ulu camide her ezan okunduğunda
Ona, karşılığında ilâhi mükâfatlar daima hazırdır
Bu verilen tarihime Bilal’e lütfedilen haktır.
Güzel minaresini Hacı Emin Efendi yapmıştır.
Hicri 1318 (Miladi 1900/1901)
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Ürünlü Köyü Aile ve
Evlilik Gelenekleri
Dr. Dilek METİN-SERT

S

ahip olduğu Düğmeli Evler gibi özel bir
mimarisi ile tanınan
Ürünlü halkının geçmiş yaşamının bir parçasına ışık
tutabilme amacında olan bu
çalışma, gündeliğin bilgisinin ‘olmayan belgelerden’
ziyade hâlâ hayatta olan
yaşlılardan elde edilebileceğine yönelik görüşten hareketle esas olarak sözlü anlatılara dayanmaktadır. Bu
çerçevede aşağıda ilk olarak
köyün tarihine ilişkin kısa
bilgi verilip ardından Ürünlü
Köyü’nün aile ve evlilik
geleneklerine ilişkin olarak
2010 yılında yapmış olduğumuz alan araştırmasının
sonuçları paylaşılacaktır.

dan adının Unulla olduğunu
bilinmektedir. Cumhuriyetle
birlikte Ürünlü olarak değiştirilen bu ismin kökeninde
köyün yaşlılarından edinilen bilgiler ışığında Avunullah Efendi adında biri
bulunmaktadır. Anlatılardan yola çıkarak Avunullah
Efendi’nin köyün kurucusu
olduğu ve Unulla adının da
onun isminden geldiği söylenebilir. Köyün ilk sakinlerinin Rumlar olduğu sözlü
tanıklıklardan yani köyün
yaşlılarından edinilen bir
diğer bilgidir ve bu bilgi
köydeki pek çok yerleşim
yeri vb’nin isminin gavurca
olmasıyla kısmen doğrulanmaktadır.

KISA TARİHÇE

EVLİLİK

Psidya bölgesinde yer
alan Ürünlü’nün tıpkı İbradı
ve Ormana’da olduğu gibi
çevresinde bulunan kalıntılardan hareketle geçmişinin
Roma devrine kadar uzandığı tahmin edilmektedir.
Roma dönemi Erimna Antik
Kenti’nin kalıntılarına rastlamanın mümkün olduğu
köyün Osmanlı kaynakların-

90 ve 60 yaş arasında
Ürünlü halkından kadınlarla yapılan görüşmeler sonucunda aile yapısı ve evlilik gelenekleri bakımından
Ürünlü’nün
Anadolu’nun
birçok yeriyle benzerlik gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Geçmişe ilişkin
aktarılanlardan ataerkil bir
aile yapısının hâkim olduğu
34

Ürünlü’deki evliliklerde aile
büyüklerinin etkisi oldukça
büyük olduğu ve şimdilerde yaygın olarak karşılaşmamakla birlikte geçmişte
çokeşliliğin ve boşanmanın
var olduğu görülmektedir.
“Babam askere gidince (11
yıl) ilk eşine iftira atılmış
başka erkeklerde gönlü
var diye. Babam da askerden gelince istememiş onu
ama evden de kovmamış.
Bir süre daha bizim evde
yaşamış” (Niyazi Özdemir, 05.08.2010).
“Annem ve babam görücü usulüyle evlenmişler.
Babam annemin zenginliğine vurulmuş. Birkaç yıl sonra da babam
annemin üstüne tekrar
evlendi” (Yaşar Özdoğru,
04.08.2010).
Kızların, genellikle çocuk denecek yaşta (14-17
yaş aralığında) babalarının
ya da ağabeylerinin kendileri için seçtiği kişilerle ve
rızaları alınmadan evlendirildikleri görülmektedir. Bu
yaşın erkeklerde ise 18-30
yaş aralığında olduğu an-
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Çeyiz sandığının içindekiler (Kaynak: Hatice Öztürk)

laşılmaktadır. Sözlü aktarımlara göre genellikle kızın evde bulunmadığı bir
zamanda oğlanın babasının
kızın babası ile görüşmesi
sonucunda söz kesilmektedir.
“Evlenirken kimse bana
sormadı her şeye babam
karar verdi. Çardakta otururken bir komşu yanıma
yaklaştı ve ‘seni Hafızeyn’in oğluna veriyorlar"
dedi. Bahçeden eve geldik,
evde lüksler yanıyordu.
Köşkeden bir hopladım
kadınların olduğu yere.
Siz dedim beni kime veriyorsunuz ben istemiyorum” (Kıymet Yazıcı,
07.08.2010).
“Mustafa her gün bizim
evin önünden geçerdi.
Mustafa’nın babası beni
babamdan istemiş, babam
da olur demiş. O zamanlar
baba ne derse onu yapmak zorundaydık. 15 yaşındaydım, bir gün Ayşe
Teyzem ‘baban seni Mus-

tafa’ya vermiş’ dedi. ‘Ben
görmedim ki onu’ dedim.
Bunun üzerine teyzem
evinde Mustafa’yı bana
gösterdi” (Saliha Uzun,
07.08.2010).
Evlendikleri kişiler akrabalardan ya da köyde
yaşayan diğer gençlerden
oluşurken dışarıdan bir yabancıyla evlenmenin köy tarafından hoş karşılanmadığı
görülmektedir. Öyle ki birinin yabancı olarak tanımlanması için salt başka bir
memleketten olması gerekmemekte, köyün dışından
olması böyle adlandırılmak
için yeterli olmaktadır.
“Yabancıya kız verilmezdi,
kız da alınmazdı. Ama benim babaannem Tokatlı’ymış. Dedem hafız olduğu
için Tokat’ta görmüş babaannemi ve oradan alıp
gelmiş ama babaannemin
Tokatlı olduğunu kimseye söylememişler, saklamışlar” (Hatice Öztürk,
03.08.2010).
35

“Köyümüze dışardan gelen olmazdı biz de istemezdik dışardan gelen
insanları” (Mükerrem Özdemir, 03.08.2010).
Yabancı olmadıkları kişilerle
evlendirilmelerine
karşın kızlar evlenene kadar
damadı tanımadıklarını ve
bir arada bulunmadıklarını belirtmektedirler. Bunun
nedenini ise bir erkekle karşılaştıklarında yüzlerini kapatıp başka bir yöne bakmaları ve zaten erkeklerle bir
arada da bulunmama, birlikte vakit geçirmeme olarak
açıklamaktadırlar.
“Çocukluktan
itibaren
bir erkek görünce hemen
yüzümüze örtü çekerdik,
yüzümüzü
kapatırdık”
(Hatice
Öztürk,
03.08.2010).
Önemli ritüellerden biri
olan kız isteme konusunda
ise kız istemeye gidilirken
şeker ve/veya baklava bazen
de bunların yanı sıra altın
götürüldüğü belirtilmekte-
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Çeyiz Sandıkları (Kaynak: Mükerrem Özdemir)

dir. Düğünde takılacak takılar için de karşılıklı bir
anlaşmanın yapıldığı söylenmektedir.
“Kız istemeye giderken
şeker, baklava götürmüş
ve üç sarı lira götürdüm.
Takılar için aileler kendi
aralarında pazarlık yapardı” (Yaşar Özdoğru,
04.08.2010).

dığı genellikle Ormana’dan
alınmakta ve kızın ailesinin
ekonomik durumuna göre
içine; yatak, yorgan, kayınvalideye, kayınpedere, varsa damadın kardeşlerine ve
damada hediye giysiler iç
çamaşırları ve geline ait iç
çamaşırları bazen de ev ve
mutfak eşyaları koyulmaktadır. Ailenin ekonomik durumuna göre bu sandığın
rülmemektedirler.
Bunun İstanbul’dan da getirildiği
en önemli gerekçelerinden görülmektedir.
biri olarak dedikodu meka“Öksüz
olduğum
için
nizmasının işleyişi gösterilçeyizimde
yalnız
bir
mektedir.
yorganım vardı” (Nasibe
“Nikâhlandıktan
sonra ben hastalandım ve
o nedenle evlenemedik,
Mehmet de askere gitti.
Mehmet birgün askerden
izine geldiğinde beni inek
sağarken gördü ben de
mezarlığa kaçtım. Çünkü annem ‘evlenmeden
seni görmesin’ demişti” (Mükerrem Özdemir,
03.08.2010).

Bütün olarak bakıldığında
muhafazakâr aile yapısının
gündelik hayatı şekillendirdiği Ürünlü’de toplumsal baskının nişanlanan ve
dahi nikâhlanan gençler için
de devam ettiği görülmekte
Evlilik ritüellerinden bir
ve düğünleri yapılana ka- diğeri de çeyiz hazırlamadar birbirleriyle görüştü- dır. Nişanlı kızın çeyiz san36

Soydemir, 03.08.2010).
“İki tane çeyiz sandığım
vardı,
biri
İstanbul
sandığıydı,
öbürü
de
buradan
alınmıştı.
Sandıkta yatak, yorgan,
çamaşırlar
vardı.
Kaynana için bir yastık
bir döşek hediye, inilere
çorap vs. hediyeler vardı
sandıkta” (Hatice Öztürk,
03.08.2010).
“Çeyiz sandığımı Ormana’dan almışlardı, o sandık da oraya İstanbul’dan
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Kıvrak (Kaynak: Feride Özdoğru)

gelmiş. Sandığı annem
beğenmiş almış. Sandığın
içinde örtü, iç çamaşırı,
elbise vb vardı. Gelinin
çamaşırları
pamuktan
damat için olan hediyeler
yani çamaşır ve pijamalar
ise ipekten olurdu” (Bedia
Özdemir, 05.08.2010).

KINA
Evlilik ritüellerden bir diğeri Kına gecesidir. İlk olarak kına gecelerinde, fazla
sayıda insanı almasından
dolayı büyük evlerin tercih
edildiği görülmektedir.
“Kına köyün büyük evlerinde yapıırdı. Hafızeyn’in, Kadıeyn’in evlerinde yapılırdı. Bunlar
büyük evlerdi” (Saliha
Uzun, 07.08.2010).

Kına gecelerinde gelinin
başına kıvrak adı verilen
kırmızı renkli ve uçlarında
metal para büyüklüğünde
gümüş rengi pulların olduğu bir örtü örtülmektedir.
Günümüze bu kıvraklardan
çok fazla örnek kalmamışsa da Özdoğru ailesine ait
orijinal bir kıvrak hâlâ aile
tarafından korunmaktadır.

Kına vurageldik sana
sevdiğim
Ağbim yalnız da ondan
evdeyim
Kına vurageldik tomurcuk
güle
Yarın öğlen git güle güle
Altun tas içinde kına ezerler
Akşamınız hayır olsun
güzeller
(Şükriye Özcivan,
Tüm Anadolu’da benzerlik 04.08.2010)
gösterdiği şekilde Ürünlü’de
Yine muhafazakâr topde kına gecesinde gelinin lumsal hayatın bir yansıbaşına toplanan yaşlı ka- ması olarak kına gecesinde
dınlar maniler söyleyerek
kadınlar ayrı erkekler ayrı
gelini ağlatmaya çalışmakeğlenmekte kadınların eğta, çevresinde genç kızlar
lencesine gelen çalgıcılar da
dolaşarak türküler söylekadınlardan oluşmaktadır.
mektedirler. Gelin okşamak
“Kız evi ayrı, oğlan evi
olarak adlandırılan bu ritüel
ayrı eğleniyordu. Kız evinsırasında ayrıca tef eşliğinde çalgıcılar şarkı söyler,
de kaşık oyunu denilen oyun
oynanmakta, bu oyunu evli
bizler de kaşık oynardık.
bekâr ayrımı olmaksızın büKınada gelini mani söytün kadınlar oynamaktadır.
leyerek okşarlardı. Köyümüzde gelin okşayıcıları
Sandalye getirin gelin
vardı” (Bedia Özdemir,
otursun
05.08.2010 tarihli görüşKızın akranları divana
me).
dursun”

Kına gecesinde yakılacak
kına ve yiyecek içecekler oğlan evi tarafından temin edilmekte ve köyün mani bilen,
tef çalan ve iyi oynayan
kadınları kına gecelerinin
vazgeçilmez kişileri olarak
görülmektedir.
(Hatice Öztürk, 03.08.2010)
37
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DÜĞÜN
Düğün günü gelin babasının evinden çıkarılarak püsküller, mendiller ve yine bu
bölgede çevre denilen nakışlı bezlerle süslü ata bindirilir ve bu atın bir tarafını oğlan evinden bir tarafını kız
evinden gelen biri tutar. Yabancıların yaklaştırılmadığı
atın önünde Abdallar oğlan
evine gidene kadar çalgı çalarlar. Bu şekilde oğlan evine doğru ilerleyen gelin alayı köyün içerisinde muhtelif
yerlerde durarak oynar.
Oğlan evine gelindiğinde
gelin attan indirilmeden evvel yine bir Anadolu geleneği olan ritüel Ürünlü’de de
karşımıza çıkar, eve bereket
getirmesi dileğiyle gelinin
üzerine para ve/veya şeker
atılır. Gelin attan indirildikten sonra da kapının üstüne
tatlılık olsun, karı-koca iyi
geçinsinler diye yağ ve bal
sürülür.
“Atın üzerine gelin biner,
diğer iki atın arkasına
da yenge ve görümceler
binerdi. Yolda atın önünü kesenlere hediye verirlerdi. Gelin attan inince kapının üstüne yağ ve
bal sürerdik tatlılık olsun
diye. Gerdekten sonra yüz
açımı oluyordu, hediyeler
o zaman gelirdi. Gelinin
gelin olduğu anlaşılsın
diye zülüfü kesilirdi” (Bedia Özdemir, 05.08.2010).
Gelin ve damat eve girdikten sonra eğlence sona
erer. Gerdekten sonraki gün
ise yüz açımı yapılır ve gelinin kıvrağının açılmasından

sonra da oyunlar oynanır.
“Küçük bir oğlan çocuğu,
kıvrak gelinin başındayken elindeki tahta kaşıkla
gelinin kafasına vurur ve
kıvrak açılır. Daha sonra
kadınlar kendi aralarında oynarlar ve bu oyunlar esnasında maniler
söylenir” (Doğan Özcivan,
04.08.2010)
Düğün yemeği olarak eskiden çok çeşitli yemeklerin
yapıldığı
belirtilmiştir.
Ancak ekonomik farklılıklar
nedeniyle yani yoksulların
aynı
çeşitlilikte
yemek
yapamamasından kaynaklı
tek çeşit yemeğe yönelindiğine değinilmiştir. Bu yemek
bulgur pilavı ve etten oluşmakta adına da Ürünlü’de
kökarası denilmektedir.
“Eskiden düğünlerde herkes gücüne göre yemek
çıkartırdı. Fakat herkes
aynı çeşitlilikte yemek yapamadığı için “kökarası”
yemeği yaygınlaştı” (Nedime Şengel, 08.08.2010)
.
“Düğünlerde yapılan yemeklerde davar kesilir
ve bulgur pilavı yapılırdı
buna ‘kökarası’ denilirdi. Yemekleri erkek aşçılar
yapardı, bunlara ‘efe aşçılar’ denirdi” (Mehmet
Özdemir, 03.08.2010).

DOĞUM VE BEBEK BAKIMI

“Doğumu yaşlı kadınlar
yaptırırdı ama çoğu zaman kadınlar kendi kendilerine doğum yaparlardı.
Ben beş çocuğumun beşini
de kendi kendime doğurdum. Çocuk doğar doğmaz
işe geri dönerdik, bahçeye
ve
hayvan
gütmeye
giderdik,
yeni
doğan
çocuğu da yanımızda
götürürdük” (Hatice Öztürk, 03.08.2010).
“Köydeki kızları “Yörük
Kızı” adındaki ebemiz doğurtuyordu. Çocuk dünyaya geldikten sonra göbeği
kesilir ve yıkanırdı. İkinci ve üçüncü gün çocuk
kokmasın diye tuzlanırdı.
Tuzlandıktan sonra kundaklanırdı. Çocuğun altına koyacak bir bez bile
yoktu. Bu nedenle kendi
giysilerimden yırtıp yırtıp çocuğun altını bağlardım” (Nedime Şengel,
08.08.2010).
“Doğumdan sonra bebeğin
ağzı yavan olmasın diye
ağzı bile tuzlanırdı” (Pakize Dündar, 08.08.2010).
Anadolu’nun birçok yerinde hâlâ görülen bir uygulama Ürünlü Köyü’nde de
karşımıza çıkmaktadır: Kırkı
çıkan çocuğun banyo suyuna kırk bir taş atılması ve
o su ile önce annenin sonra
bebeğin yıkanması ritüeli.
Yeni doğan bebeğe kutlama
için akrabalar, komşular hediye getirmekte ve gelen konuklara ev sahibi tarafından
tarçınlı karanfilli şerbet ikram edilmektedir.

Bazı istisnalar dışında
çoğunlukla yaşlılar tarafından yaptırılan doğumun
ardından bazı görüşmelerde
bebeğin üçüncü gününde
kokmasın diye tuzlanarak
Bebeklerin altının bağlankundaklandığı söylenmiştir. ması geleneğinin Ürünlü’de
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eski hareketlilik yok. Yaşlı
kadınlar sokak aralarında
otururlardı” (Mükerrem
Özdemir, 03.08.2010).
Bağevi kültürü bu köyün
en önemli özelliklerinden
biri olup üretim ilişkilerinin
değişmesi nedeniyle eski
varlığını sürdürmemektedir. Ancak köyün belleğinde
hem kışlıklarını hazırladıkları hem de kendi aralarınÇevre örneği (Kaynak Hatice Öztürk)
da eğlencelerin yapıldığı bir
mekân olarak yer almaktasibek adın verilen kendine
dınlar arasında kış gece- dır. Bağevi’ne ilişkin anlatıözgü farklı bir biçimde gerlerinde eğlenceler düzen- lar özlemle doludur:
çekleştiği görülmektedir.
lerdik ve bu eğlencelerde
“Bahçelerde eğlenceler yaüzerimize örtü örter ve
pardık komşularla, tefçiler
“Bebeklerin altı bağlankaşık oynardık” (Pakize
olurdu, tef çalardık. Gençmazdı, onun yerine “siDündar,
08.08.2010)
ler çiftetelli ve kaşıkla oybek” yapılırdı. Bebeğin benarlardı. Bağevinde yaşaşikteki yatağının ortasına
Ürünlü
Köyü’nde
mak çok güzeldi” (Nasibe
(poposunun geldiği yere) yaşayan kadınların kolektif
Soydemir, 03.08.2010).
yuvarlak bir delik açılır. belleklerinden
edinilen
Bu kızlarda başka, oğlan- bilgilere göre; kadınlar daha
“Burada kurban bayramlarda başka olur. O delik- çok mahalle aralarında
larında özellikle kızlar
ten çiş yapılırdı, böylece toplanıp bir araya gelmekte
eğlence yaparlardı. Kızlar
bebek altı ıslanmadan ve özellikle çıngıllı sokak
anne babalarının kestiği
saatlerce yatabilir. Beşik- denilen ve keçilerin toplankurbanlardan parça alır
te ayrıca çocuğun düş- dığı sokakta bir araya gebağevine götürür, kebap
meden durabilmesi için lerek oturmaktadırlar. Köçekerlerdi ve tef eşliğinde
elleri ve kolları ayrı ayrı yün özgün mimarisini hâlâ
oyun oynarlardı” (Yaşar
bağlanır” (Hatice Öztürk, koruyan en yüksek duvarlı
Özdoğru, 04.08.2010).
03.08.2010).
evinin olduğu yere kule den“Kurban bayramlarında
mekte ve kadınlar çoğu zaözellikle tefle oyun oynarKADINLARIN SOSYAL
man
burada
bir
araya
gelip
lardı. Genç kızlar kurban
BULUŞMA MEKÂNLARI VE
oturmaktadır.
veya ramazan bayramlaEĞLENCELER
Anlatılardan, tarıma dayalı üretimden kaynaklı yaz
aylarının yoğun çalışma gerektirmesi nedeniyle kadınların çoğunlukla kış aylarında evlerde bir araya gelerek
eğlendiği ve bu eğlencelerin
de oldukça renkli geçtiği anlaşılmaktadır.
“Kışın kadınlar arasında
ev gezmeleri olurdu. Ka-

“Mahalle aralarında otururduk kadınlarla” (Nasibe Soydemir, 03.08.2010).
“Gülsüm
Köleoğlu’nun
evinin altında bir yer vardı ve oraya “kule” denilirdi. İşe gitmeyen kadınlar
orada bir araya gelirler
oturur konuşurlardı. Artık köyün gençleri Antalya
ve Bursa’da olduğu için o
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rında bağevlerine gider
oyun oynarlardı. Erkekler
de onları izler rahatsız
ederlerdi” (Alim Doğan
Özcivan, 04.08.2010).
* Bu çalışma 2010 yılında
Ürünlü’de gerçekleştirilen
alan araştırmasına
dayanmaktadır.
** Sanat Tarihçi, Araştırmacı
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İbradı ve Yöresindeki
Düğmeli Evlerin
Ahşap Süslemeleri
Gülay BİLGE

İ

300-400 yıllık geçmişi olan
yapılarını, çevresinde en
kolay bulabildiği malzeme
olan taş ve ahşapla inşa ederek, özünde bugün depreme
dayanıklılığı
tartışılmaz
bir sistemi yaratmış, bunu
yaparken de ahşap işçiliğinin zirvesine ulaşmıştır.
İbradı’nın mimari yapısını
1861, 1889 ve 1908 yangınları büyük ölçüde etkilemiştir. Bu yangınlarda
İbradı’nın tamamına yakını
yandığı için mimari yapılar
Yöre insanı, tarihi ve mi- bazı değişikliklere uğrayaMüstesna bir belde olan,
doğa güzelliğinin yanı sıra mari dokusunu teşkil eden rak tekrar inşa edilmişlerdir.
bradı ve yöresinde “kadı
konakları” olarak bilinen konaklar ve “düğmeli evlerin” ahşap süslemeleri ile ilgili bir yıllık
araştırmalarımı
İbradı
Belediyesinin
Tarih–Kültür–Sanat–Edebiyat
Dergisinde sizlerle paylaşmak
benim için onur olup, katkılarından dolayı başta Belediye Başkanımız Av. Serkan
Küçükkuru’ya ve destek veren tüm dostlara teşekkür
ederim.

ilk çağlardan bu yana tarihi
bir dokuya sahip İbradı’nın
çevresinde Etenna (Sırt),
Gotenna (Gödene) ve Erimna (Ormana) isimli üç antik
kentin varlığı bilinmektedir.
Perslerin, Romalıların, Selçukluların ve Osmanlıların
hâkimiyeti altına girmiş bu
tarihi yörenin mimari dokusunda, özellikle bugün
‘düğmeli evler’ adı ile anılan
yapılarında, yörenin ormanlık olması nedeniyle ahşap
(ağaç) çok kullanılmıştır.
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Mimarisinin zarar görmesinde yangınlar önemli rol
oynamıştır. 1910’da çıkan
yangında birçok ev yanmış,
ama hepsi yeniden inşa edilmiştir.
Yörenin mimarisinde Ermeni-Rum ustaların ve mimarların etkisinden bahsedilmektedir. Hicri 1309
yılındaki yangından sonra
arşiv belgelerine yansıyan
şu ifade, çok açık bir şekilde
bu tezi güçlendirmektedir:
“İbradı yangını sonrasındaki
üstün gayretlerinden dolayı
Tekeli Pehlivanoğlu Kosti Ustanın bir nişanla taltif
edilmesi”ne karar verilmiştir.
Geleneksel evler iki katlı
ve taş duvarlıdır. 60 - 70 cm
genişliğindeki taş duvarlar
esas taşıyıcı gibi görünse de,
binayı asıl taşıyan ahşap iskelettir. Ahşap iskeletli bir
çerçeve ve yığma taş duvarın oluşturduğu bu karma
sistem, bu yöreye özgüdür
ve Anadolu’da benzerine
rastlanmaz.

taşları harçsız, ahşap hatıllarla birbirine bağlayarak
düğmeli evleri oluşturmuş,
çevresinde en yoğun bulduğu ahşabı işlemiş, kimi
zaman camsız pencerelere
ahşap oyma kafesler, çarkıfelek motifli kepenkler yapmış, kimi zaman da yıldız
göbekli ahşap tavanın orta
yerine bereketi simgeleyen
“nar” simgesini oturtmuştur.
Oyma, kabartma ve kazıma
tekniğiyle yapılan süslemeler, iç ve dış mekânda yer
almak üzere ikiye ayrılır. İç
mekanda yer alan süslemeler, ocak davlumbazı, dolap,
kapı, pencere doğramaları ile kepeneklerde, taşıyıcı
konsollarda ve tavan gibi
mimari öğeler üzerinde yer
alan ve genellikle geometrik
şekillerden oluşan bezemelerdir. Dış mekanda yer alan
süslemeler ise evlerin giriş
cephelerinde cumba bölümünün üçgen alınlığında
yer alırlar.

ahşap işçiliğiyle yapılmıştır.
Bunlar dış cepheyi hareketlendiren, renkli boyalarla
süslenmiş genellikle üçgen
alınlıkla, konsollarla desteklenmiş ögelerdir. Evler inşa
edilirken binanın cephesinin
arsa durumu müsaade ettiği
ölçüde yol, kıble, manzara,
yönler gibi çeşitli unsurlara
göre konumlandırılmasına
çalışılmıştır.

AHŞAP ÖN CEPHE VE
ŞAHNİŞİR

AHŞAP PENCERELER

AHŞAP KAPILAR
Evlere ve avlulara girişlerde çift kanatlı borta denilen ahşap kapılar bulunmaktadır. Bu kapılar teknik
olarak düz, pervazlı ve dolma kapılar olmak üzere üçe
ayrılmaktadır.
Kapıların
üzerinde oyularak yapılmış
süslemeler bulunmaktadır.
Bu süslemeler kimi zaman
kök boya ile boyanmıştır. İç
mekanda kapılar tek kanatlı
olup, oyma ve kazıma tekniğiyle ince bir işçilikle süslenmişlerdir.
Kimilerinde
ayna konmuştur.

Dikdörtgen biçimli geDış cephede en önemli un- niş pencere açıklıkları giyoYöre insanı, zorlu doğa
koşullarında yöreye özgü sur şahnişirlerdir ve ince bir tin tarzında, camlı, sürme
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MUSTAFA KONAĞI (İbradı
Merkez)
DOĞAN EVİ (Ormana)
• MUCUKOĞLU EVİ
(Ormana)
• SAATÇİ TEYFİK USTA
EVİ (Ormana)
• GÜLSÜM HANIMIN EVİ
(Ürünlü)
bazılarıdır. Henüz ulaşamadığım muhteşem ahşap
süslemeleri olan ve tanıtılmayı, korunmayı bekleyen
daha nice düğmeli tarihi konaklar bulunmaktadır.

pencerelerle kapatılmıştır.
Mekanların dış cephelerine
açılan pencerelerin ahşap
kepenkleri ve parmaklıkları mevcuttur. Ahşap kapakların üzerinde oyma ve
kazıma tekniğiyle yapılmış
çeşitli süslemeler bulunur.
Bazı pencereler üzerinde ahşap kafesler vardır.

Bu güzel tarihi mirasımızı gelecek nesillere bırakalanılmış ancak ellili yıllar- bilmek dileğiyle...
dan bu yana kömür sobaları SÖZLÜ KAYNAK:
kullanılmaya başlanılmıştır. • Muhsin Bayındır Marangoz -OrMotifli ahşap yaşmakları
mana Yaşar Duru -İbradı Haydar Akdemir –İbradı Antalya
bulunan ocaklar genellikle
AHŞAP TAVANLAR
Orman Müd. Mimar Esra YAZILI
iki pencere arasında yapılKAYNAK:
Geleneksel
konutlarda mıştır.
•
Serkan Gedik, Geçmişten Geletavanlar yüksek ve ahşap
Bugün “Somut Olmayan
ceğe İbradı İbradı Belediyesi
süslemelidir. Özellikle misaKültür Yayınları, Antalya 2008
Kültürel Miras” olarak korufirlerin ağırlandığı odaların
ma altına alınmış ve ahşap • Haydar Akdemir, İbradı Uleması
tavanlarında, tavanın göbek
İbradı Belediyesi Kültür Yayınsüslemeciliğinin mükemmel
ları, Antalya 2015
adı verilen orta bölümünde
işçiliğini gösteren Düğmeli
• Geleneksel ve Çağdaş Mimarlıkta
süsleme amacıyla geometEvlerden;
Ahşap Mimarlar Odası, Ankara
rik motiflerden oluşan ahşap
2000
bezemeler bulunmaktadır. • Dr. RIZA ARIDİLEK’İN
• Akseki ve İbradı Botanik Turizmi
Tavanları süsleyen göbekle- KONAĞI
Proje Tanıtım Kataloğu Antalya
rin ortasında bulunan nar, • 40 ODALI KONAK (İbradı
2015
bolluk ve bereketin sembolü Merkez)
• Başbakanlık Osmanlı Arşivi
(İbradı Belediyesi Kayıtları):
olmanın yanı sıra, İslamiyet • POLİSİN KONAĞI 14.L.1309 Gömlek No: 79 Dosya
öncesinde de doğurganlı- İBRAHİM DÜLEK EVİNo: 1954 Fon Kodu: DH.MKT
ğın, yaşamın, uzun ömrün, (İbradı Merkez)
• Mahmut Davulcu, Ormana Yöölümsüzlüğün, sürekliliğin • YAŞAR DURU KONAĞI
resi Geleneksel Konut Mimarisi
ve sonsuzluğun sembolüdür. (İbradı Merkez)
ve Yapıcılık Geleneği Kalem İşi
2015 sayı
• MÜNEVVER DALKILIÇ
DAVLUMBAZ OCAK
• Hakime Yılmaz (Mimar), Akseki-İbradı Botanik Turizmi Projesi
Isınma amacı ile iç me- EVİ - YÖRÜK ALİ KONAĞI
2015 Antalya
(İbradı
Merkez)
kanlarda yer alan ocaklar,
• TC Antalya Valiliği Kültür Enaynı zamanda sıcak su ve • ŞEYH MEHMET EFENDİ
vanteri 2005
yemek pişirmek amacı ile KONAĞI - ZÜHTÜ KOÇAK
• Yard. Doç. Dr. Ersel Cağlıtütünde kullanılmakta olup ya- EVİ (İbradı Merkez)
cigil, Türk Süsleme Sanatında
Nar
kıt olarak meşe odunu kul- • EBEOĞLU KADI
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Antalya Kent Konseyi korosu konserinden. (03.04.2010)

İbradı-Üzümdereli Ûdî-Bestekâr

Ümit Âşık
Haydar AKDEMİR

İ

bradı’nın, târihî seyir içerisindeki insan değerlerine bir göz atacak olursak,
burada, yâhut da babasının memuriyeti dolayısıyla
Anadolunun başka şehir ve
kasabalarında dünyâya gelen pek çok İbradı’lı hemşehrimizin olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bunlar nerede
doğarlarsa doğsunlar; köken, âile ve soy olarak İbradılı oldukları için, kendileri
İbradılıdırlar.

şinde de dile getirildiği gibi;
edebiyat, san’at ve mûsıkî
alanında da önemli bir yere
sâhiptir. Daha önce, İbradılı
ûdî bestekâr Sedat Öztoprak, İbradı Dergisinin, Mart
2016, ( 3.) sayısında tarafımdan okurlarımıza takdîm
edilmiştir.

Bu defâ, nesep ve soy îtibâriyle ilçemizin ÜZÜMDERE köyünden olan, ûdî ve
bestekâr, kıymetli ağabeyim, aziz dost Ümit Âşık’ın
İlim ve tahsil hâyâtında hâyatı, elden geldiğince büözel bir yere sâhip olan İb- tün yönleriyle siz okuyucuradı, başka konuların işleni- larımıza takdîm edilecektir.
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Bestekârımızın hâyâtının
bir bölümü, babasının ve
kendisinin memuriyeti dolayısıyla Serik, Gündoğmuş,
Alanya, Ankara, Samsun,
Adana, Antalya vb. değişik
şehir ve kazâlarda geçtiğinden dolayı, aynı zamanda,
âile kökeninin bulunduğu Üzümdere ve İbradı ile
bir irtibâta geçme imkânını bulamaması sebebiyle, hem İbradı’lılar, hem de
Üzümdere’liler şahsını tanımamaktadırlar. Hattâ, bu
konuyu görüştüğüm bâzı
hemşehrilerimiz,
bugüne
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Soldan sağa: Ümit Âşık'ın amcası (şapkalı), babası, annesi, ablası Gülseren,
Ümit Âşık (Askılı pantolonlu, amcasının önünde) ve kardeşi. (1948)

kadar Üzümdere ve İbradı’yı şen (1951), Mehmet Fahri
ziyâret etme imkânı bula- (1954), Ayşen (1958), Ümmü
mamasına biraz da sitem et- Cemile (1962)’dir.
mişlerdir.
Yukarıda
da
belirtilÜMİT ÂŞIK’IN ÂİLE ÇEVRESİ diği üzere Ümit Âşık, 24
Ekim1943 yılında, babasıBestekârımız Ümit Âşık,
nın Mâliye Veznedârı olarak
kendi âilesine âit bilgileri,
görev yapmakta olduğu, An“Âşık Soyu Şeceresi” baştalya’nın Gündoğmuş ilçelığı altında oldukça geniş bir
sinde dünyâya gelmiştir.
biçimde kaleme almış, açıkÜzümdere’den
başlalamıştır. Ümit Âşık’ın âile
kökeni İbradı -Üzümdere yan âile şeceresi ve hâyat
Köyüne dayanmaktadır. Ba- hikâyesine gelince:
bası, Tayyâre Tahsildarlığı
Serik İlçesi, Gebiz Nâhi(Türk Hava Kurumuna yar- yesinde yaşayan, Töngüçlü
dım toplama) ve mâliye vez- Aşîretinden, göçebe Düdü
nedarlığı yapmış olan Halil Hüseyin, hayvanlarını yayİbrâhim Bey, annesi de Zeki- latmak üzere, İbradının
ye Hanım’dır.
Üzümdere Köyüne götürmüş
Ümit Âşık, âiledeki sekiz
kardeşin ikincisidir. Kardeşlerin, büyükten küçüğe
sıralaması şöyledir: Gülseren (1940), Ümit (1943),
Halil Hikmet (1947), Osman
Fikret (1949), Fatma Gül-

ve burada tanımış olduğu,
Üzümdereli, Emine Hanımla
Evlenmiştir. (Emine Hanım
o zaman dul olup, bir çocuğu
vardır. Eşi hakkında herhangi bir bilgi edinilememiştir). Emine hanımın annesi,
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Şebbe Hanım’dır. Eski eşinden olan oğlunun ismi Âşık
Ali’dir. Yayla mevsimi süresi
içinde Üzümdere’de eşiyle
birlikte yaşayan Düdü Hüseyin, o sırada hâmile olan
eşi, Üzümdereli Emine’yi bu
köyde (Üzümdere) bırakarak
, Gebiz’e dönmüştür. Emine
Hanım bu hâmileliğin sonunda, Osman isminde bir
erkek evlât dünyâya getirmiştir. Bu Osman, Bestekâr
Ümit Âşık’ın babasının dedesi olan, Âşık Ali’nin kardeşidir. (Ana bir). Âşık Ali,
sanatçımızın büyük dedesidir. Bir müddet sonra Emine
Hanım, oğulları Âşık Ali ve
Osman’la birlikte, Gebiz’e,
eşi Düdü Hüseyin’in yanına
taşınmıştır. Osman’ın; Hüseyin, Hasan, Mustafa isminde
üç oğlu ve Gülsüm, Hatîce,
Şerife, Emine, Fatma, Ayşe
isimli altı kızı olmuştur.
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Âşık Ali’nin de; Havva,
Fatma ve Halil isminde üç
çocuğu olmuştur. Ümit Âşık,
bu Âşık

ve Âşık Ali kardeşlerin soyundan gelen kalabalık bir
âile çevresi vardır. Ama burada, âile çevresi açısından
Ali soyundan gelmekte- daha fazla detaya girmeden,
dir. Âşık Ali’nin oğlu Halil, bu Ümit Bey’in mûsıkî hâyâtı
Halil’in oğlu, Halil İbrâhim işlenmeye çalışılacaktır.
Bey olup, Ümit Âşık da bu
Ümit Âşık, 11. Ocak 1973
Halil İbrâhim Bey’in oğ- yılında, Adana Halk Eğitim
ludur.” Başka bir ifâde ile Merkezindeki koro çalışbestekârımız,
Üzümdereli maları sırasında tanışmış
Âşık Ali’nin oğlu Halil Efen- olduğu Nâzan Hanım’la
di’nin torunudur. Yukarıda evlenmiştir. Bu evlilikten,
da belirtildiği üzere Âşık 10. Ocak 1974 târihinde büAli, Ümit Bey’in babasının yük kızı Hâlenur, 26 Eylül
dedesi, kendisinin de büyük 1980’de ikinci kızı Gülgün,
dedesidir. Âile, ÂŞIK soya07 Kasım 1982’de üçüncü
dını da bu Üzümdereli Âşık
kızı İrem ile, 28. Temmuz
Ali’den almıştır. (Bu köyde,
1996 yılında da oğlu Murat
şu anda dahî devâm eden
dünyâya gelmiştir. Evlâtlave “Aşık El Sülâlesi” olarak
rıyla birlikte huzurlu, sağbilinen âile ile mutlakâ bir
lıklı ve uzun ömürler sürmebağının olduğuna inanıyosi temennîmizdir.
rum. Lâkin ilk yapılan kısa
görüşme ve incelemede, bu
ÜMİT ÂŞIK’IN ASKERLİK,
ilgi kurulamamıştır. Konu,
TAHSİL VE MEMURİYET
bilâhare incelenecektir).
HÂYÂTI
Yeniden ifâde etmek gerekirse, Ümit Âşık’ın babası Halil İbrâhim Bey
(1913-1992) annesi de Zekiye hanımdır.(1335/1913….). Kardeşlerinin isimleri
ise; Gülseren-1940), Ümit
(1943), Halil Hikmet (1947),
Osman Fikret (1949), Fatma Gülşen (1951), Mehmet
Fahri (1954), Ayşen (1958),
Ümmü Cemile (1962)’dir.

(Halil Hikmet Âşık, PTT
Genel Müdürlüğü Personel
Dâiresi Başkanlığında benim mesâi arkadaşım idi. Bir
rahatsızlığı dolayısıyla vefat
etmiştir. Bu dürüst, çalışkan
ve kıymetli insana, Rabbim
rahmet eylesin.)
Bestekârımızın,

Osman

1968 yılında, “Gevher
Nesîbe Sağlık Eğitim Enstitüsü”nün
imtihanlarına
girerek, üçüncü sırada kazanmak sûretiyle, Ankara’ya
tâyini yapılmıştır. Bu okuldan, 1971 yılında iyi derece
ile mezun olduktan sonra,
Adana Sağlık Müdürlüğüne,
“İstatistik Şûbe Şefi” olarak
atanmıştır.

1976 yılı, Kasım ayında
Antalya Sağlık Müdürlüğüne, “Eğitim Şûbe Müdürü”
olarak naklen tâyin edilmiştir. Nihâyet, verimli ve
başarılı geçen 35 yıllık devlet hizmetinin netîcesinde,
1996 yılı Ocak ayında, kendi
isteği ile emekli olmuştur.
Uzun bir süre memuriyet ve mûsıkî hâyâtını
sürdürdüğü
Antalya’dan
birkaç yıl önce ayrılan
Ümit Âşık, şu anda, AlanyaMahmutlar’da yaşantısını sürdürmekte olup; buÜmit Âşık, İlkokulu Alan- rada, sevenleri kendisini
ya’da “Hacet İlkokulunda”; tahassürle yâd etmekteortaokulu, Alanya Ortaoku- dirler…
lunda; lise eğitimini de yaÜMİT ÂŞIK’IN MÛSIKÎ
tılı olarak, Ankara Sağlık
HÂYÂTI
Memurları Okulunda taİbradılı (Üzümdereli) olan
mamlamıştır. Buradan mezun olduktan sonra, 1961 bestekârımız Ümit Âşık’ın,
yılı, Hazîran ayındaTrabzon uzunca bir mûsıkî hâyâtı
ili, Ana Çocuk Sağlığı Mer- vardır ve hâlen devâm etkezine Sağlık Memuru ola- mektedir. Temennîmiz; sağrak atanmıştır. 03. Nîsan lıklı, huzurlu ve verimli uzun
1963 ‘de başlayan 24 aylık bir ömür sürmesi ve nice öğaskerlik hizmetini çavuş renciler yetiştirip, nice eserolarak Manisa, Kırkağaç ve lere daha imzâ atmasıdır.
Lüleburgaz’da tamamladıkAnkara, Yatılı Sağlık Metan sonra, 18. Mart 1965 murları Okulundaki tahsil
târihinde terhis olmuştur. hâyâtı devâm ederken, bir
Terhisini müteâkiben, Sason hafta gibi kısa bir zaman süAna Çocuk Sağlığı Merkezi- resi içerisinde hem mandone tâyin olmuştur.
lin, hem de bağlama çalmayı
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öğrenerek başlayan mûsıkî
hâyâtı, Trabzon Mûsıkî Derneğinde iki yıl kânun çalarak devâm etmiştir. Ayrıca,
Samsun’da da Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü, istekli
gençlere kapılarını açmıştır.
Bunlardan, Ümit Âşık’ın
da aralarında bulunduğu;
Ahmet Altun, Gökten Anıl,
Ferruh Kuzey (Serap Kuzey’in eski eşi) Aydın Erhan
Gencebay vb. isimler vardır.

muriyeti dolayısıyla atankonserlerde
(ud)
sanatçısı
1968 yılında, Ankara Ünimış olduğu Adana’da, Halk
versitesinin Mediko Sosyal olarak görev almıştır.
Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Merkezinde, Turhan Toper
Daha sonra, Turhan To- bünyesinde gençlere, mûsıkî
yönetiminde başlayan ve per’in, Ankara-Cebeci sem- ve nazariyat dersleri verÜmit Âşık’ın da içinde bu- tinde açmış olduğu Mûsıkî meye başlamıştır. Burada
lunduğu Mûsıkî çalışmaları, Dershânesinde,
yardımcı kurulmuş olan koronun yöMillî Kütüphâne Müdürü, olarak çalışmıştır. Burada- netimini, Adana’nın tanınFatma Müjgân Cumbur’un ki öğrenciler arasında da; mış ve önemli hocalarından
teşvîkiyle, bu kütüphâneye Semâ İleri (TRT Sanatçı- Ârif Nihat Aka yönetmiştir.
alınarak, 1971 yılına kadar sı Hüseyin İleri’nin kızı ve Mustafa Sağyaşar ve Ali
devâm etmiştir. Buradaki
Mustafa Sandal’ın teyzesi), Şenozan da, bu Ârif Nihat
çalışmalara; radyo sanatçıNecâti Berker (TRT Muhâbi- Bey’den feyz almışlar, istifâlarından Osman Adaş-(kâri), Oskay Alptürk (“Üç İs- de etmişlerdir.
nun), Fikret Karahan-(ketanbul” dizisinin yapımcısı),
Ümit Bey, 1976 yılında
man), Ekrem Vural-(ney),
Hülyâ Sayın (Emel Sayın’ın Antalya’ya
atandıktan
Yılmaz Pakalınlar –(tanbur),
kardeşi) vb. önemli isimler sonra, mûsıkî çalışmalaİzzet Altınbaş-(ud), İhsan
bulunmuşlardır.
rına Antalya Mûsıkî DerÖzgen- (Kemençe) ile iştirâk
Ümit Âşık, yüksekokul neğinde devâm etmiştir.
etmişlerdir. Ümit Âşık da
buradaki çalışmalarda ve mezuniyetinden sonra, me- Özellikle bu dernekte,
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çok büyük bir vefâ ve fedâkârlık örneği göstererek, 1977-2011 yılları arasında, 35 yıla varan uzun
bir süre, hiç aksatmadan
dersler vererek, yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir.
Özel derslerinde de doktor, avukat, mühendis…
gibi elit tabakadan pek
çok öğrencisi olmuştur. Bu
kadar uzun bir süre devâm
eden mûsıkî çalışmaları ve
derslerini hiç aksatmamış,
gecikmemiş ve ihmal etmemiştir ki, bu yönüyle de her
türlü takdîre şâyândır.

atanmıştır.
Mûsıkîevinin,
konservatuvara dönüştürülmesi için, o târihte Mûsıkîevi TSM İcrâ Heyeti Şefi olan,
Av. Cemal Câhit Hordacı ile
berâber
“Konservatuvar
Yönetmeliği”ni hazırlamıştır. Nihâyet, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 13.
Kasım 1998 târihli karârı ile
kurulan ve 12. Nîsan 1999
târihinde resmen göreve
başlayan İsmail Baha Sürelsan Konsevatuvarına, Av.
Alper Önder Müdür, Ümit
Âşık da Müdür Yardımcısı
olarak atanmıştır.

Daha sonra, Belediye-TRT
işbirliği ile kurulan, İsmail
Baha Sürelsan yönetimindeki koroya, açılan imtihanı
kazanarak kabul edilmiştir.

2003 yılı Ocak ayında,
Türkiye genelinde, Türk Eğitim Vakfı tarafından yapılan, Safiye Ayla ve Zeki Müren Ses Yarışmasında; Ümit
Âşık’ın da öğrencileri olan
ve o zaman konservatuvar
icrâ hey’etinde korist ve solist olarak görev yapan Ebrû

1998 yılı Ocak ayında,
“Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan
Mûsıkî Evi”ne müdür olarak

Bilgin ile Tayfun Yönlü, Türkiye ikincisi olmuşlardır.
Boğaziçi ve Samsun Belediye
Konservatuvarları,
onun, Av. C. Câhit Hordacı
ile hazırlamış oldukları yönetmeliği, örnek olarak talep etmişlerdir.

ÜMİT ÂŞIK’IN
BESTEKÂRLIĞI
İbradı’nın Üzümdere köyünden olan, ûdî bestekâr
Ümit Âşık’ın, mûsıkî hâyâtı
boyunca , bugüne kadar bestelemiş olduğu, 230’un üzerinde eseri bulunmaktadır.
Bu eserlerin, 23 adedi, TRT
Repertuvar Kurulunca kabul
edilmiştir.
Ümit Âşık’ın mevcut
eserleri incelendiği zaman,
onun bir “şarkı bestekârı”
olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Rast
makâmında bir adet Atatürk

Kent Konseyi Korosu Konseri (03 Nisan 2010)
Soldan Sağa: Burak Akdemir (Kânun - H. Akdemiroğlu), Aslan Ülker (Ney), Ümit Âşık (Ud).
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marşının yanında, Fantezi
ve Ağır Semâî formunda da
birer eseri mevcut olup, Beste, Yürük Semâi vb. formlarda eser vermemiştir. Bu bir
tarz ve tercih meselesidir.
Yoksa, sözkonusu formlarda
eser bestelemeye her zaman
muktedirdir. Onun tercîhine
saygı duymak gerekmektedir.
Yine, özellikle saz sanatçısı olmasına rağmen, peşrev,
saz semâîi, longa, sirto, oyun
havası vb. saz eserleri bestelememiştir. Aslında, bu da
dikkat çekici bir özelliğidir.

rın hatâsız olarak icrâsında,
gerekse repertuvar çalışmalarında, öğrencileri bu özelliğinden istifâde etmektedirler.
Bestekârımız; yapmış olduğu bestelerinde, birçok
meşhur şâirin şiirlerini seçmiştir. Bunlar arasında Ahmet Hâşim, Ahmet Muhip
Dranas, Fâruk Nâfiz Çamlıbel, Dertli, Fuzûlî, İbrâhim
Hakkı (Erzurumlu), Necip
Fâzıl Kısakürek, Necmettin
Halil Onan, Rızâ Tevfik Bölükbaşı, Orhan Şâik Gökyay

Kendisi,
güzel bir sese
de sâhip olup,
gerek şarkıla-

ve Ömer Bedreddin Uşaklı
gibi ünlü şâirler bulunmaktadır.
Benim şiirlerimden de
üç adedini Sabâ Zemzeme,
Bâyâtî, Gülizâr ve Rast makamlarında bestelemiştir.
(Güftenin birini, iki ayrı makamda bestelemiştir).
Nâdiren de olsa, kendisinin yazmış olduğu güzel
şiirleri görmek mümkündür.
Bu şiirlerden aşağıda verilenleri bestelemiştir. Onları,
sizlere takdîm etmekle, bestekârımızın
başka
bir yönünü de tanıma imkânı olacaktır.
Şiirlerdeki sâdelik,
duygu, samîmiyet
ve akıcılık dikkatimizi çekmektedir.
Ümit Aşık Ailesi
(16 Mart 2000)

İsmail Baha Sürelsan hocanın ölüm yıl dönümünde mezarı başındaki anma programı. (Soldan Sağa: Ahmet Ali
Bezek, Ümit Âşık, Sûzan Dinç, Nâzan Demir, Kezban Nehir, Şâban Hızır, Hasan Çomaklı (12 Nisan 2007)
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ÖZLEDİM SENİ
Kıvır kıvır saçları
İri, siyah gözleri,
Burnumda tütüyorsun,
Yavrum özledim seni.

Tıpış tıpış yürürsün,
Yürü de bahtım gülsün,
Sen yuvamda bir gül’sün,
Yavrum özledim seni.

Melek gibi güzelsin
Senle yuvam bezensin
Gül ki gönlüm şenlensin,
Yavrum özledim seni.

Babanın arkadaşı,
Saâdetimin başı,
Evimin Temel taşı,
Yavrum özledim seni

BİR TÂNEM
Bir tânem, derdini bana söylesen,
Belki ben derdine dermân olurum.
Seni mutlu kılmak, gönlümün borcu,
Bunun için senin, kölen olurum.

Bir daha yüzüme, hüzünle bakma,
Bir daha kalbimi hicranla yakma,
Yalnızım, ne olur beni bırakma!
Bunun için senin, kölen olurum.

ISTIRÂB
Umûdun tellerinde dolaşırken mızrâbım
Dinle; bin nağme ile hıçkırık ıstırâbım,
Hazân olan bahârım, gamla geçen yıllarım,
Dile gelir sazımda, dolaşırken mızrâbım.
HIÇKIRIK
Gönül vîrân, ben mahzûn, elimdeki saz kırık,
Dilimde senin adın, dudağımda hıçkırık
Aradan aylar geçti, hicrânım dinsin artık,
Dilimde senin adın, dudağımda hıçkırık.

ÛDÎ BESTEKÂR ÜMİT ÂŞIK’IN
ESER VERMİŞ OLDUĞU MAKAMLAR
Acemaşîrân//Acemkürdî//Bayâtî//Bestenigâr//
Bûselik//Dilkeşhâverân//Dügâh//Evc//
Ferahnâk//Gerdâniye//Gülizâr//Hicaz//
Hicaz (Uzzal)//Hicazkâr//Hüseynî//Hüzzam//
Karcığar//Kürdî//Kürdîlihicazkâr//Mâhûr//
Muhayyer//Muhayyer Kürdî//Müsteâr//
Nihâvend//Nikriz//Nişâburek//Rast//Sabâ//
Sabâzemzeme//Sazkâr//Segâh//Sultânîyegâh//
Şed-Arabân//Şehnâz//Şehnazbûselik//Şevkefzâ//
Tâhir//Uşşak//Zâvil.
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ESERLERİNDE KULLANMIŞ
OLDUĞU USÛLLER
Ağır Aksak//Aksak//Aksak Semâî//
Aydın//Curcuna//Devr-i Hindî//
Düyek//Müsemmen//Nîm Sofyan//
Semâî//Sofyan.
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Ümit Âşık, güçlü bir hafızaya sâhip olan, zekî bir
mûsıkîşinastır. Arûz veznine
hâkimdir ve aynı zamanda,
prozodi konusunda oldukça
başarılıdır. Arûzla yazılmamış olan şiirleri (güfteleri)
dahî, zor olmasına rağmen,
bestelemiş olduğu şarkılarında, prozodi kurallarına
uygun olarak ustaca işlemiştir. Mûsıkî nazariyatı ve
bilgisine takdîre şâyân bir
şekilde hâkimiyeti olup, bu
özelliğinden dolayı da eserlerindeki kompozisyon oldukça başarılıdır.
Makam geçkilerini, yine
zorlanmadan ustaca uygulamıştır. Bâzı şarkılarında
usûl değişiklikleri kullanmak sûretiyle, eser akışına
bir dinamizm, bir estetik
kazandırmış, bir nevi monotonluktan kurtarılmasını
sağlamıştır.

Zannedersem asıl olan
husus, onun derûnunda
mahfuz bulunan ve aktaramadığı mûsıkî bilgileridir…
Hocalığında dikkat çeken
hususların en önemlilerinden birisi de, öğrencilerine
ud derslerini verirken, usûllere göre mızrap vurma tekniğini kullanması ve öğretmesidir.

Ümit Âşık; dernek, mûsıkîevi, konservatuvar vb.
cemiyet ve topluluklarda
icrâ etmiş olduğu mûsıkî
hâyâtının yanında, piyasada
da çalışmak sûretiyle, elde
Ümit Âşık, şarkılarının etmiş olduğu maddiyatla
pek çoğuna kısa ve akılda evlâtlarının, tahsil hâyatlakolay kalıcı isimler de ver- rın tamamlamalarını sağlamıştır.
miştir. Meselâ;
“arzu, anlatamam, anneciğim, beklerim, bu gece, bir
tânem, çağrı, dertli, deniz,
dağlar, dert gömleği, gönül,
göz âşinâlığı, gitme, gülüm,
hasret, nakış gibi, sorma, yoruldum” bunlardan bâzılarıdır.

Kânun da çalmış olan
Ümit Âşık, ud’da karar kılSeçmiş bulunduğu güftemış ve hâlen bu sazıyla dostler incelendiği zaman ekseluğunu ve mûsıkî hâyâtını
riyetinin, şiir ve sanat değesürdürmektedir.
ri yüksek, pek güzel kaliteli
Ümit Âşık, el ile nota yagüfteler olduğu dikkatimizi
çekmektedir. Sâhip bulun- zım konusunda da oldukça
duğu sanat ve mûsıkî zev- başarılıdır. Kendisine has bir
ki, bilgi birikimi ve titizliği sistemle yazmış olduğu nodolayısıyla, bu hususta da taların; incelendiğinde gâyet
kaliteyi ön planda tutmuş- düzgün, okunaklı ve estetik
tur. Yıllara dayanan tecrü- güzelliğe sâhip bulunduğu
belerinin mahsûlü olarak da görülmektedir. Yine, çok gübugün için 230’un üzerinde zel elyazısına sâhip olduğu,
bestesi mevcuttur. Bestekâ- , bilhassa notaların altına
rımız Ümit Âşık, bilgilerini yazmış olduğu güftelerde
hiçbir zaman saklamamış, gözümüze çarpmaktadır.
öğrencilerine ve istifâde
etmek isteyen, talep eden
herkese aktarmıştır. Ancak
benim şahsî kanaatım, kendisinden bu konuda yeteri
kadar istifâde edilmediğidir.

Âşık’ın, gerek genel kültür,
gerekse edebiyat ve mânevî
konularda da oldukça geniş
bir birikime sâhip bulunduğu dikkatimizi çeken özelliklerindendir.

Benim, hemşehrim Ümit
Âşık’la tanışmam, 1989’lu
yıllara
dayanmaktadır.
Daha sonra, Merhum İsmail Baha Sürelsan hocamızın
ismiyle ve onun tarafından
kurulan, Büyükşehir Belediyesi, İsmail Baha Sürelsan
Mûsıkîevinin, icrâ heyetleri
ve öğrenci korolarında, daha
sonra da konservatuvarda
birlikte görev almış ve konserlerine iştirâk etmişizdir.
Kendisinden zaman zaman
istifâde ettiğim kıymetli
ağabeyim, hemşehrim Ümit
Âşık ile dostluk ve istişârelerimiz hâlen devam etmektedir.
Sanatçımızın; ud taksimlerinde, gerek kompozisyonu, gerekse makam geçkilerini hiç zorlanmadan, ustaca
uygulayışındaki mahâretini
burada ifâde etmek, benim
için bir zevk olduğu kadar,
bir görevdir.

Biliyoruz ki bir ilim, alâkalı olan diğer ilim ve külÖZEL HOBİLERİ
türlerle
desteklenmediği,
Bestekârımızın,
geniş
beslenmediği zaman, kuru
ve yetersiz kalacaktır. Bu mûsıkî yaşantısının yanınaçıdan bakıldığı zaman Ümit da, şahsına özel birtakım
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hobileri de vardır. Bunların
başında, hem dalarak zıpkınla, hem de olta ile balık
avlama tutkusunu belirttikten sonra, kara avcılığı
merâkını da ifâde etmek yerinde olacaktır.

lirli ölçülere göre pergel ile
çizilerek yapılan bu udun,
olağanüstü güzellikte bir şekilde otaya çıktığını, kendisi
ifâde etmektedir.

Evdeki marangozlukla ilgili işleri, su tesisatlarındaAndız çekirdeklerinden ki ârızaları vb. aksaklıkları,
(İbradı yöresinde buna “enek usta çağırmadan kendisi
denir) elde gâyet estetik ve yapmaktadır.
düzgün tesbihler yapmıştır.
Otomobil ve motosiklet
Yine İbradı çevresinde “teptâmir işleri de, yine hobileri
si ormanı” denilen bitkinin
arasındadır.
çekirdeklerinden tesbihler
îmal etmiştir.
BİTİRİRKEN

repertuvarına girmiş bulunmaktadır. Antalya’da faaliyet gösteren bâzı korolarda,
şarkıları, zaman zaman icrâ
edilmiştir. Dileğimiz, devâm
eden ömrü içerisinde daha
çok eserinin, daha çok korolar tarafından seslendirilmesidir.

Bundan sonraki ömrü içerisinde kendisinin, nice nâdide eserler ortaya koyması,
birçok öğrenciler yetiştirmesi, başarılarının devâmı ve
sağlıklı, huzurlu bir ömür
Yukarıda da belirtmiş ol- sürmesi en büyük dilek ve
Bunların yanında, kendinse has bir sistemle ud duğumuz gibi, Ümit Âşık temennîmizdir. Hoşça kal
yapımını başarmıştır. Be- hocanın, 23 adet eseri TRT Ümit âbî…

Güzel Kalpli Bir Dostun Kaleminden
“Ümit Âşık” Güzel İnsan

K

endisini, Rahmetli Hasan İşgü- rekse randevûlarına bir kere olsun gecikzar’ın başkanlığını ve hocalığını tiğini, ya da ihmâl ettiğini görmedim.
yaptığı Antalya Mûsıkî DerneğinMûsıkî yanında, dînî ve genel kültür
deki çalışmalar sırasında tanıdım.
konularında da kendisini iyi yetiştirmiş
Mûsıkîmize, hem nazarî, hem de amelî olan Ümit Âşık, aynı zamanda prensipolarak bihakkın vâkıf oldukları halde, bu lerine son derece bağlıdır. Hâlen sürdürvasıflarını hiçbir zaman doğrudan doğ- düğünü tahmin ettiğim, günde iki sigara
ruya ortaya koymamışlardır. Halbuki içer. (Her ikindi bir, her akşam yemeğinkendisi, Türk Mûsıkîsi nazariyâtı husus- den sonra bir). Îtiyâdına, dâimâ hayran
larında; rahmetli hocamız İsmail Baha kalmışımdır…
Sürelsan’dan sonra, Antalya’da en önde
Toplu çalışmalarda biraz sert ve zaman
gelen birkaç kişiden birisidir.
zaman öne geçme isteklerine rağmen, saZaman zaman sazıyla bütünleşmiş, zına üstün hâkimiyeti, hatâsız icrâsı ve
yumuşak ve çok duygusal taksimlerini koro şefine teslîmiyeti takdîre şâyandır.
dinleme şansına sâhip olmaktan çok mütehassîsım. Bestelerinin birçoğu, TRT repertuvarına girmiştir.

Her zaman takdir ve iyiliklerle yâd ettiğim güzel kardeşime Rabbimden başarılarının devâmını ve mutluluklar niyâz
ederim (18 Nîsan 2016- Antalya).”

Ümit Âşık, görev adamıdır. Gerek mûsıkî çalışmaları, gerek ders saatleri, ge-

Av. Cemal Câhit HORDACI

Not: Ümit Âşık'ın eser listesi, derginin kapasitesi nedeniyle yayımlanamamıştır.
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Kendisini hastalarına
adayan bir hekim

Prof. Dr. Muzaffer Aksoy
(1915-2001)
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Prof. Dr.
Duran CANATAN *

M

uzaffer Aksoy 1915
yılında Antalya’da
doğar. Babası avukat, sonradan da milletvekili olan Numan Bey, annesi
ise Nadire Hanım’dır. Babası çocuklarının tıp, hukuk,
mühendislik gibi konularda eğitim yapmalarını istediğinden, Aksoy tarihe ilgi
duymasına rağmen İstanbul
Erkek Lisesi’ni bitirdikten
sonra tıp tahsili yapar. Böylece 1940 yılında İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
bitirir.
Deniz ve Kara Kuvvetleri’nde olmak üzere dört sene
askerlik yapar. Daha sonra
Vakıf Gureba Hastanesi’ne
iç hastalıklar uzmanı olarak
çalışmaya başlar. 1947’de ise
Mersin Devlet Hastanesi’ne
uzman doktor olarak atanır
ve 1957 yılına kadar burada
çalışır. 1952’de hematolojide uzmanlık yapmak için
ABD’ye giderek Boston’da
‘Blood’ dergisinin kurucusu
ve başyazarı olan Prof. Dr.
William Dameshek’in klinik
ve laboratuvarında kan alanında çalışmalar yapar.
Aksoy,
laboratuvardaki
dergilerden birinde gördüğü
bir yazı üzerine anti-fetal
serum üretimi üzerine çalışmalar yapmaya karar verir.
Bu araştırmayla ilgili makalesi 1955’te İsviçre’de bir
bilim dergisinde yayımlandığında, uluslararası tıp top-

luluğunda büyük bir yankı
yaratır.
Muzaffer Aksoy,
1957 yılında Beyoğlu İlkyardım Hastanesi’ne atanır. Burada çalışırken UNESCO’nun
tıp kolu olan CIOMS’un düzenlediği Anormal Hemoglobinler Sempozyumuna davetli olarak gider.
1959 yılında doçentlik
sınavını verir ve böylece
akademik yaşamı başlamış
olur. İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniğinde
eylemli doçent olan Aksoy,
fakültede hematoloji dalını
kurar. Prof. Aksoy, ayakkabıcılar üzerindeki istatistikî çalışmaları sonucunda
benzenin lösemiye yol açtığı gerçeğini ortaya çıkarır.
Benzen kullanan kundura
üreticilerinde kansere yakalanma sıklığı üzerine yayımladığı makale üzerine ABD
hükümetinin açtığı davaya
birinci derecede tanık olarak
çağrılır. Bu dava sonucunda
ABD’de sekiz saatlik çalışma süresince maruz kalınacak benzen oranı 10’dan 1
ppm’e düşürülür. Çalışmaları sonucu bulduğu yeni
hemoglobin “HB İstanbul”
adıyla dünya literatürüne
girer. 1987’de ABD’nin ünlü
yayınevlerinden CRC Press,
Aksoy’dan benzenin karsinogenezitisi ile ilgili kitap
yazmasını ister ve 1982’de
bu kitabı yayınlanır.
1966’da

profesör
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olan

Aksoy, 1985 yılında emekliye ayrılır. Emekli olmasına
karsın çalışmayı bırakmayan Muzaffer Aksoy, haftada
birer gün Esnaf Hastanesi ve
İstanbul Tıp Fakültesi hastanelerine giderek çalışmaya devam eder. Uluslararası
alanda 150’den fazla makalesi olan Prof. Aksoy adına,
İstanbul Tabipler Odası tarafından “Meslek Hastalıkları ve İşçi Sağlığı Ödülü” adlı
bir ödül oluşturulmuştur.
Aksoy adına yazılmış, “Bilime Adanmış Bir Ömür: Muzaffer Aksoy” adlı bir kitap
bulunmaktadır. TÜBİTAK’ın
ilk tıp ödülü, 1969; Sedat
Simavi ödülü, 1981; Eczacıbaşı ödülü; Dr. Ramazzini
Bilim Onur ödülü, 1984 gibi
ödüllerin sahibi olan Aksoy,
2001 yılında hayata gözlerini yumar.
“Ben doktorluğun bir
menfaat kapısı haline gelmesine katiyen taraftar değilim. Bu meslek belki de
para üzerine kurulmayacak
tek meslektir. Atatürk zamanının insanlarıyız biz. Bu
nedenle bizler paradan çok
bilimin kendisiyle uğraşmayı tercih ettik”1
KAYNAKLAR
• Lösemi’de Umut Işığı Türk Hekimi,
Bilim ve Teknik, Ekim 1994, syf 64-71
• http://tr.wikipedia.org/wiki/Muzaffer_Aksoy
• http://www.tarihvakfi.org.tr/icerik.
asp?IcerikId=98
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İbradı’da Talesemi ve
Hemoglobinopati
Eğitim ve Taraması
GİRİŞ VE AMAÇ
Ülkemizde talasemi hemoglobinopatiler konusunda ilk çalışmalar 1950’li
yıllarda Prof. Dr. Muzaffer
Aksoy tarafından başlatılmıştır. Çalışmanın amacı;
İbradılı Prof. Dr. Muzaffer
Aksoy hocamızı, “Hocalarımızı doğdukları yerlerde
anıyoruz” projesi ile, Talasemi Federasyonu, Akdeniz
Kan Hastalıkları Vakfı, İbradı Vakfı ve İbradı Kaymakamlığı işbirliğiyle ve doğduğu topraklarda anmak ve
talasemi taraması yapmaktı.

MATERYAL VE YÖNTEM
Proje, İbradı merkez ve
köylerinde 24-25 Eylül 2012
tarihlerinde gerçekleştirildi.
İki günlük çalışma ile 438
kişiye eğitim verildi, 108 öğrenciye anket uygulandı ve
183 kişiden kan örneği alındı.
Sonuçlar: Kan örnekleri
Akdeniz Kan Hastallıkları
Vakfında araştırıldı ve 40
kişide anemi (% 21.6), 1 kişide polisitemi (%0.5), 2 kişide trombositopeni (%1.0),
11 kişide trombositoz (%11),
2 kişide lökositoz (%1.0) ve
3 kişide lökopeni (%1.6) bulundu Anemi bulunan 40 kişinin 30’unda demir eksikli-

ği anemisi (% 16.3), 6’sında
beta – talasemi taşıyıcılığı
(%3.2) ve 4’ünde alfa-talasemi taşıyıcılığı (%2.8) saptandı. Kan grupları, toplumda bulunan kan grupları ile
aynı özellikte idi.

su olan İbradılı Prof. Dr. Muzaffer Aksoy hocamız anısına, “Hocalarımızı doğdukları
yerlerde anıyoruz” projesi
kapsamında, İbradı’da yaşayanlara anemi ve talasemi
konusunda eğitim vermek
Sonuç olarak; ülkemi- ve anemi ve talasemi taşıyızin kan hastalıkları konu- cı sıklığını taramaktır.
sunda dünya çapında ünlü
MATERYAL VE YÖNTEM
bilim insanı hocamız Prof.
Proje İbradı Vakfı, İbraDr. Muzaffer Aksoy doğduğu
topraklarda anıldı. Genç ku- dı Kaymakamlığı ve İbradı
şaklara örnek bir rol modeli Belediye Başkanlığı organitanıtıldı, İbradı toplumuna zasyonu ile İbradı merkez
sağlık ve eğitim hizmeti ve- ve köylerinde 24-25 Eylül
2012 tarihlerinde gerçekleşrildi.
tirildi. Sağlık Bakanlığından
izin alındı, Halk Sağlığı İl
GİRİŞ VE AMAÇ
H e m o g l o b i n o p a t i l e r i n Müdürü çalışmaya katılarak
ilk tanınmasından beri yüz destek verdi. Birinci gün İbyıl geçmiştir (1). Ülkemiz- radı merkezde İbradı Düğün
de hemoglobinopati olarak Salonunda açılış programı
ilk talasemi majorlu hasta ile birlikte eğitim yapıldı.
1942 yılında, ilk orak hüc- Eğitime yaklaşık 120 kişi
reli anemi (OHA) hasta da katıldı. Öğleden sonra İbra1946 yılında Egeli ve Ergun dı Merkezde NECLA-YAŞAR
tarafından tanımlanmışsa DURU Çok Programlı Liseda hemoglobinopatiler ile sinde 118 öğrenciye Talailgili ilk çalışmalar 1950’li semi ve anormal hemogloyıllarda Prof. Dr. Muzaffer binlerin kliniği ve genetiği
Aksoy tarafından başlatıl- konusunda eğitim verildi.
Öğrencilerden 42’si gönülmıştır (2,3).
lü olarak talasemi testi için
Bu çalışmadan amacımız,
kan verdi.
İbradı’da doğmuş, talasemi
İkinci gün, Ormana Merve hemoglobinopatiler konusunda ülkemizde ilk ça- kez İlköğretim okulunda eğilışmaları yapmış ve Türk tim ve tarama programına
Hematoloji Derneği kurucu- 80 kişi katıldı, 72 öğrenci ve
54
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2016 Talesemi Projesi esnasında Prof. Dr. Duran Canatan
ve İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru.

velisinden kan örneği alındı.
Ayrıca Ormana merkezinde
kahvede 40 kişiye bilgilendirme yapıldı. Öğleden sonra Ürünlü Köyü'ne gidildi,
köy meydanında yaklaşık 20
kişiye eğitim verildi, 13 kişiden kan örneği alındı. Son
olarak Üzümdere köyüne
gidildi, köy meydanında 60
kişiye eğitim verildi ve 54
kişiden kan örneği alındı.

105’i kadın (%57.4) ve 78’i (%3.2) ve 4’ünde alfa-talasemi taşıyıcılığı (%2.8) saperkekti (%42.6) (Tablo 1).
tandı (Tablo 4).
Kan örneklerinden 40 kişide anemi (% 21.6), 1 kişide
TARTIŞMA
polisitemi (% 0.5) 2 kişide
Orak Hücre anemisi, 1910
trombositopeni (%1.0), 11 yılında Herrick tarafından
kişide trombositoz (% 11), 2 ve talasemi de, 1925 yılında
kişide lökositoz (% 1.0) ve 3 Thomas B. Cooley tarafınkişide lökopeni (%1.6) bu- dan “Cooley Anemisi” olarak
lundu (Tablo 2).
tanımlandı. 1932’de WhippKan grublarına bakıldığında 72 kişide A+(%39.3),
61 kişide O+(%33.3), 18
kişide B+(%9.8) 12 kişide
A-(%6.5), 7 kişide O-(%3.8)
6 kişide B-(%3.2), 5 kişide
AB+(%2.7) ve 2 kişide AB(%1.1) bulundu (Tablo 3).

Sonuçlar: İki günlük çalışma ile 438 kişiye eğitim
verildi, 108 öğrenciye anket
uygulandı ve 183 kişiden kan
örneği alındı. Alınan kan örnekleri Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Talasemi Tanı
Anemi bulunan 40 kişiMerkezinde çalışıldıktan sonra Ibradı Kaymakamlığı ara- nin 30’unda demir eksiklicılığı ile aile hekimlerine ile- ği anemisi (% 16.3), 6’sında
tildi. Kan örneği alınanların beta –talasemi taşıyıcılığı
55

le ve Bardford, yayınlarında
Talasemi terimini kullandılar. Eski Yunanca Thalassa:
Deniz, anlamında olduğu
için “Thalassanameia: Denizanemisi olarak tanımladı.
1950-1960 yılları arasında
Aksoy, Minich, Vella, Whetherall, Chernoff, Lie-Injo,
Chatterjia ve Vong değişik
ülkelerden talasemiyi tanımladılar ve yayınladılar
(1, 4, 5, 6, 7).
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YERLEŞİM YERİ

KADIN

ERKEK

TOPLAM

31

11

42

İBRADI

Tablo 1
Tarama Projesinde Yer Alan
Halkın Özellikleri
YERLEŞİM YERİ

Tablo 2
Tarama
Projesinde Yer
Alan Halkın
Hematolojik
Özellikleri

ANEMİ

ORMANA

42

32

74

ÜZÜMDERE

32

22

54

ÜRÜNLÜ

-

13

13

TOPLAM
(%)

105
(%57.4)

78
(%42.6)

183

POLİ TROMBO TROMBO
LÖKOPENİ LÖKOSİTOZ
SİTEMİ SİTOPENİ
SİTOZ

İBRADI

6

-

-

4

-

-

ORMANA

15

1

1

4

1

2

ÜZÜMDERE

18

-

1

2

1

1

ÜRÜNLÜ

1

-

-

1

-

-

TOPLAM
(%)

40
(21.8)

1
(0.5)

2
(1.0)

11
(6.0)

2
(1.0)

3
(1.6)

Tablo 3 Tarama projesinde yer alan halkın kan grupları (n:183)
YERLEŞİM YERİ

A+

O+

B+

AB+

A-

B-

O-

AB-

İBRADI

19

15

3

1

1

1

1

1

ORMANA

33

30

4

1

3

2

-

1

ÜZÜMDERE

14

13

7

3

8

3

6

-

ÜRÜNLÜ

6

3

4

-

-

-

-

-

TOPLAM
(%)

72
(39.3)

61
(33.3)

18
(9.8)

5
(2.7)

12
(6.5)

6
(3.2)

7
(3.8)

2
(1.1)

Tablo 4
Tarama projesinde
anemili olanların
sonuçları (n:40)

(n)

(%)

ANEMİ

40

21.8

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

30

16.3

BETA-TALASEMİ TAŞIYICISI

6

3.2

ALFA-TALASEMİ TAŞIYICISI

4

2.8

Aksoy, 1950’li yıllardan
itibaren yaptığı çalışmalarda Afrika kökenli olan ancak
beyaz tenli olarak Eti Türk
olarak tanımlanan insanlarda orak hücre anemisi
saptamıştır. Afrika kökenli
hastalar ile benzer yapıları
olduğu yayınlanmıştır (2, 3,
8, 9, 10).

% 4.3 sıklıktadır (12). Antalya ve çevresinde ise beta
talasemi sıklığı %10-13 (13,
14) ve alfa talasemi sıklığı
ise %6.5 bulunmuştur (15).

Talasemide malarya teorisini desteklemek için,
Köprüçay ırmağı boyunca
bulunan köy taramalarında,
yaptığımız taramalarda, sıtBeta-talasemi sıklığı ülke manın olmadığı Köprüçayın
genelinde %2.1 iken (11), dağlık bölgesindeki köylerde
sahil bölgelerinde ortalama beta talasemi sıklığı %3-4
56

civarında iken, deniz kenarında sıtmanın yoğun olduğu köylerde %12-13 sıklğında bulunmuştur, malarya
teorisini destekleyen bu çalışmada, göç yolları olan bir
bölgede, sahilden dağlara
çıktıkça talasemi sıklığının
azaldığı görülmüştür (16).
Bu çalışmamızda dağlık bölge olan İbradı’da beta-talasemi sıklığı %3.2, alfa talasemi sıklığı %2.8 bulundu.
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“Ben doktorluğun bir menfaat kapısı haline gelmesine
katiyen taraftar değilim. Bu meslek belki de para üzerine
kurulmayacak tek meslektir. Atatürk zamanının insanlarıyız
biz. Bu nedenle bizler paradan çok bilimin kendisiyle
uğraşmayı tercih ettik”
Prof. Dr. Muzaffer Aksoy
57
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Yüzde 16.3 olarak bulunan demir eksikliği anemisi
sıklığı, ülke genelinde bulunan ortalamanın altında
idi; bu oran beslenme şartlarının iyi olması ve yüksek
rakımda yaşanmasına bağlanmaktadır (17).

of the malaria hypothesis.
Nat Commun. 2010 Nov
2;1:104.
• Flint J, Harding RM, Boyce
AJ, Clegg JB. The population genetics of the haemoglobinopathies. Baillieres Clin Haematol. 1998
Mar;11(1):1-51.

Kan grup profili de ülke
kan grubu profilinde olduğu • Modell B, Darlison M,Birgens H, Cario H, Faustino
gibi, Rh (-) lik %14.7, en sık
P, Giordano PC, Gulbis B,
A+ (%39.3), sonra O+(%33.3),
Hopmeier P, Lena-Russo
B+(%9.8) ve A- (%6.5) olarak
D, Romao L, Theodorson E:
bulunmuştur (18).
Epidemiyology of haemoglobin disorders in Europe:
SONUÇ OLARAK
an overview. Scand J ClinÜlkemizin kan hastalıklaLabInvest 2007: 67:39-70.
rı konusunda dünya çapında
ünlü bilim insanı hocamız • Aksoy M and Lehmann
H: Sickle cell-thalassemia
Prof. Dr. Muzaffer Aksoy
disease in South Turkey.
doğduğu topraklarda iki gün
British Medical Journal.
süre ile anıldı, İbradı toplu1957,March 30:734.
muna eğitim ve tarama hizmeti verildi.
• Aksoy M.,LekinEw., Maurant AE., andLehmannH.:BKAYNAKLAR
lood groups, hemoglobins,
and thalassemia in Sout• Weatherall DJ and Clegg JB:
hernTurkeyand Eti Turks.
The thalassemia syndroBritMed J. 1958; 2,937.
mes.(4th edition). Blackwell
Scientific Publications. Ox- • Aluoch JR, Kilinç Y, Aksoy
ford.2001; 3-62; 597-629.
M, Yüregir GT, Bakioglu I,
• Aksoy M. Brother and sister
infested with Cooley anemia; their parents showing
symptoms of thalassemia
minör Wien Klin Wochenschr. 1952 May;64(22):367-9
• Aksoy M. Sickle-cellanemia
in South Turkey; a study
of fifteen cases in twelve
white families. Blood. 1956
May;11(5):460-7
• Piel FB, Patil AP, Howes RE,
Nyangiri OA, Gething PW,
Williams TN, Weatherall DJ,
Hay SI. Global distribution
of thesickle cell gene and
geographical confirmation

Kutlar A, Kutlar F, Huisman
TH. Sickle cell anaemia
among Eti-Turks: haematological, clinicalandgeneticobservations. Br J Haematol. 1986 Sep;64(1):45-55.
• Aksoy M. Thehistory of beta-thalassemia in Turkey.
Turk J Pediatr. 1991 JulSep;33(3):195-7.
• Çavdar AO, Arcasoy A.The
incidence of b-thalassemia
and abnormal hemoglobins
in Turkey. ActaHaematol
1971; 45:312-317.
• Canatan D, Kose MR, Ustundağ M, Haznedaroglu D,
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Ozbaş S: Hemoglobinopathy
control program in Turkey.
Community Genet, 2006,
9:124-126.
• Canatan D: Status of thalassemia and hemoglobinopathies in World and
Turkey (Editör: Canatan D)
J Hem Onc- Special Topics
2010;3(1):1-4.
• Bircan I, Sişli S, Güven A,
Cali S, Yeğin O, Ertuğ H,
Güven AG, Akar N. Hemoglobinopathies in the district
of Antalya, Turkey. Pediatr
Hematol Oncol. 1993 JulSep;10(3):289-91.
• Canatan D, Oğuz N, Güvendik İ, Yıldırım S: Theincidence of alpha-thalassemia
in Antalya.Turkey. Turk
J Haematol, 19(3):433434,2002.
• Canatan D, Bağrıç G, Dağcı
D, Keser I: Dağdan sahile
talasemi taraması :Köprüçay belgeseli. 37. Ulusal
Hematoloji Kongresi, 19-23
Ekim 2011, No:P273
• Akdağ R: TC Sağlık Bakanlığı.12 Dünya Halk Sağlığı
Kongresi. 27 Nisan 2009.
İstanbul.
• Pelit Kılıç NB: Türkiye Kan
Merkezleri Bilgi Anketi2007,Türkiye Kan Merkezleri Transfüzyon Derneği
,Türk Kan Vakfı Yayınları
2007, Istanbul
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Bilime Adanmış Bir Ömür

Prof. Dr. Muzaffer Aksoy

