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Av. Serkan KÜÇÜKKURU
İbradı Belediye Başkanı

bradı ve çevresi, çok eski zamanlardan beri iskân edilmiş bir yöre olup,
farklı birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. İbradı’ya yerleşen tüm bu kültürlerden geriye kalanlar da, yöremize
ilginin artmasıyla birlikte gün ışığına
çıkmaya başlamıştır. Bizler de üzerinde
yaşadığımız bu coğrafyanın önemini her
geçen gün daha çok fark ediyoruz. Yıllar
geçtikçe bu yörenin kültürel, doğal ve
tarihi zenginliğini daha çok anlıyor ve
bunları daha çok anlamlandırıyoruz.
Yöremiz, zaman geçtikçe sadece burada yaşayanların değil, başkalarının
da dikkatini çekiyor. İbradı’nın kültürel zenginliği, buraya her gelen insanın
kendisinden bir şeyleri burada bulmasının en önemli sebebidir. Buradaki kültürel mirası, sadece İbradı’da yaşayanlar
oluşturmamışlardır. İbradı’nın tarihi Kesikbeli Yolu üzerinde olması, Akdeniz ve
İç Anadolu arasında bir köprü görmesine sebep olmuş ve burada kendine özgü
bir kültür oluşturmuştur. Aynı zamanda, İbradılıların okumayı meslek edinip
birçok memuriyette bulunmaları; görev
yaptıkları her yerden farklı değerleri,
farklı kültürleri yaşayıp, bunları yanlarında getirmelerine sebep olmuştur. Bu
da bizim en büyük zenginliğimizdir. Biz
de İbradı Dergisi aracılığıyla imkân buldukça İbradı üzerine yazılan şiirleri ve
hikâyeleri, kültür, doğa ve sanat yazılarını ve yapılan araştırmaları sizlerle buluşturmaya özen gösteriyoruz.
3

Yedincisini yayımlamakta olduğumuz dergimizin bu sayısında; İbradılı
hocamız Prof. Dr. Ali Bozer’in “Ankara ve
İbradılılar” yazısı, çok kıymetli hocamız
Prof. Dr. Ali Birinci’nin hemşehrimiz hukukçu “Prof. Dr. Şakir Berki” ile ilgili yazısı, Prof. Dr. Kani Işık hocamızın “Toroslarda” isimli şiiri, Öğretim Üyesi Dr İlker
Çinbilgel’in “Başka Cennet İbradı” isimli
yazısı, Dr. Begümşen Ergenekon Hocanın
“Ürünlü Yemekleri” ile ilgili çalışması,
Himmet Cansız’ın “İbradı’ya” isimli şiiri,
rahmetli babam Cemil Küçükkuru’nun
“İbradı” isimli şiiri, yöresel sanatçımız
Gülay Diri’nin “Mahmut Emmi” isimli
öyküsü, hemşehrimiz emekli albay İlker Koçak’ın derlediği “İbradı Ağzı Sözcükleri” isimli araştırması ve “Bir Eğitim
Çınarı: Bekir Kıvran isimli yazısı”, Nabi
Duru Amcamızın Birinci Dünya Savaşı
Gazimiz İbradılı Faik Yılmazipek’le ilgili
“İki Kolunu Kaybeden Gazinin Hikayesi”
isimli yazısı, Haydar Akdemir’in İbradılı
Şeyhülislam “Minkarizade Yahya Efendi“ ile ilgili araştırması, dergimizin çıkarılmasında büyük emeği olan F. Gülsima
Ağıldere Baykal’ın babası Yusuf Hayrettin Ağıldere’yi anlatan “Hakim Yusuf
Ağıldere” isimli yazı, Hasan Yaman’ın
“İbradı’da Lavanta Yetiştiriciliği” ile ilgili
yazısı, Serkan Gedik’in hazırladığı “Arşivden Bir Belge” ve Ürünlü’ye yerleşen
Selin ve Murat çiftinin “Enfes Nefes Evi”
projesi ile ilgili yazılar yer almaktadır.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
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Ormana

Nazım Torun

ibradı şubat 2019

1970’lerin başında profesörlük cübbesiyle...
Fotoğraflar: Ömer ve Ali Berki arşivi

Türk Yurdu kalemleri

Şakir Berki’nin
Hayatı ve Eserleri
Prof. Dr. Ali BİRİNCİ
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edesi Osman Efendi Bu vesile ile de kendisine de TAHSİL HAYATI
ile babası Ali Himmet anne dedesinin ismi Mehmet
Şakir Berki, babası Ali
Berki’nin yolundan gi- Şakir3 verilmiş ise de Şakir Himmet Berki’nin Temyiz
derek hukuk mesleğini seç- Berki ismini kullanmış ve bu Mahkemesi’ndeki
vazifesi
miş olan Şakir Berki, kitapla- isimle tanınmıştır.
dolayısıyla tahsil hayatının
rı ve yazılarıyla Türk hukuk
Şakir Berki, Meryem- Hâ- ilk senelerini Eskişehir’de
ilmine kıymetli katkılarda fız çiftinin kızı Gülsüm Mali- geçirdi. Mahkeme, 17 Kabulunmuş bir hukuk âlimi- ke Doğancı (Malatya, 28 Ni- sım 1925-10 Haziran 1935
dir ve eserleri dolayısıyla san 1922-21 Haziran 2011) devresinde Eskişehir’de buve temiz şahsiyetiyle hâlen hanım ile evlendi ve bu ev- lunuyordu. İlk mektebi Eskihatırlanmaktadır ve daima liliğinden Ali Selçuk (Anka- şehir’deki Malhatun İlk Mekhatırlanacaktır. Hayatı hak- ra, 5 Haziran 1947) ve Ömer tebi’nde (1927) ikmâl etti.
kındaki bilgilerin ise huku- (Ankara, 15 Şubat 1951) Bunu takiben yine bu şehirka hizmetleriyle mütenasip isimli iki oğlu oldu. Her iki de orta (1931) ve lise tahsiliolmadığı açıktır. Bu itibarla oğlu da hukuk mesleğini seç- ni (1935) yaptı4.
hakkında daha fazla bilgi ve- tiler ve Ankara Hukuk FakülŞakir Berki, 1939 senesinrilmelidir kanaatiyle bu yazı tesi’nden mezun oldular ve
de
Ankara Hukuk Fakültekaleme alınmıştır1.
bu şekilde aynı zamanda ai- si’nin o zamanlar üç senelik
lenin dördüncü nesil hukuk- tedrisatını bitirerek mezun
AİLESİ, DOĞUMU,
çuları oldular.
oldu. Bir sene önce de ağaEVLİLİĞİ, ÇOCUKLARI
VE ÖLÜMÜ
Şakir Berki, 13 Eylül 1988 beyi Osman Fâzıl Berki (ToMehmet Şakir Berki, Cum- tarihinde, 73 yaşında, Anka- kat, 1912-Ankara, 24 Kasım
huriyet devrinin en velût ve ra’da hayata veda etti ve yine 1980) bu fakülteyi bitirmişâlim hukukçularından biri ve bu şehirde ahirete uğurlandı. tir. Kendisinden beş sene
sonra da küçük kardeşi Sabelki de birincisi Ali Himmet
Berki’nin üç oğlundan ikincisi olarak Tokat’ta 13 Mart
1915 tarihinde dünyaya geldi2. Esasen dedesi Osman
Efendi de kadılık yapmıştı.
Bu esnada babası Tokat kadılığı vazifesinde bulunuyordu. Annesi ise Tokatlı
ünlü müderris ve babasının
kayınpederi olan Mehmet
Şakir Efendi’nin kızı Ayşe
Hanım (?-8 Kasım 1978) idi.
1) Bu yazımızı oğulları Ali Selçuk ve
Ömer Berki Beylerin temin ettiği
dosyasına ve evraklara dayanarak
yazabildik. Ayrıca merhumun
bazı resimlerini de lûtfettiler.
Kendilerine minnettarım. Yardımları olmasaydı bu yazıyı yazma
imkânını bulamazdık.
2) Nüfus kaydının Akseki’de olması
yanılmaya sebep olmaktadır. Burada doğduğunu yazan kaynaklar (Ahmet Mumcu, Oya Fişekçi)
olmuştur.

Şakir Berki, 1930’lu yılların ilk
yarısında.
3) Fatih dersiâmlarından Mehmet
Şakir Efendi (Tokat, 1869-İstanbul, 1 Şubat 1913) hakkında bilgi
için: Mir’at-ı Memurîn-i Sicill-i
Osmaniye, İstanbul, 1325, C.”, s.
10-11; Sadık Albayrak, Son Devir
Osmanlı Uleması, İstanbul, 1996,
C.3, s. 339
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1940'lı yıllar. Yedek subay
kıyafetiyle
4) Şakir Berki’nin verdiği bilgilere
dayanarak yazılan kısa hayat
hikâyesi için: Türk Sivil İlim Adamları Rehberi, Ankara, 1957,s. 65;
Osman Nebioğlu, Türkiye’de Kim
Kimdir Ansiklopedisi, İstanbul,
1961-1962, s. 145
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deddin (Tokat, 1917- Yalova, 4 Temmuz 1996) aynı
fakülteden mezun olmuştu.
Böylece hukukçu bir dedenin torunu ve yine hukukçu
bir babanın üç oğlu da aynı
mesleğin mensubu olmuştu.
Ailenin hukukçuluk geleneği
Şakir Berki’nin iki oğlunun,
Ali (1947) ve Ömer (15 Şubat1951) Beylerin de aynı fakülteden mezun olmalarıyla
devam etmişti5.

Doçentlik için önce İstanbul Hukuk Fakültesi’nde
Samim Gönensay, Süheyp
Derbil ve Hıfzı Timur’dan
müteşekkil bir heyet tarafınANKARA HUKUK
dan Fransızca’dan Türkçe’ye
FAKÜLTESİ SENELERİ
ve Türkçe’den Fransızca’ya
Şakir Berki, Ankara Hukuk
imtihana girdi (15 Mayıs
Şakir Berki’nin üniversite
Fakültesi’nde çok verimli bir
1950) ve başardı. Bunu takihocalık ve yazı hayatı geçir- hayatındaki bazı değişiklik ben Ord. Prof. Muammer Radi. Yazılar yazdı ve kitap hâ- arzularını anlamak müm- şit Sevig, Ord. Prof. Sabri Şalinde hukuka, hukuk tarihine kün olmamıştır. Bunlardan kir Ansay, Prof. Dr. Hüseyin
ve İslâm hukuku ve tarihine birincisi Roma Hukuku Kür- Cahit Oğuzoğlu, Prof. Hikmet
dair kitaplar neşretti. Yazı süsü’nden Medenî Hukuk Belbez ve Prof. Abdülhak Kehayatı bakımından gerçek- kürsüsüne geçmek için mü- mal Yörük’ten müteşekkil
ten de verimli bir hukuk ada- racaat etmesidir. Nitekim jüri İstanbul Hukuk Fakültemıydı ve Türkiye’nin hukuk Yönetim Kurulu’nun 9 Ekim si’nde, saat 12’de toplanmış
meselelerine dair daima can- 1948 tarihli kararı üzerine ve jüri başkanlığına oy birlı ve fâsılasız bir alâkaya sa- bu durum Fakülte tarafından liğiyle Ord. Prof. M. R. Sevig
hipti. Bu bakımdan babası Ali 20 Ekim’de Rektörlük maka- seçilmiş ve tez raporlarının
Himmet Berki’nin yolundan mına bildirilmiş ve bu talebi 30 Eylül 1950 tarihine kadar
gittiğini söylemek mümkün- 28 Ekim 1948 tarih ve 702 teslimine ve 9 Ekim 1950 tadür. Ancak hukuk sahasının sayılı yazı ile tasdik olun- rihinde saat 11’de tekrar İsdaha değişik sahalarına dair muştu.
tanbul Hukuk Fakültesi’nde
çok çeşitli kitaplar yazmış ol30 Mart 1948’de Devletler toplanarak raporlar üzerinde
duğuna işaret etmek gerekir. Hususî Hukuku doçentlik im- gerekli görüşmelerinin yapılBu bakımdan Ankara Hukuk tihanına girebilmek için mü- masına karar verilmişti. Bu
Fakültesi’nin en çalışkan ve racaat eden Şakir Berki’nin karar gereğince jüri zikredivelût hocası olduğu da dik- maaşı 24 Kasım 1948 tarihin- len tarihte toplanmış ve Devkati çekmektedir.
de Ankara Üniversitesi rektö- letlerarası Hususi Hukuku
Şakir Berki’nin 1947 Ağus- rü Enver Ziya Karal’ın imza- sahasına dair “Türk Devletler
tos ayı içinde Adalet Bakan- sıyla 35 (100 tl) göstergeden Hususî Hukukunda Evlenmenin Aslî Şartlarından Doğan
lığı’nda yargıç imtihanını 40’a (120 tl) yükseltildi.
kazandığı ve burada yargıç
adayı olarak vazifeye başladığı ve çok geçmeden bu yeni
vazifeye nakilden vazgeçtiğine dair (19 Eylül 1947) dilekçe verdiğine de bu meyanda
işaret etmek gerekir.

san 1947’de tayin edildi ve
25 Nisan 1947’de vazifesine
başlayarak fiilen ilim hayatına girmiş oldu.

Şakir Berki, hukuk tahsiline yurt dışında devam etti
ve İçişleri Bakanlığı’nda çalışırken İsviçre’ye bir sene için
(8 Haziran 1943) gönderildi.
Buradan II. Dünya Harbi yüzünden dönemediği için 24
Haziran 1944 tarihinde müstafi addedildi. Kendi imkânları ile iki sene daha kalarak
Fribourg Üniversitesi’nde lisansını (29 Mayıs 1945) ve
hukuk doktorasını ikmâle (27
Mayıs 1946) muvaffak oldu
ve Türkiye’ye döndü. Doktora
tezinin mevzuu “Türk Devletler Hukukunda Gayrı Meş- 1940’lı yıllarda bir arkadaşıyla.
ru Çocukların Tâbiiyeti” idi.
gibidir ve lekesiz bir hikâyesi
Fransızca biliyordu ve daha
bulunmaktadır. Aşkı sadece
sonra meslek hayatı esnasınilimdi ve geride büyük hizda Almanca öğrenmişti6.
metleri, makale ve kitap hâlinde hâlâ zevkle okunmakta
MESLEK HAYATI
olan eserler bırakmıştır.
Hemen ifade etmek gerekirse Şakir Berki’nin meslek İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
hayatı yazılmamış bir destan
Şakir Berki, fakülteden
5) Berki ailesinden beş kişinin
mezuniyetini takiben ilk
mezuniyet seneleri için: Ankara
memuriyeti İçişleri BakanlıHukuk Fakültesi ve Mezunları, Anğı’nda tayin edildiği maiyet
kara, 1998, s.61, 65, 84, 216, 232
memurluğu (1 Kasım 1939)
6) Osman Nebioğlu, age, s. 145.
Oya Fişekçi, Fransızca ve İngilizce oldu. Burada iken askerlik
bildiğini yazmaktadır: Kuruvazifesini (1 Kasım 1940-30
luşunun 50. Yılı Dolayısıyla Ankara
Aralık 1942) ifa etti. 27 Mart
Hukuk Fakültesi Öğretim Üye ve
1943’de yeniden vazifesinin
Yardımcıları Bibliyografyası 1925başına döndü. Bir sene müd1975, Ankara, 1977, s. 67
8

detle İsviçre’ye gönderilmiş
(8 Haziran 1943) ise de, Harp
dolayısıyla dönemediği için
müstafi (24 Haziran 1944)
sayılmıştı. Burada iki sene
daha kalmış, hukuk lisansını
tamamlamış ve doktorasını
vermek imkânını bulmuştu.
30 Eylül 1946’da İçişleri Bakanlığı’nda tekrar vazifesine
başlayan Şakir Berki bu defa
kitaplık memuru olarak tayin edilmişti.
Bu defa bir seneyi doldurmadan Ankara Hukuk
Fakültesi’nde Roma Hukuku
asistanı adayı olarak 8 Ni-

miş olduğunu arz ederim”
yolundaki mütalâası üzerine
15 Nisan 1948 tarihinde asalete tasdik olunmuştu. Roma
Hukuku kitabını ikmâl etmiş
ise de ancak 1949 senesinde
basılabilmişti.

Bir sene sonra asaletinin
tasdikini talep eden dilekçesi
(25 Mart 1948) üzerine kürsü hocası Vasfi Raşit Sevig
tarafından “Ehliyetinin, talebini tervice imkân verdiğini
saygılarımla arz ederim. Mümaileyhin bir de güzel Roma
Hukuku kitabı vücude getir-

1950’li yılların sonu

9
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Kanun İhtilâfları” başlıklı tezine dair raporlar üzerinde
müzakereler cereyan etmiş
ve Prof. Hikmet Belbez raportör tayin edilerek 28 Ekim
1950 tarihinde saat 11.30’da
tekrar toplanma kararı alınmıştı.

14.30’da deneme dersini vermesi hususu ittifakla karar
altına alınmış ve kendisine
bildirilmişti. Bu tarihte 45
dakikalık bir ders müddetinde bu dersini başarı ile
vermiş ve Medenî Hukuk
Doçentliğine tayinine hak
Tezin ittifakla kabûl edil- kazandığı jüri tarafından oy
mesinden sonra kolokyumun birliğiyle kabul edilmişti.
11 Kasım 1950 tarihinde
Şakir Berki’nin sadece
saat 11’de yine İstanbul Hu- doçentlik unvanına lâyık
kuk Fakültesi’nde yapılma görülmesi bahis mevzuu olkararı verilmiş ve durum 2 mamıştı. Bu meyanda jüri
Kasım 1950 tarihli bir yazı kendisinin ilmî araştırmaile Ankara Hukuk Fakültesi ları hakkında da bir değerdekanlığına bildirilmişti.
lendirme yapmış ve âdeta
11 Kasım 1950 Cumartesi günü imtihan zikredilen
jüri tarafından icra edilmişti. Önce Üniversite Doçentlik Yönetmeliği gereğince
(m. 23-a) kendisine eski bir
metin (Lâtince) verilmiş ve
bunu okuyup anlayabildiği
tespit edilmişti. Daha sonra
kendisine (m. 23-b) Danıştay
Genel Kurulu’nun bir kararı verilerek bunun hakkında
bir rapor yazması talep edilmiş ve raporu jüri tarafından
kâfi görülmüştü. Bundan
sonra yönetmelik gereği kollokyum safhasına geçilmiş
ve 1,5 saat müddetince jüri
tarafından yönetmelik gereği 1,5 saat ayrı ayrı sualler
sorularak talip olduğu bilim
dalına dair vukufu yoklanmış ve bu safhada da başarılı olduğu kendisine tebliğ
olunmuştu.
Yönetmeliğin
28. Maddesi gereğince deneme dersi için teklif ettiği altı
konudan “Türk Hukukunda
Tâbiiyetin ziyaı ve neticeleri”
başlıklı konu deneme dersi
olarak seçilmiş ve 15 Kasım
1950 Çarşamba günü saat

kendisine bir mükâfat beratı
vermişti. “Adayın ilmî çalışmaları üzerinde durulmuş
ve kendisinin asistanlık devresinden evvel yazmış olduğu doktora tezi ve doçentlik
için hazırladığı doçentlik tezinden maada muhtelif ilim
dergilerinde Türkçe ve Fransızca makaleler yazdığı, bundan başka Roma Hukuku ve
Tatbikî Devlet Hususî Hukuku adlı iki kitap neşir eylediği görülmüş ve tedkik edilen
bütün bu eserlerin ciddî ilim
çalışmaları neticesinde meydana getirildiği anlaşılmıştır” hükmüne ilâveten “ asistanlığı zamanında Fakültede
yanında çalıştığı Profesörlerin nezareti altında vazifesine iyi surette devam eylediği”
yine Jüri tarafından tescil
edilmişti.
Zorlu ve başarılı geçen imtihanları başaran Şakir Berki
nihayet 15 Aralık 1951 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tasdikiyle Medeni Hukuk
Kürsüsü doçentliğine tayin
edilmişti. Bu devrede de bir
10
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taraftan derslerini verdi. Bu
meyanda ikinci bir yabancı lisan öğrenmek için önce
İngilizce öğrenmeye başlamış ve İngiltere’ye gitmek
ve Anglo-Sakson hukukunu
tedkik etmek için bir dilekçe
(31 Ekim 1952) vermiş ise de
bu mümkün olmamıştı. Daha
sonra Almanca öğrenmeye
başlamış, bilgi ve görgüsünü
artırmak için bu ülkeye gitmek arzusunu ifade eden bir
dilekçe (28 Ocak 1953) vermişti. Kürsü hocası Vasfi Raşit’in mülâhazası ise Alman
Medeni Hukukunun ve toprak rejiminin tatbiki üzerinde tetkikatta bulunmasının
pek faydalı olacağı yolunda
olmuştu. Hocası tarafından
daima teşvik görmesi dikkati
çeken bir seviyede olmuştu.
1953-1954 senesinde Almanya’da mesaisine devam
etti ve bu arada Almancayı
öğrenerek dönüşte profesörlük için ikinci yabancı lisan
imtihanını bu lisandan verdi. Bu arada kısa bir müddet
yaptığı avukatlıktan vazgeçtiğini de Fakülte Dekanlığına
bildirerek (24 Aralık 1955)
yeniden üniversite tazminatının verilmesi gerektiğini
bildirdi.
Şakir Berki, doçentlikten
altı sene sonra 1956 senesinin ilk ayında (20 Ocak) verdiği raporda 1950’den beri
yaptığı çalışmaların bir tespitini yaparak, açık bir talepte bulunmaksızın, profesörlük müddetini ikmâl ettiğini
hatırlattı: “ 1950 yılında eylemli olarak doçentliğe tayin
edildim Bu senenin ikinci sömestrinde Ord. Prof. Ahmet
Esat Arsebük’le çalıştım. Ve

ikinci sınıfta Borçların hususi hükümlerini anlattım. Ord.
Prof. Vasfi Raşid Sevig ve Prof.
Hüseyin Cahit Oğuzoğlu’nun
idaresinde ikinci sınıfta iki
seneden beri Borçların umumi hükümlerini ve dördüncü
sınıfta da toprak hukukunu
okutmaktayım. Roma asistanlığım ve asistanlık devresinde
yazmış olduğum 333 sahifelik Roma kitabı da nazara
alınarak Roma hukuku profesörü Hüseyin Cahit Oğuzoğlu’nun gaybubetinde Roma
hukuku derslerini anlattım
ve arz edilen diğer dersler
de dahil Roma hukukundan
müstakilen imtihanlar yaptım. Asistanlık devresinde
yazdığım “Roma hukuku” ve
“Tatbikî devletler hususî hukuku” kitapları ile makaleler
müstesna, meslek hayatımda
şimdiye kadar yapabildiğim
neşriyat listesi ilişik olarak
takdim kılınmıştır. Keyfiyeti
muhtıra kabilinden saygılarımla arz ederim.”
Bu muhtırasına sadece
doçentlik devresinde yaptığı
kitap ve makale şeklindeki
neşriyatın ve baskıda bulunan makalelerinin listesi
gerçekten de hayranlık uyandıracak bir keyfî ve kemmî
zenginliğe sahipti. Türkçe ve
Fransızca neşriyatının listesi çalışkanlık derecesini
ilk bakışta göstermekteydi.
Profesör namzedi pek az doçentin böyle bir neşriyat listesine sahip olduğunu dikkate almak gerekir. Doçentlik
(1950-1956) devresinde iki
kitap ve ilmî mecmualarda
Türkçe ve Fransızca ilmî makale neşretmişti.

1959’da eşi Malike,
oğulları Ali ve
Ömer ile birlikte.

Böylece başlayan profesörlük muameleleri gereği
önce ikinci yabancı lisanı
olan Almanca’dan imtihana girdi (13 Ocak 1956) ve
“Almanca’dan araştırma ve
inceleme yapabilecek yeterlikte bulunduğuna ittifakla”
jüri tarafından karar verildi7. Keza aynı jüri tarafından
maddeler hâlinde yazılan
rapor aynı zamanda Ankara
Hukuk Fakültesi’ndeki meslek ahlâkını göstermesi bakımından mühim maddeler
ihtiva etmekle beraber aynı
zamanda Şakir Berki’nin
meslek hayatını da bir kere
daha tartmakta ve hakkını
teslim etmektedir:
“Doçent Şakir Berki 1950
senesinden itibaren Medeni
Hukuk kürsüsünde Ord. Profesör Ahmet Esat Arsebük,
Vasfi Raşit Sevig ve Profesör
Hüseyin Cahit Oğuzoğlu’nun
idaresinde çalışmış, bu ta7) Jüri, Ord. Prof. Vasfi Raşit Sevig,
Ord. Prof. Sabri Şakir Ansay, Prof.
Hüseyin Cahit Oğuzoğlu, Prof.
Hikmet Belbez ve Prof. Kemal
Gürsoy’dan teşkil olunmuştu.
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rihten bugüne kadar Medeni
Hukuk, Mukayeseli Hukuk ve
Toprak Hukukundan müstakilen imtihanlar icra etmiş,
sabık Roma Hukuku asistanlığı ile asistanlık devresinde
yazmış olduğu 333 sahifelik
Roma Hukuku kitabı da nazara alınarak Roma Hukuku profesörü Hüseyin Cahit
Oğuzoğlu’nun gaybubetinde
ona niyabeten Roma Hukuku
derslerini okutmuş ve imtihanlarını yapmıştır.”
“1953 yılında Fakülte tarafından Almanya’ya gönderilmiş ilmî ve lisan bakımından görgüsünü artırmaya
gayret etmiş ve bu arada Almanya’da “Alman- İsviçre ve
Türk Medeni kanunlarında
Evlât Edinme ve Gayri Sahih
Nesep” unvanlı cem’an 90
sahifelik mukayeseli iki etüd
hazırlamıştır. Bu etüdlerin
tabedilmek üzere Fakülte Yayın Komisyonuna tevdi edilmiş olduğu bi’t-tahkik anlaşılmıştır.”
“1954 yılında Almanya’dan dönerek Medeni Hu-
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kuk imtihanlarını müstakilen
yapmış ve bu senedenberi Fakültenin ikinci sınıfında Borçların Umumî Hükümleri ile
dördüncü sınıfında Toprak
Hukuku ve Yaşayan Eski Hukuk derslerini okutmakta
bulunmuş ve bu suretle bir
Doçentten tedris bakımından
istenebilen vazifeleri başarmaya muvaffak olmuştur.”

iyileşemediğini Fakülte idaresine bildirmek (13 Aralık
1957) zorunda kaldı. Bu tarihten sonra da 25 gün müddetle rapor verildi.
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tığı araştırmaların sonunda
40 daktilo sayfası araştırma
yazdığını bildirmiş (7 Mayıs
1966) ve bu arada sıhhî durumundan dolayı senelik izni
hakkında da “ senelik iznimi
Haziran ayında Türkiye’de
geçirmek istiyorum. Biraz da
tansiyon düşüklüğü sebebiyle işbu talebin is’afı için icab
eden muamelenin yapılmasını delâletlerinize saygı ile arz
ederim” ifadesiyle durumunu bildirmişti. 1976 yazında, refikasıyla beraber, yurt
dışına çıkmak için pasaport
muamelelerini yaptıran Şakir Berki, sonbaharda dönüşünü takiben İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’ndeki
derslerine, Danıştay’da açtığı
dâvâyı kazanması üzerine,
dönmüştü ama kendisine verilen dersler Medenî Hukuk
ve Borçlar Hukuku dersleri
olmuştu10.

Şakir Berki’nin İslâm Hukuku hakkındaki dersleri Ankara dışında da devam etti
ve 1965 yazında İstanbul’da
Yüksek İslâm Enstitüsü’nde
İslâm Hukuku Dersleri verNiheyet Şakir Berki’nin mesi için, İmam-Hatip Okulu
profesörlüğe tayini hakkında öğretmenlerine verilen kursResmî Gazete’de8 karar-nâ- lara (5-24 Temmuz) hoca
mesi çıkmıştı: ”1-Ankara olarak gönderildi. Bu meyanÜniversitesi Hukuk Fakül- da İslâm Hukuku hakkındatesi Medenî Hukuk Kürsüsü ki kitabının da iki defa (İsProfesörlüğüne, 4936 sayılı lâm Hususî Hukukunun Ana
kanunun 28 inci maddesine Prensipleri- Kur’an’da Hukuk,
göre, Fakülte Profesörler Ku- Ankara,1956, 1962) basıldırulunca seçilmiş, Senatoca ğını hatırlamak gerekir.
uygun görülmüş olan aynı
Avrupa’da, Almanya’da ve
kürsü Doçent Şakir Berki’nin
İsviçre’de, araştırma ve mestâyinini tensip edilmiştir. 2lekî çalışmalar yapmak için
Bu kararın icrasına Maarif
altı aylığına izin isteyen ŞaVekili memurdur. 27/2/1956”
kir Berki’ye bu izin ÜniversiBu karar-nâme üzerine te Senatosu’nun 29 Haziran
Şakir Berki’nin hangi duyAnkara Üniversitesi Rektörü 1965 tarihli toplantısında gular içinde bulunduğunu ve
Prof. Dr. Hikmet Birand ta- verilmişti. Kendisi bu izne sebeplerini bilemediğimiz bir
rafından 6 Mart 1956 tarihli Aralık sonunda başlamak şekilde 10 Ekim 1977 tariyazı ile karar-nâme Ankara kararını almıştı. Üçüncü sı- hinde tam 30 senedir içinde
Hukuk Fakültesi’ne gönde- nıfta, tek numaralı talebelere bulunmakta olduğu öğretim
rilmişti. Rektör Birand, aynı okuttuğu Aynî Haklar dersini üyeliğinden emekliye ayyazıda “tebrik ve başarı di- kendi yerine Doç. Dr. Yılmaz rılmak için dilekçe vermesi
leklerinin profesöre iblâğını Ergenekon; yine aynı sınıftadikkati değer bir keyfiyetve işe başladığı tarihin bil- ki çift numaralı öğrencilere
tir. Ancak bu dilekçesi üzedirilmesini” saygılarıyla rica Borçların Hususî Hükümleri
rine bir hafta sonra verilen
etmekteydi.
dersini vermesi ise Doç. Dr. şerh “İşleme konmayacaktır”
Bu unvana jürinin rapor- Turgut Akıntürk’ten talep şeklinde olmuştu. Nihayet 2
larından taşan methiyeler edilmişti. Toprak Hukuku Aralık 1981 tarihinde, kendi
ile nail olan Şakir Berki, yine derslerine ise kendisi dönün- isteği üzerine, altmış altı yaaynı hızla, gerek telif ve ge- ceye kadar Doç. Burhan Gür- şında emekli ayrıldı.
rek ders mesaisine devam doğan verecekti9.
10) Akademi başkanının 15 Ekim
ediyordu. Bu arada mesaisi1976 tarihli ve Hukuk Fakültesi
Almanya’ya giden Şakir
dekanının 11 Kasım 1976 tarihli
ne devam ederken kısmî yüz
Berki dört ayın sonunda yapcevabı. Fakülte Kurulu 4 Kasım
felci geçirdi ve raporunun
9) Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na
1976 tarihli toplantısında Akabitmesine rağmen henüz
verdiği 14 Aralık 1965 tarihli
demi’de ders vermesini kabül
8) Nu. 9259 (15 Mart 1956), s. 1

dilekçesi.

etmişti.
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HARBİYE’DE VE
ANKARA İKTİSADÎ
VE TİCARÎ BİLİMLER
AKADEMİSİ’NDE
Şakir Berki, Ankara’daki
başka yüksek mekteplerinde de dersler vermişti. Ders
verdiği ilk yüksek mektep ise
Harbiye olmuştu. 1947 senesinden itibaren 1950 senesine kadar ve 1972-1973 ders
senesinde de burada Devletler Umumî Hukuku dersleri
vermiştir.11
Uzun seneler boyunca ders
verdiği ikinci bir yer ise Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler
Akademisi oldu. Burada da
yine Devletler Umumî Hukuku derslerini 1959 ders yılından itibaren vermeye başladı
ve bu dersi fâsılasız bir şekilde 1975 senesine kadar devam etmiştir. Ancak kendisi
yine meslek hayatının en büyük üzüntüsünü de Akademi’de yaşamıştır sayılabilir.
Şakir Berki meslek hayatının
en büyük ve belki de rakipsiz
üzüntüsünü 1975 senesinde
yaşadı. Bu hâdise gerçekten
de üzerinde başlı başına bir
yazı yazmayı gerektirecek
kadar dikkate değer bir keyfiyettedir.
Hâdiseyi başlatan Ankara
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Hamza Eroğlu’nun
şahsen Ankara Üniversitesi
Rektörlüğüne yazdığı şikâyet mektubu (14 Şubat) olmuştu. Buna göre kendisini
Akademi’nin “Milletler Arası
11) Türk Sivil İlim Adamları Rehberi, s.
65; Şakir Berki’nin Ankara Hukuk
Fakültesi Dekanlığına yazdığı 10
Haziran 1975 tarihli dilekçesi.

1960’larda bir 10 Kasım töreninde
Prof. Dr. Yusuf Abadan ile Atatürk Fotoğraf Sergisi'nde.

İlişkiler Kürsüsü Başkanı”
olarak tanıtan mektup sahibi esas ihtisasının Devletler
Umumî Hukuku olduğunu ve
bu sahada İsviçre’de doktora yaptığını, İstanbul Hukuk
Fakültesi’nde ise yine bu sahada doçent unvanı kazandığını ifade ettikten sonra
kürsünün profesörü olarak
aksi görüşte olmasına rağmen üçüncü sınıfta okutulan
Devletler Umumî Hukuku
dersinin, talebeler tek ve çift
numaralı olarak ikiye bölündükten sonra bir bölümünü
okutmak üzere, Prof. Dr. Şakir
Berki’nin hoca olarak davet
edilmesinin kanunlara aykırı
olduğuna dikkati çekiyordu.

son paragrafı şöyle bitirilmişti:”1750 sayılı Üniversite Kanununun 40. Maddesi
uyarınca, başka kurumlarda
ders vermekle görevlendirmede yetkili organ olarak Üniversite Senatolarının alacağı
karara ışık tutmak, şahsımla
da ilgisi olması bakımından,
bir haksızlığa mâruz kalmamam için dilekçede arz
ettiğim hususların dikkate
alınmasını ve Prof. Dr. Şakir
Berki’ye Ankara İktisadî ve
Ticarî İlimler Akademisi’nde Devletler Umumî Hukuku
dersini okutma izninin verilmemesini arz ve rica ederim.”
Ankara Üniversitesi Senatosu 13 Mayıs 1975 tarihli
toplantısında
şikâyetçinin
arzusu doğrultusunda karar vermiş ve Şakir Berki’nin
Akademi’de Devletler Umumî
Hukuku dersini okutmasının
mümkün olmadığı yolunda
karar almış ve bu kararı 30
Mayıs 1975 tarihinde ise bu
karar kendisine tebliğ edilmişti.

Hamza Eroğlu’nun dilekçesine göre böyle bir vazife
verilmesinin kanunlara aykırılığı bir yana Şakir Berki
İsviçre’de Devletler Hususî
Hukuku sahasında doktora
yapmıştı. Ankara Hukuk Fakültesi’nde ise Medenî Hukuk
Doçenti ve Profesörü olmuştu. Üstelik hiçbir üniversitede Devletler Umumî Hukuku
Açıkça ifade etmek gedersini de okutmamıştı. Bu rekirse bu şikâyet-nâme ve
şikâyet-nâmenin devamında bunun Üniversite Senatosu
13
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tarafından ciddiye alınması
Şakir Berki’nin meslek hayatındaki en büyük üzüntüsünü teşkil etmiş ve bu vaziyet
kendisini çok incitmişti. Bu
karar üzerine Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na verdiği
uzun dilekçede (2 Haziran
1975) durumu gayet nâzik
bir üslûp ile anlatmıştı.

ları fakültelerde okutmakta
oldukları derslerden talepte
bulunmaları şartı ve mecburiyeti olmayıp. İhtisas yapmış oldukları hukuk dalına
ait derslerden de ders verme
taleplerinin kabul göreceği
açıkça yazılıdır. Sayın senatörler bu kararı okudukları
takdirde keyfiyeti anlamakta
Şakir Berki, bu meselenin güçlük çekmezler.”
“İhtisas saham, Devletler
tekrar Senato’da müzakeresini talep ettikten sonra haklı Hukuku branşına dahil olan
olarak aleyhindeki gerekçe- Devletler Özel Hukukudur.
lere şu şekilde itiraz etmişti: Gerek doktora, gerek doçent“Karar tatmin edici olma- lik çalışmalarım ve tezlerim
dığı gibi, aynı Senato’nun bu sahada yapılmıştır. Bu
geçen yıl aynı dersi Akade- husus dosyam tedkik edilince
mi’de okutmamı tensib et- anlaşılır; meseleyi Rektörlüğe
miş olan kararı ile bağdaşı- aksettirmiş olan Dekanlığıcı değildir. Keza söz konusu mızca da bilinmektedir. Hakkarar, üniversite mensup- kımda menfi karar verilen
larının üniversiteden başka toplantıda okunduğu beyan
öğretim kurumlarında ders edilen dilekçemde de aynı huverebilme imkânını Üniver- suslar kayd edilmişti.”
site Senatosu’nun kararına
bağlayan karara da uygun
düşmemektedir. Zira bu kararda üniversiteden başka
bir öğretim kurumunda ders
verebilecek olan öğretim üyelerinin yalınız mensup olduk-

“Diğer cihetten Fakültemizde ve Akademi’de vermekte olduğum ders adedi haftada 10’a bile bâliğ olmamakta
ancak dört saat tutmaktadır.
Üniversite çalışmam haricinde başka bir işle de uğraş-
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mamaktayım; şu hâlde tam
gün çalışma ilkesine de tam
saygı gösterilmektedir. Nihayet Akademi’de 16 seneden
beri Devletler Hukuku dersini
okutmuş ve bu hukuk dalının
bütün bahislerini içine alan
bir eser de meydana getirmiş
bulunmaktayım. Bütün bu
hususların Senatomuz sayın
üyelerinin rica ettiğim müsaadeyi lütuf buyurmaları
için en mâkul haklı sebeblerini teşkil ederken, aksi karara
varmış olmalarına hakikaten
bir mânâ veremedim ve müteessir oldum; hattâ akademik izzeti nefsimi yaralayıcı
bir duruma itilmiş olduğumu
hissettim.”
“Mensup olduğum Üniversiteyle, acele ederek veya
tehevvüre kapılarak, ihtilâfa
düşmeyi akademik olgunlukla asla bağdaştıramam.
Bu itibarla Senatomuz kararının tekriri müzakeresini
Üniversiteler
Kanununun
11’inci maddesinin son fıkrasına sığınarak Milli Eğitim
Bakanlığı aracılığı ile temine
çalışmak yolunu münasib
görmediğim gibi, sayın Rektörlüğümüzün tekriri müzakere etmeden evvel Danıştay’a ibtal dâvâsı açmayı da
düşünmedim. “
“Uzun maruzatımla gerek
Rektörlüğümüzü, gerek sayın
Senato üyelerimizi yorduğuma inanıyorum; fakat meslektaşlarımın hepsinin adâlet
uğrunda yorulmaya değeceğini takdir ettiklerinden şüphe etmiyorum.”

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
eleme derslerinin kurasını çekerken.
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“Bu yazımın sayın Rektörlüğe tekriri müzakere ricasını
ihtiva eden bir dilekçe olması

nazara alınarak sayın DekaŞakir Berki, kısaca çok innımızın hiç vakit geçirmeksi- cindiği bu karar karşısında
zin gereğini yapmasını arz ve Senato’nun aleyhindeki karica ediyorum.”
rarını yine de süiniyet eseri
Bu dilekçesinde pek az olmadığını ve bir yanılma
sonra 10 Haziran 1975 tari- olduğu yolunda tefsir ederek
hinde Şakir Berki ikinci bir teselli bulduğunu ve yirmi
dilekçe ile Senato kararının sene okuttuğu bu dersle kütekriri müzakeresinde bazı çümsenemeyecek bir ünsiyet
meslektaşların reyine mües- peyda ettiğini ifade etmeksir olabileceği düşüncesiyle tedir. Bu dilekçesinin Fakülve anlaşılan bu beklemediği te Kurulu’nda aynen okundarbenin de teessürüyle yeni masını Dekanlıktan saygı
bilgileri dikkate sunmak ih- ile rica ederek sözlerine son
vermektedir. Bu arada Datiyacını duymuştu:
nıştay’a müracaat hakkını da
“Her ne kadar Fakülte- kullanacağını bildirmektedir.
mizde Medenî Hukuk dersi Dilekçesini aynı zamanda
vermekte isem de, doktora Rektörlük ve Dekanlık mave doçentlik tezlerim Devlet- kamlarına vermişti.
ler Hukuku branşına dahil
Gerçekten de bir meslekDevletler Özel hukukundan
yapılmış ve bu sahada bir de taşının verdiği dilekçe üze“Tatbikî Devletler Özel Huku- rine Şakir Berki 1975-76 seku” adlı kitap da neşretmiş nesinde Akademi’de 16 sene
bulunmaktayım. Keza Devlet- verdiği Devletler Umumî
ler Genel Hukuku derslerini Hukuku dersini, Senato’nun
1947-50 ve 1972-73 yılların- aldığı karar gereğince, vereda Harp Okulu’nda dört ve mememiştir.
Akademi’de 16 sene ki cem’an
Ankara İktisadî ve Ticarî
yirmi seneden beri vermek- İlimler Akademisi’ndeki akateyim ve Devletler Genel Hu- demik olmayan bu dikkate
kukunun bütün bahisleri ile değer hâdisenin akademik
ilgili genel prensipleri ihtiva bir tarafını bulmak zordur.
eden “Devletler Genel Huku- Hatıra gelen sualler şöylece
ku” adıyla bir kitap da çıka- sıralanabilir:
rılmıştır.”
a) Şakir Berki, 1959 sene“Üniversite Senatosu’nun
Üniversiteye mensup öğretim üyelerinin Üniversiteden
başka öğretim kurumlarında
ders verebilmeleri için yalınız fakültelerde okuttukları
derslerden talebde bulunma
mecburiyeti şartı da yoktur.
İhtisas yapmamış oldukları
bilim dalındaki derslerden
de talepte bulunabilecekleri
açıkça yazılıdır.”

sinden beri bu dersi vermekte iken hakkında herhangi
bir şikâyet olmamıştı. Bu
şikâyet dilekçesinde ifade
edilen “haksızlık” bu zamana
kadar niçin bahis mevzuu değilken 1975 senesinde ortaya çıkmıştır. Nitekim Hamza
Eroğlu ise üç sene mebusluk
(1957-60 ve iki yıla yaklaşan Temsilciler Meclisi üyeliğinden sonra Akademi’ye
15

öğretim üyesi olarak girmiş
ve 1966 senesinde profesör
olmuştu. Şakir Berki ile tam
14 sene Akademi’nin Hukuk Kürsüsü’ne12 bağlı olarak Devletler Umumî Hukuku derslerini vermişti. Niçin
14 sene sonra Şakir Berki
aleyhinde “haksızlığa maruz” kalmamak için böyle bir
şikâyet-nâme vermek ihtiyacı duymuştu?
b) Şakir Berki, ders vermeğe başladıktan bir sene sonra Devletler Umumî Hukuku
(Ankara, 1960, 134 s. Güzel
Sanatlar Matbaası) dersi için
ders kitabını yazmış ve kapağına “Ankara İktisadî ve
Ticarî İlimler Akademisi talebeleri için hazırlanmıştır”
kaydını koymuştu. Bu ders
kitabı veya bu kitaptaki bilgiler ve görüşler aleyhinde,
Devletler Umumî Hukuku sahasında doktora yaptığını ve
bu dersi verme hakkının kendisinde olduğunu ileri süren
Hamza Eroğlu’nun herhangi
bir tenkit yazısı yazdığı da
görülmemişti. Kaldı ki kendisinin Devletler Umumî Hukuku (Ankara, 1972-73, 161 s)
ders notları ancak Akademiye girişinden 11 sene sonra
teksir olarak basılabilmişti13.
Daha da mühim bir gerçek
Eroğlu’nun 1971-73 senelerinde Akademi başkanlığı
12) Bu kürsüye bağlı profesör ve
doçentlerin isim listesi için:
Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler
Akademisi 1963-1964 Öğrenci
Kılavuzu, Ankara, 1963, s. 13
13) Hamza Eroğlu, talebelerinin ders
kitaplarını edinmesine çok itina
gösterir ve imtihanlardan önce
kitaplarını teftiş ederek kitapsız
talebelerini imtihanlara kabül
etmezdi.
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yapmış olmasına rağmen
Şakir Berki’nin Akademi’deki
derslerine son verme ihtiyacı
duymamış olmasıydı. O hâlde başkanlığından iki sene
sonra bu şikâyet-nâmesinin
gerçek sebebi ne olabilirdi?
Buna karar vermek mümkün
olmamıştır.

layışına kararlılıkla müdafaa
eden Hamza Eroğlu’nun ilim
hayatı ve kitapları kendisini
çok trajik bir şekilde ve açıkça tekzip etmektedir.
e) Bu cümleden olmak
üzere asıl dikkati çeken nokta ise ihtisasa kat’iyetle bağlı
olarak ders verilmesi gerektiğini ileri süren ve bu gerekçe
ile bir meslektaşının Devletler Hususî Hukuku sahasında
doktora yaptığı için Devletler
Umumî Hukuku dersini veremeyeceğini yazıya dökerek
müdafaa eden Hamza Eroğlu’nun Akademi’ye katıldıktan sonra verdiği dersler ve
yazdığı kitaplardır. İlimde
ihtisasın azimli ve kararlı
müdafiinin okuttuğu ve kitabını yazdığı ilk ders kitabı
Devletler Umumî Hukuku
olmayıp İdare Hukuku Ders
Notları (Ankara, 1963, Teksir)
olmuştu14. İdare Hukuku’nun
Devletler Umumî Hukuku’na
ne kadar yakın olduğu suali
de gündemine gelmemişti.

c) Devletler Umumî Hukuku sahasının bir alt disiplini
olan Devletler Hususî Hukuku mevzuunda, tıpkı Hamza
Eroğlu (1949) gibi ve ondan
üç sene önce (1946) İsviçre’de
doktora tezi yapan ve Harbiye’de ve Akademi’de Devletler Umumî Hukuku dersini
senelerce veren, ayrıca 1959
ders senesinde başladığı bu
dersin kitabını ertesi sene
(1960) Akademi talebeleri
için yazan Şakir Berki’nin bu
dersi okutmasından ve kitabının basılmasından 1975’e
kadar, yâni 15 sene, herhangi
bir şikâyet olmadığı hâlde bu
dersi veremeyeceğine Ankara
Üniversitesi Senatosu üyelerinin nasıl ikna edilebildiği
Hamza Eroğlu’nun kende ayrı bir bilmecedir ve yazılanların ötesinde bir sebebi di ihtisası olan Devletler
olmalıdır ama bunu tespit et- Umumî Hukuku sahasındaki
ders kitabı da ancak 1972mek mümkün olmamıştır.
1973 ders senesi için hazırlad) Devletler Hususî Huku- dığı teksiri (Devletler Umumî
ku sahasında doktora yapan Hukuku Ders Notları, 161 s)
ve bunun kitabını yazmış olmuştu. Çok sert ifadelerbulunan Şakir Berki’nin Aka- le meslektaşlarına sahanızdemi’de Devletler Umumî dan dışarı çıkmayın diyen ve
Hukuku dersini veremeyehattâ bu meseleyi bir şikâyet
ceğini katı bir ifade ile ileri
mevzuu yapan Eroğlu, ihtisüren ve “haksızlığa maruz
sasına dair ilk metnini ancak
kalmaktan” bahseden Hamza
1972-1973 ders senesi teksiEroğlu’nun bu dersin kitabını
ri hâlinde ortaya koymuştu.
ancak 1972-1973 ders seneAyrıca birçok sayfasında dipsinde teksir olarak bastırmasını anlamak da mümkün de- 14) Bu teksiri göremedik. Künyesi
için: Orhan Melih Kürkçüer, Esas
ğildir. Kaldı ki bu derece sert,
Teşkilât Hukuku, Ankara, 1963, s.
tasnifli ve tekelci bir ilim anXIII
16
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not ve kaynak zikretmemişti.
Halbuki Akademi’de 1959’da
bu dersi vermeye başlayan
Şakir Berki, dipnotlu ve indeksli ders kitabını ertesi
bastırmış bulunuyordu.
İlimde ihtisas meselesinde başka bir hâdise de Hamza Eroğlu’nun Türk Devrim
Tarihi dersleri vermesi ve
bu derse dair kitabını yine
Devletler Umumî Hukuku
teksirinden, en azından tam
beş sene önce, bastırmış olmasıydı. Türkiye’deki tarih
bölümlerine ve isminde Tarih lâfzı bulunan bir Fakülteye ve daha önce tarihçiler
tarafından yazılan kitaplara
rağmen önce Türk Devrim
Tarihi15 ve 1982’den itibaren
de devrin siyasî iklimine tâbi
olarak Türk İnkılâp Tarihi
ismiyle basılan bu kitap yazarlığı ile Devletler Umumî
Hukuku disiplinini nasıl bağdaştırdığı da yine başka bir
bilmece olarak ortadadır. Bu
kitabın zamanın tarihçileri
tarafından ciddî bir tenkide
tâbi tutulmamış olduğuna
da bu vesile ile işaret etmek
gerekir. Bu kitabının 1982
baskısı 150 bin tirajlıdır ve
uzun müddet üniversitelerde İnkılâp Tarihi derslerinin
biricik kitabı olarak okutulmuştur.
f) Şakir Berki, kendisi aleyhinde, belki de Türk Üniversite Tarihi’nde bir benzeri
bulunamayacak olan şikâyet-nâmesine rağmen Ham15) Kitabın 1967 baskısı 27 Mayıs
1960 askerî darbesi için tam bir
methiyeden ibarettir ve darbe
İstiklâl mücadelesine benzetilmektedir. Kitap sonraki baskılarda
tâdillere uğramıştır.

za Eroğlu’nun sahasından
çok uzakta ve farklı kitaplarını gündeme getirmemiş ve
cevabında kullanmamıştır16.
Pekâlâ, bu durumu nazik bir
ifade ile gündeme getirebilirdi ama buna tenezzül etmemiştir. Bu, 16 sene verdiği
dersin, böyle nezahetten çok
uzak ve kaba bir dilekçe ile
elinden alınmasına karşı gösterdiği nezaketin dikkate değer bir nümunesi olarak ifade edilmelidir. Diğer taraftan
bu vesile söylemek gerekirse
Türk Üniversitelerinde hiçbir
ilim adamı “Sen bu dersi verme hakkına sahip değilsin”
felâketi ile karşılaşmamıştır.
Şakir Berki, bu şekilde
Akademi’deki dersinin alınmasını Danıştay’da dâvâ
açarak karşıladı ve kazandı. Ertesi sene (1976-1977),
haftada beş saat olmak üzere, Medenî Hukuk ve Borçlar
Hukuku dersleri verdikten
sonra buradaki mesaisi sona
ermişti.

YAZI HAYATI

avukatlıktan sonra 24 Kasım
1955 tarihli dilekçesiyle bu
işi terk ettiğini Fakülte’ye
bildirerek üniversite tazminatının yeniden başlatılması
gerektiğini hatırlatmıştı. Bütün mesaisini derslerine ve
eserlerine tahsis etmişti.
Şakir Berki’nin yazı hayatı
devamlı ve verimli bir şekilde ömrünün son günlerine
kadar devam etmişti. Yazılarının ve kitaplarının tam bir
listesinin bulunmadığını bu
vesile ile hatırlatmak gerekir17.

YAZILARI
Şakir Berki’nin çok zengin bir yazı hayatı mezunu
ve bir sene sonra asistanı
olduğu Hukuk Fakültesi’nin
dergisinde (1946) başlamıştı.
Hiç şüphesiz Ankara Hukuk
Fakültesi Dergisi’nde (19481981)18 en çok yazı yazan
ilim adamları arasında bulunuyordu. Diğer taraftan
imzasını taşıyan hemen her
yazının kıymetli bilgileri ve
esaslı yorumları ihtiva ettiğine de bu vesile ile işaret
etmek gerekir.

Şakir Berki ilim âşığı bir
insandı. Hayatında ilimden
Fakülte dergisi dışında
başka bir gündemi olmamışSiyasal
Bilgiler Fakültesi
tı. 1948’de avukatlık stajına
başlamış ve kısa bir müddet 17) Oya Fişekçi, age, s. 67-73.Fişekçi,
16) Hamza Eroğlu, 1961-1981
devresinde Polis Enstitüsü’nde de
Devletler Umumî Hukuku’ndan
başka Devrim Tarihi derslerini de
deruhte etmiş ama ders vermek
için yerine, asistanlarını göndermiştir. Kendisi aynı zamanda
ODTÜ, GATA, Eskişehir Eczacılık
ve Kimya Mühendisliği Yüksek
Okulu ve Çukurova Üniversitesi’nde Türk Devrim Tarihi derslerini deruhte etmişti. Bilgi için:
Rıdvan Bal, Bir Cumhuriyet Aydını:
Prof. Dr. Hamza Eroğlu Hayatı-Eserleri, Ankara, 2011, s. 83

kitaplardan bazılarının baskılarını
eksik vermiş ve meselâ A.Ü.
İlâhiyat Fakültesi Dergisi’ndeki yazılarından sadece birinin
künyesini vermiş; Sebilürreşad
ve Toprak mecmualarının ismini
vermemiştir.

18) Burada 1973’e kadar basılan
yazdığı yazılarının listesi için: M.
A. Ejder Yılmaz, “ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:
I-XXX Sistematik Dizin (19441973)”, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, C.XXX, Sayı. 1-4
(Ankara, 1973), s.628-630
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Dergisi (1956, 1972), Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisi
(1957-1975)19, Vakıflar Dergisi (1965, 1968), Mukayeseli
Hukuk Dergisi (1956, 1958),
İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi (1956), Adalet Dergisi
(1952, 1956-1957. 1959),
Banka ve Ticaret Hukuku
Dergisi (1974-1975, 1977,
1984), İstanbul Barosu Dergisi (1959), Ankara Barosu Dergisi (1959), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
(1954-1955), Diyanet İşleri
Başkanlığı Dergisi (1971) gibi
dergilerde yazıları basılmıştır.
Şakir Berki, bu meyanda başka dergilerde de yine
seviyeli ve bilgi yüklü yazılar yazmıştır. Bu dergiler
arasında İçtimaî Emniyet
Dergisi (1955), İslâm Dergisi (1956-1961), Türk Yurdu
(1959-1961)20, İslâmın Nuru
(1952), Toprak (1954-1960)21
ve Sebilürreşad (1958-1959)
sayılabilir.
Bu arada imtiyaz hakkı
kendisine ait olmak üzere
Fransızca hukuk mecmuaları da neşretmesi çok dikkate
değer ve hukuk tarihimizin
dikkate değer hâdiselerinden
biridir. Nitekim daha asistanlığı zamanında Ankara Valili19) Bu dergideki yazılarının listesi
için: Ceyda Satıoğlu-Latif Köksal-Hadiye Oğuz (Haz.), Ankara
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Makaleler Bibliyografyası (19521988), Ankara, 1989, s. 30
20) Türk Yurdu’nda basılan yazıları
için: Hüseyin Tuncer (Haz.), Türk
Yurdu Bibliyografyası, Ankara,
2002, s. 367-368
21) Toprak mecmuasında yazdığını
kendisi ifade etmektedir: Osman
Nebioğlu, age, s.145
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ği tarafından, talebi üzerine,
Revue Turque de Droit İnternational Privé (Devletler Hususî Hukuku Türk Mecmuası)
başlıklı bir mecmuanın imtiyazı verilmiş (15 Ağustos
1949) ve bunu ancak iki sayı
(1949) çıkarabilmişti. Diğer
taraftan başka bir Fransızca
Etude de Droit başlıklı başka bir mecmuayı da beş sayı
(1952-1970) çıkarmaya muvaffak olmuştu22.

Asıl dikkati çeken husus ise
bu kitapların hemen hepsinde kitabın kullanılmasını kolaylaştıran bir indeks bulunmasıdır. Günümüzde indeks
koyma alışkanlığı ve usûlü
büyük ölçüde azalmıştır ve
hazırlanması çok kolaylaşmasına rağmen bu zahmetten kaçınılmaktadır.

MEDENÎ HUKUKLA
ALÂKALI KİTAP VE
MONOGRAFİLERİ

Emeklilik senelerinde bilŞakir Berki’nin eserleri
hassa Bayrak gazetesinde
hakkında profesörlük jüri(1984-1988) devamlı bir şesinin yazdığı ve oybirliği ile
kilde yazıları basılmıştır.
kabül ettiği rapor kendisinin
eserleri hakkında haklı bir
KİTAPLARI
Şakir Berki, Türk hukuk methiyeden başka bir şey
âlimleri içinde çok dikkati değildir. Jüri üyeleri dünkü
çeken bir çalışkanlık ve cid- talebeleri ve bugünkü genç
diyete sahipti. Her şeyden meslektaşlarının eserlerini
önce ilk fırsatta ve ekseriya çok büyük bir adalet ölçüleri
ikinci sene ders kitabını ya- ile ve biraz da kendisine hozıyor ve bastırıyordu. Teksir calık yapmış olmanın gururu
hâlinde nâdiren not bastırı- içinde değerlendirmişlerdi.
yordu. Bu bakımdan verdiği Jüri raporu aynı zamanda
her dersin bir şahidi olarak devrin ilim zihniyetini ve
meslek hayatının bir bakıma heyecanını ifade etmesi baişaret taşları olarak kabûl kımından mühimdir. Burada
edilebilecek neşriyat faaliye- sadece ilmin ve ilim ahlâkıti olmuştu. Daha ilk kitabını nın bir müdafaasını da görasistanlığının üçüncü sene- mek lâzımdır. Eser sahibisinde yazmaya ve bastırma- nin gerçek hakkını verirken
ya (Roma Hukuku, Ankara, ilmin ahlâkı ve haysiyeti de
1949, 333+22 s) muvaffak korunmaktadır. Burada eser
yazanın hakkı korunurken ilolmuştu.
min kesesinden harcamak da
Kitaplarında ilmî şekil ve bahis mevzuu olmamaktadır.
usûl bakımından da bütün Bir bakıma asıl heyecan ve
şartları yerine getiriyordu. niyet ilim hayatını korumak
Bu hususta dikkati çeken ilk ve bunu yaparken âlim yerişey her kitabının dipnotlu ol- ne ilimci, yâni ilmin sırtınmasıydı. Ayrıca kitaplarında dan ve zararından geçinen
temel eserlere dair bir bibli- bir zümrenin ortaya çıkmayografya listesi veriliyordu. sına meydan vermemektir.
22) Makalelerinin ve bilhassa Fransızca mecmuaların isimleri için: Oya
Fişekçi, age, s. 69-73
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rı ve neşrettiği kitaplarını
adetâ ince bir süzgeçten şu
satırlarla geçirmektedir:
“Kendisi Doçentlik safhasında münhasıran hukukla
ve bilhassa Medeni Hukuk
sahasiyle okutmakta olduğu
Toprak Hukuku sahasında
kitap ve etüdler yayınlayarak akademik hayatın lâzımı gayrı müfariki olan ilmî
inceleme ve neşriyata da
ehemmiyet vermiştir.”
“Yazdığı kitap ve monografileri Medeni Hukuka, Devletler Hususî Hukukuna ve
dördüncü sınıfta okutmakta olduğu Toprak Hukukuna
mütealliktir.”
“Tahminen 35 forma tutarında olan Borçlar Hukuku
adlı kitabı, Fakültece 1956
senesinde matbaaya verilmiş
ve şimdiye kadar 208 sahifeden ibaret olan 13 forması
tab edilmiştir.” “Kitabın 1956
Mart ayı içinde tamamiyle
tab edilmiş olarak çıkacağı
bittedkik anlaşılmıştır. Eser
iki kitaptan ibarettir. Birinci
kitap Borçların Umumî Hükümleri, ikinci kitap Borçların Hususî Hükümlerine tahsis edilmiştir.”

kısmında da mebzül misâller
ve mehakim mukarreratının
mevcudiyeti müşahede edilmiş ve bu suretle eserin gerek
talebe için gerekse tatbikatçıya faideli bir şekilde yazılmış
olduğu görülmüştür. Kitapta mahkeme içtihatları ile
misâllerin mevcudiyeti esere
akademik mesainin çifte gayesine cevap verici mahiyet
ve medlül izafe etmiştir.”
“Doçent Şakir Berki, Borçlar
Hukukundan
başka
münhasıra Medeni Hukuka
müteallik monografiler de
yazmıştır. Gerek Fakülte, gerek Adalet Dergisi’nde intişar
etmiş olan “Türk Hukukunda
Vasiyet”, “Türk Hukukunda
Mirasda Red ve İade”, “Hizmet Hakkı, Çıraklık Mukavelesi ve İstisna Akdi” ile “Müruruzaman” adlı monografileri
bilhassa zikre şayandır.”

“Doçentin kitaplarında olduğu gibi bu monografilerde
de ilimde istiklâl, imâl-i fikir,
kaynaklardan istifade, mahkeme kararlarını tahlil ve
tenkid gibi akademik incelemenin lâzimelerine ihtimam
ve gayret gösterdiği müşahede olunmuştur.”

“İlmî araştırma ve neşriyatta da gayret ve ehliyeti
müşahede edilmiş olan Doçent Şakir Berki’nin sicili tedkik edilerek gerek evvelki
memuriyetlerinde ve gerekse
üniversite muhitinde ahlâk
ve meslek itibariyle en ufak
bir cezaya mâruz bulunmadığı sâbit olmakla, profesörlüğe
tayini için Profesörler Kuruluna teklif edilmesine ittifakla karar verilmiştir.”

“Doçent Şakir Berki bu
çalışmalara munzam olarak
Fransızca ve Türkçe “Etudes
de Droits” adlı münhasıran
meslekî çalışmalar da neşretmektedir ki, şimdiye kadar çıkmış olan sayılarında
Medenî Hukukla Devletler
Hususî Hukukuna müteallik
Şakir Berki’nin profesörtahdidî mevzuları havi etüd- lüğe terfiini hakk ettiği yoler müşahede olunmaktadır.” lunda jüri tarafından yazılan
“Nihayet Doçentin Fakülte bu raporun bir ilim destanı
Dergisi’nde “Roma’da Miras olarak görülmesi gerektiği
Hukuku” ve “Roma’da Borç- açıktır ve kendisinin ilmî çaların Kaynakları” namında lışmalarının âdil bir değer-

“Birinci kitabın birinci
kısmı akidlere, ikinci kısmı
haksız fiillere, üçüncü kısmı
haksız ve sebepsiz iktisaba,
dördüncü kısmı borçların
hükmüne, beşinci kısım borçların nevilerine ve müteakip
kısımlar da borçların sukut
ile sair müesseselerine tahsis
olunmuştur.”

“İkinci kitapta muhtelif
Jüri, Şakir Berki’nin o za- akid tipleri ayrı ayrı tedkik
mana kadar yazdığı yazıla- olunmuştur. Kitabın her iki
18

cem’an 76 sahife tutarında
müteferrik etüdleri mevcuttur.”
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lendirilmesinden ibarettir23.
Şakir Berki’nin imzasını
taşıyan ilk eseri hiç şüphesiz
doktora tezi olmuştur. Mehmet Şakir Berki imzasıyla
İsviçre’de basılan bu tezinin
başlığı La nationalité des enfants naturels dans le droit international privé de la
Turquie (Fribourg, 1946, 96 s.
İmprimerie des Arcades) şeklindedir ve Devletler Hususî
Hukukuna göre nesebi gayri
sahih çocukların tâbiiyetini
tedkik etmektedir.
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1949, 333+24 s. Ankara 8) Devletler Umumî Hukuku,
Ankara, 1960, 135 s. Güzel
Hukuk Fakültesi neşriyatı
Sanatlar Matbaası.
arasında basılan bu kitabı
ilk eseri olması bakımın- 9) Medenî
Hukuk-Umumî
dan mühimdir.
Esaslar-Şahıs ve Aile Hukuku, Ankara, 1961, 352 s.
2) Tatbikî Devletler Hususî
Yargıçoğlu Matbaası.
Hukuku, Ankara, 1950, 95
s. Nur Matbaası.
10) Alman, İsviçre ve Türk

Medenî
Kanunlarında
3) Türk Hukukunda EvlenEvlat Edinme, Ankara,
menin Aslî Şartlarından
1962, 191 s. Ankara ÜniDoğan Kanun İhtilâfları,
versitesi Hukuk Fakültesi
Ankara, 1953, 94 s. AnkaYayınlarından:172
ra Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Nu. 64
11) Alman, İsviçre ve Türk
Medenî
Kanunlarında
4) Borçlar Hukuku-Umumî
Bu vesile ile önce kitap
Evlilik Dışı Doğan ÇocukHükümler,Ankara, 1956,
hâlindeki eserlerini üç başlık
lar, Ankara, 1962, 157 s.
392 s. Ankara Üniversitesi
altında tasnif etmek mümAnkara Üniversitesi HuHukuk Fakültesi Yayınları,
kündür. Hukuk sahasına dair
kuk Fakültesi YayınlarınAnkara Üniversitesi Hukitaplarının ilk baskıları24
dan: 173.
kuk Fakültesi Yayınları,
baskı tarihlerine göre şöyleNu. 92
12) Aynî Haklar, Ankara,
ce sıralanabilir:
1965, 256 s. Yargıçoğlu
5) Borçlar
Hukuku-Hususî
1) Roma Hukuku, Ankara,
Matbaası.
Hükümler, Ankara, 332 s.
23) Bu raporun altındaki imzalar:
Ankara Üniversitesi Hu- 13) Türk Medenî Hukukunda
Ord. Prof. Vasfi Raşit Sevig
kuk Fakültesi Yayınları,
(Başkan), Ord. Prof. Sabri Şakir
Velâyetin Küçüğün Şahıs
Ansay, Profesör Hüseyin Cahit
Nu. 113
ve Malları Bakımından
Oğuzoğlu, Profesör Hikmet Belbez, Profesör Kemal Gürsoy.

24) Kitaplarının sonraki baskıları
için: Oya Fişekçi, age, s. 67-69.
Bazı baskılar, meselâ Devletler
Umumî Hukuku’nun 1962 baskısı
eksiktir.

6) Hukuk Muhakemeleri Usûlü, Ankara,1959, 135 s.
Ege Matbaası.
7) Miras Hukuku, Ankara,
1959, 117 s. Ege Matbaası.

Şumûlü, Ankara, 1970,
5+98 s. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,Nu. 277

TOPRAK HUKUKUNA
AİT NEŞRİYAT
Şakir Berki, gerek Osmanlı
ve gerekse İslâm toprak hukuku üzerinde de araştırmalar yapmış ve dersler vermiştir. Toprak Hukuku dersleri
son sınıfta seçimlik olarak
okutuyordu25.

mekle mükellef bulundukları
kaideleri”, “Dalyan ve Volileri”,
“İstiridye ve meyde tarlalarını”, “Mer’a hukuku” gibi yeni
bahisleri de talebenin bilgisine arzetmek suretiyle okutulmakta olan Toprak Hukuku
muhtevasına yenilikler ilâvesine de muvaffak olmuştur.”

“Gerek teksirde, gerek Fakültece derdesti tab’ı bulunduğu bit’t-tahkik anlaşılan
Toprak Hukukuna dair etüd“Doçent Şakir Berki, dör- lerinde bu yeni muhtevadan
düncü sınıfta iki seneden beri başka Toprak Hukukunun
okutmakta olduğu Toprak Ziraat Hukukundan farkına,
Hukuk sahasında bir teksir ve Toprak Hukukunun tarihçe1956 yılında Fakültece der- sine, Toprak Hukukunun Hudesti tab’ı olan Toprak Hu- kuk İlmindeki yerine, Toprak
kuku incelemelerinde bulun- Hukukunda ehliyet meselesine, bataklıkların kurutulmamuştur.”
sından elde edilen arazinin
“Bunlarda Doçent, Toprak
Toprak Hukuku ile alâkasına,
Hukukunun klâsik mevzula- Orman, İskân ve Çiftçiyi toprını ele almakla kalmamış, raklandırma
kanunlarının
“Toprak kanunları yapılırken dersle alâkası nisbetinde ahteşriî makamların riayet et- kâmına da yer verilmiştir.”
Profesörlük jürisi bu sahadaki çalışmalarını da takdirle değerlendirmişti:

25) Bu dersin programlardaki yeni
hakkında: Ankara Üniversitesi Rehberi-1954, s. 78; Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehberi-1958,
s.94; Ankara Üniversitesi Rehberi 1965-1966, s. 152; Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğrenci Rehberi-1967, s. 14

“İsviçre’de yaptığı doktora tezi Devletler Hususî Hukukuna müteallik olan Doçent Fakültemize intisaptan
sonra hukukun bu sahası ile
iştigale devam ederek Fran-

sızca ve Türkçe olarak bu
saha ile ilgili konularda neşriyat yapmıştır. Bunlardan
bilhassa Annales de l’Université d’Ankara 1954-1955
V. Sayısındaki “Yabancıların
Türkiye’de gayrı menkul mülkiyeti haklar” adındaki 15 sahifelik etüde nazarî ve tatbikî
ehemmiyet müşahede edilmiş, Fakülte Dergisi ile bizzat
neşrettiği
Fransızca-Türkçe etüdlerdeki konuları havi
makaleleri de kayda şayan
bulunmuştur.”
Mükerrer baskıları istisna
edilirse basılan son kitabı,
Devlet Planlama Teşkilâtı’na
hukuk müşaviri olarak geçen
kürsüsünün doçentlerinden
Yılmaz Ergenekon’un talebi üzerine yazdığı Türkiye’de
Toprak Davası ve Mevzuat
Karşısında Toprak Rejimi
(Ankara, 1971, 259 s. DPT
yayını) başlıklı eseridir. Bu
kitabında tarih boyunca toprak meselesinin sahip olduğu ehemmiyeti ve o sıralarda
memleketimizde tartışılan
ilk gündem maddelerinden
biri olan toprak dağıtımı ve
reformu meselelerini irdelemektedir.
Toprak Hukuku kitabında
ve derslerinde sadece Cumhuriyet devri Toprak Hukuku
çerçevesinde kalmayıp Roma
ve Avrupa’daki durumunu
ve İslâm ve Osmanlı toprak
mevzuatı hakkında da çok
temel bilgileri talebelerinin
dikkatine sunuyordu. Bu şekilde her cemiyetin temel ve
aslî unsuru olan toprak hakkında bir temel felsefenin
veya görüşün teşekkülünü
temin etmek istiyordu.

20

21

ibradı şubat 2019

İSLÂM TARİHİNE
VE HUKUKUNA
DAİR YAZILARI VE
KİTAPLARI
Şakir Berki’nin daha çok
genç yaşlarda iken babası
Ali Himmet Berki’nin eserleri vesilesiyle İslâm tarihine
ve hukukuna karşı bir alâka
duyduğunu söylemek mantıkî sayılmalıdır. Bu bakımdan tıpkı babası gibi Türkiye’de İslâm Hukuku’na dair
yazılmış ilk kitaplardan biri
de kendi kaleminden çıkmıştır. Nitekim önce Hayrullah
Hâmidî ile İslâm Hukukunun
Ana
Prensipler-Kur’an’da
Hukuk (Ankara, 1956, 138 s.
II. Baskı, 1962, 185 s. Ankara Hukuk Fakültesi) başlıklı
eserini bastırmış ve bu kitabı tenkitlere karşı müdafaa
etmek zorunda kalmıştır.26
Daha sonra ( 1959-1961) Ankara İlâhiyat Fakültesi’nde
de İslâm Hukuku dersleri de
vermiştir. Esasen samimî ve
derin İslâm heyecanına sahipti ve bu bakımdan bu heyecanlarını bu sahada eserler vererek de gösteriyordu.
26) Aynı yazıda önce Ali Himmet
Berki’nin İslâm Hukuku ve daha
sonra da Şakir Berki’nin İslâm
Hukuku hakkındaki bu kitabı
hemşehrisi ve meslektaşı Muammer Aksoy tarafından, hukukî
değil ideolojik bakımdan bir
tepki ile karşılanmış ve tenkit
edilmişti. Ancak Muammer Aksoy’un “ Medenî Kanun Devrimini
Savunmalıyız” başlıklı Medenî
Kanun medhiyesine Şakir Berki
de bir risâle ile cevap vermiştir:
Bir Forum Yazarına Cevap:
Mukayeseli Hukuk ve Kanunları
Tenkid İhtiyacı, Ankara, 1957, 14 s.
Yargıçoğlu Matbaası. Muammer
Aksoy’un yazısı için: “ Medenî
Kanun Devrimini Savunmalıyız,”
Forum, Sayı. 79 (1Temmuz 1957),
s. 9-11

Kendi ifadesine göre arzusu
“çocuklarının her şeyden evvel iyi ahlâklı yetişmiş olmalarını görebilmek, İslâm
dininin Kur’an ve Hâdislere
istinat ederek ferdî ve içtimaî esaslarını Türkçe, Fransızca ve Almanca olmak üzere neşredebilmek” idi.
Bu itibarla İslâm Hukuku
hakkındaki ilk kitabını takiben bu sahada yazdığı ikinci
eseri Kur’an’da Peygamberler
Tarihi (Ankara, 1957, 108 s.
Güzel Sanatlar Matbaası) olmuştu27. İslâm Peygamberi
hakkındaki sevgisinin derinliğini ortaya koyan bir eseri
de Bütün İnsanlara Gönderilen Peygamber Hazreti Muhammed ( Ankara, 1981, 60
s. Kadıoğlu Matbaası) başlıklı küçük hacimde ama büyük
heyecanlarının metni olan
kitabıdır. Bu kitabının birinci
kısmını Almanca ve Fransızca basma arzusunu gerçekleştirip
gerçekleştirmediği
tespit edilememiştir. İrtihâlinin vuku bulduğu 1988 senesinde basıldığını göremediği son eseri ise İslâm Dini
hakkındaki yazılarından te-

27) Kitabın dış kapağında 1958 kaydı
bulunmaktadır.
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şekkül eden İslâm Dini (Ankara, 1988, 71 s. Kadıoğlu
Matbaası) başlıklı kitabıdır.
Vakıflar hakkındaki çeşitli görüşlerini ihtiva eden
yazılar ise iki sene sonra
Vakıflarla İlgili Önemli Meseleler (İstanbul, 1990, 69 s.
Bayrak Yayınları) başlığıyla
basılmıştır. Bu, İstanbul’da
basılan biricik kitabıdır. Bu
kitabın takdim yazısına göre
İslâm’da Miras Hukuku ve
Kur’an’da Vasiyet isimli iki
eserini basılması için aynı
yayınevine göndermiş ise de
(age, s. 14) bu kitapların basılmadığı anlaşılmaktadır.
Çok zengin bir iç âlemine
sahip Şakir Berki duygularını ve heyecanlarını zaman
zaman iddiasız şiirleriyle de
ifade etmekten kendini alamamıştır. Sadece bu kitabına tam ismi Mehmet Şakir
kaydını, soyadı olmaksızın,
koymuştur. Şakir Berki’nin
Satırlar (Ankara, 1980, 64 s.
Kadıoğlu Matbaası) başlıklı
bu kitabında bulunan 33 şiiri
kendisinin dinî, vatanî ve içtimaî duygularını samimî bir
lisan ile anlatmakta ve bir

bakıma kendisinin zengin iç ne değişik hacimde indeksler
âlemini yansıtmaktadır.
koymuştur. Bu, Türkiye’de
değil ders kitaplarında, dokNETİCE İTİBARİYLE
tora tezlerinde ve ilmî neşŞakir Berki’nin hemen bü- riyatta bile pek yapılmayan
tün eserlerinde dikkati çeken bir uygulamadır. Bu bakımbir husus da ifadesinin muğ- dan meslek ahlâkı ve ciddilaklıktan ve bulanıklıktan yeti bakımından örnek ilim
çok uzak olması ve mânânın adamlarımızdan biri olduğu
kendisini çabuk gösterme- açıktır.
si ve çok duru olmasıdır. Bu
Çay, sigara tiryakisi28 ve
bakımdan kitapları talebeleri
için kıymetli rehber mahiye- ilim âşıkı olan bu kıymettindedir. Kitaplarının Roma li ilim adamı Cumhuriyet
Hukuku ile İslâm Hukuku devrinde, tıpkı babası hukuk
arasında geniş bir sahaya âlimi Ali Himmet Berki gibi,
ait olması kendisinin hukuk İslâm ve Osmanlı devri hubilgisinin ve çeşitli sahala- kukuna eğilen ve bu hukura karşı duyduğu alâkasının kun büsbütün ihmâline, bu
bir şahidi olarak görülebilir. sahada yazdığı yazılarıyla
Nitekim bu kitapları hakkın- karşı tavır alan, belki de ilk
da menfî herhangi bir tenkit ilim adamı olmuştu. Bilhasde görülmemektedir. Bütün sa Ankara İlâhiyat Fakültesi
kitaplarında bilgilerin me- Dergisi’ndeki
(1969-1978)
hazlarını dipnotlar hâlinde İslâm Hukuku hakkındagöstermiş ve talebelerinin ki yazılarında Türk içtimaî
mehaz bilgisi edinmesini de bünyesine uymayan kanun
arzu etmiştir. Diğer taraftan, 28) Küçük oğlu Ömer Berki’nin yazısına bakınız.
pek azı hariç, bütün eserleri23

iktibasları hakkında kıymetli
ikazlarda bulunmuş ve yorumlar yapmıştır29.
Kısaca Şakir Berki hukuk
tarihimizin en çalışkan mensupları safında bulunmaktadır ve hukuk sistemimiz
hakkındaki tenkitleri ve görüşleriyle, henüz hakk ettiği
derecede dikkati çekmemiş
olsa bile, hukukumuza çok
kıymetli katkılarda bulunmuştur. İlim ahlâkı ve çalışkanlığı ile örnek bir ilim adamıdır ve herhâlde eserleriyle
ve şahsiyetiyle tanınması gereken çok kıymetli bir hukuk
âlimimizdir30.
* Ali Birinci, “Ali Himmet Berki’nin hayatı ve eserleri,” Türk
Yurdu, Sayı.356 (Nisan 2017), s.
65-71
29) Bu yazılara Mehmed Said Hatiboğlu, misâller nakletmek suretiyle ilk defa dikkati çekmiştir:
İslâm’ın Aktüel Değeri Üzerine 2,
Ankara, 2017. S. 62-63
30) Eserlerinden bazılarının ve hele
İslâm Hukukuna dair yazılarının
basılması gerektiği açıktır.
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İbradı
24.05.1990

Cemil KÜÇÜKKURU *
Torosların arasında İbradı,
Yetiştirmiş zamanla yüzlerce kadı,
Yeşillikler diyarı, bulunmaz tadı,
Kalbimde çok büyük, yerin İbradı.

Sana kötü bakmaz hiçbir evladın,
Aydınlık serinde, İbradı adın.
Senle gurur duyar, erkek, kız, kadın.
Ordumda Paşadır, erin İbradı.

Başlar’la Ürünlü, Ormana, Dere,
Hizmeti götürün bütün her yere,
Ayrıcalık yapmayın sakın köylere,
Yoktur hiçbir zaman, şer’in İbradı.

Ayrıcalık yapmadan, hizmete bakın,
Ata kemiğini sızlatman sakın
Çok büyük hizmetler, gelecek yakın,
Almasan da yine, verin İbradı.

Demokrasi hayranı, ilmin beşiği,
Devletimin çorbasının kaşığı,
Gurbette pek çoktur onun aşığı,
Tarihin çok eski, derin, İbradı.

Üst makamlar senindir, vaz geçme sakın,
Ağacı sen diktin, meyvası hakkın,
Tüm çevre köylere tek gözle baktın,
Büyüktür tarihte, yerin İbradı.

Kuyucak canındır, Zilan damarın,
Onlarda tek vücut seninle yarın,
Ölürsen de doğruluk olsun mezarın,
Doldurulmaz asla yerin İbradı.

Sayın büyüklerim, buraya geldi,
İlçemin sorunun, yakından gördü,
İnşallah İbradım, murada erdi,
Ne söylesem azdır, derim İbradı.

Her çeşit meyven var, havan ve suyun,
Kötülük bilmeyen o güzel huyun,
Asya Türkleri’dir hakiki soyun,
Eşsiz yaylalarla, serin İbradı.

İlçelik hakkındı, vermedin, aldın,
İbradılı bakanlarla daha canlandın,
Hizmette kusur yok, en büyük ant’ın,
Çalışmaktan kurumaz, terin İbradı.

Çukurviran, Maşat, Düzlen mahalle,
Bunların gönlü de her an seninle,
Vicdanının sesini her daim dinle,
Işıtmakla bitmez, ferin İbradı.

* Emekli öğretmen merhum 			
Cemil Küçükkuru (1949 – 2016), İbradı Belediye 		
Başkanı Av. Serkan Küçükkuru’nun babasıdır. 		
Kendisini rahmetle anıyoruz.
Ormana
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okumuş ve pek çoğu hukukçu olan kimselerdir. Nitekim,
babam Mustafa Fevzi Bozer
de hukukçudur. Ve o zamanın mesleğin zirvesi olan
Yargıtay Başkanlığı mevkiine yükselmiştir.

Ankara
ve İbradılılar
Prof. Dr. Ali BOZER

E

skişehir’de olan Yargıtay -o zamanki adıyla temyiz mahkemesi- 1935 yılının Eylül ayına
doğru Ankara’ya nakledildi.
Cumhuriyet bir süre önce
kurulmuş ve yavaş yavaş bütün devlet daireleri yeni Başkent’e taşınmıştı. Yargıtay
sırası geldiğinde de, kurum
Ankara’ya intikal etmiştir.
Biz de o zaman, babam Mustafa Fevzi Bozer Yargıtay 4.
Hukuk Dairesi Başkanı olduğu için, ailece Ankara’ya naklettik ve Sakarya Caddesi’nde
bir eve hemşerimiz Yargıtay
Daire Başkanlarından sayın
Ali Himmet Berki beyefendi
ile altlı üstlü oturmak üzere
taşındık.

O dönemde Ankara’daki
İbradılı aydınlardan ilk olarak tabiatıyla aklıma gelen
kişi kardeşim Ahmet Yüksel
Bozer oldu. Yüksel, döneminin önemli kalp cerrahlarından biridir. Ayrıca on dört
sene Hacettepe Üniversitesi
Rektörlüğü yapmıştır. Bu görevinin yanında, Ortadoğu
Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı dahil
olmak üzere diğer yan hizmetler de ifa etmiştir. Değerli kardeşim Yüksel Bozer’in,
biri Deniz ve diğeri de Yavuz
olmak üzere iki çocuğu vardır. Deniz, Hacettepe Üniversitesini üstün başarı ile
bitirmiş ve orada halen Profesörlük görevini yapmak26

tadır. Yavuz ise Ortadoğu
Teknik Üniversitesini şeref
derecesiyle bitirdikten sonra
Amerika Birleşik Devletleri’nde lisansüstü çalışmalarını yapmış ve orada kalarak
üstün bir Profesör sıfatıyla
görevini sürdürmüştür.
Aile dışındaki İbradılılardan şu sırada aklıma gelen müstesna kişi Sayın Ali
Himmet Berki Beyefendidir.
Sayın Ali Himmet Berki Beyefendi, Eski Hukuk Alanında ihtisas sahibidir ve biraz
evvel ifade ettiğim gibi üstelik de İbradılılardır. İbradı’nın seçkin aydınları yanında sayın Ali Himmet Berki
Beyefendi’den başka önemli
aydınlar da vardır. İbradılılar

yet Halk Partisi Milletvekili
olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisine girmiş ve bir süre
sonra maliye bakanlığına
atanmıştır; dürüstlüğü, bilgisi, tecrübesiyle kamuoyunda
çok olumlu bir izlenim bırakBir tesadüf eseri 1950 mıştır.
yıllarında Danıştay Başkanı
Şimdi de, izninizle bir sonolan sayın Hazım Türegün raki nesli teşkil eden bazı İbBeyefendi de İbradılıydı. Ha- radılılardan söz etmek istiyozım Beyefendi, esas mesleği rum. İlk aklıma gelenlerden
itibariyle validir. Yanılmı- biri Sayın Ali Himmet Beryorsam, geçirdiği bir at ka- ki Beyefendinin altı çocuğu
zasından sonra meslekten vardır. Bunlardan en büyüğü
ayrılmış ve Danıştaya inti- çok değerli hocam Prof. Dr.
sap etmiştir. Meslek itiba- Osman Fazıl Berki’dir. Değerriyle vali olmasına rağmen, li hocam da İbradılıdır. Anönceden ilgi duyduğu idare kara Üniversitesi Hukuk Fahukukuna çok iyi bir şekilde kültesinde Devletler Hususi
intibak etmiş ve müstesna Hukuku derslerini okutmuşbir Danıştay Başkanı olmuş- tur; insanlığın, faziletin temtur. Sayın Türegün bir ara da silcisidir. Ayrıca, mükemmel
siyaset hayatına atılmış ve bir hocadır. Sayın Şakir Berki
milletvekilliği görevini bi- Beyefendi hocam olmamıştır;
hakkın ifa etmiştir.
fakat çok sevdiğim saydığım,
Adalet camiasi dışında ağabeyim düzeyinde gördübaşka mümtaz İbradılılar ğüm bir İbradılıdır. Sayın Ali
da vardır. Bunların hepsini Himmet Berki beyefendinin
maalesef hatırlayamıyorum. ikinci çocuğudur. Gerek OsHatırladığım bir başka seç- man Berki gerek Şakir Berki
kin Yargıtay üyesi de sayın yaşamlarını Ankara’da geçirAli Rıza Kiper’dir. Ali Rıza mişlerdir. Sayın Ali Himmet
Beyefendiyi de saygıyla anı- Berki’nin daha sonraki Füruuğ’u ile yakın ilişkilerim olyorum.
madı. Hatırladığım kadarıyla
Özetle o dönemlerde Yar- Ali Himmet Berki Beyefengıtay, Danıştay, hatta Sayış- di’nin Hundi ve Sadiye adlı
tayda önemli nispette İbra- iki kızı vardır. Hundi ablamız
dılılar vardı.
seçkin bir doktor general ile
İbradılılar yalnız adalet evliydi ve Ankara’da ikamet
camiasında görev almamış ediyorlardı. Maalesef sayın
ayrıca başka alanlarda da Ali Himmet Berki Beyefenvarlıklarını hissettirmişler- di’nin muhterem kızı Sadidir. Örnek olarak, sayın Halit ye Hanım ile en küçük kızı
Nazmi Keşmir Beyefendi’yi hakkında bilgim yoktur. Bu
gösterebilirim. Halit Nazmi muhterem kimselerin AnkaBeyefendi 1950’den önce, tek ra’da oturduklarını da bilmiparti döneminde Cumhuri- yorum.
27

Diğer aklıma gelen İbradılılardan biri de Hazım Türegün beyefendinin çocuklarıdır. Sayın Oktay Türegün
Ve Sayın Necip Türegün her
ikisi de Ankara Hukuk Fakültesini Bitirmişlerdir. Oktay
Türegün Fakülteyi bitirdikten sonra yurt dışına gitmiş
ve orada başarılı bir hayat
sürdürmüştür.
Necip Türegün ise parlak
bir avukat olmuştur ve Ankara’da yerleşmiştir. Sevgili
Necip çoğu kez yabancı ülkelerdeki itilaflara ilişkin davaları alırdı, Necip Türegün
devamlı olarak Ankara’da
otururdu. Maalesef her iki
kardeşi de kaybetmiş bulunuyoruz.
Siz değerli İbradılı hemşerilerimle, Ankara’daki bazı
İbradılı
hemşerilerimizin
anılarını paylaşmak istedim.
Elbette ki Ankara’daki sevgili
ve saygıdeğer İbradılılar bu
yazıda sözünü ettiklerimden
ibaret değildir. Hatırlayamadığım ve o sebeple de isimlerini anmadığım o dönemin
İbradılılarından vefat etmiş
olanlara Tanrıdan rahmet
ve sağ olanlara da sağlık ve
mutluluk dilerim. Sevgili ve
saygıdeğer İbradılılarım şen
ve esen kalınız.
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İki kolunu harpte kaybeden
gazinin destanı

Faik Yılmazipek
(1891-1968)
Nabi DURU

T

merhum Atamızın yedek subayı olarak harbe katılan İbradılı hemşehrimiz merhum
Faik Yılmazipek, Galiçya
Cephesinde iki kolunu kaybettikten sonra, oturup gazi
maaşı ile geçinmek yerine;
liyakatini, meziyetini ve bütün becerisini azim ve disiplinli çalışmasıyla birleştirip
bir fabrika kurmuştur. Kendisinin, topluma fedakârlıkta
bulunması açısından cihanda eşine az rastlanır, örnek
bir zat-ı muhterem olduğunu
zannediyorum. Zira, merhum Faik Bey’in kurduğu tesis, adı fabrika olan basit bir
atölye değildir.

anrının verdiği zekâsını, dirayetiyle, liyakatiyle, becerisiyle ve
azimli çalışmasıyla birleştirerek kendisinin yarattığı
veya var olan imkânlarını
kullanan birçok mücahit,
kahraman, komutan, devlet
adamı, mühendis, doktor,
sanatkâr, iş adamı, müşfik
toprak sahibi, hayır sahibi,
öğretim üyesi, devlet memuru, velhasıl ruhunda insanlığa hizmet aşkı taşıyan
nice insan, maddi ve manevi
fedakârlıklarıyla yalnız fertlere ve kendi milletine değil, bütün dünyaya hizmet
etmişlerdir. Bu muhterem
kişilere, hepimizin ebediyen
şükran borcumuz olacaktır.
Bu hayırlı fanilerin pek
çoğunun, yukarıda belirtilen meziyet ve hizmetlerine
mani olacak, doğuştan veya
sonradan vuku bulan bir âzâ
noksanlığı olmadığı için tanrıya şükran borcumuz ezelidir. Bu nedenle, medeniyete,
insanlığa, topluma, fertlere

Gazi Faik
Yılmazipek
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Yedek Subay Faik Yılmazipek

hizmet eden kervana, doğuştan veya sonradan vuku
bulan malûliyetiyle katılan
varsa, onun bu kervanda
mümtaz bir mevkii olması
gerekir.
Birinci Cihan Harbinde,
29

Vaktiyle, 1947 senesinde
Bursa Orman mektebinde
leylî olarak başladığım talebeliğim sırasında, Bursalı sınıf arkadaşım merhum Hayrettin Kızılay ve Bursa’daki
akrabamız emekli öğretmen
merhum Niyazi Üçerler ile
oğlu merhum Nihat Üçerler’den ve sonradan halktan,
merhum Faik Yılmazipek
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Yılmazipek tedavi gördüğü hastanede.

raştığı bir iş koludur. Bu demektir ki, merhum fabrikayı
kurmadan önce, işin ehli olmak için evvela hammadde
“Bursa’da esasen ipek seçiminden işe başlamıştır.
Bursa’da talebeliğim sırafabrikası olup Bursa Kapalı Çarşısında mağazası olan sında yine halktan ve yukarıüç kişi iyi bilinir: kumaşçı da belirttiğim kişilerden Faik
Resülzadeler, merhum Faik Bey hakkında işittiğim başka
Yılmazipek ve Ermeni kökenli bir anı da, hepimizin ibretle
bir İtalyan tüccar (Sonradan düşünmesi gereken entereErmeni tüccarın mağazasını san bir olaydır. “Harpte iki
satıp İtalya’ya gittiğini Faik kolunu kaybeden birisi, otuBey’in oğlu merhum Doğan rup gazi maaşı ile geçinmeyi
Bey’den öğrenmiştim). İpek değil, çalışmayı seçmiştir. İş
böceği hasat mevsiminde, hayatına, boynuna astığı bir
üreticilerin getirdiği koza kü- tabla içinde iğne, iplik, düğfeleri kapalı çarşının doğu- me gibi insanların günlük
sundan girişte solda bulunan ihtiyaçlarını satmakla başlaKoza Hanından Tuz Pazarına mıştır.” Faik Bey’in fizikî dukadar bütün sahaları kaplar, rumu göz önüne alındığında,
çarşı mahşer yerine dönerdi. durum şöyledir: müşteri tabMerhum Faik Bey, böyle ka- ladan kendi malını alacak,
labalık da olsa, hasat mev- bedelini tablaya bırakacak
siminde ağzıyla tuttuğu bir veya parasının üstünü tablakalemle müşterilerin küfele- dan kendisi alacak.
rini karıştırarak ipek böceği
Diğer bir enteresan anı da,
kozalarının kalitesini en iyi Osmanlı’nın küllerinden bir
şekilde tespit ederdi.”
Cumhuriyet kurduktan soniçin o zaman işittiğim ve bütün Bursa’ya mâl olmuş şu
anılar bir destan, bir efsane
gibi her yerde anlatılıyordu:
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geldiğinde, Çanakkale’deki
eski emir subayı Faik Bey
ile karşılaşmasıdır. O seyahatlerde her yerde Atamızı
talebeler, askerler, sanatkârlar, memurlar ve en mühimi
harplerdeki silah arkadaşları
olan gaziler ayrı ayrı gruplar
halinde karşılıyorlar. Atamız
bu grupların hepsiyle ilgilenirken, eski silah arkadaşları
olan gazilerle ayrı bir şevkle
ilgilenmesi haliyle doğaldır.
İşte o anda Atamız gaziler
grubunun arka sıralarında
olan eski emir subayını görünce heyecanla; “Faik! Sen
misin? Sağ mısın?” diye hayretle soruyor, Faik Bey de Paşasına, “Benim Paşam, sağım
Paşam” diye cevap veriyor.

İşte, harpte iki kolunu
kaybeden bir gazinin bütün meziyetlerini, azim ve
çalışmalarıyla birleştirerek
yoktan bir fabrika yaratması, yüzlerce insana iş sahası
açması, devlete vergi vermesinin haricinde, halkın teveccühünü kazanarak Bursa’dan
milletvekili seçilmesi; çocukluğunun geçtiği Köyceğiz ile
ana-baba ocağı olan İbradı’da
bir gurur kaynağıdır. 1950’li
ve 60’lı yıllarda İbradı’da ve
Köyceğiz’de iki ortaokul yaptırma fedakârlığı göstermesi,
az uz bir meziyet değildir.
Ben merhumun Bursa’da
veya başka yerlerde yaptığı
diğer himmetleri ve fedakârlıkları bilmiyorum. Onları da
torunlarının bildiğini zannediyorum. Ama merhumun ve
eşinin bildiğim başka meziyet ve insanlıklarını okuyunİpek böcekçiliği merhu- ra vatanı karış karış gezen ca, sizlerin de şapka çıkartamun ne ana baba mesleği, ne Yüce Atamızın Cumhuriye- cağınızı zannediyorum. Şöyle
de çocukluğundan beri uğ- tin ilk yıllarında Bursa’ya ki;
30

Merhum Faik Bey, gazi
olduğu sırada yakın akrabası olan merhume Zehra Hanım’la nişanlıdır. Almanya’da
tedavisi bitince İstanbul’a
gelir. O zaman kayınpederi İstanbul’dadır. Bir akşam
kayınpederini ziyaret eder.
Merhum Faik Bey ayrılınca
kayınpederi kızına, “Bak evladım, nişanlının iki kolu yok.
Bu durumda kararını kendin
ver” der. Merhume Zehra
Hanım da, “Baba, bu benim
kaderimmiş. Ben nişanlı değil, evli olsaydım, şimdi ay-

rılacak mıydım? Kaderime
razıyım” demekle sevgisinin,
aşkının yüceliğinden başka,
Faik Bey gibi, feragatte, hamiyette, insanlıkta en yüce
değerlere sahip olduğunu
göstermiştir. Faik Bey eşini
ömür boyu yanından ayırmamıştır. Faik Bey ve eşinin bu
eşsiz başarısı ve fedakârlıkları elbette toplumda iz bırakmıştır. Herkes zengin olabilir
ama hamiyet ve fedakârlık
ise, ancak benliğinde insanlık
ruhu taşıyan kişilerde dışa
vuran bir durumdur.

Yılmazipek’lerin bu tezahürü toplumda en çok biz
İbradılılara etki etmiş olacak ki; Faik Bey’in örneğinin
arkasından ellerine imkân
geçtikçe, Yaşar Duru çok teşekküllü bir lise binası, Nedim Saraçoğlu kız ve erkek
yurtları ve Avni Erdoğan da
bir ana okulu binası yaptırmışlardır. Bu yatırımlar, bir
bakıma Faik Bey’in manevi
katkısı ile vücut bulmuştur
diyebiliriz.
Yeri gelmişken belirtmek
isterim ki, Antalya’nın bütün
ilçelerinde yüksekokul varken, İbradı’nın müracaatıyla
Alanya Keykubat Üniversitesinin İbradı’da beğendiği
bir arsada yüksekokul yapılmasına karar verilmesine rağmen; Yaşar Duru’nun
bağış olarak yaptıracağı bu
yüksekokula mani olunması, okumayı meslek haline
getiren bütün İbradılıları
üzdüğü gibi en çok merhum
Faik Yılmazipek’in ruhunun
muazzap olduğu aşikârdır.
Yetkililerden ve devlet büyüklerinden bu sorunun bir
an önce çözülmesini istemekteyiz.
Zira, vaktiyle Osman-ı
Âliyeye 9 adet Şeyhülislam
veren İbradı’nın, birçok vilayette ortaokul yokken, ortaokulu ve 7 medresesi vardı.
Bir ilim diyarı olan İbradı,
kadı ve kaymakam diyarı
olarak anılırken, şimdi Antalya vilayeti içerisinde yalnız İbradı’nın yüksekokuldan
mahrum bırakılması adil
değildir. Sayın okuyucular,
Cumhuriyet döneminde yetişen İbradılı 30’dan fazla par-

Yılmazipek Ailesi
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İbradı’da lavanta
yetiştirilir mi?
Hasan YAMAN *

Yılmazipek Fabrikaları (üstte).
Gazi Faik Yılmazipek, Cumhuriyet
Bayramında kutlamalarında.
(yanda). Fabrika personeli, "İki
Kolsuz Faik Yılmaz İpek Büküm
Kumaş Fabrikaları" pankartıyla bir
resmi geçitte (altta).
Fotoğraflar:
Mehmet Yılmazipek arşivi

lamenter, 30’dan fazla profesör, sayısız mühendis, doktor
ve öğretmenden başka ilim
adamları ile bütün İbradılılar iftihar eder.
Ama İbradılıların gönlünde Faik Bey Amcanın ve
eşi Zehra Hanım1 Teyzenin
müstesna bir yeri vardır. Her
ikisinin de mekânları cennet olsun. İbradı onları asla
unutmayacaktır.
1) Merhum Faik Yılmazipek’i Bey
Amca, merhum Zehra Yılmazipek’i Teyze diye anmamla onlarla
bir kan bağım olduğu zannedilmesin. Kendilerine duyduğum
sonsuz saygı için bu ifadeleri
kullandım.
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LAVANTA
Lavanta bitkisi, 1 metreye
kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir.
Lavanta bitkisinin ekonomik
olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve
çiçek saplarından elde edilen
uçucu yağ, dünyada ticareti
en fazla olan 15 uçucu yağdan birisidir. Uçucu yağ bileşenlerinde en fazla linalool ve
linalil asetat bulunur. Uçucu
yağ kalitesi, bu bileşenlerden
linail asetat oranına göre belirlenir. Lavanta uçucu yağı,
en fazla kozmetik ve parfüm
sanayiinde kullanılmaktadır.
Bunun yanı sıra, güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer
endüstri kollarında da kullanılır. Lavanta çiçekleri, sedatif (sakinleştirici) etkisinden
dolayı çay olarak da tüketilmektedir.

İKLİM VE TOPRAK
İSTEKLERİ
Lavanta, toprak yönünden
seçici olmayan bir bitkidir.
Kireç açısından zengin, süzek
ve ph’ı 5,8 ilâ 8,3 olan, kuru
ve kalkerli topraklarda çok
iyi gelişme gösterir. Kurağa,
sıcağa ve soğuğa oldukça dayanıklıdır. Ancak kışı çok sert
geçen yerlerde, bazen soğuktan zarar görebilmektedir.

ÜRETİM VE
YETİŞTİRME TEKNİĞİ
Lavanta vegetatif ve generatif olarak üretilebilen
bir bitkidir. Vegetatif olarak,
bitkilerden elde edilen çelikler ve köklü sürgünler kullanılmaktadır. Köklenme ortamı olarak perlit, kum, torf,
orman toprağı gibi ortamlar
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duktan sonra, bölgeye göre
Mart başı – Mayıs sonu arasında yapılır. Fide dikiminden sonra ilk olarak mutlaka can suyu verilmelidir.
Lavanta
yetiştiriciliğinde
100x40 cm, 120x50 cm sıra
arası ve sıra üzeri mesafeler
Generatif üretim ise to- yetiştiricilik için uygundur.
humla yapılmaktadır. An- Normal koşullarda dikim
cak bazı lavanta türlerinin mesafesi olarak 3-4 metre
tohum vermemesi, bu tür sıra arası, 2-3 metre sıra üzelavantaların vegetatif üre- ri mesafeler kullanılmaktatimini zorunlu kılmaktadır. dır. Sıra arası ve mesafelerin
Tohumla üretimde tohum- bu kadar geniş tutulmasınların direk araziye ekilmesi daki amaç, araziyi traktörle
mümkündür. Ancak lavanta işleyebilmektir. Bu durum,
tohumlarının çok küçük ol- dekara düşen bitki sayısını
ması ve arazi şartlarındaki azaltacağı için, dekara çiçek
ilk çıkışta yabancı ot kont- veriminin de önemli ölçüde
rolünün zorluğu, fideleme düşmesine sebep olmaktadır.
yöntemiyle üretimi avantajlı
SULAMA, GÜBRELEME
hale getirmektedir. Fideleme
VE BAKIM
yönteminde tohumlar önce
Fide dikimi yapıldıktan
fide yastıklarına ekilir ve fideler elde edilir. Daha sonra sonra belirli aralıklarla 3-4
elde edilen bu fideler tüple- defa sulama yapılmalıdır.
nir ve belirli bir süre sonra Lavanta bitkisi ileriki yıllarda susuz yetiştirilebilir,
araziye aktarılır1.
ama sulama, dekar başına
çiçek verimini artırır. LavanTOPRAK İŞLEME,
TOHUM EKİMİ VE FİDE ta tarlalarında 2-3 yılda bir
hayvan gübresi ile yapılacak
DİKİMİ
Çok yıllık bitki olması ne- gübreleme toprak şartlarını
deniyle bitkiler araziye akta- iyileştireceği için son dererılmadan önce derin sürüm ce önemlidir. Bunun dışında
yapılmalıdır. Tohum ekimi yılda 8-9 kg azot (N) ve 3-4
ya da fide dikiminden önce kg fosfor verilmesi yeterlidir.
derin işlenmiş toprak diskaro Bilinçli bir şekilde gübreleme
ve tırmık ile düzeltilmelidir. için toprak analizi şarttır. İlk
Tohumlar doğrudan araziye iki yıl yabancı otla mücadeekilecekse, tohum yatağının le dışında önemli bir bakım
son derece iyi hazırlanması işlemi yoktur. İleriki yıllarda
bitkinin allelopatik özelligerekir.
ğinden dolayı yabancı otlar
Fide dikimi, uygun toprak baskı altına alınacağı için,
ve iklim koşulları oluştur- mücadeleye neredeyse gerek
1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık
kalmayacaktır.
kullanılabilir. Çelikle üretimde köklendirici hormon kullanımı köklenme yüzdesini
artırmaktadır. Çelikler kış
dinlenmesi döneminde ve
bitki uyanmadan önce alınmalı ve köklenme ortamına
dikilmelidir.

Bakanlığı, Meyvecilik Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü (Marem).
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Lavantada, cuscuta epit-

Lavanta tarlası ve turizm.
Fotoğraflar: Hasan Yaman

hymum zararlı olmaktadır. Köklerde parazit olarak
Armillaria mellea (şapkalı
mantar) ve fosellinia necotrix
(beyaz kök çürüklüğü hastalığı) görülmektedir.

HASAT VE KURUTMA

talar daha geç hasat edilmelidir2.

İBRADI’DA LAVANTA
YETİŞTİRİCİLİĞİ
İbradı, tarihi geçmişi çok
eskilere dayanan, tartışılmayacak doğal güzelliklere
sahip olup, Antalya ilçeleri
arasında kendine has karakteristik özelliği olan bir
ilçedir. Çok değişik coğrafi
özelliklere sahiptir. Tarihi
kestane ağaçları (Arapastı
Kestanesi), Üzümdere’de nar
ve zeytin, Düzlen’de zeytin,
Ürünlü’de incir, Ormana’da
tarihi Roma dönemine dayanan üzüm bağları ve dünyada sadece İbradı’da yetişen
İbradı Anasonu (Pimpinella
ibradiensis), Gökçe Tülüşah
gibi endemik bitkiler, buradaki çeşitli doğal güzelliklerden sadece bazılarıdır.
“Kainatın Başkenti” olarak
adlandırılan bu güzel ilçemize lavanta yetiştiriciliğinin;
kokusuyla, görsel güzelliğiyle ekstra bir değer katacağını
düşünüyorum.

Lavanta, tür ve çeşitlere,
iklim ve toprak koşullarına,
rakım ve yönüne göre değişmekle birlikte, Temmuz ayı
içerisinde tam çiçeklenme
devresine ulaşır ve bu dönemde hasat edilir. Bitkinin
hasadında testereli ot bıçağı
ve benzinli çift biçme makinesi kullanılır. Makinalı hasat zaman yönünden önemlidir. Don tehlikesi olmayan
zamanlarda budama yapılmalıdır. Lavanta, Temmuz
– Ağustos aylarında hasat
edilmektedir. Hasat edilen
çiçekler, yarı gölge bir alanda ve çok yüksek desteler
şeklinde olmamak kaydıyla
kurumaya bırakılır. Kuruma
yaklaşık 7 ilâ 10 gün arasında tamamlanmaktadır. Lavantada ilk hasat kuru çiçek
için yapılırken, uçucu yağ 2) Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
eldesinde kullanılan lavanEnstitüsü Müdürlüğü, (Batem).
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Yukarıda
bahsettiğimiz
lavantanın doğal yetişme
koşulları ve diğer şartlar
İbradı’da sağlanabilir. Lavanta, İbradı’nın rakımına
uygundur; 1000-1800 metre yüksekliğe kadar yayılım
gösterebilen, ilçemizin iklim
koşullarına uyum sağlayabilecek, soğuğa, sıcağa ve kuraklığa dayanıklı bir bitkidir.
İbradı’da bazı girişimcilerin
son zamanlardaki yaptıkları
ekimler, ilçemizde lavantanın yetişebileceğinin en güzel kanıtıdır.
Lavantanın son yıllarda
turizmde aldığı yeri düşünürsek, düğmeli evleriyle,
Altınbeşik Mağarasıyla ve
doğal güzellikleriyle alternatif turizmde öncü olma
yolundaki ilçemizin turizm
faaliyetlerine lavanta tarlalarının katacağı değerin yüksek olacağı bir gerçektir. Bitkinin çok yıllık olması, iklim
koşullarına dayanıklı olması
ve bakım maliyetinin yüksek olmaması, bu bitkinin
yetiştirilmesini cazip kılan
etmenlerdendir. Lavanta tarlalarının Torosların en güzel
tabiat bahçesi olan ilçemizin
doğal güzelliğine katkı yapacağını, doğa turizmi ve doğa
fotoğrafçılığını artıracağını
düşünmekteyim. Son olarak, İbradı’nın gelişmesi için
daha iyi bir konuma gelmesi
için elimizi taşın altına koymalıyız. Saygılarımla.
* Ziraat Mühendisi
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Şeyhülislâm

Minkârîzâde
Yahyâ Efendi
1609 - Ocak 1678
Haydar AKDEMİR

L

ügat mânâsı bakımından, İslâmın şeyhi,
büyüğü, kıdemlisi ve
yaşlısı mânâlarına gelen şeyhülislâm tâbiri, Osmanlılar
tarafından meydâna getirilmiş değildir. Daha hicrî dördüncü, milâdî onuncu asırda
tâzim lafzı olarak kullanılmaya başladığı görülmektedir. Ancak, resmî sıfat ve ünvan olarak şüpheden uzak bir
şekilde ilk defâ Fâtih Kânunnâmesinde rastlanmaktadır
(M.Z.Pakalın). Şeyhülislâm
ünvânı; din adamlarına verilen bir isimdir ve Osmanlı
devletinde yaygın olarak kullanılmıştır. En yüksek otorite
sâhibine ve hukuk bilginine
veyâ müftülere verilmiş bir
ünvandır. Şeyhülislâm, ilmiye sınıfının başı ve en üst seviyede fetvâ verme yetkisine
sâhip kişidir. Bâb-ı Fetvâ da
denilen meşihat makamının
en büyük memuru, şeyhülislâmdır. Şeyhülislâmların görev aldığı bu makam, ekseriyetle ilmiye sınıfından gelen
köklü âile mensuplarını ağırlamıştır. Minkârîzâde de bu
köklü âilelerden birisidir.

en geniş bilgi, İslâm Ansiklopedisinde, Mehmet İpşirli tarafından verilmiştir. Bundan
sonraki ana kaynak, Abdülkadir Altınsu’nun “Osmanlı
Şeyhülislâmları” adlı esridir.
Yine, “Eserleri, Fotoğrafları ve
Âileleriyle Osmanlı Şeyhülislâmları” adlı eserde de hâyat
hikâyeleri yanında, şecereler
ve mezar kitâbeleri hakkında önemli bilgiler ve resimler verilmiştir. İstifâde edilen
diğer kaynaklar, “kaynakça”
kısmında gösterilmiştir.

Minkârî-zâde Şeyhülislâm
Yahyâ Efendi; o târihlerde
Alanya ilçesine bağlı olan
İbradı bucağından ve Mekke
kadısı iken, burada ansızın
(M.1623 ve H. 1034) târihinde vefat eden; Minkârîzâde
âilesinin tanınmış ilk mensuplarından olan Minkârî-zâde Ömer Efendi’nin oğludur.
Dedesi de yine İbradı’lı
olan Minkârî Ali Efendi’dir. (Merhum, Prof. Dr.
Târık Minkârî’den temin edilen “Minkârî Âilesi Silsilesi”
başlıklı şecerede Yahyâ Efendi’nin babası Minkârî Ömer
Efendi, Oruç Ali’nin kardeşi
Yahyâ Efendi’nin, özellikle olarak burda da gösterilmişmemuriyet hâyâtı hakkında tir.).
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Yahyâ
Efendi,
M.1609—H.1018
yılında
doğmuştur. Kaynakların bâzıları İbradı’da, bâzıları da
İstanbul’da doğduğunu kaydetmektedir. Bu sırada babası, “İbrahim Paşa-yı Atik
Medresesi
Müderrisi”dir.
Kendisi, babası Ömer Efendi tarafından yetiştirilmiş,
zamânın bilginlerinden dersler almış, birçok medreselerde Müderrislik yapmıştır.
Önce, Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinden Kur’an
öğrenmiş, daha sonra Kiçi
Mehmed Efendi, eniştesi
Veli Efendi ve Abdurrâhim
Efendi’lerden ilim tahsil etmiş, Şeyhülislâm, Hoca-zâde
Es’ad Efendi’den mülâzim1
olmuştur.
Kırk akçeli medreseden
mâzul (işten çıkarılmış, işine son verilmiş) iken, Şevval 1046’da (Mart 1637) Hâriç Derecesi ile Kürkçübaşı,
Şevval 1049’da (Şubat 1640)
Emre Hoca, Zilkâde 1050’de
(Şubat 1641) Hadım Hasan
Paşa, Rebîülevvel 1051’de
(Hazîran 1641) Şeyhülislâm Zekeriyâ Efendi, Zilkâde
1053’de (Ocak 1644) Sahn-ı
Seman, Safer 1054’de (Nî-

san 1644) Pîrî Mehmed Paşa,
Recep 1055’de (Eylül 1645)
İstanbul Siyâvuş Paşa Sultan (Fatma Sultan), Recep
1056’da (Ağustos 1646) Yavuz Sultan Selim ve Muharrem 1058’de de (Şubat 1648)
Süleymâniye Medreselerine
Müderris olmuştur.

Minkârîzâde Yahyâ Efendi'nin görevde bulunduğu yıllarda bir araya
getirilen fetvaların yer aldığı fetva mecmuasının ilk iki sayfası. ("Eserleri,
Fotoğrafları ve Aileleriyle Osmanlı Şeyhülislamları" adlı eserden)

***
1-Mülâzim: Osmanlı ilmiye teşkîlâtında, medrese tahsilini bitirip, icâzet
alan ve müderris olabilmek
için, belli bir süre staj yapanlar hakkında kullanılan
bir tâbirdir. Bunların adları,
Ruznâme-i Dîvân-ı Hümâyûna kaydedilirdi. Yedi seneden ibâret olan mülâzimlik
müddetini dolduranlar rüus
imtihanına girerler, başarılı
olanlar, “İptidâî Hâriç” rüu- kadılığına getirilmiş ve burasu ile Müderris tâyin edilirdi da, yedi ay görev yapmıştır.
Rebîülevvel 1069’da (Aralık
(M.Z.Pakalın).
1658) “Mümeyyiz-i Ulemâ”
Bir müddet sonra kadılık olarak tâyin edilmiştir.
mesleğine geçmiş, 1059 MuRecep 1069’da (Nîsan
harreminden, (Ocak, Şubat
görevlendirilmiş
1649) îtibâren göreve başla- 1659)’da
mak üzere Mekke Kadılığına olduğu İstanbul Kadılığında
tâyin edilmiş; iki yıl süren altı ay kalabilmiştir. Zilhicce
bu vazîfesini tamamladıktan 1069’da (Eylül 1659) mâzul
sonra, Şâban 1062’de (Tem- olunca, halefinin arpalıklamuz 1652) Kâhire Kadılığı- rı olan Menemen ve Foçalar
na getirilmiştir. Ramazan kazâsı kendisine verilmiştir.
1063’deki (Ağustos 1653)
Zilkâde 1070’de (Temmuz
mâzuliyeti yaklaşık iki buçuk 1660) arpalığı Dimetoka ve
yıl sürmüştür. Safer 1066’da Dağardı kazâlarına çevrilmiş
(Aralık 1655) ikinci defâ Kâ- ve Cemâziyelâhir 1072’de de
hire Kadılığına atanmış ve (Şubat 1662) Rumeli Kakendisine, Edirne Pâyesi ve- zaskeri olmuştur. Bu görevrilmiştir. Zilhicce 1066’da de iken, 09 Rebîülâhir 1073
(Ekim 1656) mâzul olun- (21 Kasım 1662) târihinde
ca, bir süre Kâhire’de Mısır Dîvân-ı Hümâyûn, toplantıÜmerâsından Rıdvan Bey’in sı sonrasında arza girdiğinde
evinde kalmıştır. Cemâzi- 1V. Mehmet, Rumeli kazasyelâhir 1067’de (Mart-Nîsan keri olan Minkârî-zâde
1657) üçüncü defâ Kâhire Yahyâ Efendi’yi, Meşi37

hat makâmına getirmiş,
yâni,
Şeyhülislâmlığa
tâyin etmiştir. Burada;
Minkârî-zâde’ye, Şeyhülislâmlara mahsus olan,
beyaz sofa kaplı samur
kürk giydirilmiştir. Osmanlı’nın kırkikinci şeyhülislâmıdır.
Onbir yıldan fazla süren
şeyhülislâmlığı döneminde
1V. Mehmed’in takdîrini kazanmış ve çeşitli hediyelerine mazhar olmuştur. Ord.
Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın, aktardığına göre;
Avcı Sultan Mehmed, kendisine sık sık iltifat etmektedir. 1074 H. ve 1663
M.’de Pâdişah Minkârî-zâde’ye, gümüş bir hokka ile
beşyüz altın yollamıştır.
Yine bir defâ Pâdişah onu
dâvet etmiş, görüşüp, şahsına iltifat ettikten sonra,
vedâ edip, çıkacağı sıra-
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Minkârîzâde Yahyâ Efendi'nin bir fetvası. ("Eserleri, Fotoğrafları ve
Aileleriyle Osmanlı Şeyhülislamları" adlı eserden)
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meli Kazaskeri Abdülkâdir
Sinânî Efendi’ye bidirmiş ve
1078’de (1667-68) târihinde
bu düzenlemeyi yapmıştır.
Şeyhülislâmlığının
son
yıllarında hastalanmıştır. Bu
sebepten dolayı, çok defâ pâdişahın av dolayısıyla gittiği
yerlerde ona refâkat edememiştir. Hastalığının ilerleyip,
sağ tarafının felç olması dolayısıyla, üç ay kadar fetvâ
veremeyince, Ankaravî Mehmed Emin Efendi’ye Nâib
olarak, fetvâ hazırlama görevi verilmiştir. Bir yıl sonra da
hastalığının artması ve 1V.
Mehmed’in ikinci Lehistan
seferine katılamıyacak duruma gelmesi üzerine, 15 Zilkâde 1084’de (21 Şubat 1674)
görevden azledilmiştir.

da Sultan Mehmed Yahyâ
Efendi’ye, içi altın ile dolu
bir murassâ kutu vererek:
“Buncağız ile kitap alınız”
demiştir.
Pâdişah zaman zaman
kendisini dâvet ederek bilgisinden istifâde etmiştir.
12 Muharrem 1080’de (12
Hazîran 1669) 1V. Mehmed;
huzûrunda Minkârî-zâde’ye
ders takrîr ettirmiş ve dinlemiştir. Bu usûlü, daha sonra
da çeşitli zamanlarda sürdürmüştür.

la Edirne’de bulunmuştur.
Pâdişâhın da gizlice tâkip
ettiği, Sabatay Sevi’nin sorgulamasını yapan hey’ette
yer almıştır. 16 Rebîülevvel
1077’de (16 Eylül 1666) Vânî
Mehmed Efendi’yle birlikte,
onun islâmiyeti kabul etmesinde büyük ve önemli rol
oynamıştır. Yine, mehdîlik
dâvâsıyla hareket ettiği iddiâsı dolayısıyla yakalanıp,
Edirne’ye getirilen İmâdiyye
Ulemâsından Seyyid Mehmed ve babası Seyyid Abdullah’ın sorgulaması işini, Vânî
Efendi ile birlikte üstlenmiştir. Yapmış olduğu tahkîkat
netîcesinde, bunun iftirâ olduğunu tesbit etmiştir.

Bu
durum,
Üçüncü
Mustafa devrinde düzenli
biçimde başlayan “Huzur
Dersleri” nin ilk örneği
olarak kabul edilmekteŞeyhülislâm Minkârî-zâdir. Bu şekilde başlayan hude, Rumeli kadılıklarının gezur dersleri, yüz yıl kadar
lir durumu derecelerindeki
sonra yasalaşmıştır.
aksaklıkları dikkate alarak,
Görevi sırasında, 1V. Meh- yeni bir düzenleme yapılmamed’le birlikte çoğunluk- sının gerekli olduğunu, Ru38

Kendisinin yerine; en
değerli talebelerinden ve
yine İBRADI kökenli olan
ve Çatalca’da doğduğu
için de “Çatalcalı” ünvânıyla tanınan, “Çatalcalı
Ali Efendi” Şeyhülislâmlığa getirilmiştir.
Azledilmesinin ardından
kendisine 500’ü evkaf, 500’ü
cizye gelirlerinden olmak
üzere yevmî (günlük) 1000
akçe tekâüt (emeklilik) maaşı bağlanmış ve sâir tayınat
tahsis edilmek sûretiyle, İstanbul’da Beşiktaş’taki yalısında oturmasına izin verilmiştir. Hakkındaki teveccüh,
ölümüne kadar devâm etmiştir.

Minkârî-zâde, Üsküdar’daki kendi adıyla anılan, ancak bugün mevcut olmayan
bir medrese inşâ ettirmiştir.
Kare plan üzerine, bir avlu
etrâfında, onüç oda ve bir
dershâneden meydâna geldiği, temel hafriyatından anlaşılmaktadır. Medrese, muhtemelen 1855 depreminde
yıkılmıştır. Medrese girişinin
sol köşesinde Yahyâ Efendi’nin Türbesi ve yanında
”türbedâr odası” bulunmaktadır. Vefâtında, bu medreseye defnedilmiştir.
Daha sonra Yahyâ Efendi ve âilesinin kemikleri,
aynı soydan gelen İbradılı “Ali Sürûrî Paşa” tarafından 1885 târihinde
buradan alınarak, Aziz
Mahmud Hüdâyî Dergâhı
hazîresine nakledilmiştir.
Yahyâ Efendi’nin oğlu,
Müftüzâde
Abdullah
Efendi, söz konusu medresenin bir odasını kütüphâne
hâline getirip, buraya 425
adet kitap bağışlamış ve
1099 H. (1688 M.) târihinde
de bir vakfiye düzenlemiştir.

runlarındandır. Başka bir
ifâdeyle, Kadı Abdurrahman Paşa’nın kızı, Nefîse
Hanım’ın oğludur. (Sürûrî
Paşa, meşhur Midhat Paşa’nın
muhâkemesinde,
mahkeme reisidir).

Mehmed Efendi, Minkârî-zâde’nin talebelerindendir.

Minkârî-zâde
Yahyâ
Efendi’nin şiirler yazdığı
da bilinmektedir.
Ancak,
bunlar henüz yayınlanmamıştır. Aşağıda verilen beyit,
Minkârî-zâde âilesi, bu- Minkârî-zâde Yahyâ Efengüne kadar devâm etmiştir. di’ye âittir.
1687 yılında veat eden oğlu
Kaşki sevseydi sevdiğimi,
Abdullah Efendi ile 1684
cümle cihân,
yılında vefat eden dâmâdı Çankırı’lı Mustafa Râsih Her zaman sohbetimiz,
kıssa-i cânân olsa.
Efendi, Kazaskerliğe kadar
yükselmiş, bunun oğlu, dâ- ESERLERİ
mad-zâde Ahmet Efendi 1) Kadı Beyzâvî Tefsîrine
Şeyhülislâmlığa getirilmişHâşiye,
tir. Böylece, Minkârî-zâde’nin
2) Âdâb-ı Adûdiye’ye Hâşiye,
kızı ve dâmâdından gelen
soyu, “Dâmad-zâdeler” nâ- 3) Tıbyan Fî Âdâb-ı Kur’an,
(Tecvid biliminden).
mıyla sürmüştür.
4) Fetevâ-yı Minkârî-zâde
İbradı’lı
Minkârî-zâde
(kendi fetvâlarına âit
Şeyhülislâm Yahyâ Efendi,
hacimli bir eser).
birçok ünlü talebe yetiştirmiştir: Şeyhülislâm İma- 5) El-İttibâ fî Mes’eleti’l
İstimâ,
mı Sultânî Mehmed Efendi,
Şeyhülislâm
Menteş-zâde 6) Dedesi Minkârî Ali
Efendi’nin de “Şifâ-ül
Abdürrâhim Efendi, ŞeyhüMü’minin isimli bir eseri
lislâm Mirza Mustafa Efenbulunmaktadır.
di, Şeyhülislâm Ataullah

Osmanlı devrinin kırkikinci Şeyhülislâmıdır. 11 yıl,
3 aylık şeyhülislâmlık görevi
vardır.

Zilkâde (1088), (Ocak
1678)’de İstnabul’da vefat
etmiştir.

Fetvâları ve diğer yazılarındaki “Yahyâ el-fakîr urfiye anh” şeklindeki imzâsı,
Ankara’lı, Zekeriyâ-zâde Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin
imzâsıyla aynı olduğu için,
bâzı eserlerde biribirine karıştırılmıştır.

“Menzîl-i Minkârî-zâde,
Cennet-i Me’va ola” mısrâı,
onun vefatına târihtir.

Sultan İkinci Abdülhamid
zamânı vezirlerinden, Sürûrî
Paşa, Yahyâ Efendi’nin to-

Minkârîzâde Yahyâ Efendi'nin "el-İttibâ' fi mes'eleti'l-istima"
adlı eserinin ilk iki sayfası. (TDV İslam Ansikpoledisi'nden)
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ŞEYHÜLİSLÂM
MİNKÂRÎZÂDE YAHYÂ
EFENDİ ÂİLESİNİN
ŞECERESİ
“Eserleri, Fotoğrafları ve Aileleriyle Osmanlı Şeyhülislâmları” adlı eserden alınmıştır.
> Kazasker Abdullah Efendi
(Ö: 1687). Yahyâ Efendi
Medresesi- Üsküdar’da
medfun.
> Yahyâ Efendi’nin dâmâdı
kazasker Mustafa Rasih
Efendi (ö:1684) Eyüp,
Murad-ı Buharî Tekkesinde
medfun.
> Şeyhülislâm Dâmatzâde
Ebulhayr Ahmed Efendi(1665-1742) EyüpMurad-ı Buharî Tekkesinde
medfun.
> Şeyhülislâm Damatzâde
Feyzullah Efendi,
(1700-1761)-SütlüceBeyoğlu’nda medfun. Eşi
Hafize Hâtun (ö:1777)
Muradd-ı Buharî
Tekkesinde medfun.
> Rumeli Kazaskeri ve
reisülulemâ Mehmed
Murad Efendi’nin eşi
(1718-1777) Hayâtî Kadın
(ö:1793). Murad-ı Buharî
Tekkesinde medfun.
• Rahime Hanım (ö:1762)
Murad-ı Buharî Tekkesinde
medfun.
• Hatîce Hanım (ö:1762)
Murad-ı Buharî Tekkesinde
medfun.
• Müderris Hamid Efendi
(ö:1775) Murad-ı Buharî
Tekkesinde medfun.
• Müderris Âkif Efendi
(ö:1774) Murad-ı Buharî
Tekkesinde medfun.
• Müderris Muhib Efendi
(ö:1764) Murad-ı Buharî
Tekkesinde medfun.

• Müderris Mehmed Tâhir
Efendi (ö:1784) Murad-ı
buharî Tekkesinde medfun.
> Hâce Esmâ Hanım
(ö:1228=1813)
Karacaahmet Mezarlığında
medfun.
• Esmâ Hanım’ın eşi,
Maârif-i Umûmiye
Nâzırı, kazasker, Konevî
İmamzâde es seyyid
Mehmed Esad Efendi
(ö:1851) Süleymâniye
Câmii hazîresinde medfun.
> Avukat ve şâir Tevfik
Lâmih Bey (1862_1923)
ve eşi Makbûle Minkârî
(ö: 1963) Karacaahmet
mezarlığında medfun.
> Abdurrahman Raif
Minkârî (ö:14.Nîsan 1973)
Karacaahmet Mezarlığında
medfun.
> Hatîce Nezihe Türegün
(ö:23 Eylül 1976) ve eşi
eski Danıştay Başkanı
Hazım Türegün (ö:15
Mayıs 1977) Zincirlikuyu
Mezarlığında medfun.
• İstanbul şehreminlerinden
Ahmet Tevfik Türegün
(1869-17 Ekim 1965)
Feriköy Mezarlığında
medfun.
> Yüksek Mühendis Refik
Türegün (ö:1958) Feriköy
mezarlığında medfun.
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> Ayşe Meliha Kolat (ö:25
Temmuz 1987) ve eşi
Osman Kolat (ö:1962
Feriköy Mezarlığında
medfun
• Sâdık Minkârî (ö:4 Nîsan
1951) Sakızağacı Şehitliği,
Ada:12-3, Blk. Nr. 71-7271.
> Dr. Esad Miknkârî (ö:8
Nîsan 1974) Edirnekapı
Şehitliğnde medfun.
> Avukat Emin Selçuk
Minkârî (ö:26 Ekim 1992)
Edirnekapı Şehitliğinde
medfun.
> Prof. Dr. Târık Minkârî
(1925-2010) Zincirlikuyu
Mezarlığında medfun.
• Ali Sürûrî Paşa (1827-90).
> Evkaf Şûrâ-yı Devlet
Reislerinden Nazif Sürûrî
Bey,
> Yusuf Sürûrî Eruluç
(1894-1970) Zincirlikuyu
Mezarlığında medfun.
> Celâl Sürûrî (1903-71)
Zincirlikuyu Mezarlığında
medfun.
> Lütfullah Sürûrî (19041967) Zincirlikuyu
Mezarlığında medfun.
> Gülriz Sürûrî (1927-2018).
> Ali Sürûrî (1913-1998).

Minkârîzâde Yahyâ Efendi Medresesi'nin planı.
"Eserleri, Fotoğrafları ve Aileleriyle Osmanlı Şeyhülislamları" adlı eserden)
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İbradı yöresinde kullanılan

“İbradı Ağzı”
İlker KOÇAK *

İ

nuda gösterilen hassasiyettir. İnsanlarımıza ve kültürümüze olan bu yansıma, bu
özellik; bizi biz yapan farkKuşkusuz, İbradı ile ilgi- lılıklarımızdan sadece birili anlatılacak pek çok konu sidir.
bulunmaktadır. Ancak ben
Türkçemizde Büyük Sözbu yazıda sizlere İbradı ak- lük’te bulunan konuşma disanından ve bölgemizde kul- linde kullandığımız normal
lanılan İbradı ağzından der- sözcüklerin yanında; bölge,
leyebildiğim sözcüklerden şehir, kasaba ve köylerde
ve anlamlarından bahsede- yine konuşma dilinde halk
ceğim.
tarafından kullanılan, yereBildiğiniz gibi, Türkçe- le özgü bir de “ağızlar” vardır
nin en güzel seslendirildiği ki, ağızlar; seslendirme ve
ve konuşulduğu yer öteden anlam bakımından birbirinberi İstanbul’dur. Zira İstan- den farklılık gösterdiği gibi
bul, doğu - batı medeniyet- ortak kullanılan sözcükleleri arasında bir köprü ol- re de sahip bulunmaktadır.
duğu gibi, insanlık tarihinin Yurdun değişik pek çok yeen eski yerleşim yerlerinden rinde kullanılan ağızlar aynı
birisi ve imparatorluklara zamanda Türkçenin bir zenbaşkentlik yapmış büyük bir ginliğidir.

derinliğinden gelen farklı bir toplumun yaşadığı ve
yaşatıldığı bir yerdir, bir heyecandır, bir ruhtur.

Oğuz İpçi

bradılı insanlar olarak,
birçoğumuz
İbradı’da
doğduk, hayata gözlerimizi orada açtık, orada büyüdük, okul hayatımıza orada
başladık. Daha sonra tahsil,
iş, görev, evlilik, askerlik gibi
nedenlerle İbradı’dan ayrılmak zorunda kaldık. Yurdun
dört bir yanına savrulsak da
İbradı’yı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. İbradılı
olmakla her zaman gurur
duyduk, iftihar ettik. Hatta
çevremizdeki insanlara bile
İbradı’yı tanıtmaya ve an-

latmaya gayret ettik.
Çocuklarımız
İbradı’da
doğmasalar da, gurbette onlara İbradı sevgisini ve İbradılı olmanın gururunu ve
hazzını aşılamaya çalıştık.
Yakaladığımız her fırsatta
İbradı’ya koştuk. Anamızla
babamızla, hısım, akraba, eş
dostla ve İbradı’yla hasret
giderdik. Bu ziyaretlerimizde çocuklarımıza İbradı’yı
tanıttık, insanlarımızla tanıştırdık, onlara memleketimizi öğretmeye ve sevdirmeye çaba gösterdik.
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Bugün geldiğimiz noktada, İbradı’da yaşamasa da,
yurdun birçok köşesinde gururlandığımız pek çok İbradılı vardır. İbradı’da doğsun
doğmasın, İbradı’da büyüsün büyümesin, göğsünü
gere gere İbradılı olduğunu
ifade edebilen İbradı’nın her
evladının, İbradı sevgisi ile
aynı duygu ve düşüncelere
sahip olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Zira İbradı ve
İbradılılık; insani değerlere
verilen önem, eğitim, kültür
ve yaşam biçimi ile tarihin

şehirdir. Pek çok tarihi ve
kültürel değere sahip olan
İstanbul, aynı zamanda;
Türkçenin dilbilgisi kuralları ve fonetiği ile en güzel
konuşulduğu yerdir.
Bunun adı da İstanbul şivesi ya da İstanbul Türkçesi’dir.
İbradı’da konuşulan Türkçe de İstanbul şivesi ya da
aksanıdır. Çevremizde, bize
çok yakın bazı yerleşim yerlerinde birbirinden farklı
şiveler konuşulmaktadır. İbradı’nın bu yerlerden farklı
olarak İstanbul şivesini kazanması, kuşkusuz insanlarımızın eğitim seviyesinin
yüksekliği, yurdun dört bir
yanına dağılmış olan yönetici, siyasetçi, hukukçu,
bürokrat seviyesindeki insanlarımız ile çok sayıdaki
öğretmenlerimiz ve bu ko-

Bizim yöremizde de halen
kullanmakta olduğumuz İbradı ağzı da sözcük ve anlam
bakımından hayli zengindir. Bu kanıya bu çalışmaya
başlayınca vardığımı söyleyebilirim. Kullandığımız
sözcüklerin bir kısmı Türkiye Ağızları Sözlüğü’nde yer
bulsa bile, çoğu sadece bizim kendi konuşma dilimize
ait olanlardır.
Benim böyle bir çalışmaya girişmem, ev ortamında zaman zaman bu
tür sözcükleri kullanmam
sonucunda, kızımın ilgisini
çekmesiyle başladı. İbradı
dışında büyüyen yeni kuşak
gençlerimiz için bu sözcüklerin bilinmemesi ve ilginç
gelmesi aslında çok normal
bir durumdur. Bu konudaki
çalışmamın birinci aşaması, kızımın ilginç bulduğu
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bu sözcükleri ve anlamlarını
not alması ile başladı. İkinci
aşama ise, bir dost sohbetinde ben bunu anlatınca, bir
dostumun daha sonra birkaç
cep defteri kağıdına yazdığı
ve bana verdiği söz konusu
10-15 sözcükle oluştu. Bu
adeta bana verilen bir görevin mesajı gibiydi.
Durumdan vazife çıkarırcasına; bu sözcüklerin unutulup kaybolmaması için kayıt altına alınması, İbradı’da
ya da dışında yaşayan insanlarımıza ve yeni yetişen
gençlerimize ileriye dönük
olarak, İbradı Ağzı’nın sözcüklerini araştırıp bir araya getirmeye karar verdim.
Kısa sayılacak bir süre içerisinde düşünerek, hatırlayarak bu sözcükleri yazdım.
Haksızlık etmemem gerekir
ki, çevremdeki hemşehrilerimizin de buna katkıları
oldu. Yazdıklarımı ve zaman
zaman takıldığım sözcükleri
onlara doğrulatma ve sorma ihtiyacı duydum. Sonuç
olarak, hazırladığım bu çalışma ortaya çıktı. Elbette
İbradı Ağzı’nın bu kadarla
sınırlı olmadığı bir gerçek.
Ben, yetişen gençliğimizin
başlangıç sayılabilecek bu
ve benzeri çalışmaları, gelecekte daha da detaylandırarak geliştireceklerine tüm
kalbimle inanıyorum.
Saygılarımla

* Emekli Topçu Albay
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“İbradı Ağzı” sözcüklerden örnekler
Aba: Abla
Abdestlik: Ahşap lavabo.
Ağman: Kusur, ayıp, eksiklik.
Ağnamak: Atın, eşeğin yere yatıp
yuvarlanması.
Âlâ: İyi, pekiyi.
Alaf: Hayvanlara yedirilen saman, burma
türü yiyecekler.
Arbışmak: Abanmak, asılmak, yaslanmak,
bir şeye uzanmak.
Arpa ardıcı: Sertme tahtası yapılan ardıç
cinsi.
Arapaşı: Soğutulmuş özel hamur ile
yenilen acılı ve etli bir tür çorba.
Amel olmak: İshal olmak.
Avruka düzmek: Saç düzeltmek.
Avkalamak: Birşeyi avucunun içinde
sıkıştırmak, örselemek.
Atahlamak: Bunamak.
Ataşlık: Kibrit, çakmak.
Avu: Zehir, ağı.
Avuz: Yeni doğurmuş inek, koyun, keçinin
ilk sütü. Ağız.
Aydaş: Gelişmeyen, zayıf, cılız bebek.
Ayriyeten: Ayrıca.
Ayvadene: Dağlarda yetişen ve ilâç
olarak kullanılan sarı çiçekli yabani bir ot.
(Civanperçemi)
Ayotu: Yabani bir bitki.
Ayazlık: Ahşap balkon.
Azımsamak: Az bulmak.

Belemek: Çocuğu kundaklamak, beşiğe
yatırıp bağlamak.
Belertmek: Gözleri iyice açıp öfke ile
bakmak.
Beşir: Bölgede bir çeşit kuş.
Bevvap: Okul hademesi.
Bıtırak: Pıtrak, dikenli ve yapışıcı olan,
otsu bir bitki cinsi.
Bicik: Meme.
Biddi: Saç böreği, gözleme.
Bişek: Yayık dövmede kullanılan ağaç
alet.
Bişi: Mayalanmış hamuru, kızgın yağda
pişirerek yapılan bir yiyecek.
Bobbak: Karpuz ve Kavunun küçük hali.
Boduç: Küçük su kabı.
Borta Kapısı: Avlulu evlerde çiftli büyük
giriş kapısı.
Bolatan: Kendisine ait şeyleri büyüterek
söyleyen, Palavracı.
Bozlak: Bölgede bir çeşit kuş.
Böcü: Böcek.
Böcü börtü: Böcek, kurt, kuş.
Böğü: Danaburnu.
Bölenmek: Toprakta yuvarlanmak.
Börtü böcek: Çeşitli böcekler.
Bun: Sıkıntı, üzüntü.
Burkuşturmak: Hafif yollu dövmek,
sıkıştırmak,
Bülüç: Piliç, civciv.
Canavar: Kurt.
Canavar yiye: Bir tür beddua.
Cıgara: Sigara.
Cıncırak: Ağustos böceği.
Cılk: Bozuk yumurta.
Cıngar: Kavga.
Cicik: Küçük, cılız, kuş yavrusu. Açık yara.
Cillincop: Pekmez, tahin, un ve yağla
yapılan bir tür helva.
Cimciklemek: Çimdiklemek.
Civceklemek: Dürtmek.
Cula: Bir çeşit karga.

Bahna: Hayvanların ot ve saman yediği
yemlik.
Banmak: Yemeği kıyısından azıcık yemek,
tatmak, ekmek batırmak.
Başaklamak: Ağaçların üstünde kalmış
ulaşılamayan meyveleri toplamak.
Batırık: Bulgur, soğan, diğer sebzelerle
yapılan, çiğ ve soğuk olarak yenen bir çeşit
yiyecek, salata. Kısır.
Bazlama: Yufkadan kalın, saçta pişirilen
ekmek.
Becerlemek: Elde etmek, ele geçirmek.
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Cücük: Soğanın en iç bölümü, kuş
yavrusu, civ civ.
Cünüp: Cenabet
Cıbra: Üzüm sıkıldıktan sonra çıkan posa.

Dal: Omuz, sırt.
Daraba: Tahta perde.
Darabulus: Kadınların ve efelerin
bellerine sardıkları renkli ipek kuşak.
Daraklama: Taş duvarın üzerine yapılan
tahta parmaklık.
Dâri: Dek, değin, kadar, vakti.
Davar: Koyun ve keçi sürüsü.
Davlu: Çarık yapmak için uzunlamasına
kesilen sığır derisi.
Dayfalmak: Bayılma derecesine gelmek,
zayıflamak.
Debbe: Üstü kapaklı ve kulplu bakır kap.
Deksenmek: Vurmaya yeltenmek.
Deşelemek:Yeri eşmek, kazmak.
Deşirmek: Toplamak, devşirmek.
Denk: Ağırlık bakımından eşit olan, Yük
hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki
yük parçasından her biri.
Dılgam: Küçük Parça (et).
Dığan: Derin kenarlı tepsi.
Dırdıbık: Ağız dalaşı, kakışma.
Dırıl: Gömleklik pamuklu kaba bir kumaş.
Didiklemek: Çekiştirmek, parça
koparmak, karıştırmak.
Dilme: Dört köşe kesilmiş ağaç.
Dinelmek: Ayakta durmak, karşı gelmek.
Dirgen: Harmanda sap telleyen çatal.
Dolak: Kışın çarıkla kullanılan bacak
sargısı.
Don yağı gibi: Konuşmayan, soğuk,
tepkisiz duran.
Doru: Keçiler için kesilen köknar dalı.
Döndüreç: Yufka ekmek pişirirken sacın
üzerinde tahtadan çevirme aracı.
Döş: Göğsün yukarı kısmı.
Dövme çorbası: Aşurelik buğday, nohut,
tereyağı ve yoğurtla yapılan çorba.
Dövme: Döğülüp kabuğu çıkartılmış
buğday.
Düğü: İnce çekilmiş bulgur.
Düğmük: Düğüm.
Düğlek: Bir kavun türü.
Düğüşü Türküsü: Gelin alınırken
söylenen türkü.
Dürü: Kız evinden erkek evine gönderilen
hediyeler.

Çağal: Çakıl, taş.
Çalacak: Yoğurt mayası.
Çanaklık: Ayakkabıların çıkarıldığı yer.
Çara: İneğin yavruladığında akıttığı sıvı.
Çarpıştırmak: Dövmek.
Çebiç: Bir yaşına basmış keçi yavrusu.
Çelki: Üstü açık, çalılarla ve taşlarla
çevrilmiş ağıl.
Çenen sıklı kala: Bir tür beddua.
Çemremek: Kolu ve paçayı sıvamak.
Çevrik: Etrafı çitle, taşla çevrilmiş, içine
hayvan konulan yer, tarla.
Çıkla: Sade, arı, yalnız.
Çiğin: Omuz.
Çiriş: Çiriş otundan yapılan,
ayakkabıcılıkta kullanılan bir tutkal.
Çimmek: Yıkanmak.
Çimtinmek: İsteksiz yemek yemek.
Çingil: Üzüm salkımındaki küçük
salkımcıklar.
Çintmek: Yontmak.
Çiprimek: Üzerine su vb. sıvı sıçramak.
Çividik: Yörede yetişen ve kavrularak
yenilen bir ot türü.
Çiye: Ceviz, badem, fındık içi.
Çoksunmak: Çok görmek.
Çondur: Cılız.
Çoturayı kurmak: Muhabbet etmek için
insanların bir grup oluşturması.
Çor: Dert, hastalık, sığır vebası.
Çor uğraya: Bir tür beddua.
Çöğen, çöven: Otsu, çalımsı bir bitki.
Çöğre: Çitlenbik.
Çömçe: Kepçe, büyük tahta kaşık.
Çükür: Bir yüzü balta, Bir yüzü kazma
olan araç.
Çüş: At/eşeği durdurmak için söylenir.
Dabalamak: Bunamak.
Dâh: At ya da eşeği yürütmek için
söylenen söz.
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Falak: Kapı mandalı, ayı yavrusu.
Farfar: Gazyağlı şişenin içine bezden fitil
konularak yapılan aydınlanma aracı.
Ferdası: Ertesi.
Ferek: Domates, fasulye gibi sebzelere
destek için fidan dibine dikilen kısa sırık.
Feslikan: Fesleğen, reyhan.
Fışlakı yapmak: Cevizin yeşil kabuğunu
çıkarmak.
Fızdırmak: Fırlatmak.

Dürmeç: İçine katık konularak dürüm
yapılmış yufka ekmek.
Düve: Henüz boğaya gelmemiş 1-2
yaşındaki dişi sığır.
Düver: Yapılarda kullanılan kalın ağaç,
direk, mertek.
Ebişmek: Birinin arkasına, sırtına binmek.
Ecir: Küçük çocuklara bir hitap şekli.
Eferim: Aferin.
Eğgin: Kırgın, üzgün.
Eğleşmek: Durmak, duraksamak.
Ekmek dürmek: Yufka ekmeği dört köşe
yaparak katlamak.
Ekmek sulamak: Kuru yufka ekmeği
yumuşatmak için üzerine su serpmek.
Ekmek eylemek: Yufka ekmek pişirmek.
El: Yabancı, el, aşiret, büyük aile.
El âlem: Başkaları.
Elganem: Beceriksiz, tembel.
Elleham: Sanırım, herhalde.
Emmi: Amca.
Emmi zade: Amca oğlu.
Emişik: Süt kardeş.
Emiştirmek: Oğlak ve kuzuların
analarından süt emmesini sağlamak.
Enek: Dikenli ardıcın meyvesi.
Enek Pekmezi: Andız Pekmezi.
Enşe, Enşana, Aşe: Ayşe isminin
kısaltılmışı.
Entari: Tek parçalı kadın giysisi.
Erkeç: İğdiş edilmiş, üç yaşından büyük
erkek keçi.
Ferdası: Ertesi.
Evermek: Evlendirmek.
Esme: Esma.
Esvap: Giysi.
Eşirgenmek: Oyalanmak.
Eviştirmek: Derlemek, toparlamak.
Eftiklemek: Oyalanmak, boş yere vakit
geçirmek.
Epelemek: Karın hafif hafif yağması.
Esen: Rüzgar.
Esilmek: Eksilmek, azalmak.
Evvel de var: Zaten belliydi.
Evdinmek: Oyalanmak, oyalanarak
zaman geçirmek.

Gacara: Hileci, üç kağıtçı, mızıkçı.
Gallöş: Eski bir ayakkabı türü, galoş.
Garez: Kin.
Gebre: At tımarında kullanılan kıl kese.
Gereğin mi: Üstüne vazife mi?
Gesseri: Dikenli ardıç.
Gelinkadın: Gelincik.
Geven: Bir çeşit dikenli bitki. Kökü
sökülüp hayvanlara yem olarak ve ateş
yakmakta kullanılan bir bitki.
Gıbıtmak: Koşmak.
Gıcımık tutmak: Sıkıntılı bir şekilde
kıpırdamak, sabırsızlanmak.
Gıdım: Küçük bir parça, pek az.
Gıkkı: Yumurta.
Gidişmek: Kaşınmak.
Gil: Bir aidiyet tarifinde kullanılır.
Gilar: Fazla eşya, öteberi konulan oda,
kiler.
Gilik: Çekirdek.
Giyesi: İş elbisesi.
Gorada: Eski, yıpranmış, iş görmez
durumda.
Goya: Güya, sanki.
Göğ: Gök.
Gön: İşlenmiş deri, kösele.
Gövelek: Sığırlara dadanan zar kanatlı bir
çeşit sinek. Sığırların kızgınlık hali.
Göver ekmek: Uyuklamak.
Göynek: Gömlek.
Gunnamak: Doğum yapmak (Kedi, köpek).
Guz: Güneş almayan yer, serin, kutu.
Guzlamak: Geviş getiren hayvanların
yavrulaması.
Güğüm: Yandan saplı büyük bakır su kabı.
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Gümlü: İçinde yayık yayılan çömlek.
Güssün: Gülsüm.
Gütmek: Hayvanları otlatmak.
Güveyi: Damat.
Güzün: Sonbahar.
Güzlük: Güzün ekilen tahıl.

Ibrık: İbrik.
Iğranmak: Harekete geçmek, kıpırdamak.
Irzı kırık: Namusunu önemsemeyen,
namusssuz.
Imızgamak: Uyuklamak.
Işkalamak: Meyve ağacını sallamak,
silkelemek.

Habba: Habibe isminin kısaltılmışı.
Hacıveli: İçine donmuş kavurma
konularak sobada kızartılmış yufka ekmek.
Hapazlamak: Avuçlamak.
Hamamlık: Bazı evlerde yıkanmak için
ayrılmış dolaba benzer küçük hamam,
gusülhane.
Harar: Kıldan dokunmuş, büyük çuval.
Harım: Bahçe, ürün alınan büyük tarla.
Harana: Bir çeşit küçük kazan.
Hatça, Hatıç: Hatice.
Hatıl: Duvar örülürken araya konulan
uzun ağaç.
Havakmak: Yaranın cerahatlenmesi,
şişmesi.
Hava: Havva.
Hayat: Üstü kapalı, bir veya birkaç yanı
açık sofa, avlu.
Hazaar: Evet, öyledir.
Helke: Bakırdan yapılmış kova, bakraç.
Hemeşe: Her zaman, daima.
Heyre: Yağda kavrulmuş un çorbası.
Hısım: Akraba.
Holus: Tahıl eleyen iri gözlü kalbur.
Holuşka: İçine peynir konulan küçük
hamur parçalarının haşlanması ile yapılan
tereyağlı bir yemek türü.
Hondu: Kaba saba, akılsız, budala.
Hora geçmek: Makbule geçmek.
Horata: Şaka, gülüşme.
Horsa: İstek, kızgınlık, öfke.
Hoyn: Hey.
Hoynu: Şaşırma ünlemi, hani ya.
Höykürmek: Bağırmak, feryat etmek,
haykırmak.
Hüpbük: Ağaç kabuğundan yapılan
düdük.
Hüplemek: Çay ya da kahveyi ses
çıkartarak içmek.

İbrasa: Kocakarı ilacı veya tedavisi.
İçini sıyıra: Bir tür beddua.
İdare: Gazyağı ile yanan elde gezdirilen
fener.
İledin: Köknar.
İlişmek: Dokunmak, şaka etmek.
İman tahtası: Göğüs kemiği.
İmanına su dökülecek: Dürüst ol, doğru
söyle, sonra öleceğini bil.
İni: Kocanın erkek kardeşi.
İpti: Önce, ilk.
İskenet: Asmanın üstünde yayıldığı
yüksek çardak.
Kabış: Boynuzsuz küçük ya da büyük baş
hayvan.
Kakıştırmak: İtelemek, sarsmak.
Kapama: Taze fasulye ile yapılan bulgur
pilavı.
Kapçık: Tahıl tanelerinin kabuğu, boş av
fişeği.
Kaplan ata: Bir tür beddua.
Kapıyı sırlamak: Kapıyı kapatmak.
Karaca otu: Çörek otu.
Karadürme: Gelişigüzel.
Kara tavuk: Bölgede bir çeşit kuş.
Karsambalık: Düzensizlik, karışıklık.
Karamık: Buğday görünümlü, siyah
meyveleri olan bir bitki.
Karnıkara: Börülce.
Karaşı: Kar ile pekmezin karışımı.
Karış vermek: Beddua etmek.
Kasalmak: Büyüklenmek, övünmek.
Kâsın mı?: Sana ne, üstüne vazife mi?
Kaşık sapı kavurga: Gençlerin kışın
komşu evlerinden yiyecek isteme oyunu.
Katran: Andız, sedir.
Kavurga: Ateşte kavrulmuş tahıllar.
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Kayış: Kemer.
Kazıl: Keçi kılından bükülmüş sicim.
Kebe: Kısa kepenek.
Kepelten: Balıkçıl, bölgede bir kuş.
Kepelemek: Kuvvetten düşmek, çok
yorulmak.
Kesmik: İri saman.
Kespere: Kurşundan elde yapılan saçma.
Kıran gire: Bir tür beddua.
Kırma: Tekli av tüfeği, melez.
Kırşan: Keyifsiz, isteksiz.
Kışlamak: Kışı bir yerde geçirmek.
Kıvramak: Hızlı yürümek, Harekete
geçmek.
Kızışkı: Öfke, sinir.
Kıran giresice: Bir tür beddua.
Kiriş: Yörede yetişen ve kavrularak
yenilen bir ot türü.
Kişelemek: Kümes hayvanlarını
kovalamak.
Kisiren: Hamur kesmeye yarayan, saplı,
demirden gereç.
Kudümsüz: Uğursuz.
Kolustur: Tomruk ve tahta kesiminde
kullanılan büyük bıçkı.
Kovalamak: Söz getirip götürmek.
Kovucu: Dedikoducu, laf getirip götüren.
Koz: Ceviz.
Köfe: Örülmüş büyük sepet, küfe.
Köftü: Üzüm şırasıyla nişasta
kaynatılarak yapılan ve dilimlenerek
kurutulan bir çeşit tatlı.
Köpük: Kaynamış pekmezin yaprakla
yenilen sarı köpüğü.
Kömbe: Un, tuz ve yağ ile yoğrulan kızgın
sacda veya fırında pişirilen ekmek.
Kösülmek: Uzanmak, yatmak, yaslanmak.
Köşke: Ahırın üstündeki insanların
oturduğu mekan.
Külüstür: Eski ve yıpranmış durumda
olan.
Kürsü: Taş kırmaya, toprak delmeye
yarayan demirden uzun ve kalın alet.
Küşteri: Uzun marangoz rendesi.
Küren: Pekmez kaynatmak için kazılan
çukur.

Kürnemek: Hayvanların sıcak ve soğuğun
etkisiyle birbirine sokulup toplanması,
hayvanların yerde yuvarlanması.
Küme: Avcının keklik avlamak için çalı
çırpıdan yaparak gizlendiği yer.
Küt: Sivriliği, keskinliği gitmiş, kötürüm.
Kundura: Eski bir ayakkabı türü.
Kupay: İri kulaklı av köpeği.
Kuzugöbeği: Yenilen bir mantar türü.
Lahap: Lakap.
Liklemek: Eşeğin/atın kesik kesik
koşması.
Lo: Ey, kabaca bir seslenme ünlemi.
Mabal boynuna: Vebal boynuna.
Maçça: Dert, hastalık, yara.
Mahve: Deve yada at üzerine konulan iki
kişinin binebileceği kabin.
Mal: Büyükbaş hayvan.
Maltız: Üstünde kömürde yemek pişirilen
ızgaralı gereç.
Mal melal: Küçük, büyük baş hayvan
toplamı.
Mandal: Eğimli tarlaya çekilen set.
Mapus damı: Cezaevi, hapishane.
Matuflamak: Bunamak.
Mavru: Cevizin yeşil kabuğunun boyası.
Mayıs: Taze sığır pisliği, gübre.
Meh: Al, buyur.
Mehlil kala: Bir tür beddua.
Meleske: Hamur topağı.
Memişhane: Tuvalet, hela, ayakyolu.
Merdek: Uzun direk, mertek.
Menevrek: Yünden dokunmuş şalvar.
Meymenetsiz: Uğursuz, suratsız, aksi.
Mıh: Çivi.
Mıkla (mıhlama): Soğanlı kıyma, üstüne
yumurta kırılarak yapılan yemek.
Mırığı kırık: Canı sıkkın, keyfi kaçık.
Mısandere: Tavan arası.
Mintan: Gömlek.
Miyarlık: Kaynak, pınar yeri.
Mukmalamak: Hafif yollu dövmek,
sıkıştırmak.
Mundar: Kirli, pis. Murdar.
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Nemi lazım: Beni ilgilendirmez, bana
gerekli değil.
Nevse: Nefise.
Nişlen: Nasılsın?

Peştivan: Duvar örülürken araya konulan
kısa ağaç.
Peyke: Eski kahvelerde alçak sedir.
Pılı pırtı: Eski eşyanın tümü.
Pırlanmak: Bir şeyin ya da kimsenin
çevresinde dönüp dolaşmak.
Pırnal: Bodur çalı.
Pıynar: Bodur çalı.
Pirem: Ardıç.
Pise: Çamdan çıkarılan siyah katran.
Pörü: Çok küçük çivi.
Purç: Hayvanlara yedirilmek için kesilmiş
taze ince ağaç dalı.
Püs: Bazı ağaçlardan sızan zamk.

Ocağa yemek vurmak: Yemek pişirmek.
Oğcalamak: Avuçla ufalamak.
Oğmaç: Elle ufalanmış hamurdan yapılan
çorba.
Oklâ: Oklava.
Öğrenbeçlik: İlk yapılan iş, deneme,
acemilik.
Öksü: Sönmemiş ucu yanık odun parçası.
Össeet: Hemen, o anda, o saat.
Ödü sıtmak: Çok korkmak.
Öte baş beri baş: Bir o yana bir bu yana
telaşla.
Ötürmek: İshal olmak.
Ötürük: İshal.
Öveç: İğdiş edilmiş, bir yaşında erkek keçi.
Övendire: Hayvan dürtmeye yarayan ucu
bizli değnek.
Özbe: Sigara ve kibrit toplu paketi.
Özüm: Kardeş gibi sevilen kimse.

Sağmal: Süt veren, sağılan, sağımlı.
Sahanlık: Merdivenin başlangıcında ve
ortasında ki geniş yer.
Sahtiyan: Tabaklanmış, boyanmış deri.
Sallangaç: Salıncak.
Salkara: Boşu boşuna, hiç yoktan,
gelişigüzel.
Samra: Gübre.
Samırdanmak: Uykuda sayıklamak.
Sarımsaklı: Erişte kırpıkları haşlanarak,
sarmısak, yoğurt ve tereyağlı bir yemek.
Sarınç: Kuyu, sarnıç.
Sarsalamak: Sarsmak.
Sası: Tatsız, tuzsuz yiyecek.
Savmak: Zamanı geçmek, göndermek.
Sayacak: Saçayak.
Senit: Hamur açılan tahta.
Sektirmek: Aksamak, topallamak.
Sepken: Kısa süreli, az yağan yağmur, kar.
Seyirtmek: Koşmak.
Sıddıyka: Sıdıka.
Sıkı: Av tüfeği fişeği.
Sıklat: Sıkıntı. Üzüntü.
Sıracalı: Bakımsız, hastalıklı, deli.
Sırım bağlamak: Asmadan çıkan yeşil
kolları paranaya bağlamak.
Sırtbaş: Giyecekler.
Sırtı teneşire gelesice: Bir tür beddua.
Sırıtmak: Karşı gelmek, arıza yapmak.
Sırtıyarma: Sığırlarda görülen bir
hastalık.

Paldıramak: Bunamak.
Palaspandıras: Acele ile, birdenbire.
Paldum: Semerin öne kaymaması için
hayvanın kuyruğunun altından geçirilerek
bağlanan kayış.
Palize: Pekmez ya da şekerden nişasta ile
yapılan bir tür tatlı.
Pakanak: Keçi ve kuzunun ayaklarının
arkasındaki yenilen çıkıntı.
Papara: Ekmek aşı.
Parana: Asmaların dibine dikilen ağaç,
sırık.
Payam: Badem.
Pelenk: Tomruğu yerinden oynatmak için
kullanılan uzun odun.
Pelit: Meşe ağacı, palamut.
Perikmek: Ezilmek, berelenmek,
kapanmaya yüz tutan yaranın yeniden
işlemesi.
Peşkir: Havlu, önlük.
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Sıyırdım: Bir şey bağlamak için ince
kesilmiş kumaş parçası.
Sibek: Beşikteki küçük çocuğun sidiğini
silbice aktaran tahta boru.
Siğmek: Kedi köpek gibi hayvanların
çişini yapması.
Sikke: 30-40 cm. uzunluğunda yere
çakılarak hayvan bağlanan çivi.
Silbiç: Beşiğin içindeki sidik tası.
Sinmek: Saklanmak.
Singildemek: Sıkıntı çekmek.
Sitil: Küçük bakraç.
Sofraaltı: Sini veya sofra tahtasının
altına serilen büyük bez.
Soğuklama: Soğuk algınlığı.
Sorkuç: Çam ya da köknar sakızı, reçine.
Soyka: Ölünün üzerinden çıkan giysi.
Söbü: Yumurta biçimi, oval.
Söğke: İlkel yüklük.
Söndürme: İçinde kömür söndürülen
kapaklı, silindir sac gereç.
Sumsuk: Yumruk.
Susak: Ağaçtan yada su kabağından
oyulmuş maşrapa.
Su çilemek: Su serpmek, su saçmak.
Süflü: Bakımsız, dağınık.
Sümbül: Sümbül çiçeği, Kardelen çiçeği.
Sümdük: Arsız, açgözlü, pisboğaz.
Sümek: Mısır koçanı.
Sütleğen: Yabani bir bitki.
Sütlü: Sütlaç.

Tahra: Odun kesmeye yarayan ucu kıvrık,
demir saplı bir çeşit satır.
Tana: Dana.
Tazı: Tavşan avında kullanılan av köpeği.
Teberik: Emanet, ölenin çocuğu, hatıra
Tehnel: Defne.
Tel helvası: Tereyağ, un ve şekerle
yapılan helva, pişmaniye.
Tellik: Takke.
Temre: Bir çeşit cilt hastalığı.
Terki: Atın eyerinin arka bölümü.
Tezgene: Harç taşımaya yarayan dört
kollu ağaç araç, teskere.
Teziktirmek: Usandırarak kaçırtmak,
bıktırmak.
Tıfran, tırfan: Elde yün eğirmeye yarayan
araç.
Tıfraz: Eski tip kapıları kapalı tutmaya
yarayan çivili küçük tahta parçası,
mandal.
Tığım: Parça, lokma, dilim, biraz.
Tığımcık: Azıcık, biraz.
Tıska: Parmak ucuyla vuruş, fiske.
Tirik: Sincap.
Tirkelemek: Sıralamak, dizmek.
Tingildemek: Sıçramak, zıplayarak
yürümek.
Tokat: Yaz aylarında büyükbaş
hayvanların konduğu çitle, taşla
çevrelenmiş, üstü açık yer.
Tokuç: Çamaşır yıkamada çamaşıra
vurulan yassı bir ağaç.
Toklu: Bir yaşını doldurmuş erkek kuzu.
Tomafil: Araba, otomobil.
Tomsu: Küçük tepe, tümsek.
Topalak: Kıyma, bulgur ve nohuttan
yapılan bir tür çorba.
Töğce: Üşümeden dolayı olan bir hayvan
hastalığı.
Töğceye uğraya: Huysuzluk yapan
hayvana edilen bir tür beddua.
Tuman: Don, şalvar.
Tuvalak: Topaç.

Şabla: Adaçayı’nın bir türü.
Şahnişin: Bazı evlerin ön cephesindeki üç
yanı pencereli çıkıntı.
Şapşak: Saplı su tası.
Şaşalamak: Şaşırmak, alıklaşmak.
Şalak: Olgunlaşmamış karpuz.
Şarahmana: Ağaç gövdesinden oyulmuş,
içinde üzüm çiğnenen oluklu gereç.
Şeyşana: Eski tip av tüfeği.
Şırkmak: Dövmek.
Şinanay: İdare lambası.
Tabaka: Ahırın üstüne yapılan ikinci kat.
Tafar ine: Bir tür beddua.
Tahan: Tahin.

Uğra: Yufka açılırken hamurun tahtaya
yapışmaması için serpilen kalın un.
Uyku semesi: Uyku sersemliği.
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Uylamak: Üstelemek, sataşmak.
Uşak: Erkek çocuk, hizmetçi.

Yırtım malı: Manifatura.
Yirmek: Dilmek, yarmak.
Yoğurt çalmak: Yoğurt yapmak için sütü
mayalamak.
Yoğurt üğütmek: Yoğurt yapmak için sütü
mayalamak.
Yolak: Tarla içindeki su yolu.
Yoymak: Yorumlamak, bozmak, eskitmek.
Yoz: Bakımsız, sıradan.
Yuğmak: Yıkamak.
Yumuş: Vazife, hizmet, buyurulan iş.
Yuvak: Elle fırlatılabilen iri taş parçası.
Yuvalak: İnce çekilmiş kıyma, bulgur ya da
pirinçle küçük top şeklinde yapılan sulu bir
yemek.
Yöreme: Dağın yamacından geçen patika.
Yüğrülmek: Döllenmek (hayvan için),
ütülmek.
Yüklük: Evde yatak, yorgan, yastık konulan
büyük dolap.
Yülemek: Bilemek, sivriltmek.

Üğütlemek: Seçmek, iyisini ayırmak.
Ükela: Ukâla.
Üsdonu: Kadınların çalışırken giydiği
şalvar.
Ütülmek: Oyunda, yenilmek, kaybetmek.
Ütme: Ateşte kavrulmuş taze buğday
başağı.
Ülük: İbrik, çaydanlık ve musluğun akan
yeri.
Velespit: Bisiklet.
Verese: Miras.
Yaba: Tınaz savurmaya yarayan tahtadan,
büyük çatal araç.
Yağlı ekmek: Sıcak yufkanın üzerine sade
yağ sürülmüş hali.
Yaka: Sırt, bayır, yan.
Yalak: Tekne.
Yampiri: Yan yan yürüyen, çarpık giden.
Yangal: Çarpık yürüyüşlü.
Yarma: İri çekilmiş, dövülmüş buğday.
Yarese: Yarasa.
Yatak: Yaylada insan ve hayvan için yapılan
taştan barınak.
Yatırma: Bağda açık yerlere toprağa
yandan çubuk gömerek yeni üzüm fidanı
dikme işi.
Yavşan: Dağlarda yetişen, mide
hastalıklarında ilâç olarak kullanılan kokulu
bir ot. (Pelin otu)
Yayıltmak: Hayvanları otlatmak.
Yağır: Kir, pasak.
Yayan yapıldak: Yaya olarak.
Yazı: Düzlük, kır, alan.
Yenli: Hafif.
Yedemek: Bir hayvanı yedeğe alıp çekmek,
birini desteklemek.
Yazma: Başörtüsü.
Yazmış: Kısır keçi.
Yassın: Yatsı.
Yerde yatmayasıca: Bir tür beddua.
Yektirmek: Hafif topallamak.

Zağar: Belki de, öyledir.
Zargabin: Kazara, istemeyerek.
Zemheri: Kara kış.
Zırlamak: Ağlamak.
Zevle: Öküzün boyunduruktan çıkmaması
için boyunduruğa geçirilen eğri değnekler.
Zehre: Zahire, tahıl.
Zıbın: İç gömleği, bebek iç giysisi.
Zıkkım: Zehir, ağı.
Zıkkım ye, zıkkım ola : Bir tür beddua.
Zıpadak, zapadak: Birdenbire.
Zırzop: Delidolu, görgüsüz, kaba davranışlı.
Zibidi: Parasız, işsiz, başıboş, kötü giyimli.
Ziftin pekini ye: Bir tür beddua.
Zübüde: Zübeyde.
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Kardelen (İ. Çinbilgel)

Başka Cennet
Kardelen
(F. Gülsima Ağıldere Baykal, TUKT)

Dr. İlker ÇİNBİLGEL *

B

enim için köylerdeki,
yaylalardaki insanlar,
çobanlar çok değerlidir. Onların misafirperverliklerini ve kalplerindeki insancıl duyguları hiçbir zaman
unutamam. Onlardan elde
ettiğim bilgiler de çok değerlidir benim için.
Çobanlarla sohbetimde,
bitki ve hayvan çeşitliliğinin
ciddi şekilde azaldığı ve hayvansal üretimin (et-süt ve
ürünleri, bal vs.) ileride köydeki insanlara bile yetmeyebileceği yorumunu duyuyorsam, yazmam gerekiyor rülebilir kullanımda bir yol
demektir.
haritası
oluşturulmasında
Doğa araştırmaları oldukoldukça faydalı olmaktadır.
ça önemlidir ve elde edilen
veriler ise koruma ve sürdüİnsan eli değen her şey
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yapaydır, doğa ise kendini
yenileyebilir ve kendiliğinden gelişir. Yalnız, doğa için
önemli bir tehdit, ortam
parçalanması, yani habitat

fragmentasyonudur. Ormansızlaştırma, yangın, tarla
açma, yapılaşma gibi birçok
insan kaynaklı nedenlerden
dolayı habitat parçalanması
ile karşı karşıya kalan doğa,
ayrıca iklimdeki dengesizlikler nedeniyle bizim arzu etmediğimiz şekilde zarar görmektedir. Bu zarar, sınırsız
kaynaklara sahip olmayan
dünyada ihtiyaçları oldukça artan insanlık için kıtlığa
işaret etmektedir. Veya bir
şekilde nüfusu dengeleyecek
başka unsurlara, yani afetler,
salgınlar vs. yoluyla kitlesel
ölümlere yol açabilir. Kirlilik,
nüfus artışı ve israf, insanlık için mücadele verilmesi
gereken sorunlardır. Çünkü
insanlık da diğer canlı varlıklar gibi neslinin devamını
sağlamak için içgüdüsel bir
davranış sergiler.

Kardelenin çığlığı
Bırak beni dağlarımla
Zarar vereceksen eğer
Gelme de görme de
Sessizliğime bırak
Issızlığıma bırak
Zemberi soğuğa
Kır düşmüş toprağa
Sadece bırak,
uçsuz çayırlarıma, bucaksız
taşlarıma
ormanlarıma, kayalarıma
Bırak geleceğe…

ve çevresinin bir koridorun
ortasında kaldığı kanısıydı.
Kestane ve fındığın da yetiştiği, kurak iklimde veya
yağışlı iklimde görebileceğimiz birçok bitkinin ahenk
oluşturduğu ekosistemlere
sahip bakir bir yer olması
İbradı’nın önemini vurgulamaktadır.

zaman soğuk algınlığıma iyi
gelmiştir. Gerçi bitki içerikleri de kimyasaldır ve birçok
insana farklı şekillerde zarar
verebileceğini de akılda tutmak gerekir.

İbradı’nın simgesi veya
simgeleri denilince aklınıza
neler gelir? Bence çok şey gelir ve bunlardan bazıları;
Mesela, İbradı’nın ormanları, makilikleri başta gelir
elbette.
Peki ya İbradı’daki Kardelen, Çiğdemler (Safranlar),
Sümbüller…
İbradı ve çevresinde buğdaygiller ailesinin birçok
yabani formunu görebilmektesiniz. Bunların çoğunluğu
kurakçıl ortamlara adapte olmuş bitkilerdir. Bu çok
önemli bir durumdur.
Yine aşağı yüksekliklerde
kuraklığın etkisi daha fazla hissedilirken, 1000 metre
üzerindeki yükseltileri çok
sayıda bitki tercih etmektedir. Örneğin yabani nohut
türlerini görebilirsiniz. Şu an
yiyemeyebilirsiniz, ama gelecekte ihtiyacımız olabilir.

Kayalık yerleri tercih eden
bitkiler yönünden de İbradı
İBRADI DEYİNCE
iyi durumdadır. Birçok endeİbradı’yla ilk tanışmam
mik bitki İbradı’nın kayalık
2002 yılında olmuştur. O
ortamlarını tercih etmektegünden bugüne hatırı sayıdir.
lır bir zaman geçti. Zaman
Halk tarafından kullanıgeçtikçe, doğasını tanıdıkça
(araştırdıkça) birçok sonuç lan bitkiler de mevcuttur. Bir
ortaya çıktı. Bu sonuçların bardak kekik çayı veya 1 yeişaret ettiği şey İbradı’nın mek kaşığı Enek pekmezi her
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Alıç (İ. Çinbilgel)

İbradı Dağlarında doğal
gül çeşitleri yetişmektedir.
En güzel örneklerden biridir
kuşburnu. Diğeri de yaylalardaki Bodur gül (Rosa pulverulenta)’dür. Bu tür de özellikle arılar için önemli polen
kaynağındandır.

Kuşburnu (İ. Çinbilgel)

Kuşburnu
(İ. Çinbilgel)
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İbradı dağlarında bulunan
kekikler ve sütleğenler de
arıların birincil polen ve nektar kaynaklarıdırlar. Hayvanlar ve bitkiler arasındaki
muhteşem ilişkiyi İbradı’da
her zaman görebilirsiniz.
Daha önce besin olarak
kullanılıp şimdilerde kullanımı azalmış bitkiler vardır.
Bulgurluk denilen bir bitkinin çorba, salata ve bulgur
pilavına tat verdiğini duymuştum. Bu bitkinin bilimsel
ismi Ficaria verna’dır. Gerçi
kullanımının azalması da bir
bakıma bitkinin devamlılığı
için önemli bir durumdur.

İbradı’da doğa eğitimine
önem verilmelidir. Koruma
başta İbradı halkı tarafından
mümkün olur. Turizm gelirleri her geçen gün artmaktadır. Ancak turizmden doğayla
uyumlu olarak gelir sağlanmasına devam edilmelidir.
Mesela, foto-safari için değerlendirilebilecek bitki grubu
geofitlerdir (soğanlı, yumrulu vs. bitkiler). Doğal alanlar
önem düzeyine göre kategorize edilmeli bazıları mutlak
koruma altına alınmalıdır.
İbradı’nın yeraltı ve yer üstü
su kaynaklarına daha fazla
önem gösterilmelidir.
İlaç gibi gelir havası
Baharı muhteşem İbradı
Rast gelirsin yılkısına
Aşık olursun doğasına
Dağına taşına toprağına
Irak değil sana…
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Yüksek lisansta Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’nın
bitkilerini ve bitki örtüsünü
araştırmaya başladığım zaman ilk defa alana gittiğimizde şimdilerde çalıştığımız diğer alanlara göre küçük
gördüğüm alan, o zamanlar
çok büyük görünmüştü gözüme. İlk zamanlarda minibüsle Antalya-Akseki-İbradı
ve daha sonra Ormana istikametinden Ürünlü Köyü’ne
ulaşırdım. Uzun süre bu şekilde çalıştım. Köyde derme
çatma ama benim için o kadar da durumu önemli olmayan köy odasında kalırdım.
3-4 gün boyunca burada konaklayarak ve bazen de köyde bana evlerini açan değerli
insanların evinde çalışmalarımı sürdürürdüm. Doktora
tez çalışmamı da yine İbradı
ve çevresinde önceki alana

göre oldukça büyük bir alanda gerçekleştirdim. Yine bu
çalışmamda da beni köy ve
yayla evlerinde ağırlayan,
yardımcı olan yerel halk ve
yardımda bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Terslâle-Ağlayangelin
(F. Gülsima Ağıldere Baykal, TUKT)

Sen dağların gelini, seni
nazlı çiçek
Dimdik duruşun var da
boynun neden bükük
Zarif güzel ağlama, kim
ulaşır sana
Görse seni çocuk gözlerim
her seferinde sevinir
yüreğim

BİR ANI
O zamanların birinde çalışma
alanına gittiğimde genelde köyün
yaşlılarının kahvede olmaları, diğer insanların da çeşitli işlerde
çalışmalarından dolayı yanımda
araziye gelebilecek bir kişi bulamadım. O sıralarda köyün mazlumunu göstererek istersen bir de
ona sor, buraları bilir, seni gezdirebilir demelerinden ötürü ben de
mecburiyetten buraları yevmiye
karşılığı bana gezdirir misin? diye
sordum kendisine. Köyün mazlumunun bana verdiği cevabı hiçbir
zaman unutmam.

Çayır Çiğdemi
(F. Gülsima Ağıldere Baykal, TUKT)
Bulgurluk (İ. Çinbilgel)

İbradı’da doğanın figürleri
kullanılmalıdır. Doğası anlatılabilirse, ressamlar ve diğer
sanatçılar ürün geliştirebilirler. Sanatçılar İbradı doğası
için daha fazla şiir yazmalı,
doğayı daha fazla resmetmeli.

Bana güldü ve gülerek “Ben deli
miyim? Seninle gezeceğim buraları” dedi.
Terslâle-Ağlayangelin
(İ. Çinbilgel)

O zaman anladım ki deli kim?
Bir de oralarda "Üniversteli”
veya “Otçu” derlerse işte o da benim.

TEŞEKKÜR
Doğadan çektiğim fotoğraflarımın resmini
tuvallerine yapıp beni çok mutlu eden ve burada
kullanmama izin veren Sayın F. Gülsima AĞILDERE
BAYKAL hanımefendiye çok teşekkür ederim.

Çayır Çiğdemi (İ. Çinbilgel)
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Saygılarımla…
* Öğretim Görevlisi,
Akdeniz Üniversitesi
Manavgat Turizm Fakültesi
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O yüzden sepetlerin kıymetini iyi biliyorlardı.

Mahmut Emmi
Gülay DİRİ

A

Anasının “dur gız ekmek
na!” diye seslendi Ce- belirleniyordu. Yaylaların otmile “aynı örene mi latma zamanının geldiğine atacaz böyün” diye bağırdığıoturacaz bu sene de?” Çiftçi Koruma karar veriyor- nı duymadı bile.
“O nahıl laf gızım, tabi du.
Karamıklı Yaylasında otuİnsanlar önce eşyalarını ran obanın çocukları toplanıp
aynı yurdumuza gonacaz.
Bilmen mi de bu yaylada eşeklerine, katırlarına yük- Alatepe’ye doğru koşmaya
herkeslerin yurt yerleri bel- leyip yayla yerine getiriyor- başladılar. Ellerinde ara sıra
lidir. Bu düzen benim anam lardı. Yaz boyu yaşayacakları yaylalara uğrayarak sepet
babam zamanından, ta ga- örenlerini onarıp, körpe ku- satan abdallardan alınan küdimden böledir. Çek, çek şu zularının, buzağılarının, ta- çük sepetler vardı. Hepsinin
eşeğin başını da çayırın üs- vuklarının ağılını, düneğini anası sepetlerin dut zamanı
tüne yıkalım pırtıyı” diye hazırladıktan sonra da hay- kiraz zamanı lazım olacağını,
vanlarını getiriyorlardı.
azarladı kızını Şerife Kadın.
kırmadan yitirmeden gelmeOba sakinleri göç telaşını lerini iyice tembihlemişti.
Oba yerine ilk gelen göç
Şerife Kadının göçü değildi. geride bırakmış gündelik işİbradı’ya,
Ormana’ya
Yazı Karamıklı yaylasında lerine dönmüşlerdi.
cuma namazına gidenler çogeçirecek oba sakinlerinden
“Ana, ben guzugöbee top- cuklarına dut, kiraz getirirbazıları gelmişti bile.
lamaya gediyom ötee çocuk- lerdi. Cumaya giden büyükYaylaya göçme zamanı larıla” diyerek fırladı Cemile lerinin dönüşünü bayram
havasında beklerdi çocuklar.
İbradı Belediyesi tarafından örenin kapısından.

Karamıklı Çeşmesi
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Karamıklı oluğundan doya
doya su içtiler. Gün içinde su
içecek başka kaynakları olmayacaktı. Kuzugöbeği mantarını toplamak zor işti, yüzlerce ağacın dibine tek tek
bakmaları gerekiyordu.
Tarhana taşıyla Muhsin
çukurunun arasında koyunları güden Mahmut Emmi
hoplaya zıplaya gelen çocuk
sürüsünü görünce “Çocuklar
Kuzu Göbeği
nereye gidersiz?” diye bağır“Hadi, hadi beniyile alay
getirişiyle ve olabilecekleri
dı.
tahmin edebilen öngörüsüy- etmeyin de dırmanın baka“Sen goyun gütmene bak
le şaşırtırdı herkesi. Hal ve lım yokuşa”
emmi, biz göbek toplaya gitavırlarıyla insanları gülüm“Önce bi su bulalım, su
diyoz” diyerek adamın yasetse de herkes ayrı bir saygı içelim. Yoğusa hepimiz yokunından uzaklaştı çocuklar.
duyardı ona karşı.
şun yarısında galacaz” diye
“Anazın habarı var mı?
Çocukların her birinin se- sızlanmaya başladılar.
Analarıza dediz mi?” diye
petinde analarının akşam
“Olmaz, en yakın su dalbağırıyordu hala çocukların
yemeğini yapabileceği ka- gatıran oluğunda, o da geride
ardından ama çocuklar oradar kuzugöbeği vardı. Hepsi galdı. Hem oluğun başında
lı bile olmamıştı. Çocukların
de sepetlerini doldurdukları yörük obaları vardır. Köpekbaşlarında büyükleri olmaiçin çok mutluydu. Kuzu- leri bizim garın talaşımızı
dan dağlara gitmeleri endigöbeği toplaya toplaya çok yere serer vallaa” dedi Cemişelendiriyordu Mahmut Emaşağılara, Alatepenin kuzey le.
mi’yi. Analarına söylenmeye
batısından Dalkatrana kadar
başlamıştı “Bu avratların heç
Çocuklar gün içinde bulinmişlerdi. Aşağı inerken ne
mi aklı yok, bu sabiler düdukları dedesakalı, tavşakadar yol geldiklerini fark etşerse şaşarsa, dağ başında
nekmeği, ekşilik, karakavuk,
memişlerdi bile.
başlarına bi hal gelirse deyi
dağ marulu, çoban hüppüğü,
Yaşca en büyükleri olan baldıran gibi yenebilecek otdüşünme mi bunnar. Bak
böyün cuma, herifler de yok Cemile “Ehh, çocuklar bura ları yiyerek açlık ve susuzobada. Hepisi cumaya getti, gadar eyi indik de şindi na- luklarını bastırmışlardı ama
değirmana getti” diyerek. Ço- hıl dırmanıp da garamıklıyı artık canlarına tak etmişti.
cukların onu dikkate alma- bulacaz. Anam beni kesecek, İçlerinden altı yedi yaşladan ilerlemesine de içerleyip ekmek atmasına yardım ede- rında bir oğlan ağlamaya
sinirlendi. Yine titreyere tit- medim, bi de inek sağımını başladı “Cemile aba ben çok
reye sağ elinin başparmağını gaçırısam kesin böğece beni susadım, su içelim, su içelim.
ağzına koyup ısırmaya baş- alanda yatırı” dedi telaşlıca. Hasan ağam çok eyi daş atar,
lamıştı her sinirlendiğinde
Çocuklar gülüştüler, “Ce- köpeklere ısırtmaz bizi, valla
yaptığı gibi.
mile aba anan seni eve go- ısırtmaz”
Obanın delbederi derdi mazsa sen de obaya bekçilik
“Olmaz, çok geç galdık.
herkes Mahmut’a. Ama o al- eden de obayı canavar yemez” Malın akşam sağım vaktı,
anam beni döver. Ihı baksadığı sorumlulukları yerine diye eğlendiler Cemile’yle.
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na garamıklı belmesi görünüp duru bi solukta çıkarız
şindi. Aklınıza ne su ne ekmek heç bişey getirmeyin.
Önce oba yerlerimize varıp
analarımıza guzugöbeklerini
gavurtturalım da yemez de
yanında yatarız” dedi Cemile.
Cemile grubun lideri konumundaydı, çaresiz sözünden çıkmayacaklardı. Ellerinde sepetleriyle yokuşu
tırmanmaya başladılar.
Dağlarda otlayan hayvanlar dönmüştü oba yerine.
Yavrusu olanlar yavrularıyla karşılıklı meleşiyor bir an
önce bir araya gelmek istiyorlardı. Karamıklı yaylası
oğlak, kuzu, buzağı sesleriyle
bir dinleti sunuyordu karşıki
dağlara.
Şerife Kadın bir inek duşadı sağmak için. İneğin ön
ayaklarına buzağının boynundan ve burnundan ilmeklenmiş ipin ucunu sıkı
sıkı sardı.
“Yakış, gızım. Yakış Gülistanım. Sağna, sağna anam
sağna. Sağna Gülistan sağna”
diyerek ineğin sağmaya hazır
konuma gelmesini sağladı.
Elinde sepetle anasının
başında dikiliyordu Cemile.
“Ana bak bi sebet göbek topladım. En çok da ben topladım” diyerek anasını yumuşatmak istemişti, biraz da
övgü bekliyordu topladığı
mantarlar için.
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laf eden, yıkıl garşımdan. At rardığı için ellerinde çıradan
elindekini çabık. Sakar ine- meşaleleriyle taş diplerine,
ğin tanasını sal da duşa. Ça- ağaç altlarına bakıyorlardı.
bık ol, oyalanma” diyerek büKoyunlar otlarken başlatün hevesini kırmıştı kızının.
rında duran Mahmut Emmi
“Gezdiğiz yerlerde Mah- akşama doğru yorulmuş,
mut emmini görmeniz oldu sırtındaki paltoyu yere serip
mu? Goyun geldi gendi orta- üzerine uzanıp uyuyakalda yok. Araya çıktı millet”
mıştı. Uyandığında çoktan
“Zabahıla taranna daşının gitmiş olan koyunları fark
ordaydı, başka da görmedik. etmedi bile. Eline geçen taş,
Zati biz de aşağı dalgatıra- odun ne varsa savurarak
na gadar indik bu yanda pek kavga ediyordu görünmez bir
güçle. Yalnızca onun gördüğü
oyalanmadık”
birileri vardı sanki karşısınŞerife Kadın “Ne arardız
da.
dalgatıranda, babazı mı yitirKavgasını sürdürerek Kadiz. Göbek mi olur yörüklerin
geçeleğende. Köpekler parça ramıklı belmesinden aşaparça etse biz sizi nerde ara- ğı Tepsili bucağa doğru kah
yacağıdık” diye söylenirken yürüyüp kah yuvarlanarak
kızın duşayıp hazır ettiği ine- iniyordu. Çıkarttığı patırtılar gecenin sessizliğinde onu
ği de sağmaya başladı.
arayanlara kadar duyulmuşAz önce sağdığı ineğin datu. Mahmut Emminin bağırnasını işaret ederek “Sal şu
tılarını duyan oba sakinleri
tananın başını da emedursesin geldiği tarafa yöneldisun anasını, inek südünü indirmedi bi daha duşayacan. ler. Seslenerek yaklaşmaya
Yerini değiştirdik deyi nazla- çalıştılar yanına.
nır gari gaplan atası inek. İlle
de beni ürüsba edecek”.
Obanın ötelerinden Mahmut Emmi’yi aramaya gidenlerin sesleri duyuluyordu.
Kimi “Ağa!” kimi “Maamuutt!” diye bağırıyordu. Bazıları da “Araman boşa bi yerde üyümüş galmıştır” “Zabah
ışıdığında gelir” diyorlardı.
Ara sıra uyuyakalırdı bir yerlerde, alışılmamış birşey değildi. Yine de kız kardeşleri
endişeleniyordu abileri için.
Bulmadan dönmeye de niyetleri yoktu.

bağırıyordu “Ben bu dağları
size yıktırman! Bu gadar gurdun guşun düneğini size bozdurman! Siz bu dağları yeyip
yudacaksız da biz nere gidecez, bizim çocuklarımız nerde yuvalanacak! Bu güzelim
çiçekleri sizin gibi demir yığınlarına çıynatman! Onnar
bizim görpelerimizin südü,
hastalarımızın ilacı! Garnımız ağrısa bi tutam yavşanı
nerde bulacaz! Şu goyakların
kirişini gavurduk yedik de
öyle gurtulduk geçen seneki
gıtlıktan, ac acına öleceğidik
yoğusa. Bu dağların verdiğini
beyler vermez adama!” Ardı
ardına bunun gibi sözler sayıklıyor, kimsenin görmediği
düşmanına saldırmaya da
devam ediyordu.

nişlen sen? Kimiyile gavga
eden? Hadi evümüze gidelim, bak gece yarısı oldu. Goyunlar, davarlar hep yatağına geldi”
Kız kardeşinin sesiyle kendine gelen Mahmut
Emmi “Ben goyunu yitirdim
de canavar garışmasın deyi
bağırıp çağırıyıdım. Demek
goyun geldi mi yatağa, biz de
gidelimin o zaman” diye hiç
bir şey olmamış gibi kendini
toparlayıp kendini aramaya
gelenlerin içine karıştı. Hep
beraber obaya döndüler.

Uykusunda kötü bir rüya
görmüştü Mahmut, etrafını
demirden koca canavarlar
sarmıştı. Önlerine gelen kayaları, kocaman ladin ağaçlarını, sedir ağaçlarını tek
“Ağa! Ağa! Bana baksana, lokmada yutuyorlardı.

“Maamut ağaaa!”
“Maamut ağaaa!”
“Gel! Goyunlar eve geldi!
Çelkiye gattık!”
“Gel guzuyu ayırdık da
çelkiye gattık goyunu!” diyerek sanki telaşlanacak bir
durum yokmuş gibi davranmaya çalışıyorlardı Mahmut
Ağanın sakinleşip kendine
gelebilmesi için. Zaman zaman böyle ataklar yaşardı,
kız kardeşleri bilirlerdi abilerini durultmayı.

Anası “Zabah namazı çıktıyıdın evden, ciğer evünden
Seslenenleri duymuyorşişesi, gızılcası sepesice gız.
İneğini, keçisini sağıp iş- du bile, hala kavga ediyorŞu vakıt oldu daha yeni mi
gelin, hırt ipliğim kesildi za- lerini bitiren komşular da du yerden aldığı taşları sağa
bah beri. Sen daha göbekten katıldılar aramaya. Hava ka- sola fırlatarak. Bir yandan da

İbradı Yaylalarındaki Mermer Ocakları
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Bu güzel yaylanın koca
demir canavarlar tarafından
yıkılabileceğinin
ihtimali
bile ağır gelmişti Mahmut
Emmiye. Kendi neyse de
bugün kuzugöbeği toplamaya giden yeğenleri gibi nice
gelecek nesilin elinden bu
yaylaların, ormanın, dağların, daha karlar toprağın
üzerinde örtülüyken biraz da
biz görelim güneşi diyerek
karları iteleyip açan çiğdemlerin, sümbüllerin, kardelenlerin ve daha bir çok bitkinin
alınabileceğini
rüyasında
görmek dahi çok kötüydü
Mahmut için. İzin verilemezdi kul yapısı bu demir canavarların böylesi güzel doğayı
hunharca katletmesine.
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sur, dürüst ve adil ataların- Konya gazetesinde onun
dan almıştır.
hakkında yazanlar, merhuBabası, Çanakkale’nin bü- mu aşağıdaki gibi anlatıyoryük kahramanı Gazi İbrahim lar:

Yusuf H.
Ağıldere,
Konya
Adliyesi
yılları

E

Hâkim Yusuf
Hayrettin Ağıldere

vet sevgili arkadaşım,
sen toplumsal yönünle insancıldın, severdin
tüm insanları. Fikir ve düşünce yönünle, gerçek bir Cumhuriyet aydını idin. Özgürlük ve
uygarlık aşığı idin. Mesleğin
yönüyle yetenekli bir hâkimdin. Mert, tarafsız, dikkatli,
korkusuz ve yiğit kişiliğinde
hâkimliğin tüm özelliklerini

Fatma Gülsima
AĞILDERE BAYKAL
eksiksiz olarak anayın sütü
gibi ak alnında gururla dimdik taşırdın.” (Yargıtay Birinci Başkanlarından merhum
Ahmet Coşar’ın ona yazdığı
veda yazısından)
Merhum Yusuf Hayrettin
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Ağıldere (D: 1921, İbradı – V:
1973, Konya), İbradı’da doğup büyümüş olan değerli
bir hukukçudur ve ileri nesillere örnek olacak düzeyde
ilkeli yaşamı, doğa ve insan
sevgisi, saygı ve dürüstlüğe
dayanan yaşam felsefesi daima hatırlanarak, örnek alınmalıdır. Bu güçlü değerleri,
kökleri İbradı’da bulunan ce-

Hayrettin Ağıldere*, annesi
Fatma Nefise Ağıldere’dir.
Minkarizadelerden ve Kadı
Abdurrahman Paşa soyundan gelen Kadı Mehmet Sadık Efendi’nin oğlu olan İbrahim Hayrettin Bey, vatan
savunmasına gözünü kırpmadan giderken, İstanbul’da
almakta olduğu hukuk eğitimini son sınıfta bırakmıştır
ve ülkemizin Birinci Dünya
Savaşı yıllarındaki talihsizliklerini yaşayarak pek çok
kayba uğramış bir neslini
temsil etmektedir. Aile geleneğini sürdüren Yusuf Hayrettin Ağıldere, ilkokul, orta
okul ve lise eğitimini İbradı’da, Konya’da ve Mersin’de
tamamladıktan sonra, 1941
yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirerek hâkim olarak
atanmıştır. Kendi hukuk eğitimi zorunlu olarak kesintiye
uğrayan Gazi babası, muhakkak ki onunla gurur duymuştur.
İlk görev yeri Kayseri’nin
Develi ilçesi olan Yusuf Hayrettin Ağıldere, daha sonra
Konya, Ereğli’ye tayin olmuştur. Burada görevli bulunduğu sırada, Ereğli eşrafından merhum Hacı Aziz
Sayın’ın kızı Emine Celile
Hanım ile evlenmiştir. 1956
yılında Konya’ya tayini çıkmış, burada üç evlat sahibi
olmuşlar ve pek çok insana
örnek olacak şekilde geçen
kısa ömrünü Konya’da görevli iken tamamlamıştır.
Vefatından

sonra

Avukat Suad
Abanâzır’ın yazısından
(Günün Yazısı başlıklı yazı, 22 Mart 1973, Yeni
Konya Gazetesi):

Okur, inceler, geçmiş yılların
uzun tecrübelerinden de faydalanarak, ilgi çekici kararlar
verirdi. Kısa kararlar yazar,
ama özlü noktalar koyardı.
Bütün bunlar Ağıldere’nin
meslek özellikleridir. Ya arkadaşlığı, tevazuu, mahviyetkârlığı (alçakgönüllülüğü),
evine, çocuklarına, arkadaşlarına düşkünlüğü? Yusuf
Ağıldere, bu yakınlıklar için
yaratılmış kişi idi.

İçim acıyla burkuluyor.
Ölüm, yeryüzü yaratıldığından bu yana değişmeyen tek
gerçektir ama, bu gerçeğin
Yusuf’un aziz hatırası, sıdışında kalan kişiler varmış cak arkadaşlığı unutulmıyagibi gelirdi yeryüzünde bana. cak, bizler ve kalan yakınları
Yusuf bu kişilerden biri- için, bir nebze de olsa, bir tesiydi. Ortaokul’dan bu yana selli noktası olarak kalacaktır. ...
arkadaşımdı. ...
Mahkemesine her girişimde O’nu ziyarete gidiyormuşum gibi bir his uyanırdı içimde. Değil arkadaşları
için, herkez için, muhakeme
usulü yumuşacık, incitmekten korkan bir kişinin üslubunu taşırdı. Mahkeme’nin
soğuk havasını dağıtmasını
bilen nadir kişilerdendi. Takılır, espri yapar. Ama ulaşacağı noktaya bilinçli bir
şekilde varmak için çalışırdı.

Konya Kütüphane
Müdürü Celâlettin
Kişmir’in yazısından
(Karınca Kararınca başlıklı yazı, 23 Mart 1973 tarihli Yeni Konya gazetesi):
Yusuf Ağıldere
... Ben Yusufla beraber büyüdüm. Hemşehrim, akrabam, bir bakıma da kardeşim
sayılırdı. Annelerimiz karşılıklı birbirlerini daima saygı

Çalışma esnasında, 1950’li yıllar

Yeni
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ile karışık severler halâ. Yusuf’un babası Hayrettin Bey
tertemiz maziyesi ve efendiliğiyle çocukluğumun büyük
kişilerinden biri idi. Milli Mücadeleye katılmış, kahramanlıklar göstermişti. ... Rahmetli
babam, Hayrettin Bey’den büyük olduğu halde, ne zaman
karşılaşsalar saygılı davranışlar içinde kalırdı.

- ... çocuklarımızın omuzlarında bizim çocukluğumuzdakinden daha ağır yükler
var. Ama onları bu yükün
altında kalmayacak biçimde
yetiştirmek çabasındayım. ...

Evlerimiz Tarla Mahallesindeydi. Yusuf’la ben o sokaklarda oynaya çekişe büyüdük.

Ben işte onun ölümüyle biraz daha yalnız kaldım. ...

Yusuf’un acı haberini İstanbul’dan gelirken otobüste
öğrendim... Dünya yıkıldı sandım başıma... Yusuf kardeşim,
hemşehrim, arkadaşımdı.

Yargıtay 1.
Başkanlarından
Gayri herşey arkada kaldı.
merhum Ahmet
İki çocuktan biri erken yolcuCoşar’ın yazısından
luğa çıktı. ...

Yusuf benim nazarımda
iyilik semboliydi. Onun ağzından bir kötü söz çıktığını
görmedim, duymadım. Kızar
söylenir miydi acaba? Sanmıyorum.
Yusuf hayata bağlı,
hayattan kâm almasını bilen yaratılışta idi.
Yaşadığı gün onun için
önemli idi. Çocukları
ve arkadaşları ve hemşehrileri ile geçirdiği
saatlerde mutluluğuna
diyecek yoktu. Anacığına
günde birkaç kez telefon
edecek, arabasıyla eve
uğrayıp seslenecekti.

(23 Mart 1973 tarihli Yeni
Konya gazetesi)
Arkadaşım Ağıldere
Günlerdir, yüreğim seni
yitirmenin acısı ile dolup taşar. Gönlümü dağlıyan ateşin
acısını

- Ana nasılsın? Yüzünü
görmeden edemedim!
Yusuf’un öyküsünü ben
bilirim. O yaşantısı ile destan bir çocuktu. Çocukları
onun için sevimli ve sevgili olmaktan ileri herşeydi.
Onlarda görürdü bu memleketin geleceğini. Bana kaç
kez söylemişti.

Annesine gönderdiği fotoğraf.
Ankara Hukuk Fakültesi yılları...
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dindirmek, kafamdaki burukluğu gidermek mümkün
değil. Ayrılığın, iyice boşalttı
dünyamı... yalnızlığın acısını
çökertti içime. Yaşamımın bu
acı günleri belleğimde sürüp
gidecek gayri!...

İbradı’da
arkadaşları ve
hemşehrileriyle,
1940’lı yıllar

... ecel erken aldı seni bizden. Daha gençtin, önünde
uzun hizmet yılları vardı,
çocuklarını .... hayırlı evlat,
kâmil insan ve iyi yurtdaş
olarak yetiştirmek ülkündü. ...
Kuşkusuz, benim övgülerime hacet kalmadan herkesce
bilinen sayılamayacak kadar
büyük ve üstün değerlerin
vardı. Bunları dile getirmeyi o ince ve dikkatli tevazuunla bağdaştıramayacağın
için istemezsin; ama, bir dost
olarak arkandan duygularımı dile getirmek, hatıranı
anmak görevini yapmak istedim. Bağışla beni.
Aziz Arkadaşım, seni yitirmekle kimler neler kaybetmedi ki? ... Çocukların, Eşin
yaşamı boyunca kendilerinin
mutluluğu için çırpınan övünecekleri bir baba ve eşten,
biz arkadaşların vefalı bir
dosttan, Adalet mesleği büyük bir hâkimden, toplum
gerçek bir aydından oldu.
Evet sevgili arkadaşım,
sen toplumsal yönünle insancıldın, severdin tüm
insanları. Fikir ve düşünce
yönünle, gerçek bir Cumhuriyet aydını idin. Özgürlük ve uygarlık aşığı
idin. Mesleğin yönüyle
yetenekli bir hâkimdin.
Mert, tarafsız, dikkatli,
korkusuz ve yiğit kişiliğinde hâkimliğin tüm özelliklerini eksiksiz olarak anayın

sütü gibi ak alnında gurula doğru tartardı.
dimdik taşırdın.
İbradı’da onu hatırlayanTanrının rahmetleri üs- ların bazılarına ehliyet altüne olsun. Sen gittin, adın maları konusunda yol göskaldı hatıra... seni, hep hatır- termiş, yardımcı olmuş. O
layacağım. Ülkemizin güneşi yıllarda ağır vasıta ehliyeti
gibi en temiz saygılarım ve almak çok zahmetli ve zor
sevgilerim seninle olacaktır imiş anlaşılan. Fakat bana
anılarını anlatanlar, ‘önce
değerli arkadaşım...
Babam, Hâkim Yusuf Bey, iyi bir sürücü olduğundan
daima okur ve incelerdi. emin olmadan kimseyi yönDosyalarını incelediği uzun lendirmezdi’ dediler. ‘Pek çok
saatleri, Konya Adliyesin- iyiliğini gördük’ dedi başdeki makamını, mahkeme ka birkaç insan. Bizim evde
salonunu (bazı uygun dava- yapılan iyilikler anlatılmaz.
lara beni de izleyici olarak İyilik yapılan insanı utandırgötürürdü), onunla gittiğim mak adaba uymaz. Gizli kabazı keşifleri ve buralardaki lırdı; hâlâ böyle uygularız.
“İnsanın çok önemli iki
asil ve tarafsız duruşunu iyi
kalesi vardır: birisi dikkat, dianımsıyorum.
İlkeleri konusunda katı ğeri nezaket” diye öğretmişti
bir disiplin uygulardı ve bana. Gerçekten de tam bir
ödün vermezdi. Ancak, vic- beyefendi idi. Hem titiz gidan sahibi idi. Adil olmak yim kuşamı, hem de davrakonusunda, tüm olaylara da- nışlarındaki yüksek terbiye
ima tarafsız bakardı ve bunu ile.
Bunların yanı sıra, doğa
bizlere de öğretti. Terazisi,
kendisinden yana şaşmaz- insanıydı. Eskiden ava gidı, daima adil olandan yana dermiş, bazı av hikayeleri
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anlatırdı. Yakınlarda zirvesine tırmanmış olduğum Arap
Beli yöresinde avlanmak için
dolaşırmış, o zamanın iyi avcılarıyla. Annemle birlikte
Konya, Ereğli’de büyük bir
elma bahçesi kurmuşlardı.
Burada elmanın yanı sıra çok
çeşitli meyve ağaçları vardı.
Ayrıca, hayvan sevgisi de
büyüktü. Çeşitli kümes hayvanlarının yanı sıra, birkaç
koyun ve bir inek de alınmıştı, haftasonları çiftlik zevkini
tadalım, doğayı birlikte yaşamayı öğrenelim diye. Tavşanlarımız ve bir de babamın
güvercin koleksiyonu vardı.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden değişik türden güvercinler getirtirdi. Onlara güzel bir
güvercin evi yaptırmıştı. Bir
çift takla atan güvercini eğittiğini ve onlara gösteri yaptırdığını izlemiştik. Bahar
aylarında dostlarıyla açık
hava piknikleri tertipletirdi.
Seydişehir, Kızılviran, Ilgın
civarlarına gider, Beyşehir
Gölü kenarında, Akdeniz kı-
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gerçekleşti. Yapılacak yollar,
ekonominin gelişim yönü,
İbradı’nın kuzey ve güneyiyle olan bağlantıları... Hepsini
doğru öngörmüştü.
Yaşamı talihsiz bir kaza
ile sona erdi. Her zamanki
dikkatiyle, otomobilinin muayenesini yaptırıp çıkmışlardı yola ve herşeyin yolunda
olduğundan emin olmuştu.
Ancak, sürücünün, aracı
kontrol etme imkânını ortadan kaldıran bir düzenek arızası nedeniyle, araç yoldan
çıkmıştı. Bir sürücü hatası
olmadığı, yapılan inceleme
sonucunda da rapor edildi.
Bu noktada bizlere tevekkül etmek kalıyor. Cenazesi,
Konya’da o güne kadar görülmemiş bir kalabalıkla kalktı.
Rivayete göre, “o gün kuşlar
bile uçmamıştı” Konya’da.
Kısa ömründen geriye kalan
anıları, meslek ahlâkı ve örnek kişiliği, İbradı ve tüm insanlık için gurur vericidir.
yılarında kamp kurardık.
Bize balık tutmasını öğretirdi. Seyahat etmesini severdi
ve bizleri daima Akdeniz ve
Ege sahillerine tatile götürürdü.
Onu yakından tanıyanların bildiği çok nüktedan bir
kişiliği vardı. Onunla sohbet
etmek, bir arada olmak dostları ve bizim için eğlenceli
idi. Okumayı çok severdi, çok
sayıda kitap alırdı, farklı konularda okur, okuduklarıyla
ilgili fikirlerini açıklardı. Şiir
okumayı özellikle severdi.
Kültür ve sanata değer verirdi. Zamanımızın sınırlı sayıdaki etkinliklerinin hepsine
götürürdü ve öğrenmemizi

teşvik ederdi; sergiler, temsiller, konserler...
İbradı’ya tutkundu. Emekliliğinde zamanının bir kısmını burada geçirmek istediğinden, bir ev yaptırdılar
babaanneme. Bugün Belediye binasının arkasında bulunan taş evdir bu. Vefatından
sonra, bu taş evin yanında
bulunan dedemin eski evi,
Yusuf Hayrettin Ağıldere’nin
doğduğu ev, iklim koşullarına dayanamayıp yıkıldı.
Yeni yapılan evde birkaç kere
kalması kısmet olmuştu. Bu
ev yapılırken, İbradı’nın geleceği ile ilgili öngörülerde
bulunmuştu, ta 1960’lı yılların sonlarında. Hepsi şimdi

* İbradılı Gazi İbrahim Hayrettin
Ağıldere, 25 Nisan 1915 sabahı,
Çanakkale Kara muharebelerinin
ilk top atış emrini vererek
savunmayı başlatan büyük
kahramandır. Kendisi 27. Alay,
2. Tabur, 4. Bölük, 1. Takım
komutanı olarak, geceyarısından
az sonra Arıburnu’na giren İngiliz
Donanmasını fark ettiğinde, tüm
askerlerini uyandırıp hazırlar.
Kumandanından haber bekleyerek
kaybedecek zaman yoktur. Karar
verir ve sabaha karşı ateş başlar. 25
Nisan sabahı saat 8:30’da Mustafa
Kemal’in 57. Alayı onlara yetişene
kadar, dört saat boyunca Arıburnu
kıyılarını kuvvetle savunurlar, ilk
düşman sandallarının çıkarma
yapmalarını engellerler. Ağıldere
mevkiinde çarpışarak iki defa Gazi
olan İbrahim Hayrettin Bey, soyadı
kanunu çıktığında, hayatı boyunca
unutmayacağı yerin adını kendisine
soyadı olarak seçmiştir.

Oğuz İpçi
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haline gelmesi, bütün dünyada bir sorundur. 1950’den
itibaren artan dışarı göç ile
kaybolmaya başlayan ve
kentlerde yerini hazır ve hızlı çarşı yemeklerine bırakan
Ürünlü yemek sanatı; emeklilerin köylerine dönmesiyle
canlanmaya başlamıştır. Bu
bağlamda Ürünlü’de öğünler,
yiyecek işleme ve saklama
yöntemleri, töreleri nitelendiren ikramlar, şifa yolları
şöyledir:

Nurhayat VAROL

SABAH AŞI ve
ÇORBALAR

Ü

Ürünlü Yemekleri

rünlü’de “Toplumsal
yaşantının, insanın
dünyevi varlığından
kaynaklanan sorunlara gösterdiği tepkiden ileri geldiği”
savı doğrultusunda (Harris,
1971); üretmek ve üremek
için, besini nasıl öğünlerle; gerek yaşamsal, gerek
toplumsal ihtiyaçlara aracı
olacak şekilde, kültürce kabul edilir yemekler haline
getirildiği 2010-2012 yılları
arasında incelendi. Bu araştırma ODTÜ öğretim üyesi
Doç. Dr. Çetin Göksu1 tarafından kırsal planlama amacıyla “Ürünlü Kültür Köyü
Araştırması”
çerçevesinde
gerçekleşti (Göksu, 2010).

1) Mimar, 2005-2010, Şehir ve Bölge
Planlaması Bölümü, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Ankara

Dr. Begümşen
ERGENEKON
Veriler sosyal antropolojik
yöntemler olan katılımcı
gözlem, mülakat ve fotoğraflama yoluyla elde edildi. Bulgular yurt içinde ve dışında
çeşitli konferanslarda sunuldu (Ergenekon 2012, 2013,
2015a,b), kitap ve dergilerde yayınlandı (Ergenekon
2010, 2012a,b; 2013; 2015
ve 2012).

bir “kültür köyüdür” (Göksu,
2010:24). Ne yazık ki köyden kente göç ile kaybolan
yöresel mutfaklar, büyük bir
hızla sanayi mutfağının bol
tuzlu, şekerli, unlu ve kolay
müşteri bulması için salça
ve baharatla kızıllaştırılmış
“sağlıksız” yemeklerine teslim olmaktadır. Her ne kadar
hazırlaması uzun ve zahmetli olsa da bir o kadar sağlıklı
ve lezzetli olan ev yemeklerinin tadına, genç damaklar
artık yabancıdır. Okullarda
çıkan öğle yemeklerinde neredeyse en çok sevilen gıda
hamburger2, içecek ise ayran yerine meyan kökünden
yapılan gazlı gazozdur. Gıda
ve içecek sanayinin yüksek
kâr getiren büyük bir pazar

Türkiye verimli ve dünyanın en önemli mutfağına sahip bir ülkedir. Batı Toroslarda denizden 850 m. yüksekte,
Antalya’ya 81,5, İbradı’ya
6,8 Km. uzakta olan Ürünlü (Unulla) (Gedik, 2008:60),
kendine özgü doğası, gelenekleri ve zengin mutfağı ile 2) Ham = domuz, burger = köfte
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Gündelik yemekler sabah
aşı, öğle ve akşam olarak üç
öğündür. Ara öğünlerde hafif
besinler yenir. Her öğün su/
ayran/yoğurt, yufka ekmeği, çorba, aş, salata ve meyve/tatlıdan ibarettir. Sabah
aşıçorba veya süt içine doğranmış yufka ekmeğindendir. Bazen yumurta, pembe
domates, salatalık, biber, ev
yapımı peynir, tereyağı, reçel
veya bal ve yörede yetişmeyen zeytin bulunur. Çorbalararasında yarma buğdaydan
Soğuk Ayran Çorbası, içine
ekşi dağ eriği katılmış sıcak
içilen Eşki (ekşi) Tarhana
Çorbası, Karın-ciğer Aşı, Yaz,
Çiçek, Kelle, Mercimek, Sütlü Bulgur, Tavuk suyu, Yayla
çorbaları bulunur. Yaz Çorbası domates ve tevek’ten
(asma yaprağı); Çiçek Çorbası ise balkabağı çiçeği ile yemeklik kabak, taze fasulye,
semizotu, domates, yabani
töğbeken (tökmekan), buğday
yarması/bulgurdan da yapılır. Karın-ciğer Çorbası’nın
malzemesi işkembe, bulgur,
nohut, soğan, tereyağı, biber-

dir. Keçi kafatası ve nohuttan
Kelle Çorbası yapılır. Oğmaç,
hamur bezeleri ve soğanın
pembeleştirilmesiyle
sulu
pişirilir. Sütlü Bulgur Aşı önceden bol süt emdirilerek yapılmış bulgur kurusu; naneli
tavuk suyu, şehriye, tuz, karabiber, limonun kaynatılmasıyla olur. Ekşi Tarhana
Aşı; biber, maydanoz, nane,
tuz, bol domates ve ekşi dağ
eriği peltesinin un ve nohut
püresiyle yoğurulup, gölgede
kurutulmasıyla elde edilir.

SEBZELER ve OTLAR
Sebzeler’in başında yazın
fasulye, patlıcan, kabak, bamya, biberiye, pembe domates, soğan, sarımsak, bakla,
ıspanak, maydanoz, dereotu,
nane, kışın lahana ve gilikli
(çekirdekli) fasulye gelir. Bunlardan Söğüş, Patates, Fesleğenli Ekşi Koruk; Filiz Aşı,
Yoğurtlu Semizotu, Ispanak
ve Patlıcan Salataları yapılır.
Kimi sebzeler börek ve içli ekmeklerde (gözleme) kullanılır.
Yemiş olarak incir, anavatanı
Türkiye olan üzüm ve fındık,
ceviz vardır. Otlar arasında
defneyaprağı, ada çayı; salva,
aş ve taş adlı kekik çeşitleri,
yavşan otu, çakşir, çöre (menengiç), yaban armudu, yaban mersini yetişir. Yüksek
irtifadan dolayı narenciye,
vişne ve havuç yetişmez. Kimi
yabani sebzelerin, otların ve
çiçek yapraklarının da yemeği yapılır. Örneğin kendiliğinden yetişen kuzukulağı, kuzugöbeği mantarı, çiriş (yabani
pırasa), tökmekan (yabani semizotu), labada, madımak,
yavşan (pelin), civan perçini,
altın otu, kıbışkan otu (ma69

dımakgillerden), sığırdili otu,
gelincik otu, papatya, çeşitli
kekik otları, ada çayı, ıhlamur
ağacı, dede pancarı vardır. Bu
ot ve sebzeler taze yendiği
gibi kurutularak, kaynatılarak, tuzlanarak, ekşitilerek de
kışlık olarak saklanır. Dolma
ve sarması yapılan sebzeler
patlıcan, biber, kabak, domates, patates, asma yaprağı, kabak çiçeği ve labadadır. Ebegümeci Aşı; soğan, domates
veya salça, sadeyağ ve tuz konarak pişirilir. Çiçek Dolması
için gün doğmadan açan bal
kabağı çiçekleri kaynamış pirinçle doldurulup zeytinyağlı pişirilir. Ekşili Bamya için
dağ eriğinin ekşi suyu kullanılır. Kabak Silkmesi; bir çay
bardağı şeker, bir tatlı kaşığı
tuzla bekletilen kabak küplerinin bıraktığı kendi suyunda,
pirinç lapasıyla birlikte düşük
ateşte pişirilir ve soğuk yenir.
Fasulye Aşı yapmak için tazesi kurutulur, kışın pişirilir.
Soğan öldürmesi minik doğranmış bol soğan, domates,
yumurta, acı ve karabiber,
tuz ile yağlı tavada kavrularak yapılır. Pilavlıkmalzemeler pirinç, bulgur ve eriştedir. Sade pilav; tuz, tere ve
zeytinyağıyla birlikte; biraz
da toz şeker konup, bir kaç
damla limon sıkılarak yapılır.
Pirinç lapası hastalar içindir.
Buğday tanelerinin kırılıp,
kurutulmasıyla elde edilen
bulgur; çorba, pilav, lapa ve
iç yapımında kullanılır. Keçi
eti bol olduğu için Meyhane
Pilavı, kuşbaşı oğlak etinden
yapılarak bayram ve düğünlerde tüketilir. Erişte; yumurtalı veya yoğurtlu hamurun
ocak üstünde kurutulup ince
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doğranmasından elde edilip; pilav ve meyhane pilavı ünkaynatılır, yağ ve tuz eklenip lüdür. Konulan su kaynayıp
yenir.
çektirilene kadar 15-20 dakika pişirilir. Pirinçten yapılan
HAMUR İŞLERİ ve
sade pilava Ürünlü’de, tuz,
PİLAVLAR
tere yağı ve zeytinyağı birlikUn buğdaydan ve mısır- te konup yanı sıra biraz toz
dan elde edilir. Kadın ime- şeker konur ve bir kaç damcesiyle yapılanhamurişinde la da limon sıkılır. Buğday
kullanılır. Bükme (içli ek- tanelerinin çeşitli şekillerde
mek), Yufka Ekmeği, Holuşka kırılıp kurutulmasıyla elde
Mantısı, Mısır ve Un Kömbe- edilen bulgur yukarıda da deleri yaygındır. Bükme yapılır- ğinildiği gibi Ürünlü’de çorba
ken; çökelek, patates, peynir yapımında, sarma sebze yeveya çeşitli otlar iç olarak meklerinde ve pilavda kullakullanılıp, sac tavada kızar- nılır. Sade “Bulgur Pilavının
tılır. Yapılan yufka ekmeği, içine tuz, yağ, domates ve
her ailenin yıllık ihtiyacıdır. soğan konur. Yine bulgurdan
Üstü tülbentle örtülerek sak- yapılan “Lapa Aşı” içine; sade
lanır, gerekince yufka ıslatı- bulgur pilavına konulan harç
larak sofraya konur. Holuşka eklendikten sonra, bulgurun
sebzeli mantıdır. Daire şek- pişerken emeceği su miktalindeki hamurlara iç olarak rından fazlası, yani 1 ölçü
soğanlı keçi peyniri, mayda- bulgura 2 ölçü su veya et/tanoz, kuru nane, dövülmüş ce- vuk suyu yerine 3-4 ölçü su
viz veya susam konur. Yarım konulur ve böylece hafif sulu
ay şeklinde kapatılıp haşla- bir lapa olarak yenir. Keçi
nır; üstüne kızgın zeytinyağı etinin bol olduğu Ürünlü’de
dökülerek yenir. Mısır Köm- “Meyhane Pilavı”; kuşbaşı oğbesi bir tepsi böreğidir. Mı- lak eti, yağ, soğan, domates,
sır unundan açılan hamurun tuz, kırmızı biber, sivri biber,
yarısı alta döşenip üstüne et suyundan yapılarak Kurçökelek konur, diğer yarısı ban bayramı, düğün gibi kutüstüne yayılıp, uçları bir- lamalarda tüketilir. Erişte;
leştirilir. Ortasına parmakla un ve yumurta veya yoğurtlu
delik açılarak iki su bardağı hamurun ocak üstünde kurusıvı yağ boşaltılır ve fırın- tulup ince doğranmasıyla yada kızarana kadar pişer. Un pılıp saklanıp, gerektiğinde
Kömbesi ise mayasız un, kar- pilav olarak yenir.
bonat, çökelek, kırmızı ve karabiber karıştırılıp sıvı yağla ETLER ve KEBAPLAR
Et yemekleridenince başyapılır. O da ufakça daireler
biçiminde açılan hamura iç ta keçi akla gelir. Ardından
konarak ağızları birleştirilip, kümes hayvanları, karda
her biri iki sac tava arasın- avlanan Karatavuk, Alabeda kızartılır veya kuzine üs- şir, Cık-cık, Bozlak, Karacultünde tepside pişirilir. Pirinç la gibi kuşların eti ve Melas
ve bulgurdan çeşitli pilavlar Nehrinden alabalık gelir. Toyapılır. Bunların arasında iç ros geyiği ve ayı bazı ürün70
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lere zarar verse de yaban
domuzu avı her sene belirli
bir süre yasaktır. Buna karşın yaşlı yaban keçisi avı
serbesttir. Resmi olarak orman zararlısı kabul edilmesi, keçi hayvancılığını geriletmişken, son zamanlarda
tekrar teşvik edilmektedir.
Etli keşkek, düğün, sünnet
ve bayram yemeğidir. Keçi
eti lime lime oluncaya kadar
parçalanır, buğday ve nohut
haşlanıp ezilir, karıştırılarak
yenir. Kökarası yapmak için,
soğan ve domates yağda öldürülür, bulgurla birlikte
kavrulup kemikli keçi eti ve
tuz eklenip bol suda pişirilir.
Böylece düğün veya vefatlara gelen kalabalık misafirler
ağırlanır. Şölen yemeği olan
Çoban Kebabını yapmak,
için iki metrelik şişlere, aynı
uzunlukta yakılacak ateş
içinde bol meşe, piynar veya
köknar odunu gerekir. Keçi
eti tülbende sarılarak, üç gün
boyunca sepetle bir kuyuda
dinlendikten sonra akşam
zeytinyağına yatırılır. Sabah
olunca iri küp şeklinde kesilir
ve etlerin dizildiği uzun şiş,
közlenmiş ateş üzerine tutulur. Kebabın suyu doğranmış soğan yayılmış yufkaya
damlatılır, dürüm yapılıp
yenir. Keçi eti ve sakatattan
yapılan diğer et yemekleri
Mumbar Dolması, Nohut3
Yahnisi ve Paçadır. Nisan ayı
başına kadar, muhtaçlara ve
aileye yetecek kadar keçi eti
kar yağmadan önce Ekim’de,
kuşbaşı veya kıyma şeklinde doğranıp kendi yağında
3) Anavatanı Türkiye’dir (Hasan Torlak, Kültür ve Turizm başmüfettişi,
Kültür Bakanlığı 25.09.2017)

kavrulur. Ağzı kapalı küp ve
tenekelerde penceresiz ve
serin aşevinde (kiler, ambar)
gerektikçe yenmek üzere
bekletilir. Av hayvanları taze
yenir. Tavuk yumurtasından
ve etinden yemekler yapılır
(Ergenekon, 2010).

YAYLA YEMEKLERİ
Yayla yemekleri, ev yemeklerinden farklıdır. Civardaki Katrancı Yaylası’nda
gün çok erken başlar. Sabaha
karşı saat 4’te konaklama yerindeki ağıllara dönen mal/
davar emiştirildikten sonra
sağılır ve tekrar yatılarak 2-3
saat daha uyunur. Kahvaltıda, sağılan taze süte doğranmış ekmek, ya da lor suyunda
ekmek haşlaması yenir veya
un, şehriye, pirinç çorbaları
içilir. Yabani otlar Çiriş, çivirdik, tövbekan dağdan toplanır ve kavrulduktan sonra
tuzlanıp yenir. Filizlik/Filistik
Yemeği bulgurla taze ve ufak
bağ yapraklarından yapılır.
Dağ Yemeği de denen Yayla
Yahnisi bir misafir ağırlama

yemeğidir. Yaylada beslenen
keçinin lezzetli etinden olur.
Hayvanların ne yediği insanlar için önemlidir. Gövelek,
Katrancı Yaylası’nda Katran
(sedir) ağacının en tepesindeki salkımların toplanmasıyla elde edilir. Diğer hayvan
yemleri ise yonca, boncuklu
dilfer, burçak, arpa, kır otu
ve benzerleridir (Ergenekon,
2010). Süt ürünleri,keçi, koyun ve inekten sağılmış sütten yapılır. Çiğ süt kaynatılarak bebeklere içirilir. Peynir
yapılırken, eskiden kullanılan
kuzu kursağındaki emilmiş
ve ekşimiş süt maya olarak
kullanılırken artık şimdi hazır peynir mayası kullanılır.
Köyde yapılan diğer peynir
çeşitleri Deri Peyniri (tulum);
peynir suyundan Lor ve ayrandan yapılan Çökelek’tir.
Yoğurt keçi sütünün, tencerede ağır ateşte kaynatılıp,
biraz yoğurtla mayalanıp, bir
gece dinlendirilmesiyle elde
edilir. Tereyağı yapmak için
keçi sütünden önce yoğurt,
sonra ayran yapılır. Tencere71

de tahta kaşıkla çırpılıp, yayıkta tokaçla dövülür veya
ağaca asılmış keçi derisinden
tulukla (torba) çalkalanıp, yüzeye çıkan yağlar kepçeyle
toplanarak elde edilir. Tarhana hem bir un yemeği, hem
bir süt ürünüdür. Yerel tarife göre süzme inek yoğurdu
(5 kg), un (5 kg), kırmızıbiber
salçası (1 kg), kırmızı domates
salçası (1 kg), haşlanmış, ezilmiş nohut (½ kg) ve bir avuç
tuz gereklidir. Bu malzemeler
birbiriyle karıştırıldıktan sonra bir leğende ve gölgeli bir
odada 20 gün bekletilir. Her
gün kabaran karışım kaşıkla
karılır. İçindeki yoğurt ekşi
kokunca bu karışım bir beze
serilir. Tam kurumadan önce
kevgirden geçirilir. Elde lime
lime yapılan bu toz, biraz
daha odanın içinde kurutulduktan sonra, torbalara konarak saklanıp, gerektiğinde
çorba olarak içilir.

TATLILAR ve EKŞİLER
Tatlı çeşitleri, hamur tatlıları, sütlü tatlılar, meyve-
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lerden yapılan reçel, hoşaf,
pekmez ve pestillerden ibarettir. Köyde ceviz veya fıstık
içli ev baklavası, haşlanmış
veya kireçle kıtırlaştırılmış
balkabağından, cevizli veya
tahinli Kabak Tatlısı, ince
çekilmiş durum buğdayından İrmik Helvası, çekilmiş
susamdan Tahin Helvası, Un
Helvası, evde haşlanmış buğdayın nişastasından tarçınlı
Nişasta Muhallebisi; sulandırılmış nişasta ile pekmezin
harlı ateşte katılaştırılmasıyla Palize Helvası (pelte/
jöle), pirinç, süt, su ve şekerin
karıştırılıp kaynatılmasıyla sütlaç; pekmez, tereyağı,
un ve badem içinden Toklu
Helva yaygın olarak yapılır.
Kayısı, incir, dut, kara üzüm,
erik gündüz güneş altında
geceleri ise üzerleri örtülerek, ayazlıkta kurutulduktan
sonra torbalanıp kilerde saklanır. Bunlar arasında incir
kurusu güve istilasına karşı kekikle korunur. Hoşaflar
kuru meyveden yapılır. Reçel
taze meyvenin şekerli suda
haşlanıp, kavanozlarda saklanmasıdır. Karpuzun bile reçeli olur. Tatlandırılmış erik
püresinden marmelat, ezilip
kaynatılan üzüm ve dut suyundan pekmez, şeker içinde
bekletilmiş incirin, ağır ateşte pişirilmesinden pestil yapılır. Pekmez yapımında, kil
yerine meşe odununun külü
kullanılır. İpe dizilen cevizler, ateş üstünde koyu muhallebi kıvamına getirilmiş
un, nişasta ve karanfil karışımına batırıldıktan sonra
çengellerden tavana asılarak
kurutularak Cevizli Sucuk
elde edilir. Artan bulamaç

tali ve duttur. Ürünlü’de yetişen başlıca badem çeşitleri
arasındatahta(büyük geniş),teneke(ince uzun) veFındık
Bayam’dır. İçecekolarak en
çok çay, yemeklerde ayran ve
Türk Kahvesi gelir. Amerikan
içeceği gazlı meyan kökü tüketimi meyve şerbetlerinin
yerini almıştır. Ihlamur ve
ada çayı her evde ve kahvede bulunur. Şifa niyetine
Yavşan Otu, Katrancı yaylasında yetişen Kokulu Nane,
Oğul Otu/Hekim Otu, Çoban
Çökerten Otu, Aş Kekiğinin
çayları içilir. Yerli üzümden
seyrek olarak ev şarabı denenir. Mangal sofralarında Rakı
veya Bira bulunabilir. Meze
olarak sofrada zeytinyağlı
yemekler, sebze kızartmaları
YEMİŞLER ve
ve kuruyemiş olur. Kabak ÇiİÇECEKLER
çeği Kızartması en lezzetlileÜrünlüde yetişen yemiş ve rindendir (Ergenekon, 2010).
meyvelerin başında üzüm4,
incir, al kiraz5, bayam (ba- KUTLAMA ve YAS
dem), ceviz ve fındık6 (Ars- İKRAMLARI
lan, 2014) gelir. Ürünlü’de
Törensel ikram gündelik
yetişen yaygın incir çeşitleri misafirler (Ergenekon, 2015)
Boz İncir (üstü koyu içi al); ve yaşamın dönüm noktalaGüz İnciri (içi kızıl, dışı ye- rındaki kutlamalarda yapışil); Göğ(k) İncir (dışı kara içi lır. Evlilik akdinin başlangıcı
kırmızı), Ağayedi Ballı İncir olan söz kesme ziyaretinde
(dışı yeşil, içi akça); Aydın Kız Şerbeti ikram edilir. YokBallı Yemişi (dışı yeşil, içi sa yerine tarçınlı kızılcık
akça; Siyah Yemiştir (Ürünlü, şerbeti veya erik şerbeti, niBursa yemişi gibi adlar alan şanda limonata, kurabiye ve
çeşitleri vardır). Köyde yetiş- tatlı ikram edilir. Başlıca dütirilen diğer meyveler nazlı ğün yemeği, yukarı da değibozala, taş armudu, erik, şef- nildiği gibi Keşkektir. Sünnet
yemeğinde çorba, etli nohut,
4) Anavatanı Türkiye’dir (Kaynak:
Hasan Torlak, Kültür ve Turizm
helva, karanfilli pekmez şerbaşmüfettişi, Kültür Bakanlığı
beti vardır. Ramazan boyun25.09.2017)
ca civar köylerde olduğu gibi
5) Anavatanı Türkiye’dir (Kaynak:
Ürünlü’de her gün hayırseHasan Torlak, Kültür ve Turizm
verlerce İftar Yemeği yedibaşmüfettişi, Kültür Bakanlığı
25.09.2017)
rilir. Ziyaretçi, konakların
6) Anavatanı Türkiye’dir.
misafir odasında ağırlanır,

ise tepsiye yayılır ve baklava
şeklinde kesilerek kurutulur. Dut pekmezinin yapılışı
şöyledir: Dutun çuvallar içinde sıkılmış suyuna bir avuç
kül (meşe/incir ağacı) konup
harlı ateşte kaynatılır, üstüne çıkan köpükler alınarak
kavanozlarda (eskiden sırçalı küplerde) saklanır. Üzüm
Pekmezi için meşe veya köknar odununun külü gerekir.
Tatlı açısındanArıcılıkÜrünlü’de yaygındır. Köyün Doğal
Balı, kaymakla birlikte, tereyağlı ekmek üzerine sürülerek tüketilir.Ekşilerinbaşında
karışık sebze turşusu gelir.
Yapılan sirkelerin keskin ve
içilebilir olmak üzere iki çeşidi olur (Ergenekon, 2010).
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gerekirse rahatı ve konaklaması sağlanır. Doğumdan
sonra, Lohusa ziyaretine
giderken cevizli muhallebi veya gül lokumu götürülür, misafire Lohusa Şerbeti
(kaynatılmış yenibahar, tarçın kabuğu ve zencefil) sunulur. Hasta ziyaretinde süt,
yoğurt ve çorba götürülür,
ziyaretçiye kolonya dökülür.
Kandillerde ve bayram arifelerinde pişidağıtılır. Bir vefat
halinde başsağlığına gelen
ziyaretçilere çorba, pilav, salata, etli nohut sunulur. Kuru
fasulye ve helva ikram edilir.
Eğer aceleye gelirse helva,
ekmek veya pişi çıkartılır, ya
da cenaze dışarıdan gelirse
etli ekmek yaptırılır (Ergenekon, 2010).

ŞİFALI BİTKİLER ve
HALK HEKİMLİĞİ
Şifalı Bitkiler: modern tıbbın yanısıra Ürünlü’dehalk
hekimliğide sürdürülür. Tüm
hastalara tavuk suyu çorbası,
pirinç peltesi ve haşlanmış
patates verilir. Mide ve bağırsak bozukluğu için yavşan
otu çayı içilir. Mide ağrısına,
kesme şekere damlatılarak
alınan kekik yağı; ishale,
katran (sedir) veya pise (reçine) iyi gelir. Bağırsak kanseri için yavşan otu ve ısırgan
otu çayı içilir. Çocuklarda ve
yetişkinlerde boğaz ağrısına
karşı ıhlamur, elma kabuğu,
bir kaç sarıpapatya kaynatılır, içine bir kaç karanfil, tatlandırmak için ise bal veya
pekmez konarak içirilir. Cilt
yarası için taze böğürtlenin
kabuğu yağsız tavada kavrulur, toz haline getirildikten sonra yaranın üzerine

serpilerek iyileşmesi sağlanır veya ağu bitkisinin kökü
kurutulup, ufalanıp üstüne
serpilerek yara iyileştirilir.
Basur için yılan bıçağı denilen bitkinin, patatese benzer
soğanı çıkartılır. Kartopunu
andıran bu kök ince kıyılıp
kaynatılarak sabaha kadar
bekletildikten sonra sürülürse hemen iyileşir. Yanıklarda, piynar ağacının kökü
kaynatılıp, sürülür. Kabızlıkta semizotu, incir, üzüm
veya armut aç karnına yenir
ve üstüne bir bardak ılık su
içilirse, bağırsakları boşaltır.
Ağız bakterilerinin giderilmesi için karanfil çiğnenir.
Pişiklere zeytinyağı sürülür.
Mide ağrısına Çalpa yani
Adaçayı toplanıp, imbiklerden damıtılarak çıkartılan
Elma Yağı iyi gelir. Gazlı çocuğun damağına, göbeğine
ve ısınsın diye ayaklarının
altına da elma yağı sürülür.
Mide gazına Elma Suyu, Kekik Suyu, Nar Suyu, Rezene
Çayı, Tereyağlı Un Kavurması, Hindistan Cevizi, Kimyon
çayı; çocuğun, göbeğine ve
ayaklarına sürülen çiğ soğan
suyu iyi gelir. İmbiklerden
damıtılarak çıkartılan kekik
yağı öksürüğe; yüksek ateşe
karşı ise kekik ve zeytinyağı
karışımı iyidir. Yakı, yumurta akı ile un karıştırılarak
yapılan helvadır, sırta yapıştırılarak ağrı kesici olarak
kullanılır. Kına ağacından
elde edilen toz kına, mikrop
öldürücüdür. El ve ayaklarda
meydana gelen egzama ve
mantar gibi hastalıklara iyi
gelir. Bal ve Baharat karışımı
cilde sürüldüğünde romatizmaya iyi gelir. Dört-beş tane
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kaynatılmış soğanın suyu
ılık içilirse, iltihabı söker ve
öksürük geçer. Bal-zencefil
karışımı da soğuk algınlığına
ve öksürüğe iyi gelir.

DOĞUM ve NAZARLIK
Doğum ve çocuk bakımındada şifalı otlar kullanılır.
Yabani kır menekşesi, siklamen soğanının göbeği veya
pişmiş soğan yumurtalık
iltihabına iyi gelir. Doğum
kolay olsun diye çorba içirilir, zeytinyağı sürülür. Bebeğin göbeği kesildikten sonra
bir pamuk ipliğiyle bağlanır,
zeytinyağı sürülmüş temiz
bir bez üstüne konarak, bel
çevresi işlenmiş bir kuşakla bağlanır, göbek üç günde
düşer. Eğer lohusayı al basarsa, başından aşağı bir tülbent örtülür, bir tavada ateş
üstünde eritilmiş kurşun
başının üzerinde gezdirilir,
bıçakla vücut göstermelik
bir şekilde kıyılır ve bedeni
tuzlanır. Sütünün bol olması
için annelere pekmez ve bol
sıvı içirilir. Çocuklarda boğaz
ağrısı, defneden elde edilen
teğnel yağının boyna ve ayak
tabanlarına sürülmesiyle tedavi edilir. Eskiden beşikteki
bebeklerin ihtiyaçlarını gidermesi için altlarına, yaban
mersininin purçu adı verilen
yaprağı yayılan pamuklu
bez, silbinç denilen lazımlıklı
beşiklere döşek olarak konur
ve silbinç’i açık bırakacak
şekilde beze delik açılırmış.
Çocuk bir leğende sıcak su ve
zeytinyağlı sabunla yıkanır.
Banyodan sonra üşütmeyi
önlemek için adaçayından
yapılan elma yağı, çocuğun
damağına, göbeğine ve ayak
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tabanlarına sürülür. Baştaki konak kabuklarına karbonat iyi gelir. Büyümekte
olan çocuklara andız pekmezi içirilir. Sünnet yarasının
mikrop kapmasını önlemek
içinönceleri tuz basılırmış.
Kem göze karşıevlerin içlerine üzerlik otundan yapılmış
süsler; bebeklerin yakalarına
altınla birlikte okunmuş pirinç, başak, tuz topağı iliştirilir; mısır koçanı ve sarımsak
mutfağa asılır; ev, ağıl, bahçe
duvarına eski pabuç takılır.
Kefen içine lavanta, kekik,
nane, çörek otu; defnederken
naşın üstüne bir mersin ağacı dalı bırakılır (Ergenekon,
2010).

DEĞERLENDİRME
Günümüzden 10.000 yıl
evvel, Cilalı Taş Devrinde
kurulmuş Çatalhöyük (Küçükköy/Çumra/Konya); yerleşik tarım ve hayvancılığın, dünyada ilk başladığı

tespit edilen yerleşimlerden
biridir. Bu devrim çeşitli yemeklerin icadına yol açmıştır. Fakat ona dört saat mesafedeki Ürünlü yerleşimi,
eski lezzetlerin yeryüzünde
yok olmakta olduğu yerli ve
yabancı binlerce köyü neredeyse temsil etmek üzeredir.
Geleneksel yemek becerilerinin unutulmaması için yapılan bu belgeleme çalışması İbradı’nın, Akseki’nin ve
Türkiye’nin pek çok yerine
içine alacak şekilde genişletilmelidir. Bakanlık, Valilik ve Belediyeler düzeyinde
birimler kurulup bu amaçla
çalışmalıdır. Henüz geç kalınmamıştır çünkü Ürünlü
Köyünün besin maddelerinin
işlendiği, yemeklerin hazırlandığı ortam olan ve halk
arasında düğmeli ev olarak
bilinen Türk mimarisinin
tescilli taş evleri hala mevcuttur. Gerisin geriye bir göç
başlamıştır. Evlerin yöreye
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has mimarisi kadar inşasında çok haneli ataerkil aileyi,
hayvanlarını, ürün depolama ve işleme eylemlerini de
barındıracak niteliktedir. Bu
evler ve bahçeler insani değerlere, ailenin ve toplumun
birlikteliğine ve dayanışmaya, tarımsal faaliyetlerin ve
gündelik yaşamın rahatlık ve
kolaylıkla yapılmasına elverişlidir. Birkaç katlı olup çok
amaçlı oda, hol, ahır, köşke,
ayazlık, çardak gibi bölmelerden meydana gelen bu
evlerin büyüklüğü 200-500
metrekare arasında değişir.
“Ev” denilen odalar, bir aileyi
barındırabilecek şekilde döşenmiş ve donatılmıştır. Bu
geniş ve ferah odaların bazı
misafir odasından tek farkı,
kiminin dışarıdan ayrı bir giriş kapısı ve misafire ait bir
anahtarının olmasıdır. Yiyecek ve içecek ikramları, “Koca
İçeri Odaları’nda” yapılarak
misafir “İçeriye Buyurun”

şeklinde davet edilir. Örneğin Özcivan ailesinin “koca
ev” olarak bilinen evinin dışardan girilen ayrı bir misafir odası toplumsal dayanışmanın bir örneğidir. Ahırda
misafirin hayvanına yer ve
yem vardır. Diğer odalardaki
gibi misafir odasında da davlumbazlı bir ocak, peyke/yatak ve yüklükte şilte, yorgan,
yastık ve çarşaf, gusülhanesinde gerekli gereç, sabun,
su güğümleri, ocak etrafında
kap kacak, kiler dolabında ise
yiyecek bulunur. Üretim ve
oluşturduğu toplumsal yapı,
adet ve gelenekler, sanat ve
zanaat ancak gıdasal bağımsızlıkla sürdürülebilir. Ürünlü ailelerinin turizmden faydalanmaları için Ürünlü’deki
yemek kültürü ve misafir
ağırlama geleneği ev pansiyonculuğuna çevrilerek burası, yerli yabancı turistleri
ağırlamakta önemli bir adım
atmış olur. Yemek yapmasını bilmek, yapmak ve sürdürmek sadece kızlara değil,
kendi yemeklerini yaparken
iyi beslenmeleri için erkek
çocuklarına da lazımdır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Biliyoruz ve yaşıyoruz ki,
Altın Beşik Mağarası ve Milli Parkının, yaylalarının ve
leziz yemeklerinin yanında,
yöresel Türk mimarisinin koruma altında olan düğmeli
evlerindeki misafir odaları
gezginleri çeker. Mağarayı
koruyarak gezginlere sunmak için atılması gereken ilk
adım olan Altın Beşik Mağarasının güneş enerjisi ile
aydınlatılması projesi; Batı
Anadolu Kalkınma Ajansının

Altınbeşik Mağarası
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Alaçatı Ot Festivali

Desteği ile 2012 de başlamış
ve 2013’te bitmiştir. Bu proje
Antalya İl Özel İdaresinden
Sayın Erhan Ercanlı’nın başkanlığında, tarafımdan temsil edilen ODTÜ Arkeometri
Anabilim Dalı, Sayın Bülent
Ay (İbradı Kaymakamlığı),
Sayın Muharrem Kaya (İbradı Belediyesi), Sayın Gülsüm
Köleoğlu, Sayın Alim Doğan
Özcivan (Ürünlü Köyü Derneği) ve vatandaşların işbirliği ile gerçekleşmiştir. İkinci
adım; her yıl yöresel yemeklerin sunulduğu bir şenliğin
Ürünlü’de bütün İbradılıların
katılımıyla sunulması olabilir. Dünyada her yıl gerçekleşen pek çok örneği vardır. Bu
şenliğin; hem yöresel yemeklerin tanıtılması ve kalıcı olmasına, hem kadınlarımızın
katılımının sağlanmasına,
hem de köye uğramayan mağara ziyaretçilerinin köyde
birkaç gün konaklamasına
yol açar. Üçüncü adım; manevi kültür mirasımız olan
Ürünlü ve diğer yerleşimlerin yemeklerinin belgelenmesi, yayın ve konuşmalarla
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tanıtılmasına devam edilmesidir. Bu amaçla, Dr. Hasan
Üstün tarafından Antalya
Expo Merkezinde düzenlenen (2015) “Yöresel Ürünler
Fuarında” yaptığım Ürünlü
Yemekleri tanıtım konuşmasına pek çok ziyaretçi yanında Sayın İbradı Kaymakamı
Zerrin Çay Beşikçi de katılmış, ardından İbradılı halk
ozanı Gülay Diri, yöresel türküler söylemiştir. Dolayısıyla İbradı Belediyesince ilçe
merkezi, Ormana, Başlar ve
çevresinin yemek geleneklerini, bilimsel yöntemlerle
belgeleme girişimi başlatılabilir. Sonuç kitap olarak yayınlanır. Bu aynı zamanda
aydınlatıcı bir çalışmadır.
Çünkü Porto Üniversitesinde (Portekiz), 19-21/06/2013
Haziran’da yapılan8. Uluslararası Yemek Sanatları ve
Bilimleri Konferansındabeni
dinleyen Viyana Üniversitesinden, gıda mühendisi bir
profesör yanıma yaklaştı.
Oturmak için izin istedi. Konuşmam sırasında, Dr. Hasan
Üstün’ün Maşat Yaylasındaki
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teyzesinin ayazlığında, domatesten salça ve buğdaydan nişasta yapımına ait iki
fotoğraf hakkında şöyle söyledi: “Hayretimi hoşgörün
ama ben hiç evde salça ve
nişasta yapıldığını bilmiyordum”. Dördüncüsü, Ürünlü
Köyü; sayısı azalmakta olan
ve fakat kendi yetiştirdiği
ürünleri kendisi tükettiği
için besin açısından kendisine nispeten yeterli olan
yerleşimlerden biridir. Bu siyasal bağımsızlık demektir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün
Ankara’dan Çankırı’ya uzanan ünlü “Gazi Orman Çiftliği” denemesi; Türkiye’nin
besin üretimi; yani tarım,
hayvancılık ve ormancılıkta
kendisine yeterli olursa; siyasal bağımsızlığını koruyabileceğini gösteren güzel bir
örnektir. Dolayısıyla bütün
kültürel miraslarımız gibi
yemek mirasımızı ve Türk

Mutfağının Ürünlü Örneğini ve diğerlerini korumalı ve
sürdürmeliyiz.
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Dâhiliye Nezaret-i Celilesine

İçişleri Bakanlığı Yüksek Makamına

Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhâne talebesinden İbradılı Kadı Zade Osman Zeki Efendi tarafından i’ta olunan Hiyel-i Cebriye
nam-ı kitabın tab’ ve neşrine ruhsat verilmesi istada’ ve aliyy-ül â’la üç nüshası
ita edilmesiyle teftiş ve muayene ve tedkik-i müellefat heyetlerine lede-l havale
mezkûr kitabın haliyle tab’ında bü’s olmadığı bâ-muayene anlaşılmış ve nesh-i
mezbûrenin yek diğeriyle ba’ül tatbik-i
tasdik olunarak bir adeti hıfz ve bir kıtası
tanzim kılınan ruhsatname ile müsted’î-i
muma-ileyha teslim edilmiş olduğundan
heyn-i tab’ında usul-ü mütehayyıza-i ahireye tevfikan matbuat dahiliye idaresince
lazım gelen muamelenin ifası için keyfiyyeten sub’ alî-i nezaret-i penahilerine izbarı ifade ve nesh-i mezkûreden bir kıtası
leffen itare kılınmağla ol bab da.

Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhâne1 öğrencisi İbradılı
Kadı Zade Osman Zeki Efendi tarafından bahşedilen
(yazılan) Hiyel-i Cebriye2 ismindeki kitabın basım
ve yayımına izin verilmesi talep edilmiştir. En iyi üç
nüshasının verilmesi üzerine, yazılmış eserler teftiş, muayene ve tetkik heyetlerine havale edilmiştir.
Adı geçen kitabın (mevcut) haliyle basımında zorluk
olmadığı muayene edilerek anlaşılmış olduğundan
(adı geçen kitabın) aynının çoğaltılması, bir diğeriyle karşılaştırılıp tasdik edilerek bir adetinin saklanması ve bir kısmı düzenlenen ruhsatname ile dilekçe
veren İbradılı Kadı Zade Osman Zeki Efendi’ye teslim
edilmesi uygundur. Basımının rahatlıkla ve usulüne
uygun olarak yapılması için matbuat iç idaresince
gerekli olan muamelenin yapılması, nüshaların bir
kıtasının da iliştirilerek yüce makamlarına yazı ile
bildirilmek üzere hızla gönderilmesi uygundur.
1) İdare âmiri yetiştirmek için kurulmuş olan mektep, okul. Siyasal
bilgiler okulu.
2) Hiyel-i Cebriye; Hile ile Cüz’i irâdeyi inkâr edenlerin bâtıl mezhebi anlamına gelmektedir.
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Akıcı bir dille yazılan
“ÇARE ABC”, adında da vermiş olduğu mesajla, kurtuluşun eğitimde, okumakta, aydınlanmakta olduğunu adeta

gözler önüne seriyor. Kırsalda imkânsızlıklar içinde yaşayan, yoksul, çok çocuklu
bir ailenin bir çocuğunun,
yakaladığı okuma fırsatı ile
kendisini genç bir öğretmen
olarak kurtarışını ve bu genç
eğitimcinin yokluk ve zorluklar içinde geri kalmış köylerimizde, okul içinde ve dışında
verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Kitaptan, bu azimli insanın
öğretmenliğin yanında; bir
psikolog, bir sosyolog gibi;
öğrencilerinin, onların ailelerinin ve köylü vatandaşlarımızın kalplerine, ruhlarına
ve sosyal hayatlarına nasıl
nüfuz ettiğini öğreniyoruz.
Bir kişinin bile, tek başına bir
köyün kaderini nasıl etkileyebileceğini görüyoruz. Ayrıca, 1940-1970 yılları arasındaki dönemde, bölgemizin
sosyo - ekonomik yapısı, eğitimi ve kültürü hakkında da
bir fikir sahibi oluyoruz.

Keykubat’ın “At İzi”ni,
Dağların bin bir gizini,
“Şahin Kaya”, “Çam Düzü”nü
Gördüm dostlar Toroslarda,
Toroslarda, Toroslarda…

Kıvrım kıvrım çıkar yolu,
Etekleri Tarih dolu,
Kardeleni, yaban gülü
Tüttüm dostlar Toroslarda,
Toroslarda, Toroslarda...

Zümrüt yorgan her tepesi,
Barındırır o herkesi,
Alıcı kuş, bülbül sesi
Duydum dostlar Toroslarda,
Toroslarda, Toroslarda…

Beytigin’in duasını,
Temiz orman havasını,
Alabalık tavasını
Tattım dostlar Toroslarda,
Toroslarda, Toroslarda…

Bir eğitim çınarı

Öğretmen Bekir Kıvran
“Hayatta hiçbir şey
için henüz çok geç
kalınmamıştır."

Ö

İlker KOÇAK *
paylaşarak devam etmek istiyorum. Bana göre, “hayatta
hiçbir şey için geç kalınmamıştır” ve “geriye bir eser
bırakabilen her insanı ayakta alkışlamak gerekir”. Evet,
Öğretmen Bekir Kıvran da
doksan bir yaşında bir kitap
yazmak için geç kalmamış,
yetiştirdiği insanların yanında, ardında takdire şayan bir
de yazılı eser bırakmıştır.

ğretmenimiz, büyüğümüz, Bekir Kıvran
Amca’nın bir anı kitabı yazdığını öğrendiğim zaman hem hayretle, hem de
takdirle karşıladım. Hayretim; ilerleyen yaşına rağmen,
artık vakit geçti demeden devam eden üretkenliği, takdirim ise; tarihe karşı kendini
sorumlu hissederek yaşadıklarını, mesleki tecrübelerini
Kendilerini telefonla arave zor şartlar altında verdiği yarak kutladıktan sonra, kihayat mücadelesini yeni ku- tabını okumayı arzu ettiğimi
şaklara aktarma bilincidir.
belirttim. “Zaten sana da
Sözlerime, yaşama dair ayırmıştım” dediği ve imzakendi iki tespitimi sizlerle layarak verdiği “ÇARE ABC”

Kesikbeli Yolundan

Toroslarda
Antalya, 1990

Prof. Dr. Kani IŞIK
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yi kısa sürede, satırlarının
altını çizerek okudum. Kitapta, yüksek bir ruhla yetiştirilen, başarıya odaklanmış,
özgüveni tam, azimli genç
bir eğitimcinin neler yapabileceğini, nelerin üstesinden
gelebileceğini gördüm.
Açılması ne kadar doğru
ve büyük bir karar olan Köy
Enstitülerinin, kapatılmalarının da ülkemiz için ne kadar yanlış bir karar ve büyük
bir kayıp olduğunu bir kez
daha düşünerek üzüldüm.

bugün aramızdan ayrılmış,
emekli olmuş ve görevini sürdüren tüm öğretmenlerimizi
de burada rahmetle, saygıyla
ve şükranla anıyorum. Onların her birinin ülkemizin
kalkınmasında ve bugünlere
gelmemizde büyük emekleri
olduğunu ve büyük mücadeleler verdiklerini elbette biliyoruz ve unutmuyoruz.

Bekir Kıvran Amca’yı; bir
öğretmenimiz, bir büyüğümüz ve bir mahalle komşumuz olarak her zaman sayar
ve severken, yazdığı kitabını
okuyunca, onu daha da yakından tanıma fırsatı elde
ettim. İnanın, kendisine olan
saygım da, sevgim de bir kat
daha arttı. Bunu burada açık
kalplilikle ifade etmeden
geçmeyeceğim.

Sözlerimi tamamlarken,
kalıcı bir eser haline gelmiş
olan ÇARE ABC’yi keşke imkân olsa da, özellikle mesleğe yeni başlayacak olan tüm
öğretmen adaylarımız okuyabilse diye düşünüyorum.
Bekir Amca’ya yazdığı bu
güzel eseri için; eline, diline, kalemine sağlık diyorum,
kendisine nice sağlıklı yıllar dilerken, geriye böyle bir
eser bıraktığı için onu ayakta
alkışlıyorum.

Ayrıca, bizleri yetiştiren,

* Emekli Topçu Albay

Bahadın’ın Pınarı’na,
Sedir, göknar, çınarına,
Cennetin bir kenarına,
Dokundum ben Toroslarda…
Toroslarda, Toroslarda.

Aşık Kani der ki selam,
Beş duyumdan çağlar kelam,
Yeşil kalsın Türk-i alem
Budur andım Toroslarda,
Toroslarda, Toroslarda…
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Ürünlü Köyümüzde Yaşayan

Enfes Nefes Evi

Seminer, seyahatler, seanslar, kamplar ve çalışmalarımızın birincil amacı:
bireyin kendi nefesiyle ve
yaşamla kurduğu ilişkinin
farkına varıp; şirkette, evde,
okulda, ailede, doğada nerede bulunuyorsa orada,
kendisi olarak kalıp özgün
ifadesini, biricikliğini yaşayabilmesi ve diğerini gerçekten duyarak onun da biricikliğine saygı duyarak iletişim
kurabilmesidir.

Nefes egzersizleri

D

oğada yaşam özlemiyle, ailesiyle birlikte şehirden Ürünlü Köyümüze göç eden Selin-Murat,
2015’ten bu yana Enfes Nefes olarak doğa severleri ve
kendi kişisel yolculuğunda
olan insanları buluşturuyor.
Öykülerini
kendilerinden
dinleyelim:

NEDEN
ÜRÜNLÜ’DEYİZ?

relere gidip seminerlerimizi yapıyoruz. Her yıl Güney
Amerika’daki dostlarımızın
evinde iki haftalık programlarımızı düzenliyor, aynı zamanda onların binlerce yıldır sürdürdükleri geleneklere
konuk oluyoruz.

Serkan GEDİK
ğimizde kalbimizden geçen
yeri bulduğumuzu anladık.
Şimdi biri 21 yaşında üniversite öğrencisi, diğeri 12
yaşında İbradı’da ortaokula
giden çocuklarımızla yerleştik Ürünlü’ye Ekim 2015’te.
Taş ve sedir ağacı kullanılarak yapılmış, düğmeli evler
olarak bilinen mimaride bir
eve taşındık. Evimizi kendimizin yaşayacağı ve misafirlerimizin konaklayabileceği
hale getirdik. Böylece Enfes
Nefes çatısı altında yaptığımız seminerlere doğal ev
akışındaki programlarımızı
ekledik.

Pek çok ülke gezdik, erdemli kültürlerle tanıştık,
kendi düzenini kuran toplulukları ziyaret ettik. Yine
de Anadolu çekti bizi, doğa
anayı ve doğal yaşamı kendimizce keşfedeceğimiz bir
yer bulmak üzere binlerce
kilometre yaptık. Altın Beşik Milli parkı içinde, ağaç- ENFES NEFES’TE
lar arasında gizlenmiş, eski NELER YAPIYORUZ?
adıyla Avnulla-Unulla yeni
Biz ailecek şehirdeki yaadıyla Ürünlü köyüne geldi- şamımızı ve günlük yaşan80

tımızı değiştirmek üzere
yola çıkıp doğa içinde kendi
kendimize yetip yaşamaya
geldik bu güzel köye. Tabii
ki, yaptığımız tüm çalışmalar buradaki yaşamımızla
yeniden şekillendi: Nefes
seansları,
seminerlerimiz,
şirketlere verdiğimiz eğitimler ve danışmanlıklarımızda
paylaştıklarımız zenginleşti.
Şehirdeki dostlarımızın yaşamlarına uzak olan odun
ateşinde pişen yemeklerimiz, bahçemizde ekip-yetiştirdiklerimizle öğrendiklerimiz, kendi ürettiğimiz doğal
mumlar, faydalı otlar ve yağlar ile doğal yaşam hikayemizi paylaşır olduk. Enfes
Nefes çatısı altında şirketlere eğitim ve danışmanlık veriyor, evimizde-köyümüzde
seminerler, kamplar ve doğa
yürüyüşleri düzenliyor, talep
oldukça diğer şehirlere-yö-

Bugüne kadar Enfes Nefes
çatısı altında şirketlerdeki
yönetim takımlarına, doktor-avukat-psikolog-yaşam
koçu vb meslek gruplarına,
ailelere, çocuk ve gençlere
özel programlar düzenledik. Her bir çalışmada Enfes
Nefes olarak katılımcılara;
kendilerine yeniden bakabilecekleri ve yaşamlarında

gitmek istedikleri yönü belirleyebilecekleri, dinlendikleri-dinledikleri-farkettikleriyle yaşamlarına devam
ettikleri güvenli bir büyüme
platformu sunuyoruz. Programların içinde nefes seansları, orman yürüyüşleri,
mağara gezisi, akşam ateşinde sohbet, masa oyunları, birlikte yemek pişirme,
sessizlik, nehirde yüzme vb
pek çok aktiviteyi bazen ev
akışında bazen yepyeni bir
akışta yaşamı birlikte deneyimliyoruz.
Köy evimizde küçük gruplara, ailelere, bireysel gelenlere 3-5-7 günlük seminerler
düzenliyoruz. Çocuklar ve
Gençlere özel ‘Anneli Kanka
Kampı’yla yakın arkadaşların bildikleri çevreden çıkıp
doğanın içinde oyun ve keşif temelli faaliyetlerle yanyana gelmesini sağlıyoruz.
Aynı programda annelerle
kadın olmayı, anne olmayı
konuşuyor,
duygularımızı
paylaşıyor, doğada ve bizde
olan eril-dişil enerji gücünün
saflığına, bilgeliğine, bizdeki
yaşam enerjisine odaklanıyoruz.

Selin - Murat çifti.
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Eşlerle ve ailelerle yaptığımız çalışmalarda mevcut
ilişki ve iletişimin dönüşmesi için gerekli farkındalıkları
keşfetmeye odaklanıyoruz.
İlişkide imkansız gibi görünenlerin her bir bireyin
kendi değişimi için isteyerek
attığı küçük ve güçlü adımlarıyla kendi yaşamına ve
ilişkisine getirdiği yenilikleri
deneyimliyoruz.

EN ÇOK SORULAN
SORU: NEFES
ÇALIŞMALARI NEYE
İYİ GELİR?
Önce Nefesin neden Enfes
ve mucizevi olduğundan kısaca bahsedelim:
Bizler anne karnında cenin olarak mucize bir sıvı
içinde büyürken, 9 ay boyunca annemize bağlı bir
kordon ile besleniriz. Doğum
gerçekleştiğinde anne karnından özgürleşip ilk nefesimizle doğa Anaya ve yaşama bağlanırız. Bu görünmez
bağla her an yaşarız. Aynı
zamanda suda, toprakta, havada yaşayan tüm canlılarla
özümüzdeki kardeşlik bağı
içinde: birbirimize bakarak,
kendimiz ve diğeri için yetiştirerek, birbirimizi besleyerek, birbirimizin varlığına
destek hayatı paylaşırız. İşte
her aldığımız nefes bu mucize yaşamın bilgisini taşır
bize, besleniriz oksijenle. Her
nefes verişimizde yaşamın
içinde aksiyonlarımızı oluştururuz. Nefesimizle iz bırakırız yaşamımızda; okurken,
yürürken, çalışırken, ekip-biçerken, uyurken, karar verirken her aksiyonumuzu nefesimizle gerçekleştiririz. Bu
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ca yıl sığ nefes ile yetinen
birinin bu açık nefesi anlayıp
yaşamına getirmesi gerekiyor. Sığ nefesi açmak üzere
kişilerin kendi yaşamlarını
zihinsel-duygusal-fiziksel
yani bir bütün olarak önemsemesi ve kararlı olması gerekiyor. Kısaca hastalıkların
veya duygusal güçlüklerin
iyileşmesi için nefes seansları ve seminerleri kişiye kendi
içinde olan çözümleri devreye alması için bir kapı açıyor.
Metaforik olarak bu kapıdan
geçme işinin kişinin kendi
kararı olduğunu bizim rolümüzün sadece bunun kendisiyle mümkün olduğunu göstermek üzere bir destektir.

Ürünlü Çocuk Şenliği

İbradı’ya Güzelleme
Himmet CANSIZ
Ahmet Narin

Toros dağı dimdik bakar
Şimşek olur gökte çakar
Nice güzel güller takar
Sevda olup yürek yakar
İbradı'nın kara kışı!
Duvak sanki kar yağışı
Düğme işli içi dışı!
Burda gençtir gönül yaşı

nedenle her an ilhamla dolu tırlamak üzere çalışıyoruz.
nefesimiz ENFES’tir bizim Nefes seanslarında kişilerin
nefeslerindeki doğal akışın
için…
Genelde
bilinen:
so- oluşması ve bedenin-zihnin
bu döngüyü hatırlamasına
run-hastalık yaşayanların,
yönelik pratikler sunuyoruz.
darboğaza düşenlerin yaptığı
ENFES NEFES
Seanslarda kişiler günlük
çalışma olarak değerlendiriOLARAK NEYİ FARKLI
akışta aldığından daha çok
len nefes çalışmaları aynı zaYAPIYORUZ?
ve kesintisiz bir nefes ile okmanda sadece açık bir nefes
Bize ya şehirli ya köylü
sijeni bedenlerine alıyorlar.
için ve bunun faydası, ilhamı
Böylece bedenlerindeki de- diyorlar ancak bizim bir sınıiçin yapıldığını burada özeltoks yani toksinlerin temiz- fımız yok. Biz hayal ettiklerilikle vurgulayalım.
lenme işlemi sağlıklı işliyor. mizi, yapmak istediklerimizi
Vücudumuz; fiziksel, duy- Aynı zamanda vücutta oksi- çevremizdeki her canlının
gusal ve düşünsel olarak sü- jen gitmeyen veya sığ giden biricikliğine saygılı duyarak
rekli beslenip, gereksiz olan- alanlara oksijen geldiği için yapmayı-yaşamayı tercih etları da bedenin dışına ter, metebolizma uyanıyor. Özel- tik.
dışkı ve en çok da nefes ile likle mide, baş, eklem, kas,
Köyümüze, evimize, enbırakır. Her nefes verişimiz- ciğerler, nefes darlığı gibi so- fesnefes çalışmalarına gede benimizde biriken toksik- runları olan kişiler bu etkile- lenlere
pansiyon-müşteri
ler temizlenir, her nefes alı- ri net hissederken, duygusal veya doktor-hasta arasında
şımızda ise vücudumuzdaki güçlükler yaşayanlar da ne- kurulan ilişki yerine ev satüm hücreler oksijenle bes- fes seanslarında kendilerine hibi-konuk olarak bakıyolenir. Dünyada holotropik, dair pek çok gerçeği farkede- ruz, yaptığımız çalışmalarda
meditatif, burun nefesi, vb. biliyor. Sonuç olarak bilinçli birlikte büyüyebileceğimiz
yüzlerce nefes tekniği kul- veya bilinçsiz sığlaşan nefes güvenli bir platform sunuyolanılır ve her birinin amacı açıldığında vücut fiziksel ve ruz ve doğal yaşamı gerçekte
kişinin yapmak-bulunmak duygusal olarak kendi doğal olduğu haliyle paylaşıyoruz.
istediği koşullara yardımcı düzenine geçiyor. Tabiki bu- Bu niyet ve merakla gelmek
olmak üzere güçlü pratik- nun faydaları seans ve se- ve daha fazla bilgi almak isler sağlar. Biz Enfes Nefes’te minerler sonrasında kişinin teyenler internet sayfamızı
doğal nefes yani doğduğu- günlük yaşamında bu konu- www.enfesnefes.com zimuz zaman ve bebekken ya ne kadar önem verdiği ile yaret edebilirler ve bizi araaldığımız doğal nefesi ha- görünür hale geliyor. Onlar- yabilirler.

İnsan dostu bilmez kargış1
Bilim sanat özü barış
Gezilmeli karış karış
Bilgi varsa onla yarış
1) Kargış, (Tr.): İlenç, beddua.
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