




"Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, 
görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, 

düşünmek ve zekâyı geliştirmektir."
M. Kemal Atatürk
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Editör'den

SEKÜYAD dergisinin bu sa-
yısında “Dünden 

Bugüne Serinhisar” temasını işleneceğiz.  Hafı-
zalardan kaybolup giden dünkü güzellikleri ka-
yıt altına almak istiyoruz.  Amaç; düne saplanıp 
kalmak değil, “dün”le “bugün” arasında kültürel 
köprüler kurmak. Çocukluğunuzda yaşadığınız 
evler, sokaklar, şehirler, damak tatları ve hayata 
bakış açıları çoktan değişti. Okul önlerinde satılan 
şam tatlısının, şerbetin ya da dondurmanın tadını 
bugün alabiliyor musunuz? Trompet takımlarını, 
bayram yürüyüşlerini, 19 Mayıs heyecanlarını, Na-
hiye Müdürü’nün bayram kutlamalarını hatırlıyor 
musunuz? Yusuf Kabukçu’nun şiirinde anlattığı 
gibi siz de Serinhisar’ın ovasını, dağını, temiz ha-
vasını özlüyor musunuz? Kültürel değişimin hızlı 
yaşandığı bu süreçte, dergi sayfalarına serpiştirdi-
ğimiz düne ait güzelliklerle, belki genç bir araş-
tırmacının zihninde bir kıvılcım çakar, bir yazarın 
kaleminden uluslararası vitrinleri süsleyecek bir 
edebî metin çıkar belki de bir ressam, pazılın son 
parçasını birleştirip o muntazam Serinhisar tablo-
sunu çizer umuduyla içimiz kıpır kıpırdanıyor.

Bu sayımızda Ahmet Çelik, çocukluğunda başla-
yan kitap okuma sevgisini, söyleşi tadında “Ken-
dimle Diyaloglar”da anlatıyor. Yaşar Öztürk’ün 
kaleme aldığı “Zamana Kayıt Kayıt Düşmek”, sizi 
Serinhisar’ın yakın geçmişine bir yolculuğa çıka-

racak. Gülfizar Akköse, Serinhisar’ın yöresel kadın 
giysilerinden üçeteği yorumladı.  Dr. Mustafa Kıv-
rak, sağlık köşesinde “Sağlıklı Günlerimiz Olsun” 
temennisinde bulunuyor.  Mahallî dil derleme-
lerini “Gızıllassaca” başlığıyla Osman Burçak yap-
tı. Ali Vehbi Aykota’nın “Acıpayam Tarihi”nde yer 
alan Kızılhisar’la ilgili sayfalara bu sayımızda da yer 
vereceğiz. Şükrü Kabukçu “Şehirlerin Hafızası”nda 
çocukluğundaki Pınarcık Mahallesini, dedesi Şük-
rü Hafız’ı ve babası Abdul Gafur Kabukçu Hoca’yı 
anlatıyor. Serinhisar’ın coğrafî özelliklerini Meh-
met Tonkul’un kaleminden okuyacağız. Sanat 
sayfamızda Ressam Esat Eğer’in tablolarından 
örnekler bulacaksınız. Bundan böyle Serinhisarlı 
genç arkadaşlarımızın sanatsal etkinliklerini sizin-
le paylaşmak istiyoruz. Bu sayımızda Serinhisarlı iş 
adamlarımızla yaptığımız röportajlara da yer ver-
dik. “Etkinlikler” sayfasında Derneğimizin Anneler 
Günü konseri ve Geleneksel Pilav Günü görüntüle-
rini, “Geçmiş Zaman Olur ki” köşemizde de nafta-
lin kokulu eski zaman fotoğraflarını bulacaksınız.  
Bizim diyara ve gönül dostlarına kucak dolusu se-
lam olsun.

Amacımız
"Dün" ile "Bugün" 
Arasında Köprüler
Kurmak

Yaşar ÖZTÜRK
Editör

Merhaba
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Başkan'dan

D
erneğimiz 1997 yılından beri Serinhisar-
lılar’ın sosyal, ekonomik, kültürel yar-
dımlaşmasını sağlamak; eğitim, sağlık, 
turizm ve ağaçlandırma konularında 

katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

Rehber edindiğimiz bu amaç doğrultusunda, ye-
ni seçilen Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Ka-
dınlar Kurulu ve Spor Kurulu ile birlikte Derneği-
mizi bulunduğu konumdan daha üst seviyelere 
çıkarma gayreti içinde olacağımızı; Serinhisarlılık 
ruhunu güçlendirmeyi, yardımlaşma ve dayanış-
ma duygularını pekiştirmeyi, aramızdaki sevgi, 
kardeşlik bağlarını artırma gayretinde olacağımı-
zı; yoksul ama başarılı, yetenekli ve ahlaklı üniver-
site öğrencilerimize burs vererek eğitim öğretim-
lerine katkı sağlamayı sürdüreceğimizi belirtmek 
isteriz.

Tüm bu yapacaklarımızı vatandaşlarımız, kurum 
ve kuruluşlarımızla ortak değerlerde birleşerek, 

tüm farklılıkları bir araya getirerek birleştirici ve 
bütünleştirici duygularımızla hareket ederek ger-
çekleştireceğiz.

Bu halisane duygu ve düşüncelerle tüm Serin-
hisarlı hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmak 
istiyoruz. Gelin birlikte sanatta, kültürde, şiirde, 
edebiyatta, tarihte, eğitimde, sağlıkta elle tutulur 
gözle görülür güzel şeyler yapalım.

Mahalli kültür değerlerimize sahip çıkmak ve on-
ları kayıt altına almak amacıyla “Dünden Bugüne 
Serinhisar” temasının işlendiği SEKÜYAD dergi-
mizin 5. Sayısını çıkarmaktayız. Dergimizin yapı-
mında emeği geçen ve her konuda yardımlarını 
esirgemeyen Prof. Dr. Ahmet Çelik Hocama, yo-
ğun çalışma temposuna rağmen dergimizin edi-
törlüğünü üstlenen PAÜ Öğretim Görevlisi Yaşar 
Öztürk Hocama, Yönetim Kurulumuza, yapım so-
rumlusu Abdil Yaşaroğlu’na, dergimize verdikleri 
reklamlarla tüm maliyeti karşılayan değerli firma-
larımıza şükranlarımı sunarım.

Elle Tutulur,
Gözle Görünür,
Güzel Şeyler Yapalım

İbrahim GEBEŞ
SEKÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili hemşerilerimiz,

"HİÇBİRİMİZ HEPİMİZDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLİZ."

“SERİNHİSARLILAR DERNEĞİ
TÜM SERİNHİSARLILARIN DERNEĞİDİR.”
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Yönetim Kurulu

SERİNHİSARLILAR KÜLTÜR YARDIMLAŞMA ve
DAYANIŞMA DERNEĞİ

İbrahim GEBEŞ
Başkan

Hüseyin ÖZEN
Başkan Yardımcısı

Ramazan SAVURMUŞ
Muhasıp Üye

Yusuf KABUKÇU
Üye

F. Müjgan ER
Üye

İsmail BÜBER
Üye

Naciye DERİCİ KOÇLU
Üye



SERİNHİSARLILAR
KÜLTÜR YARDIMLAŞMA ve

DAYANIŞMA DERNEĞİ

7

Hüseyin Gemi
Serinhisar Belediye 

Başkanı 

Ramazan Ekiz

Aysel Gebeş Obaoğlu 

İsmail Çetinkaya

Halil Derici
İnşaat Mühendisi

Tülay Balım 

Aylin Turan Arık 

Ufuk Korkut

Prof. Dr. Ahmet Çelik 

Av. Reşat Kabukçu 

Osman Altın
Serinhisar

Kaymakamı

Mehmet Kabayuka
Diş Hekimi 

Nizamettin Ekiz
İnşaat Teknisyeni 

Mustafa Karababa 

Hatice Özkan

Ayhan Özel

Op. Dr. Mustafa 
Kıvrak

Genel Cerrahi Uzmanı  

Yaşar Öztürk
PAÜ Öğretim Görevlisi 

Faik Müftüler
Müftüler Kağıt 
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KURULLARI

DANIŞMA KURULU DENETLEME KURULU

KADIN KOLLARI

SPOR KOLU



Şemsi Karaaslan 
Ev Hanımı Denizli 

Mehmet Çolak 
Emekli Serinhisar

Osman Burçak 
Öğretmen Serinhisar

Muhammet Ufuk Elbeyi 
Optik Denizli 

Ramazan Altıparmak 
Memur Denizli 

Ramazan Boz 
Emekli Serinhisar

YENİ ÜYELERİMİZ

Adil Dinç
Emekli Denizli

Ayşe Gebeş 
Butik Pasta Denizli 

Betül Elbeyi Karan 
Avukat Denizli 

Gülfizar Akköse  
Akademisyen Denizli

Burak İnce 
Diş Hekimi Denizli 

Hüseyin Sefa İnce 
Doktor İzmir

Ali Can Dinç  
Öğretmen Kurum Md. Denizli

Ayşen Demir   
Avukat Denizli 

Cemal İnce  
İnceoğlu Şekerleme Serinhisar
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Mehmet Alabaş 
Avukat Denizli 



Mustafa Sağlık 
Emekli Serinhisar

Veli Kocasarı 
Memur Serinhisar

Yusuf Kabukçu 
İhracat Müdürü Denizli 

Mustafa Ali Kabukçu 
İnşaat Mühendisi Serinhisar

Yusuf Kobaş 
Leblebi İmalatı Serinhisar 

YENİ ÜYELERİMİZ

Ahmet Türkal 
Emekli Öğretmen İzmir

Ayşegül Ünlü 
Muhasebe Serinhisar

Kemal Kabukçu   
Tekstil Denizli 

Ali Kurt
Kurt Yapı Market Serinhisar

Aziz Eşref Kabukçu 
Emekli Serinhisar

Cemil Kerik 
Emekli Serinhisar

Kemal Karababa 
Emekli Ziraat Müh. Denizli 
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VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Hasan Hüseyin Dağlı
29.03.2021

Adil Kaplan
28.08.2021

A.Nuri Özdemir
02.02.2022

Mahmut Ekiz
10.04.2021 

A.Hikmet Kızılhisar
25.10.2021

Ali Altıparmak
18.03.2022

Saadet Öksüzoğlu
01.07.2021

Keziban Özmen
22.01.2022

Ali Kabukçu
23.03.2022

MERHUM ve MERHUMELERE ALLAH’TAN RAHMET,
KEDERLİ AİLESİ VE YAKINLARINA

BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
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YAYLALI GÖZ
HASTANESİ

“Gözünüz, gözbebeğimizdir”

Prof. Dr. Volkan Yaylalı
Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Şakir Akşit
Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Ali Çevik
Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Kemal Yayla
Göz Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. İbrahim Toprak
Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Filiz Yaldızkaya Uyanık
Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Cihan Balkuvvar
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

HEKİM KADROMUZ

Özel
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Ödemiş olduğunuz aidatlar ve yaptığınız bağışlarla
2021 – 2022 Eğitim – Öğretim yılında 

93 üniversite öğrencimize
burs verilmiştir.  

Tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Ege Üniversitesi  İzmir  5 

Hacettepe Üniversitesi  Ankara  3 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Trabzon  2

Gazi Üniversitesi  Ankara  3 

Bülent Ecevit Üniversitesi  Zonguldak  2 

Medipol Üniversitesi  İstanbul  4 

Adnan Menderes Üniversitesi  Aydın  6 

Balıkesir Üniversitesi  Balıkesir 3 

Pamukkale Üniversitesi  Denizli  25

Selçuk Üniversitesi  Konya  4 

Süleyman Demirel Üniversitesi  Isparta  7

Karabük Üniversitesi  Karabük 3 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  Burdur  4 

Galatasaray Üniversitesi  İstanbul  2 

9 Eylül Üniversitesi  İzmir  6 

Boğaziçi Üniversitesi  İstanbul  2 

Sinop Üniversitesi  Sinop 2 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi  Manisa 3

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi  Çanakkale 4 

Yıldız Teknik Üniversitesi  İstanbul  3

BURSLARIMIZ



TEB - Bayramyeri Şubesi 
TR35 0003 2000 0980 0000 1029 79

Altıntop Mah. 837 Sk. Kızılhisar Apt. No:14
Kat:5 Daire:9 Merkezefendi Denizli 

Tel&Fax: 0 258 241 91 88
0 536 475 83 02

Tel: 0 530 462 92 37

EĞİTİME
DESTEK VAKTİ

Öğrencilerimize Burs İçin
Hep Beraber Derneğimize Destek Verelim
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Bir toplumun gelişmişlik düzeyini en iyi gös-
teren kriterlerden birisinin ilgili toplumdaki kitap 
okuma oranı olduğunu iddia ediyorsunuz. Oysa 
internetle birlikte bütün dünyada basılan kitap 
sayısında ve okuma oranında azalış görülmekte. 
Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz?

Önce okumanın önemi ile başlayalım isterseniz. 
1991 yılında yabancı bir dergide karşılaştığım "Tarih 
boyunca yapılan en önemli icat nedir?"sorusu hem 
çok ilginç hem de yanıtlaması oldukça zordu. Öyle 
ya, tarihin başlangıcından bu yana insanlığı derin-
den etkileyen pek çok icat ve keşif yapılmıştır. Bun-
lardan hangisinin "en önemli" olduğuna nasıl karar 
vereceğiz?  Soruyu yönelten dergi de bu durumun 
farkında olduğu için, soruyu bir kişiye sormak yerine 
çeşitli alanlarda uzmanlaşmış 100 kişiye bu soruyu 
yöneltmiş ve yanıtları değerlendirmişti. Ateşin keş-
finden buharlı makineye, elektrikten atom bombası-
na değişen çeşitli karşılıklar verilmişse de anlamlı bir 
çoğunluk "matbaanın icadı" üzerinde görüş birliğine 
varmıştı. Çeşitli tarihlerde yapılan farklı çalışmalarda 
da matbaanın icadı en önemli gelişmelerden biri 
olarak kabul edilmektedir. Acaba matbaanın icadı 
niye bu kadar önemlidir? Bilindiği gibi matbaa çok 
sayıda bilgi kaynağının (kitap, dergi, gazete, broşür 
vb.)kısa sürede basımını mümkün kılmaktadır. O ta-
rihe kadar elle çoğaltılan kitaplar, sadece küçük bir 
azınlığa hitap ederken basım ile birlikte geniş halk 
kesimlerinin kitaplara erişmesi sağlanmış, böylelikle 
okuma yazma bilen kişi sayısı kısa sürede katlana-
rak artmıştır. Zaten pek çok teknolojik, ekonomik ve 
sosyal gelişme de bundan sonra başlamıştır. Okuma 
alışkanlığı hem toplumların hem de kişilerin hayatı-
nı büyük ölçüde etkilemiştir. Günümüzde de inter-
net, matbaanın çok daha gelişmiş bir biçimi olarak 
hayatımıza yön vermektedir.

İnternetin kitap okumayı 
olumsuz etkilediği konusu 
ise ilk bakışta doğru gibi 
gözükmekle beraber 
gerçek öyle değildir. 
Evet, basılan kitap, dergi 
ve gazete sayısında azalma 
vardır ama, internet orta-
mındaki elektronik yayın-
ların sayısı onları 
kat kat aşmıştır. 
İnsanların internet-
te geçirdikleri zamanı 
dikkate aldığımızda 
durum açıklıkla ortaya 
çıkar. Gerçi, özellikle sos-
yal medyada geçirilen 
zamanın verimliliği ko-
nusunda ciddi eleştiriler 
vardır, bu da ayrı bir 
tartışma konusudur.

Niçin kitap okuruz?
 

 

Kitap: En zengin hazine

KİTAP VE
OKUMA ÜZERİNE

İlk matbaa makinesi tem-
sili resmi (Dünyayı bu basit 

alet mi değiştirdi?)

Okumayı bende bir tutku haline getiren Ali Öğretmen’in (Ali Kabukçu), bir kitaptan 
okuduğu şu ilk cümle idi: "Başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir." diye 
başlayan kitaptan iki sayfa kadar okumuş, geri kalanı evde okumak üzere bana ver-
mişti. "Bir kitap okudum, hayatım değişti." diyen yazara tamamıyla katılıyorum.

Prof. Dr. Ahmet Çelik 

Hacettepe Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi

KENDİMLE DİYALOGLAR (1)
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İki nedenle kitap okuduğumuz söylenebilir: 
Bunlardan birincisi öğrenme, diğeri de keyif almak 
amaçlıdır. Hayatımızın bazı dönemlerinde öğren-
me bazı dönemlerinde de keyif almak için okuma 
ağırlık taşır. Özellikle çocukluk, gençlik ve yetişkinlik 
dönemlerinde öğrenme amaçlı okuma, yaşlılık dö-
nemlerinde ise keyif alma maksadıyla yapılan oku-
maların daha ağırlıklı olduğu söylenebilir.

Kitaplara olan ilginiz nasıl başlamıştı? 

Kitap ile haşır neşir olmam ilkokul 2. sınıfta iken 
başlamıştı. Sınıf öğretmenimiz, kısa bir süre önce 
rahmetli olan Ali Kabukçu idi. Ali Bey çok genç ya-
şında (galiba 18 yaşında falan olmalı) bizim sınıfa 
gelmiş, son derece gayretli bir öğretmendi. Özellikle 
Türkçe ve matematik derslerine ağırlık verir, bu ko-
nularda iyi yetişmemizi isterdi. Okuma alışkanlığı-
mızı geliştirmek için "okuma yarışmaları" düzenler, 
başarılı öğrencileri ödüllendirirdi. Bir derste de "hızlı 
okuma" yarışması düzenlemiş, Yenice Mahalle'den 
Cemil (soyadını maalesef hatırlayamadım) isimli 
arkadaşımız dakikada 138 kelime okuyarak birinci 
olmuştu. Ben de 128 kelime ile galiba üçüncü ol-
muştum. Okumayı bende bir tutku haline getiren 
ise yine Ali Öğretmen’in, bir kitaptan okuduğu şu ilk 
cümle idi: "Başıma gelenler pişmiş tavuğun başına 
gelmemiştir." Bu cümleyle başlayan kitaptan iki say-
fa kadar okumuş, geri kalan kısmını evde okumak 
üzere bana vermişti. "Bir kitap okudum, hayatım de-
ğişti" diyen yazara bütünüyle katılıyorum.  O tarihten 
(yıl 1959) sonra kitap okuma hayatımın bir numaralı 
önceliği olmuştu. Artık elime ne geçerse okumaya 
başlamıştım. Önce sınıf kitaplığındaki kitapları bi-
tirmiş, daha sonra okul kitaplığında bulunan kitap-
lara yönelmiştim. O yıllarda, ne yazık ki, istediğimiz 
zenginlik ve çeşitlilikte kitap bulmak mümkün de-
ğildi. Sınıf arkadaşım rahmetli Sacit Savurmuş ile 
harçlıklarımızdan denkleştirip haftalık olarak ga-
zete bayiine gelen Teksas ve Tommiks dizilerini de 
kaçırmazdık. Ali Öğretmenim okuma merakımı gö-
rünce, ders yılı sonunda yaz tatilinde okumam için 
lise 3. sınıf tarih kitabını (o yıllarda okuyanlar Emin 
Oktay'ın bu kitabını hatırlayacaklardır) verdi. Kitabı 
çok sevmiştim ve defalarca okudum. Yalnız Osman-
lı Devleti’nin Gerileme Dönemini okurken peş peşe 
gelen yenilgileri görünce ağlamaktan kendimi alı-
koyamıyordum. 

 
İlkokul döneminde beni gerek okuma gerekse 

başka derslerde çok etkileyen diğer öğretmenim 
Hüseyin Zeybek oldu. O,"öğretmen" sözcüğünün en 
güzel temsilcisi idi. Öğrencileriyle bir baba şefkatiyle 
ilgilenir, iyi yetişmeleri için bütün çabayı sarf ederdi. 
Onunla karşılaşmak ve öğrencisi olmak, hayatımın 
en büyük şanslarından biri oldu. Okuma disiplini 

konusunda ondan çok şey öğrendiğimi söylemeli-
yim. İlkokuldan sonra Isparta’daki Gönen İlköğret-
men Okulu'na gidişim de onun isteği ve desteği ile 
mümkün olmuştur.  Üzerimde çok hakkı ve emeği 
olan Hüseyin Zeybek, ben Gönen'e gittikten sonra 
da mektuplarıyla desteğine devam etti. Ne yazık ki 
erken yaşta geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etti, 
ben de çok önemli bir desteğimi kaybettim. Diyece-
ğim o ki, okuma alışkanlığı çocukluk ve ilköğretim 
döneminde verilirse kalıcı olabiliyor. İlkokuldaki seç-
kin öğretmenlerim sayesinde bu alışkanlığı edindi-
ğimi biliyor ve onlara minnet duyuyorum.

Kitap deyince akla gelen ilk kelimelerden biri-
si de "kitaplar evi" anlamına gelen kütüphane ku-
rumudur. Kütüphane ile ilk temasınız nasıl oldu?

Gönen İlköğretmen Okulu sınavı için Acıpayam'a 
gittiğimizde, sınav yapılan okulun bahçesinde gör-
düğüm çocuk kütüphanesi, hayatımda kütüphane 
ile ilk karşılaşmamdı ve beni gerçekten büyülemişti. 
"Buradaki çocuklar ne kadar şanslı" diye düşünüp 
onları kıskanmıştım. 5 yüz- 6 yüz kitabın bulunduğu 
bu baraka şeklindeki küçük kütüphane, bana dün-
yadaki en güzel yer gibi gelmişti. Çok daha sonrala-
rı ziyaret ettiğim dünyanın en büyük kütüphanesi 
kabul edilen Washington'daki Kongre Kütüphanesi 
bile bana aynı tadı vermemişti.

Peki, Gönen'deki durum kütüphane açısından 
nasıldı?

 
Gönen'deki okulun kütüphanesi okumayı seven-

ler için bir altın madeniydi. Yerli ve yabancı klasiklerin 
çoğunu raflarda bulabiliyor, çok sayıda kitabı ödünç 
alarak kütüphane dışına götürebiliyorduk. Buradaki 
yatılı okulda geçirdiğim altı yıl okuma açısından çok 
verimli geçti diyebilirim.  Öğretmenlerimiz de kitap 
okuma konusunda desteklerini esirgemiyorlardı. 
Ancak her aşırı tutkuda olduğu gibi, kitap tutkusu 
da bende bazı olumsuz sonuçlar doğurmaya baş-
ladı. Derslere hazırlanılması gereken etüt saatleri-
nin çoğunu, kendi isteğime göre okumaya ayırınca, 
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bazı derslerimde yetersizlikler ortaya çıkmaya başla-
dı.  Öyle ki, o zamanın öğretmen okulları için bir üst 
kademe olan Yüksek Öğretmen Okulu’na başvuru 
için gerekli puanı toplayamadım. Okuma konusun-
da rakibim olarak gördüğüm ve benden daha çok 
okuyan bir arkadaşım ise diğer derslerini bütünüyle 
ihmal ettiği için okuldan atılmak durumunda kaldı. 
Oysa "en çok kitap okuyan öğrenci" ödülünü birkaç 
yıl üst üste o kazanmıştı.  Bu durumu günümüzde-
ki gençlerin internet bağımlılığına benzetebilirsiniz.  
Aşırı tutkular eninde sonunda zararlı olabiliyor. Arka-
daşımın okuldan atılması beni bir ölçüde kendime 
getirdi, diğer derslerime de yeterli oranda zaman 
ayırmaya başladım ve okulu bitirebildim.

Üniversite yıllarında kitap ve kütüphane ile 
ilişkiniz nasıldı?

 
Birkaç yıllık bir ilkokul öğretmenliği dönemin-

den sonra gittiğim Ankara'daki Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, araştırmacılığı ön planda tutan bir eği-
tim programı izlediği için çok modern ve zengin bir 
kütüphaneye sahip idi. Ne var ki kitapların neredey-
se tamamı İngilizce olduğu için bu dili iyi düzeyde 
bilmeden kütüphaneden yararlanmak kolay değil-
di. Ancak iki yıl sonra kütüphaneyi rahat bir şekilde 
kullanmaya başlayabildim ve üniversite eğitimi için 
kütüphanenin önemini kavradım. Derslerden arta 
kalan boş zamanlarda ve akşamları bu kütüphane-
de ücretli olarak çalışmaya başladım. Kütüphaneyi 
kullanmaya başladıktan sonra da derslerimdeki ba-
şarıda bir artış olduğunu gördüm.  Kütüphanede 
çalışmak bana hem para kazandırıyor hem de ders-
lerimi olumlu şekilde etkiliyordu. Kütüphaneciliğin 
bir eğitim gerektirdiğini ODTÜ Kütüphanesi'nde 
çalışmaya başladıktan sonra anlamıştım. "Bu eğiti-
mi almalıyım" diye düşünüp kütüphane yönetimine 
başvurdum. Onlar da üniversiteyi bitirince beni işe 
aldılar, kısa süre sonra da kütüphanecilik eğitimi için 
İngiltere'ye gönderdiler. Böylece profesyonel kariye-
rim başlamış oldu.

Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak 
için neler yapılabilir?

 
Bu konuda aile ve okullara büyük sorumluluk 

düşmektedir. Öncelikle aile küçük yaşlardan itibaren 
çocuğu kitapla tanıştırmalı, gerektiğinde ödüller ve-
rerek kitap okumayı özendirmelidir. Çocuğun eline 
bir telefon veya tablet 
tutuşturup kendini 
eğlendirmesini bek-
lemek yapılabilecek 
en büyük hatalardan 
biridir. İlköğretim çağı 
ise çocuğun okumayı 
bir alışkanlık haline 
getireceği dönem ol-
malıdır. Bunun için 

gerek sınıf gerekse okul kitaplıkları oluşturulmalı, 
bir ödül mekanizması eşliğinde kitap okuma teşvik 
edilmelidir.  Bu dönemde eğer varsa bölgedeki kü-
tüphaneler ile işbirliği yapılmalıdır. Gerisi zaten ken-
diliğinden gelecektir.

Peki, zararlı yayınlara ne dersiniz?
 
Önemli olan okuma alışkanlığı kazanmaktır. 

Daha önce söylediğim gibi Teksas ve Tommiks oku-
mak, çocukluk yıllarımın keyiflerinden biri idi. Bazı 
öğretmenler de bunların zararlı olduğunu söyleye-
rek yasaklamak isterlerdi. Her yasaklanan şey gibi, o 
konuya ilgimiz artar ve o yayınları gizlice okurduk. 
Zaten zaman içinde, farklı kitapları okuyarak neyin 
yararlı veya zararlı olduğunu fark edecek duruma 
geliyorsunuz ve ona göre seçimlerinizi yapıyorsunuz. 
Tabi, özellikle ilköğretim döneminde çocukların yaş-
larına uygun okuma listeleri verilmesi yerinde olur.

Son olarak ne söylemek istersiniz?
  
Okumak, hayatımızın her döneminde bize çok 

yararlı olabilecek bir alışkanlıktır. Gerek çocuklar ve 
gençlerin okul başarılarında gerekse yetişkinlerin 
çalışma hayatlarında okuma alışkanlığı edinmeleri, 
onları hep bir adım öne çıkarmaktadır. Bazı alışkan-
lıklar zamanla sınırlıdır, belli bir dönem yapılır ve bı-
rakılır. Okuma ise ömür boyu sürecek, bize keyif ve 
yarar sağlayacak bir alışkanlıktır.  70'li yaşlara başladı-
ğım şu yıllarda,yaşlılıkta da okuma alışkanlığının ne 
kadar yararlı olabileceğini görüyorum. Bir filozofun   
"Tanrım, bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bah-
çe ver" deyişindeki hikmeti anlıyor gibiyim. Raflarda 
bulunan, daha önemlisi internetten erişebileceği-
miz milyonlarca kitabın varlığını bilmek insanda bir 
mutluluk ve güven kaynağı oluyor. Bu yüzden,bütün 
eğitim kurumlarımızda okul kütüphanesi; her belde 
de yetişkinlere yönelik halk kütüphanelerinin açıl-
masının hem devletimizin hem de yerel yönetimle-
rin öncelikli görevi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 
hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları da bu konu-
da gerekli adımları atarlarsa sonucu hepimiz için ya-
rarlı olacaktır.
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G
üneş, akşam kızıllığıyla Kızılhisar Dağı'nın 
(Sivri'nin) zirvelerinden Aydoğdu sırtları-
na doğru sarkmaya başladığında, ömrü 
yalçın kayalıklarda geçmiş yaşlı bir çoban, 

yeni kuzulayan koyunlarına ışıldayan gözlerle bak-
maktadır. Yüzü, güneş yanıklarından benek benek 
olmuş bir Yörükkadını, bir yandan kazanda kayna-
yan sütü karıştırıyor bir yandan da içine düğümlen-
miş ukdeleri kıl çadırlarda saklıyordu.

Sabahın alaca karanlığında, birçift öküzüyle 
Tongullar Kuyusu'na ulaşan Kadılar’ın Kâmil, "Kuş-
luk vaktine kadar şu tarlayı bir sürebilsem." diyordu. 

Güneş henüz doğmamıştır.  Tek katlı toprak 
damlarda, tarlalara gidecek ırgatların yemekleri 
pişmektedir. Erkenden kalkıp hamur yoğuran ge-
linlik kızlar, evin yeni gelinleri ile mis kokulu yufka-
lar pişirmektedir. 

Dervişlerin Süleyman dayı, atları arabaya ko-
şarken güneş ha doğdu ha doğmak üzeredir.  Kadı 
Kızı'nın sesi ortalığı çınlatmaktadır: "Âşâ!.. gız Âşâ!.. 
Haden gâri, geç kaldık gızzz!.." 

Koçaklar'ın Kara Mehmet, kelterleri at arabası-
na yüklemiş, Keklikler'in evinden aşağıya doğru in-
mektedir. Az ötede Sarı Ali: "Nerde kaldı bunna be! 
Hasan, git oğlum çağır gel hunnarı!.. Hörü bıllangil 
de bi türlü gelivermedile be!" diye hayıflanmakta-
dır. 

Taş döşeli, dar yollardan geçen at arabaları, 
takır tukur sesler çıkararak binlerce işçiyi tütün 
tarlalarına taşımaktadır. Koca Geriz'den, Öküz 
Suyu'ndan, Dede Alanı'ndan, Kurt Koca’dan, 
Pınarcık'tan Kılcı'nın Harman Yeri'ne, Üç Kuyular'a, 
Perişan'ın Suyu'na, Kızılçukur’a, Çimbizler Harman 
Yeri'ne, Tepecik’e, Yeni Su’ya, Hacı Hamza’ya, Kalın 
Harman’a, Cevizler'e ve Akbayır'a işçiler taşınmak-
tadır.  

Kos Hasan'ın motoru, Çayiçi'nden Derelderesi'ne 
giderken egzozundan fiyakalı sesler çıkarmaktadır. 
Kurtlar Sokağı'nda: "Âbit!.. Tütün selelerini yükledi-
niz mi? Bilal, karık çapalarını aldın mı?" sesleri yan-
kılanmaktadır. 

Çarşı Camii'nin köşesinde Gemalmaz oğlu İs-
mail, burcu burcu kokan yağlı kebapları henüz fı-

rından çıkarmamıştır. Kuşluk vaktine doğru "Yağ-
lı kebaplaaar!" diye bağırmaya başlayınca sesi tâ 
uzaklardan duyulur. Çezeller'in fırını çoktan ateş-
lenmiş, Kara Mehmet'le Fırıncı İsmail, tahinli pide-
leri gün ağarmadan çıkarmıştır. 

Tüccar ve pazarcılar, sabahın ayazında evlerin-
den çarşıya doğru yürümektedir: Karaosmanoğlu 
Ramazan, YüncüAhmet, Çatalbaş Himmet, Koca 
Hüsnü, Karakuzu Mehmet, Sadıklar'ın Ahmet Ali, 
Gümüşler'in Kâzım, Onbaşı Mustafa, Çineller’in 
Mehmet Ali Ağa, Celep Molla Hüseyin, Hacı Küllü, 
Çingir Ali, Koca Dokuz, İlezler'in Zahireci Hüseyin, 
Hıra Bekir, Külgümen Hüseyin, Dervişler'in Koca Ali 
Rıza, Koreli Hüseyin, Ayaz Emmi...

Hacı Hafız, sabah namazından daha yeni çıkmış-
tır. Mehmet Ali Yalçın (Takkalı) ile Kovacı Mehmet, 
Deymancı’nın (Değirmenci) Kahvesi'nde sabah çayı 
yudumlamaktadır. Siyah Ümmet, sigarasını tüttüre 
tüttüre Çobanallar Kesiği’nden ovaya gitmektedir. 

Hacı Zihni, ağır gövdesiyle evinden çıkar, ahes-
te aheste Çarşı Camii önündeki koca kavağa doğru 
yürür.  Arka sokaklardan Sarı Hafızlar'ın Ali, Teber 
Abdullah, Gamalı, Kazak Halil, Kara Ahmet, Hak-
kı Gökçetin, Şatır Kâmil, Gazozcu İbrahim Çoban, 
Kalaycılar'ın İsmail, İğneci Emin, ÇörçilHacı, Semer-
ci Mehmet, Sibek Mehmet Ali, Çulha Ali Karahöyük 
Pazarı'na gitmek için çarşıya gelenlerdendir.

Yorgana girmez balyaları kamyona yüklerken 
Gadılı Hakki'nin sesi aşağı sokaktan duyulur: "Şe-
rifff!.. Kantarı unutma!"  Yağcı Parça Osman'la Nal-
bant Gebeş Emin yol kenarında Tahtacı'nın otobü-
sünü beklemektedir. 

Dükkânı besmeleyle açan çarşı esnafı kapı ön-

ZAMANA
KAYIT DÜŞMEK

Yaşar Öztürk
PAÜ Öğretim Görevlisi
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lerini süpürmekte, siftah yapmanın sevincini yaşa-
maktadır. Siyah beyaz film kareleri gibi Kızılhisar 
çarşısından kimler geldi kimler geçti: Karakuzu Ali, 
Muhtar Hüseyin (Karşılayan), Çete Mehmet, Kara-
çaylı Hasan Hüseyin (Gürsel), Ekmekçi Ahmet Ali, 
Çil Ali, Şaşkın Bakkal, Katırlı Musa, Örkeli, Berber 
Emin, Sembeli, Berber Ali Rıza, Kılcı Musa, Kıreş 
Hüseyin, Hacı Veliler'in Ali, Nuri Deli...

Beri tarafta, sabahın serinliğinde Pınarcık so-
kaklarına yüzlerce kendir çıkrığı kurulmaktadır.  
Ekmeğini kendirden çıkaran çok sayıda kadın ve 
erkek, erken saatlerde işe koyulmuştur. 

Urgancılığı, 1920'de Kızılhisar’a Tireli Mustafa 
Peynircioğlu getirdi. Her ne kadar bu tarihin 1929-
1930 yılları olduğunu söyleyenler varsa da (Gemi, 
1992) Kızılhisar Asrî Mezarlığı'ndaki mezar taşında 
"1920 tarihinde urgancılığı icat eden Mustafa Pey-
nircioğlu R.F. 1930" yazmaktadır.  Mustafa Bey’in 
Kızılhisar’a yerleşip evlenmesine Çillikler’in Hacı 
Mustafa Ali vesile olmuştur. 

Eşraftan Emin Efendi Hoca oğlu Cemal Kabuk-
çu, Ali Efendi Hoca oğlu Cevdet Kabukçu, Kıvrak 
Ali oğlu Ahmet Ali Kıvrak ve Parçalar'ın Ümmet 
urgancılığın Kızılhisar'daki ilk çırakları ve öncü-
leridir. (Mehmet Ali Gemi, "Serinhisar ve Urgancı-
lık", Yatağan Dergisi, Sayı:8, Ocak-Şubat 1992, s.24). 
Kızılhisar'da uzun yıllar görev yapan öğretmen Os-
man Peynircioğlu, Tireli Mustafa Bey'in oğludur. 

Urgancılıktan naylon halata, daha sonraki sü-
reçte kablo imalatına geçişte büyük emekleri olan 
Ekizler'in Halil İbrahim Ağa, Yakup Kulaksız, Mus-
tafa Vural, Ertuğrul Ekiz, Zihni Çetinkaya, Mus-
tafa Kabukçu, Hallatçı Mehmet Avsan ve Kemal 
Aydoğmuş’u burada anmak gerekir.

  

Pınarcık'tan değişik sektörlerde nice tüccar ge-
lip geçti: KazakHacı, Ramazan Özalp, Kabaş Ahmet, 
Dembel Veli, Çakal Hüseyin, Kazak Ömer ve kardeşi 

Mehmet, Ekizler'in Cemal, İbiş Fahrettin, Delioğlan 
(Ali Rıza Eroğlu), Mustafa Güç, Ömer Uzun... 

Ömer Hafızlar'ın Fahrettin dayı ile Tahtacı Halil 
dayı uzun süre otobüsçülük yaptılar. Daha sonraki 
yıllarda Kıranta Himmet, Karakuzu Nuri, Camcı Ha-
san, Şatır Ahmet de minibüsleriyle yolcu taşıdılar. 

O yıllarda Yenice Mahalle'de 50- 60 aile geçimi-
ni bardakçılıktan sağlıyordu. Günde dört-beş kam-
yon bardak yüklendiği günler olurdu. Eski ustalar-
dan Süleymancılar'ın Mehmet Turhan, Camız Hacı 
Mustafa (Kaykan), Bacak Mustafa (Öselmiş), Muhtar 
Hamit'in oğlu Hasan Gönen ve genç nesilden Ce-
mil Yılanlı, Emin Alpartin'i saygıyla analım. Kızılhi-
sar bardağının yanı sıra vazo ve küçük heykelcikler 
imal eden Kasap Halil Davulcu'yu da unutmayalım. 
Günümüzde bu mesleği sadece İbrahim Gündaş 
usta sürdürmektedir. Maalesefbardakçılık mesleği 
tamamen kaybolmak üzeredir. 

Çengelci Mehmet ile kardeşi İbrahim, haftada 
bir gün oğlakları kesimhaneye götürürlerdi.  Ye-
nice Mahalle Kahvesi'nde Sinemacı Kâmil, Derici 
Emin, Ethem Emmi, Asım Derici, Kurtlar'ın Kadir, 
Dübülleri'in Ethem Ağa derin bir sohbete dalmış-
lardı. Herkes gülmekten yerlere yıkılıyor, ortalık 
kahkahadan çınlıyordu.  Sarıovalı Süleyman dayı, 
Dereiçi'nden ağır adımlarla aşağıya inmekteydi. 

Kızılhisar'da Kara Osmanlar, Kurtlar, Karakuzu-
lar' la başlayan kamyonculuk; Çandırlar, İbişler, Kur-
banlar, Uzunlar, Çolak Yusuflar, Perişanlar'la devam 
etti. Birkaç büyük usta şoförün adını analım: Şo-
för Mehmet, Dokumacı Ahmet, Koca Çillik, Keklik 
Mehmet, İsmail Sırlan (İncili kuş), Çete Hasan, Rıza 
Kurban, Kabayular'ın Halil İbrahim, Hacı Ümmet'in 
İsmail, İbiş Muharrem, Ethem Cengiz, Ulvi Tonkul, 
Cevat Özalp, Kıreşler’in Mustafa Ali, Nazmi Erdo-
ğan, Halil Beydemir, Şatır Mustafa (Okyaz), Koca 
Hüsnü'nün Şevket (Özcan), Rıza Cengiz, Hüsnü Taş, 
Palli Hasan, Çineller'in Ali İhsan...

Sevgili dostlar,

Zaman, bir film şeridi gibi akıp gidiyor. Dünün 
kartpostal görüntüsündeki güzelliklerinden bugü-
ne birtakım hatıralar ve hikâyeler kaldı. Biz sadece 
geçmiş zamana küçük bir projeksiyon tutmaya ça-
lıştık. Şüphesiz daha değinemediğimiz birçok ay-
rıntı, adını anamadığımız birçok kişi var. Ölenlere 
rahmet, hayatta olanlara afiyetler dilerim. Gönlü-
nüz hoş, muhabbetiniz latif, haneleriniz huzur ve 
bereketli olsun efendim...

Selam ve saygıyla.
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Geçmiş Zaman
Olur Ki!

DÜNDEN BUGÜNE
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Öz Kızılhisarlılar Grubu Fotoğraf Arşivi, Rahmetli Şevket Çoban'ın özel albümü ve 
Yusuf Kabukçu özel albümünden alınmıştır
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T
ürk kültürünün en zengin ve en gösterişli dal-
larından biri olan kadın giyimi, yöresel kıya-
fetlerin içinde önemli bir yere sahiptir. Günü-
müzde yöresel giysiler, ekonomik ve toplumsal 
değişikliklerle kentsel bölgelerden başlayarak 

kırsal bölgelere doğru günlük kullanımlarını yitirmekte-
dir (Çulcuoğlu 2007). Serinhisar ilçesinde de yöresel ka-
dın giysilerinde bu değişim gözlenmektedir. Bu sebeple 
Serinhisar’da yaşayan kadınlara yüz yüze görüşme yön-
temiyle uygulanan soru formu ve sorular sonucu ortaya 
çıkan yöresel giysilerden üçetekler değerlendirilip tespit 
edilmiştir.

Üçetek; dizden alta kadar inen, üç parça etekten oluşan 
önü düğmeli, kıyıları dalgalı ve nakışlı, içi astarlı giysidir 
(Kuday, 2001:18). Serinhisar’da üçetek adı, yaşlı kadınlar 
tarafından “henteri” olarak kullanılırken orta yaş kadınlar, 
genç kızlar ve gelinler tarafından “üçetek” olarak kulla-
nılmaktadır. Yörede 70–80 yıl öncesi her gelinin 3–4 tane 
üçeteği olup hem özel günlerde hem de günlük olarak 
giyilmekteydi. Günümüzde ise üçetek sadece düğünler-
de genç kızlar, gelinler ve orta yaş kadınlar tarafından 
giyilmektedir. Üçeteğin altına göynek ve üçetekle aynı 
kumaştan dikilen şalvar giyilmekte ve bele kuşak bağ-
lanmaktadır. Ayrıca isteğe göre başa tel kırma tülbent 
örtülmektedir.

Üçeteğin dikilmesi Serinhisar’da keten kesme âdetiyle 
yapılmaktadır. Çarşı ve pazarlardan düğünlük kumaş, 
iplik gibi malzemelerin alınması ve evde kesilip dikil-
meye başlanması işlemine keten kesme denilmektedir 
(Kaptan 2003). Keten kesme âdeti, geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de devam etmektedir. Düğün öncesi oğlan 
evinin kadınları ile dikimi yapacak kadın terzi, kız evine 
gelerek gelinlik kızın beden ölçülerine göre üçetek, şal-
var ve göynek parçalarını keserler. Eskiden gelinlik kızla-
rın çeyizinde 3-4 adet üçetek ile şalvar,   20 adet göynek 
bulunurken bugün ise bir ya da iki adet üçetek ve göy-
nekle yetinilmektedir.    
 
Keten kesme âdetlerinde üçetek dikimi yapan kadın ter-
zi sayısının az olmasından dolayı üçeteklerin modelle-
rinde farklılık görünmemektedir. Dolayısıyla üçeteklerin 
genel görünüşü; ayak bileğine kadar uzanan önü iki par-
ça, arkası tek parça etekli kıyafettir. Önden tam yanlar-

dan bele kadar açıktır. Etek kenarları dilimlidir. Yakası U 
şeklinde, kolları uzun ve manşetlidir. Kolun rahat hareket 
edebilmesi için kol altında ek parça bulunmaktadır. Gö-
ğüs kısmı düğmelerle, kollar da çıtçıt veya düğmeyle tut-
turulur. Üç eteğin içine krem veya beyaz renkte üç eteğin 
kalıbına göre patiska veya amerikan bezinden astar ge-
çirilir. Yaka, kol ve etek kenarlarında harçlarla süslemeler 
yapılır. Yaka ve etek kenarlarından göynek, şalvar görülür.
                                                      

Serinhisar Üçetek Görünümleri 

İlçede üçetekler kumaş özelliğinden dolayı sinekli kadife, 
arpa kurtlu, çitari, basma, telli isimleriyle adlandırılmış-
tır. Serinhisar ilçe merkezi ve köylerinde 70–80 yıl önce-
si sarı, kırmızı, mavi, yeşil, mor ve siyah renkte düz veya 
kendinden desenli saten, kadife, emprime kumaşlardan 
çitari üçetek, sinekli kadife, arpa kurtlu, basma üçetek 
giyimi yaygın iken günümüzde bu giysilerin artık giyil-
meyip sandıklarda saklandığını görmekteyiz. Bugün özel 
günlerde yalnızca kırmızı ve yeşil renkte jakar dokumalı 
satenlerden telli üçetekler dikilmektedir. Üçetekleri beş 
türe ayırarak sınıflandırırabiliriz:  çitari üçetek, sinekli ka-
dife üçetek, basma üçetek, arpa kurtlu üçetek, telli üçe-
tek.

Çitari Üçetek 
Çitari; altıparmak kumaşın tekniği ile dokunmuş daha 
ince dokulu olan tek renk bir kumaştır (Tez, 2009:14). 
Serinhisar’da eskiden giyilen üçetek entarilerden birisi 
“çitari üçetek”tir. Sarı, al, mor ve yeşil renk çitari kumaş-

SERİNHİSAR’IN
YÖRESEL KADIN GİYSİLERİNDEN

ÜÇETEKLER
Dr. Folklorist, Kültür Araştırmacısı

Gülfizar AKKÖSE
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lardan dikilir. Kumaş adından dolayı “çitari üçetek” de-
nilmiştir. Üçeteğin önünde iki, arkasında bir eteği olup 
uzun kollu ve manşetlidir. Kol altında ek parça bulun-
maktadır. Yaka ve etek kenarları sarı ve siyah harçlarla 
elde dikilerek süslenmiştir. Ön bedeni açık ve düğmeler-
le kapatılmaktadır.

                                                             

Çitari Üçetek Görünümleri

Sinekli Kadife Üçetek
Serinhisar’da kumaş özelliğinden dolayı sinekli kadife 
olarak adlandırılan bu üçetek, aynı kumaştan dikilen 
şalvarla ve al göynekle giyilmektedir. Fotoğraf 3’te gö-
rüldüğü gibi siyah kadife kumaş üzerinde beyaz renkte 
küçük yıldız desenleri bulunmaktadır. U yaka kenarı ve 
etek kenarlarında sarı renkte, ince ve kalın harçla süslen-
miştir. Model özelliği diğer üçeteklerle aynı olup içi ame-
rikan beziyle astarlanmıştır.  Eskiden düğünlerde giyilen 
sinekli  kadife  üçetek değerli bir kumaş olup ekonomik 
durumu iyi olanlar tarafından diktirilmiştir. Günümüzde 
sandıklarda yer almaktadır (Çaylı ve Ölmez, 2011:25).

                    
                
                             

Sinekli Kadife Üçetek Görünümleri

Basma Üçetek
Serinhisar’da karşımıza çıkan diğer bir üçetek türü ise 
basma üçetektir. Desenli emprime kumaşlardan dikildi-
ği için “basma üçetek” olarak adlandırılmıştır. Emprime; 

desen ve resim basılmış ipekli, yünlü v.b. kumaş olup 
Türkçedeki karşılığı “basma”dır (Tez, 2009:15).  Sinekli ka-
dife, arpa kurtlu, çitari ve telli üçetek model özellikleriy-
le aynıdır. İlçede eskiden daha çok beyaz ve yeşil renkte 
desenli basma kumaşlar tercih edilmiştir. Ayrıca kişinin 
zevkine göre düğünlerde basma üçetek üzerine cepken 
giyilmiştir. Eskiden günlük ve özel günlerde giyilen bas-
ma üçetekler, günümüzde sandıklarda saklanmaktadır 
(Çaylı ve Ölmez, 2011:26). 

   
                                                                                             
                            

Basma Üçetek Görünümleri 

Arpa Kurtlu Üçetek 
Arpa kurtlu üçetek yeşil renkte, jakarlı saten kumaştan 
yapılmıştır. Kumaşın üzerindeki geometriksel desenden 
dolayı “arpa kurtlu” olarak adlandırılmıştır. Kumaşı satın 
alınarak dikilen manşet, yaka kenarı ve etek kenarlarına 
sarı harçla süsleme yapılmıştır. Diğer üçeteklerden fark-
lı olarak arka etek ortasında süsleme bulunmaktadır. İçi 
amerikan beziyle üçeteğin kalıbına göre kesilip astarlan-
mıştır. Topuklara kadar uzanan üçeteğin içine göynek, 
alta şalvar giyilir ve bele yöresel kuşak bağlanır. Fotoğraf 
5’te görüldüğü gibi kuşak üzerine peştamal bağlanarak 
da kullanılmıştır. Model özelliği diğer üçetek entarilerle 
aynıdır. Serinhisar’da 70-80 yıl önce özel günlerde giyi-
len arpa kurtlu üçetekler günümüzde kullanılmayıp san-
dıklarda saklanmaktadır (Çaylı ve Ölmez, 2011:27).
                                                  

Arpa Kurtlu Üçeteğin Peştamallı Görünümü 
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Telli Üçetek
Telli üçetek eskiden olduğu gibi günümüzde de sade-
ce düğünlerde giyilmektedir. Al, gök, sarı, yeşil, pembe 
renklerde düz veya desenli saten dokuma kumaşlardan 
yapılmıştır. Günümüzde daha çok desenli saten dokuma 
kumaşlardan yapılan al ve yeşil telliler giyilmektedir. Mo-
deli diğer üçeteklerle aynıdır (Çaylı ve Ölmez, 2011:29).

                                                            

Telli Üçetek Görünümleri 

Ayrıca üçeteklerin yaka, etek çevresi, manşet ve arka etek 
ortasına sarı veya siyah renk harçlarla süsleme yapılmıştır.

                   

Üçeteklerin Süslemelerinden Detaylar 
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Sonuç

Yöresel giysi, insanın yaşamında önemli yer tutan kültürel bir olgudur. Serinhisar’da 
yaptığımız incelemede yöresel giyim elemanlarına olan bağlılığın sürekli değişen 

zevkler ve ekonomik ürünler ile çeşitliliği etkilediği ve özellikle genç neslin bu 
durumdan daha çabuk etkilendiği gözlenmiştir. Araştırmada kapsamında ilçedeki 
kadınlara uygulanan soru formuyla üçetek çeşitleri, süsleme tekniği, renk, kumaş, 

malzeme ve model özellikleri belirlenmiştir. İncelemeler sonucu üçeteklerin bazıları 
günümüzde düğünlerde giyilirken bazılarının korunamadığı ya da sandıklarda 

saklandığı görülmüştür. Sonuç olarak; üçeteklerimizin bilinmeyen yönlerini tanıtmak, 
gelecek kuşaklara aktarmak, muhafaza etmek, yaşatmak için gerçekleştirilecek 
uygulamalara ışık tutmak; etnoğrafik değerlerin korunması açısından önemlidir.



T
ıp Fakültesini bitireli, bugünlerde yaklaşık otuz 
beş yıl olacak. Otuz beş yıldır sağlıktan, doktor-
luktan neler öğrendim ve aklımda neler kaldı, 
onları sizinle paylaşmak istiyorum.

Otuz beş yıl önce öğrendiklerimizden, aslında bir-
çoğu pek değişmedi, hatta çoğu değişmedi. Çünkü 
bizi yetiştiren doktorlar, kendi dönemlerinde bugün-
kü gibi teknolojik gelişmeler olmadığı için meslekî 
bilgi ve becerileri ile deneyim kazanmışlar ve adeta tır-
naklarıyla kazıyarak doktor olmuşlardır. Günümüzde-
ki teknolojinin yardımlarını görmezlikten gelemeyiz; 
ancak en iyi doktor hem tecrübeli hem de teknolojiyi 
yakalayabilen doktordur. Tıpta temel doğrular hiçbir 
zaman değişmez; ancak ayrıntılarda değişiklikler olur.

Tıp mesleğinde deneyimin çok önemli olduğunu 
söyleyebilirim. Bizim mesleğimizde deneyim %70-80 
oranında çok önemlidir. Eğer kitaplarla doktor olun-
saydı, herkes oturup kitap okur, doktor olabilirdi; ama 
o şekilde doktor olunmuyor. Maalesef günümüzde 
internetin getirdiği yeniliklerle birçok kirli bilgilerle do-
natılıyoruz. Bizim ülkemizdeki yanlışlıkların başında 
-belki de dünyada da aynıdır- bilgilerin deneyimli ki-
şilerden az deneyimli kişilere aktarılamamasıdır. Böy-
lece iyi doktorlarımızın deneyimleri maalesef o kişiyle 
birlikte öteki dünyaya gitmektedir. Yeni gelen nesille-
rin tekrar bu deneyimlere ulaşabilmesi için hem za-
manımızı hem de birçok değerimizi kaybediyoruz. Bu 
konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

İstanbul’a gidiyorsunuz, tıp fakültesinde bizi yetiş-
tiren doktorların hepsinin özel hastaneye geçtiğini gö-
rüyorsunuz. Keza diğer şehirlerimizde de durum aynı…  
Bu bir sistem sorunudur; bu konuda doktorlarımızı 
suçlayarak problemi çözemeyiz. Peki ne yapmamız 
gerekiyor?

Sistemi gözden geçirmek zorundayız. Eğer 
bir doktora akademik kariyer veriyorsak bu kişinin 
üniversitede sürekli kalmasını sağlayacak önlem-
ler almamız gerekir. Ancak dünyaya baktığımızda 
ülkemizdeki sağlık sisteminin, çok mükemmel ol-
masa da gene de iyi olduğunu söyleyebiliriz. As-
lında biz çok çalışkan bir milletiz; gençlerimize ve 
insanlarımıza fırsat verdiğimizde çok başarılı so-
nuçlar alıyoruz. Eğitim için Amerika’ya kısa süre-
line gittiğimde gördüm ki; bizdeki eksiklik sadece 
sistemden kaynaklanıyor ama buna karşılık birey-
sel olarak çok başarılı bir toplum olduğumuzu da 
unutmayalım.

Hekimlik önce insanları sevmek, sonra mes-
leğini sevmek ve sürekli okumak, deneyim ka-
zanmak, merak etmekle başarılı olunabilecek bir 
meslektir. Bir hekim sürekli merak etmeli, kafasın-
da daima bir şeyler düşünmeli ve meslekî dene-
yim kazanmalıdır. Sadece çalışkan olmak iyi bir 
hekim olmak için yeterli değil, hekimin eli de be-
cerikli olmalıdır. Artık günümüzde bilgilere ve gör-
sel materyale ulaşmak çok zor değil. Bana hekim-
likte ilham veren insanlar hayatımda sayılıdır. Aynı 
insanlar dünyada da var.  Tıp alanında bir internet 
sitesine üye oluyorsunuz, oradan bir başka dok-
torun yaptığı ameliyatı seyredebiliyorsunuz veya 
kendi deneyimlerinizi onlara aktarabiliyorsunuz; 
böylece meslekî bilgi paylaşımını en güzel şekilde 
gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

Belki daha ileriki dönemlerde çok daha farklı 
noktalara ulaşacağız; ama meslekî temel doğrular 
hiçbir zaman bitmeyecek. İnsanlara duyduğumuz 
sevgi, dürüstlük, vicdan ve sürekli araştırma geliş-
tirme hekimlikte hiçbir zaman bitmeyecek. Hepi-
nize sağlıklı günler dilerim.

SAĞLIKLI
GÜNLERİMİZ
OLSUN

Dr. Mustafa KIVRAK
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Giriş 

İnsanların hafızası olduğu gibi köylerin ve şehir-
lerin de hafızası vardır ve bu hafıza bizi gelece-
ğe taşır. Hani bir söz vardır: insan yaşlandığında 
çocukluğunda yaşadığı yerleri rüyasında görür 

diye. Her toplum için gelenekler, önceki nesillerin 
yaptıkları, özellikle bayramlar, düğün ve cenaze gibi 
özel zamanlarda yapılanlar gelecek nesiller açısın-
dan son derece önemlidir. Bir toplumun inşasında 
büyüklerinden elde ettiği güzellikler ve değerler bir 
anlamda sonraki nesiller için yol haritası gibidir. Bu 
makalede paylaşacaklarım biraz da tabiatıyla kendi 
mahallemiz (Pınarcık) özelindedir. 1965 doğumlu, 
ilkokulu Kızılhisar’da okumuş birinin gözünden ha-
tırda kalanları okuyacaksınız. 

Memleketimiz Kızılhisar uzun süre Acıpayam 
ilçesine bağlı belde (nahiye), sonra da ilçe olunca 
“Serinhisar” ismini alan şirin bir yerleşim yeridir. 
Denizli ile Acıpayam arasında yer alır.  Kendine 
en yakın Yatağan, Yüreğil ve Yeşilyuva gibi yer-
leşim yerleri vardır. 

Çocukluğumuzda mahallemiz kala-
balıktı. Çocuk sayısı da çoktu. Bazen ma-

hallede top oynamak için yer bulmak-
ta zorlanırdık. Mevsimine göre çocuk 

oyunları en çok hafızamda kalan de-
ğerlerdendir. 

  Mahallemizde komşula-
rımızın büyüklerinden çe-

kinirdik. Mahallede

ailemiz dışında bizi gören ve gerektiğinde müdaha-
le eden, en azında müdahale edeceklerini düşün-
düğümüz büyüklerimiz vardı.

Çocukluğumuzda Kızılhisar’ın önemli geçim 
kaynağı tütün, çobanlık, toprak bardak imalatı, ur-
gancılık ve ticaretti.  Yıllar sonra Aydın Germencik 
ilçe müftüsü olarak görev yaparken bazı hemşeri-
lerimizin Denizli haricinde Aydın ve İzmir’e iş için 
gittiklerini, sonrasında da bu yerlere yerleştiklerini 
gördüm. Şimdi ise haklı olarak ilçemizi “leblebinin 
başkenti” olarak tanıtıyoruz. Emek verenleri hep ha-
yırla anıyoruz. Bu iş kolunu Kızılhisar’a getiren kişi 
olarak bildiğimiz Mustafa Pişkin (Sarı Mustafa) amca 
ilk geldiğinde bizim evin karşısında kiracı olarak 
oturmuştu ve rahmetli babamla hoş hatıraları vardı. 

Düğünler perşembe günü başlar ve pazar günü 
sona ererdi. Pazar günü gelin alma merasimi için 
Belediye saat verir ve o belirlenen saatler içinde 
gelin alma işlemi biterdi. Kız isteme, davar kesme, 
keşkek dövme, güveyi donatma, seyitmecik ve son-
rasında çeyiz serme gibi ritüelleri hatırlarım. 

Kız isteme seremonisi çok dikkatimi çekerdi. Oğ-
lan evinde toplanırlar, babam mahallenin hocası ola-
rak komşularla birlikte kız evine giderler. Kız evinin 
büyüğü babamın karşısına oturur, babam da sorardı: 
“Biz falancanın mahdumunu sizin kerimenize müna-
sip gördük, ne dersiniz?” Kız tarafının büyüğü de şöy-
le cevap verirdi: “Hocam siz münasip gördüyseniz biz 
dahi münasip gördük. “Herkes hayırlı olsun der, arka-
sından Kur’an-ı Kerim okunur ve dua edilirdi. Kahveler 
içilir ve oğlan tarafının yakınları kız evinden ayrılırdı. 

ŞEHİRLERİN
HAFIZASI
Kızılhisar’a Dair Bende Kalanlar

Şükrü KABUKÇU  
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Hocalar ve Hafızlar 

Büyüklerimizden isimlerini duyduğumuz ha-
fızlar vardır. Çocukluğumda rahmetli babam ile 
bayramlarda mutlaka ziyaretine gittiğimiz mer-
hum Kadılı Hafız’ın heybetli bir duruşu vardı. Ha-
san Efendi Hoca’yı (Hasan Bilgi) anlatırlardı ve ben 
de çok merak ederdim. İstanbul’da medrese eğiti-
mi almış, iyi hoca olduğundan bahsederlerdi. Ay-
rıca Karakuzu Hafızlar, Ölçek Hafız, Varıvacı Hafız, 
Karakamçı Hafız’ın isimlerini hatırlıyorum.

Şüphesiz bu hafızlardan birisi de dedem Ah-
met Şükrü Hafız’dı. Vefat ettiğinde ben dört yaşın-
da idim.  Büyüklerimizden özellikle rahmetli Ka-
pancı Ali amca (Ali Çomut) dedemin vaaz ederken 
heybet ve ciddiyetinden, cami ve cemaate olan 
hakimiyetinden bahsederdi. Dedemden kalan 
kütüphanede klasik eserlerden İmam-ı Gazali’nin 
İhyau Ulumiddin adlı eserinin Arapçasının 3 cil-
dini buldum. Rahmetli babama bu kitabın 4 cilt 
olduğunu, diğer cildin ne olduğunu sorduğumda 
dışardan gelen bir hocanın okumak için alıp gö-
türdüğünü ve geri getirmediğini söyledi ve şunu 
ilave etti. “Deden kış gecelerinde bu kitaptan gece 
dersleri yapardı.” Dedem Şükrü Hafız, öğrenebil-
diğim kadarıyla daha ileri yaşlarında Arapça öğ-
renmeye başlamış ve İmam-ı Gazali’nin İhya’sının 
Arapçasından ders yaptığına göre iyi bir seviye ya-
kalamış. 

Aile büyüklerimizden hep hayranlıkla dinledi-
ğim büyük dedem Abdül Gafur Efendi, vaazları ile 
meşhur Emin Efendi Hoca ve Salih Efendi Hoca, 
hayırla yad ettiğimiz büyüklerimizdendir.

 
Ramazan Ayı ve Kurban  

Pınarcık Camii’nde Ramazan ayı teravihler ve 
mukabelelerde kalabalık bir cemaat olurdu. Her-
kes iftar için camiye bir şeyler getirirdi. Özellikle 
yaz aylarına denk gelen ramazanlarda caminin 
bahçesi adete büyük bir sofraya dönüşürdü. Ak-
şam namazı cemaatle namaz kılınır, sonrasında 
da iftar daveti varsa oraya gidilirdi. Hatim okutma 
geleneği vardı. Ramazan Bayramı'nda bayram na-
mazı sonrası herkes evine gider, evden bir tepsiyle 
caminin bahçesine gelir ve büyük bir ikram sofra-
sı kurulurdu. Herkes birbirinin sofrasından birkaç 
lokma yemek yer sonunda da topluca dua edip 
ayrılırdı. 

Kurban Bayramı gelmeden kesilecek hayvanı 

bulma telaşı başlardı. Çocuk-
luğumuzda kurbanlık hayvan-
ları otlatmaya giderdik. Yanımıza 
ekmek ve domates gibi yiyecekler 
alır ya ovaya ya da şehrin hemen üs-
tündeki yamaçlara, özellikle Paradaşı 
mevkiine doğru çıkar, akşam ezanı ile 
birlikte eve dönerdik. 

“Sin” kurbanı adıyla Kurban Bayramı 
gelmeden bir hayvanı kesip özellikle hayır 
niyeti ile komşulara ikram etme geleneği 
çok yaygındı. Bu uygulamadan maksat kur-
ban ibadeti ise bunun doğru olmadığını an-
latmaya çalıştık; ama gelenekler ve davranış-
lar kolay terk edilmiyordu. Rahmetli babama 
bu konuda dedem Şükrü Hafız’ın ne söyledi-
ğini sorduğumda, Kurban Bayramı günleri ön-
cesinde “kurban” niyeti ile bir hayvan kesmenin 
doğru olmadığını anlatmak için dilinde tüy bit-
tiğini söylemişti. 

 
İlçemiz dışarıdan göç alan bir yerleşim yeri de-

ğildir. Bu itibarla akrabalık bağları güçlüdür. Yer-
leşim yeri olarak Kızılhisar Dağı’nın yamacında bu-
lunması, mevcut ovanın kullanılması açısından son 
derece isabetli bir tercih yapıldığını göstermektedir. 
İlçemiz ovasının çok büyük olmaması, sulu tarımın 
yapılamaması gibi sebepler insanımızı başka yerle-
şim bölgelerine göçe zorlamıştır. Çok sayıda insanı-
mız taşımacılık ve pazarcılık alanında iş imkânı ara-
mış ve bu sektörlerde başarılı olmuştur.

İlçe çevresindeki yamaçların ağaçlandırılmadığı 
günlerde, özellikle bizim çocukluğumuzda, sağa-
nak ve güçlü yağmurların yağdığı bazı mevsimler-
de sel baskınları olduğunu hatırlıyorum. Hatta bir 
defasında hasat zamanı bir sel olayı yaşanmıştı, 
o kadar güçlü bir sel gelmişti ki, buğday des-
teleri su üstüne çıkmıştı. Serinhisar’ın insanı 
yardımseverdir. Değişik vesilelerle gördü-
ğümüz toplumsal her işte, mesela Honaz 
Dağı’ndan su getirilmesi, bir okul veya 
cami hizmetinin yapılması gibi her gü-
zel girişimde Serinhisar halkı daya-
nışma içinde olmuştur.  Bizim gibi 
uzun süre gurbette yaşayanlar, bu 
güzel hasletleri daha yakından 
görebiliyorlar. Duamız odur 
ki, Rabbim insanımıza 
dünyada ve ahirette 
iyilikler nasip etsin.  



KIZILHİSAR

Ne güzel memleket şu Kızılhisar

Dağlarına ovasına can gelmiş

Meydanına sokağına yoluna

İnsanına ayrı heyecan gelmiş

Özlerim görmesem bir uzun süre

Memleket sevgisi ne size göre

Bir resmini görsem gelirim dile

Sanki damarıma taze kan gelmiş

Güzel havasına hayran olduğum

Adını andıkça hayat bulduğum

Gönül köşkümdeki daim konuğum

Oturmuş tahtına ulu Han gelmiş

Bakın şu evlere sanki gülüyor

Dağlar selamlıyor, haydi gel diyor

Uzaktan uzağa sitem ediyor

Muhabbet konusu vefadan gelmiş

En güzel anında vermiş pozunu

Yağmur yağmış temizlemiş tozunu

Üşenmemiş oynamış son kozunu

Bağlarına bahar yeniden gelmiş

Yusuf Kabukçu
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SEKÜYAD DERNEĞİMİZİN
ÖZEL ANLAŞMASI OLAN HASTANELER

Üyelerimizin ve birinci derece yakınları eş, çocuklarının
muayene ve tedavilerinde belirtilen hastanelerimizde

%10 -%20 oranlarında indirim uygulanacaktır. 
Üyelerimizin başvuracakları hastanelerde üye kartını

ibraz etmesi gerekmektedir. 

Altıntop Mh. 837 Sk. Kızılhisar Apt. No:14  Kat: 5 Daire: 9
Merkezefendi/DENİZLİ 0536 475 83 02

Tel&Faks: 0258 241 91 88 | Gsm: 0530 462 92 37 
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Serinhisar’ın
Coğrafî Özellikleri

K
ızılhisar (Serinhisar), Garbi Karaağaç Ovası’nın (coğrafî literatürdeki adı Acıpayam 

Ovası’dır) kuzey-batı   bölümünün batı kesiminde, sırtını Kızılhisar Dağları’na da-

yamış ve kendini dıştan gelecek tehlikelere karşı korumak amacıyla güvenli bir 

bölgede kurulmuştur. Coğrafyada Kızılhisar Dağları olarak adlandırılan bu dağ-

ların çok dik ve çıkışının zor olması nedeniyle bölge halkı tarafından zaman içinde “Yoran 

Dağı” daha sonra ise “Yören Dağı” diye anılmıştır. Kızılhisar, kuzey tarafından Honaz Dağı 

ile çevrilmiş durumdadır. Her ne hikmettense Kızılhisar Dağları ve Honaz Dağı’nın jeolojik 

yapısını oluşturan kayaçların hep dışa bükey olmasından dolayı, Kızılhisar Dağı’nın suyu 

Aydoğdu (Abaz) ile Kızılca’ya; Honaz Dağı’nın suyu da Karaçay bölgesinden Honaz ilçesine 

doğru akmaktadır. Dolayısıyla Serinhisar doğal su kaynakları bakımından fakir bir bölgede 

bulunmaktadır. Su ihtiyacının büyük bir bölümü yer altı sularından karşılanmaktadır. 

Eskiler “su medeniyettir” derlerdi.  Suyun medeniyet olduğu bilinciyle hareket eden 

atalarımız, hayati bir ihtiyaç olduğu düşüncesinden hareketle mahallelere, sokak başları-

na mahalle çeşmeleri ve kaynak sulardan oluşan pınarlar yapmışlardır. Kızılhisar Ovası’nın 

her yerine kuyular açarak insanların ve diğer canlıların ihtiyaçlarını karşılamışlardır.  Hatta 

hacca gidecek kişiler, Hicaz’a gitmeden önce hayır-hasenat olarak mahalleye su indirmiş, 

çeşme yaptırmış ya da Kızılhisar Ovası’na su kuyusu açtırmışlardır: Tongullar Kuyusu, Hacı-

sünnet Kuyusu, Ağa’nın Kuyusu, Karadayı Kuyusu; Arap Mehmetler Suyu, Kabak Suyu, Hacı 

Süleyman Suyu vs.

Serinhisar iklim olarak geçiş iklimine sahiptir. Akdeniz ve karasal iklim özellikleri her 

mevsim hissedilir. Akdeniz ikliminin baskın olduğu dönemlerde yazlar çok sıcak ve kurak; 

kışlar ise serin ve yağışlı geçmektedir. Karasal iklimin baskın olduğu dönemlerde ise sıcak-

lık değerleri mevsim ortalamalarının altında seyretmekte, özellikle kış mevsimi çok soğuk 

Mehmet TONKUL

Coğrafya Öğretmeni

Bölgesel özellikler bir yörenin geleceğini önemli ölçü-

de etkiler. Kısa veya uzun vadeli yöresel kalkınma plan-

lamalarında hem yörenin coğrafî konumu hem de ele 

alınacak diğer planlama birimlerinin özellikleri iyi be-

lirlenmelidir.  
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ve sert geçmektedir. Hatta hava sıcaklığı bazı geceler eksi 20 dereceye kadar düşmekte, kar 

yoğun şekilde yağmaktadır. İklim ve yağış Serinhisar’ı neden bu kadar çok etkilemektedir?  

Tabii ki burada bölgenin coğrafî konumu devreye girmektedir. Su ihtiyacının önemli bir bölü-

mü yer altı sularından karşılandığı için yağış, yağış şekli, yağış miktarı, hatta yağış zamanı çok 

önem arz etmektedir. Çünkü halkın önemli bir bölümü tarım ve hayvancılıkla meşgul olmak-

ta ve dolayısıyla bölgesel yıllık yağışlar tarımsal faaliyetler için büyük önem teşkil etmektedir.     

Serinhisar alan itibariyle Denizli’nin küçük ilçelerinden biri olmasına rağmen ekonomik 

hareketlilik bakımından ilimizin önemli ilçelerindendir. Serinhisar halkının geçim kaynakları-

na baktığımızda, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan bir üretim sektörlerine sahip olduğu-

nu görüyoruz. Serinhisar ilçe merkezinde leblebicilik çok eski tarihlere uzanmasa da özellikle 

son 30 yılda çok hızlı aşama kaydederek Türkiye üretiminin %60-70 oranına ulaşmıştır. Ya-

tağan mahallemiz de Türkiye ekonomisine bıçakçılık sektöründe çok önemli katkılar sağla-

maktadır. Serinhisar ve Yatağan, leblebi ve bıçak üretiminde hammadde olarak kullanılan 

nohut ve çeliğin bir bölümünü ilçe dışından temin etmektedir.

Tarımsal üretimde önceki dönemlerde çok önemli bir konumda bulunan tütün önemini 

zaman içinde kaybederek yerini başka ürünlere bırakmıştır. Özellikle son yıllarda önem ka-

zanmaya başlayan seracılık, ilçemizin değişik bölgelerinde hızla çoğalmaktadır. Tabii ki boz-

kırın temel üretimi olan arpa ve buğday ovalarımızın önemli bir bölümünü kaplamaktadır. 

Öyle anlaşılıyor ki dünyanın bu gidişi ile stratejik ürün kategorisine giren hububat daha da 

önem kazanacaktır. Serinhisar, üretime önem veren bir ilçe konumuna gelmektedir. Kuru 

yemiş olarak tüketilen ayçiçeği üretimi de kayda değer şekilde artmakta olup önümüzdeki 

senelerde yağlık ayçiçeği üretiminin hızla artacağı tahmin edilmektedir.  İlçe merkezi ve ma-

hallelerde badem üretimi yanında hızlı bir şekilde ceviz üretimi de yaygınlaşmaktadır. 

Hayvancılık sektörüne göz attığımızda, Serinhisar’ın artık kabuğunu kırmaya başladığını 

görüyoruz. Daha önceki dönemlerde küçükbaş sürü hayvancılığı yapılırken şimdilerde besi 

hayvancılığı ve çiftlik üretimine ağırlık verildiğini görüyoruz. Yıllar önce Serinhisarlı çobanların 

tamamı, kış mevsiminde Aydın ya da İzmir dağlarına koyunlarını otlatmaya giderken konar-

göçer bir hayat sürüyorlardı. Günümüzde bu konar-göçerlik bir hayli azalmış, göçebe hay-

vancılığın yerini modern hayvancılık almıştır. Büyükbaş hayvancılık da yeni gelişmelere ayak 

uydurmuştur. Şu anda ilçe merkezi ve mahallelerde çok sayıda modern çiftlikler bulunmak-

tadır. Özellikle süt üretiminde, kaliteli süt üretildiği için pek çok ünlü ticarî marka, Serinhisar 

ve çevreden süt toplamaktadır. Önümüzdeki günlerde, hayvancılık alanı olarak belirlenen 

bölgede çalışmalara başlanacaktır.

Serinhisarlı bireyler olarak Serinhisar’a çakılacak her çivide, atılacak her adımda üzerimize 

düşen görev ve fedakarlıktan kaçınmayacağımız güzel günlere doğru gitmek dileğiyle…
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Türkiye’nin 81 ilinin her kö-
şesine dokunmayı başa-
ran Cengizhan Lojistik, 
araç filosuyla Avrupa ve 

Asya’da da Denizli’nin parlayan 
yüzleri arasında yer alıyor. Kurul-
duğu 1975’ten bugüne büyüyerek 
ekonominin önemli bir dişlisi olan 
Cengizhan Lojistik, ulusal ve ulus-
lararası kara taşımacılığında lojis-
tik faaliyetlerine aralıksız devam 
ediyor. Cengizhan Lojistik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Veli Cengiz, 
1958 yılında Acıpayam İlçesinde 
çekilmiş aileye ait kamyon ve ça-
lışanların yer aldığı bugünlere ışık 
tutan tarihi fotoğrafı göz önünden 
ayırmazken, iş hayatında edindiği 
tecrübe, bilgi ve birikimle; başarı-
nın en önemli faktörünü açıkladı. 

Sanayi kenti Denizli; üretimiy-
le, ihracatıyla ülkenin en önemli 

ekonomilerinden birisini oluştu-
ruyor. Tekstil ürünleri, kablo, mer-
mer, işlenmiş tarımsal ürünler 
başta olmak üzere Denizli, dün-
yanın dört bir köşesine ürünleri-
ni ihraç ediyor, ülke ekonomisi-
ne büyük oranda katkı sağlıyor. 
Denizli’de üretimde birçok fab-
rika öne çıkarken, ürünlerin hem 
iç piyasa da hem de uluslararası 
alanda nakliyesini sağlayan dev 
lojistik firmaları da ekonominin 
ana dişlilerini oluşturuyor. 

CENGİZHAN LOJİSTİK 
HER YERDE

Denizli’de öne çıkan lojistik fir-
malarından birisi de; araç filosuyla 
Cengizhan Lojistik. Türkiye’nin 81 
ilinde değmedik yer bırakmayan 
Cengizhan Lojistik, 1975 yılında 
Denizlili iş insanı rahmetli Ethem 
Cengiz tarafından kuruldu. Ethem 

Cengiz’in oğulları; Cengizhan Lo-
jistik Yönetim Kurulu Başkanı Veli 
Cengiz ve Başkan Yardımcısı Ke-
mal Cengiz yönetiminde firma; 
büyümesini sürdürüyor. Başarı 
grafiği oldukça dikkat çeken Cen-
gizhan Lojistik; Türkiye Lojistik Hiz-
metleri, Liman Lojistik Hizmetleri, 
Depolama Lojistik Hizmetleri ve 
Terminli Parsiyel Yük Taşımacılığı 
olmak üzere dört stratejik alanda 
hizmet veriyor. Denizli merkez-
li firma, İstanbul, Bursa, İzmir ve 
Aydın şubeleri ile birlikte faaliyet-
lerine devam ediyor. 2011 Yılı ‘’En 
Hızlı Büyüyen 50 Şirket’’ içinde yer 
almayı başaran Cengizhan Lojis-
tik, eğitime verdiği desteklerle de 
ülkenin geleceğine katkı sağlıyor. 
Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak bir 
projeyi hayata geçiren firma, De-
nizli Atatürk Teknik Endüstri Mes-
lek Lisesinde Lojistik Bölümünün 
kurulması ve hayata geçirilmesini 
sağladı.   Lojistik sektörünün ara 
elaman ihtiyacının karşılanması, 
sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik-
li iş gücünün oluşturulması anla-
mında önemli bir eğitim projesi-
nin hayata geçirilmesine olanak 
sağlayan firma, lojistik sektörünün 
geleceğine de önemli bir katkı 
sunmuş oldu. 

“DOĞRULUĞU MİSYON EDİNDİK”
Cengizhan Lojistik Yönetim 

Kurulu Başkanı Veli Cengiz, Tır fi-
lolarıyla Türkiye’nin her köşesine, 
Asya ve Avrupa’ya kara taşımacı-
lığı hizmeti verdiklerini belirterek, 
şunları söyledi; “Kuruluşumuzdan 
bugüne, rahmetli babamız Et-
hem Cengiz’in açtığı yolda Cen-
gizhan Lojistik olarak koşulsuz 
müşteri memnuniyetini ön plan-

Cengizhan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Veli Cengiz, başarının püf noktasını açıkladı

TÜRKİYE, ASYA VE AVRUPA’DA 
DENİZLİ’NİN YOLLARDAKİ YÜZÜ OLDU

RÖPORTAJ

Cengizhan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Veli Cengiz
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da tutan bir firma olduk. Doğru, 
güvenilir, sözünün eri, sırdaş ve 
müşterileriyle şeffaf ve doğru bilgi 
paylaşımıyla ekonomik çözümler 
üretebilen bir firma olarak hiz-
met vermekteyiz. Firmamız güler 
yüzlülüğü ve doğruluğu misyon 
edinmiştir. Lojistik sektöründe, 
kalite standardını ve sürekliliğini 
sağlayan bir hizmet anlayışıyla, 
müşterilerimize maksimum ve-
rimlilikte hedef kârlılığıyla hizmet 
sunmaktayız. Lojistik sektörünün 
ara elaman, nitelikli elaman ih-
tiyacını karşılayabilmek içinde 
Meslek Lisemizde Lojistik Bölü-
münün kurulmasının yanı sıra, 
Pamukkale Üniversitesi ile imza-
ladığımız protokolle Profesyonel 
Sürücülük Hizmetleri Yükseko-
kulu kurulması çalışmalarımız 
sürüyor. Sektörümüzle ilgilenen, 
meslek olarak yapmak isteyen er-
kek ya da kadın gençlerimizi de 
yetiştirilmek üzere kurumumuza 
davet ediyorum” dedi. 

“ÇOK EĞLENCELİ KEYİFLİ BİR 
SEKTÖR”

 Lojistik sektörünün çok eğ-
lenceli, keyifli bir sektör olduğu-
nu belirten Cengizhan Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Kemal Cengiz ise, “Bu mes-
lek, memleketin her bir köşesinin 

güzelliklerini görme, yaşayabilme 
imkanı veriyor. Türkiye; doğal gü-
zellikleri, insanları, kültürel zen-
ginleriyle cennet vatan. Cengiz-
han Lojistik olarak da ülkemizde 
gitmediğimiz, değmediğimiz bir 
nokta yok. Doğudan-batıya her 
bir ilimizin, ilçemizin, beldemizin, 
köyümüzün ayrı ayrı güzellikleri-
ni bu meslek içinde görme şan-
sımız oluyor. Türkiye’nin her bir 
köşesinin kendisine has lezzetle-
rini tatma imkanı da ayrı bir ar-
tısı.   Bugün bu coğrafyadaysanız 
yarın başka bir coğrafyanın gü-
zelliği içindesiniz. Çalışanlar için 
geliri iyi olan bir sektör olduğu 
gibi ekonomik kazancın dışında 
birçok artısı da var.   Lojistik sek-
törü rahat ve konforu da sunuyor. 
TIR’lar otomatik vites, klimalı, we-
bastolu. Ne sıcağı ne de soğuğun 
etkisini yaşamazsınız. Yorulma-
dan yola devam edersiniz. Yatağı 
içinde. 5 yıldızlı otel konforunda 
dinlenme imkanı sunuyor. Buz-
dolabı var, mutfak olarak kullana-
cağınız bölmeniz bile var. Şoför 
istediği yemeği yapma imkanına 
sahip” dedi. 

BAŞARININ PÜF NOKTASINI 
AÇIKLADI

Aile olarak 3 kuşaktır lojis-
tik sektörünün içinde oldukları-

nı belirten Cengiz, 1958 yılında 
Denizli’nin Acıpayam İlçesinde 
çekilmiş, aileye ait kamyon ve 
çalışanlarının yer aldığı fotoğrafı 
çalışma ofisinde başucunda ser-
giliyor. Bu fotoğrafın her daim 
kendisine huzur verdiğini belir-
ten Cengiz, bugünün başarısı-
nın geçmişten geldiğini belirti-
yor. Başarının püf noktasının ise, 
azimle çalışmak olduğunun altını 
çizen Cengiz, “Aile büyüklerimiz-
den de gördüğümüz en önemli 
şey çalışmak. Ben 6 yaşında il-
kokula başlamamla eş zaman-
lı olarak kendimi araç üzerinde 
buldum. Hayat boyu çalışma ha-
yatının içinde oldum. Baba mes-
leğimiz hayatımıza yön ve şekil 
de verdi. İlkokuldan itibaren hem 
okul hem iş paralel olarak git-
ti. Yokluğu da varlığı da gördük 
çok şükür. Çalışmayla mutlulu-
ğu elde ettiğimizi düşünüyorum. 
Edindiğim tecrübeye göre başa-
rının en önemli faktörü, unsuru 
da, çalışmak, çalışmak, çalışmak… 
Hayatımızın hiçbir evresinde 
üretmeden, çalışmadan başarıyı 
sağlayamayız. Atalarımızın dedi-
ği gibi, ‘Çalışan demir ışıldar.’ Bir-
de paylaşmanın gerçekten öne-
mi yadsınamaz. Hangi durumda 
olursak olalım paylaşarak, gelişir 
ve büyürüz” dedi.
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KÜLTÜR-SANAT
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Bazen meramımızı anlatmakta güçlük çekeriz 
veya anlatmasına anlatırız da seçtiğimiz ke-
limeler yetersiz kalır. Öyle ki gönlümüzden 
geçenler başı dumanlı yüce dağdır da ağzı-

mızdan çıkanlar bir küçük tepeciktir. Böyle durumlarda 
benzetme ve yakıştırmalar bir imdat kapısıdır. Benzet-
melerle ete kemiğe bürünen duygularımız, dertlerimiz, 
arzumuz hem çok daha etkili ve güçlü hem de çok daha 
güzel bir şekilde dile gelir.

Bir adam düşünün:
“Şişman” az geliyorsa tarife ya “bi göz dam gibi”dir 

ya da “saman ballesi gibi” deriz. Hele bir de iri yarı, boy-
lu boslu ama korkutucu bir yanı varsa artık ona “zebellah 
gibi” denir. Ya zayıf, kuru, ufak tefek ise? O zaman da 
“sürüntü gibi” kalmıştır ya da “sekeԀ ōlā gibi”dir.

Ağır, oturaklı, yerinden kolay kolay kalkmaz ise 
“dibeɡ daşı gibi”, bir köşede hareketsiz ve faydasızca 
oturuyorsa “ocaɡ bardā gibi” oturur ama birkaç kişi bir 
araya gelip yan yana oturmuşsa illa ki “Gızılassa bardā 
gibi dizilmiş”lerdir.

Saldırgan bir meşrebi varsa “guduz köpeɡ gibi”, ka-
badayı veya külhanbeyi tavırları varsa “efe gibi”, sağlık-
lı, dinç ve heybetli ise “dibciɡ gibi”, kışın ince ve kısa 
kollu giyinerek geziyorsa “zebil buzāsı gibi”dir.

Toprağı yararak çıkardığı su yüz güldürecek kadar 
“gür” ise “bacaɡ gibi” kalın, akşama kadar kazma kü-
rek sallayan eller kuruyup çatlamışsa “geven gibi” sert, 
terini silmek için boynuna doladığı mendili çok kirlen-
mişse “yağır gibi” kirlidir. Gün boyu “ıscañ bârında” 
orak sallarken yanmışsa “ocaɡ bardā gibi” kararmıştır.

Evlilik çağında bir güzel kız düşünün:
Çoktandır gözünüze kestirmiş, oğlunuza yakıştır-

mış ve onu oğlunuzla nikah masasında hayal etmişsiniz. 
Böyle bir güzele “güzel” demek hafif kalmaz mı? Bu 
kızcağız bunu duysa alınmaz mı? Öyleyse o güzel kıza 
“galem gibi”, beyaz tenli, etine dolgun bir güzelliği var-
sa “maya gibi” diyeceksiniz.  Kızımız minyon suratlı ise 
“gaşıɡ gibi”, uzun boylu, endamlı ise “zelvi gibi”dir.

Bu hanım kızımızın hayali “gutu gulesi gibi” dar ve 
küçük bir ev ve “top tānam!” diye el üstünde hoplatarak 
“gara börülce bu ya!” diye sırtını pışpışlayarak “naha 
kümüɡ!” diye burnunu sıktırarak veya “naha çikin!” 
diye suratına yalandan tükürüp sahte şaplaklar atarak se-
veceği yavrularıdır. 

Ha unutmadan, şeherde “pusaԀ gȫmeye gi’meɡ” 
yani düğün alışverişi yapmak niyetindeyseniz kızımız 
“gıddiri gibi” eğreti duran, vücuda tam oturmayan, “hül-
dürün gibi” ince ve delikli ve “holuz gibi” çok geniş 
elbiseleri sevmez. Aksine “davâ gecesi”nde “ciğē gibi” 
koyu kırmızı bir elbiseye hiç hayır demez.

Kızımız maharetlidir de: Yoğurt çalar “galıp gibi” 
kıvamlı, pek, yaprak sarar “galem gibi” ince ve düzgün, 
ev ekmeği tavlar “marıl gibi” “yumuşacık”. 

Portakalın “şekē gibi” tatlısını, çayın “şerbeԀ gibi” 
tatlısını, eriğin “goruɡ gibi” “çok ekşisini, pirinç çorba-
sının “şarap gibi” “ekşisini sever ama bir kusuru var ki 
çorbası “zehir gibi” tuz yüküdür her zaman.

 Bir oğlancağız düşünün:
“Sibeɡ gibi” sivri kafası, kesmeye üşenilmiş de içine 

toz toprak dolmuş “çapa gibi” uzun tırnakları, gülünce 
hemen ‘ben buradayım’ diyen “garıg çapa gibi” uzun 
ve büyük ön dişleri ve “yaba gibi” kocaman ve geniş 
elleri…

Bu oğlan gözü açık ve uyanık ise “çam şeytanı 
gibi”dir. Ele avuca sığmaz, durduğu yerde durmayan, 
kâh dam başına kâh ağaç tepelerine çıkan bir yapısı var-
sa “dağ davarı gibi”dir. Hele hele anne ve babasının ayrı 
olması yüzünden veya iş miş gibi başka sebeplerle iki 
farklı evde barınıyor ise “iki ev köpē gibi” olmuştur.

Geçmiş dönemin –bazıları bugün de devam ediyor- 
meslekleri, kullanılan eşyaları, yemekleri, yaşam biçimi 
vb.den izler taşıyan, hasılı topyekûn bir kültürü özünde 
sindirmiş bu söz zenginliğimizi derlemek, canlandırmak 
ve geleceğe miras bırakmak adına meraklılarıyla paylaş-
mak isterdim.                                                                               

GIZILLASSACA
-Kızılhisar’da Kullanılan
Bazı Benzetmeler ve Yakıştırmalar-

Osman BURÇAK
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Türkçe Öğretmeni
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Tekstil, mermer ve kab-
lo üretimiyle ihracatta 
önemli bir paya sahip olan 
Denizli, işlenmiş ürün ihra-

catında da söz sahibi konumun-
da. Öyle ki, Denizli’den sarı leb-
lebi, çekirdek başta olmak üzere 
dünyanın dört bir köşesine çerez 
ihracatı gerçekleştiriliyor. 

Sektörde 16 bin metre alan 
üzerine kurulu ve binlerce ton 
ürün işleme kapasiteli fabrikasıy-
la Çal İlçesinde faaliyet gösteren 
Biriz Kuruyemiş; Asya, Avrupa ve 
Kuzey Afrika olmak üzere 3 kıtaya 
Denizli’den ihracat yapıyor.  Baba 
mesleğine devam eden hem üre-
timde hem de ihracatta önemli 
bir başarıya imza atan Biriz Ku-
ruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamza Çolak, sektörde firma ola-
rak büyümeyi sürdürüyor. 

ÇAL’DA DEV FABRİKA
Biriz Kuruyemiş’in temelle-

ri 2007 yılında Denizli’nin Serin-
hisar İlçesinde iş insanı Hamza 
Çolak tarafından atıldı. 1974’de 
babası Mustafa Çolak’ın başlat-

tığı leblebi üretimi yolculuğunu 
2. kuşak olarak sürdüren Ham-
za Çolak, kuruyemiş sektöründe 
önemli bir marka olmayı başardı. 

Serinhisar’ın ardından 2010 
yılında ise Denizli’nin Merkeze-
fendi İlçesi Bozburun Mahallesin-
de 3 bin 500 metrekarelik alana 
kurulu fabrikasında yıllık 10 bin 
ton kapasiteli leblebi üretimi ve 
satışıyla büyümesini sürdürdü. 

Sektörde önemli bir aktör ha-
line gelen Biriz Kuruyemiş, ihra-
catta elde ettiği başarıyla da öne 

çıkmayı başardı. İş İnsanı Hamza 
Çolak, hem üretim hem de ihra-
cat taleplerine yetişmek için bü-
yümeyi sürdürdü. 

Çolak, çerezlik ayçiçeğiyle ün-
lü Denizli’nin; Çal, Baklan ve Çivril 
Ovasından ürünlere daha etkin 
ulaşmak, zaman tasarrufu ve üre-
tim kalitesini artırmak, çiftçinin 
ve üreticinin yanında olmak için 
önemli bir yatırıma daha imza at-
tı. 

Üretim kapasitesiyle ihracat 
taleplerine yetişmek için İş İnsanı 

Biriz Kuruyemiş 3 Kıtaya Denizli’nin 
Leblebi ve Çekirdeğini Ulaştırıyor
Denizli’de kuruyemiş sektöründeki potansiyeliyle dikkat çeken Biriz Kuruyemiş, Asya, 
Avrupa ve Kuzey Afrika olmak üzere 3 kıtaya Denizli’den ihracat gerçekleştiriyor. Leblebi 
ve çekirdek işleme kapasitesiyle sektörün önemli bir aktörü olan ve 6 defa DENİB İhracatın 
Yıldızları ödülü alan Biriz Kuruyemiş, iş insanı Hamza Çolak önderliğinde Çal İlçesinde dev 
tesisinde üretimini aralıksız sürdürüyor. 

HABER



Çolak, Çal İlçesinin Denizler Ma-
hallesi Hürriyet Caddesinde 2013 
yılında yıllık 20 bin ton kapasiteli 
ay çekirdeği eleme ve paketleme 
tesisini kurarak yeni bir dönemi 
başlattı. Firma; 16 bin metreka-
re alan üzerine kurulu 3 bin 500 
metrekaresi kapalı 5 bin metre-
kare fabrika alanıyla da üretimi 
üst noktaya çıkarmayı başardı. 

Teknolojinin son imkânları 
kullanılarak donatılan tesiste; hij-
yenik ve sağlıklı koşullarda, ulus-
lararası gıda yönetmeliklerine uy-
gun olarak her türlü test, analiz 
ve kontrol yöntemleriyle üretim 
gerçekleştiriliyor. Binlerce ton 
leblebi ve çekirdek işleme ka-
pasitesiyle de firmanın merkezi 
Çal’da hizmet vermeye başladı. 

İHRACATTA DEV ATILIM
Özellikle Çolak’ın oğulları 

Mustafa ve Fatih Çolak’ta 3. kuşak 
olarak fabrikada üretime katılma-
sıyla Biriz Kuruyemiş, iç piyasada 
elde ettiği başarının ardından ih-
racatta dev bir başarıya ulaştı.

Güçlü birliktelik sayesinde Bi-
riz Kuruyemiş, kapasitesinin nere-
deyse tamamını ihracata yönlen-
dirmeyi başararak, Çal İlçesinden 
dünyanın 3 kıtasına ürün ihracatı 
gerçekleştiriyor. Firma; Balkan-
lar, Avrupa, Rusya Federasyonu, 
Kuzey Afrika ve Asya’da ihracat-
ta öne çıkıyor. Biriz Kuruyemiş; 
Tunus, Cezayir, Fas, Bulgaristan, 
Romanya, Makedonya, Polonya, 
Moldova, Almanya, Litvanya, İsra-

il, Mısır, Ürdün ve Rusya başta ol-
mak üzere onlarca ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor. Denizli İhracatçı-
lar Birliği (DENİB) tarafından her 
yıl düzenlenen ve ihracatta başa-
rılı firmaların ödüllendirildiği ‘İh-
racatın Yıldızları’ ödül töreninde 
Biriz Kuruyemiş 6 kez ödül almayı 
da başardı. 

“DENİZLİ’NİN LEZZETİNİ DÜNYA-
YA TAŞIYORUZ”

Biriz Kuruyemiş Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hamza Çolak, hem 
ihracatta hem de üretimde bü-
yümeyi sürdüreceklerini belirte-
rek şunları söyledi, “Denizli leb-
lebinin, çerezlik ay çekirdeğin 
merkezi. Yıllardır bin bir emek ve 
gayretle, gece-gündüz durmak-
sızın ‘Biriz’ markasını sarı leblebi 
ve çekirdek başta olmak üzere 
önemli bir noktaya getirmeyi ba-
şardık. Denizli’nin bu lezzetlerini 
onlarca ülkeye, 3 kıtaya ulaştırma-
nın haklı gururu ve mutluluğunu 
yaşıyorum. Hem ülke hem de De-
nizli ekonomisine artı değer kat-
manın ayrıca huzuru içindeyim. 
Büyümeye, ürütmeye devam 
edeceğiz. Ülkemizin, Denizli’mi-
zin ismini daha fazla ülkeye Biriz 
markasıyla ulaştırmanın gayre-
ti içinde olacağız. Hem çekirdek 
hem de nohut üreticisi çiftçimi-
zin yanında olmaya da devam 
edeceğiz.”
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SEKÜYAD Yönetim Kurulu, derneğe katkılarından dolayı Hamza Çolak'ı yerinde ziyaret ederek 
plaket takdim etti.
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Aslen Edirneli Cesri Mustafa Paşa’nın torunu olup İstanbul’da siyasi bir 
suç işlemesinden dolayı sürgün edilmiş ve Kızılhisar’da yerleşmiş olan Mü-
min Ağa, öteden beri kendileriyle siyasi münasebette bulunan Tavaslıoğlu 
Osman Ağa’nın bir cemile olmak üzere hediye ettiği Uçarı ve Çorum çiftlik-
leriyle bilahare Ispartalı Hacı Ali Ağa’dan satın aldığı Gedikliçitfliği’nin sahi-
bidir.

Topraksız halka, çiftliklerinde oturacak ev, işleyeceği kadar tarla, çift hay-
vanı ve tohum vererek geniş ölçüde çiftçilik yaptıran Mümin Ağa servet ve 
nüfuz sahibi bir Bey olmakla beraber ilk zamanlarda halka karşı gösterdiği 
mürüvvet, merhamet, yardım ve ihsanı sayesinde herkesin teveccüh ve say-
gısını kazanmış yüksek bir şahsiyet olarak anılmaktadır. (Doğumu:1210/1794) 

Vefatı 1281/1865’den önce Çorumçiftliği’ni oğlu Hacı Ahmet ve Hacı Mehmed Ağa’lara, Uçarıçiftliği’ni 
Hacı Hüseyin Ağa ve Halil Bey’e, Gedikliçiftliği’ni Mustafa Bey’e vermiş, damadlarından Hafız Ağa’yı Uçarı’da, 
Küçük Halil Beyi de Gedikli’de yerleştirmiştir. Uçarıçiftliği 10.000, Çorum 3.500, Gedikli 4.200 dönüm saban-
gir gayrı sabangir araziye maliktir. Çorum ve Uçarı bataklıkları da bu araziye dahildir. 

MÜMİN AĞA OĞULLARI VE TORUNLARI 

Mümin Ağa oğullarından Halil Bey İdare Meclisi ve Mustafa Bey de mahkemede uzun zaman azalık 
yapmışlardır. Büyük Halil Beyoğlu Mümin Ağa da her hususta dedesini temsil eden bir karektere sahip bu-
lunmaktadır. 

KARAOSMANLAR 
Sapaca Çiftliği’nin sahibi olan Kara Osman Ağa’nın oğlu İsmail’in müderrislik meslekine intisap etme-

siyle kısa bir zaman zarfında Karaosmanlar lakabı İsmailefendiler’e çevrilmiş, bilahere torunlarından biri-
sine cedlerinin adı verilmek suretiyle Karaosmanlar soyadı yeniden canlanmıştır. Eski bir çiftlik ağası olan 
Kara Osman’ın vefatını müteakip çiftliği satılmış, Mümin Ağaoğullarıyla aralarında doğan rekabet yüzünden 
oğulları muhtelif yerlere dağılmış ve bunlardan birinin Adalar Denizi’ndeki Eğriboz adasında yerlemiş ol-
duğu tevatür edilmektedir. Kızılhisar’da bulunmakta olan Karaosmanoğulları, halen dedelerinden kalan 
hanedanlık vasfını tanımakta ve odalarına gelen misafirleri konuklamaktadırlar. Ticaret ve çiftçilikle iştigal 

KIZILHİSAR’DA
MARUF AİLELER

Ahmed Ağa
(1252/1836) 

Hacı Mehmed
(1257/1841) Süruri (1276/1860), Hacı Yahya (1280/1864), Ali (1296/1880), Kamil (1299/1883)

Hacı Hüseyin
(1261/1845)

Cemal (1300/1884), Şevket (1304/1888), Şükrü (1309/1893)

Mustafa Bey
(1265/1849) 

Rıza (1298/1882)

Halil Bey
(1269/1853)

Mümin (1289/1873), Torunu Hamza (1300/1884)

Hafız Ağa
(1272/1856)

Hüsnü (1299/1883), Mümin (1304/1888), Faik (1308/1892)

Küçük Halil Bey Asım (1303/1887)

Nuri Bey (1278/1862), Mümin (1292/1876), Hamza (1298/1882), Hamid (1300/1884)

ARŞİVDEN
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eden Hacı Şemsi, Kara Osman’ın bugünkü çocukları sülalelerinin asaletini korumakta, birlik çalışma ve ka-
zanmada emsallarına birer imtisal numunesi olmaktadırlar. 

HACIİNCE AİLESİ VE NALBANDLIK SANATI 

Kızılhisar’ın ilk nalbandı Kara Mehmed Ağa, sanatında gösterdiği maharet sayesinde büyük bir şöhret 
kazanmıştır. Oğlu Hacı İnce Ali nalbandlık bölgesini genişletmiştir. Babalarının yolunda yürüyen oğulları 
Mustafa, Hacı Mehmed, Hacı Osman, Ömer ve Halil ustalar da aynı sanat üzerinde durarak kazandıkları 
varlıklarıyla dedelerinden intikal eden hanedanlıklarını daha geniş bir şekilde yaşatmışlardır. Torunları Ali 
Çavuş, Şükrü ve Mustafa da bu sanata yapışmışlar, yalnız Hacı Mehmedoğlu Mehmed Emin ticarete ve Ah-
med Ali de öğretmenlik mesleğine atılmışlardır. Gerek bütün kazaya şamil sanatları ve gerekse odalarına 
gelen yolculara hürmet ve ikramlarıyla büyük kadir ve itibar sahibi olmuşlardır. Aynı sanatı edinmiş Gebeş 
Hacı İbrahim ve kardeli Ahmed de ustalıklarıyla meşhurdur. 

ÇOBANLAR 

Çobanlıkla iştigal eden Ali Başoğlu’nun bugünkü torunları ve onlardan örnek alarak çobanlığı meslek 
edinen Gemioğlu Mehmed Ali, Kösecioğulları, Hacı Ahmedoğulları, Terlik İlyasoğulları, Palle Hasanoğul-
ları, Beyoğulları, Kureyşoğulları, Karaveliler çocukları, Kocabaş ve Koyunoğulları gibi büyük sürü sahipleri, 
Kızılhisar’da koyunların tutunmasına, üreme ve çoğalmasına hizmet etmişlerdir. Halen 30-35 bin arasında 
koyun beslemektedir. 

Yaz mevsimlerinde Honazdağı’nın Söğüt, Kavak, Kılınç ve Koru yaylalarıyla Yören dağının Üçkuyu böl-
gesinde otlatılmakta olan sürüler, kış mevsimlerinde Aydın ve Söke ovasına sevkedilmekte ve “Çiftci isen 
nadası üçle, çoban isen sahilde kışla” atasözünün icaplarına uymakta, mevaşilerinin sıhhatlarını korumakta, 
erken aldıkları kuzularını da turfanda fiatla satmaktadırlar. 

Bu usüle riayet etmeyen diğer köylerimizdeki koyun sürüsü sahipleri, bilhassa kışın şiddetli ve fırtınalı 
devresi olan Şubat ve Mart aylarına rastlıyan döl (kuzulama) zamanında soğukların ve ani fırtınaların tesiriyle 
fazlaca telefat vermekte olduklarından, zarar ve ziyandan kurtulmaları için, sürülerinin kışın sahil boylarına 
gönderilme yolunda Kızılhisar çobanlarının kılağuzluk yapmaları ve uyartıda bulunmaları hemşerilik namı-
na şayanı arzudur. 

DEMİRCİLER

Çiftçinin kullandığı karabasan demiri ile kazana, kürek, bel, çapa, keser, tahra ve satır gibi işçi ve yarıyan 
aletler Kızılhisar’da Demirci Kölebeşoğulları, Ömeroğulları, Dabioğulları tarafından imal edilmektedir. İnşaat 
için kullanılan başlı çivi ve diğer demir ve çelik malzeme bu sanatkarlar tarafından hazırlanmakta ve kazanın 
bütün köylerinde satılmaktadır. Kızılhisar saban demirleri reçberler arasında büyük bir şöhret kazanmıştır. 

DEVECİLER

Kazamızda halen nakil vasıtası olarak kullanılan deve katarları, süslü semerleri, tunç çanlarıyla Kızılhisar 
sokaklarını çınlatmakta ve şekillendirmektedir. Başda Ekiz Hacı İbrahim Ağa ve oğulları Ekiz Ali, Mustafa 
ve Ömer Ağa’lar olmak üzere Baldıroğulları, Sultatoğulları, Şetimoğulları, Kabayufkaoğulları, Sinanoğulları, 
Uzunahmedoğulları gibi savranlar, sahip oldukları tülü veya yoz develerini 10-12 sayıda sıralanan katarlarıyla 
taşıdıkları yerli mal ve metahları Denizli, Aydın, Ödemiş, İzmir ve Antalya’ya götürüp satmakta ve oralardan 
alıp getirdikleri giyim ve yiyim maddeleriyle pazarlarda bolluk yaratmaktadırlar. 

Arasıra yapılan deve güreşleri, savranlar arasında rekabet doğurmakta ve en gürbüz tülü, maya veya çift 
hörküçlü hecin develeri beslenmekte ve kızgın tülülerin köpük saçarak havaya doğru toykuruşları sahipleri-
nin göğsünü kabartmaktadır. Üstünlük derecesiyle övünmek için yapılan deve güreşlerinin seyrine doyum 
olmaz. 

Kaynak:
Acıpayam Eseri, Garbikaraağaç Halkının Asırlık Tarihçesi ve Köylerimize Serpilen Maarif Işığının Temeli Yüreğilde Na-

sıl Kuruldu, Yazan Yüreğil Muallimi: Ali Vehbi Aykota (1331), Baskı Tarihi:31.08.2017, Acıpayam Belediyesi Kültür Hizmeti, 
Sayfa134, 135,136  
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ÖĞRECİLERİMİZİN KALEMİNDEN

Ayşe Gül Tahmaz
Serinhisar Anadolu Lisesi 11-B

Osman Ekiz
Serinhisar Anadolu Lisesi 11-C





0258 591 23 60          info@genckuruyemis.com
Fabrika: Küçük Sanayi Sitesi 6. Blok No:8/9 Serinhisar / Denizli

Perakende: Saltak Cad. Bayramyeri Akbank üstü Merkezefendi/Denizli



0258 591 23 60          info@genckuruyemis.com
Fabrika: Küçük Sanayi Sitesi 6. Blok No:8/9 Serinhisar / Denizli

Perakende: Saltak Cad. Bayramyeri Akbank üstü Merkezefendi/Denizli



SERİNHİSARLILAR
KÜLTÜR YARDIMLAŞMA ve
DAYANIŞMA DERNEĞİ

50

Derneğimizin Yeni Başkanı
İbrahim Gebeş oldu

Serinhisarlılar Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği’nde (SEKÜYAD) 
nöbet değişimi.

Derneğimizin yapılan ge-
nel kurul toplantısı son-
rası Nizamettin Ekiz 

başkanlığı İbrahim Gebeş’e 
devretti. Yapılan yeni seçimin 
ardından SEKÜYAD’ın yeni yö-
netim kurulu İbrahim Gebeş 
başkanlığında, Ramazan Savur-
muş, Yusuf Kabukçu, Müjgan 
Er, İsmail Büber ve Naciye Deri-
ci Koçlu’dan oluştu.

Yedek yönetim kurulu üye-
liklerine ise Ramazan Çelik, 
Mehmet Yerebakan, Mehmet 
Bardakçı, Osman Öksüz, Kemal 
Ekiz, Mustafa Kabukçu ve Hüse-
yin Çillik getirildi.

HABER
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Çiçeği burnunda baş-
kan İbrahim Gebeş, Serin-
hisarlılar arasında birlik ve 
beraberliği güçlendirme 
amacında olduklarını kay-
dederek, Serinhisar’ı en iyi 
bir şekilde temsil edebilmek 
için mücadele edeceklerini 
kaydetti. Ayrıca Gebeş açık-
lamalarında şu ifadelere yer 
verdi; “Serinhisarlılar Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneğimizin (SEKÜYAD) 
20 Şubat 2022 Pazar günü 
yapılan genel kurulumuza 
değerli zamanlarından ayı-
rarak toplantımıza katılan 
üyelerimize teşekkür ederiz. 
Her geçen gün gücüne güç 
katan derneğimiz bu defa 
seçime yepyeni bir listeyle 
gidilmiş olup, kurullara se-
çilen üyelerimize çalışma-
larında başarılar diler, der-
neğimiz ve Serinhisarımız 
için hayırlı olmasını dilerim. 
Derneğimizin her yıl bir ön-
ceki yıldan daha başarılı 
olması için tüm kurulları-
mızla birlikte en iyi şekilde 
çalışacağımızı, her çalışma-
mızın önceliği “Serinhisar” 
olacağının bilinmesini iste-
rim. Serinhisarlılar Derneği 
tüm Serinhisarlıların derne-
ğidir.” dedi. 
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Serinhisarlılar Kültür Yar-
dımlaşma ve Dayanışma 
Derneğimizin Olağan 
Genel kurulunda seçilen 

asil ve yedek üyelerimizle birlik-
te toplam 42 kişilik kurullar top-
lantısı yapılmıştır. Serinhisar İlçe 
Kaymakamımız Osman Altın ve 
Serinhisar Belediye Başkanımız 
Hüseyin Gemi ile birlikte Der-
nek binamızda bir araya gelen 
Yönetim Kurulu, Danışma kuru-
lu, Denetleme Kurulu, Kadınlar 
Kurulu ve Spor Kurulu üyeleri 
birbirleriyle tanışmasından son-
ra seçildikleri bu dönem içinde 
Derneğimizin daha başarılı ve 
etkin çalışabilmesi için görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

Ayrıca Serinhisar’da müze 
evi projesi ile ilgili konularda ele 
alınarak en kısa zamanda müze 
evi yapılacak yerin belirlenmesi 
ile beraber ilgili bakanlıklarla da 
temasa geçilmesini görüşün-

SEKÜYAD’da Kurullar
Toplantısı Gerçekleştirildi

HABER
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de birleşildi. Serinhisarımızın daha 
ileriye gitmesi adına çalışmalarını 
sürdüren dernek yönetimi ve ku-
rullarımız bu bağlamda yapılacak 
müze evi projesinde de herhangi 
bir görevi de seve seve üstlenecek-
tir.

Kurullar toplantısı ile ilgili açık-
lama yapan Seküyad Başkanı İbra-
him Gebeş şu ifadelere yer verdi; 
“Sayın Kaymakamımız ve Belediye 
Başkanımızın katılımlarıyla 3 saat 
süren önemli bir istişare toplantı-
sını gerçekleştirdik. Serinhisarımız 
için çok önemli görüşlerin payla-
şıldığı toplantıya katılanlar tarafın-
dan da çok olumlu geçmiş olup, 
tekrarının yapılması temennisiy-
le sona ermiştir. İnşallah toplan-
tıda görüşülen konuların en kısa 
zamanda gerçekleşmesi umudu 
ile başta Kaymakamımız Osman 
Altın’a ve Belediye Başkanımız Hü-
seyin Gemi olmak üzere tüm kurul 
üyelerimize teşekkür ederiz.” dedi. 
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Serinhisar’da Anneler Günü'ne
Özel Muhteşem Konser

Serinhisarlılar Kültür Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği (SEKÜYAD) ve 
Serinhisar Belediyesi, Anneler Gü-

nü dolayısıyla, birlikte konser düzenledi.  
Serinhisar’da ilk defa Anneler Günü konseri 
düzenlendi. 30 kişilik dev ekibiyle Anadolu 
Kadınları Türk Halk Müziği Topluluğunun 
verdiği muhteşem konserde, katılımcılar 
unutulmaz müzik dolu bir akşam yaşadı.

KÜLTÜR-SANAT
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Serinhisar Gençlik ve Kültür 
Merkezinde gerçekleşen Anneler 
Günü Konserine, Serinhisar Bele-
diye Başkanı Hüseyin Gemi, Serin-
hisarlılar Kültür Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Başkanı İbra-
him Gebeş, Serinhisarlılar, çevre 
mahalle ve ilçelerden çok sayıda 
vatandaş katıldı. Serinhisarlılar 
Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği (SEKÜYAD) ve Serinhisar 
Belediyesi’nin ortaklaşa düzen-
lediği konsere ilgi de büyük oldu. 
Anadolu Kadınları Türk Halk Müzi-
ği Topluluğu üyeleri Koro Şefi Kad-
riye Kaymak yönetiminde, halk 
müziğinin sevilen şarkı ve türküle-
rini anneler için seslendirdi. Ayrıca 
program konuğu olarak TRT’de 
program yapan müzisyen Mahsur 
Kaymak’ta geceye renk kattı. Muh-
teşem konserde Koro, katılımcı-
ların kulaklarının pasını silerken, 
geceyi müzikle doldurdu. Katılım-
cıların unutulmaz bir gece yaşadı-
ğı konserde koro, ayakta alkışlandı.
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2012 yılından bu yana 
devam eden “Ge-

leneksel Pilav Günü Etkinliği” 
Serinhisar Çamlık Park’ta yapıl-
dı. 9. su yapılan pilav günü et-
kinliği geçmiş senelere oranla 
büyük bir katılımla gerçekleş-
ti. Kaymakamlık, Belediye Baş-
kanlığı, partilerin ilçe başkan-
ları, muhtarlar, okul müdürleri, 
sivil toplum örgütleri ve hayat-
ta kalan 1970 yılı efsane Kızıl-
hisar Futbol Takımı oyuncuları 
Osman Tahtacı, M. Emin Turan, 
Hasan Özkan, Cemal Şentürk, 
Gündüz Benlioğlu, Nuri Elbe-

yi, Ali Atik (Eczacı), İsmet Ka-
rabuğa, Bayram Özkan, İsma-
il Çetinkaya ve İbrahim Gebeş 
katılımları ile pilav gününü da-
ha da anlamlı bir hale getirdi. 
Ayrıca aynı gün Kızılhisar Yerel 
Eylem Gurubu Derneği’nin dü-
zenlediği Doğa Yürüyüşü’nden 
150 kişilik grupta etkinliğe ka-
tıldı. Pilav günümüze Serin-
hisar içinde ve dışında oturan 
Serinhisarlı hemşehrilerimizin 
etkinlik süresince hasret gider-
meleri, uzun sohbet etmeleri, 
kaynaşmaları hepimizi derin-
den mutlu etmiştir. Pilav gü-

SEKÜYAD 9. Pilav Günü'nde
Üyeleri ile Serinhisar’da Buluştu

ETKİLİKLERİMİZ
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nünde Serinhisarımızın önde ge-
len cami imam hatipleri (Deveci 
Havus) H.Hüseyin Alabaş ve Adil 
Ergün tarafından Kuran-ı Kerim 
okunup hayatını kaybeden yakın-
larımız için dua etmişlerdir. 

Etkinliğimize katılan hem-
şehrilerimizi SEKUYAD Yönetim 
Kurulu Üyeleri tek tek karşılayıp 
birebir ilgilendi. Katılım sağlayan 
misafirlerimize Seküyad’ın Yeni 
Yönetim Kurulu tanıtılmıştır. Et-
kinlikte Yönetim Kurulu üyesi Yu-
suf Kabukçu Kızılhisar ile Pınarcık 
Çeşmesi şiirini seslendirmiş, ön-
ceki dönem dernek başkanı Ni-
zamettin Ekiz ile bazı kurum baş-
kanları pilav günü ilgili görüşlerini 
belirtmişlerdir. Pilav gününde ko-

nuşan SEKUYAD Dernek Başkanı 
İbrahim Gebeş ise şu ifadelere yer 
vermiştir. “Bu etkinliğimizin asıl 
amacı sizinle buluşmak, kaynaş-
mak, sevgi ve kardeşlik bağları-
mızın güçlenmesini sağlamaktır. 
Biz istiyoruz ki bu etkinliğimizin 
katılımını daha çok arttıralım, et-
kinliğimizin içinde başka bir et-
kinlikte olsun, bir folklor ekibi-
miz, tiyatro ekibimiz olsun ayrıca 
Serinhisar’da ki okullarda her-
hangi bir konuda dereceye giren 
başarılı öğrencilerimizi pilav gü-
nümüzde ödüllendirelim, hediye 
verelim. Bu şekilde daha başarılı 
öğrenciler yetiştirmiş oluruz. Pi-
lav günümüze katılanların her bir 
hemşehrimize teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca Pilav günümüze katkı 

veren Onursal Başkanımız Ertuğ-
rul Ekiz, Hakkı Öksüz ve Ali Büber 
hayırseverlerimize de buluşma-
mızın gerçekleşmesinde verdikle-
ri destekten dolayı ayrıca teşekkür 
eder, yapmış oldukları hayırlarının 
kabul olmasını diliyorum. Kardeş-
lik, birlik, beraberlik duygularımız 
bu organizasyonda daha da pe-
kiştiğine inanıyorum.” dedi. 



SERİNHİSARLILAR
KÜLTÜR YARDIMLAŞMA ve
DAYANIŞMA DERNEĞİ

58

Serinhisarlılar Kültür Yar-
dımlaşma ve Dayanışma 
Derneği (SEKÜYAD) Yö-
netim Kurulu Üyesi Yusuf 

Kabukçu’nun hazırlayıp sunduğu 
programda Seküyad dernek faa-
liyetleri anlatıldı. Canlı yayınlanan 
programda Seküyad Başkanı İbra-
him Gebeş dernek faaliyetlerini an-
lattı. 1997 yılında kurulan derneğin 
bugün 500 üye sayısına ulaştığını, 
dernek yerlerinin kendilerine ait ol-
duğunu ve 90 üzerinde üniversite 
öğrencisine burs verdiklerini belirti. 

Ayrıca Başkan Gebeş şu ifade-
lere yer verdi. “25 yıl önce kurulan 
derneğimiz oldukça yol kat etti. Ku-
rucularımız Nuri Aydoğmuş, Yılmaz 
Kabayuka, Osman Aydoğmuş, Mus-
tafa Karakamçı’yı rahmetle anıyo-
rum. Ayrıca yine kurucularımız Er-
tuğrul Ekiz, Hüseyin Çoban, Kemal 
Dokumacı, Şerafettin Vural’a çok 
teşekkür ediyorum. Pandemi döne-
minde ne yazık ki herkes gibi bizler-
de üyelerimizden, hemşehrilerimiz-
den uzak kaldık, kucaklaşamadık, 
öncelikle bu dönemde hayatını 
kaybeden üyelerimize ve hemşeh-
rilerimize de Allah’tan rahmet dili-
yorum. Kısmet olursa her yıl yapmış 
olduğumuz kaynaşma toplantıları-

nı, sosyal ve kültürel etkinliklerimi-
zi yeniden yapacağız. Önümüzde-
ki süreçte Ekim veya Kasım ayında 
25. Yıl kutlaması yapmak istiyoruz. 
Derneğimiz üyelerimize sağlık ku-
ruluşlarında özel indirimler sağla-
yan hastane anlaşmaları yaparak 
üyelerimize ciddi kolaylık sağlıyor. 
Bu anlaşmalarımıza yeni kurum-
lar da eklemek istiyoruz. Bu vesile 
ile üye kartları dağıtımı yaptık. Üye 
kartlarını almayan üyelerimizi de 
derneğimize davet ediyorum. Bir de 

şunu özellikle belirtmek istiyorum. 
Serinhisar’da ilk kez Serinhisar Bele-
diyesi ile birlikte derneğimiz Anne-
ler Günü organizasyonu ve konseri 
düzenledi. Projelerimiz çok bunları 
hayata geçirmek istiyoruz. Derne-
ğimizi en iyi yerlere ulaştıracağız. 
Hemşerilerimize hizmet etmek için 
bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı en 
iyi noktaya taşımak istiyoruz. Prog-
rama davetiniz için sizlere, Deha Tv 
yönetimine teşekkürlerimi sunuyo-
rum.” dedi.

SEKÜYAD Başkanı GEBEŞ
Deha TV’ye Konuk Oldu
Deha Tv’de her hafta yayınlanan, Serinhisar’da ve Denizli’de ilgiyle izlenen “Serinhisar 
Denince” programına Serinhisarlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı 
İbrahim Gebeş konuk oldu. 

HABER
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“Sağlık İçin Hareket Et” sloganıyla bu yıl ikincisi 
gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 2 bin kişi ka-
tılım sağladı. Etkinliğin en heyecanlı kısmını ise 30 
adet bisiklet çekilişi oluşturdu. Yüzlerce öğrencinin 
merakla beklediği kura çekiminde; isimleri belirle-
nen 30 öğrenci bisikletlerine kavuştu.

 
İlçe merkezinde bulunan tüm ilköğretim okul-

larındaki öğrenciler, öğrenci velileri ve halkın katılı-
mıyla gerçekleştirilen etkinlikte sağlık için hareket 
etmenin önemi, yeterli ve dengeli beslenme, obezi-
te ile mücadele konuları vurgulandı. 

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Serinhisar Dev-
let Hastanesi Başhekimi Dr. Veli Kılınçarslan, “Gele-
neksel hale getirdiğimiz bisiklet turu şenliklerinin 

bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle 
ara vermek zorunda kaldığımız etkinliklere tekrar 
başlamanın gururu içerisindeyiz. İlçe İdare Kurul-
ları ile vatandaşlarımızın oldukça ilgi gösterdiği 
faaliyetlerimizi renklendirmek, bisikleti olmayan 
çocuklarımızı sevindirmek, hareket etmenin öne-
mini anlatabilmek adına hayırsever vatandaşla-
rımız ve kurulların temin ettiği bisiklet dağıtımını 
kura çekimini herkesin görmesini istedik. O sevinci, 
o heyecanı, çocuklarımızın gözlerindeki o parıltıya 
şahit olmalarını istedik. Şenliğimize iştirak eden 
tüm vatandaşlarımıza kurumum ve şahsım adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılında üçüncüsü-
nü yapacağımız bisiklet turu şenlikleri programına 
şimdiden başladığımızı sizlerle paylaşmak istiyo-
rum.” dedi. 

Serinhisar 2. Geleneksel Bisiklet Turu 
Şenlikleri Büyük İlgi Gördü
Serinhisar Devlet Hastanesi’nin organizasyonu ile düzenlenen “Serinhisar 2. Geleneksel 
Bisiklet Turu Şenlikleri” yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. 

ETKİNLİKLERİMİZ
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Sayın başkanım, Sa-
yın İlker Özmen. Öncelik-
le proje Serinhisar’a hayırlı 
uğurlu olsun. Umuyorum ki 
Serinhisar’ın değişimine ve 
gelişimine önemli katkıla-
rı olur. Projeden, başvuru ve 
hazırlık sürecinden kısaca 
bahseder misiniz?

Hüseyin Gemi: Güzel te-
mennileriniz için teşekkür 
ediyorum. 2019 yılında Leader 
Projesi için çalışmalara başla-
mıştık. Leader Projesi’nin içeri-
ği ve kurgusu, ilçemiz için ha-
yata geçirmeyi planladığımız 
kalkınma projelerimiz ile son 
derece uyumlu. Yol haritasının 
detaylılığı, uygulama süresinin 
uzunluğu ve bütçesi nedeniy-
le bu projeyi önemsedik ve 
dört elle sarıldık. Bu başarıda 
payı olan; proje ekibime, proje 
süreçlerine katkı koyan kamu 

kurumlarımıza, sivil toplum 
kuruluşlarımıza, üreticilerimi-
ze ve vatandaşlarımıza ayrı ay-
rı teşekkür ediyorum.

İlker Özmen: Leader Pro-
jesi Avrupa Birlği’ nde 30 yı-
lı aşkın süredir uygulanan, 
Türkiye’de ise ilk defa uygu-
lanacak olan bir proje. So-
runların masa başında tespit 
ve çözümünden ziyade yerel 
aktörlerin kalkınma sürecine 
bizzat dâhil olmasını ilke ola-
rak alan bir proje modeli. Pro-
je için ülke genelinde 50’nin 
üzerinde başvuru yapıldı. 5 ay 
boyunca, gece gündüz deme-
den ciddi mesai ve emek har-
cadık. Son aylarda hazırlan-
maya başlamamıza rağmen 
yapılan başvurular içerisinde 
8. sırada yer alarak emekleri-
mizin karşılığını aldık.

Leader Projesi Başladı
Serinhisar’da Avrupa Birliği desteği ile kapsamlı bir kırsal kalkınma projesi olan Leader Projesi faali-
yetlere başladı. Proje Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından yürütülecek. Serinhisar Belediye 
Başkanı Hüseyin Gemi ve Dernek Yöneticisi İlker Özmen’in proje ile ilgili bilgiler aldık.

PROJE
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Projenin içeriğinden bahse-
debilir misiniz? Hedefleriniz ne-
ler? 

HG: Leblebicilik, Bıçakçılık ve 
Hayvancılık sektörlerini öne ala-
rak ilçemizdeki tüm üreticileri-
miz, kadınlarımız ve gençlerimiz 
için katma değer yaratan projeler 
üreteceğiz. Leader Projesi ile yeni 
gelir kaynakları yaratmayı ve hal-
kımızın yaşam kalitesini yükselt-
meyi amaçlıyoruz.

İÖ: İlçemizin potansiyeli ve ka-
pasitesi maalesef tam olarak kul-
lanılamıyor. İlçemizin önde gelen 
sektörlerinde; üretimde verimlili-
ği arttırmayı, üreticiden tüketiciye 
doğrudan satışın hacmini büyüt-
meyi hedefliyoruz. Özellikle dış ti-
caret ve e-ticaretin toplam ticaret 
hacmi içindeki oranını yükselt-
mek öncelikli hedeflerimizden.

SORU: Projeyi dernek çatısı 
altında yürüteceksiniz değil mi?

HG: Evet, projeyi ilçemiz ve 
sektörlerimiz adına Kızılhisar Ye-
rel Eylem Grubu Derneği çatısı 
altında yürüteceğiz. Derneğimiz 
kamu, sivil toplum ve özel ortaklı-
ğı üzerine kuruldu ve katılımcılığı 
daha da güçlendirerek projemizi 
tabandan tavana yaklaşım anlayı-
şıyla yürüteceğiz.

İÖ: Projenin, projeye özel 
olarak kurulan bir dernek çatı-

sı altında yürütülmesi başvuru 
ön koşullarından idi. Serinhisar 
Belediyesi, Serinhisar Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası, Yatağan Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası, Leblebi Ya-
pı Kooperatifi, Serinhisar Hayvan 
Yetiştiricileri ve Üreticileri Yetişti-
ricileri Derneği, Serinhisar Kadın 
Girişimi Üretim ve İşletme Koo-
peratifi gibi kurum, STK’lar ve ko-
operatifler yönetim kurulumuzda 
temsil ediliyor.

SORU: Yaptığınız ve planla-
dığınız faaliyetlerden biraz bah-
seder misiniz?

HG: Faaliyetlerimizin özün-
de halkımızın refahını ve mut-
luluğunu artırmak yer alıyor. Fa-
aliyetlerimizin etkin ve ihtiyacı 
karşılar nitelikte olabilmesi için; 
ilçemizdeki işletmecilerle, kamu 
ve stk temsilcileriyle, muhtarlarla, 
kadınlarla, gençlerle toplantılar 
yapıyoruz. Onların taleplerini ve 
beklentilerini ölçüyoruz, fikirlerini 
alıyoruz.

İÖ: İlçemizdeki sosyal yaşamı 
canlandırma ve sosyal faaliyetleri 
çeşitlendirme amaçlı iki faaliyeti-
miz oldu. Bunlardan ilki gençlerin 
talebi doğrultusunda düzenlen-
diğimiz Gençlik Konseri, diğeri de 
geçtiğimiz günlerde düzenlendi-
ğimiz Doğa Yürüyüşü idi. İlçemi-
zin yöresel yemeklerini tanıtmak 
ve kayıt altına alma amaçlı yöre-
sel yemek tanıtım programları 
serimize başladık. Leblebi sektö-
rüne yönelik mevcut durum ana-
lizi ve fizibilite çalışmamız devam 
ediyor.
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Elbeyi Optik İşletmecisi Mu-
hammet Elbeyi, göz sağlığını 
korumak için yazın güneşin 
zararlı ışınlarından koruyacak, 

ultraviyole ışığını kıran güneş göz-
lüklerinin tercih edilmesi gerektiğini 
söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından 
denetlenen optiklerden güvenle 
gözlüğün alınmasını öneren Elbe-
yi, önemli bir de uyarı da bulundu.  
Kontakt lenslerin internetten satı-
şının yasak olduğunu hatırlatan El-
beyi, “Bu lensler reçetesiz satılamaz. 
Bu nedenle optiklerden reçeteyle 
alınması göz sağlığı için elzem bir 
konudur” dedi. 

Elbeyi Optik İşletmecisi Muham-
met Elbeyi, göz sağlığını korumanın 
önemine değinerek, birçok konuda 
uzmanlık görüşünü aktardı. 

Yaz aylarının gelmesiyle güneş 
gözlüğü seçiminde göz sağlığına 
ciddi zarar verecek unsurların yer al-
dığını belirten Elbeyi, yaptığı açıkla-
ma da şu görüşlere yer verdi, “Güneş 
ışınlarının gözlere verdiği zarar ge-
nellikle ya önemsenmiyor ya da ye-
terince bilinmiyor.  Zira birçok insan 
zararlı ışınların sadece çıplak gözle 
güneşe bakıldığında etkili olduğunu 
düşünüyor. Ancak durum daha cid-
di!  Güneşin ultraviyole (UV) ışınları 
gözlere ciddi anlamda zarar vere-
biliyor. Gözlerimiz güneşin UV ışın-
larına uzun süreli maruz kaldığında 
‘kar körlüğü’ olarak da bilinen foto-
keratite sıklıkla yol açabiliyor. Güneş 
ışınları katarakt gelişimine de neden 

olabiliyor. UV ışınlarına uzun süreli 
ve aşırı maruz kalmak, kalıcı görme 
kaybına kadar giden Sarı Nokta has-
talığının gelişimine de yol açabiliyor. 
Görmede bozulma ve gözde sulan-
ma güneş ışınlarının doğrudan etki-
siyle gözlenebiliyor ve bu yan etkiler 
özellikle araba kullanırken sorun 
yaratabiliyor hatta trafik kazalarına 
neden olabiliyor. Güneş ışınlarının 
zararlı etkileri ciddi anlamda göz 
sağlığını tehdit ediyor. Burada en 
önemli korunma yöntemlerinin ba-
şında doğru güneş gözlüğü tercih 
edilmesi öne çıkıyor.”

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
ALIRKEN DİKKAT!

Bijuterilerde, sosyal medyada, 
pazar tezgâhlarında satılan ucuz, 
kalitesiz ve sahte güneş gözlükleri-
nin sağlık risklerini artırdığını belir-
ten Elbeyi, “Özellikle yaz aylarında 
güneşin zararlı ışınlarından gözleri 
korumak için satın alınacak gözlü-
ğün, Sağlık Bakanlığı tarafından de-
netlenen optiklerden, işinin uzmanı 
optisyen yardımıyla almak önemli. 
Bijuterilerde, sosyal medyada, pazar 
tezgâhlarında satılan ucuz, kalitesiz 
güneş gözlükleri ultraviyole ışınlarını 
engelleyemiyor. Bu nedenle kandı-
rılmadan, sahte ürün riski taşıma-
dan optik işletmelerinden sağlıklı, 
kaliteli ve tüm özelliklere sahip gü-
neş gözlüklerini güvenle alabilirsi-
niz. Ayrıca güneş gözlüğü seçerken 
modayı değil, sağlığınızı düşünme-

niz gerektiğini bir kez daha vurgula-
mak isterim. Hangi tür malzemeden 
yapıldığı ve içinde ne tür kimyasal 
maddelerin bulunduğu bilinmeyen 
sahte güneş gözlüklerinden, uzak 
durulması gerektiğinin altını bir kez 
daha çiziyorum” dedi.

“ÇOCUKLAR İÇİN RİSK
DAHA BÜYÜK”

Göz sağlığının korunması için 
düşük kaliteli ucuz gözlüklerin kulla-
nılmaması gerektiğini belirten Elbe-
yi, çocuklar için ise “Küçük yaşlarda 
kullanılan kalitesiz gözlükler, ileriki 
yaşlarda kalıcı olabilecek birçok göz 
hastalığını beraberinde getirebiliyor. 
Çocuklar ilerki yaşlarında sarı nokta 
hastalığına, şaşılığa, göz tembelliği-
ne yakalanma riski daha da artıyor.” 
dedi. 

“KONTAKT LENSLER
OPTİKLERDEN ALINMALI”

Kontakt lenslerin internetten 
satın almanın büyük riskler taşıdı-
ğını, muhakkak reçeteli bir şekilde 
optiklerden alınmasının önemine 
de vurgu yapan Elbeyi, “Kontakt lens 
reçetesinde, gözlük reçetesinden 
farklı olarak, lensin total çapı, eğrilik 
yarıçapı, materyali, su içeriği, takış 
şeması gibi bilgileri bulunmaktadır. 
Dolayısıyla sadece gözlük reçetesiyle 
kontakt lens almak büyük bir hata-
dır. Kimi internet sitelerinde kontrol-
süz satışı yapılan kontakt lenslerin 
korneada mantar enfeksiyonuna, 
görme kaybına kadar gidecek birçok 
hastalığa neden olduğu uzmanlarca 
ifade edilmektedir” diye konuştu. 

“HER ZAMAN BİLGİ 
VERMEYE HAZIRIZ”

Göz sağlığının korunması nok-
tasında güneş gözlüğü, numaralı 
gözlük, kontakt lenslerle ilgili vatan-
daşları her daim bilgilendirdiklerini 
belirten Elbeyi, “Hem Denizli merkez 
Doktorlar Caddesindeki optik mer-
kezimizde hem de Acıpayam’daki 
şubemizde vatandaşlarımıza kapı-
mız açıktır. Optik konularıyla alakalı 
her türlü vatandaşlarımızın bizlere 
yönelttiği soruyu cevaplıyoruz” dedi.

Optisyenlerden Göz Sağlığı İçin Uyarı
Güneş Gözlüğü, Kontakt Lens alırken aman dikkat!

Muhammet Ufuk Elbeyi








