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Babaannemin dilkökü kanseri oldu¤unu ö¤-
rendi¤imizde ailece y›k›lm›flt›k. Doktorlar; a¤›r
ameliyatlar gerekti¤ini, yafl› nedeniyle bu operas-
yonlar›n babaannem için çok riskli oldu¤unu söy-
lediler. Çaresizlik duygusu dört koldan sarm›flt›
sanki çevremizi. Ama pes etmemeliydik, bize ya-
k›flmazd› koyvermek. Bir ç›k›fl yolu, bir umut ar›-
yorduk.

Türkü sevdal›s›, sanat afl›¤› babaannemin söz-
lerinde bulduk arad›¤›m›z ›fl›¤›. Söyledikleri dün
gibi akl›mda: "Ben güzel bir kad›n›m, bu çirkin
hastal›k yak›flm›yor bana hiç. Ben bu hastal›¤› ye-
nece¤im." Erken teflhis, hekimlerin de¤erli çaba-
lar›, iki a¤›r ameliyat, radyoterapi ve en önemlisi
babaannemin yaflama ba¤l›l›¤›… ‘Türkü Ana’ yen-
miflti amans›z hastal›¤›; ancak bu mücadele yar›m
kalmamal›yd›. fiiire, türküye afl›k babaannemin
ad› da¤lara, tafllara kaz›nmal›yd›. Ölümsüzleflme-
liydi o… Kal›c› olmal›yd› yapacaklar›m›z. Kuflaklar
boyu sürmeliydi etkisi. "Bir y›l sonras›n› düflünü-
yorsan bu¤day ekmelisin, on y›l sonras›n› düflünü-
yorsan a¤aç dikmelisin, yüz y›l sonras›n› düflünü-
yorsan insan yetifltirmelisin." diyordu düflünür. ‹n-
san olman›n yolu düflünmekten, sorgulamaktan
geçiyordu. Düflünmenin yolu da okumaktan, oku-
maktan, okumaktan… Kentlerde yaflayan gençler
istedikleri zaman ulafl›yorlard› kitaba. Peki ya köy
çocuklar›, kasaba gençleri nas›l ulaflacaklard› ›fl›-
¤›n kayna¤›na? ‹stedik ki köylü okusun, ö¤rensin,
ayd›nlans›n, sanata ilgi duysun, bilimle hafl›r neflir
olsun, Vivaldi dinlesin, Picasso’yu tan›s›n… Böyle
at›ld› ‘Rasime-Recai fieyho¤lu Kütüphaneler Zinci-
ri’ düflüncesinin tohumlar›. Seneca’n›n "Kitaps›z
yaflamak; kör, sa¤›r ve dilsiz yaflamakt›r" sözünü
kiflili¤ine sindirmifl, iflah olmaz kitap kurdu can›m
amcam›n (Recai fieyho¤lu) ve fliir sevdal›s› baba-
annemin (Rasime fieyho¤lu) kitaplar›n› tafl›makla
bafllad›k ifle. Kitaplar sat›n ald›k onlar›n birikimle-

riyle. Daha sonra ba¤›fl kitaplar toplad›k. Elimizde
bir kütüphaneyi dolduracak say›da kitap vard› ar-
t›k. Yaln›z bir sorun ç›km›flt›: Nerede açacakt›k bu
kütüphaneyi?

Bilindi¤i üzere, Bergama Krall›¤›’n›n günümüz
uygarl›¤›n›n geliflmesinde büyük katk›lar› var.
Kurduklar› iki yüz bin kitapl› kütüphane, zaman›n-
da birçok insana ›fl›k saçm›fl. Düflündük ki bu ruh
yeniden canlans›n, Bergama köylüleri bilime, sa-
nata gönül versin. Bundan yola ç›karak ilk kütüp-
hanemizi üç bin alt› yüz kitapla, 19 Ekim 2002 ta-
rihinde, Bergama’n›n Hac›hamzalar köyünde aç-
t›k.

Hac›hamzalar’›n ailemiz aç›s›ndan ayr› bir
önemi vard›r. Anne ve babam evlendikten sonra
burada dört y›l ö¤retmenlik yapm›fllar. Amcam,
babaannem ve büyükbabam sürekli ziyarete gelir-
lermifl ikisini. Hatta ben iki yafl›ma kadar bu kö-
yün havas›n› solumuflum. Tayinimiz ç›kt›ktan son-
ra bile köylülerle kurdu¤umuz s›cak iliflkileri de-
vam ettirdik. Bu nedenle, çocuklar›n›n okumas›
için canla baflla çal›flan Hac›hamzalar halk›n›n ki-
tapla buluflmas› bizim için çok büyük anlam ifade
etmekte.

Aç›l›fl›m›za ‹zmir’den kat›lan kitapseverler ba-
y›lm›fllard› gerçeklefltirdi¤imiz ifle. Görmüfllerdi
köy çocuklar›n›n bilgiye açl›¤›n›, raflardaki kitap-
lara nas›l sevdaland›klar›n›. Anlam›fllard› onlara
bilimi, yaz›n dünyas›n› götürmenin de¤erini. Art›k
onlar da seve seve ba¤›fll›yorlard› kitaplar›n›. Ki-
taplar birikiyor da birikiyordu.

‹kinci kütüphanemizi yine Bergama’n›n Kozak
Yaylas›’ndaki Karaveliler köyünde açt›k. Daha
sonra Ayaskent bulufltu kitab›n ayd›nl›¤›yla ve De-
mircidere, P›narköy, Narl›ca, Çamköy, Afla¤›k›r›k-
lar, T›rmanlar, Göçbeyli eklendi zincirin halkalar›-
na. Dile kolay, on tane kütüphane açm›flt›k Berga-
ma köylerinde.

Aç›l›fllar›m›za kimler kat›lmad› ki: Eski Anaya-
sa Mahkemesi Baflkan› Yekta Güngör Özden, ‹z-
mir Vali Yard›mc›lar›, sivil toplum örgütleri yöne-
ticileri, çevredeki beldelerin belediye baflkanlar›,
ö¤retim üyeleri, bas›n kurulufllar›, kütüphaneciler,
yazarlar, flairler, sendikac›lar …

Her bir aç›l›fl flölen havas›nda geçiyordu. Yet-
mifl dört yafl›ndaki babannem türküler söylüyor,
fliirler okuyor; konuflmac›lar ‘Özgün Bir Ayd›nlan-
ma Modeli’ olarak nitelendiriyordu kütüphaneleri-
mizi. Bayram tatillerinde an›lar›n› dinledi¤imiz ba-
baannemi, törene ç›kacak küçük k›zlar gibi fliir ez-
berlerken görür olmufltuk. Amcam›n gözlerindeki
›fl›¤› fark etmemek olanaks›zd›. Yirmi yafl›nda ka-
n› deli gençler gibiydi kütüphaneler aç›lal›. Türk
Kütüphaneciler Derne¤i ‹stanbul fiubesi, her y›l
verdi¤i ‘Kütüphane/Kütüphaneci Dostu Ödülü’’nü
2005 y›l›nda babaanneme ve amcama verince iki-
sinin de keyfine diyecek yoktu. ‹stanbul’da yafla-
d›klar›n›, Bilgi Üniversitesi’nde yapt›klar› konufl-
malar› sevinçle paylafl›yorlard› bizimle. 

‘Süper Babaanne’nin ve amcam›n temelini at-
t›klar› düflünce, yaratt›klar› heyecan tüm aile üye-
lerini dalga dalga sarm›flt›. Tek derdimiz vard› ar-
t›k: Köylü cahil kalmas›n! Köy gençleri ayd›nlan-
s›n! Kütüphanelerimiz bas›nda da büyük ilgi uyan-
d›rm›flt›. Aç›l›fllar birçok kez haber yap›lm›flt› ‘Köy-
lerde Rönesans’ bafll›¤›yla. Bunlar› duyan, gören
köylüler bizi aray›p ‘Biz de kütüphane istiyoruz’
diyerek kitaba olan özlemlerini dile getiriyorlard›.
‘Buras› sizin memleketiniz, sizin topra¤›n›z. Ne-
den Manisa’ya da açm›yorsunuz?’ fleklinde Mani-
sal›lardan tepki al›r olmufltuk. Bunun üzerine Ma-
nisa’n›n Ba¤yolu köyüne, Üçp›nar beldesine ve
Maldan köyüne de birer kütüphane açt›k. Ben de
Maldan köyündeki aç›l›flta sunuculuk yapman›n
mutlulu¤unu yaflam›flt›m 2006 fiubat›’nda... Aç›-
l›fllar Manisa’ya geçeli anne ve babam da yirmi
yafl gençleflmifltiler sanki. Ne güzel bir duyguydu
benim için. Yafll›, oturakl› kimse kalmam›flt› çev-
remde. Herkes delikanl›, herkes heyecanl›, herkes
coflkulu! Bizimkisi resmen kitab›n bayram›yd›! Bir
tohum gibi ekilen düflünce, filizlenip a¤aç olma
yoluna girdi böylece. Babannemin ve amcam›n ge-
nifl çevreleri, gösterdikleri çabalar; kitapseverlerin
destekleri, buraya s›¤d›ramayaca¤›m kadar çok
say›da kuruluflun yard›mlar›… Sonuç: Üç buçuk
y›lda on üç kütüphane! Toplam elli bine yak›n
eser el sall›yor, gülücükler saç›yor köylüye… Ku-
zenim Deniz, kardeflim Berrak ve ben; kütüphane-
leri gelecekte bize kalacak en önemli miras olarak
kabul ediyoruz.

Kütüphane binalar› köy tüzel kiflili¤ine ba¤l›
bulunuyor. Köylerde de belediyelerde de. Her kü-
tüphanemizin bir sorumlusu var. Baz›lar› muhtar-

Ankara muhabirimiz Emrah fieyho¤lu, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi 3. s›n›f ö¤rencisi.
Emrah ilk çal›flmas›na, kitab›n ve kütüphanenin önemini vurgulayarak bafllamak istedi. Bu iste¤inde
elbette bu iki kavrama verdi¤i de¤er yan›nda gururla sözünü etti¤i, kendi ailesinin çabalar›yla
bafllatt›klar›, ülkemiz köylerini kütüphanelerle donatma eylemi vard›. Emrah bu öyküyü bizlere
anlat›yor. Yaz›y› okuyup bitirdi¤inizde onunla iletiflim kurmak, bu eyleme destek vermek isteyenler
için Emrah’›n ve di¤er sorumlular›n iletiflim adreslerini de yaz›n›n sonunda bulabilirsiniz.

G ü l g û n  A k b a b a

KÖYLERDE RÖNESANS
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dan ya da belde belediye baflkan›ndan az da olsa
ücret al›yor. Kütüphanelerimizde Türk ve dünya
klasikleri, ansiklopediler, TÜB‹TAK kitaplar›, Bilim
ve Teknik dergileri, felsefe kitaplar›, çocuk kitap-
lar›, fliir kitaplar›, OKS ve ÖSS’ye haz›rl›k kitaplar›
yer al›yor. Duvarlarda feylesoflar›n özlü sözleri
de... Her kütüphanemize köylünün teknolojiyle ta-
n›flmas› amac›yla bir de bilgisayar sa¤l›yoruz. Bir
kütüphanemize köyden t›bba ilgi duysunlar diye
anatomi sözlü¤ü ve iskelet sistemini bile koyduk.
Bu y›l ‹stanbul’da, Manisa’da birer, ‹zmir’de üç fo-
to¤raf sergisi açt›k. 4-12 Nisan 2006 tarihleri ara-
s›nda Konak Metrosu içerisindeki sergimizle bir-
çok ‹zmirliye ulaflt›k. Önümüzdeki y›l da Ankara’ya
bir sergi açmay› planl›yoruz. Sergilerde kütüpha-
nelerin öyküsü anlat›lmakta.

Etkinliklerimizi daha iyi yürütebilmek için ‘Ra-
sime-Recai fieyho¤lu Kütüphaneler Zinciri Gelifltir-
me, Kültür ve Dayan›flma Derne¤i’ ad› alt›nda der-
neklefltik. Ben de Ankara temsilcili¤ini yürütüyo-
rum bu derne¤in. Derne¤imiz ayl›k olarak ‘Ayd›n-
lanma Yolunda ‹MECE’ adl› bir gazete ç›karmaya

bafllad›. Gazetemizde köy ve belde gençlerinin ya-
z›, resim ve karikatürlerine yer verece¤iz.

19 May›s’ta Manisa’n›n Nuriye beldesinde,
sonra Salihli’nin Kabazl› köyünde, Demirci’nin bir
köyünde, Mu¤la’n›n, Ayd›n’›n, Bal›kesir’in köyle-
rinde kütüphaneler açaca¤›z. Sonra da Bolu, K›r›k-
kale, Diyarbak›r, Erzurum… Amac›m›z kitab›n ay-
d›nl›¤›n› tüm Anadolu’ya yaymak. 14 May›s’ta Ma-
nisa’n›n Üçp›nar beldesinde RAS‹ME-DER olarak
Kültür-Sanat fienli¤i düzenleyece¤iz. Hacettepe

Üniversitesi Devlet Konservatuvar› ikinci s›n›f ö¤-
rencisi Aliflan Keysan viyolonseliyle köylülere kla-
sik müzik konseri verecek. Halk müzi¤i konserleri
ve fliir dinletileri de gerçeklefltirece¤iz. Bir de ay-
d›nlanma konulu konferans… Köylünün sosyal ve
kültürel düzeyini gelifltiren etkinliklerimizi di¤er
köy ve beldelerde de sürdürece¤iz.

Bizler bu ifle gönül verdik. Çünkü biliyoruz ki
bir gün bu köylerden ‹dil Biret’ler, Cahit Arf’lar,
Gazi Yaflargil’ler, Faz›l Say’lar ç›kacak. Arzumuz
baflka illerde de böylesi zincirlerin oluflmas›. Ço-
ban ateflleri gibi. ‹nan›n olanaks›z de¤il. Üç buçuk
y›ld›r ‘alman›n de¤il vermenin mutlulu¤unu yafl›yo-
ruz’. Kitab›n, türkünün ve fliirin bayram› bizimkisi.
Rönesans da diyorlar…

Kitap Toplama Merkezi: Merkez Efendi Mahallesi Ifl›k Sokak Çelemen
Apt. No: 19/11 Manisa

‹letiflim: Recai fieyho¤lu: 536 600 05 60-0505 598 46 29 (‹zmir) 
e-posta: recaiseyhoglu1952@yahoo.com
Rasime fieyho¤lu: (232) 244 72 72 (‹zmir)
Mehmet fieyho¤lu: 533 743 44 93-0505 314 42 98 (Manisa)
Emrah fieyho¤lu: 505 212 86 76 (Ankara) 
e-posta: seyho85@gmail.com

“Biyoloji” Fotograf Yar›flmas›
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyolo-

ji Bölümü, üniversite ö¤rencileri aras›nda ilk kez yap›la-
cak olan “Biyoloji” konulu bir fotograf yar›flmas› düzen-
liyor. Yar›flmaya son kat›l›m tarihi 5 May›s. Finale kalan-
lar 10 May›s’ta aç›klanacak, seçici kurul de¤erlendirme-
si 10-15 May›s tarihleri aras›nda yap›lacak. 15-26 Ma-
y›s tarihleri aras›nda fotograflar›n sergilenmesi var ve
26 May›s’ta üniversitenin konferans salonunda, saat
14:00’da dereceye girenlere ödülleri da¤›t›lacak.

Yar›flma, üniversite ö¤rencilerinin do¤aya, biyolojik
olaylara ve objelere farkl› bak›fl aç›s› kazanmalar›n› sa¤-
lamak ve bunlar› görüntülemeyi teflvik etmek amac›yla
yap›l›yor. 
‹lgilenenler için: Yrd. Doç. Dr. Gülflah Çobano¤lu
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Tel: (216) 348 77 59/1249 e-posta: gcoban@marmara.edu.tr 
http://fef.marmara.edu.tr/biyoloji/FotoDuyuru.pdf

Evrim Sempozyumu
“Evrim Sempozyumu”, 4 May›s’ta, 9:00- 17:00 sa-

atleri aras›nda, H.Ü. Beytepe Kampüsü, K Salonu ve 8
May›s’ta, 9:00-17:00 saatleri aras›nda, ODTÜ Kültür
Kongre Merkezi B Salonu’da gerçeklefltirilecek. Hacette-
pe Üniversitesi ve Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Biyolo-
ji Bölümlerinden araflt›rmac›lar›n kurdu¤u “Evrim Çal›fl-
ma Grubu”nun ilk etkinli¤i olan bu sempozyumda, yafla-
m›n kökeninden son günlerde evrim kuram›nda kaydedi-
len geliflmelere; kuram›n›n aç›klama gücünden günlük
yaflam›m›za katk›lar›na kadar pek çok konuya de¤inile-
cek. Üniversite ö¤rencileri baflta olmak üzere evrim ku-
ram›yla ilgili olan herkes sempozyuma davetli.

Ayr›ca bu etkinlik kapsam›nda, Prof. Dr. Douglas J.
Futuyma, 9 May›s’ta, “Evrim: Biyolojideki En Önemli Ku-
ram” bafll›kl› bir konferans vermek üzere ülkemize gele-
cek. Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre
Merkezi’nde, saat 14:00’te gerçeklefltirilecek olan bu
konferansa da tüm ilgililer davetli. Dr. Futuyma, New
York Eyalet Üniversitesi (Stony Brook, A.B.D.), Evrim ve
Ekoloji Bölümü’nde “Distinguished Professor” ünvan›yla
araflt›rma ve e¤itim faaliyetlerini sürdürüyor. Ça¤dafl ev-
rimsel biyolojinin önemli bilim adamlar› aras›nda yer
alan Dr. Futuyma, temel olarak “türleflme” ve “türler

aras›ndaki ekolojik iliflkilerin evrimi” konular›nda araflt›r-
malar yap›yor. 

Bilim ve Teknoloji Toplant›s› Yap›ld›
Bu y›l aç›lan ‹TÜ Gelifltirme Vakf› Özel Ekrem Elgin-

kan Lisesi ilk organizasyonu “1. Bilim ve Teknoloji Top-
lant›s›” ad›yla gerçeklefltirdi. Okulumuzun çok önem
verdi¤i bilim ve teknoloji konusuna özel bir yer ay›rma-
s› nedensiz de¤il. Çünkü hepimiz Atatürk’ün “Biz uygar-
l›k, bilim ve fenden güç al›yoruz.” düflüncesine sahibiz.
Bu nedenle okulumuzun do¤ayla bütünleflmifl çok özel
e¤itim ortam› ve çevre koflullar›nda bahar› bilim ve tek-
nolojiyle karfl›lamaktan çok mutluyuz. 

Etkinli¤imiz 29 Nisan’da gerçekleflti. Amac›m›z, bi-
limi sevme, bilime ilgi ve merak duyma, bilimsel durufl
ve bak›fl, tutum ve al›flkanl›¤›n yayg›nlaflt›r›lmas›; ça¤›-
m›zdaki h›zl› de¤iflim ve dönüflümün önemini kavrama,
de¤iflim ve dönüflüme aç›k, istekli ve bu süreç içinde et-
ken bir rol üstlenecek kuflaklar›n yetifltirilmesine katk›;
kendimizi, çevremizi ve evreni bilimsel araç ve yöntem-
le alg›lama beceri ve davran›fl›n›n yerlefltirilmesi olarak
belirlenmiflti. 

Toplant›, sekiz y›l ‹TÜ Rektörlü¤ü yapm›fl ‹TÜ Gelifl-
tirme Vakf› Okullar›’n›n kurucu temsilcisi ve Avrupa Üni-
versiteler Birli¤i ilk Türk Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Gülsün Sa¤lamer’in aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›, kendile-
ri okullar›m›z›n kuruluflu, amaçlar› ve “dünyada yar›fla-
cak bireyler” düflüncesini vurgulad›lar. 

Toplant› iki ayr› oturumda gerçekleflti: Prof. Dr. Bir-
gül Tantekin Ersolmaz baflkanl›¤›nda yap›lan birinci otu-
rumda Prof. Dr. Mehmet Sak›nç “Bilim-Toplum ‹letifli-
minde E¤itim Kurumlar›n›n Rolü” konulu bir konuflma
yapt›. Sak›nç, “bu hedeften uzak düflmenin ülkemiz ge-

lece¤i aç›s›ndan ciddi bir olumsuzluk yarataca¤›n›” vur-
gulad›. Ard›ndan, Prof. Dr. Dilek Boyac›o¤lu da “Ne Ye-
dik, Ne Yiyoruz, Ne Yiyece¤iz?” konulu çok ilginç konufl-
ma yapt›. Boyac›o¤lu konuflmas›nda, “Bilimsel ve tekno-
lojik geliflmelerle beslenme olanak ve yöntemlerinin de-
¤iflimini” aç›klad›. 

Yard. Doç. Dr. Nilgün Uluser ‹nan baflkanl›¤›nda aç›-
lan ikinci oturumda, ünlü yerbilimci Prof. Dr. Celal fien-
gör “Bilimi Bilim Olmayandan Nas›l Ay›r›r›z?” konulu
önemli bir konuflma yapt›. fiengör, özellikle bilimsel dü-
flünce ve tutumlardan uzak e¤ilimlerin getirdi¤i sonuçla-
ra de¤indi, “bilimi bilim olmayandan ay›rman›n” gere¤i-
ni vurgulad›. Daha sonra konuflan Prof. Dr. Mustafa Ür-
gen, “Dünden Bugüne Mühendislik Malzemelerinin Ge-
liflimi” konulu sunumda bulundu. Sunum bilim ve tekno-
lojik de¤iflim ve geliflimlerin yaratt›¤› sonuçlar›, insano¤-
lunun ulaflt›¤› yeni olanaklar› ortaya koyuyordu. 

Toplant›m›z “Genel De¤erlendirme”den sonra ‹TÜ
Gelifltirme Vakf› Özel Ekrem Elginkan Lisesi korosunun
seslendirdi¤i ‹TÜ ve Atatürk Marfllar› ile 10. Y›l Mar-
fl›’n›n hep birlikte söylenmesiyle sona erdi.

Selin Akyürek-Birtan Kukul
Özel Ekrem Elginkan Lisesi Ö¤rencileri 

Ulusal Genel T›p Ö¤renci Kongresi
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Dekanl›¤›’n›n

deste¤iyle, 19-21 May›s tarihleri aras›nda gerçeklefltiri-
lecek olan Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Bilimsel
Araflt›rma Toplulu¤u (HÜTBAT), 2. Ulusal Genel T›p Ö¤-
renci Kongresi’ni düzenliyor. Kongrede t›p fakültesi ö¤-
rencilerinin birikimlerini ve bilim dünyas›ndaki güncel
geliflmeleri birbirleriyle paylaflmalar› amaçlan›yor. Bu
amaç do¤rultusunda kongrede sözlü sunumlar ve poster
sunumlar› olmak üzere iki kategoride sunumlar yap›la-
cak. Kongre bilimsel program›nda bu sunumlar d›fl›nda
çal›fltaylar ve vaka tart›flmalar› da olacak.
‹lgilenenler için: ‹letiflim sorumlusu: Berkan Arma¤an: (505) 269 18 13 
Bilimsel toplant›lar sorumlusu: Onur Çecen: (505) 408 78 45
HÜTBAT Genel Sekreteri: Necati Enver: (505) 744 96 22

http://www.hutbat.hacettepe.edu.tr/
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Dünyadaki ço¤u güvercin ›rklar›n›n atalar›-
n›n bizim kufllar›m›zdan geldi¤ini yabanc› kufl-
çular savunurken bizim kendi kufllar›m›z›n geç-
miflini bir kenara iterek yabanc› ›rklarla k›r›p
sözde iyilefltirme çal›flmalar› içinde olmam›z iç-
ler ac›s›. Bu nedenle kufllar›m›z›n geçmiflinden
bahsederek, üzerlerine yüzlerce y›llard›r atala-
r›m›z›n harcad›¤› emeklerin biraz da olsa bizim
kendi ›rklar›m›z› koruma alt›na al›p, bilimsel
bir flekilde, geliflmeleri as›rlar alan özellikleri-
nin kaybolmalar›n› engellememizin bir görevi-
miz oldu¤unu göstermek istiyorum.

Taklac›lar›m›z›n orijini ayn› biz Türkler gibi
Orta Asya’d›r. Kuzey-bat› Çin, Sibirya ve Kaza-
kistan'›n oldu¤u büyük alanda yüz y›llar önce
göçmen atalar›m›z at kofltururken, taklac›lar›-
n› oynat›p kara çad›rlar›nda güzelim ankutlar›n
sesini dinlerlerdi. Öyleki bu alan›n y›llarca sü-
ren kurakl›ktan sonra çölleflmesi yüzünden
atalar›m›z baflka yerlere göç etmesinin ard›n-
dan yüzlerce y›l geçmesine ra¤men hâlâ bu
gün ad› dünyaca "Takla Makan(m)" olarak bi-
linmektedir. Eski Uygur Türkçesi’nde bunun
anlam›, taklan›n makam› yani dolay›s›yla do¤-
du¤u ya da gerçek yeridir.

Ço¤u Rus güvercin ›rklar›n›n bu zamanlar-
da Türkler’den al›nan kufllardan elde edildi¤iy-
se Rusya’da bilinen bir gerçektir. Rus ve Buha-
ra tirompeteci (sesi için beslenen) ›rklar›n›n
soyununda ankuttan geldi¤i dünyaca tart›fl›lan
bir konudur.

Onuncu yüz y›lda göçebe Türk askerleri bil-

di¤imiz gibi Orta Do¤u’ya hareket etmifllerdir.
Bu topraklan Orta Asya’ya göre daha de¤erli
ve verimli bulan atalar›m›z buray› tercih etmifl
ve dolay›s›yla beraberlerinde getirdikleri çeflit-
li güvercin ›rklar›n› da çevredeki milletlere ta-
n›tm›fllard›r.

Taklac›lar tarihimiz boyunca sultanlar›n e¤-
lencesi için tutulmufl hatta Osmanl›lar zama-
n›nda “Kuflçubafl›” rütbesi alt›nda vezirler sa-
raylarda tutulan güvercin ›rklar›n›n sorumlusu
olmufllard›r. Tarihi gezimize geri döndü¤ümüz-
de sultanlar›n öncülü¤ünde askerlerimizin bat›-
ya do¤ru ilerlerdi¤ini görürüz. K›sa zamanda
Selçuklular Irak ve ‹ran'› ele geçirip Abbasi ‹m-
paratorlu¤u'nun baflkenti olan Ba¤dat'a gel-
mifllerdir. Bu tarihlerde ço¤u arap güvercin
›rklar› ortaya ç›kmaya bafllam›fl ve ço¤u günü-
müze kadar ulaflm›flt›r.

Hepimizin bildi¤i gibi Türkler burada dur-
mam›fl ve bat›ya do¤ru yürüyüfllerini 1071’de
Malazgirt kap›s›n› aralay›p devam ettirmifl ve
‹stanbul'un fethinden sonra 500 y›l Do¤u Av-
rupa’ya hükmetmifllerdir.

Bu süre içerisinde Slavik ülkelere yerleflen
Türk aileleri beraberlerinde çeflitli güvercin
›rklar›m›z› getirerek bu ükelere tan›tm›fllard›r.
Osmanl›lar›n bu topraklardan çekilmesinden
y›llar sonra Do¤u Avrupa ülkelerinde bizim ›rk-
lar›m›z›n ›slah› üzerine çal›flmalar bafllam›fl ve
her ülke (Yugoslavya, Yunanistan, Arnavutluk
ve Macaristan baflta olmak üzere) kendi ›rkla-
r›n› yaratmaya bafllam›flt›r.

Bu gün hâlâ Avrupa’da bizim ›rklar›m›za
rastlamak olas›. Araplar›n bizim taklac›lar›m›-
z›n sahibi olarak kendilerini dünyaya tan›tma-
s›n›n d›fl›nda, Yugosla'lar›n dönek ve kelebek-
lere, Romanyal›lar›n Bursalara ve afla¤› yukar›
her kuflumuza baflka birisinin sahip ç›kmas›na
karfl›l›k bu gün Türkiye’de kendi kufllar›m›za
bile yabanc› kökenli olarak bak›p hatta yaban-
c› isimler tak›p bu de¤erli tarihsel hazinemizin
kaybedilmesine biz de ortak oluyoruz. Kendi
kufllar›m›z› yabanc› as›ll› ›rklarla k›rarak sözde
iyilefltirmeye çal›fl›rken özelliklerini yitiriyoruz.

Bazen Avrupa ülkelerinde gördü¤üm kendi
›rklar›m›z›n Türkiye’de rastlanan ço¤undan da-
ha iyi olmas› benim için üzücü bir gerçek. Ar-
t›k bizim kendi kufllar›m›za sahip ç›kmam›z›n
zaman› geldi.

Taklac›, Kiremitçi (Mardin)

Güvercininin Özellikleri
Anakural: Kufl uçacak, oynayacak, yerine

inecek.

Uçufl:
Gezme: Kiremitçi kufl uçuma bafllad›¤› za-

mandan itibaren 10 dakikadan az olmamak
üzere ilk oyuna girece¤i sefere kadar kanad›n›
›s›tacak bu süre en fazla 40 dakika olacak.
Kufl uçufl s›ras›nda ev etraf›nda turlamayacak,
mümkün oldu¤u kadar aç›k uçacak ve geze-
cek.

Saati: Kufl en az bir saat havada kalacak,
sürenin uzamas› art› de¤er olacak.

Oyun Tarz›:
Kapanmas›: Olabildi¤ince uzak mesafeden

kapatarak oyuna gelecek, es geçmeyecek.
Alçalmas›: Olabildi¤ince tavana sokulacak.

Bu mesafe 5 metreden yüksek olmayacak.
Savurmas›: Kufl oyuna bafllamadan savura-

cak, savurmadan yüklenmeyecek.
Taban Taklas›: Kuflun savurduktan sonra

vurdu¤u taklaya "Taban Taklas›" denir.
Ara Taklalar: Kanad›na yüklendikten sonra

vurdu¤u taklalara "Ara Takla" denir.
Son Takla: Yüklenmesi son bir taklayla bi-

ter. 
Son takla: Kuflun oyunu ba¤lama taklas›.
Boflalmas›: Son taklas›n› vuran kufl uzad›¤›

mesafenin en az üçte biri kadar boflal›r, muhi-
tini terk eder. (Boflalma; Yavru kuflun bel k›r-
mas› gibi çökerek gitmesi.)

Sefer Aralar›: Kuflun oyun seferleri en geç
20 dakikada bir olmal›.

‹nifli: Kufl ya harmanlayarak ya da takla vu-
rup esneyerek inecek.

Gülsün Nilay Akgün, amatör olarak çekti¤i foto¤raflar ve bu foto¤raflardaki güvercinler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi içeren bir dosya haz›rlam›fl. “Güver-
cinler hakk›nda hem görsel hem de bilimsel bir sunum yapmak amac›nday›m” diyen Gülsün’ün çal›flmas› hepimizin özellikle de güvercin besleyen okuyu-
cular›m›z›n ilgiyle izleyece¤i bir çal›flma..

TAKLACI (K‹REM‹TÇ‹) MARD‹N
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