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B

u yazımda bu tarihe kadar
yapılan sosyal aktivite,
kültürel etkinlik, ziyaretten
bahsetmek istemiyorum.
Zira bunlardan sosyal medyadan yeterince haberdar oldunuz. 100 yılı
aşkın süredir belediyelik ile yönetilen Kızılcabölüğümüz mahalle olunca
Tavas ilçesine bağlandı. Asıl önemli olan bundan sonraki sürelerde hep
beraber neleri devam ettirmek istediğimiz konulardır. Aynı kültür, eğitim,
örf-adet, birlik ve beraberlik ve dayanışmanın bundan sonra daha da güçlü
bir
şekilde devam ettirilmesiydi. Çok şükür bunun üstesinden geldik.

Belediyelerimiz zamanından beri süre gelen festival, yol yürüyüşü gibi büyük etkinlikleri, Kızılcabölüklüler Vakfı olarak sorgu sual etmeden üstlendik. 3 yıldan beri sizlerin destekleriyle bunları başardık. Kızılcabölük’ün
adını başta spor kulübümüz olmak üzere bu festival ve etkinlikler ile ülke
çapında bahsettirdik. Çünkü aramızda sizler gibi maddi-manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimiz, işadamlarımız, SİZ KIZILCABÖLÜK
halkı olduğunu biliyor ve bu desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.
Vakıf olarak 1994 yılından beri süre gelen ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim desteğini yine devam ettiriyoruz. Yalnız yeni tüzük yeni bakış
açısı olarak daha ciddi bir şekilde hazırlık yaptık. Bugüne kadar eğitim
desteği sağladığımız gençlerimiz göreve gelmeye başladılar. İş aş ve eş
sahibi oldukça yavaş yavaş bu destek artacaktır. Bu gençlerimiz bu bayrağı daha da ileriye taşıyacaklardır. Destekleri kartopu misali her geçen
gün, her geçen yıl artarak geriden gelen kardeşlerine destek olacaklardır.
Ziyarette bulunduğumuz hayırseverlerimizin dediği gibi 20 yılı aşkın süre
önce dikilmeye çalışılan fidanlar artık meyve vermeye başlamıştır. Ahde
vefa ve Kızılcabölük ruhuna sahip her genç arkadaşımız ve aileleri bunun
bilincedir.
Yıllardan beri kendilerine eğitim desteği sağlayan vakfımıza, sırt dönmeden zamanı geldiğinde destek olacaklardır. Bundan eminiz. Birkaç aydan
beri iletişim halinde olduğumuz kardeşlerimizden 25 tanesi bu eğitime
destek kampanyasına katkı vermeye başlamıştır. İsimlerini dergimizin ileriki sayfalarında bulabilirsiniz. Eğitime destek arttıkça arkadaşlarımıza bu
sayfalarda yer vererek, onların ne kadar düşünceli birer evlat olduğunu sizlerde şahit olacaksınız. İnşallah daha ileriki aylarda günlük cüzi miktarları
bu kampanyaya destek için ayırıp görevlerini yerine getiriler. Vakfımız tarafından devam ettirilen eğitime tam destek kampanyasına siz okuyucularımız, hemşerilerimiz de katılabilirler. Düğün, nişan, açılış ve kokteyl türü
etkinliklere göndereceğiniz vakfımızın çiçek panoları sizlere toplu mesaj,
dergi, sosyal aktivite olarak geri dönecektir. Her güzel olayın arkasında
birlik beraberlik yatar. Başka yerlerden gönderilen çiçek panoları
Kızılcabölük’e hiçbir katkı sağlamayacaktır. Lütfen daha duyarlı ve daha
milliyetçi, daha fazla KIZILCABÖLÜKLÜ olalım.

KIZILCABÖLÜKLÜLER VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

OSMAN ERKLİ

KIZILCABÖLÜK
SEVDALISI

ADİL SOMUNCU
Kızılcabölüklüler Vakfı’nın İdari
Binasını ücret almadan tahsis
ederek büyük bir katkı sağlayan
17 Mayıs 2016’da hayatını kaybeden Hayırsever Adil Somuncu’nun eşi Fatma Somuncu ile
kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.
Eşi Adil Somuncu’yu sorduk….

K

ızılcabölüklüler
Eğitim ve Kültür
Vakfı
Kızılcabölüklü
değerli işadamları ve
Kızılcabölüğe gönül veren değerli halk tarafından Eğitim ve Kültür
alanında önemli işler başarmaya
devam ediyor.
Kızılcabölüklüler Vakfına
en önemli katkılardan bir tanesini

sunan 9 ay önce aramızdan ayrılan
Adil Somuncu Kızılcabölüklüler
Vakfı’nın İdari Binasını ücret almadan tahsis ederek büyük bir
katkı sağlıyor. Böyle fedakâr
isimlerin sayesinde Denizli’de en
önemli kurumlardan bir tanesi olmaya devam edecek. Kısa bir
süre önce aramızdan ayrılan Adil
Somuncu’nun eşi Fatma Somuncu
eşini anlattı.

Röportaj Osman GÖNLÜM
Düzenleme: Abdullah GÖNÜLTAŞ

EŞİ, FATMA SOMUNCU ADİL SOMUNCU’YU ANLATTI
Fatma Somuncu eşinin 1929 yılında Kızılcabölük’tedoğduğunu Firdevs,
Nermin ve Osman isimlerinde çocuklarının olduğunu Kızılcabölük, İstanbul ve Almanya ve Denizli’de
hayatlarını sürdürdüklerini
anlattı. Fatma Somuncu Adil
Somuncu’yu şöyle şu sözlerle dile getirdi; “İlkokulu bitirdikten sonra askere gitmeden önce halasının yaşadığı
yer olan Selçuk’agidiyor. Halasının oğluyla anlaşamayınca İzmir Selçuk’a gelen bir
Sirk iş teklifinde bulunuyor.
Ve birlikte İstanbul’a gitmeye
karar veriyor. Ancak düşündüğü gibi gitmeyen Sirk işinden vazgeçiyor. Koca İstanbul’da beş kuruşsuz ortada kalmış
ne para var ne pul. Bir iş bulayım çalışayım derken tesadüfen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı denk gelmiş.
Başkan sen ne iş yaparsın diyerek Adile soruyor. Ne iş olursa yaparımdedikten sonra Kulüp başkanı onu aşçının yanına yardımcı olarak işe alıyor. Bu arada aşçıda yabancıdır. Ve Hem Kulup Başkanı hem de aşçının
gözüne giriyor. Biraz orada çalışıppara biriktirdikten sonra askerlik gelip çatıyor.
AMERİKA YILLARI
FATMA SOMUNCU: “Çalışırken Askerlik zamanı gelmiş ve tesadüfen İstanbul’da askerliğini tamamlıyor. Askerden sonra gemilerde çalışmaya başlamış. Gemilerde çalışırken milletvekilleriyle tanışıyor. Onlarla birlikte
Amerika’ya gidiyor ve Amerika’da kalmaya başlıyor. 7 sefer Amerika’ya gitme fırsatı bulurken dönem dönem
Fransa, İspanya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerine
gezme şansı buluyor. Ayrıca İstanbul’da spor kulüplerinde çalışırken Bakanlarla, milletvekilleriyle iç içe
oluyor. Hep yüksek mevkilerde olanlarla görüştüğünü bizlere anlatmıştı.”
1957 YILINDA EVLENİYOR
FATMA SOMUNCU: “1957 yılında evlendikten hemen sonra eşim İstanbul’da gemilerde çalıştığı için
İstanbul’a göç ettik. 15 günde bir gemilerle yurt içinde değişik illere gidip gelirdi. İstanbul’a gittiğimizde
5 yıllık evliydik. İstanbul’da bir yıl kaldıktan sonra
İstanbul’un yükünü kaldıramadık ve köye geldik.
Daha sonra Denizli’ye taşınmaya karar verdik. Burada bakkal dükkanı açtık. Eşim Adil Almanya’ya
gitmeye karar verdi. 9 yıl Almanya’da kaldı. Orada
ekmek fırınında çalıştı ve oradan emekli oldu. Bu zaman sürecinde bende köyde kaldım. 9 yılın ardından
Almanya’ya gittim. Denizli’ye kesin dönüş yaptıktan sonra Almanya’da evlatlarım olduğu için bizde ara ara
gidip gelmeye başladık. ”
5 DİL BİLİYORDU
FATMA SOMUNCU: “Adil yurt dışına sürekli gidip
geldiği için 5 dil biliyordu. İspanyolca, İngilizce,
Yunanca, Fransızca gibi dillerde konuşabiliyor,
soruları rahatlıkla cevaplıyordu. Kendisini yüksek
görmeyen bir karaktere sahipti. Alçak gönüllü bir
insan olduğu için kendisini büyük görmezdi. Lütfensiz konuştuğunu duymadık. Hep kibar konuşurdu. Arabalarına olan düşkünlüğü ve değişik
damak tatlarını sevmesi de diğer özellikleriydi.
En değerli varlığımı can yoldaşımı kaybettim ama
onun hatıralarıyla ve bizlere kattıklarıyla o her zaman bizim gönlümüzde yaşayacak.”

NEFESLERİ KESTİ

27 ARAÇ YARIŞTI

K

ızılcabölüklüler Vakfı tarafından düzenlenen Kültür ve
Sanat Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel off road
oyunları bu yıl da nefesleri kesti.
Pamukkale Off Road Spor Kulübü
(PADOFF) tarafından düzenlenen
Kızılcabölük Off Road Oyunlarında
27 araç yarışırken birinciliği Niyazi
Gören elde etti. Pamukkale Off Road
Spor Kulübü (PADOFF) tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi
desteğiyle düzenlenen Kızılcabölük
Off Road Oyunları nefesleri kesti.
Büyük bir heyecana sahne olan yarışmayı Denizli Milletvekili Cahit
Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas
Kaymakamı Ahmet Varol, Tavas

Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı
Osman Erkli, davetliler ve çok sayıda vatandaş izledi.Katılımın yüksek
olduğu yarışmada büyük mücadele
veren sürücüler dereceye girebilmek
için çaba sarfetti.
Yüksek bir tempoda
yaklaşık 5 saat süren
oyunlarda; zaman
zaman takla atan,
aks kesen, yolda
kalan sürücüler, zirvede yer alabilmek
için kıyasıya yarıştı.
Bazı araçlar ise teknik arıza nedeniyle
yarışı tamamlayamadı.

27 aracın yarıştığı oyunlarda Denizli’nin
yanı sıra Aydın, Konya, Fethiye, Marmaris
ve Beyşehir’den de yarışçılar katıldı. Motor hacmine göre 4 ayrı kategoride dereceye giren sürücülere kupaları verildi. 2 tur
3 etap üzerinden koşulan ve 20 farklı engel
bulunan pistte genel klasman birinciliğini
ise Niyazi Gören kazandı.

İKİ STK’DAN

ORTAK PROJE HAZIRLIĞI

D

enizli Koruyucu Aile Derneği
Başkanı Ayfer Doğan, Kızılcabölüklüler Vakfına ziyaret
ederek ortak proje konusunda görüş
alışverişinde bulunuldu. Proje ile birlikte Kızılcabölük halkına koruyucu
ailenin önemi anlatılacak ayrıca çocuk
yuvaları da ziyaret edilecek.
Toplantıya Kızılcabölüklüler
Vakfı Başkanı Osman Erkli ve Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu
toplantıya Koruyu Aile Derneği Başkanı Ayfer Doğan, Korucu Aile Derneği Hakkında bilgiler verdi. Vakıf Başkanı Osman Erkli,
kardeş derneklerle
işbirliği içinde olduklarını ifade ederek, Koruyu Aile
olmanın
önemli
olduğu vurgusunu
yaptık. Ortak proje için çalışmaların
başlayacağını ifade
ederek, her zaman
işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.
Yönetim
Kurulu
Üyelerimize, eşlerine ve genç üniversiteli arkadaşlarımıza koruyucu

aile nedir, nasıl olunur ve yaptıkları
çalışmalar nelerdir. Bir bir anlatıp bize
bilgi vermesi bizim için çok önemli.
Kızılcabölük’te Koruyucu Aile Derneği ile birlikte Koruyucu ailenin önemini uzmanlarla birlikte anlatacağız. Ayrıca yuvalardaki çocuklarımıza ziyaret
edeceğiz.”dedi.
Koruyucu Aile Derneği Başkanı Ayfer Doğan’da Koruyucu Aile’nin öneminden söz ederek, “İki
biyolojik oğlumun yanı sıra dört kız
çocuğunun da koruyucu ailesi olmayı

üstlendim. Kendi deneyimleri doğrultusunda doğru bir model olduğunu düşündüğü koruyucu aile hizmet modelinin yaygınlaştırılması adına çalışmalar
yapıyorum. 2009 yılında kurduğumuz
ve başkanlığını üstlendiğim Denizli
Koruyucu Aile Derneği ile bu çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda
yürütmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Kızılcabölüklüler Vakfı ve
Koruyucu Aile Derneği önümüzdeki
günlerde ortak proje için yeniden bir
araya gelecek.

SAĞLIĞIN ZİRVESİNDE
BİR KIZILCABÖLÜKLÜ

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığına Denizlili Dr.Hasan Aydınlık getirildi.

S

ağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum
Başkanı Prof.Dr.Alper Cihan görevinden ayrılırken
yerine Sağlık Bakanığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürü Dr.Hasan Aydınlık geldi.
Aslen Denizli Kızılcabölüklü olan Hasan aydınlık üst
düzey görevlerde bulundu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Aydınlık, 2004 – 2005 yıllarında Karamürsel Devlet Hastanesi Acil Serviste çalıştı. 2005 yılı Ekim ayında Kocaeli
İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı. Van depreminde
Sağlık Bakanlığı adına 2 ay koordinasyon görevini yürüttü. 2012 yılında Sağlık Kurumları Yönetimi alanında
yüksek lisansını tamamladı.

2 Kasım 2012’de; 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin uygulamaya geçmesiyle atandığı Kocaeli
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevini
31 Aralık 2014 tarihinde tamamladı. 2015 Ocak ayından 2015 Kasım ayına kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç
Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinde ve Bakanlığımız müsteşarlık danışmanlığı görevlerinde bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini Kasım 2015 – Haziran 2016
tarihleri arasında yürüttü.
25 Haziran 2016 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı Acil
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü görevine getirilen Aydınlık son kararnameyle Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığına getirildi.
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B

üyükşehir yasasına göre mahalle olan Kızılcabölüğümüze sahip çıkmak, örf ve adetlerimizi, sosyal ve kültürel
etkinliklerimizi devam ettirmek için vakfımıza ne kadar
görev düştüğü ortada. Geçen sene Mart ayındaki genel
kurulda daha önce 12 sene görev yaptığım vakfımıza Osman Erkli
başkanımız önderliğinde yeniden, aynı heyecanla ,aynı şevkle göreve başladım.
Kızılcabölüğümüzün gururu Kızılcabölükspor’da beş yıl görev
yaptım. Futboldan çok anlamama rağmen basın sözcülüğü görevini elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ama futboldan anlayan,
benden daha fazla koşturan, azimli, şevkli arkadaşlar olduğundan
dolayı vakıfta da ikinci başkan görevi verilince kulüpten ayrıldım.
As olan Kızılcabölük değil mi ha kulüp ha vakıf ya da dernek
hepimiz Kızılcabölük için koşturmuyor muyuz? Vakıf olarak yaptığımız etkinlikler gerçekten amatörce ama o kadar da etkili. Son
festivalimiz olacak mı olmayacak mı derken Ramazan Bayramı
bitiminde çok güzel tarihte gerçekleştirdik. Festivalimize katkı
sağlayan Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve
desteklerini maddi ve manevi esirgemeyen iş adamlarımızla ve esnaflarımızla kalabalık bir festival gerçekleştirdik.
Yaklaşık 20 bin kişiyi Kızılcabölüğe çektik. Tabi ki Festival de yapılan Off Road yarışlarının da en kalabalık ve en görkemlisi oldu.
Yine keşkeğimizi de çamlıkta pişirdik. Denizli’de tek Kızılcabölük
olarak 29 Ekim’deki fener alayımızla Cumhuriyetimizi en güzel
şekilde kutladık. Tabi ki yapacağımız daha çok işler var. Yol
yürüyüşümüz devam edecek. Yine festivalimize en güzel şekilde
Aşınız tatlı, Yuvanız mutlu Kalbiniz
el ele birlikte yapacağız. Yeterki bir olalım birlik olalım. Biz
sevinçle dolsun… Saygılar Sevgiler
Kızılcabölüğü harbiden seviyoruz.

OSMAN GÖNLÜM

ÖĞRETMENLER
ÖĞRENCİLERİYLE
BULUŞACAK

K

ızılcabölüklüler
Vakfının organize ettiği ‘Öğretmenler Öğrencileriyle
Buluşuyor’ projesi için ilk
adım atıldı. Kızılcabölüklüler Vakfı
yönetimi ile bir araya gelen Kızılcabölüklü emekli öğretmenler proje
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Vakıf binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kızılcabölüklüler
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkli 24 Kasım Öğretmenler
gününü kutlayarak, Vakfın en önemli
projelerinden bir tanesini hayata geçirmek için adım attıklarını ifade etti.
Erkli, emekli öğretmenler ile proje
hakkında görüşmek için bir araya

geldiklerini söyledi. Öğretmenler gelecek nesiller için çok önemli olduğundan söz ederek, “Siz öğretmenlerimiz ‘Sevgi Elçilerimizsiniz. Sınıfta
yaşama sevinci toplumda huzur, ülkede barış meslektaşları arasında demokratlığın simgesiniz. Öğretmenler
gününüz kutlu olsun.
Bizde Vakıf olarak Öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor projesini gerçekleştirmek bir aradayız. Amacımız Kızılcabölük’te şimdiye kadar
1950’lerde 1960’larda öğretmenlik
yapmış büyüklerimiz ile bu emektar
öğretmenlerin yetiştirdiği öğretmenleri buluşturmayı hedefliyoruz. Hz.
Ali’nin bana bir harf öğretenin kölesi olurum dediği gibi Her öğretmen

Kızılcabölüklüler
Vakfı’ndan bir proje
daha. Öğretmenler
öğrencileriyle buluşuyor
projesinde ilk adım
atıldı. Kızılcabölüklüler
Vakfı Başkanı Osman
Erkli, Mayıs ayında
gerçekleşen proje için
geçen 24 Kasım’da
emekli öğretmenler ile
bir araya geldi.

mutlaka kutsaldır Ama ilk öğretmenimizin bizim yetişmemizde önemi
çok büyüktür sözünü hatırlatmak istiyorum. Çünkü eğriyi doğruyu güzeli
çirkini beyazı siyahı güneşi ay yıldızı
kısacası her şeyi onlardan öğrendik.
O nedenle büyük buluşmada eserlerini görme fırsatı helalleşmek ve ahde
vefa olacak. Emektar öğretmenlerin
yetiştirdiği öğrenciler sayesinde Kızılcabölük önemli yerlere gelmiştir.
O dönemlerde öğrenci olarak arkadaşlarımızın öğretmenlerine vefa
göstererek onları mutlu etmek istiyoruz. Büyük buluşma Kızılcabölük’te
gerçekleştirilecek. İnşallah güzel bir
buluşma olacak” diye konuştu.

RÖPORTAJ: Abdullah GÖNÜLTAŞ

MODA’NIN ADI:

Kızılcabölük’ün Hanımağası

ZUHAL YORGANCIOĞLU

HİÇBİR YABANCI ETKİ ALTINDA KALMADAN SİHİRLİ VE HEYECANLI KIYAFETLERE İMZA ATAN TÜRK
MODASININ YARATICISI ZÜHAL YORGANCIOĞLU (MADAM Z) İLE BİR RÖPORTAJ GERÇEKLEŞTİRDİK.
2002 yılında Kızılcabölük Dokumasıyla tanışan, bunlarla Koleksiyonlar hazırlayıp Kızılcabölük
Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivallerinde düzenlediği defileler ile
Kızılcabölüklülerin gönlünde ay bir
yeri olan Kızılcabölük’ün Hanım
Ağası Zühal Yorgancıoğlu ile güzel
bir sohbette bulunduk. Bu sohbetimizde bizlere her zaman olduğu
gibi Şaban Öngören eşlik etti.
Zuhal Yorgancıoğlu kimdir? Bize
kendinizden bahseder misiniz?
Zühal Yorgancıoğlu: “ 1926 yılında
İzmir Bayraklı ’da doğdum. 4 yaşındayken, babamın memuriyetinden
dolayı için Konya Çumra’ya taşındık. Orada 4-5 yıl kaldıktan sonra
İzmir’e geri döndük. Önce İzmir
Cumhuriyet Kız Enstitüsü’nde okudum. Daha sonra üniversite için
Ankara Yüksek Kız Teknik Okulu
Moda Resim Bölümü’nde sanat
ve tasarım eğitimi gördüm. Orayı

birincilikle tamamladım. Moda Resim bölümüne bir kişi alınacaktı.
Sınava tabi tutulduk. Oraya giren
kişi de ben oldum. Resim Hocası
olarak Gaziantep’e atandım. Ancak nişanlım Gaziantep’e gitmeme
izin vermedi.
Modaya ilginiz ne zaman başladı?
Zühal Yorgancıoğlu: “Modaya ilgim çocukken başladı. O zamanlar
uğraşacak hiçbir şey yok. Radyo yok, Televizyon yok, hiçbir şey
yok. Babamın kütüphanesi vardı.
Kütüphane’de Moda, Siyaset gibi
konularla ilgili kataloglar vardı. Bizim hocamız, babamızdı. Hangi
katalog çıkarsa eve getirir ve bize
izah ederdi. Ben hep modanın çıkmasını isterdim. Moda kataloğu
çıksın diye dua ederdim. Buradan
beğendiğim modelleri çizerdim. O
dönemlerde modellerim bebeklerimdi. Bebek oyuncakları giydirirdim. Annemin sandığının başına

otururur, kumaşları keser biçer dikerdik. Modacılığa ilk o zamanlar
ilgi duymaya başladım.”

Eşiniz Sizin resim hocanızdı
eşinizle tanışmanızı anlatırmısınız?
Zühal Yorgancıoğlu: “ Kocam
ortaokulda resim hocamdı.
Hem okuldaki bayan hocalar hem de kız talebeler ona
aşıktık. Çok yakışıklıydı. Lise
mezunuydu. Eşimin hocası da
bizim müdürümüzdü. Lisede
olgunlaşma imtihanlarına girmek için bir sene bekliyordu-

Genelde koleksiyonlarınız Türk
Motiflerinden
oluşuyor?
Bunu
başlangıçtan beri anlatır mısınız?
Zühal Yorgancıoğlu: Bütün Koleksiyonlarım Türk Motiflerinden oluşuyor. Her zaman Türk kültürünü ön
plana çıkarmışımdır. Çünkü ben
Türküm, benim özüm Türk.
O kadar çok zengin kültürümüz
var ki başka yerden ilham almaya
lüzum yok. Türk kıyafetleriyle Türk
adetlerini gösterdim. 3 ay Topkapı
Sarayında Türk kıyafetlerini çizdim.
Amerika’ya gittim. Müzede Türk
Bölümünde giysilerin motiflerini inceledim. Amerika’da Türk giysileri
çekmecelerde Topkapı Sarayındaki giysilerden daha fazla bulunuyor. Özel çekmecelerde korunuyor.
Amerika’da 2 yıl kaldım. Türkiye’ye
dönünce Türk Modası için çalışacağım dedim. Amerika da ‘Doğu
Batı Sentezini’ yaptım. İlk defilem
olan Batı’nın Rüyası Defilesini
İzmir’de gerçekleştirdim.

D

avet Edildiğiniz defilelerde her zaman Türk Bayrağını görmek istediğinizi biliyoruz. Bununla ilgili olarak
anılarınız var mı?
Zühal Yorgancıoğlu: “ O zamanki Yugoslavya’nın Adriyatik Denizi’nin ortasında tarihi ve turistik Hvar adasında Avrupa’nın en ünlü modacılarının
davet edildiği MODA FEST INTERNATIONAL’da Türkiye’yi temsil ediyorum. 26 ülke bu defileye katıldı. İlk
gece Türkiye ile başlayacaktı. Kızım
Mübarra Yorgancıoğlu Soyer ile hazırladığımız otuz adet kreasyon, Şafak
Fişek’in ‘Türk Düğünü’ koreografisi ile
bütün dünyaya takdim edilecekti. Defileler, Hvar’ın en geniş meydanında
tarihi bir manastırın önünde kurulmuş
devasa bir podyum üzerinde yapılacaktı. Heyecanla, dışarıdaki atmosferi
görmek için kulisten başımı çıkardım.
Meydan müthişti. Gönderide tüm iştirak eden devletlerin bayrakları rüzgarın esintisi, müziğin ritmi ile dans eder
gibi dalgalanıyordu. Ama bizim bayrağımız yoktu.”

nuz. Hocası zaman kaybetme,
gel bizim kızlara resim dersi
ver deyince bizim okulda resim hocası olarak görev aldı.
Bir gün okula vardım ki birkaç
kız ağlıyor. Ah dediler Mehmet
Yorgancıoğlu askere gitmiş. Bizim resim dersimize girmeye
başladıktan bir süre sonra askere gitti. Asker dönüşü 17 yaşındayken beni istedi. Evlendik
ve üç çocuğumuz oldu.

Size Madam Z diyorlar bunun hikâyesini anlatır mısınız?
Zühal Yorgancıoğlu: “Yıllar önce yaptığımız bir defile
sonrasında İstanbul’da düzenlediğimiz bir moda festivali oldu. Festival bitti çok başarılı olduk. Ertesi günü
basın toplantısı yapıldı. Bütün yerli ve yabancı gazeteciler vardı. Tabi o zaman gazetelerde tam sayfa yer
alıyoruz. Dünyaca ünlü gazeteci Edgar Schneider, ‘Mademe Z’ başlığını manşetlere taşımıştı. Ondan sonra
Madam Z olarak tanınmaya başladım.”

Yugoslavyadaki Defilede Türk Bayrağını görmeyince nasıl bir hamle
yaptınız?

lanıyordu. Bu olaydan sonra bütün
defilelerde bayrağımı yanımda götürüyorum.”

Zühal Yorgancıoğlu: “ Defilede bayrağımızın olmaması kanıma dokundu. Göklerde başka ülkelere ait 25
bayrak var, sadece Türk Bayrağı
yoktu! Hırsla komite başkanının
yakasına sarıldım. “Hani benim Ayyıldız’ım?” dedim. Şaşırdı… Sekreterine sordu. Belgrad’daki T.C
Büyükelçiliği’nden, Zagreb’deki T.C
Başkonsolosluğu’ndan istemişler.
‘Bu ölçüde bayrağımız yok’ cevabını
almışlar. Bayrağımız olmadan çıkmam dedim. Başkan sapsarı oldu.
Adriyetik denizinin ortasındayız.
Beynimde bir şimşek çaktı. Başkana defileyi bir saat geciktir müzik,
animasyon yapın Bayrağım’ı ben
yapacağım dedim. Koleksiyonumda uzun ve bol, kırmızı bir elbisem
vardı. Acele onu parçalattım. Resim
öğretmeni olduğum için bayrağın
ölçü ve oranlarını biliyordum. Beyaz
bir iç giysiyi Ay ve Yıldız olarak çizip hazırladım. Dikiş makinesi yok.
Elde iğne, iplik, toplu iğne ve Uhu
ile diktik yapıştırdık. Diğer modacılar merakla bizi izliyordu. Mankenlerin de yardımı ile, bayrağı göndere
kırk beş dakikada çektik. Podyuma
çıktığımız an bayrağımız göklerde
başımızın üzerinde gururla dalga-

Kızılcabölük Dokumalarıyla ne zaman tanıştınız? Kızılcabölük hayalleri defilesi yaptınız bu defileden
söz edemisiniz?
Zühal Yorgancıoğlu: “Denizli benim
ikinci memleketim. Yaşayan pek çok
önemli isme elbise ve gelinlik diktim. Bunlardan bir tanesi de Esma
Özkardeş’tir. Kızılcabölük’ten ile
2002 yılında Belediye Başkanı Osman Erkli’nin beni arayıp İzmir’de
görüşmemiz sonucunda haberdar
oldum. Beni memleketine davet etti.
Kızılcabölük’e gittiğim zaman beni
büyük bir coşku ile karşılamalarından çok etkilendim.
Osman Başkan genç, dinamik, uyanık ve memleketini seven
,Kızılcabölük’ü ve dokumalarını tanıtmak için uğraşan biriydi. Burada
beni Hanım Ağa ilan etti. Ona destek olmak, saklı kalan bu hazineleri
ortaya çıkarmak için atölyelerden
kumaşlar aldım. Yeni bir koleksiyon
hazırladım. Afrodisias, Kızılcabölük
ve değişik yerlerde katalog çekimleri yaptık. Ulusal basın ve İzmir’in
önemli şahsiyetlerinin de içinde bulunduğu bir basın toplantısını Hilton
Otelinde yaptık. Tezgahlar, kumaş-

lar, yöresel yiyecek, yöresel giysiler
folklor ekipleri eşliğinde çok iyi bir
toplantı oldu. Kızılcabölük Hayalleri
adını verdiğimiz defile için festivale
geldik. Davul, zurnalar kortej halinde karşılandık. Asuman Krause,
Şenay Akay, Tülin Şahin gibi ülke
çapında tanınmış ve İzmir’in gözde mankenleriyle defile düzenledik.
Yanımızda rahmetli Müzeyyen Senar , Tekin Akmansoy gibi ünlü sanatçılarda vardı. Bu ilgi ve güzellikten dolayı mutlu oldular.
Hatta Müzeyyen Hanım Sümer Ezgü’nün bazı şarkılarına eşlik
etti ve sahne aldı. Bu tanıtım sayesinde Osman Erkli Başkan’ın gayretleri meyvesini veriyor, her hafta
otobüsler Kültür turları yapar haline
geliyordu. Bir sonraki yıl tekrar beraber 2.ci festivali yağmur altında
binlerce kişi ile yaptık. Çok güzel
günlerdi. Hatta İzmir Kültür Vakfı,
Tavas Kaymakamı Ahmet Ümit, Şaban Öngören, Barbaros Karabulut.
Osman Başkan ile beraber Endüstri
meslek lisesi yapmak, bu memleketi tanıtmak için çok çalıştık. Osman Başkan’ın kendi gibi çalışkan
ekibiyle Vakıf Başkanı olması bu
güzelliklerin tekrar yaşanacağının
göstergesidir. Ona ve eşine, manevi torunum dediğim 3 oğluna ve Kızılcabölüklü hemşehrilerime selam
ediyorum.

Günümüz modacılarını nasıl buluyorsunuz? Televizyondaki Stil yarışmaları hakkında neler söylersiniz?
Zühal Yorgancıoğlu: “ Günümüz modacılarını çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ancak Cemil İpekçi
kültürel motifleri kullanmaya çalışıyor. Özellikle Özbekistan’da düzenlediği bir defilede Özbek motiflerini kullanmasıyla dikkat çekti. Diğer modacılara gelecek olursak
çoğu zaman Batı’nın özellikleri kopyalanıyor. Kendi kültürümüz unutulmuş durumda.” Sayın Yorgancıoğlu, bize
bu imkanı verdiğiniz ve Kızılcabölük’ün tanıtımını yaptığınız için size çok teşekkür ederim.
Günümüz Modasında Türk Motifleri
kullanılıyor mu?
Zühal Yorgancıoğlu: “ Günümüz modasını beğenmiyorum. Türk motiflerini kullanan modacı göremiyorum.
Biz hiç kimsenin yapmadığı şeyleri
yaptık. Günümüzde hiçbir üniversitede hiçbir yerde Türk Motifleri çalışılmıyor. Bilgisizlikten, Avrupa özleminden dolayı. Atatürk batıdan fikir
almamızı söylemiş ancak biz kopyalamayı tercih ettik. Türk Modası hakkında eğitim verilmelidir. Şu anda
çıkan mezun olan kişiler bu yüzden
piyasada iş yapamıyor.”
Hangi ünlü isimlere kıyafet tasarladınız? Yerli ve yabancı ünlü isimlerden bahseder misiniz?
Zühal Yorgancıoğlu: “ Pek çok ünlü
isme kıyafet tasarladım. Yerli isimlerin yanısıra yabancı isimler de var.
Nacy Reagan, jackia (Kennedy)
Onassis gibi devlet politikacılarının

eşleri için kıyafetler tasarladım.
Linda Gray Gray, Lindsay Wagner
Dalida gibi dünya yıldızlarını, ve
Hülya Avşar, Ajda Pekkan, Sibel
Can, Emel Sayın, Nükhet Duru
gibi ünlü isimleri giydirdim.”
Pek çok ödülünüz var? Başta İtalyan Oskarı olmak üzere ödüllerinizden söz eder misiniz?
Zühal Yorgancıoğlu: “ İtalyanların
moda alanında verdiği Maschera
D’Argento ödülünü aldım. Bu İtalyan Oskarı olarak biliniyor. 1978
yılında İzmir’de Kordon boyunda
atölyemizde çalışırken İtalyanlardan bir zarf geldi. İtalya’nın en
büyük ödülü bana verilmiş. Ödülü
almak için Roma’ya davet ediyorlar. Roma’ya uçakla gittik. Çalışmalarımızın neticesinde bu büyük
ödüle layık görüldük. Ödüllerim
arasında Türk Tanıtım Vakfı’nın
verdiği ödülün yeri ayrıdır. O ödül
sadece bana verilmiştir.”
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yıldır aralıksız olarak devam ettirilen
Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil
ve Moda Festivali’nin 22.si, büyük bir coşku içerisinde yapıldı. Dokumanın başkenti
festival boyunca binlerce kişiyi ağırladı.
Cuma günü yapılan kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde cumartesi sahne alan Hüseyin Kağıt’ı 10 bin kişi izledi. Festivalin son
gününde ise off road’cılar sahne aldı.
OSMANLI KAFTANLARI
KIZILCABÖLÜK’TE DOKUNACAK
Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol,“Osmanlı kaftanlarının tamamının Kızılcabölük kumaşlarından dokunması konusunda bir GEKA projemiz var. Denizli’de,
İstanbul’da ve özellikle Balkanlar’da yapılacak olan defilelerde kullanılmak üzere yapılacak olan kaftanların tamamı inşallah Kızılcabölük kumaşlarından, burada dokunacak.
Bizde Belediye olarak buna sponsor olduk
ve taahhütte bulunduk. İnşallah bu festivalde ve yarınki defilede de bu bir anlam ifade
edecek” dedi.

GELENEĞİ AKTARMAYA DEVAM
EDECEĞİZ

Anadolu’da
600 yıllık bir
dokuma geleneği
olan Denizli’nin
Kızılcabölük
Mahallesi’nde
üretilen ürünler
22. Kızılcabölük
Kültür Sanat
Tekstil ve
Moda Festivali
ile beğeniye
sunuldu. Tavas
ilçesine bağlı
Kızılcabölük
Mahallesinde
22. kez yapıldı.

Bu kültür hafızaları dünden bugüne, bugünden yarına aktarılmaya devam edecek.
En önemli hedeflerimizden bir tanesi, festivallerde bizlerin bir araya gelerek, beraber
olma, bir olma, iri olma, diri olma, kenetlenme, ittifak ve ittihadı gölge düşürmeme anlamındaki yüreklerin toplu vurması anlamında Kızılcabölük ve Tavas semalarından, bu
birliktelik ile birlikte inşallah herkesin hak
ettiği hayat standartlarını yakalamak aynı
zamanda o güzellikleri festival değerlerini
ve kültürel hafızalarını yaşatmaktır” dedi.

A

çılış konuşmalarından sonra, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından, Kızılcabölük Yaşar Öncan İlkokulu öğrencileri Halk Oyunları gösterisini gerçekleştirdi. Daha
sonra festival kapsamında Özay Gönlüm Anısına düzenlenen “Özay Gönlüm Ses Yarışması” finalistleri sahne aldı. Daha
önce Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı binasındaki ön elemeye katılan 30 kişinin arasından ön elemeyi geçen
ve festivalde yarışmaya hak kazanan 8 finalist yarıştı.
Yarışma sonunda 3. olan Meryem Aybüke Kılıç ve Muzaffer Eskin, 2. olan Fadime Nur Arpaç, 1. olan Mehmet
Yaraşır’a ödülleri Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, Tavas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Başlı ve Kızılcabölüklüler Dayanışma, Kültür, Çevre ve Eğitim Vakfı Başkanı Osman Erkli tarafından verildi.

HÜSEYİN KAĞIT COŞKUSU

Festivalin ikinci günü ise önce moda gösterisi yapıldı. Kızılcabölük kumaşından
yapılmış olan elbiselerin tanıtımının yer
aldığı “Kızılcabölük Hayalleri” adlı defile
izleyenlerden büyük beğeni topladı. Defilenin ardından sahneye ünlü sanatçı Hüseyin
Kağıt sahne aldı. Kızılcabölük Meydanında
gerçekleştirilen konsere 10 bin kişi katıldı.
Gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Kağıt, katılımcılara teşekkür etti.
Konserin ardından Kağıt’a teşekkür plaketi
verildi.

Bu yıl 8-9-10 Temmuz’da 22.si düzenlenen Kızılcabölük Kültür,
Sanat, Tekstil ve Moda Festivali için Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Zolan’ı makamında ziyaret eden Kızılcabölüklüler Vakfı
Yönetimi Başkan Zolan’ı festival ağası ilan ederek, ağalık kasketini ve poşusu takdim edildi.
Hem tarihi geçmişi hem kültürü
hem de tekstile olan katkısının
çok önemli olduğunu dile getiren
Zolan, Festival için bütün desteğin sağlanacağını söyledi.
Zolan; “21 yıldır devam eden
geleneksel hale gelmiş festivalimiz devam edecek. Bu bizim için
önemli bir görev. Yapılan bütün
etkinliklerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada desteğimiz devam edecek. Büyükşehir
Belediyesi olarak Kızılcabölüklülerin yanında olacağız. Festival

için gereken desteği sağlayacağız” diye konuştu.
Desteklerinden dolayı Başkan
Zolan’ı teşekkür eden Vakıf Başkanı Osman Erkli, geleneksel
hale getirilen Denizli’nin en eski
festivallerinden biri olan Kızılcabölük festivali için hazırlıklara
başladıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardındanKızılcabölüklüler Vakfı Yönetimi Başkan Zolan’ı festival ağası ilan
ederek, ağalık kasketini ve poşusu takdim etti.

Festivalin Ağası

Zolan Oldu

Kızılcabölüklüler
Vakfı Başkanı Osman Erkli, Başkan
Yardımcısı Osman
Gönlüm Büyükşehir
Belediyesi Başkanlık
Makamında ziyaret
etti. . Samimi ortamda gerçekleşen
görüşmelerde Kızılcabölüklüler Vakfı
tarafından Başkan
Zolan Festival ağası
seçildi.

Bu yıl 22.si düzenlenenKızılcabölük
Kültür, Sanat, Tekstil
ve Moda festivali
için tüm desteklerini sağlayacaklarını
ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Zolan, köklü
bir geçmişi olan
Kızılcabölük Mahallemiz Denizli için
önemli bir yer olduğunu söyledi.

GEKİAD’DAN ESKİ BAŞKANLARA PLAKET
Kızılcabölük Genç İşadamları
(GEKİAD) Yönetim Kurulu hayatta olan Kızılcabölük’te Belediye
Başkanlığı yapmış başkanlara
plaket verdi. Kızılcabölüklüler
Vakfı Başkanı aynı zamanda
Kızılcabölük Belediye Başkanlığı
yapmış olan Vakıf başkanımız
Osman Erkli’de plaketini aldı.

K

ızılcabölük Genç İşadamları (GEKİAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Basri
Teğiz ve Yönetim Kurulu’nun katıldığı törende Kızılcabölük’te belediye
Başkanlığı yapmış hizmet etmiş yaşayan Başkanlar ismail Şenlikçi, Osman Erkli, Mehmet Aydınlık veAbdülkadir Uslu’ya yaptıkları hizmetlerden
dolayı plaket takdim etti. Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı ve Kızılcabö-

lük Belediye Başkanlığı yapmış olan
Osman Erkli, “GEKİAD’ın bu nazik
davranışlarından dolayı memnun olduğunu ifade ederek, Başkan Hasan
Teğiz’e ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Geçmişte Kızılcabölük
için hizmet eden vefat etmiş başkanlarımıza ve yaşayan başkanlarımıza
şükranlarımızı sunuyorum. Her başkanımız Kızılcabölüğün gelişimi için

çalıştı. Hepsinin emekleri var. Belediyenin kapanması sonrasında bizde
Kızılcabölüklüler Vakfı olarak Belediyemizin yapmış olduğu sosyal etkinlikleri vakıf olarak üstlendik. Ve vakıf
olarak çalışmalarımız devam ediyor.
Kızılcabölük için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılcabölüklüler Vakfı olarak bir vefa
borcumuzu yerine getirdik. Beldemizde
belki de her evde ekmeği olan duayen
işadamımız,büyüğümüz Hacı Raşit Yeniçeri amcamızı evinde ziyaret ettik.Onunla
geçmişi,çocukluğunu,askerliğini,İleri
Mensucat’ı ve girişimciliğini konuştuk.
Yapmak isteyip de bir türlü yapamadığı
fakat gerçekleşmesi için torunu genç Raşit
Yeniçeri ‘ye vasiyet ettiği hayalini konuştuk.Sohbetinden biz çok büyük keyif
aldık.Umarız bu röportajla az da olsa
ona olan vefa borcumuz yerine getirmiş
oluruz. Kendisine bu imkanı verdiği için
teşekkür ediyoruz.

KIZILCABÖLÜK’TE BİR MARKA:

RAŞİT YENİÇERİ

Sohbetimize Raşit Yeniçeri’yi tanımakla başlayalım.Raşit Yeniçeri kimdir?
Kendinizden söz edermisiniz?
Raşit Yeniçeri: 1937 doğumluyum.Ayaklar sülalesindenim. Çocukluğumdan beri dokumacılıkla uğraşıyorum. Fakir bir aileydik. O dönemlerde yokluk vardı. Ben köyde
tek okul olan, Kızılcabölük Cumhuriyet İlkokulu’nda okudum. İlkokuldan çıktıktan
sonra el tezgahında çalışmaya başladım. El tezgahında okadar çalışırdım ki hiç dışarıya çıkmaz, sürekli dokuma yapardım. Çevremdekiler dışarıya çık,git dolaş dediklerin
bile duymazdan gelirdim. Şimdiki gibi haftada bir pazar olur ,dokunan mallar pazara
çıkarılırdı. Perşembe günleri ,babam dokuduğum malları satar, parasıyla doğru
un pazarına giderdi. Bir hafta yetecek un alırdı. Yaşlı ninem için kebap alır,
geriye dönerdi. Askere gitmeden önce rahmetli Mehmet Ali Leylekoğlu ile
beraber ticaret hayatına atıldık. Kaliteli mal dokutup birkaç ay stokladık.
Uşak, Konya, Diyarbakır’a gönderdik. Bir müddet böyle devam etti. Konya’da yaşadığımız hiç unutmadığım bir olayı
anlatayım. Cuma namazı kılmak için gittiğimiz Mevlana
türbesi civarında dolaşırken nurani yüzlü,ihtiyar,kırçılponturlu(pantolonlu) birisi yanımızdan geçerken bize
dönerek“ Selam söyleyin, selam söyleyin”,dedi. Bizim,”Kime söyleyeceğiz, sen kimsin?” dememize fırsat
vermeden camiye girdi,gözden kayboldu. Aylar sonra
bir bayram ziyaretindeMüftü Mehmet Efend’inin yanına gittiğimizde yüzümüze bakmadan “Aleykümselam
,Aleyküm selam” dediğinde hayretler içerisinde kaldım.
Bunu hafızamdan hiç çıkaramadım.Mehmet Ali Leylekoğlu
ile iki senelik ortaklığımız oldu. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle alışverişler durdu. O zamanlarAhmet Paralı’danpoliçe ile iplik alırdık.Teminat mektubu gibi bir şeydi. Milli
Koruma Kanunu çıktı, satışlar durdu.Biz borcu
nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken
rahmetli bize gene iplik sattı.
AhmetParalı’dan çok şey
öğrenmişimdir.

1937
doğumluyum. Ayaklar
sülalesindenim. Çocukluğumdan
beri dokumacılıkla
uğraşıyorum.
Fakir bir
aileydik.
Askerlik yıllarınızdan bahseder misiniz, Kaç yıl askerlik yaptınız?
Raşit Yeniçeri: “Askerden önce evlendim. 1957 yılında askere gittim.Antakya’dayaptım askerliğimi. 24 ay
olanaskerliği iki buçuk sene yaptım. Antakya’da Kızılcabölüklü olarak 9 kişiydik. Tabur kantininde çalışmak
için imtihanla bir kişi seçilecekti.Komutanım“Raşit sen
de girsene” dedi. İmtihanda çok başarılı oldum.Matematiği iyi biliyordum. Hesap kitap işleri benden sorulurdu.
Çünkü ilkokulda rahmetli GACAR Hocanın öğrencisiydim. 3 rakamlı çarpma ve bölmeleri kafamdan sonuçlandırırdım. Kantinci olarak askerliğimi sürdürdüm.
Askerden geldikten sonra iş hayatına atıldınız. İlk işinizi bizlere anlatırmısınız?
Raşit Yeniçeri: “Askerden geldikten sonra köyde işe başladım. Çarşı meydanında küçük bir dükkanda kimyevi
boya malzemeleri satmaya başladım. Dokuma işleri yoğun bir şekilde yapıldığı için İplik boyasından çok sattım. Boya işinin yanı sıra fason mal dokuttum. Akrabam
olan Abdullah Naza ileberaber ortak olduk.İLERİ MENSUCAT’ın temelleri böyle atılmış oldu. Önce mercimek
aldık sattık.Aracıların hile yaptığını anlayınca bırakıp
dokuma işine yöneldik.
60’lı yıllarda üç ortaklı bir şirket kurdunuz o dönemi anlatırmısınız?
Raşit Yeniçeri: “Abdullah Naza ile ortaklığımız devam
ederken MehmetYeniçeri’yi,ortak olarak yanımıza aldık. Dokuma işlettik. Kaliteli mallar üretiyorduk.Karımız her geçen gün artış gösterdi. Bu ortaklıktan güzel
paralar kazandık. İleri Mensucat adını verdiğimiz bir
firma kurduk. 1972’lerde Denizli’ye taşındım. O dönemde Basma Sanayi Fabrikası’ndan hisse alarak, ortak
oldum. Beni görenKızılcabölüklühemşehrilerim de irili
ufaklı hisseler alıp buraya ortaklar oldular.İleriki yıllarda Abdullah ortaklıktan ayrılarak İstanbul’da kendi işini
devam ettirdi.

Kızılcabölük’te iplik fabrikası kurmak için birkaç kez girişimleriniz olduğunu duyduk, anlatırmısınız?
Raşit Yeniçeri:Köye kalıcı bir tesisi kazandırmak hep aklımdaydı. Mehmet Erişen, Ali Yoran, Halil Sayın, Abdullah
Naza, Asım Cen, Cemal Cilasun, İsmail Gürel ve adını hatırlayamadığım 20’ye yakın köyümüzün ileri gelenlerinden
oluşan bir müteşebbis heyet oluşturdum. Bu isimleringüvenirliliğinde yurtdışında çalışan hemşehrilerimizindehisse sahibi olabilmesi için girişimlerimiz başladı. Çakıroluk
yolu üzerinde çok büyük arazi alıp buraya iplik fabrikasını
kuracaktık. Çakıroluk yolu üzerini seçmemizdeki sebep de
o yıllarda eski yolun açılması için çalışmalar yapılıyordu.
Fabrikanın yol üzerinde olmasını istemiştik. Bu tesis için
rahmetli Hurşit Yılmaztürk’le beraber İzmir Hilton otelde
İtalyan heyetle buluşup konuştuk.İtalyanlarıDenizli’ye davet ettik. Kızılcabölük Belediyesi’nde toplantılar düzenledik. Maalesef gerekli desteği ve ilgiyi göremedim. İnsanlar
sudan bahanelerle toplantıya katılmadılar.Rahmetli Asım
Cen abinin sözünü hiç unutmam:” Raşit daha çok gençsin
ileride iyi yerlerde olacaksın. Büyük bir iş adamı olacaksın
. Bu hayalini Denizli’de gerçekleştirmek senin için daha iyi
olur.Daha çok ilgi görür” diye bana öğüt verdi.Bu tavsiye
üzerine projemden vazgeçtim ama bırakmadım. Yıllar sonra
Kayhan mahallesinde kasapların üzerinde 40.000 metrekare
araziyi satın almak için 3 kez karar verdim vazgeçtim ama
sonunda bu araziyi aldım. Burada ortaklarım Halil Sayın,
Mehmet Yeniçeri ,Ramazan Yeniçeri, Emin Sarıiz ve Cemal
Cilasun olacaktı. Lakin İplik fabrikasını kurmak nasip olmadı. Hala içimde bir ukdedir. Kurulsa idi kendim tekstil
işlerinden emekli olup, hayır işleriyle uğraşacaktım. Ama bu
hayalimi torunum Raşit’e vasiyet ettim:”Fabrikayı kur, ben
ölürsem mezarıma geldiğinde;
Entegre tesisleri kurdum da geldim.
Kurt köpeğini kapısına koydum da geldim.
Havuzun etrafında güller sümbüller açmış
Sana hediye olsun diye yoldum da geldim.,de diye tembihledim.

Babadağlılar işhanınınarsasını almak için uğraştığınızı
öğrendik. Konu ile ilgili neler söylersiniz?
Raşit Yeniçeri:Şuan Babadağlılar işhanınınbulunduğu yerdeki arsayı almak için Babadağlılar ile rekabet içindeydik.
Çok uğraştık. O zamanlar Kızılcabölük’teydim.Burayıhem
Babadağlılar almak istiyor hem de Kızılcabölüklüler. Bizim
başımızda Bld. Bşk. Ramazan Erçelebi onların arkasında
büyük iş adamları vardı. Onlar daha ağır bastı. Birkaç defa
pazarlığa girildi, daha fazla verildi, pahalıya satıldı. Babadağlılara nasip oldu.
Dokuma-Haşıl çözgü
derken konfeksiyon işine nasıl girdiniz, anlatırmısınız?
Raşit Yeniçeri:Tek cevap
vereceğim: “YUKARI
TÜKÜRSEM
BIYIK
AŞAĞI
TÜKÜRSEM
SAKAL“ misali iyi yönetici, işin ehli insanlarla
çalışmak lazım. Her yöreden 7 tane servis aracıyla gelip çalışan konfeksiyon işçileri vardı ama bu işin yabancısıydılar. Maliyet çoktu. Çalışmaya gelenlerin ellerine bordroda ki ücretlerin geçmediğini,
arada komisyon alanlar olduğunu takibim sonucu öğrendim.
Amerika’yaihracat yaparken İstanbul’da temsilcimiz vardı.
Acil siparişler gönderiyor bunları hem Kızılcabölük’te hem
de Gebze de diktirip ihracatı gerçekleştiriyorduk.Ancakterminleri yetiştirmede zorlanınca zamanında paramızı alamadık, ödemeler çok geç geldi yüklü miktarda paramız yurtdışında kaldı. İşten anlamadığımız için zararımız çok oldu.
Geçmişe dönüp baktığınızda pişmanlıklar ya da kırgınlıklarınız var mı ?
Raşit Yeniçeri:Kimseye kırgınlığım yok.Herkese hakkımı

helal ediyorum.Pişmanlık demeyelim ama iplik fabrikası
hayalimi gerçekleştiremem en büyük hayal kırıklığım olmuştur.
Kızılcabölükle ilgili biraz daha düşüncelerinizi alalım Hacı
Amca.
Raşit Yeniçeri:Hep köye yatırım yapmak istedim.İplik fabrikası kuracaktım,köydeyapacaktım.Jakarlı tezgah alacaktım,köye kurmak istedim.Haşıl çözgü aldım köye kurdum.
Eğer ben Denizli’ye yatırım yapsaydım kimse köye yatırım
yapmazdı.Fason
tezgahlarımı
hep köyden tuttum.
Son olarak, bugünlerde vaktinizi
nasıl geçiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz?
Raşit Yeniçeri: Emekliyim.
Ayaklarımda biraz sağlık problemim var. Eşim, 1 oğlan, 3 kız
evladım ve torunlarım ile avunuyorum. Yaz aylarında köye
gidiyorum. 2-3 ay orada kalıyorum. Eski günlerimi, eski arkadaşlarımı yad ediyorum. Burada şunu özellikle belirtmek
isterim. Evlendiğim tarihten buyana hayatımın her devresinde benimle çalışan, didinen, gayret gösteren eşimden
Allah razı olsun.60 yıllık bir evliliğimiz var.Kendisi her zaman bana destek verdi, şartlar ne olursa olsun geçinmesini
iyi bildi.Evliliğimizin ilk yıllarında köyde elektriğin kısıtlı
verildiği zamanlarda öyle anlar oldu ki beraber yemek bile
yiyemedik.Sırayla tezgah işliyorduk. Başarımda onun da
hakkı ödenmez. Hacı Amca yaklaşık üç saati aşkın bir süre
konuştuk sizi yorduk ama bizim için hoş bir sohbet oldu.
Bizi kabul ettiğiniz
için size çok teşekkür ediyoruz. Bana bu imkânı sağladığınız
içinben de sizlere teşekkür ederim.

BÜYÜK OZAN ÖZAY GÖNLÜM
UNUTULMADI
Denizli’nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 17’nci
yıldönümünde, törenlerle anıldı.

İlk tören Denizli’de Çatalçeşme Oda
tiyatrosundaki anıtı önünde yapıldı.
Ardından Kızılcabölük’te bulunan
heykeli başında anıldı. İlk tören Usta
sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu
önündeki anıt heykeli önünde yapıldı.
İkinci Tören ise Kızılcabölük’te bulunan heykeli başında yapıldı. Ayrıca Tavas Özay Gönlüm Lisesinde de söyleşi
gerçekleştirildi. Denizli’de gerçekleştirilen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas
Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol,
Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan
Vekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter
Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı ve Kızılcabölüklüler Platform Sözcüsü Osman
Erkli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sanatçının anıt heykeline çelenk
bırakılmasıyla başlayan tören, saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
ile devam etti. Kızılcabölüklüler Platform Sözcüsü Kızılcabölüklüler Vakfı
Başkanı Osman Erkli, “Usta sanatçının eğe kültürüne katkılarının çok
büyük olduğunu görüyoruz. Türkü ve sazıyla kendi tarz yorumuyla önemli işler başardığını gördük.
Yöre şivesini çok iyi anlatmıştır.
Aynı zamanda iyi bir derlemecidir. Minnet ve Şükranla anıyoruz”
diye konuştu.
ESERLERİNİ
YAŞATMAYA
DEVAM EDECEĞİZ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bugün Özay Günlüm’ü anmak, ona teşekkür etmek, dua
etmek için buradayız” dedi. Unutulmaz halk ozanının 17 yıl önce hayata
gözlerini yumduğunu kaydeden Başkan Zolan, “İnsanlar öldüğünde geriye
bırakacakları eserleridir. Büyük sanatçımız geride dev eserler bıraktı. Bugün
söylenen türküleri derleyip toparlayan
ve Denizli türkülerini tanıtan, özünden
hiçbir zaman kopmayan değerli sanatçımızı 17 yıl önce kaybettik. Biz onun
eserlerini yaşatmaya devam edeceğiz.
Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.
ÖZAY GÖNLÜM’Ü GELECEK NESİLLERE ANLATACAĞIZ
Özay Gönlüm’ün Denizli’nin özü olduğunu belirten Başkan Osman Zolan,
“Biz birçok değerimizi çocuklarımıza
ve gelecek kuşaklara aktarmak adına
çalışmalar yapıyoruz. Özay Gönlüm’ü
de gelecek nesillere anlatacağız. Bu
değerimizi hiçbir zaman unutmadan,
unutturmadan büyük sanatçıyı anmaya devam edeceğiz” dedi. Kızılcabölüklüler Platform Sözcüsü Osman
Erkli ise, Gönlüm’ü saygı ve minnetle
andıklarını belirterek, “Gönlüm, Denizlimizi dünya çapında çok iyi anlatan bizim için büyük bir değerdir. Sanatçılığının yanında iyi bir halk ozanı,
iyi bir derlemeci, iyi bir tiyatrocuydu”
dedi.

KAHRAMANLARA BİR HEDİYE BİR NEFES
Ülkemizde geçen yıl yaşanan şehir olayları sonucunda terör örgütü ile şehir merkezlerinde mücadele
eden kahraman askerlerimize destek olmak isteyen Kızılcabölüklüler Vakfı, güvenlik güçlerimize
üyelerinin hazırladığı hediyelerle onlara moral verdi.

K
K

ızılcabölüklüler Vakfı Yönetim
Kurulu tarafından başlatılan
kampanyada Doğu’da zorlu koşullarda görev yapan, terörle
mücadele eden güvenlik güçlerinin
moral ve motivasyonunu arttırarak
yalnız olmadıklarını hissettirmek
amacıyla özel olarak hazırlanan
pasta, kuruyemiş çeşitleri, tişört,
Kızılcabölük’te dokunan mendille-

rin ve öğrencilerin yazdığı mektupların bulunduğu paketleri bölgeye
gönderdi. Asker ve polislerin verdiği mücadelede onların yanında
olduklarını göstermek ve destek
olmak amacıyla Yönetim Kurulu ile
beraber ortak fikirle kolilerin hazırlandığını ifade eden Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli,
“Güvenlik güçlerimiz bizim canımız,

ciğerimiz. Bizim için Doğu ve Güneydoğu’da canlarını hiçe sayarak çalışıyorlar. Onların yüzünde
güzel bir gülümseme, gözlerinde
bir mutluluk görebilmek amacıyla
Kızılcabölük halkı olarak naçizane
hediyelerimizi hazırladık. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Allah onların yardımcısı olsun. Dualarımız
onlarla” dedi.

SAĞLIĞA DA

DESTEK
Kurulduğu günden bu yana
eğitimden yerel tanıtıma kadar
bir çok konuda Kızılcabölük’e
destek olan Kızılcabölüklüler
Vakfı’nın sağlık konusunda da
vatandaşlara desteği sürüyor.

Tavas Toplum Sağlığı Merkezi, Kızılcabölük Aile Sağlığı
Merkezi, Kızılcabölüklüler Vakfı ve Kızılcabölük Muhtarlığının işbirliği ile Kızılcabölük Mahallesinde ücretsiz
kanser taraması yapıldı.
Kızılcabölük’te”İl Sağlık Müdürlüğü Kolon Kanseri Tarama Aracı” kanser taraması gerçekleştirdi. Taramaya
Kızılcabölük Halkı yoğun ilgi gösterdi.Kanser taraması
sonrasında Kızılcabölüklüler Vakfı Kültür Evi’nde “Kanserde Erken Teşhis” konulu seminer düzenledi.Sağlık taramasında 150’ye yakın kişi taramadan geçti. içinde yer
almaya çalıştıklarını ifade ederek, en önemli konulardan
bir tanesinin de sağlık olduğunu söyledi.
Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli, Vakıf olarak her türlü etkinliğin içinde yer almaya çalıştıklarını ifade ederek, en önemli konulardan bir tanesinin de sağlık
olduğunu söyledi. Erkli, “Kanser, dünyada ve ülkemizde
sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm sebebi olması nedeniyle
önemli bir sağlık sorunudur. Vakıf olarak Kızılcabölük’te
farkındalık oluşturmak istedik. Kanser tarama işlemlerimiz ücretsiz olarak yapılıyor” dedi.

BEKİR SITKI
KOCAYİĞİT
ADI KONMAMIŞ BİR SEVDA:

KIZILCABÖLÜK
500 yılın üstünde bir mazinin,adı
konmamış bir sevdasıydı bizimkisi.
İsmimiz kimi zaman Kızılcaoluklu
oldu kimi zaman Kızılbörklü. En
son Kızılcabölüklü dediler bize.
Bereketli kızıl topraklarımız ad
vermiş namımıza. Dokumaya sevdalanmışız.Yüzyıllar boyu sadece
giymemişiz,giydirmişiz,nice Sultanlara,Padişahlara. Denizlimize,Babadağımıza,Buldanımıza isim
olmuşuz,gizli kahramanlar olarak.
Yüzyıllar boyu dokuduğumuz
mendiller;kâh askere giden Mehmed’imin ,nişanlısının kokusundan
hatıra olmuş , kâh sevincinde ya da

kederinde gözyaşlarına şahitlik etmiş analarımın. Bugün bile kimse
bilmez,güzel memleketimde kullanılan mendillerin sadece ve sadece Kızılcabölük ‘te dokunduğunu.
Sofralarda sofra bezi olduk,zengin
fakir sofrası ayırt etmeden. Mintan olduk nice yiğitleri giydirdik.
Çarşaf olduk yatakları süsledik.
Peştemâl olduk hamamlarda,saunalarda,plajlarda. Daha geçen gün
elbise olduk mankenlere ,bize özgün el dokumalarımızla. Ne yazık
ki marka olmasını bilemedik.Ama
bizimkisi bir sevdaydı.Teknolojiye
inat,bozuk ekonomiye inat,siyasete

inat. Nice alimler,evliyalar,profesörler,doktorlar,mühendisler ,işadamları yetiştirdik o tezgah çukurunda. Yazları bağlara bahçelere
göçerdik. Ama yanımızda hep o
tezgahlarımız olurdu.
Adetlerimiz,geleneklerimiz,göreneklerimiz hatta hastalıklarımız
bile bize özgüydü.Belki de bu geleneklere bağlılığımız bizi yenik
düşürdü teknolojiye. Sadece teknolojiye değil bürokrasiye de yenildik.Ayak oyunlarını bilemedik.
Anlatamadık derdimizi. Yolumuz
vardı tutkumuz. Bizi şehre yakınlaştıracak.

FOTOĞRAF: ZEKİ AKAKÇA

B

u tutkunun peşinden koştuk yıllarca. Kahvelerde içtiğimiz çaylardan fon ayırdık yol yapılması
için. Kesilecek ağaç olursa yerine dikilecek ağaçlar için para topladık esnaflarımızdan. Ama dedik ya ayak oyunlarını bilemedik. Önce bizi ikilemde bıraktılar ilçelik mi yol mu diye. İlçeden
de olduk yoldan da. Sonra birer birer eski kazanımlarımız da gitti. Yol medeniyettir dedik vazgeçmedik
tutkumuzdan. Onlara inat 20 yıldır yürüyoruz o yoldan. Dünyanın en uzun doğa yürüyüşü-Trekking- Kızılcabölük’ten Denizli’ye yapılıyor her Mayıs ayında.

İki sene önce de 100 yıllık belediyemiz gitti elden. Bir türlü anlam veremediğim Büyükşehir yasası yüzünden. Beldeydik,ilçe olacaktık mahalle olduk. Beni hüzünlendirse de bu durum,her şerde bir hayır vardır dedik yılmadık. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda tekstilde yeni yeni marka oluşturmaya başlamamızla birlikte Tavas ilçemizin yüzünü aydınlatan bir beldeyiz. İlçemizin vergi birincisi ve üçüncüsü
Kızılcabölük ‘ten.3.Ligde mücadele eden gururumuz Kızılcabölüksporumuz ve 22 yıldır devam ettirdiğimiz festivalimiz Tavas’ın tanıtım ayağı. Sadece Tavas ilçesinde değil Denizli’de en çok doktor yetiştiren
Beldesi Kızılcabölük. Mümbit topraklarımız birçok meyve üreticisini yatırım için beldemize çekmekte.
Uzun zamandır yazmak istediğim bu yazıyı, 22.sini düzenlediğimiz festival vesile oldu. Yıllardır bu
sevdaya hizmet eden sevgili Osman Erkli abim,Kızılcabölüklüler vakfında seni de görmek istiyorum teklifiyle geldiğinde uzun zamandır içimde bir ukde olan Vakıf’ta hizmet etme isteğini sıkıntılarım ve yoğunluğumdan dolayı reddettim. Ancak sağolsun ;bu bir ekip işi,bu ekip te sen de olacaksın diye ısrar edince
kıramadım ve kenarından da olsa tutundum.Yıllar önce sevgili Ertan Gürgün abimin hayalini kurup gerçeğe dönüşmesine vesile olduğu vakfımız,Kızılcabölük sevdamızın en büyük lokomotifi. Ertan abimizden
bugüne kadar hizmet etmiş vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hep bu sevdanın yürek taşıyıcıları.
Belediyemizin kalkmasıyla ,heryıl yapılan ve bu sene de 22.si yapılan Festivali’mizin organizasyonunu
vakfımız üstlendi. Bu işin bu kadar kolay olmadığını işin içine girince anladım. Sevgili Osman Erkli
abimiz ve ekibindeki arkadaşlar çok fedakarca çalıştılar. Çok şükür alnımızın akıyla çıktık. Bu iş için
maddi imkanların yanında zaman ve manevi destek de gerekiyordu . Bu konuda desteğini esirgemeyen
iş adamlarımıza,esnafımıza ,bürokratlarımıza, Büyükşehir ve Tavas Belediye Başkan’larına ,Kaymakamımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu festival ve etkinliklerde başından sonuna kadar fedakarca koşturan
başta Osman Erkli ve Osman Gönlüm arkadaşımıza,medya yüzümüz Hasan Çağrıcı ve Abdullah Gönültaş arkadaşlarımıza, bilgisayarımız, hafızamız, düzenimiz Metin Dayıoğlu’na, Kızılcabölük ‘te festival
esnasında ve keşkek hayrımızda kendilerini parçalarcasına koşturan Mustafa ve Leman Tayanç ve Gülay
Ulukoç arkadaşlarımıza,her toplantımıza
iştirak eden,yönlendiren festivaldeki ağır abimiz,aksakal Ramazan Yılmazlı abime ve
Osman Ulubaşoğlu arkadaşımıza,Kızılcabölük’te festival esnasında koşuşturan
ve bizleri yalnız bırakmayan Melikşah
İzmirlioğlu abim ve eşine,festivalde
ve off-road yarışlarındaki gayretleriyle
Ramazan Usta, Kudret Erdik, Hilmi
Gökçe arkadaşlarımıza,zamanları olmasa da yardım etmek için koşturan
İsmail Gürel ve Arif Yağlıca’ya,sevgili
muhtarımız Enver Tepeeri’ye,festival akşamları ve öncesinde fedakarca
koşuşturan bu sevdanın genç ayakları Gençlik Kolları Başkan’ımız Ahmet
Mert Akkozak ve arkadaşlarına ve tabiki biz olmasak bile herzaman görevinin
başında olan Ayşe’n Sağdıç’a ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca isimlerini unuttuğum
ve ismi geçmese de geri planda hizmet etmiş tüm cefakar arkadaşlara da teşekkürü borç bilirim. Ayrıca bu
etkinlikleri başından bugüne kadar gelmesini sağlayan Ertan Gürgün, rahmetli İbrahim Atmaca, Osman
Erkli, Mehmet Aydınlık, Abdülkadir Uslu Başkanlarımıza da müteşekkirim.
Son olarak ;Kızılcabölük bir sevdadır ve biz onu karşılıksız sevdik. Saygılarımla…
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YENİ BAŞKAN ERKLİ
Kızılcabölük Mahallesi’nin oluşturduğu vakıf olan Kızılcabölüklüler Vakfı’nın 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği Genel Kurulda geçen dönem başkanlık yapan Ferhat Kuvvetoğlu aday olmazken, tek liste ile gidilen seçimde Osman Erkli başkan seçildi.

D

ivan Başkanlığını eski Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin yaptığı genel kurulda Kızılcabölüklüler Vakfı yeni Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Erkli oldu. 18 yeni üyenin katıldığı genel kurulda konuşma yapan yeni Başkan Osman Erkli, hedeflerinin Kızılcabölük’ün adının daha fazla
duyulmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, Ferhat Kuvvetoğlu ve yönetimini
teşekkür etti.
Amaçlarının birlik ve beraberliği daha ileri noktalara taşımak olduğundan söz
eden Erkli; Kızılcabölük Mahallesinin köklü bir geçmişe sahiptir. Bu dönemde
eğitim çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyoruz. Kızılcabölüklü üniversite öğrencilerimize burs vermeye devam edeceğiz.
Vakıf olarak ticari faaliyetlere de ağırlık vermek istiyoruz. Vakfın gelirini arttırmak istiyoruz. Nişan, düğün, nikah ve toplantılar için pano çiçek hazırlanmasını
daha düzenli bir şekilde yapacağız. Ziyaretler ve mesleki tanıtım çalışmalarımız
olacak. Web sitesinin güncellenmesi ve sosyal medyaya ağırlık vereceğiz. Festival ve yol yürüyüşlerimiz devam edecek.
Öğretmen ve öğrenci buluşmalarını sağlayacağız. Kızılcabölüklü bayanların
sağlık konusunda bilinçlenmesini sağlayacağız. Kızılcabölük’te bulunan eski
ortaokulunun kiralanması konusunda çalışmalarımız olacak. Biz Kızılcabölük
için çalışacağız. En önemlisi birlik ve beraberliği sağlamak istiyoruz. Geçmiş
dönem başkanımız Ferhat Kuvvetoğlu’na ve yönetimine teşekkür ediyorum.”

Kızılcabölüklüler
Vakfı’nın 10. Olağan
Genel Kurulu
Taç Düğün
Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Vakıf Kurucular
Kurulu ve üyelerin katıldığı genel kurula
tek listeyle gidildi.
Oluşan liste oy birliği
ile seçildi.

KIZILCABÖLÜK MEDENİYETİN MERKEZİ
Genel Kurul’da divan
başkanlığını yürüten
Eski Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi
açılış konuşmasında
Kızılcabölük’ün idari yapısında değişme
meydana
geldiğini
ifade ederek, “Mahallemizin idari yapısında her şey olabilir.
Kızılcabölük Mahal-

lede olsa Köy de olsa
Kasaba’da olsa fark
etmez. Orada ruh var.
İdari olarak mahalle
olduk üzüldük ama
içimizde hep bir ruh
var. Biz mahalle olduk ama Kızılcabölük
sporumuz var ismimizi duyuran takımımız var. Kızılcabölüklüler Vakfımız var.

O çalışkan insanları
var. Hiç üzülmeyin.
Bizim firmalarımız
Kızılcabölükspor’un
formalarımızda isimlerini taşıyorlar. Bütün Kızılcabölüklüler
zamanı
geldiğinde
bu kutsal görevi üstleneceklerdir. Kızılcabölük medeniyetin
merkezidir” dedi.

ZOR BİR DÖNEMİ BAŞARIYLA ATLATTIK
Kızılcabölük Vakfı’nda geçen dönem başkanlık yapan Ferhat Kuvvetoğlu ise veda konuşmasında yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek, başkanlık döneminde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirdi.
Vakfın başkanlık döneminde zor bir dönemden geçtiğini ifade eden
Kuvvetoğlu, “Bizim dönemimizde Kızılcabölük Mahalle olmuştu.
Sancılı bir dönemi hep beraber atlattık. Güzel çalışmalarımız oldu.
Kızılcabölük Mahalle olmasına rağmen Tavas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Festivalimizi ve Yol yürüyüşümüzü
gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliği sağladık. Yeni yönetime de bundan sonra başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
İŞTE YENİ YÖNETİM
Tek liste ile seçime giren ve başkan seçilen Erkli’nin yönetim kurulu
listesi şu şekilde oluştu:
“İkinci Başkan Osman Gönlüm. Genel sekreter Metin Dayıoğlu. Sayman Gülay Ulukoç. Yönetim kurulu üyeleri: Ramazan Yılmazlı, Ali
Mete Aktaş, Leman Tayanç, İsmail Gürel, Osman Ulubaşoğlu, Abdullah Gönültaş, Veysel Özden, Bekir Sıtkı Kocayiğit, VolkanSepin,
HilmiGökçe, Hasan Çağırıcı, Ahmet İlem, İbrahim Çöllü,
Denetim Kurulu Üyeleri: Arif Yağlıca, Melihşah İzmirlioğlu, Fatma
Tokur, Ramazan Usta ve Kudret Erdik.”

Genel Kurulda söz alan kurucular ve
katılımcılar tüzük değişikliğine giderek günün şartlarına uygun maddelerin
eklenmesi, mevcut tüzük maddelerinin
güncellenmesi, üye kaydı ve daha değişik konularda yönetim kuruluna görev
verilerek komisyon oluşturup, Kızılcabölük için yapılacak çalışmalarda daha
etkin rol oynanmasını gündeme taşıdılar.
Ayrıca Genel Kurulda Kızılcabölüklüler
Vakfı’na 18 yeni üyenin katılımı çoğunluğun oyuyla kabul edildi.

320 yıllık Tarihi Hanönü Camisi 2014 yılında restore edilerek turizme kazandırıldı.

HANÖNÜ CAMİİ
Köşesinde metalden yapılmış minaresi yer
almaktadır. Caminin üzeri kiremit çatıyla
örtülüdür. Cami hariminin güney duvarında silindirik niş halinde mihrabı olup, üzeri
Barok karakterde yapılmış akantus yapraklarıyla süslenmiştir. Mihrabın üst bölümünde yine Barok karakterde üç bölümden oluşan süsleme panosu yer almaktadır.

1697 yılında Köse Mehmet Ağa
kızı Ümmi Hanım tarafından
yaptırılan tarihi camii Kızılcabölük Mahallesinde yer alan
cami dikdörtgen planlı olup,
kuzey cephesinde son cemaat yeri
bulunmaktadır. Son cemaat yerinin batı tarafı açıktır ve camiye
giriş buradan sağlanmaktadır.

Mihrabın batı tarafında sade ahşap minberi,
doğu köşesinde de vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Harimin güney, doğu ve batı duvarlarının üst bölümünün içinde Osmanlıca yazının
yer aldığı madalyonlar yapılmıştır. Harimin
kuzey tarafında ahşap mahfili taşıyan yedi
ahşap direk üst katında olduğu gibi Bursa Kemeriyle
birbirine bağlanmıştır.
Harimin ahşap tavanı boyalı olup, ortada kare formlu
tavan göbeği oluşturulmuştur. Harimin duvarının üst
kısmında doğu-batı ve güney cephesine dolaşan bitkisel süsleme bandı yapılmıştır. Yapının son cemaat
yerinde harime giriş kapısının üzerindeki mermer kitabesi, yedi sıra halinde olup Osmanlıca yazılıdır.

VAN’DAKİ ÖĞRENCİLER UNUTULMADI

K

Kızılcabölüklüler
Vakfı’nın
eği-eğitiızılcabölüklüler
Vakfı’nın
time destek
kampanyası
çerçeveme destek kampanyası çerçevesinde sinde
topladığı
topladığı
kitapkitap
ve ve
topladığı
topladığı
kırtasiye
ürünleri
Van’ın
Özalp
kırtasiye ürünleri Van’ın Özalp İlçesinde
İlçesinde öğretmenlik
yapan
İbraöğretmenlik
yapan İbrahim
Ozan
vasıtahim
Ozan
vasıtasıyla
ilkokul
öğsıyla ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.
rencilerine ulaştırıldı. Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı
Osman Erkli, eğitime olan desteklerinin devam ettiğini ifade ederek,
Van’da öğretmenlik yapan İbrahim Ozan’ın çağrısı üzerine vakıf
olarak harekete geçtiklerini söyledi. Erkli; “Vakfımız aracılığı ile
başlatmış olduğumz yardım kampanyası çok güzel sonuçlar verdi.
Kitaplarımızı, defterimizi ve kırtasiye malzemelerimizi okulumuza
ulaştırdık. Bizim vakıf olarak eğitime katkılarımız devam edecek”
diye konuştu.
Öğretmen İbrahim Ozan’da, “Okul
araç ve gereçlerini bizzat okulumuza kendim getirdim. Burada sadece 3-5 kitap görme fırsatı bulabilen çocukların daha fazla kitabı bir
arada görünce yaşadıkları sevinç
anlatılmaz. Her sene olduğu gibi
bendeniz
Kızılcabölükte yapılacak olan tüm
eğitim çalışmalarında yer almaya
hazırım. Bir Kızılcabölüklü olarak bu yardım için elinden geleni
esirgemeyen Başkan Osman Erkli,
Başkan Yardımcısı Osman Gönlüm ve Yönetim Kurulu üyelerine
yardımlarını gönülden yapan ismini bildiğim bilmediğim tüm herkese canı gönülden teşekkürlerimi
sunarım”dedi.

EMNİYET MENSUPLARINA DESTEK
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eçen yıl ülkemizde polis karakolları ve askeri alanlara
yönelik yaşanan bombalı
terör saldırıları sonrası Kızılcabölüklüler Vakfı, asker ve polisimizin
yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.
Kızılcabölüklüler Vakfı İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen
hain saldırının ardından Denizli Çevik Kuvvet şube Müdürü Süleyman
Erçelik’i ziyaret ederek polisimize
moral verdi. Ziyarete Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkli
ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Başkan Osman Erkli, birlik ve beraberliğin önemli olduğu günlerden
geçildiğini söyledi.
Erkli, “Kahraman polisimizin ve tüm emniyet güçlerimizin
daima yanında olduğumuzu ifade
etmek için ziyaret ettik. Hain saldırıda şehit düşen polis ve sivil vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır
diledik.Kızılca bölüler Vakfı olarak
önceki aylarda Silopi ve Hakkari
çukurlaya 30 koli göndermiştik sosyal sorumluluk projelerimize sivil
toplum örgütü olarak üzerimize düşen görevleri her şekilde yapmaya
gayret ediyoruz.
Bundan sonrada desteğim
sürecek hep birlikte bu zor günlerin
üstesinden geleceğiz” dedi. Denizli
Çevik Kuvvet Şube Müdürü Süleyman Ermelik de ziyaretten dolayı
memnuniyetini belirterek son zamanlarda birlik ve beraberliğin artmasından dolayı mutlu olduklarını
ve bu zor zamanları hep beraber
alacaklarını dile getirdi. Kızılcabölüklüler Vakfı Yönetimi Kızılcabölük’ün meşhur kaşık helvasını polislere ikram etti.

CUMHURİYET COŞKUSU
Kızılcabölüklüler Vakfı tarafından her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda organize edilen Fener Alayı ve Mehter
konseri geleneği geçen yıl da devam etti. Mahallede binlerce kişi Atatürk ve şehitlerimiz için fener alayına katıldı.

29

Ekim
Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları
çerçevesinde Kızılcabölüklüler Vakfı’nın
organize ettiği fener alayı ve mehteran konserine ilgi büyük oldu. Vakıf
tarafından her yıl geleneksel olarak
düzenlenen etkinliğe Tavas Belediye
Başkanı Turhan Veli Akyol, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman
Erkli, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin
İnamlık, CHP İlçe Başkanı Erdoğan
Şama’da katıldı. Kızılcabölük girişindeki Özay Gönlüm Parkı’nda buluşan

coşkulu kalabalık mehteran eşliğinde
yürüyüş yaptı.

coşkuyla kutlayan hemşerilerimize
minnettarım.

Gençlerin taşıdığı meşaleler ve Türk
Bayrakları ile Kızılcabölüklüler ve
protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Halkın yoğun
alkışlarıyla karşılanan Mehteran unutulmaz bir gösteri gerçekleştirdi.

Kızılcabölüklü olmanın farkındalığını
bir kez daha ispatladık. Bunda beraber görev aldığım tüm yönetim kurulu
üyesi arkadaşlarıma. Halkımıza emek
veren kardeşlerimize ve Osmanlı Mehteran ekibine yaşattıkları bu
Cumhuriyet çoksusundan dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum biz Kızılcabölük’e gerçekten sevdalıyız” dedi.

Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Kızılcabölük’te Fener Alayı ve
Mehteran eşliğinde çok büyük
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KIZILCABÖLÜK
İÇİN TEK YÜREK

ızılcabölükspor Kulüp Başkanı Osman Duran ve yönetim
kurulu üyeleri Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli ve
yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun
ziyaretinde bulundular. Toplantıda Kızılcabölük için birlik beraberlik çağrısı
yapıldı.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kulüp Başkanı Osman Duran
yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini
iletirken,’ Kızılcabölüklüler Vakfı’nın
yeni yönetiminin seçilmesinin ardından hem kulübümüzün hem de vâkıfın yoğun gündemi sebebi ile ziyarette
bulunamamıştık. Başta Başkan Osman

Erkli ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum.
Kızılcabölük her zaman birlik ve bera-

berliğiyle ön plana çıkmıştır ve bundan
sonra da böyle olacaktır” diye konuştu.

Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli’de Kızılcabölükspor Kulüp
Başkanı Osman Duran ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan mutluluk
duyduklarını belirtirken, Hem Kızılcabölükspor, Hem Kızılcabölüklüler
Vakfı hemde Genç Kızılcabölüklü İş
Adamları Derneği (Gekiad) olarak
hepimizin ortak sevdası Kızılcabölük.
Gerek birlik beraberliğiyle gerekse
sosyal faaliyetleriyle her zaman imrenilen bir mahalle olan Kızılcabölük başarılarına devam edecektir. Kızılcabölük’ün adını tüm Türkiye’ye duyuran
Kızılcabölükspor’umuza önümüzdeki
sezon da başarılar diliyoruz.Üzerimize
düşen ne ise yapmaya hazırız” dedi.

KIZILCABÖLÜKLÜLER VAKFI’NDAN
PROJE ATAĞI

Kızılcabölüklüler Vakfı’nın geçen yıl yapılan seçimli genel kurulunda yönetime gelen Osman
Erkli yönetimi, Kızılcabölük için yapılması planlanan projeleri basın ve kamuoyu ile paylaştı.
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ızılcabölüklüler Vakfı, Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı
salonunda basın toplantısı
düzenledi. Kızılcabölüklüler Vakfı projelerini kamuoyu ile paylaştı. Basın
toplantısına
Kızılcabölüklüler Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Osman
Erkli, Kızılcabölük Mahalle Muhtarı Enver Te-

peeri, Kızılcabölükspor
2. Başkanı Ergün Gürel,
Kızılcabölüklüler Vakfı 2.
Başkanı Osman Gönlüm,
Ak Parti Tavas Belediye
Meclis Üyesi Aziz Kartoğlan ve Yönetim Kurulu
üyeleri katıldı. Kızılcabölüklüler Vakfı’nın 1994’te
kurulduğunu ifade eden
Başkan Osman Erkli; “
Eğitim başta olmak üzere

Kızılcabölük Kültür Evi Oluşturulacak
“Bir başka amacımız da Kızılcabölük
kültür evinin oluşturulmasını sağlamak.
Kızılcabölük kültür evinde bayanlara
ve öğrencilere yönelik eğitim kursları söyleşiler ve etkinlikler yapılacak.
Özellikle bayanlar arasında dayanışmaya yönelik çay-yemek gibi kaynaşma
toplantıları tertiplenecek. Konusunda
uzman konuklar ile kadınlarımızın bilgi
ve becerileri arttırılacak. Ayrıca Denizli’de oturan Kızılcabölük’lü hemşehrilerimizin bir arada olması sağlanacak.
Gelenek, göreneklerimizin arttırılması

değişik konularda gerekli
destekleri sağlamaktadır.
Bu güne kadar 2 bine yakın üniversite öğrencisini
bu yılda 100 öğrenciye
burs desteği sağlamaktadır. Kızılcabölükspor’un
Denizli ve Ülke çapındaki
sportif başarısına destek
amaçlı gerekli girişimlerimiz olduğu gibi bundan
sonrada devam edecek”

için yöresel yemek ve tatlıların yapılması sağlanacak. Burada açılacak Kızılcabölüklüler evinde (Lokal) bütün bu
saydıklarımız yılın belirli zamanlarında
yapılacak.”
Özay Gönlüm Evi Oluşturulacak
“Denizlimizi ülke çapında tanıtan Türk
Halk Müziği sanatçımız gururumuz
Rahmetli Özay Gönlüm’ün daha iyi
tanıtılması Ege ve Denizli folkloruna
kazandırdıkları anlatılacak. Gelecek
kuşaklara daha iyi aktarılacak. Kişisel
eşya ve kültür amaçlı aksesuar foto gibi
materyaller sergilenecek. Oluşturulacak

Özay gönlüm evinde halkın beğenisine
sunulacak.”
PAÜ’nün Bir Veya Birkaç Bölüm
Açması Sağlanacak
“Kızılcabölük’te Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’nün bir veya birkaç bölümünün yer aldığı Meslek Yüksek Okulu’nun oluşturulması için gerekli gayret,
girişim ve hazırlıklar yapılacak. Kızılcabölük’te Temel ve Ortaöğretimin daha
başarılı olması için öğrencilerin eğitim
alması sağlanacak. Bu alanda eğitim
kurumlari ile işbirliği içinde maddi ve
manevi destek sağlanacak.”

1876 - 1921

DEDEM CENNETZADE
MÜFTÜ TAHİR EFENDİ

C

ennetzade Mehmet Tahir
Efendi 1876 yılında Kızılcabölük’te dünyaya gelmiştir.
(Adı, Mehmet, Mahlası Tahir’dir.)
Anne adı Fatıma, Baba adı, Hacı
Ali Rıza Efendidir. (Baba Adı, Hacı
Ali, Mahlası Rıza’dır)Babası Hanönü Medresesi Müderrisidir. Mehmet
Tahir Efendi, yedi yaşından itibaren
Hanönü Medresesi Müderrisi olan
babası Hacı Ali Efendi’den okumaya başlamıştır. İlkönce Mebadi-i
Ulum(İlimlerin alt yapısı, temel yasaları, başlangıcı)okumuştur. On üç
yaşından itibaren ise
ulumu-ı arabiyye (arapça ilimi)okumaya başlamıştır. Birçok medreselerde öğrenim görmüş, ders almıştır.1902 yılında babası Hacı Ali Rıza
Efendiden icazet (diploma) almıştır.
Türkçe, Arapça ve Farsça bilmektedir. 1910 yılında Tavas Müftüsü olmuştur. On bir yıl Tavas Müftülüğü
yapmıştır. Müftülüğe başladığında
ilk maaşı dört yüz kuruştur.1921 yılı-

na kadar müftülük yapmıştır.1921 yılında vefat etmiştir. Mezarı Kızılcabölük Mezarlığındadır. Eski mezarın
yerine Kültür Bakanlığı tarafından
yeni mezar yaptırılmıştır.
İki kez evlenmiştir. Birinci eşinden
Raziye, Havına Çilen (Çilenlerin Ali
Çilen eşi),Atiye Çilen (Çilenlerin Osman Çilen’in eşi eski Hanönü camii
imamı)ikinci eşi Tavas’lı Emine Cennetoğlu olup,ikinci eşinden Meryem
Okul(Hocazadelerin Ahmet Ganim
Okul’un ilk eşi) Hatike Kurşunluoğlu(Kurşunların Mustafa Kurşunluoğlu’nun eşi)Cemile Okul (Hocazadelerin Nuri Okul’un eşi)toplam altı
tane çocuğu vardır. Cennetzade Tahir
Efendi milli mücadelede aktif görev
almıştır.
23.03.1919 yılında ‘’İzmir Madafaa-İ Hukuk Redd-i İlhak Cemiyeti
Kongresi’’ne Tavas delegesi olarak
katılanlardandır. 29 mayıs.1919 da
Tavas’ta Müdafaai Hukuk Cemiyeti

Kurulmuştur.
Kongre karan gereğince teşkilatlandırma yolunda gayret sarfetmişve’’Tavas Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’’nin kurucu ve yöneticilerindendir.
Cennetzade Tahir Efendi ayrıca ‘’Denizli Heyet-i Milliyesi’’ne ayni ve
nakdi yardımlar yapılmasına katkıda
bulunmuştur.
28 Temmuz l919’da Tavas’da Cennetzade Müftü Tahir Efendi’nin marifetiyle mevcut silahlar toplatılarak
Kuva-yıMilliye’ye sevk edilmiştir.
Umum Kuva-yı Milliye kumandanı,
Denizli Heyet-i Milliyesi’ne gönderdiği yazıda Müftü Tahir Efendi’ye
teşekkür etmektedir.
22 Mart 1919 da İzmir’de toplanan
kongreye müftü Ahmet Hulusi efendi başkanlığında diğer kazaların yanı
sıra Tavas’tan şu üyeler katılmıştır.
Müftü Cennetzade Tahir Efendi,
Belediye Başkanı Gerdekzade Hacı
İsmail bey, Katırcızade Abdullah
efendi, Şeyh Alizade Mehmet Kemaleddin efendi.

Cennetzade Müftü Tahir Efendinin babası Kızılcabölük Köyüne
mensub Ali Bin Abdullah
et-Tavasi (Tavaslı Abdullah oğlu
Ali)oğlu için derki ; Evladım!
öğrenmeye, öğretmeye ve Allah
rızasını talep için amele başlamadan önce niyetini düzelt!Niyetinde Allah’tan başkasının rızasını
kazanmak olmasın !Çünkü Hz
Peygamber buyurmuştur:”Niyeti olmayanın ecri de yoktur.”Zira
niyetin büyük bir tesiri vardır.
Sonra ilimle meşgul ol! Denildi
ki :
“ İlmin mahlukat için bir nur
olduğunu gördüm.
Tıpkı bulutsuz semadaki güneş
gibi…
Güneşin nuru her gün kesilir.
Halbuki ilmin nuru süreklidir.”
KISSADAN HİSSE
Uzunpınar’lılar(Pınarlar Mah.)
Cennetzade Müftü Tahir Efendinin Tavas’a müftü olmasını
istemezler.Hep
kendi
köylerinden müftü çıkmasını arzu
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ederler. Cennetzade müftü Tahir efendi Tavas’ müftü olunca Tavas Müftülüğü sebebiyle,
Uzunpınar’lıefeler, çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle, Tavas Müftüsü Cennetzade Tahir Efendi’yi vurmak suretiyle
öldürmek isterler. Bu amaçla
efelerin baş kızanı, müftünün
ÇakallarEvüstümevkiindeki
bağında bulunan bağevine gelirler. Kitap okumakla meşgul
Müftü’yü pencereden uzun süre
seyreden çetebaşı ve kızanları,
Tahir Efendi’nin yakışıklılığına,
yüzünün nuruna,ilimle meşgul
bulunmasına kıyıpta vuramazlar,dönüp giderler.
CennetzadeMüftü Tahir Efendi ,
Tavas Müftülüğü sırasında Tavas’tan Kızılcabölük’e atı ile gelip
gider, sert mizaçlı, sokakta boş
oturanları kadın olsun, erkek
olsun sevmeyen, yanlış gördüğü
işlerden taviz vermeyen bir şahsiyete sahiptir. Günlerden bir
gün yine atı ile gelirken Demirci
önünde oturan bir grup, hocayı
görünce kaçmışlardır.Fakat bir

kişi kaçmamıştır.Kaçamayanbu
kişinin yanına yaklaşarak:
-Sana selam vermeyeceğim der.
Kişi bu sözün kendisine verilmiş
bir ceza olduğunu anlayarak, oldukça üzülmüştür.
Atıyla yukarı mahalledeki
evine gelirken yolda ağlayan bir
çocuk görür, atından iner niçin
ağladığını sorar, çocuk karnının
çok acıktığını, babasının değirmene un öğütmeye gittiğini evde
unları olmadığı için annesinin
ekmek yapmadığını söyler. Tahir
Efendi, çocuğu evden annesini
çağırmasını ister.Çocuk babası
evde olmadığı değirmene gittiği
için annesini çağırır,çocuk annesi
ile birlikte Müftü efendinin evine
gelir. Müftü efendi eşine bir miktar çuvalın içine un koymasını
ister ve o un çuvalını çocuğun
annesini verir. Kocan değirmenden unu getirinceye kadar hemen
gidip ekmeğini yap bu çocuğun
karnını doyur der. Bu çocuk aç
kalırsa bu dünyada da, öbür dünya da da perişan olursun der.

Turhan Veli AKYOL
Tavas Belediye Başkanı

KIZILCABÖLÜK “ÜSTÜ AÇIK
BİR SANAT GALERİSİ”DİR
Ü
kurulur ki, yüzyıllar geçmesine
rağmen temsil ettiği kültürel değerlerinden vazgeçmeyen, dokusu asla
bozulmayan ve her haliyle bölgesinin kültür ve sanat alanında lokomotif gücü olmayı sürdürür.

Kızılcabölük dendiğinde insanların
aklına ilk düşen kelime şüphesiz ki
“tekstil”dir. Ülkemizin ilk tekstil
müzesinin Kızılcabölük’te olması
da bu nedenle tesadüf değildir. 6.
500 metrekare açık, 1800 metrekare
kapalı alana sahip olan Kızılcabölük
Hanife-Ahmet Paralı Tekstil Müzesi,

açıldığı yıl olan 2008’den bu yana
halen her yıl binlerce kişinin ziyaret
ettiği bir tarih, emek ve zanaat şölenidir. Osmanlı sultanlarının kaftanlarının üretildiği, “Truva” gibi büyük
bütçeli Hollywood filmlerinin tarihi
kıyafetlerinin dikildiği, düğününde
eşsiz bir gelinlik giymek isteyenlerin
hayallerini gerçekleştirdiği, peştamal, sofra bezi, mendil, masa örtüsü
vb. el dokumacılığında birbirinden
değerli tasarımların boy gösterdiği
gerçek bir sanat harikasıdır Kızılcabölük.
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lkemizin her bölgesi ayrı
bir değer, her karış toprağı
ayrı bir kültür ve güzellik
barındırır. 1071 Malazgirt zaferiyle
Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesiyle birlikte, Avşarlar’ın gelip
buraya yerleşerek, bugün adını
sadece Denizli ve Türkiye’de değil,
tüm dünyada duyurmuş olan Kızılcabölük’ün temelleri atılır. Bu temel
öylesine güçlü bir sanat ve zanaat
işçiğiyle

KIZILCABÖLÜK’TE YAŞAMAK İNSANIN ÖMRÜNÜ UZATIR
Tabi, Kızılcabölük tekstili dendiğinde onu anlatmaya sayfalar yetmez. Buraya mutlaka gelmek, el tezgahlarında üretilen kumaşlara dökülen alın terini yerinde izleyerek bu tarihsel seyir keyfine bizzat tanıklık etmek bambaşka bir deneyim sunar. Bunun için de 22 yıldır aralıksız olarak süren ve her yıl yaz aylarının başlangıcında
yapılan “Geleneksel Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali”ne katılmak çok önemli.
İnsanın ömrünü uzatan bir yaşam felsefesine sahip olan Kızılcabölük dendiğinde aklımıza gelen bir diğer kavram da şüphesiz ki “spor”dur. 3. Lig’de top koşturan Kızılcabölükspor takımımız, tüm Denizli halkının takdirini ve desteğini alarak ligde önemli başarılar göstermekte ve bizleri gururlandırmaya devam etmektedir.
Yine 20 yılı geride bırakan ve her yıl Mayıs ayının 2. haftasonu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
haftasında “Geleneksel Kızılcabölük-Denizli Doğa Yürüyüşü” etkinliğimiz, binlerce insanımızın katılımıyla
ilk günki heyecan ve coşkusuyla sürmektedir. Kızılcabölük Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Eski
Denizli Yolu’ndan devam edip, dağların ve ağaçlı yolların içinden geçilerek, Denizli Çamlık Parkı’nda son
bulmaktadır.
KIZILCABÖLÜK’E HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN EŞSİZ BİR AYRICALIK
Tavas Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz ilk
günden bu yana, Kızılcabölük’ümüzün tanıtımı ve
gelişimi için her fırsatı değerlendirdik. Buraya Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin desteği
ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman
Zolan’ın gayretiyle 2. Lig standartlarına uygun bir
stadyum kazandırdık. Atıl halde bulunan Geleneksel
Türk Hamamı’nı dokusuna ve tarihi kimliğine uygun
bir şekilde yeniden ayağa kaldırdık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine burada yapacağımız
TOKİ binalarımızın temelinin atılması hususunda
son aşamaya geldik. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımıza müjdeli haberi vermek için gayret
ediyoruz.
Kızılcabölük’ü anlatmaya ne bizim kalemimiz ne
de bu sayfalar yeter. Özay Gönlüm’üyle, müzeleriyle, sanatçılığı, zanaatkarlığı, doğası, spor sevdası,
festivalleri ve harika misapirverliğiyle, Anadolu’un
en güzel temsillerinden biridir Kızılcabölük. Kızılcabölük’te yaşamak ve buraya uğramak nasıl ki bir
ayrıcalıksa, Kızılcabölük’e hizmet etmek ve onun
tarihinin bir parçası olmak da bizim için eşsiz bir
ayrıcalık…
Kurulduğu günden bu yana, Kızılcabölük’ün gelişimi için mücadele eden ve Kızılcabölük’e değerler
üstüne değerler katan Kızılcabölük’ün tüm Belediye
Başkanlarına, buraya gönülden bağlı tüm hayırsever iş adamlarımıza, başta Kızılcabölüklüler Vakfı
olmak üzere, tüm Kızılcabölük sevdalılarına böylesi
güzel bir ülkeye böylesi güzel bir yaşam kattıkları
için şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte, el ele,
gönül gönüle, Kızılcabölük’ümüze hakettiği nice büyük eserler ve güzellikler katacağımıza olan sonsuz
inanç ve dileklerimle, tüm hemşerilerimize saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum.

Sanayi 4.0 Dünya
Nereye Gidiyor?
1.SANAYİNİN KISA TARİH SÜRECİ :
•
Buharlı makine. Sanayi devriminin en önemli gelişmelerinden birisi buharlı makinenin bulunuşudur. 1763’de James Watt, İskoçya’da buharla
çalışan makineyi buldu. Bu makinenin gelişmiş biçimi, makine çağının gerçek
başlangıç noktasını oluşturur.
•
1807’de Robert Fulton adındaki Amerikalı buharlı makineyi
gemilere uyguladı. 1840’da ilk düzenli okyanus ötesi buharlı gemi seferleri
başladı.
•
1812tarihinde ilk kez buharlı makine lokomotiflerde kullanılmaya başlandı.
•
1844’de SamuelMorse Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk ticaret amaçlı telgraf servisini hizmete soktu.
•
1876’da Alexander GrahamBell telefonu buldu.
•
1830–1860 arasında İngiltere’de daha etkili maden tasfiye yöntemlerinin geliştirilmesine paralel olarak
kömür üretimi hızla arttı. Çünkü yüksek demir ve çelik talebi bu yöntemler sayesinde kolayca karşılanabiliyordu.
•
Bu üretim sayesinde 1800–1830 arasında köprü, kanal, demiryolu vb. gibi inşaatlar hızla arttı. 1850’lere
kadar genelde İngiltere’nin tekelinde olan sanayi devrimi, bu tarihten sonra tüm Avrupa’ya ve Amerika Birleşik
Devletleri’ne yayıldı. Günümüzde ise, gelişmekte olan ülkelere doğru bir yönelme gözlenmektedir

İsmail Uğur Özden

2. SANAYİ 4.0 NEDİR?
Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının
kolektif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin,
internetine ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki
3 yapıdan oluşmaktadır.

Endüstri 4.0’ın Prensipleri
1) Karşılıklı Çalışabilirlik: Siber fiziksel sistemlerin yeteneği ile (örn. iş parçası taşıyıcıları, montaj istasyonları ve
ürünleri) nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti üzerinden insanların ve akıllı fabrikaların birbirleriyle iletişim
kurmasını içerir.
2) Sanallaştırma: Bu yapı akıllı fabrikaların sanal bir kopyasıdır. Sistem, sensör verilerinin sanal tesis ve simülasyon
modelleri ile bağlanmasıyla oluşur.
3) Özerk Yönetim: Siber-Fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verme yeteneğidir.
4) Gerçek-Zamanlı Yeteneği: Verileri toplama
ve analiz etme yeteneğidir. Bu yapı anlayışın
hızlıca yapılmasını sağlar.
5) Hizmet Oryantasyonu: Hizmetlerin interneti üzerinden siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrika servisleri sunulmaktadır.
6) Modülerlik: Bireysel modüllerin değişen
gereklilikleri için akıllı fabrikalara esnek
adaptasyon sistemi sağlar.

GELENEKSEL ÜRETİM MODELLERİNİN SANAYİ 4.0 İLE DEĞİŞİMİ
3.SANAYİ 4.0 TÜRKİYE İÇİN NEDEN
YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP ?
Türkiye bir yol ayrımında: Küresel rekabet gücünü kaybetmek veya gelişmiş
ülkeler arasına katılmak için dev bir adım
atmak
Türkiye, lojistik avantajı sağlayan coğrafi
konumu sayesinde ve esnek, düşük
maliyetli üretim yapabilmesini sağlayan
görece düşük maliyetli işgücünü kullanarak,
küresel değer zincirinde oldukça rekabetçi
şekilde konumlanmıştır.

TÜRKİYE’NİN POZİTİF TARAFI
Ülkemizin en büyük avantajı düşük iş gücü ve lojistik anlamdaki dünyadaki konumudur.
TÜRKİYE’NİN NEGATİF TARAFI
İhracat için ithalata yüksek bağımlılık: İhracat amacıyla yapılan ithalatın oranı
yapısal olarak yıllardır yüksek seyrediyor.
• Katma değerli ürünlerin toplam üretim içindeki düşük payı: Katma değerli
ürünlere olan talep dünya çapında artmasına rağmen, Türkiye’nin ihracatında
ileri teknoloji kullanılan ürünlerin payı yaklaşık % 4 düzeyindedir.
• Sınırlı işgücü yetkinlikleri: Yetkinlikleri sınırlı olan işgücü ve ekosistemler, yeni
teknolojilerin benimsenmesini yavaşlatmaktadır.
• Çalışanların yüksek işten ayrılma hızı: İşgücünün sanayiden hizmet sektörüne
doğru kayması, üretim sektöründe çalışanların işten ayrılma hızını arttırmaktadır.
Peki Denizli ve Kızılcabölük İçin Önemi?
Denizli ve mahallemizin bir çok kısım üretimi tekstil üretimi ve ihracatıyla ekonomisini uzun yıllardır sürdürmektedir .Bu alanlarda bir çok önemli ürünler ortaya koyup dünya nın çeşitli yerlerine ihracatlar yapma ve ülkemize
döviz kazandırmaktadır, ne yazıktır ki artık tekstil işinin bir çok kısmı 3.dünya ülkelerine kalmış ve ucuz insan gücü
maliyetiyle Çin bu alanda rekabet edilemeyecek konumlara ulaşmış bulunmaktadır .
Çin dışında ayrıca Kazakistan,Bangladeş gibi ülkeler de tekstil olarak üretime başlamış bulunmaktadır.Ancak hazır
giyimde katma değer farkı oldukça fazladır.
Türkiye nin kilo başı ihracat oranı ortalama 4 dolar seviyesidedir.Bu Almaya da 16 dolar gibi bir rakama ulaşmış
ülkenin 4 katı gibi kilo başı değer kaybetmiş bir ihracattır.
Katma değer farkı
Otomotiv sanayi bizim ihracatımızın lokomotifi. Fakat kg. başı ihracat geliri 6.42 dolar. Buna karşı otomotiv sanayi
ile ihracatta yarışan hazır giyim sanayi ürünlerinin kilosu 16.13 dolardan ihraç ediliyor.
Hazır giyime girdi veren tekstil ve tekstil hammaddelerinin kg. fiyatı sadece 4.3 dolar. Bu iki rakam arasındaki fark,
giyim sanayinin katma değer yaratmadaki önemini ortaya koyuyor.
Makine ve aksamı sanayi ürünlerinde kg. başı ihraç fiyatının 5.74, elektrik ve elektronik sanayinde kg. başına ihraç
fiyatının 4.82 dolar olması, teknoloji yoğun yerine, ağırlık yoğun ürün ihracatı yaptığımızı gösteriyor.
Unutmayalım 1 kg. bilgisayarı 600 dolardan, akıllı telefonların kilosunu 2 bin dolardan ithal ediyoruz.
Bizim ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz elektrik ve elektronik eşyadan 1 ton ihraç edebilirsek ancak 1 bilgisayar veya 1
akıllı telefonun ithal giderini karşılayabiliyoruz.
İşte bu nedenle sadece, ihracat gelirimizin toplamına bakarak ihracatı değerlendirmek yetmiyor.
Hangi ürünü üretirsek dünya pazarında talebi olur satabiliriz? Hangi ürünün kg. fiyatı daha çok döviz getirir? gibi
konulara da ilgi duymamız gerekiyor.

Çocuğa yönelik istismar , aile ilişkilerinde veya yakın ilişkilerde yaygın olarak
görülen bir şiddet türüdür.İstismar, ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yükümlü
olan yetişkinlerin çocuğun fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini engelleyecek,
beden ve ruh sağlığına zarar verecek şekilde davranmasıdır.
Çocuk istismarı Tipleri:
1.Fiziksel istismar
2.Duygusal istismar
3.Cinsel istismar
4.İhmal
Bir Çocuğun Cinsel istismara Maruz Kaldığını Nasıl Anlarsınız?
Cinsel istismara uğramış çocuklar bir dizi duygusal ve davranışsal tepkiler
gösterirler.Bunların bir çoğu diğer çeşit travma geçiren çocukların karakteristiğidir.bu tepkilerden bazıları şunlardır;
. Gece kabusların artması
.İçe kapanma
.Öfke patlaması
.Ansiyete( kaygı)
.Belli bireylerle yalnız kalmak istememe
.Yaşına uygun olmayan cinsel kelimeler kullanma ya da davranışlarda bulunma

GÜLAY ULUKOÇ

Çocuklar Cinsel İstismara Uğradıklarını Neden Söylemezler?
Birçok sebepten çocuklar cinsel istismara maruz kaldıklarını açıklamak istemezler.Bunlardan bazıları;
.Fiziksel zararla tehdit
.Evden atılma korkusu
.Kendisine inanılmaması korkusu
.Utanma veya suçluluk
Yaşı büyük çocuklar çoğu zaman kendilerini suçlar, çok küçük çocuklar ise istismara uğradıklarını anlatabilecek kadar
dil becerisine sahip olmayabilir veya bu istismar oyun içinde oluyorsa failin eyleminin istismar olduğunu anlayamaz.
Çocuk Cinsel İstismara Uğradığını Söylerse Ne Yapabiliriz?
Eğer çocuk istismarı açıklarsa; soğuk kanlılığınızı korumanız son derece önemlidir.Onu dikkatle dinleyin, ASLA
çocuğunuzu bundan dolayı suçlamayın.Kendisine desteğinizin tam olduğuna dair çocuğa güven verin.
Çocukları Cinsel İstismardan Korumaya Yönelik Tavsiyeler
1.Çocuklarınıza vücudun özel bölgelerinin adlarını öğretin.
2.Sadece yabancıların tehlikeli olduğuna odaklamayın.Unutmayın ki çocukların çoğunluğu tanıdığı ve güvendiği kişiler
tarafından istismar edilmektedir.
3.Çocuklarınıza fiziksel güvenlik ve hangi dokunmanın normal hangisinin anormal olduğunu öğretin.
4.Başkalarının kendisine dokunmasını istediğinde hayır demeye yüreklendirin,istismar amaçlı olmasa bile başkalarına
dokunmamalarını söyleyin.
5.Çocuklarınıza tuvalet ve banyo eğitimini verin.Böylece bu ihtiyaçlarını giderirken diğer yetişkin ve çocukların yardımına ihtiyacı olmaz.
6.Çocuklarınızı iyi sırlar ve kötü sırlar arasındaki fark konusunda eğitin.
7.Böyle bir duruma maruz kaldıklarında bağırmalarını ve yardım istemelerini anlatın.
8.Anne veya babası olsanız dahi çocuklarınızı dudağından öpmeyin.
9.İçgüdünüze güvenin.Eğer çocuğunuzu birine bırakmanın kolay olmadığını düşünüyorsanız, bırakmayın.Cinsel istismar konusunda kaygılanıyorsanız sorular sorun.
Çocuğunuzla cinsel istismar konusunda konuşmak için en iyi zaman ŞİMDİ dir!!!

DİZ PROTEZİ

NEDİR?

1979 yılında Denizli de; Sağırların Namı-diğer Beşikli Muhtar Hacı İbrahim
Ök ” ün torunu, Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi” n de görev yapan Yrd.
Doç.Dr.Muharrem Ök ve Eğitimci Fatma
Neşe(Yüksel) Ök” ün oğlu olarak dünyaya geldim. Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesinden 2004, Pamukkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalından 2010
yılında mezun oldum. 2011-2014 yıllarında Konya/Akşehir Devlet Hastanesinde
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak
görev yaptım. 2014 Ocak ayında Pamukkale Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Yard.Doç.Dr olarak
göreve başladım. 2016 yılında İstanbul
Bilim Üniversitesi FloranceNightıngaleHastanesi; İstanbulSpine Center da Omurga alanında ileri çalışmalarda bulundum.
Uzm.Dr.Zeynep Dündar Ök ile evli olup
halen PAÜ Ortopedi bölümünde öğretim
üyesi olarak görev yapmaktayım. Sizlere
bu köşemizde günlük hayatta sık duyulan fakat ehil ellerde yapılmazsa hastaya
ve ailesine çok büyük sıkıntı veren Diz
protezi hakkında kısa bilgiler aktarmaya
çalışacağım.

Yrd.Doç.Dr.Nusret Ök

D

eğişik nedenler ile bozulan
diz ekleminin ameliyatla
metalden üretilen yapay
eklem ile değiştirilmesi işlemidir.
Diz Eklemi neden bozulur? Diz
Eklemi neden bozulur
Gençlerde:
Diz eklemi doğuştan kaynaklanan genetik hastalıklar, Çocukluk
çağında geçirilen diz eklem enfeksiyonu(Septik artrit), Tedavi edilmemiş eklem içi kırıklar sonrası,
Osteonekroz hastalığı, Metabolikhastalıklra sonrası(Gut gibi), Hemofili hastalığına bağlı sık eklem
içi kanamalar sonrası.
İleri Yaşlarda:
Özellikle 65 yaşından sonra yaşlılığa bağlı gelişir, Obezite(Aşırı
kilolu olmak), Romatizmal hastalıklara bağlı olarak diz protezi gerekebilir.
Diz Protezi ne zaman yapılmalıdır?
Kireçlenmeye bağlı diz protezi
ameliyatı için 2 önemli gerekçe
vardır.
1- Hastanın ağrısız yürüme mesafesinin 150 metrenin altına düşmesi veya
2- Her gün ağrı kesici ilaç kullanmak zorunda kalması halinde
hastaya protez yapılmasının zamanı gelmiştir. Her gün ağrı kesici
almak zorunda kalan hastalarda
ilaçlara bağlı böbrek ve karaciğer
hasarı meydana gelebilir. Hastanın
Yürüme mesafesinin artırılması ve
ağrı kesici ihtiyacının önüne geçilebilmesi için protez yapılmasında

fayda vardır. Diz Protezi
Kimlere Diz Protezi Yapılamaz?
-Vucudunda aktif bir enfeksiyon
odağı bulunan hastalara enfeksiyon geçinceye kadar protez yapılamaz
Diz Protezinin Alternatif varmıdır?
Diz eklemi bozulduğu için yürüme
güçlüğü çeken ve şiddetli ağrısı
olan hastalara protez dışında eklem dondurma ameliyatı yapılabilir. Eklem dondurma ameliyatı
fiziki olarak ağır iş yapan kişilerde
tercih edilir. Ancak iki diz eklemi
birlikte bozulmuş ise her iki dizi
dondurma işlemi yapmak sakıncalıdır. Günümüzde ileri derecede
hareket kısıtlılığına neden olduğu
için eklem dondurma ameliyatı giderek azalmaktadır. İnsanlar
donmuş diz eklemi yerine hareketli diz eklemini tercih etmektedir.
Viskosuplemantasyon( Yapay eklem sıvısı enjeksiyonu): Diz eklem
kireçlenmesinde eklem içine yapılan enjeksiyonlar proteze alternatif
değildir, sadece protez yapılması
için gereken süreyi uzatarak hastaya vakit kazandırır. Glikozaminler
ve Tip 2 kollajenler: Bu maddeler piyasada besin katkı maddesi
olarak Tarım Bakanlığı ruhsatı ile
satılmaktadır. Kıkırdak yıpranmasını yavaşlatma ve bazı hasarları
onarma etkileri vardır. Ancayyagın kireçlenmede sadece protez
ameliyatının geciktirirler. Hastayı
ameliyat olmaktan kurtaramazlar.

Fizik Tedavi: Diz çevresi kasların güçlenmesi ve ağrının geçici olarak kesilmesi üzerinde faydaları olmakla beraber, kireçlenmeyi durduramaz, hastayı
ameliyattan kurtaramaz, sadece vakit
kazandırabilir.
Dizlik veya tabanlık kullanımı: Diz
eklemine gelen yüklenmeyi azaltarak
ağrıları azaltabilir, ancak kireçlenmeyi
önleyemez, sadece vakit kazandırabilir.
Artroskopik eklem temizliği: Kireçlenmeyi önlemez, sadece eklem içinde temizlik yapılarak ağrı oluşumunu
belirli bir süre azaltarak kişiye vakit
kazandırabilir.
Yüksek TibialOsteotomiler: Açısaldeformiteye bağlı tek eklem aralığında kireçlenme bulunan 50-60 yaş
arasındaki hastalarda tercih edilebilir.
Kemik kesilerek yükün sağlam eklem
yüzeyine gelmesi sağlanarak ağrıyı
azaltabilir. Ancak ameliyat için belirli kriterlerin sağlanması gerekir. Her
hastaya uygulanamaz.
Protez Çeşitleri nelerdir?
Diz protezleri total diz protezi ve unikondiler diz protesi olarak iki gruba
ayrılır
Total diz protezinde diz ekleminin
hem iç hemde dış yüzeyleri değiştirilir. Total diz protezi de kendi içerisinde
arka çapraz bağı kesen ve koruyan diz
protezi olarak 2 tipdir. Hastaya ne tip
protez konulacağına hastayı değerlendiren ortopedik cerrah karar verir.
Unikondiler diz protezi ise sadece dizin iç veya dış eklem yüzeyini değiştirir. Bu protezi amacı hastaya total diz
protezi yapılana kadar vakit kazandır-

maktır. Ancak Unikondiler diz protezininuygulanabilmesi için katı kurallar
vardır.(Hastanın yaşının genç olması
ve kilosunun 85 in altında olması ve
sadece tek eklem yüzeyi bozulması
gibi). Bu kurallara uygu hasta sayısı
oldukça sınırlıdır(Resim 6). Bu nedenle Totatl diz protezine göre oldukça az
miktarda yapılmaktadır.
Artroz(kireçlenme) dışında; Kemik tümörü ameliyatları sonrasında kemiğin
çıkarılması gerektiğinde Özel Tümör
Protezleri de vardır.
Nasıl Bir Ameliyat süreci geçiyor?
Tüm protez ameliyatı öncesinde hastaların tepeden tırnağa muayeneden
geçirilerek vucudunda bir enfeksiyon
odağı bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Bu neden ameliyattan önce
tüm hastalarımıza Kan ve idrar tetkikleri yaptırıp sonuçların temiz olduğunu gördükten sonra hastayı ameliyata
hazırlarız. Bu aşamada kan sulandırıcı
ilaç kullanan hastalarda ilacın niteliğine göre 5 ile 10 gün öncesinde ilaç
kesilerek bunun yerine kısa etkili kan
sulandırıcı(düşük molekül ağırlıklı
heparin) iğneler başlarız. Ameliyattan
birkaç gün sonra kanama riski ortadan
kalkınca hasta rutin eski tedavisine dönebilir. Kanamalı geçen ameliyatlarda
hastaya kan nakli yapmak gerekebilir.
Protez emeliyatı özel havalandırma
sistemine sahip ameliyathanelerde yapılmalıdır. Standart ameliyathaneler
diz protezi yapımına uygun değildir.
Nasıl Bir Ameliyat süreci geçiyor
Hasta ameliyattan sonraki 12 saat içerinde mobilize edilerek yürütülür.
Hasta hastanede yattığı süre içerisin-

de her 2-3 saat aralar ile yürütülür. Bu
durum oluşabilecek Derin VenTrombozunu önlemenin en etkili yoludur.
Ayrıca hastaya ciltaltı düşük molekül
ağırlıklı heparinenjeksiyonu uygulanır. Taburcu olurken kan sulandırıcı
iğne yerine tablete geçilir. 30 gün süre
ile kan sulandırıcı hapını kullanması
istenir.
Ameliyat sırasında ve sonrasında ne
gibi problemler(komplikasyonlar) ortaya çıkabilir?
Diz protezi ameliyatı sırasında damar-sinir yaralanması, kemikte kırılma gibi problemler görülebilir.
Ameliyattan sonra ise erken ve geç
komplikasyonlar gelişebilir.
Erken komplikasyonlar: En sık enfeksiyon, derin ventrombozu,
Geç komplikasyonlar ise Ağrı ve protezin erken gevşemesidir. Bu komplikasyonlar gerekli tedbirler alınarak en
aza indirilebilir ancak tamamen sıfırlamak mümkün değildir.
Total Diz protezinin ortalama ömrü 15
ile 20 yıl arasında değişmektedir. Ancak 25 yıla kadar dayanan protezlerde
vardır. Protezin ömrü cerrahi tekniğe,
konulan protezin türüne, hastanın aktivite düzeyine, kemik kalitesine ve
kilosuna göre değişebilir.
Protez ameliyatından sonra enfeksiyondan korunmak için ne yapılmalı?
Vucudundaprotez bulunan hasta, ömrü
boyunca enfeksiyon kapma riski taşır.
Protezli hastalar diş çekimi-dolgu gibi
işlemler dahil tüm cerrahi müdahalelerde işlemden önce koruyucu antibiyotik almak zorundadır.

KIZILCABÖLÜK FIRTINASI

ESMEYE DEVAM EDİYOR

G

eçtiğimiz sezon Türkiye
gündemine damga vurarak
tarih yazan, 2. Lig Play-Off
finaline çıkan ve finalde şansız bir
şekilde elenerek 3. Lig’de yoluna
devam eden Kızılcabölüksporumuz
Spor Toto 3. Lig’deki 4. Yılında da
fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Kızılcabölükspor’umuzun da yer
aldığı Spor Toto 3.Lig 1.Grup’ta
19.hafta müsabakalarının ardından sezonun ilk yarısı tamamlandı.
Yaklaşık 1 aylık devre arası tatilinin
ardından 15 Ocakta oynanacak Sancaktepe Belediyespor maçıyla sezonun ikinci yarısı başlayacak.

Kızılcabölükspor’umuz, Spor
Toto 3.Lig 1.Grup’ta sezonun
ilk yarısını topladığı 25 puanla
7.sırada tamamladı. Oynadığı
18 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan
Mekik, rakip kalelere 21 gol gönderirken kalesinde 19 gole engel
olamadı.
İç sahada Kızılcabölük Stadı ve
Doğan Seyfi Atlı Stadı’nı dönüşümlü olarak kullanan Kızılcabölükspor’muz, oynadığı 9 karşılaşmada
14 puan toplarken 8 gol attı ve kalesinde 4 gol gördü. Dış sahada 9
karşılaşmaya çıkan Kızılcabölüks-

por’umuz 3 galibiyet, 2 beraberlik
ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip kalelere 13 gol gönderdi ve kalesinde
15 gol gördü.
Takımımızda sezonun ilk yarısında
en istikrarlı oyuncu Tayfun Sabri
Gümüşoğlu oldu. 18 karşılaşmada
da forma giyen Tayfun 1620 dakika sahada kaldı. Tayfun’u, yine 18
müsabakada 1615 dakikayla takım
kaptanımız Kerim Bölük takip etti.
Sezonun ilk yarısında en golcü
oyuncu 15 karşılaşmada attığı 5 golle Emircan Sayar
oldu. Emircan’ı 4’er golle
Fatih Arat ve Kerim Bölük takip etti.

İSTİKTAR ABİDESİ TEKNİK EKİP

Kızılcabölüksporumuzda 6. sezonunu yaşayan Teknik Direktörümüz Hasan Şermet ve ekibi istikrarıyla göz kamaştırıyor. 07.02.2012 tarihinde Süper Amatör Lig’in 16.haftasında göreve başlayan
Hasan Şermet, takımımıza üst üste şampiyonluklar yaşatarak profesyonel lige çıkarmayı başarmıştı.
Takımımızın başında bugüne kadar 171 karşılaşmaya çıkan Hasan Şermet, 84 galibiyet, 45 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
Geçtiğimiz sezon 2. Lig kapısından dönen, bu yıl da başarılı performanslarıyla göz dolduran teknik
ekibimiz Türkiye Futbol Camiasında başarı ve istikrarlarıyla örnek gösteriliyor.

KIZILCABÖLÜKSPOR TARİHİNDE
İLK KEZ TÜRKİYE KUPASINDA GRUPLARDA!
2016/2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na 1.eleme turundan
katılan Kızılcabölükspor’umuz, ilk turda Altay’ı 5-2, 2.turda Mersin
İdmanyurdu’nu 5-1 ve 3.turda Kocaeli Birlikspor’u 2-1 mağlup ederek
tarihinde ilk kez gruplara kaldı.

3. Tur maçları sonunda rakiplerini mağlup eden 24 Erzincanspor, Akhisar Belediyespor, Amed Sportif Faaliyetler, Aydınspor 1923, Boluspor,
Bursaspor, Çaykur Rizespor, Darıca Gençlerbirliği, Elazığspor, Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Gümüşhanespor, İnegölspor,
Kasımpaşa, Kayserispor, Kırklarelispor, Menemen Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Trabzonspor, Tuzlaspor,
Ümraniyespor ve Yeni Amasyaspor ile geçen sezon Süper Lig’i ilk 5
sırada bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor’un
bulunduğu gruplarda Kızılcabölüksporumuz gruplardaki tek mahalle takımı olarak yer aldı.
Kura çekimi sonucunda tarihinde
ilk kez Ziraat Türkiye Kupası’nda
grup elemelerine katılan Kızılcabölüksporumuz, Trabzonspor,
Atiker Konyaspor ve Gümüşhanespor’un bulunduğu H grubunda
yer aldı. Canlı yayınlarla maçları
yayınlanan Kızılcabölüksporumuz
Kızılcabölük ve Denizli’nin adını
gururla duyurmaya devam edecek.

Osman Duran : Kızılcabölükspor
Artık Türkiye’nin Gündeminde

Kısıtlı bütçelerle başarılar elde etmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten
Kızılcabölükspor Kulüp Başkanımız Osman Duran,”Kızılcabölükspor’a başkan olarak geldiğim
ilk yıldan bu yana hedefimiz her zaman başarılı olmaktı. Hasan Şermet ve ekibiyle istikrarlı bir
şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu zorlu yolda tüm Kızılcabölük’lü hemşehrilerimizle birlikte kenetlenerek, birlik beraberlik içerisinde takımımızı bu noktalara kadar getirdik. 6 sezon
önce 2.amatör kümede yer alan Kızılcabölükspor’umuz, Trabzonspor ve Konyaspor gibi Süper
Lig takımlarıyla maçlar yapıyor. Artık Kızılcabölük ve Kızılcabölükspor adını tüm Türkiye’ye
duyurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Benim isteğim takımımıza artık tüm Denizli’nin sahip
çıkması. Çünkü Kızılcabölükspor Denizli’nin takımı ve aldığı sonuçlarla şehrimizin gururu olmaya devam ediyor. Biz halkın takımıyız ve gücümüzü halkımızdan almaya devam ediyoruz.
İsteğimiz Kızılcabölükspor’un daha üst liglerde mücadele etmesi. Yönetim Kurulu Üyelerimizle
ve Teknik heyetimizle birlikte biz bu başarıların uzak olmadığını düşünüyoruz. Yeter ki takımımızı yanlız bırakmayalım.” diye konuştu.

Hasan Şermet :
Kızılcabölükspor Tarih Yazmaya Devam Ediyor

K

ızılcabölükspor’un
başında 6.sezonunu geçirdiğini belirten Hasan
Şermet,” Bu süreçte hep
gelişim göstererek, her
yıl üzerine koyarak çalışmalarımızı
sürdürdük. Başta Başkan Osman
Duran ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, bizleri koşulsuz bir
şekilde destekleyen taraftarımızla
beraber bir bütün olduk. Çok değerli bir ekibim var. Seyfettin hoca, Ali
Müslüm hoca, Serkan hoca, yaptığımız transferlerde büyük emeği
olan Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, kulüp müdürümüz Ahmet Kafes, bizlerin her zaman yanında olan futbol
şube sorumlumuz Halil Tun ile çok
güzel birbirini tamamlayan insanlardan kurulu bir ekibimiz var. Profesyonel ligdeki ilk sezonumuzdan
itibaren her yıl üzerine koyarak seviyeli bir şekilde yükseliş gösterdik.

Bu noktalara tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Geçen sezon finalde
kaybederek 2.ligin kapısından döndük. Bu sezonda hedefimiz ilk 5 içerisinde yer almaktı. Sezona iyi baş-

langıç gösteremesek de toparladık
ve ilk yarıyı 7.sırada bitirdik. Ziraat
Türkiye Kupası’nda da gruplara
kalarak tarih yazdık. 6 sezon önce
2.amatör kümede mücadele eden
Kızılcabölükspor’umuz artık Trabzonspor gibi takımlarla maç yapmanın zevkini yaşıyor. Bundan 6 yıl
önce Trabzonspor ve Konyaspor ile
maç yapacağımızı söylesek kimse
inanmazdı. Bu takım tüm imkansızlıklara rağmen bu seviyelerde. Takımımızın adını artık tüm Türkiye’ye
duyurmuş durumdayız. Ama neden
yurt dışına da Kızılcabölükspor’un
adını duyurmayalım. Hiçbirşey imkansız değildir. Kızılcabölükspor
camiasını güzel günler bekliyor.”
diye konuştu.
Hazırlayan: Ahmet İlem – Hasan
Çağırıcı

KIZILCABÖLÜKLÜLER VAKFI

NOSTALJİ KÖŞESİ

Sol üstte Salih Dayıoğlu , Sağ üstte Sinemacı
Mehmet Dayıoğlu, Sol Altta Ayşe Ana Yanbaş,
Sağ altta Fatma Ulubaşoğlu

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü
Ahmet Abidin Gürgün

İzmir’de yaşayan
Füsun Abdurrahman Akkozak Ailesi

Hacı Raşit Yeniçeri ve Ailesi

VAKIF BAŞKANI OSMAN ERKLİ ÖZGEÇMİŞ

1957 Kızılcabölük doğumlu Ali Köselerin
hızarcı Ali Erkli’nin oğluyum. Annem Veli
efendilerin Ahmet Varolan’ın kızıdır. İlk
ve orta öğretimimi Kızılcabölük’te, 1976
Denizli Endüstri meslek Lisesinden mezunum. 1981 yılında yağcıların Kazım
Yağcı’nın kızı Perihan Erkli ile evlendim.
3 erkek çocuk babasıyım.
1976-1996 yılları arası TEDAŞ
çeşitli birimlerinde görev yaptım. 1996-

2004 yılları arasında Kızılcabölük Belediye Başkanlığı yaptım. Halen Elektirik
Dağıtım ADM de çalışmaktayım. Dernek
ve birçok Sivil Toplum Örgütlerinde görev aldım.
Şuan Vakıf kurucular kurulu üyesi Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı ,Denizli El Sanatları Derneği kurucusu ve
yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım.

2016 - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Üyeleri:

Osman
Erkli

Ramazan
Yılmazlı

Osman
Gönlüm

Abdullah
Gönültaş

Gülay
Ulukoç

Osman
Ulubaşoğlu

Metin
Dayıoğlu

Hasan
Çağrıcı

Ramazan
Usta

YÖNETİM KURULU
123456-

ABDULLAH GÖNÜLTAŞ
ALİ METE AKTAŞ
GÜLAY ULUKOÇ
İSMAİL GÜREL
LEMAN TAYANÇ
METİN DAYIOĞLU

Bekir Sıtkı
Kocayiğit

7- OSMAN ERKLİ
8- OSMAN GÖNLÜM
9- OSMAN ULUBAŞOĞLU
10- RAMAZAN YILMAZLI
11- BEKİR SITKI KOCAYİĞİT

Leman
Tayanç

İbrahim
Çöllü

Melikşah
izmirlioğlu

YEDEK ÜYELER
1234-

Ali Mete
Aktaş

VOLKAN SEPİN
HASAN ÇAĞIRICI
HİLMİ GÖKÇE
İBRAHİM ÇÖLLÜ

İsmail
Gürel

Arif
Yağlıca

Hilmi
Gökçe

DENETLEME KURULU

1- ARİF YAĞLICA
2- MELİKŞAH İZMİRLİOĞLU
3- FATMA TOKUR

YEDEK ÜYELER

1- RAMAZAN USTA
2- KUDRET ERDİK
3- ABDURRAHMAN SARIİZ

2016 YILINDA DOĞAN BEBEKLER
Adı
ORHAN
BİLGEHAN
EYMEN
MİHRİ NİSA
ZEYNEP
RECEP EMİR
EMİRHAN
YUNUSEMRE
ALİ OSMAN
İCLÂL
FEYZA
RAZİYESENA
AHMET
EŞLEM
İSMAİL İSA
TAHA
ELİF NİSA
CANAN NAZ
CAHİDE
BERİL İNCİ
ARDA

Soyadı
İMREK
ÖK
SAR
IŞIN
DAYLAN
MOLA
KULAKÇI
TAYANÇ
YERGÜN
KILDIŞ
EKELİ
DEMİREZE
ŞENYURT
GÜLBAHÇE
MANAY
AKÇAKAYA
MERÇ
YAVIT
GORUCU
TARA
AÇIKGÖZ
SELMA NUR YILMAZLI

Cinsiyet
E
E
E
K
K
E
E
E
E
K
K
K
E
K
E
E
K
K
K
K
E
K

Baba Adı
BURHAN
ÖZDEMİR
FATİH
RAMAZAN
ALİ
ABDULLAH
UĞUR
MUHTEREM
MUHAMMET
UĞUR
KADİR
HÜSEYİN
ERSİN

ERTAN UTKU

MEHMET
HALİL
MEHMET
MUSTAFA
ABDULLAH
OKAN
HÜSEYİN
HASAN

Ana Adı
CEMİLE
AYŞE
ŞERİFE
FATMA
AYŞE
MERAL
FATMA
FADİME
SONGÜL
FATMA
FUNDA
AYŞEGÜL
FATMA
FERİŞTAH
ELİF
FATMA
NAZLI
ŞEFİKA
ARZU
ARZU
AYSUN
EMİNE

Doğum Tarihi
28.11.2016
12.11.2016
09.11.2016
24.10.2016
23.09.2016
30.09.2016
20.09.2016
02.09.2016
22.08.2016
15.08.2016
30.07.2016
18.07.2016
01.07.2016
23.06.2016
01.06.2016
15.04.2016
04.04.2016
12.02.2016
02.02.2016
13.01.2016
07.01.2016
06.01.2016

Doğum Yeri

MERKEZEFENDİ
TAVAS
TAVAS
İSTANBUL
MERKEZEFENDİ
MERKEZEFENDİ
MERKEZEFENDİ
MERKEZEFENDİ
TAVAS
MERKEZEFENDİ
TAVAS
MERKEZEFENDİ
MERKEZEFENDİ
MERKEZEFENDİ
MERKEZEFENDİ
TAVAS
PAMUKKALE
MERKEZEFENDİ
TAVAS
MERKEZEFENDİ
PAMUKKALE

2016 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN KIZILCABÖLÜKLÜLER

