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Değerli Üyelerimiz, 

Mayıs ayında bülteni çıkardığımızda bunun yılın son bülteni olacağı hiç aklımıza gelmemişti, 

1,5 seneyi aşkın bir süre görev yapan yönetim, güzel işler yapmış lakin yorulmuştu. Bir mola vermek 

hepimize iyi gelecekti. Verilen arada sitenin günlük işlerinin aksamaması için gerekenler yapılmaya 

devam etti… 

Çünkü Trakel biz kelebek severler için çok önemli, çok emek verilmiş bir platformdu. 

Sezonun bitmesi ile yeni bir yönetimin planlanması ve doğa için, kelebekler için bir şeyler yapmanın 

zamanı gelmişti… 

Bu çerçevede aramızda yaptığımız görüşmelerin sonucunda, bu sefer daha seri hareket etmek adına, 

yönetim kurulumuzu Hakan Yıldırım başkanlığında, altı kişiden oluşturmaya karar verdik. 

Daha önceki yönetimimizde yer alan Sn. Mehmet Ali Öktem, Sn. Ali Bali ve Sn. Onat Başbay’dan yeni 

yönetime destek olma sözlerini almayı ihmal etmedik. Bu vesile ile bu arkadaşlarımıza buradan emekleri 

için bir kez daha teşekkürü borç biliyoruz. 

Yeni yönetim Kurulumuz aşağıdaki gibi teşkil etti, 

Hakan Yıldırım /Başkan 

Aykut Bal / Başkan Yardımcısı 

Adem Yağız /Üye 

Kenan Talas /Üye 

Kerim Tezel/Üye 

Özdemir Kavak /Üye 

Tamamen gönüllülük esasında sevdalandığımız hobimizi keyifle yapma arzusunda olan bir yönetimiz, 

amacımız ülkemizin Kelebek gözlemciliğine ve fotoğrafçılığına bir şeyler katabilmek.  

Gençlerimize ve çocuklarımıza kelebekleri anlatabilecek, onlara sevgi aşılayabilecek bir şeyler 

yapabilirsek kendimizi çok mutlu hissedeceğiz. 

Trakel bizler için bir aile ve bu ailenin fertlerinin daha sıcak ilişkiler içinde olmasını sağlayacak şeyler 

de planlarımızda yer alıyor. Gelecek sezon hafta sonları iki günlük buluşmalar yapmaya çalışacağız. 

Bu buluşmalarda birbirimizi daha iyi tanıyacak, bilgileri paylaşacağız. 

Yeni yönetim olarak siz üyelerimizden isteklerimiz var. Sizlerin daha katılımcı olmasını bekliyoruz, 

bölgelerinizde çevrenizdeki eş, dost ve gençleri kelebek fotoğrafçılığına yönlendirmenizi, sistemli bir  

şekilde bölgelerinizde gözlemler yapmanızı, gözlemleri siteye girmenizi ve il tür sayılarını arttırmanızı 

arzu ediyoruz. 

Bu konuya ilişkin fikirlerinizi, yapabileceklerinizi bizlerle paylaşırsanız seviniriz. 

Bu vesile ile Yeni yılınızı kutlar, Bol kelebekli bir yıl dileriz, 

Saygılarımızla… 

Trakel 
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Ali Bali’nin Çokgözlüsü 
(Agrodiaetus-Polyommatus alibalii) 

Her kelebek gözlemcisinin hayali olan yeni bir tür ile karşılaşmamın kısa hikayesi. 

Kahramanmaraş'ın gizemli Toroslarını hep merak ediyordum; ama hiç fırsatım olmamıştı oralarda 
arazi yapmak için. 

2015 Temmuz ayındaydık, hava çok sıcaktı. Güneyin bunaltıcı havasından kaçmak için ne yapacağımı 
düşünüyordum kara kara. Köye mi gitseydim, yaylaya mı çıksaydım bir türlü karar veremiyordum. 

Bir gün bir telefon geldi; yaz aylarını harika Toros yaylalarında geçiren çok değerli bir ağabeyim, 
telefonda bana yanına gelmemi ve beni dağ taş gezdireceğini söylüyordu. 

Benim bir kelebek tutkunu olduğumu biliyordu. Oralarda çok güzel kelebekler gördüğünden 
bahsediyordu zaman zaman ve benim mutlaka bir gün oraları görmemi istiyordu. 

Bu güzel davetini hemen kabul ettim. 

Tamam dedim ağabey; geliyorum o zaman. 

İçimde bir şeyler kıpırdanmaya başladı, hemen çantamı hazırlayıp heyecanla yola koyuldum. 

Vardığımda kendimi doğa harikası bir cennette buldum. Tüm yol boyunca izlemesi doyumsuz, tam bir 
doğa şöleniydi adeta. 

Değerli arkadaşım beni evinde karşıladı. 
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Sohbet, yemek, çay, kahve derken zaman epeyi bir ilerlemişti. 

Akşam olmuştu. 

-İşin yoksa kal burada ne kadar istersen, dedi. 

-Öyle bir iki gün yetmez dedi buraları gezmek için. 

Bakarız ağabey dedim. 

Gece oldu ve uyuma vakti gelmişti. 

Sabah erkenden kalkmak üzere sözleştik. 

Mükemmel bir havası vardı; kuru ve bol oksijen, kaliteli bir uyku ve şahane bir sabah sessizliği ile 
uyandım. 

Harika ve tamamen doğal ürünlerle hazırlanmış güzel bir kahvaltı keyfinden sonra yola koyulduk. 

Güzel ve kısa bir yolculuktan sonra ilk gezeceğimiz araziye vardık. Bu arada etrafımızda tanıdık 
kelebekler uçuşuyordu. 

Ağabey; ben şöyle biraz ilerleyip etrafta farklı kelebekler var mı diye bakacağım dedim ve gözüme 
kestirdiğim birkaç alana doğru ilerlemeye başladım. 

Yol boyunca güzel birkaç kelebek ile karşılaştım ve fotoğraflarını çektim. 

Tam alana ulaşmıştım ki; önümdeki mor çiçeğe büyük mavi bir kelebek kondu ve bir agroydu. 

Kanat üstünü araladığında heyecanım görülmeye değerdi. 

Faklı bir mavisi vardı, ön kanat üstünün kenarlarında kalın siyah bir bandı vardı 

Hemen makinemi doğrulttum ve bir iki kare çektikten sonra uçtu. 

Bu daha önce görmediğim bir türdü, buna 
emindim. Kesin kertikti; ama ülkemiz ve 
bilim dünyası için yeni bir tür olacağı 
doğrusu o an aklıma gelmemişti. 

Bir süre izledim; bir aşağı, bir yukarı peşi sıra 
koştum.  

Kaçırmamalıydım bu kelebeği; en azından 
tanı kriterlerine yetecek kadar kaydını 
almalıydım. 

En sonunda o da, ben de yorulmuştuk. Altın 
sarısı rengi ile arazide göz kamaştıran bir 
ölmezotu çiçeğine konduktan sonra, tazecik 

eşsiz mavi kanatlarını açıp, adeta beni bir de böyle çek diyordu. 

Bol bol ve rahat rahat karelerini aldıktan sonra tekrar uçtu ve bir daha görmedim onu o gün boyunca. 

Onu ilk gördüğüm an / 25 Temmuz 2015 
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Daha sonra bu kelebeğin fotoğraflarını, her defasında bizlerle bilgi ve tecrübesini paylaşan, kelebek 
camiası için bu konuda en önemli yabancı otoritelerden biri olan Fransız entomolog  Sn. Frédéric 
Carbonell’ e gönderdim. 

Kısa zamanda yanıt geldi ve yanıtında bu kelebeğin yeni bir tür olabileceğini söylüyordu. 

Yapılan bilgi ve belge alışverişi ile bilimsel incelemeler sonrasında kelebeğin yeni bir türe ait olduğu 
sonucuna ulaşıldı. 

Yeni türün ilanı geçtiğimiz yıl aralık ayında, Fransa Doğa Tarihleri Müzesi’nin bilimsel dergisinde 
(Bulletin de la Société entomologique de France) yayınlanarak resmiyet kazandı. 

Çok mutlu olmuştum. Üstelik türe benim adım verilmiş ve rüyam gerçek olmuştu. 

Daha sonraları araziye birkaç kez daha gittim ve çok güzel fotoğraflar çektim. 

Umarım bu işe gönül veren her kelebek gözlemcisinin bu rüyası bir gün gerçek olur. 

Ben hala ülkemizde gizli saklı birçok türün keşfedilmeyi beklediğine inanıyorum ve ömrüm yettiğince 
de onların peşinde olacağım. 

Bu serüvende beni yalnız bırakmayan, iletişimde çevirileri ile kıymetli zamanından feragat eden başta 
sevgili Onat Başbay’a, süreç boyunca telefonda irtibatı koruyan sevgili Hakan Yıldırım’a ve manevi 
desteğini her zaman yanımda hissettiğim sevgili Aykut Bal, Kerim Tezel ve Kenan Talas’a sonsuz 
teşekkürler. 

Saygılarımla… 

Ali BALİ 
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Kelebek Bahane, Dostluk Şahane… 

Güllü EĞRİ 

Slogan gibi görünse de başlık, arazi 
yapığımız üç günü en iyi özetleyen cümledir 
bence. Doğal hayatla ilgili fotoğraf 
çekimlerinde herkesin ve doğanın en 
zorlandığı durum, kişi sayısının ve arazi 
süresinin fazla olduğu arazilerdir. Hem 
doğanın hem grubun ahengi kolay 
bozulabilir. İşte tam da böyle 
genellemelere inat bir arazi örneği 16-18 
Mayıs tarihleri arasında yaşandı.  

Sayın Onat BAŞBAY bu arazi planından ilk 
bahsettiğinde oldukça heyecanlandım. 
Dünyada tek olan bir türü çekmek 
rüyalarıma bile girmeye başlamıştı. Uzun 
zaman Onat Bey’in kafa yorduğu bu 
planlama çalışmalarında arazinin gün sayısı 
ve kişi sayısı arttı. Bu ne demekti peki 
“yaşasın yeni kertikler, yaşasın yeni 
arkadaşlar!”. Araziye katılacak kişilerden 
bazılarını sadece sanaldan tanıyor ve 
gerçekten de tanışmak, bazılarını ise uzun 
zamandır görmediğim için özlem gidermek 
istiyordum. Bu güzel duyguların yanında 
endişe veren durumlardan biri bu yıl 
yaşanan iklim şartlarından dolayı türler geç 
göründüğü için “acaba türü görebilecek 
miyiz?” diğeri ise “tür sayısı az ise bu kadar 
insan çekerken neler olacak?” ve tabi ki 
“Kenan bu türü de papatya üzerinde 
çekebilecek mi ” ? 

Sonunda 15 Mayıs olmuş büyük güne 
sadece saatler kalmıştı. Seza Ağabeyim 
(Seza VARDALLI) Ankara’ya çoktan gelmişti. 
Benim iş çıkışım bir ODTÜ planı yapmıştık. 
Onat Bey ile yapmış olduğumuz telefon 
görüşmesi sonucu Kıbrıs’tan Hasan BAĞLAR 
ve Hasan ERDAL’ın da Ankara’da olduğunu 
ve ODTÜ planına katılmak istediklerini 
öğrendim. Sanal ortamda Hasan BAĞLAR’ın 
fotoğraflarının ne kadar güzel ve kaliteli 
olduğunu biliyordum.  Bu benim için de bir 
fırsattı. Üstelik de kendisi gibi çok değerli 
bir dostu ile gelmişti. Kısa ve verimli ODTÜ 
arazimiz oldukça keyifli ve kârlı geçti. Çok 
güzel kareler, yeni fotoğraf bilgilerinin 
yanında çok neşeli arkadaşlarla sabah 
buluşmak üzere ayrıldık.  

Ve nihayet 16 Mayıs sabahı Ankara’dan ben 
ve Onat BAŞBAY, İzmir’den Özlem YILDIZ ve 
eşi Coşkun YILDIZ, yine İzmir’den Mehmet 
Ali ÖKTEM, Bolu’dan Seza VARDALLI, 
Kıbrıs’tan Hasan BAĞLAR ve Hasan ERDAL, 
Osmaniye’den Mehmet ÇELİK ve oğlu Alp 
Eren ÇELİK, Kocaeli’den Adem YAĞIZ, 
Özdemir KAVAK, Hakan YILDIRIM ve 
İstanbul’dan Kenan TALAS’ın  katıldığı gezi 
çeşitli buluşma noktalarında selamlaşmalar 
ve tanışmalarla başlamıştı. 

Yollarda gördüğümüz kuş türleri bile es 
geçilmeden, dört araçla Eskişehir’e doğru 
yol aldık. Bir yandan herkes bir şeyler 
anlatıyor ve çok eğleniyorduk. Yol boyu 
gördüğü Huzurevi, Cami önü, dere kenarı 
gibi yerlerde Onat Bey’in beni bırakma 
istekleri araziye varmamızla sona erdi  

Araziyi gördüğümüzde “burada nasıl 
kelebek olur?” sorusunu hepimiz 
düşündük. Kırgıbayır (Badlands), jips 
ağırlıklı bu arazi de bitkiler de oldukça 
zayıftı.  Hava da oldukça sıcak olduğundan 
“sanırım çöle düştük” fikrimi 
perçinlenmişti. 
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Araziye atılan ilk adımlarla “tür burada” 
diye sesler yükseldi. Kalp atışlarını 
hızlandıran ve beklenenden çabuk gelen bu 
sesle hepimiz türe doğru koştuk. Kertiğini 
alan hemen yerini çekmemiş olana 
devretti. Herkes çok kibar ve saygılı bir 
biçimde özenli davranıyordu. 

Sözen’in Yalancıbakırı /Eskişehir/ Güllü EĞRİ 

Çevremize bakmaya araziye dağılmaya 
başladığımızda tür sayısının hepimize 
yetecek kadar çok olduğunu görmek hem 
tür adına hem bizim adımıza sevindirici 
olmuştu. Ne kadar minik ne kadar zarif bir 
şeydi ve bu çölde yaşayabilecek kadar 
güçlü.  

Bu türü ülkemize ve dünyaya kazandırdığı 
için teşekkürlerimizle Sayın Prof. Dr. 
Mustafa SÖZEN’i orada da bol bol andık 
elbette. 

Dar bir yol ortasında bütün araçlar yolu 
kapatmıştı, yeni bir aracın gelişi ile bu yolun 
açılması gerekiyordu. Aslında 
gerekmiyormuş yeni gelen araç da bir 
kelebekçiye aitmiş. Ümit Nusret Bey 

(Trakel’de bilinen adıyla Kertikçi) ‘i de bir 
anda grupla birlikte türün peşinde gördük. 

En öndeki araç bizim olduğu ve çekmesi 
gerekiyor diye düşünerek gittiği uzak 
yollardan çağırdığımız Onat Bey’i yeniden 
tepeleri aşmak için ikna etmek gerekti  
Neyse ki Hakan Bey’in “Hadi Onat gidelim”  
cümlesi ile tırmanışa geçmesi bu ikna oluşa 
yetti.  

Romen Gelinciği/ Eskişehir/ Güllü EĞRİ 

Tepeyi aşıp neler varmış diye bakarken “o 
da ne? Gelincik ama kocaman bir gelincik, 
nerdeyse Dev Mavi Kelebeği ile aynı” … 
Türü ilk Onat Bey gördü, Hakan Bey 
“hemen diğer arkadaşları da çağıralım” 
dedi. Biz bir yandan kelebeği tekrar görmek 
için ararken arkadaşlar da geldi. 3 çift göz 
oldu 15 çift göz. Yeni bir kertik daha 
bulmuştuk, üstelik Trakel’de henüz karesi 
yoktu. Birkaç birey bulundu, sırayla herkes 
bu türü fotoğrafladı. Oldukça güzel 
karelerini çektiğimiz Romen Gelinciği hiç 
hesapta yoktu. Hoplaya zıplaya indiğimiz 
yumuşak yapılı, çöl görünümlü ama verimli 
tepe yamaçlarına veda edip, ODTÜ 
arazisine ulaşmamız gerekiyordu. 
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Börekli, poğaçalı, domatesli, çaylı, halka 
tatlılı ve dondurmalı bir yol molasındaki 
sohbet hepimize iyi geldi. 3 araç ODTÜ’ye 
doğru yol alırken 1 araçtaki kuş sever 
arkadaşlar oradaki kuş arazilerini pas 
geçmemek için bir süreliğine bizden ayrıldı. 

Yol boyunca arabadan arabaya el 
sallamalar, laf atmalar, bazen su atmalarla 
geçen eğlenceli yolculuğumuzu bir 
kamyonun bomba etkisinde patlayan lastiği 
kısa süreliğine  bölse de, ODTÜ de 
tamamladık. Bu yıl ODTÜ arazisi de iklim 
şartlarından etkilenmiş, bazı türler 
beklediğimiz zamandan daha geç 
görülmüştü. Buna rağmen yine güzel, yine 
verimli idi.  

Biraz içecek, biraz atıştırma molasından 
sonra Step Fistosu, Uygur Güzel Esmeri, 
Güzel Nazuğum’u daha fazla 
bekletmeyelim dedik. Havanın en sıcak 
olduğu öğle vakitleri idi ve tüm kelebekler 
bizden daha enerjik, bizden daha hızlıydı. 
Hem doğal ortam hem kelebekler adına 
herkes yüksek dozda hassasiyet gösterdi 
arazi boyunca. Bilinçli ve üretici kelebek 
fotoğrafçıları ile birlikte arazi yapıyor aynı 
zamanda çok eğleniyorduk. Özlem’in eşi 
Coşkun Bey’i “sen çok çektin, çekil sıra 
bende” cümlesini arada bir duydukça “vay 
tam istekli kelebekçi” diye takılmalarımız, 
Kenan’ın yaptığı espriler, Hasanlar (bizim 
Hasan ve yeni olan diğer bizim Hasan ) 
Kıbrıs şivesi ile anlattıkları derken ağzımın 
kulaklarımdan hiç uzaklaşmadığını 
hissettim. Onat Bey’in Güzel Nazuğum çifti 
var gelin daveti, arkasından Kenan’ın şurda 

bir Uygur çifti gördüm sanki demesiyle, 
akşama doğru Hasan BAĞLAR’ın uyuyan 
Step Fistosu için bizi başında beklemesiyle 
nerdeyse bütün kertikler hem de en güzel 
kareleriyle tamamlandı. Bu arada kuşsever 
arkadaşlarımız da gelmişti. Yağmur 
bulutları gelişi ve midemiz araziden 
çıkmamızı söylüyordu.  

Güzel bir akşam yemeği, gün 
değerlendirmeleri, keyifli sohbet derken 
hava çoktan kararmıştı. Dinlenmek ve 
ertesi güne hazır olmak için herkes kalacağı 
yerlere dağılmıştı. Tabi akşamki maçı 
sabırsızlıkla bekleyenler de vardı aramızda 


Böyle güzel bir günün en kötü haberi akşam 
acı acı çalan telefon sesiyle geldi. Kenan’ın 
babaannesi vefat etmişti ve Kastamonu’ya 
gitmesi gerekiyordu. Bu yüzden de bizimle 
devam edemeyecekti. (Babaanneyi tekrar 
rahmetle anıyor, nurlar içinde mekanının 
cennet olmasını diliyorum.) 

17 Mayıs sabahı Bolu yolculuğu için 
Özdemir KAVAK, Adem YAĞIZ, Hakan 
YILDIRIM, Mehmet ÇELİK, Alp Eren ÇELİK, 
Seza VARDALLI, Hasan BAĞLAR, Hasan 
ERDAL, Özlem YILDIZ, Coşkun YILDIZ, Onat 
BAŞBAY ve elbette ben buluşup araçlara 
dağılımları yaparak düştük yola. Tüm hız 
limitlerine fazlasıyla riayet ettik yol 
boyunca.  

Birkaç yere Kafkas Fistosunu bulabilmek 
için baktık. Sanırım yok bulamayacağız diye 
ümidimi kaybetmeye başlamıştım. Arazi de 
gördüğüm sarı çok güzel bir güvenin peşine 
takılmıştım. Hatta Alp Erenle güveye isim 
de taktık “Benekli İparhan Güvesi”   

Profesyonellerle araziye çıktığımızı 
unutmuşum bir an demek ki. Arazi bilen, 
yer bilen, paylaşmayı bilen kişilerin yapmış 
olduğu bir organizasyonun içindeydik. 
Kafkas Fistosu burda diye sevindirici haberi 
aldık. Kafkas Fistosu bizi bekliyor haydi 
gidip çekelim de bekletmeyelim diye 
düşünüyordum. Çok yanılmışım hiç 
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bekleme huyu yokmuş. Yorulmak, durmak 
nedir bilmiyormuş. Hava da uçarken 
çekmeye çalıştık. Hatta bazılarımızda kuş 
çekimi için kullanılan lensler takılıydı. 
Yoldan geçenler bu kadar çok kişi aynı yere 
bakıp fotoğraf makineleri ile ne yapıyor 
merakıyla sorular soruyordu. Türü mü takip 
edelim size mi cevap verelim bilemedik  
Bir ara oldukça bunaldık bu sorulardan. 

Hasan’a (bizim Hasan’a) “gelsene sen de 
çek bu türü” dedim. Aldığım cevap o an için 
komik gelmişti. Konmuyordu ki  
“Gonmadan çekmem ben” dedi ve Kafkas 
Fistosu kendi bitkisinin çiçeğine kondu. Yok 
artık bu kadar da olmaz, ballı olmak mı 
şanslı olmak mı yok yok temiz kalpli olmak 
bu galiba. Yine bir tür daha hepimizin 
listesine eklenmişti.  Bolu’ya gelip Abant 
Gölü’ne karşı yemek yemeden gitmeden 
olur mu ? Olmadı ki  

Yemekler yenildi, espriler, paylaşılan 
karikatürler derken üzerine Seza Abimin 
ikramı Bolçi Çikolataları ile tadımız arttı. 
Günün karikatürü 3’ü bir arada üzerine 
Hasan ERDAL’ın kahve isteği üzerine garson 
arkadaşın bizde 3’ü bir arada yok demesi 
günün en komik anlarından biriydi bence. 

Hasan BAĞLAR ve Hasan ERDAL’ın dönme 
zamanı gelmişti. Seza Ağabey ile onları 
otobüslerine ulaştırıp, Düzce’ye varmış ve 
Osmanlı Ateşi’ni çekmiş arkadaşlara biz de 
yetiştik. Hep şansız olduğunu iddia eden 
Adem’in özel arazisinde bu özel türü 
bulması şanssızlık mıdır? Adem ile arkadaş 

olmak zaten bir şans iken bir de bu türü bize 
çektirmiş olması katmerli şans oluyor.   

Osmanlı’nın dağılma dönemine denk 
gelmiş türü biraz yıpranmış olarak bulsak 
da kertik kertiktir. Ayrıca tür Adem’in 
bahçesin de her zaman gidilebilir bir 
yerdedir   

Mehmet Ağabeyimin Kocaeli’ye varıp 
“Karamavi’yi çekip Osmaniye’ye 
döneceğim” demesiyle rota Kocaeli’ye 
çevrildi. Arazi’ye iner inmez. Karamavi 
burda uyuyor dedi Mehmet Abi. İnsan ne 
dilerse o oluyor galiba  Karamavi’nin bir 
ara uçup yükseklere tırmanması Özdemir’in 
onu indirmek için ikna çabaları derken 
hepimiz türü çekmiş hatta Fransız Everesini 
bile aramaya geçmiştik. Ama artık hava 
kararmaya başlamıştı yine bir vakti de 
gelmişti. Hakan Bey’in coşkulu akan suları 
ile manzarası çok güzel bir yere bizi yemeğe 
götürmesi ile gözümüz gönlümüz açıldı. 
İtiraf edeyim ben doğal güzellikleri bu 
kadar muhteşem bir yer olduğunu hiç 
düşünmezdim Kocaeli’nin.  

Yemekler yenildi, ertesi günün planları 
yapıldı. Yuvacık Barajı manzaralı ahşap 
otelimize doğru yola çıktık. Hem otel hem 
manzarası huzur vericiydi.  
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18 Mayıs olmuştu, üstelik kış boyu 
kıskandığımız Neriman Hanım da bize 
katılmak için yoldaydı. Fransız Everesi ve 
Karamavi için erkenden araziye ön 
izlemeye çıktık. O arada Hakan Bey ‘de 
Neriman Hanım’ı almış ve bizim yanımıza 
ulaşmışlardı. Özlem’in “Karanlık Orman 
Esmeri var çekmek isteyen var mı?” 
seslenişi gözümde yıldızlar çaktırdı. O bana 
kertik dediğimde herkes epey şaşırdı. Daha 
önce defalarca görüp çekeme- 
diklerimdendi. Üç gün boyunca arazide en 
çok dikkati çeken bu oldu galiba. Birisi; tür 
ne olursa olsun bir şey gördüğünde 
“burada bu tür var” diye herkese haber 
veriyordu. Hatta Ebegümeci Zıpzıpı’nda 
defalarca çekilse bile her defasında 
seslenildi.   

Kahvaltı zamanı yaklaştığında hep beraber 
otelimize kahvaltı için döndük. Açık büfe 
güzel bir kahvaltı, Nerimancığımın 
katılımıyla yeni sohbet konuları derken 
vakit ilerlemişti. Fransız Everesi beklemeye 
gelmezdi   

Araziye ulaştığımızda yıpranmışından 
tazesine kadar çeşitli Fransız Everesi 
bireyleri gördük ve çektik. Kocaeli’de 
değişik araziler görmemiz için Hakan Bey 
bizi doğası muhteşem yerlere götürdü. 
Benim için böyle güzel yerlerden Cennet’in 
dünyada kalmış parçası. Hiç kelebek 
çekememiş bile olsaydık oraları görmek 
bile yeterdi. Final yemeği için gittiğimiz yer 
kuşların şarkıları ile ruhu dinlendiren, 
akarsuyun akışı ile bütün kötülükleri alıp 

götürdüğü, ağaçların gölgesinde, yemekleri 
de 10 numara 5 yıldız bir yerdi.  

Yemekten sonra dondurma ile devam ettik. 
Eee yetti mi? Hayır  Türk Kahvesi 
olmadan yetmezdi. Alanın başka bir 
yerinde Türk Kahvelerimizi de yudumladık. 
Özlemler’in ayrılma zamanı gelmişti. 2 yıl 
sonra tekrar onlarla görüşmüş, özellikle de 
arkadaşlığımızı pekiştirmiş olmak çok 
güzeldi. Hakan Bey bizi başka bir araziye 
daha götürdü. Arazi henüz canlanmamıştı, 
bu yılın gidişatından orası da nasibini 
almıştı. Ancak hamakta uyumak için de 
nefis bir yerdi. Hamak olaydı iyiydi  

Üç kocaman gün bitmişti. İçimde huzur ve 
mutluluk vardı. Bu yazıyı yazarken o anları 
hatırladıkça bu huzuru ve mutluluğu 
yeniden hissettim.  

Kelebekler ömür oldukça çekilir, bir şekilde 
de bulunur; ama böyle güzel insanlarla 
böyle anlar her zaman bulunmaz.  

Hayatımda her zaman şükrettiğim bir şey 
varsa o da kelebek sevdasına tutulmuş 
olmaktır. Kelebekler sonrasında tanıdığım 
her güzel insan, gördüğüm her güzel arazi, 
yaşadığım her mutlu an için vesile oldu. 
Kelebek etkisi var gerçekten. Küçük kanat 
çırpışları ile hayatıma kattıkları o kadar çok 
ki. Ama onlar bahane kelebek sevdalıları ile 
dostluğu paylaşmak şahane… 

Derdi kelebek gönlü dost olan herkesle 
yollarımız bir gün bir yerde kesişecektir. 
Bahanesi de hep kelebek olacaktır. 
Buluştuğumuz o güne kadar TRAKEL 
aracılığıyla hepinize sevgi, saygı ve 
selamlarımla.
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KELEBEKLER ve BİTKİLERİ  II 
IŞGIN  (Rheum ribes)  
Hakan YILDIRIM 

Aşgın, Eşgin, Revam, Uçgun, Uskun gibi pek çok isimle anılan bitkimiz, dağılımı olan Doğu Anadolu 

bölgemizde oldukça iyi bilinmektedir.  

Türün dağılım alanı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olup Kahramanmaraş ve Amanoslarda da 

dağılımı vardır. 1800 - 2800 m arası irtifada gözlenebilir.  

http://yabanibitkilerimiz.blogspot.com.tr/2011/05/rheum-ribes-l-isgn-usgun-ucgun-uskun.html 

Genellikle dağ yamaçlarında geniş alanlara yayılmış biçimde gözlenir. Bulunduğu alanın bitki örtüsü 

zayıftır. 

Bitlis, Işgın alanı 

Bitkinin uzun sap kısmı ticari amaçla kullanıldığından, yoğun şekilde toplanmakta ve tüketilmektedir. 
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Bitkimiz geniş, sert üzerinde beyaz çıkıntılar bulunan yaprakları, orta kısmından çıkan kalın sapları ve 

çiçekli tepe kısmıyla kolayca tanınabilir.  

Bu bitkinin biz kelebek gözlemcileri için önemi, meşhur Işgın Zümrütü - Minik zümrüt  (Callophrys 

mystaphia) dür.  

http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl15@d&idx=36411&title=isgin_zumrutu#.VWciXsJWF9B 

Türkiye’nin en nadir türlerinden olarak bilinen kelebeğimiz, son yıllarda kelebek gözlemcilerinin 

sayısındaki artışla birlikte pek çok yeni ilde gözlemlenmiştir. Hakkâri, Siirt, Van ve Kars da eski kayıtları 

bulunan türün, son iki yılda Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bitlis gözlemleri yapılmıştır.  

Yapılan bu gözlemler göstermektedir ki; bitkinin dağılımı olan yüksek rakımlı alanlarda gözlem 

yapılması türün dağılım alanını arttıracaktır. Potansiyel iller ve dağılım  Ağrı, 

Muş,  Bingöl,  Erzincan,   Erzurum,   Iğdır , Sivas , Adıyaman, Kahramanmaraş ve  Amanoslar olabilir.  

Mayıs ve Haziran ayı kayıtları bulunan kelebeğimizin çok ufak boyutu ve konağı ile uyumlu rengi dikkate 

alındığında, gözlemcilerin dikkatli olmasında fayda olacaktır.  

Kolay gelsin. 
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ÜYELERİMİZİ TANIYALIM 

Bu ayki üyemiz genç nesilden yeni bir kelebekçi, doğasever, terbiyesi ve efendiliği ile kendini belli eden 

bir kişi Özdemir Kavak. 

Kısa sürede göstermiş olduğu ilerleme takdire şayan. Gelin kendi ağzından Özdemir‘i daha yakından 

tanıyalım… 

Selamlar sevgiler  

Aykut BAL 

Herkese merhabalar, 
Babamın görevi gereği ilkokula Malatya’da başladım (Şimdi Malatya’dan gelen kayıtları gördükçe ah 

şimdi orada olsam neler neler çekerdim demiyor değilim.) Ardından üniversiteye kadar eğitimime 

Isparta’da devam ettim. 2010 yılında bilgisayar mühendisi olarak mezun oldum. İşim gereği Gebze’de 

ikamet ediyorum. 

Küçüklükten beri doğada olmaktan keyif almışımdır. Kelebeğe yönelmem ise oldukça hızlı olmuştur. 

Başlangıçta motivasyonum makro bir lens edinip örümcek fotoğrafı çekmekti. Fakat bir gün Gebze 

Anibal’de kendini gösteren bir kelebeğe kayıtsız kalamadım. Daha sonra bir çok insan gibi çektiğim 

kelebeğin adını merak ettim. İnternetten yalancı beyaz melek olduğunu öğrendim. Araştırmalarım 

sonucu TRAKEL’e ulaştım, üye oldum. Arazi de gördüğüm diğer kelebekleri TRAKEL’e yüklüyor, yeni 

türlerin isimlerini öğrenmeye devam ediyordum. 

1- İlk kelebeğim; Yalancı Beyazmelek 

Gebze Anibal Anıt Mezar yakınlarında 

fotoğraflayıp TRAKEL’e yüklediğim bir 

Dağ Oyklösü işin içine daha da 

girmeme; Adem, Aykut ve Kenan 

ağabeyler ile tanışmama vesile oldu. 

Cumartesi günü tanışıp dağ öyklosu 

çekmek için sözleştik ama bir terslik 

vardı; sabahın köründe buluşacaktık 

üstelik hava da yağmurluydu.  

O saatte yağmurda kelebekler nasıl 

bulunacaktı? Neyse sesimi çıkar- 

madım bir bildikleri vardır heralde dedim ve buluştuk. Kenan ağabeyin, kelebeği bulacağımız konağın 

boyunun ne kadar olacağını bile tarif etmesine çok şaşırmıştım! Gerçekten de kelebekleri tarif ettiği 

boydaki bitkilerin üstünde bulduk; bir bildikleri vardı. Oyklöleri doya doya çektik.  

Hızlı bir giriş yapmamda Kocaeli’de önemli kelebekçilerin olması ve arazi bilgilerini/tecrübelerini 

paylaşmalarının etkisi büyüktür. Bunun için özellikle Adem ve Hakan ağabeylere teşekkür ederim. Artık 

kertik kertiği kovalıyor, kendimi Eskişehir bozkırlarında Sözen’in Yalancıbakırı ve Romen Gelinciği 

çekerken buluyorum. 
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2- Sözen'in Yalancıbakırı ve Romen Gelinciği/ Eskişehir 

Kelebekçi olunca farklı bir coğrafyada, insanın aklına hemen acaba burada hangi kelebekler vardır 

sorusu geliyor. Türkiye’de gördüğüm her yeni tür beni heyecanlandırmıştır ve heyecanlandırmaya da 

devam etmektedir fakat benim için 2014 yılında, Güney Amerika’da bulunan İguazu Şelaleri’nde 

gördüğüm ve karesini alabildiğim kelebeklerin yeri ayrıdır. İlk defa gördüğüm bir kelebek, bana her 

zaman daha öncekilerden güzel gelmiştir; her ne kadar tüm kelebekler güzel olsa da. En beğendiğim 

türlerden, kanat altında “88” yazan Diaethria clymena kelebeği oldu. Bunlara “Seksensekiz 

Kelebekleri” de deniliyor ki; bizdeki “P. icarus” gibi çok fazlalar. Onun dışında kanat üstü mavisi 

muazzam olan “Doxocopa laurentia”, uzun ön kanadı ve narin yapısıyla “Dyas iulia”, mor kanat altı 

rengiyle “Temenis laothoe” unutadığım diğer  kelebeklerdendi.  

Herkese yeni sezonda bol kelebekli araziler diliyor ve sizleri bu güzelliklerle başbaşa bırakıyorum. 

İyi seyirler… 

3- Tropik Güzeller 
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GÜMÜŞHANE KELEBEKLERİ PROJESİ TÜBİTAK BİLİM FUARINDA 
Vehbi YALÇIN 
Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi 

tarafından yürütülen “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında ülkemizde bilim kültürünün 

geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı düzenlendi. 

TÜBİTAK Bilim Fuarları ile şunlar amaçlanmıştır: 

• Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi,

• Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,

• Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç

bireylere kazandırılması, 

• Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması,

• Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması,

• Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana

çıkarılması, 

• Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması,

• Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin

öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır. 

Gümüşhane ili Torul ilçesi Aktaş Ortaokulu olarak biz de öğrencilerimizle çeşitli projeler hazırlayarak 

okulumuzda bir bilim fuarı sergisi açtık. Birinci sınıftan alıp 5. Sınıfa kadar getirdiğim öğrencilerimle 

birlikte danışmanlığını yaptığım 6 adet proje hazırlayıp sergiye katıldık. Bu yazımda bu projelerden birisi 

olan ve öğrencim Caner ÇUBUKÇU’nun hazırladığı  “GÜMÜŞHANE’NİN TEKTAŞLARI ENDEMİK 

KELEBEKLER”  adlı projeyi tanıtmak istiyorum.  

Öncelikle danışmanlığını yaptığım öğrencilerimle hangi konuları projelendirebileceğimizi konuşup konu 

başlıklarımızı belirledik. Caner dört yıl boyunca sınıflarında sürekli bahsettiğim bitkiler ve kelebekler 

konusunu çalışmak istedi. Birkaç defa kelebek fotoğrafı için köylerine gittiğim ve beraber fotoğraf 

çektiğimiz bana arazide arkadaşlık ve rehberlik eden Caner konuya çok da yabancı değildi zaten. 

Konuyu daraltmak ve elimizdeki materyale göre projemizi şekillendirmek için Gümüşhane’nin endemik 

7 kelebeğini çalışmayı daha uygun bulup bu konu üzerinde yoğunlaştık. Projemizin amacını özetini 

sonucunu yazılı hale getirip Gümüşhane’nin nadir türlerinin fotoğraflarını ekledik. Projemizin içeriğine 

ayrıca kelebekler hakkında kısa bilgiler ekledik kelebeklerin ekosistem içindeki rolleri Türkiye’deki 

toplam tür sayısı Gümüşhane’nin toplam tür sayısı bir yöredeki tür çeşitliliğinin sebepleri vs gibi. 

Gümüşhane’deki öncelikli kelebek alanlarının isimlerini ve fotoğraflarını da eklemeyi ihmal etmedik 

tabi. 

DTDT kayıtlarında geçen ve ülkemizde soyu tükenen Hazer Mavisi’nin fotoğrafını internet üzerinden 

bulup yedi endemik türün fotoğrafları arasına ekledik. Tüm yazılı ve görsel materyali bilgisayar 

ortamında bir araya getirdikten sonra yazıcıdan renkli baskılarını alarak sergilemeye hazır hale getirdik. 

Caner ile birlikte üç parçadan oluşan sergileme ünitesinin üzerinde bu materyalin yerleşimini tasarlayıp 

yapıştırdık.  
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Projemiz artık gelecek ziyaretçiler için hazırdı. Tek eksiğimiz gelen ziyaretçilere yapılacak sunumda 

Caner’in heyecanını yenmesini sağlamaktı. Diğer projelerdeki görevli öğrencilerimizle ziyaretçi rolüne 

bürünüp Caner’i standında ziyaret edip sorularla onu köşeye sıkıştırmaya çalıştık. Caner pes edip 

sonunda heyecanını yenmek zorunda kaldı. 

Gün gelip çattı sergi ziyarete açıldı. Hem Caner hem de diğer projelerde görev alan öğrencilerim çok 

güzel bir performans sergileyerek projelerini tanıttılar. Ben de yaşadığım mutluluğu siz kelebek 

severlerle paylaşayım istedim. 

,
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BÜLTENİN YAPIMINDA EMEĞİ GEÇENLER 

Yayın Kurulu 

Ali BALİ 
Aykut BAL 

Hakan YILDIRIM 
Onat BAŞBAY 

Yayın Yönetimi 
Ali BALİ

Aykut BAL 
Hakan YILDIRIM 

Onat BAŞBAY 

Bültene Yazı Gönderenler 
ve Araştırma Ekibi 

Ali BALİ 
Aykut BAL
Güllü EĞRİ 

Hakan YILDIRIM 
Onat BAŞBAY 

Özdemir KAVAK 
Vehbi YALÇIN

Redaksiyon 
Ali BALİ 

Hakan YILDIRIM 
Onat BAŞBAY 

Kapak Tasarımında Kullanılan Fotoğraf 

Ali Bali’nin Çokgözlüsü / Ali BALİ / KAHRAMANMARAŞ 

Grafik-Tasarım 
Ali BALİ 
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