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Editörden
Bu sayımızla birlikte, 41. sayıya ulaşmış olduk. Dopdolu bir 
içerikle, size yeniden merhaba diyoruz. Bu sayımız, İstanbul 
Şehircilik Atölyesi’nde görev yapan Ömer Faruk Tokay 
röportajı ile açılıyor. Son günlerde, çocuk yayıncılığında 
gerçekleştirdiği atılımlarla dikkatleri çeken KÜLTÜR AŞ 
‘den Fatih Yavaş ve Gülsüm Sezgin ile yaptığımız sohbeti 
de beğeneceğinizi umuyoruz. Dosya bölümümüzde ise 
yeni açılan birimlerimizi tanıtıyoruz. Şehir Planlama 
Müdürlüğü’nde görevli Mürsel Işık aynı zamanda bir 
müzisyen. Mürsel Işık ile de müzik serüveni üzerine bir 
sohbet gerçekleştirdik.

Geçtiğimiz Ekim ayında vefat eden Mesut Emre Çakır’ı, 
Harita Müdürlüğü’ndeki çalışma arkadaşları bizler 
için anlattı. Büyükşehir Ailesi Dergisi’nin 41. Sayısında 
denemeden sinemaya, edebiyattan teknolojiye kadar pek 
çok farklı yazı, sizleri bekliyor.

İyi okumalar…

Bu sayımızın yazarları;

Emine Nuray Aksoy, Fatih Dağlar, Fatma Bayraktar, 
Fazile Cebeci, Handan Örküş, Hasan Kökmen, 
İsmail Bilgin, Kamil Engin, Mahmut Emin Sandalcıoğlu, 
Merve Aşkın, Merve Çavuşoğlulları, 
Muhammet Vural, Mukadder Gemici, 
Nesrin Gümrah Ömer Kudu, Öznur Şan, 
Recep Çavdar, Rukiye Kul, Seda Duman, 
Semanur Demirci, Sezgül Karcıoğlu, Yasemin Kartalmış.

peçe
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Fotoğraf: Erdem KAŞIKÇI

CANIM İSTANBUL

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.
İçimde tüten birşey; hava, renk, eda, iklim;
O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim.
Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;
Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale,
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.
İstanbul benim canım;
Vatanım da vatanım…
İstanbul,
İstanbul…
Tarihin gözleri var, surlarda delik delik;
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik…
Bulutta şaha kalkmış Fatih`ten kalma kır at;
Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat…
Şahadet parmağıdır göğe doğru minare;
Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare?..
Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet;
Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet…
O manayı bul da bul!
İlle İstanbul`da bul!.
İstanbul,
İstanbul…

Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği;
Çamlıca`da, yerdedir göklerin derinliği.
Oynak sular yalının alt katına misafir;
Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir.
Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar,
Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar…
Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi?
Cumbalı odalarda inletir “Katibim”i…
Kadını keskin bıçak,
Taze kan gibi sıcak.
İstanbul,
İstanbul…
Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler!
Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler….
Eyüp öksüz, Kadıkoy süslü, Moda kurumlu,
Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu.
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından
Hala çığlıklar gelir Topkapı sarayından.
Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni şoyle dursun, ağlayanı bahtiyar…
Gecesi sünbül kokan
Türkçesi bülbül kokan,
İstanbul,
İstanbul… 

Necip Fazıl Kısakürek
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Biz
Besiktaslıyız,
çocuklugumuzdan

beri!

Her insan, bir hikâyeye doğar. Ancak 

bazılarının hikâyesi daha renkli, daha ibretlik, 

daha maceralı olur. Şimdilerde, İstanbul 

Şehircilik Atölyesi’nde görev yapan Ömer 

Faruk Tokay işte böyle renkli ve maceralı bir 

hayat nasip olmuş büyüklerimizden birisi.

1951 senesinde İstanbul’un tarihi 

semtlerinden Beşiktaş’ta dünyaya gelen 

Ömer Faruk Bey, sözü, sohbeti hoş bir 

insan. Küçük yaşlarından itibaren de hep bir 

şeylerle meşgul olmuş. Kuşlar, spor, siyaset, 

edebiyat, tarih, resim…

Fotoğraf: Zeynep Kevser DEMİREL

Sohbet Odası
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Bunca işle meşgul olmak, haliyle 
Ömer Faruk Tokay’a farklı bir hâl ve 
tavır vermiş. Bütün bunların üstüne 
bir de yılların getirdiği tecrübe de ek-
lenince, Ömer Faruk Bey ile sohbet 
etmek gerçekten de insana çok şey 
kazandırıyor. Ne mutlu bizlere ki, ku-
rumumuzda böylesine bilgi ve tecrü-
be sahibi büyüklerimizin sayısı fazla.

Ömer Faruk Bey, öncelikle bizi 
evinize davet etiğiniz için teşek-
kür ederiz. Siz Beşiktaşlısınız ve 
Beşiktaş ile aranızda farklı bir 
ilişki var sanki…

Evet doğrudur. Doğma büyüme Be-
şiktaşlıyım. Babam da Beşiktaş do-
ğumludur. Biz köken olarak, Bitlis 
Ahlat’lıyız Dedem yedi yaşında iken 
gelip yerleşmiş İstanbul’a. Babaan-
nem ise Üsküdar doğumluydu ve tam 
anlamıyla bir İstanbul hanımefendisi 
idi. Gözlüğünün üstünden şöyle bir 
baktığında, herkes hazır duruşa ge-
çerdi. Her gün mutlaka Kur’an’ını 
okurdu. Allah rahmet eylesin. Os-
manlıca kaldırılınca, Latin harflere ge-
çilince hep- si bir 

gün içinde cahil oluverdiler. Dede-
min, Beşiktaş’ta büyükçe bir bakkal 
dükkanı vardı. 
Ben, 1951 Beşiktaş doğumluyum. 
Ihlamurdere Caddesi’nin başında, 
2.derece tarihi eser olan büyük bir 
evimiz vardı. Bu evi, 2000 senesinde 
sattık. Beşiktaş’ta Büyük Esma Orta-
okulu’nda okudum. Yıllar geçmesine 
rağmen, ortaokuldan arkadaşlarımla 
da hâlen görüşürüz. Liseyi ise Kaba-
taş Erkek Lisesi’nde okudum. Oku-
lumuza, hep arkadaşlarla yürüyerek 
gidip gelirdik. Şimdiki gibi servisler 
yoktu, o zamanlarda. Karlar dizleri-
mize kadar ulaşır, biz yine de oku-
lumuza yürüyerek gider gelirdik. 
Kar yağınca da öyle hemen tatil 
olmazdı. Kabataş’ta, ders işler-
ken bir bakardık ki boğazdan 
kalabalık bir sürüyle yunuslar 
geçiyor. Müthiş bir görüntü 
tabii! O zaman, Boğaz’da 
balık da çoktu. Bizim za-
manımızda 50-60 cm 
uzunluğunda torik 
balıkları çıkardı de-
nizden. Şimdi-
lerde küçücük 

Sohbet Odası
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Sohbet Odası

Tayyip Beyin döneminde gerçekleşe-
bildi. O yıllarda, İstanbul gerçekten 
de kötü bir durumdaydı. Sadece Haliç 
değil, bütün şehir kokmaya başlamıştı. 

1977 Şubatından sonra da, yedi yıl 
ilkokul öğretmenliği yaptım. Ardın-
dan iki yılda Marmara Üniversitesi’nin 
Spor Akademisi’nde basketbol öğ-
retmenliği yaptım. 

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nde görev yapmaya ne zaman 
başladınız?

Ben 1994 senesinde Sosyal idari İşler 
Müdürlüğü’nde çalışmaya başladım. 
2000 senesinde Ali Müfit Bey göreve 
gelince oradan ayrılıp Satın Alma Mü-
dürlüğü’ne geçtim. 

Okumayı çok seviyorsunuz, de-
ğil mi? Kitaplarınızın sayısının da 
çok olduğu söyleniyor.

Evet, çok severim okumayı. 5000’ e 
yakın kitabım vardır. Fakat çoğunu 
köye gönderdim. Şimdi yanımda 
çok azı kaldı. Gençliğimde, daha çok 
okurdum. Uyuyalım diye evdeki ışık-
ları kapatırlardı. Ben de, pencereye 
yanaşır sokak lambasının ışığında 
okurdum kitabımı. Çalışırken de ma-
aşımı aldığım gibi sahaflara gider, 
kitapları toplar eve getirirdim. Benim 
bu merakımı bilen arkadaşlarım da 
kütüphanemde bulunmayan kitap-
ları arayıp buluyorlar. Sağ olsun İb-
rahim’de (Bayar) geçenlerde benim 
için çok önemli bir kitabı Bursa sahaf-
larında bulmuş alıp getirdi.

Her tür kitabı okur musunuz? 

Evet, her türden kitabı okurum ama 
özellikle casusluk ve mafya hikâye-
leri ile teşkilatlanma konulu kitapları 
severek okurum. Mesela bende, Türk 
Kültürü dergisinin bütün sayıları bu-
lunur. 

Peki, dergilerde yazdınız hiç?

Evet, Milli Örgü dergisinde şiirlerim 
yayınlanmıştı.

Mem-u Zin efsanesini ortaya çıkarıp 
bulan Sırrı Dadaşbilge’de öğretmen-
lerimiz arasındaydı.

Çalışma hayatına nasıl atıldınız?

Ben, 12 yaşımdan beridir çalışıyorum. 
Önce eczanede başladık çalışmaya. 
Ailemiz bizi her yaz tatilinde, sokakta 
serserilik yapmayalım diye eczaneye 
çırak olarak verirdi. Eczanede, çok 
uzun zaman çalıştım, neredeyse kalfa 
oluyordum. Lisede okurken de Dol-
mabahçe Stadı’nda çalıştım. Stadın 
büfelerinde pide fırını vardı. Cumar-
tesi -pazarları işte o fırında çalışırdım 
ben. Mesela bir Almanya -Türkiye 
maçında üç - dört gün çalışarak pide 
yapmıştık. 3-0 yenildik ama gerçek-
ten de müthiş bir maç olmuştu. Tür-
kiye’nin her yerinden çok büyük bir 
kalabalık maçı izlemeye gelmişti. Dol-
mabahçe’de çalışırken müthiş anıları-
mız oldu. O zamanlar böyle stadlarda 
kavgalar, küfürleşmeler hele hele 
bıçaklar, silahlar kesinlikle olmazdı. 
Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Galatasaraylısı 
hep beraber gider, otururduk statda. 
Birbirimizle dalga geçmez miydik ta-
kımımız yenilince? Ederdik, ama kar-
deşçe arkadaşça olurdu bu. Hiçbir 
zamanda öyle kavga dövüş yaşan-
mazdı. Şimdi bunları anlatınca, inanıl-
maz geliyor bize. Velhasıl kelam ço-
cukluğumuz, gençliğimiz böyle geldi 
geçti. Derken 1976 senesinde, Büyük 
İstanbul Nazım Bürosu’nda çalışmaya 
başladık. O zamanlar, büyükşehir be-
lediyesi daha kurulmamıştı. Büromuz, 
Taksim Odakule’de idi. Ülkemizde 
anarşinin kol gezdiği zamanlardı, hat-
ta bir gün teröristler bizim büroyu da 
silahla taramışlardı.

Binayı aşağıdan yukarıya doğru tara-
dılar, şeflerden de yaralananlar oldu. 
Daha sonra bu birim belediyeye geç-
ti. Biz üniversiteyle beraber çalışırdık, 
dışarı çıkıp araştırma yapar daha son-
ra da planlar çıkarırdık. Mesela eski 
sebze haliyle ilgili araştırmaları da biz 
yapmıştık. Tabii bizim o zamanlarda 
çalıştığımız konuların çoğu, ancak 

balıkları, torik diye satıyorlar. Lüferle-
rin, kofanaların, mezgitlerin çinekop-
ların tadına doyum olmazdı. Aklınıza 
gelebilecek envai çeşitte balığın ta-
dına bakardık o zamanlarda. Şimdi 
çinekop bile çok az çıkıyor, lüferi ise 
neredeyse unuttuk. Biz çocukken, an-
nemle halamlar bizi Dolmabahçe Sa-
rayı’nın önündeki parka götürürdü. O 
senelerde demir parmaklıklar yapıl-
mamıştı daha, taaa sarayın kapısının 
önüne kadar gider otururduk.

O zamanlarda, İstanbul halkı hep o 
bahçedeki banklarda otururlardı. 
Yine sahildeki Kaymakamlık Bahçe-
si’de çok mükemmel bir bahçeydi. 
Sonra Resim Heykel Müzesi’nin olu-
ğu yerde de güzelce bir park vardı. 
O zamanlarda Beşiktaş’tan Dolma-
bahçe’ye ya da Ortaköy’e çınarların 
arasında yürümeye doyamazdınız. O 
ağaçlar, İstanbul’un imparatorluk dö-
neminden kalma miraslarıdır. Aynı çı-
nar ağaçlarını, Anadolu’nun pek çok 
şehrinde de görürsünüz.

Benim çocukluğumda, Etiler’de fazla 
ev yoktu. Sadece iki katlı villalar vardı. 
Bizde oralara kuş tutmaya giderdik. 
Kuşları kapanca ile tutardık. Avladık-
larımız da saka, florya. Ben on iki ya-
şından beri, kanarya beslerim. Sonra 
yakaladığımız bu kuşları, Ihlamur Kas-
rı’nın duvarlarına götürürdük. Orada 
bülbüller öterdi. Yanımızdaki sakalar, 
floryalar da onlarla yarışa tutuşurlardı, 
ötümde. Kanaryalara nasıl bakıyorsak 
onlara da öyle bakardık. Beşiktaş’taki 
evimizin çatı katında 200 tane kadar 
kanarya vardı. Buradaki evimizde ise 
30-40 tane var. Bende, şimdi sadece 
Belçika bülbülü var. Tek cins yetişti-
riyorum artık. Beş sene uğraşıp didi-
nerek, kuşlardan siyah beyaz yavru 
aldım. Çünkü, biz Beşiktaşlıyız, çocuk-
luğumuzdan beri!

Kabataş Lisesi’nden arkadaşlarla da 
hâlâ toplantılar yaparız. Bu toplantı-
lara, her görüş ve her partiden arka-
daşımız katılır. Kabataş’ta müthiş öğ-
retmenlerimiz oldu. Mesela, meşhur 
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Teşkilatlanmanın en bariz prensiple-
rinden bir tanesi, çalışma arkadaşla-
rınızı çok iyi tanımaktır. Ben 1994’de 
sosyal tesislerde görev yapmaya baş-
ladım. Hepsiyle selamlaşır, tokalaşır, 
hal hatırlarını sorardım. Fakat onlar 
beni gördüklerinde servis arabasını 
sallar, bardaklar, patır patır dökülür 
kırılırdı. Ama bende o kadar sabır 
gösterdim ki, sohbet etmek için hep 
ben yanlarına giderdim. İşte bekçi 
kulübesine, marangozhaneye, gar-
sonların yanına gider gelirdim. Hiç 
bir zaman salonda oturup da bana 
yemek getirin dememişimdir. Her 
zaman, çalışanlarla beraber yemi-
şimdir. Böyle olunca da bir zaman 
sonra onlarla samimi bir bağ kurduk. 
O dönemdeki arkadaşlar hâlâ ziyare-
time gelirler. Prensibimdir, bir kere 
nizamiye kapısından girdikten sonra 
kimseyi ayırmam. Herkesin yaptığı işe 
bakarım. İşini iyi yapan insanın, başı-
mın üstünde yeri vardır. 

İmam Şafi’nin bir sözü vardır. ‘Kar-
deşini gizlice, kimse görmeden ikaz 
edip öğüt veren ona gerçekten nasi-
hat etmiş ve onu yükseltmiş olur. Halk 
arasında öğüt vermeye kalkışan ise o 
kişiyi rezil rüsva eder’ 

Çalıştığımız kurumda, herkes yaşını 

Gerçekten de çok ilginç bir ha-
yatınız olmuş; bunları kitaplaştır-
mayı düşündünüz mü hiç?

Tabii ki, yazacaklarımız olur içinde bir 
de bizimle beraber mezara gidecek-
ler olur. Mesela, dört sene boyunca 
Tayyip Beyin konutunun tüm sorum-
luluğu benim üzerimde idi. O dö-
nemde, gece üçlere dörtlere kadar 
görevde kalırdım.

Yine çok eskilerden de anlatabilecek-
lerimiz var, anlatamayacaklarımız var. 
Bu siyasi noktalar kritik noktalardır. 
Zaman zaman kimseyi kırıp dökme-
den, dost arkadaş sohbetlerinde an-
latılabilir bunlar. Gün gelecek, Türki-
ye’de tüm arşivlerin açılacağı zaman 
her şey rahatça konuşabilecek. O za-
man da kalkıp taaa 1. Dünya savaşın-
da Kuzey Afrika’daki, Ön Asya’daki, 
Avrupa’daki bütün Osmanlı toprak-
larını nasıl kaybettiğimizi bütün ger-
çekliğiyle konuşacağız. Tıpkı bir arke-
olog gibi arşivleri kazımadıkça hiç bir 
şey ortaya çıkmaz. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’n-
de çalışmaya yeni başlayan genç 
arkadaşlara neler tavsiye edersi-
niz?

Prensibimdir, 
bir kere nizamiye 

kapısından girdikten 
sonra kimseyi 

ayırmam. Herkesin 
yaptığı işe bakarım. 

İşini iyi yapan 
insanın, başımın 

üstünde yeri vardır.
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ğim cümle siyasette de geçerlidir. ‘İş 
arayan adam olmayacaksın, aranan 
adam olacaksın! ’Peki aranan adam 
nasıl olursun? Cevabı çok basit aslın-
da. Yaptığınız iş beğenilir ve herkes 
sizi methederse, işte o zaman aranan 
adam da olursunuz. Ama rezil rüsva 
bir iş yaparsanız; size bir daha iş yap-
tırırlar mı? Yaptırmazlar. Bu siyasette 
de aynıdır. Başarılı olmak için kalıcı 
işler yapacaksın ki sana ne yaptın bu-
güne kadar dedikleri zaman, sende 
göğsünü gere gere benim yaptıkla-
rım yapacaklarımın teminatıdır diye-
bilesin. Bir kere her gün dua etmeli-
siniz ki Allah sizi yoldan şaşırtmasın. 
Bu, çok önemli. Bazı arkadaşlarımız 
sonradan şaşırıyorlar çünkü. O şaş-
kınlık da insanı felakete götürüyor, 
maalesef. Yusuf Suresini mutlaka oku-
yun. Bu surede Hz Yakup, Hz. Yusuf 
ile11 kardeşi anlatılıyor. O 11 kardeş 
aslında insanın 11 kötü huyunu temsil 
eder. Bütün herkesin bilmesi yutması 
gereken surelerden birisidir. İnsanın 
bütün özelliklerini ortaya koyar çün-
kü. Zaten Kur’an-ı Kerim’de o kadar 
güzel dersler vardır ki keşke bunları 
fark edebilsek. Bazen masal gibi ge-
liyor bize, bu mübarek sözler. Onlar 
süs olsun diye anlatılmamış ki! Me-

başını almış, evli barklı insanlar. Amir 
de olsan, bu insanları herkesin için-
de azarlayamazsın. Odana çağırır, 
orada uyarırsın. İşte amirin odasının 
kapısı da bir tek o zaman kapanır. 
Ben yıllarca, kendimden yaşça büyük 
garsonlarla çalıştım. Her zamanda, 
onlara ağabey diye hitap etmişimdir. 
Bu hürmeti saygıyı sonradan da edi-
nemezsiniz. Bu İstanbul’un bize ver-
miş olduğu bir özellik. Mesela biz ço-
cukluğumuzda alışmıştık, yaşlı birisini 
gördük mü hemen filesini alır evine 
kadar taşırdık. Yabancı bir erkek gelip 
de sokaklarda yabancı evlere şöyle 
bir bakamazdı. Dayak yerdi çünkü. 

Sevdiğim bir cümle vardır; ‘Tecrübe 
eşittir, insanın hayatı boyunca yediği 
kazıkların toplamıdır’ Çok güzel bir 
söz. Şimdi genç arkadaşlarımız piş-
meden yönetici makamına geçmek 
istiyorlar. Bunlara gerek yok ki!

İbretlik bir hâle gelmemek için, mer-
divenleri çıkarken sağlam adımlar 
atacaksın. Basamakları teker teker 
sağlam basarak çıkan herkes, başarılı 
olur. Ben ticaret de yaptım. Bir ağa-
beyimiz o zamanlarda bana şöyle 
bir şey demişti; bakın bu söyleyece-

Sevdiğim bir cümle 
vardır; ‘Tecrübe 

eşittir, insanın 
hayatı boyunca 

yediği kazıkların 
toplamıdır’ Çok 

güzel bir söz. Şimdi 
genç arkadaşlarımız 

pişmeden yönetici 
makamına geçmek 

istiyorlar. Bunlara 
gerek yok ki!
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sela Hz. Musa kıssasını bir düşünün; 
O kıssadaki kâfirler ile inanmışları bir 
düşünün. Aynı bugünün dünyası. 

Son olarak bize neler söylemek 
istersiniz?

Vaktimiz sona erdi. Konuşacak daha 
çok şeyimiz vardı. Vakit yok. Sözlerimi 
şu üç güzel sözle bitiriyorum.

Birilerinin gözyaşları üzerine kurulan; 
günü geldiğinde en dayanılmaz acı-
larla intikamını alır. (Nikanor Parra)

Dünyanın büyük adamları okullarının 
en büyük öğrencileri değildir. Çoğu 
zaman en büyük okulları bitirenler de 
hayatın büyük adamları olmamışlar-
dır. (A. Lincoln)

İnsanlar ağaçlardan ders almalılardır. 
Onlar; ne üzerlerinde barınan kuşla-
rın, ne gölgelerinde yatan insanların, 
ne de verdikleri yemişlerin hesabını 
tutarlar. (Mevlana)
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1989 yılında kurulan KÜLTÜR AŞ, 
sadece İstanbul’un değil ülkemizin de 
kültürel hareketlerini etkileyen önemli 
bir figür artık. Yaptığı çalışmalar ve 
yayınlarıyla bir öncü misyon da üstlenen 
KÜLTÜR AŞ. pek çok alanda faaliyet 
gösteriyor. Kitap yayıncılığı, müzecilik, 
çizgi film yapımcılığı bunlardan birkaç 
tanesi. Son günlerde yayımladığı çocuk 
kitaplarıyla dikkatleri üzerine çeken 
KÜLTÜR AŞ’nin yayınlarını, kurumun 
Projeler Müdürü Fatih Yavaş ile konuştuk.

BIR
MEDENIYET

ISÇISI:
KÜLTÜR AS

Fotoğraf: Zeynep Kevser DEMİREL
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Geçmişten günümüze doğru 
baktığımızda KÜLTÜR AŞ’nin ge-
çirdiği süreçlerden bahsedebilir 
misiniz bize?

KÜLTÜR AŞ 1989 senesinde kurul-
muştur. O dönemden, bizim başla-
dığımız döneme kadar da 150 kitap 
çıkarmıştır. Şu anda ise 270 kitap ve 
yayınımız mevcuttur. 

KÜLTÜR AŞ’nin bir yayın kurulu var. 
Kitap teklifleri de çeşitli süreçlerden 
geçiyor. Bunun sonucunda yapılma-
sına karar verilen eserler de editör 
arkadaşımız tarafından titizlikle takip 
ediliyor. Yani bu bir nevi yemeğin ha-
zırlanması gibi aslında. Bizde süreç 
böyle aşama aşama ilerliyor. Tashih 
aşamasına varıncaya kadarki süreç 
editör arkadaşlar tarafından takip 
edilmiş oluyor. Ardından kitabın re-
simlendirmesi ve o resimlerle metin 
arasındaki bütünlüğün sağlanmasına 
çalışılıyor. Sonrasında da kapak çalış-
ması, ambalaj ve vitrine konulması ile 
tanıtımının yapılması gibi süreçler söz 
konusu oluyor.

Son yıllarda çocuk yayıncılığına 
önem verdiniz. Eserleriniz de ilgi 
görüyor. Neden çocuk yayıncılı-
ğına ağırlık verdiniz?

Çocuk yayını olarak baktığımızda, bu 
tarzda yayınlarımızın sayısı azdı. Pek 
önem verilmemişti bu tarzda yayın-
lara. Özellikle yeni editör arkadaşla-
rımızın da bize katılmasıyla beraber, 
çocuk yayıncılığına da ağırlık vermiş 
olduk. Çocuk kitaplarında, üç boyutlu 
kitaplar, oyun kartları ile önemli ya-
zarların hikâyelerinin de bulunduğu 
tematik eserler hazırladık. Ve yine 
çocuklarımızı, kitap okumaya ve kitap 
yazmaya teşvik etmek için İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir yarış-
ma başlattık. Şu anda ikincisi ile ala-
kalı çalışmalarımız devam ediyor. Her 
yıl İstanbul ile alakalı bir de tema be-
lirliyoruz. Bu yarışmayı da geleneksel 
hâle getirmeye çalışıyoruz. Yarışmada 
ödül alan çocuklarımızın hikâyelerini, 
kitaplaştırıyoruz da. Bu şekilde hem 
ödül alan yazmaya kabiliyetli çocuk-
larımızı teşvik etmiş, hem de bu ço-
cuklarımızın özgüveninin oluşmasına 
yardımcı olmuş oluyoruz. Ayrıca bu 
çalışmayla küçücük çocuklarımızın 
hangi duygularla neleri ifade etmiş 
olduklarını da görmüş oluyoruz. Yine 
son zamanlarda, oyun çalışmaları 
üzerine yoğunlaştık. Çünkü günü-
müzde, kültürümüze ait pek bir oyu-
numuz kalmadı. KÜLTÜR AŞ olarak 
biz İstanbul’un fethinden başlayarak, 
kültürümüzü öğretmeyi amaçladığı-
mız, kutu oyunlarını yaygınlaştırmaya 

Son zamanlarda, 
oyun çalışmaları 
üzerine yoğunlaştık. 
Çünkü günümüzde, 
kültürümüze ait 
pek bir oyunumuz 
kalmadı. KÜLTÜR 
AŞ olarak biz 
İstanbul’un 
fethinden 
başlayarak, 
kültürümüzü 
öğretmeyi 
amaçladığımız, 
kutu oyunlarını 
yaygınlaştırmaya 
çalışıyoruz.
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bir kurumuz. Yayıncılık konusunda 
bizi engelleyici ya da zorlayıcı de-
ğil, bizi yayıncılık anlamında daha 
fazla yayın yapmamız konusunda 
teşvik edici bir tahrik ile karşı kar-
şıyayız. Yani bizim gibi kurumlarda 
çok talimatlar vardır. Ancak biz, bu 
türde talimatlar almıyoruz doğrusu. 
İdarecilerimiz yayıncılık ve yayın ka-
litesi konusundan profesyonel bir 
yol takip edilmesi konusunda çok 
hassas.

Özellikle köklü kurumlarda ya-
şanan işyeri körlüğünden bah-
sedilir. Bu körlüğe yakalanan 
kurumlar atalet içerisine girip 
yenilikleri takip edemiyor. Siz 
bu tarzda sıkıntılar yaşıyor mu-
sunuz hiç? Bunu önlemek için 
neler yapıyorsunuz?

İstanbul gibi önemli medeniyetle-
rin gelip geçtiği bir şehirde yaşıyo-
ruz. O yüzden de bu şehirde dura-
ğan olmak, rutine düşmek diye bir 
şey çok da mümkün değil. Çünkü 
bizim yapmak istediklerimizle, ya-
pabildiklerimiz arasında çok büyük 

bir mesafe var. Yetişme imkâ-
nımız yok. Yapmamız gere-

kenlerin ya-
n ı n -

yetler ve sorumluluklar bulunu-
yor. Çalışmalarınızı planlarken 
şüphesiz bunları da düşünüyor-
sunuzdur. Bu bağlamda KÜLTÜR 
AŞ’nin kamu yayıncılığı bakımın-
dan yeri ve öneminden bahseder 
misiniz bize?

Kamu yayıncılığı olarak baktığımız-
da, Milli Eğitim Yayınları artık kitap 
basmıyor; Kültür Bakanlığı da bıraktı 
yayımcılığı. Diğer il belediyelerinin 
ve valiliklerinin çalışmalarına bakacak 
olursak; ben size şunu samimiyetle 
söyleyebilirim ki bütün iller, vilayetler 
yayıncılıkta İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’ni takip ediyor. Yani bizden 
esinleniyorlar. 

Bu gerçekten de güzel bir şey. Kamu 
yayıncılığı anlamında tabiî ki bir so-
rumluluğumuz vardır ve bu sorumlu-
luğun gerektirdiği şeyleri de yerine 
getirmemiz lazımdır. Ancak kamu 
yayıncılığı yapıyoruz diyerek de ken-
dimizi dar bir alana hapsetmenin çok 
da doğru olmadığı kanaatindeyim. 
Biz de diğer yayıncılar kadar bağım-
sız, diğer yayıncılar kadar ticari he-

defleri olan 

çalışıyoruz. İlki en az 2, en fazla 5 kişiy-
le oynanabilen İstanbul’un Fethi kutu 
oyunu oldu. Bu oyunların ikincisini 
de yapıyoruz, bu seferki oyunumuz 
deniz savaşları ve Barbaros Hayrettin 
Paşa üzerine. İnşallah bu yıl içerisinde 
onu da hayata geçirmiş olacağız. Ta-
sarımı bize ait bir oyun değil ama 600 
yılı aşkın bir süredir Türk dünyasında 
oynanan Mangala oyununu da yeni-
den tasarladık ve sağlıklı malzeme-
lerden imal ederek piyasaya sunduk. 

Bilirsiniz, eskiden beri çocuk kitap-
larında tavsiye konusu çok önemli 
olmuştur. Şimdi herkes kitap yazıyor, 
kitap hazırlıyor. Ancak çocuklarımızın 
zihinsel ve ruhsal gelişimi için bu an-
latılanlar doğru mudur, doğru dille 
mi anlatılmıştır; işte bunları bilmek 
söz konusu değil. O nedenle de biz 
Üsküdar Üniversitesi ile işbirliği yap-
tık. Konunun uzmanları artık kitapla-
rımızı inceleyip çocuklarımız için uy-
gun olup olmadıklarına karar veriyor. 
Anne-babalar, çocuklarımız bundan 
olumsuz etkilenir mi diye bir şüphe 
duymadan üstünde KÜLTÜR AŞ im-
zası olan kitapları rahatlıkla alabilirler.

Kamu yayıncılığının getir-
diği bir takım 
hassasi-
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Bir diğer projemiz de oyun otobüsü 
çalışmamız. Oyun otobüslerinde bu-
lunan animatör ekip, okullara giderek 
sokak oyunlarını çocuklarımıza hem 
öğretecek hem de onlarla beraber 
oynayacak. Bizim bu oyunlarla ama-
cımız, çocukların kendilerini ifade 
etmelerine fırsat tanımak ve sadece 
bilgisayarlardan ibaret bir dünyadan 
kurtulmalarını sağlamak. 

Son olarak bizlere neler söylersiniz?

Dergi için sizi tebrik ediyor ve bizi ta-
kip edin diyoruz…

da yaptıklarımız çok sınırlı. Ama 
bunun dışında bizi rutine düşürmeyi 
önleyecek iki önemli saik var. Birinci-
si dışarıdan gelen teklif ve projelere 
açık olmamız. Yani bizden randevu is-
teyen, projem var diyen herkesle mut-
laka görüşürüz. 

Böyle olunca da rutine düşmemiz 
mümkün değil. İkinci bir husus da 
zaten sürekli olarak yayın çevresi ve 
akademisyenlerle istişare halinde 
bulunuyoruz. Kendimizi yenilemeye 
çalışıyoruz. Bu da önemli bir şeydir. 

KÜLTÜR AŞ’nin kitap yayıncılığı 
anlamında, gelecek için planları 
nelerdir?

Yayınların çocuklarla buluşması da 
çok mühim bir nokta. O yüzden de 
İETT Genel Müdürlüğümüzle beraber 
yeni bir çalışmaya başlayacağız. Bu 
da kitap otobüsü projemiz. Anadolu 
ve Avrupa yakasında olmak üzere iki 
otobüsümüzle, başta kendi yayınla-
rımız sonra da diğer yayınevlerinin 
çalışmaları olmak üzere kitapların 
okurun ayağına gitmesini sağlayaca-
ğız. Bu otobüsler, çocukların beğeni-
sine göre hazırlanıp düzenlenecek. 
Önceden planlanmış güzergâhlarda, 
okullarımıza gidecek ve çocuklarımı-
zı kitaplarla buluşturacaklar. Okulun 
kapalı olduğu zamanlarda ise bu oto-
büsler meydanlarda hizmet verecek.
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Gülsüm Sezgin, genç ya-
şına rağmen çocuk yayın-
cılığında önemli tecrübe 
kazanmış bir editör. ‘Dün-
yanın En Güzel Yeri’, ‘Mızık-
çı Kral’ ve ‘İkizlerin Umre 
Günlüğü’ isimli çocuk ki-
tapları da bulunan Gülsüm 
Sezgin’in işini severek, he-
yecan duyarak yaptığı da 
her halinden belli oluyor. 

KÜLTÜR AŞ’nin çocuk yayıncılı-
ğındaki hedefleri nelerdir? Neler 
yapmak ister?

KÜLTÜR AŞ Çocuk Yayınları olarak, 
değişik yaş grupları ve ilgilerine göre 
metniyle, çizimi ve tasarımıyla iyi ki-
taplar yayınlama hedefindeyiz. Bizim 
kültürümüzü yansıtan, İstanbul’a özgü 
değerleri anlatan eğlenceli kitaplar 
yayınlama çabasındayız. Okul öncesi 
dönemden tutun da, gençlik kitapla-
rına kadar geniş bir yelpazede ede-
bi zevk verecek, okumayı sevdirecek 
metinleri çocuklarla, gençlerle buluş-
turmak istiyoruz. Bu işin bir boyutu 
daha var tabii, çocuk kitabı denince 
görsellik de çok çok büyük bir önem 
taşıyor. Usta işi çizimler ve özenli ta-
sarımlar ile kitaba hak ettiği görsel 
değeri vermeyi amaçlıyoruz. 

Çocuklara ve gençlere anlatmak 
istediklerimiz var. Ama anlatacak-
larımızı didaktik, sıkıcı bir dille de-
ğil; eğlenceli kitaplarla anlatmak 

istiyoruz. Bunu yaparken çocukların 
duygularını suiistimal etmekten ka-
çınıyoruz. Mesela mizahi kitaplar da 
yayınlıyoruz. Ama insanların zaafları, 
eksiklikleri ile dalga geçmeye dayalı 
mizah anlayışından uzağız. Bu nokta-
da anne-babaların ve öğretmenlerin 
güven duyduğu, çocukların ve genç-
lerin de severek okuduğu kitaplar ya-
yınlıyoruz diye özetleyebilirim.

Yayınlarınıza şöyle bir baktığı-
mızda görüyoruz ki İstanbul’a 
ve bize ait değerleri, mekânları 
çocuklara anlatmayı çok önemsi-
yorsunuz. Öyle değil mi?

Evet, kitaplarımızda kendi kültürümü-
zün, kaynaklarımızın, değerlerimizin 
yer alması en çok önemsediğimiz şey. 
Mesela son bir yıl içerisinde 2 tane üç 
boyutlu kitabımız okurla buluştu. Yeni 
kitapların da hazırlığı devam ediyor. 
Okul öncesi için hazırladığımız bu 
kitapların biri, Kız Kulesi’ni anlatıyor; 
diğeri eski Osmanlı eğlencelerini, 

şenliklerini. Genelde yayıncılar ma-
liyeti sebebiyle üç boyutlu kitapları 
yurt dışından satın almayı tercih edi-
yor. Tasarımı, kesimi, katlaması vs. 
ile Türkiye’de hazırlanan üç boyutlu 
kitap pek yok. Biz hazır kitapları çe-
virtmek yerine, bize özgü değerleri 
çocuklara anlatan üç boyutlu kitapları 
burada, ülkemizde, hazırlamayı tercih 
ettik. Yerli üç boyutlu kitap tasarımcı-
larının ve yerli matbaaların tecrübe 
kazanmasını önemsedik.  

Biraz bu kitaplardan bahseder 
misiniz bize?

Şu anda, üç boyutlu kitap olarak iki 
çalışmamız var. Bir tane de etkinlik 
kitabımız var. Çocuklar kesip, yapış-
tırıyor kendi üç boyutlu kitaplarını 
yapıyorlar. Fuarda yaptığımız etkin-
liklerde çocukların çok eğlendiğini 
gördük. 

Biri ‘İstanbul’un İncisi: Kız Kulesi’ 
isimli kitabımız, Kız Kulesi’nin nasıl ve 
neden yapıldığını anlatıyor. İçerisin-

Kültür AŞ
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de soru kartları da bulunuyor. Diğeri 
ise ‘Minyatür İstanbul’ adını taşıyor. 
Levni’nin minyatürlerini, üç boyutlu 
parçalar halinde bir kitap olarak ha-
zırladık. Çocuklar, bu kitapla Osmanlı 
dönemindeki eğlence kültürünü de 
öğreniyor. Kitabımızda şehzadelerin 
sünnet törenleri ve düğün merasim-
lerindeki eğlenceler yer alıyor. Ço-
cuklarda tarihimize, minyatür sanatı-
mıza bir merak uyansın; bu konular 
onların gündemine girsin istiyoruz. 

Biraz önce mizah konusundaki 
çizginizden bahsettiniz. Mizahi 
çocuk kitaplarınızı anlatabilir mi-
siniz biraz da bize?

Mizah, heyecan, merak, kısacası duy-
gular; çocuklar için çok önemli. Bun-
ları akıcı bir dille anlatmayı başaran 
kitaplar çocukları kolay yakalıyor, sar-
malıyor. Okuma alışkanlığı da böyle 
oluşuyor. Çocuklar sevdikleri, hoş-
landıkları kitaplarla buluşturulmalı ki 
okumanın zevkini tadabilsin; iyi kitabı 
kötü kitaptan ayırmayı öğrenebilsin.

Mizah önemli bir unsur bu noktada. 
Tüm yayınlarımızda şöyle ya da böyle 
yer buluyor kendisine. Özellikle miza-
hi yönü ile ön plana çıkan ise ‘Bizim 
Mahallenin Dedektifleri’ isimli seri-
miz. İlk kitabı ‘Kayıp Ekmek Operas-
yonu’ okurla buluştu, çok beğenildi. 
İkincisi ‘Tekini Arayan Ayakkabılar’ ise 
çok kısa bir süre sonra raflarda ola-
cak. Meraklılarına müjdesini vermiş 
olalım aracılığınızla. Üçüncüsünün de 
hazırlığı devam ediyor. 

Seride dedektifliğe soyunmuş iki 
kahramanımız var. Reyhan ve Kerem. 
Her kitapta başka bir maceranın, 
başka bir soruşturmanın içinde bulu-
yorlar kendilerini. Başlarına da türlü 
olmadık şeyler geliyor, mahalleli ve 
arkadaşları da olaylara dâhil olunca 
ortaya seyirlik haller, olaylar çıkıyor. 
Karikatürler de hikâyenin mizahına 
yeni yorumlar getiriyor. Metniyle, çi-
zimleriyle eğlenceli bir kitap. Diğer 
yandan çocuklara mahalle kültürünü, 

yardımlaşma, dayanışma, helal ka-
zanç gibi bize özgü değerleri anlatan 
bir kitap. Son kısmında çocuklar için 
hazırlanmış bir dedektiflik oyunu da 
bulunuyor.

Bunun dışında 5 kitaplık ‘Geze Toza 
İstanbul’ isimli bir serimiz var. Bu se-
ride, yurtdışından gelen yabancı bir 
grup çocuğa, İstanbullu bir grup ço-
cuk rehber oluyor, onları İstanbul’da 
gezdiriyor. Her çocuğun farklı bir ka-
rakteri olduğu için, olaylar karşısında-
ki farklı davranışları bir mizah unsuru 
olarak yer buluyor serinin içerisinde.

Yazar Fatma ÇAĞDAŞ BÖREKCİ 
de İstanbul Büyükşehir Belediye-
si çalışanlarından birisi aynı za-
manda. Onun kitaplarını görmek 
sevindirici bir yandan da.

Fatma Börekçi’nin ‘Geze Toza İstan-
bul’ isimli serisi bilgi veren, eğlenceli 
bir seri. Çocuklarına İstanbul’u tanıt-
mak isteyen anne-babaların ve öğ-
rencileriyle geziler planlayan öğret-
menlerin de tercih ettiği bir seri oldu 
‘Geze Toza İstanbul’. 

Bunun dışında, çocuk edebiyatı anla-
mında önemli bir isim olan Mevlana 
İdris Bey’in ‘Hayvanlar İşbaşında’ isim-
li 12 kitaplık serisi de yakın zamanda 
yayınladığımız bir masal serisi. İyi 
bir çocuk kitabı için yaş sınırı yoktur. 
‘Hayvanlar İşbaşında’, çocuklar kadar 
yetişkinlerin de keyifle okuyabileceği 
masallardan oluşuyor. Bu serimizdeki 
hayvanlar, kendi tabiatlarına uygun 
olmayan bir mesleği yapmaya kalkı-
yorlar. Mesela kirpi baloncu, köpek 
ise kasap olmaya karar veriyor. Kirpi-
nin tüm balonları patlıyor haliyle, kö-
pek ise bir gün dükkândaki her şeyi 
yiyip bitiriyor. 

Kitaplarımızın dışında, bir de soru 
kartları projemiz var. Fatih ve fetih 
hakkında biri, diğeri ise Osmanlı pa-
dişahları hakkında. Farklı farklı ko-
nularda eğlenceli soru kartları için 
çalışmalarımız da devam ediyor. İs-

tanbul’un fethi konulu bir de aile oyu-
numuz bulunuyor. Çocuklar arkadaş-
ları, aileleri ile daha çok vakit geçirsin 
istiyoruz. Dijital oyunlara alternatifler 
üretiyoruz. 

Sizce çocuk yayıncılığındaki en 
önemli sorun nedir?

En önemli sorun, yetişkinlerin çocuk 
kitaplarına kendi söylemek istedikle-
rini söyletmek istemesi. Bu durumda 
çocuğun kafasındaki dünyayı değil, 
yetişkinin kafasındaki dünyayı anlatan 
sıkıcı, didaktik kitaplar çıkıyor ortaya. 
Anne-babaların ve öğretmenlerin ço-
cuğun çocuk olduğu gerçeğine saygı 
duyması gerekiyor. (Gülüşmeler) 

Bir de iyi yazar, iyi çizer, iyi editör, iyi 
tasarımcı çocuk kitaplarında yetişkin-
lere yönelik kitaplarda olduğundan 
daha önemli. Çünkü çocuk, her şeyi 
olduğu gibi kitabı da yeni keşfediyor. 
İyi kitap, okuma alışkanlığı kazandıra-
bilir. Kötü kitap okumaktan soğutabi-
lir. Biz de istiyoruz ki, çalışmalarımızda 
iyi edebi metinler, incelikli tasarımlar, 
çocuğun bakış açısını geliştirecek çi-
zimler olsun. 

Kültür AŞ
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Geçtiğimiz aylarda, görülen lüzum ve ihti-

yaçların karşılanması amacıyla İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi bünyesinde yeni daire 

başkanlığı ile müdürlükler kuruldu. Bu sayı-

mızda, yeni faaliyete geçen bu birimlerimiz-

den Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Baş-

kanlığı ile Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü 

ve Kültürel Miras Müdürlüğü’nü sizler için 

tanımaya ve tanıtmaya çalıştık.

YENI 
KURULAN 

BIRIMLERIMIZ 

DOSYA



19Büyükşehir AilesiMayıs - Haziran 2015 ·

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Daire Baskanlıgı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire 
Başkanlığının vizyon ve misyo-
nundan bahseder misiniz bize?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Baş-
kanlığı olarak vizyonumuz; İstanbul’u 
gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında 
farkındalık yaratacak düzeye getir-
mektir.

Misyonumuz ise; İstanbul pazarının 
ihtiyacı olan güvenilir gıda, kaliteli 
tarım ve su ürünlerine erişilebilirliği 
gerçekleştirmek, kırsal alanda yaşam 
standardını yükseltmek amacıyla be-
lirlenen politikaları uygulamak ve 
hayvan popülâsyonu için gerekli ça-
lışmaları yapmak.

Hangi ihtiyaca binaen, Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Daire Başkan-
lığı kuruldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her 
alanda İstanbul halkına “daha iyi hiz-
met” anlayışı içinde, sürdürülebilir ve 
yenilikçi çözümlerle marka bir şehir 
olmak ve bunu sürdürmeyi hedefle-
mektedir. Bu çerçevede; gıda, tarım 
ve hayvancılık alanlarında hizmet 
vermekte olan müdürlüklerimizin bir 
çatı altında toplanması ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca, özellikle şehrimizin 
kırsalında yaşayan vatandaşlarımızın 
kalkınmasının sağlanması da öncelik-
lerimiz arasındadır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire 
Başkanlığı hangi alanlarda hiz-
met gösterecek?

Daire Başkanlığımız, farklı müdür-
lükler üzerinden farklı hizmetler ger-
çekleştirecektir. Meyve Sebze ve Su 
Ürünleri Hal Müdürlüklerimiz; yaş 
meyve, sebze ve her türlü taze/işlen-

miş su ürününün ticaretinin kalite, 
standart ve sağlık kurallarına uygun 
olarak yapılmasını sağlama hedefi 
doğrultusunda kayıt dışı ticareti de 
önleyecek şekilde hizmet verip de-
netlemelerde bulunacaktır. 

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz; 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanu-
nu çerçevesinde, hayvanlara yönelik 
denetim, rehabilitasyon, tedavi ile 
kurban satış ve kesim hizmetlerinin 
yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleşti-
recektir. 

Kırsal Kalkınma Destek Hizmetleri 
Müdürlüğümüz ise; Kırsal bölgeler-
deki sosyal yaşamı, tarım ve hayvan-
cılığı desteklemek amacıyla faaliyet, 
planlama, uygulama ve koordinasyo-
nu sağlayacak, aynı zamanda kırsal 
kalkınmanın hayata geçirilebilmesi 
içinde birçok farklı alanda faaliyetler 
yürütecektir.

Hedefleriniz nelerdir?

İstanbul Avrupa yakasında yapmayı 
hedeflediğimiz Gıda Merkezi ile yaş 
meyve, sebze, su ürünleri, kuru gıda, 
et ürünleri, süt ürünleri ve kesme 
çiçek sektörlerinin toptan satışının 
yapılabileceği modern, hijyenik ve 
profesyonel yönetim anlayışıyla tek 
bir tesis ortaya koyacağız. Tabi yapa-
cağımız bu tesisin uzun yıllar boyun-
ca İstanbul halkına hizmet vermesinin 
yanı sıra, dünyaya örnek olacak rol 
model bir hal yapacağız. 

Hayvan rehabilitasyonu ile şehir hal-
kının huzur ve refahı için politikalar 
üreteceğiz. 

Şehrimizin kırsal bölgelerinde ya-
şayan vatandaşlarımızın, tarım ve 
hayvancılık alanlarının yanı sıra kal-
kınmalarını, refah düzeylerini arttırıcı 
faaliyetleri destekleyecek projeleri 
hayata geçireceğiz. Ayrıca çiftçileri-
mizin ürettiği tarımsal ürünlerin, top-
tan ticaret merkezlerinde yer bulma-
sını sağlayacağız. 

Bayram Ali ÇAKIROĞLU  
kimdir?

1971 yılında, Rize’de doğdu. İlk, 
orta ve lise eğitimini İstanbul’da 
tamamladıktan sonra Anadolu 
Üniversitesi - İşletme Fakültesi, 
Yönetim ve Organizasyon Bölü-
münden mezun oldu. Çalışma 
hayatına gıda sektöründe başladı. 
1995 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Kontrol Daire Başkan-
lığı, Zabıta Müdürlüğü’nde me-
muriyet hizmetine başladı.

2005 tarihinde İmar Uygulama 
Müdürü, ardından 2006 yılında   
Zabıta Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü görevine atandı. 2007-2008 
yıllarında Belediye Zabıtası Da-
yanışma Vakfı’nın yönetim kuru-
lu başkanlığını yürüttü. 13 Ocak 
2010 tarihinde Hal Müdürü ve 
nihayet 26/11/2014 tarihinde de 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire 
Başkanı görevine atandı.

Dosya
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yin; bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini 
geliştirmek amacıyla hayatı boyunca 
katıldığı her türlü öğrenme etkinli-
ği olarak görülmektedir. Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu alandaki temel 
önceliklerimiz arasında bireylerin 
hayat boyu öğrenme konusundaki 
farkındalıklarının artırılması, öğrenme 
kültürünün geliştirilmesi, öğrenme 
fırsatlarının artırılması, bireylerin öğ-
renmeye erişiminin sağlanması bu-
lunmaktadır.

İstanbulluların bilgiyi paylaştığı, üret-
menin mutluğunu yaşadığı İSMEK, 
adeta bir “halk üniversitesi” haline 
gelmiştir. İSMEK, aslında bir sosyal 
doku projesi, bir kardeşlik projesi 
olarak da görülebilir. Kişilerin için-
deki yetenekleri keşfedip ortaya çı-
karan, geliştirmesine yardımcı olarak 
özgüven aşılayan, üretici konuma ge-
tiren, rehabilite eden, sosyal bir çev-
re edinmelerini sağlayan, geleceğe 
umutla bakan fertler yetiştiren İSMEK 
bünyesinde, İstanbulluların kültürel 
paylaşım ve değerler alışverişi en üst 
düzeyde gerçekleşmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Müdürlü-
ğü İSMEK haricinde hangi proje-
leri yürütüyor?

Hayat Boyu Öğrenme Müdürlü-
ğü’nün ana faaliyeti İSMEK olmakla 
birlikte, 2015- 2019 Stratejik Planı’n-
da da tanımlandığı üzere görevleri 
arasında sayılan başka projeler de 
bulunmaktadır. Örneğin,  “İş Kapısı 
Projesi”. Bu proje bizzat Başkanımız 
Sayın Kadir Topbaş’ın talimatıyla 
oluşturulmuş olup, kendisinin çok 
önem verdiği bir projedir.  Çok iyi 
biliyoruz ki Sayın Başkanımız Kadir 
Topbaş, İstanbulluların yaşam kali-
tesinin artırılması için eğitime büyük 
önem vermiştir. 2004’te Büyükşehir 
Belediyesi başkanı olduktan sonra, 
her yıl kursiyer sayısının arttırılmasını 
ve daha çok vatandaşımızın eğitim al-
masını bizlerden talep etmiştir. Hatta 

Belediyemizin vizyonuna bağlı olarak 
gelecek vizyonumuzla ilgili bir şeyler 
söylemeden önce geçmişi de kısaca 
hatırlamamızın faydalı olacağı kana-
atindeyim. İSMEK, Cumhurbaşkanı-
mızın İBB Başkanı olduğu dönemde 
1996 yılında, 3 merkezde ve 140 
kursiyerle faaliyetlerine başlayan bir 
organizasyondur. Başlangıcında bu 
durum hepimiz için bir benzeri daha 
olmadığından çok muazzam, çok 
ciddi bir şeydi. Ancak şu anda İstan-
bul’un 38 ilçesinde, 235 kurs merke-
zinde, 348 branşta eğitim hizmeti ve-
riyoruz. Şimdiye kadar 1 milyon 856 
bin kişiye ücretsiz eğitim verdik ve 
bu sene 230 bin kişiye daha ulaşma-
yı planlıyoruz. Haziran ayı sonunda 2 
milyonu aşkın İstanbullu İSMEK’ten 
eğitim hizmeti almış olacak. Bu ha-
liyle İSMEK, gerek ulaştığı kursiyer 
sayısı, gerek branş çeşitliliği ve kurs 
merkezleri sayısı açısından “bütün 
dünyada model olarak alınan bir ku-
rumsal organizasyon” haline geldi. 

Biz bu noktadan sonra sayısal bü-
yümeden ziyade, “kaliteyi daha ne 
kadar arttırabiliriz” diye düşünüyor 
ve bunun için çalışıyoruz. Fiziksel iyi-
leştirme anlamında çalışmalar yürü-
tüyoruz. Öncelikli olarak eğitim mer-
kezlerimizin engellilerin kullanımına 
uygunluğu, eğitim araç gereçlerinin 
standartlarının yükseltilmesi gibi iyi-
leştirme çalışmaları gerçekleştirece-
ğiz. Vatandaşlarımızdan doğrudan ya 
da Beyazmasa vasıtasıyla gelen talep 
ve şikâyetler de bizim için bu anlam-
da bir bakıma otokontrol imkânı sağ-
lıyor.

İSMEK tam olarak neyi amaçlı-
yor?

İSMEK,  1996 yılından bu yana İstan-
bullulara ücretsiz hizmet veren bir 
“hayat boyu öğrenme merkezi ve 
organizasyonu”dur.  Hayat boyu öğ-
renme; kişisel, toplumsal, sosyal ve 
istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bire-

Hayat Boyu 
Ögrenme Müdürlügü

Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü, 
geçtiğimiz günlerde Eğitim Mü-
dürlüğü’nden ayrılarak bağımsız 
bir müdürlük olarak çalışmalarına 
başladı. Müdürlük ile ilgili merak 
ettiğimiz konuları Hayat Boyu 
Öğrenme Müdürü Ali Yücel Bey 
ile konuştuk.

Hayat Boyu Öğrenme Müdürlü-
ğü hangi ihtiyaçlara binaen ku-
ruldu?

Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü, 
08 Eylül 2014 tarihinde alınan Meclis 
kararıyla kuruldu. 26 Kasım 2014 tari-
hinden itibaren de faaliyete başlamış 
oldu. Ben, Hayat Boyu Öğrenme Mü-
dürlüğü’nde önce müdür yardımcısı 
olarak çalıştım. 8 Nisan 2015 tarihin-
den itibaren de Başkanlık kararı ge-
reği Müdür olarak görev yapıyorum.

Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nün 
görev alanı özellikle belediyemizin 
vatandaşa dönük eğitim faaliyetlerini 
kapsamaktadır. Büyükşehir Beledi-
yemizin yetişkin eğitimi faaliyetlerini 
yürüttüğü İSMEK,  bu yeni kurulan 
müdürlük kapsamında faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Ayrıca müdürlüğü-
müzün bünyesinde İstanbulluların 
eğitim seviyesinin yükseltilmesi,  bil-
gi ve birikimlerinin güçlendirilmesi, 
yeterliliklerinin artırılması anlamında 
çeşitli projeler yürütülmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Müdür-
lüğü’nün gelecek vizyonundan 
bahseder misiniz? 
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günümüz itibariyle de geçmiş yılların 
ortaya çıkardığı İSMEK tecrübesinin, 
Belediyenin doğrudan halka temas 
eden diğer birimlerince yürütülen 
faaliyetleriyle ortak merkezlerde ger-
çekleştirilmesini arzu etmektedir. 

Bizler, yıllardır İSMEK vesilesiyle pek 
çok sektör ile muhatap olduk, halen 
de oluyoruz. Değişik sektörlerden 
bize sertifikalı eğitim talebinde bu-
lunanlar da çok oluyor. İstanbul’da 
ciddi anlamda, bir işsiz nüfus var. Baş-
kanımızın arzusu, İş Kapısı projemizle 
öncelikli olarak işsiz gençlerimizin 
istihdam edilmesini sağlamaktır. Biz, 
yeni konumumuz gereği daha çok 
hizmet sektörüne ağırlık veriyoruz. 
Bunun için de bu projede hizmete 
yönelik alanlarda vatandaşımıza eği-
tim veriyoruz. 

İş Kapısı Projesi kapsamında ne-
ler yapılacak?

Mesela bu proje kapsamında, İSMEK 
bünyesinde, fırıncılık okulu açacağız. 
Aslında bizim pastacılık üstüne kurs-
larımız var. Ancak burada fırıncılığı 
daha da vurgulamak istiyoruz. Fırıncı-
lık okuluyla ilgili olarak, Almanya’dan 
uzman kişiler getirdik. Çünkü Alman-
ya, fırıncılıkda bilhassa ekmek çeşitli-
liği ve maya üretimi konusunda çok 
ileride. Bu okulumuz dünya standart-
larındaki fiziki ve teknik donanımıyla 
inşallah çok yakında Davutpaşa’daki 
kampüsünde faaliyetlerine başlaya-
caktır.

İş Kapısı’nın haricinde başka pro-
jeleriniz de var mıdır?

Diğer bir projemiz de “Okullar Ha-
yat Olsun” projesi. Bu projemizle de 
okul ve aile kaynaşmasını temin et-
meyi amaçlıyoruz. Okullarımız sabah 
08:00 ila akşam 17:00 arasında faal 
ancak bu vakitlerin dışındaki zaman-
larda atıl bir şekilde duruyor. Bunun 
yanında, insanlarımızın da ihtiyaçları 

ve talepleri var. Fakat bu ihtiyaçları 
karşılayacak fiziki ortamlar bulunamı-
yor. İşte bu amaçla, içinde Başkanımı-
zın da imzası olan ve tüm Türkiye’yi 
kapsayan bir üst protokol imzalandı. 
Hedefimiz, okullarda öğrenci- okul- 
aile kaynaşmasını güçlendirmek ve 
eğitim niteliğini arttırmak.  

Ayrıca farklı alanlarda gerçekleştire-
ceğimiz yeni projelerimiz de olacak.

Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü 
olarak İstanbul’a tıpkı Başkanımız 
gibi gece gündüz demeden, bir iba-
det şevkiyle hizmet üretmeye devam 
edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki, bir 
toplumda eğitime yapılan yatırım, as-
lında geleceğe yapılan yatırımdır.

Son olarak İBB Ailesi üyelerine 
neler söylersiniz?

Tabii ki vatandaşlarla birlikte İBB bün-
yesindeki yönetici ve her düzeyde 
çalışan arkadaşlarımızı mesai sonrası 
İSMEK Kurslarında kursiyer olmaya 
davet ediyorum. 

Ali YÜCEL Kimdir?

1966 senesinde Rize – Çayeli’nde 

dünyaya gelen Ali Yücel, lisans 

eğitimini Kahire El-Ezher Üniver-

sitesi İslam Hukuku Fakültesi’nde 

tamamladı. 1996 yılında İBB Ar-

şiv Müdürlüğünde memur olarak 

göreve başladı. 2000-2014 yılları 

arasında ağırlıklı olarak Hizmet 

içi Eğitim ve İSMEK olmak üzere 

müdürlüğün farklı faaliyetlerinde 

Md. Yrd. olarak görev yaptı. Yeni 

kurulan Hayat Boyu Öğrenme 

Müdürlüğüne 26 Kasım 2014 iti-

bariyle Md. Yrd. olarak yeni gö-

revine devam etti. Nisan 2015 

tarihinde İBB Hayat Boyu Öğren-

me Müdürlüğüne atanan YÜCEL,  

Arapçayı iyi derecede, İngilizceyi 

ise orta derecede bilmektedir.
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aciliyet ve öncelik durumları göz 
önüne alınarak mevcut durumla 
ilgili tespitleri yapmak; kültür varlı-
ğının özgün işlevi, plan kararları ve 
güncel ihtiyaç durumlarına göre; 
öneri ihya, fonksiyon ve mekan ta-
sarımına ve kullanımına yönelik fikir 
projeleri ve kısa/uzun vadeli koru-
ma stratejileri üretmek; Bu kararları 
projelendirmek ve uygulamak üze-
re Kültür Varlıkları Projeler Müdür-
lüğü ve ilgili diğer planlama, proje-
lendirme ve uygulama birimlerine 
iletmek ve süreci takip etmek,

2. İstanbul bütününde kültürel miras 
envanterinin oluşturulması ve gün-
cellenmesine yönelik araştırma, 
veri toplama, belgeleme, tespit ve 
analiz çalışmalarını yürütmek ve bu 
çalışmaları ortak kullanıma katkı 
sağlamak amacıyla basılı materyal 
ve/veya erişilebilir veri bankası ha-
line getirmek,

3. İstanbul bütününde Sit alanları 
1.grup, 2.grup tescilli yapılar ve ya-
kın çevreleriyle ilgili projelendirme, 
bakım-onarım ve restorasyon faali-
yetleri yürüten İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlü-
ğü, İlçe Belediyeleri, Valilik, Kültür 
Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşla-
rı  gibi tüm birimler arasında koor-
dinasyonu sağlamak,  

4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
Kültür Varlıkları Koruma Kurulları, 
Yenileme Alanı Koruma Kurulları ve 
Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonları 
görev ve yetki alanındaki iş ve işlem-
lerin koordinasyonunu sağlamak,

5. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
24.04.2014 tarih 80021 sayılı onayı 
ile yürürlüğe giren Somut Olmayan 
Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit 
ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yöner-
ge kapsamında, İstanbul genelin-
de bulunan somut olmayan kültür 

mirası değerlerinin araştırılması ve 
tescile önerilmesi için ilgili kurum-
larla irtibatlı çalışmalar yapmak,

6. 27.11.2005 tarih 26006 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan “Alan Yöneti-
mi İle Anıt Eser Kurulu’nun Kuruluş 
ve Görevleri ile Yönetim Alanları-
nın Belirlenmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 14. 
Maddesi gereği, Alan Yönetim Baş-
kanlığı’nın sekretarya hizmetlerinin 
yürütülmesi ve Alan Yönetim Baş-
kanlığı’nın yürüttüğü çalışmalara 
destek olmak üzere yeterli sayıda 
idari, teknik ve hizmetli personel 
görevlendirmek, gerekli araç, ge-
reç ve donanım sağlamak.

7. Kültür varlıklarının yoğun olduğu 
ve tarihi olayların yaşandığı alanlar-
da gerekli araştırmaları yapıp; ilgili 
birimler ile birlikte alanın kültür ve 
turizm bölgesine kazandırılmasına 
yönelik çalışmalar yapmak,

8. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyele-
rinin Yönetimi Kanunu yetki alanı 
içinde, 2863 ve 3386 sayılı kanun-
lar kapsamında bulunan korunması 
gerekli kültür ve tabiat varlıklarının 
bulunduğu alanlarla, yenileme ve 
kültürel miras alanlarında, sit alan-
larında, tarihsel çevrelerde çalışma-
lar yapmak, tarihi ve kültürel mirası 
belgeleme konusunda uygulama-
lar yürütmek, lisans ve lisansüstü 
programlarında tarihi ve kültürel 
miras konulu öğretim veren bölüm 
ve enstitülerle, vakıflar ve sivil top-
lum kuruluşları ile işbirliği yapmak, 
sosyal etkinlikler gerçekleştirmek, 

9. Koruma Bilincini arttırmaya yönelik 
olarak eğitim, bilgilendirme, tanı-
tım, yayın ve organizasyon (toplan-
tı, çalıştay, sempozyum, yarışma, 
sergi, vb.) çalışmalarını yürütmek, 
ulusal / uluslararası faaliyetler dü-
zenlemek.

Kültürel Miras 
Müdürlügü

Kültürel Miras Müdürlüğünün  
misyon ve vizyonunu anlatır mı-
sınız bize?  

Misyonumuz;

Kültürel Miras Müdürlüğü, İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi bün-

yesinde kurulan, “İnsanlığın ortak 

mirası“  kapsamında, bu topraklar-

daki uygarlıkların bıraktığı yaşam 

alışkanlıklarına ve yaşanan döne-

min biriktirdiklerine sahip çıkmak 

amacıyla kurulan bir Müdürlüktür. 

Vizyonumuz;

Bugünün anlaşılması ve geleceğin 

kurulabilmesi için, geçmişin eser-

lerine, bilgi, belgelerine doğru 

uygulamalar ve okumalarla sahip 

çıkmakla birlikte, geleceğe taşın-

ması gerekliliği bilincini, sorumlu-

luğunu ilgili birimler ile çalışmalar 

yaparak, onurlu bir tarihe sahip, 

kişilikli bir toplum olarak kültürel 

mirasımızı gelişen topluma yeni 

yaşam çevrelerine entegre etmeyi 

planlıyoruz

Kültürel Miras Müdürlüğünün  
görevleri nelerdir?

1. Kültür Varlıkları (Kentsel, arkeolojik, 
tarihi sit alanları, 1.grup ve 2.grup 
tescilli yapılar, taşınır eserler) ve/
veya yakın çevreleriyle ilgili olarak 
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İhsan İLZE Kimdir?

İhsan İlze 1970 yılında Eyüp’te 

doğdu. 1992 yılında İTÜ Mimarlık 

Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 

bölümünden mezun oldu. 1992-

1996 yılları  arasında İTÜ Fen Bi-

limleri Enstitüsü Kentsel Tasarım 

programında yüksek lisans eğiti-

mini tamamladı. 1992-1994 yılları 

arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi 

bünyesindeki    Döner Sermaye 

kapsamında çeşitli Tübitak pro-

jelerinde çalıştı. 1994-1997 yılları 

arasında Şehir Planlama Müdür-

lüğünde raportör, 1997-2000 yıl-

ları arasında Şef, 2000-2007 yılları 

arasında Müdür Yardımcısı olarak 

2007-2015 tarihleri arasında  KU-

DEB’de Müdür Yardımcısı olarak 

görev yaptı.2015 yılında Kültü-

rel Mirası Koruma Müdürlüğüne 

atandı. 
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İçimizden Biri

Sadece zihnimde yaşıyorum
Ve ruhumda
Ben öldüm çoktan sevgilim 
Göm beni

Küçük kapılarım vardı
Büyük umutlara açılan
Ben öldüm çoktan sevgilim
Göm beni

Mürsel Işık

Benim Müzigim ve 
Ses Rengim Batı’ya,

Anlatmak 
Istedigim Seyler ise 
Dogu’ya Yakın

Fotoğraf: Zeynep Kevser DEMİREL
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İçimizden Biri

başladık. 1993-97 yılları radyo prog-
ramcılığı ile geçti. Radyoya ilk başla-
dığım zamanlardan itibaren de şiirle 
de çok daha yakından ilgilenmeye 
başladım. 

Rock Müzik, Batı kaynaklı bir mü-
zik türü. Siz bu müziği Doğunun 
şiiri ve hikmeti ile buluşturmuş-
sunuz sanki…

Şöyle ki, benim müziğim ve ses ren-
gim Batı’ya, anlatmak istediğim şey-
ler ise Doğu’ya yakın. Bu iki medeni-
yetin bir harmanını yapıyorum ben. 
Amerika’da çıkan bir dergide, benim-
le röportaj yaptığında, “Anadolu’dan 
Batıya Rock” diye bir başlık atmıştı. 
Hüsrev Hatemi Hocam benim için 
güzel bir ifade kullanmıştı: “Mürsel 
“Rock Serasında” yetişmiş “Aşık Mür-
sel” tohumudur ve eserleri de biz-
dendir. Vichy suyu ambalajında Kelkit 
çayıdır şarkıları.”

Benim müziğim kendine özgü, şiirsel 
ve müzikal bir tad bırakır dinleyicisin-
de. Çünkü Rock müzikte, şiiri kullan-
mak zor bir iştir. İşte ben, bunu ger-
çekleştirmenin gayreti içersindeyim.

Evet, dediğiniz de haklısınız. Rock 
Müzikte daha çok basit sözler kulla-
nılır diye bilinir ancak sizin eserlerini-
ze baktığımızda Hüsrev Hatemi’den 
Atilla İlhan’a, Fuzuli ve Yunus Emre’ye 
kadar pek çok şairin şiirini görüyoruz. 

Basit sözler Pop Müzik kalıbına daha 
uygundur. Rock Müzikte ise sözler 
sağlam ve güçlüdür. Şiir bestelemek 
biraz farklıdır. Benim o zamanlardaki 
hedefim, mevcut piyasadaki şarkıcılar 
arasında kendime bir yer edinmekti. 
Ama bir yandan da içimde hep bir 
edebiyat ve şiir merakı vardı. Gitarı 
filan bir yere bırakalım. Ben Hüsrev 
Hoca’nın ‘Grili Çocuk’ kitabına, şiirle-
rine hayran kalmıştım. Kitap o kadar 
etkiledi ki beni, o şairle de tanışmak 
istedim. Radyo programımızda o şi-
irleri okurken, arkadaşım dedi ki ‘Biz, 

Cem Karaca gibi sanatçıların şarkıla-
rını yorumluyordum. 

Babanızın hediyesi olan gitarı 
elinize aldınız ve tıngırdatmaya 
başladınız. Ondan sonra neler 
oldu? Ders aldınız mı mesela? 

Yok, herhangi bir kursa gitmedim. 
Ancak müzik kulağımdan dolayı, 
daha evvel dinlediğim şarkıları gitarla 
çalmak benim için hiç zor olmadı. İlk 
gitarım akustik gitardı, halen de o gi-
tarımı kullanırım zaten. Gitar çalmaya 
ilk başladığım dönemlerde de, kendi 
müziklerimi yapmaya çalışırdım ama 
hiç böyle dillendirmezdim. O yıllarda, 
daha çok bir öğrenme süreci içersin-
deydim. Çok sık Tünel’e, İMÇ’ye gider 
gelirdim. Orada kimler neler yapıyor, 
neler çalınıyor onları öğrenmeye çalı-
şırdım. Okuduğum üniversitede (İTÜ) 
zaten Taksim’de, Taşkışla idi. Hayatım 
işte böyle geçip gidiyordu, ta ki Ka-
dıköy’deki Akmar Pasajı’nı keşfede-
ne kadar. Akmar Pasajı’na gide gele, 
günün birinde üst kattaki bir sahaf 
dükkânını keşfetmiş oldum. Derken, 
günlerden bir gün o dükkânda Prof.
Dr. Hüsrev Hatemi Hoca’nın ‘Grili Ço-
cuk’ isimli şiirini gördüm. Ve hemen o 
kitabı satın aldım. Zaten edebiyata da 
büyük bir merakım vardı. Ne zamanki 
Akmar’da o şiir kitabını gördüm, her 
şey değişti benim için. Bir de şunu da 
eklemem lazım; üniversite hayatımla 
beraber radyo maceramda başla-
mış oldu. Doksanlı yıllar, radyonun 
altın çağıydı. Ben de 1993 yılında, 
Beşiktaş’ta Radyo Fresh isminde bir 
radyoya iş başvurusunda bulundum. 
Radyo, yerli ve yabancı müzik yayını 
yapardı. Böylece aynı radyoya baş-
vurmuş arkadaşım Murat Giray’la be-
raber, rock müzik ağırlıklı bir program 
yapmaya başladık. Programın adı 
Tango&Cash idi.Gece, canlı yayında 
gitarla istek şarkıları çalardık. Dinleyi-
ciler neyi istiyorsa, bizde onu çalardık 
ama bir yandan da arkadaşımla bera-
ber kendi şarkılarımızı da yapmaya ve 
bunları da dinleyicilerle paylaşmaya 

Mürsel Bey, müzikle tanışmanız 
ilk nasıl gerçekleşti?

Müzikle ilgilenmeye, daha doğrusu 
enstrüman çalmak anlamında olduk-
ça geç bir yaşta başladım. Liseyi biti-
rip de üniversiteye başlayacağım za-
man, babamdan bir gitar istemiştim. 
Sağ olsun, o da üniversiteye girişte 
bana bir gitar hediye etmişti. Benim 
o zamana kadar, herhangi bir ens-
trüman çalmışlığım olmadı. Sadece 
iyi bir müzik dinleyicisiydim. Daha 
evvelden, Klasik Türk Müziği ve Türk 
Halk Müziği ile irtibatım fazla olama-
dı. Daha çok Batı Müziği ve Klasik 
Rock dinledim hep. İşte ne zaman ki, 
elime gitarı aldım, ondan sonra artık 
kendi müziğimi yapmak istedim. Tabii 
daha evvelden Cem Karaca’nın, Barış 
Manço’nun bestelerini seslendirdi-
ğim zamanlarım da olmuştu. Benim 
öğrencilik hayatım, babamın görevi 
nedeniyle hep farklı şehirlerde geç-
ti. Ankara’da doğdum, ilkokulu Kon-
ya’da, ortaokulu Diyarbakır’da, lise ve 
üniversiteyi ise İstanbul’da okudum. 
Düşünün, liseye Diyarbakır’da başla-
mış, İstanbul Yeşilköy’de bitirmişim. 
Bu bir zenginlikti benim için. İşte bu 
dönemlerde, hep müzik dinledim ve 
edebiyata ilgim vardı. Kimse tarafın-
dan yönlendirilmeden kendi yolu-
mu bulmaya çalışıyordum. Dönemin 
önemli sanatçıları ile tanışma fırsatları 
kolluyordum. Bir yandan da, radyoları 
takip ediyordum, program yapabile-
ceğim.

Eserlerinize baktığımızda Cem 
Karaca, Barış Manço ve Moğollar 
ile bir yakınlığınız var gibi görü-
nüyor. Siz ne dersiniz, buna?

Tabii, zaten bu isimler benim kuşağı-
mın en sevdiği müzisyenlerdi. Haki-
katen de, o dönem yapılan müzik, ye-
rini bulmuş bir müziktir. Bizde onların 
eserlerini çalarak, bir şeyler yapmak 
gayretindeydik. Ben de gitarı ilk eli-
me aldığımda, beste yapabileceğimi 
bilmiyordum. Sadece Barış Manco, 
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yavaş yavaş bu şiirleri besteleyelim 
artık’ Mesela biz o kitaptan, ilk defa 
hocanın kitaba adını veren ‘Grili Ço-
cuk’ şiirini besteledik.

Derken bir akşam, özel bir televizyo-
nun programında Hatemi kardeşleri 
görünce; böylece hocanın aslında 
hekim olduğunu, başka başka kitap-
larının da mevcut olduğunu öğren-
miş oldum. Bunun üzerine kendi ken-
dime “İşte şiirini bestelediğim kişi. 
Benim kesinlikle, bu şairle tanışmam 
lazım” diyerek hocayı aramaya karar 
verdim. Nihayet, 1998 yılında hoca-
mın tıp fakültesinde öğrencisi olan 
Alev Çevik arkadaşımın vesilesiyle 
Hüsrev Hatemi Bey ile tanıştım. Ho-
camın şiirlerinin de olduğu bir demo 
kaset ile Hüsrev Hoca’nın kapısını çal-
dım ve uzun saçlı deri ceketli sırtında 
gitarlı bir genç olarak karşısına çıktı-
ğımda, dedim ki: ‘Ben, sizin şiirlerinizi 
besteliyorum. Gıyabınızda da bunları 
söylüyorum. Yakın zamanda da al-
büm yapacağım. Bu albümde, sizin 
şiirlerinize de yer vermek istiyorum. 
Kendimi size tanıtmak istedim. Bu da 
benim bestelerimin yer aldığı kaset. 
Bunun içinde siz de varsınız, başka 
şairlerde var” İşte Hüsrev Hatemi Ho-
camla tanışmamız böyle oldu. 1998 
yılı Eylül ayında, Hüsrev Hocamın ka-
pısını çaldım ve o günden bu yana 
da devam eden bir dostluğumuz var. 
Hocamla yaptığımız bu konuşmanın 
ardından, iki sene sonra ‘Gün Akşam-
lıdır’ isimli albümümle müzik piyasa-
sına adım attım. Profesyonel müzik 
dünyasına iyi ve kaliteli müzisyen-
lerle çalışarak başladım. Bas gitarda 
İsmail Soyberk usta, elektro gitarda 
Cihat Akyıldız abim, Davulda Volkan 
Öktem üstadım. Yani bu olayı anlat-
mak bile, bana büyük bir mutluluk 
veriyor. 2000 yılında ben ilk albümle 
beraber, yeniden radyoculuğa geri 
döndüm ve özel bir radyoda prog-
rama başladım. Bu ilk albümün iyi bir 
tanıtımı da olmuştu. O zamanlarda 
ben yine İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’ndeydim. 2000-2004 arasında 
İBB’de görev yapıyordum. Daha son-
ra, askerlik için ara verdim. 2011’de 

farklı kalemler ve farklı tarzlarla sun-
dum. Örneğin Nazım Hikmet’in ‘Her-
kes Gibisin’ isimli şiiri, Attila İlhan’ın 
‘Vurdun Kanıma Girdin İtirazım Var’, 
Hüsrev Hatemi’nin ‘Grili Çocuk’, isim-
li farklı temada ki duyguları, harman 
ederek genel konseptte Rock-Pop- 
kimliğinde albümü ifade ettim.  Na-
zım Hikmet: ‘Gönlümle başbaşa dü-
şündüm demin, bence artık sende 
herkes gibisin’ derken, Attila İlhan: 
‘Ben hiç böylesini görmemiştim, vur-
dun kanıma girdin itirazım var’ diyor 
ve devam ediyor Hüsrev Hatemi: 
‘Aşk var sanıyorduk bu ne boş ümit-
miş, Aşk sadece eski çağlara aitmiş, 
Birçok kişi yıllar yılı beklerken onu, 
kalpler boşa çarpmış ömürler bitmiş’  
Yine albümde yer alan Fuzuli’nin 
“Aşka Sevdalanma” isimli eserinde 
bir Hard-Rock hava hakimken, Mevla-
na ve Yunus Emre’de bir Bob Dylan 
havası esti. Tabi ki albüm içinde bu 
şairlerin havası bestelere de hakim-
ken bu sefer kendi kimliğimi de kendi 
sözlerimle ifade ederek Aşk’ın halleri-
ne dahil oldum. Birinde ‘Üç Adam, Üç 
Aşk, Üç Acı’da sade, yalın bir şekilde 
kendimi gitarımla ifade ederken, bir 
başka eserimde ‘Ben Öldüm Çoktan 
Sevgilim, Göm Beni’ karamsarlığın-
da melankolik ve bir kısır döngüde 
aşk tarifi elektrogitar sololarına ka-
rıştı. ‘Sen ve Ben’de neşeli ve pop 
rock çalışma ortaya koydum. Sözler-
deki zenginlik karşılığında müzikal 
anlamda da bir zenginlik gerekiyor. 
Dolayısıyla bazen bir blues bazen bir 
country bazen bir jazz havası hakim. 
Albümün ilk klip (çıkış parçası), slow 
bir çalışma olan, albümde ki 3 numa-
ralı ‘Sakın Üzülme’ parçasına çekildi. 
Akıcı bir müzik anlatımı, yalın sözler 
ve sade yorum bu eseri ön plana çı-
kardı. Ama özellikle klip parçası olan 
‘Sakın Üzülme’ isimli eserin, son bir 
buçuk dakikalık elektro gitar final so-
losu parçanın ve özellikle albümün 
en etkili işitsel sürprizi. 

Aslında eski yıllarda da esaslı 
şiirler de bestelenmiş değil mi? 
Mesela Cem Karaca’nın böyle 
çalışmaları var galiba…

de geri döndüm. Tabi askerliğim 7 yıl 
sürmedi. Arada serbest şehir plancı-
sı olarak çalıştım ve sonra tekrar İBB 
Şehir Planlama Müdürlüğü ailesine 
katıldım. O zamandan bu yana da 
görevimi en iyi şekilde yapmaya gay-
ret ediyorum. Tabii bu dönemlerde, 
yeniden albüm yapma isteği uyandı. 
İlk albümüm (Gün Akşamlıdır) sade-
ce kaset olarak çıkmıştı, ikincisininki 
ise CD olarak yayınlandı ve ‘Non Do-
let Dieu Merci…” albümüm piyasaya 
çıktı. O sıralarda, Tuluyhan Uğurlu ile 
de tanışmak nasip olmuştu. Tuluyhan 
Uğurlu, eserlerinden birini kullan-
mama izin verdi. Nazan Öncel’in de 
çok sevdiğim ‘Göç’ isimli bir şarkısı 
vardı. Nazan Öncel’de ‘Göç’ şarkısını 
yeni düzenlemesiyle ‘Non Dolet Dieu 
Mercii’ albümümde değerlendirme-
mize izin verdiler. Ayrıca müzisyen 
Murat Çelik’de misafir sanatçı olarak 
katıldı. 

Müzikal anlamda, dünya görü-
şünüz anlamında; ilk albümden 
üçüncü albüme doğru müzik se-
rüveninizi nasıl yorumlarsınız?

Profesyonel anlamda dediğim gibi 
2000 yılında ‘Gün Akşamlıdır’ isim-
li Rock albümü ile müzik dünyası-
na adım attım. Sessiz sedasız bir 
şekilde geçmişten günümüze Türk 
Rock isimli kitapta, Güven Erkil Er-
kan ve Deniz Durukan’ın hazırladı-
ğı bir çalışmada ismen yer aldım. 
Derken 2003 yılında “Non Dolet Dieu 
Merci…” isimli 2. albümle ben devam 
ediyorum, buradayım dedim. Nihayet 
bugünlerde 3. albümüm ‘Aşk Neydi 
ki?’isimli çalışmanın keyfini yaşıyorum. 
Uzun bir çalışma süreci sonunda yeni 
bir albümle,“AŞK NEYDİ Kİ?” soru-
suyla tarzımı ve yorumumu ortaya 
koydum ve Aşk’ın hallerini sundum. 
Albümde toplam 14 eser yer almak-
ta olup, besteci ve yorumcu kimliği-
min yanı sıra söz yazarı olarak da bu 
albümde kendimi ifade ettim. Albü-
mün genel konseptine bakıldığında 
ana tema Aşk. Fakat her bir eserde 
işlenen farklı aşk temasına karşılık, 
müzikal anlamda da AŞK’ın hallerini 
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Tabii bu tarzda çok çalışmalar yapıl-
mış. Rahmetli Cem Karaca harika işler 
yapmış.Bir gün kendisi bizim Taşlıtar-
la’ya konferansa gelmişti. Benim 3. 
Albümüm henüz çıkmamıştı. Demiş-
tim ki, ‘Cem Abi ben de sizin besteniz 
ve yorumunuzdan sonra, Nazım Hik-
met’in “Herkes Gibisin” isimli şiirini 
ikinci kez besteledim ve yorumladım. 
Yakında yeni albümümde yer alacak’, 
dedim. Alnımdan öptü ve başarılar 
diledi. Tabii benim çıktığım dönem-
lerde, bu tarzda çalışan az sayıda 
müzisyen vardı. İyi ki şiir besteleyerek 
başladım yoluma… 

Şarkıların isimleri de çok dikkat 
çekici. Mesela Nefs- Man? 

Evet, gerçekten de ilgi çeken sözler 
var ve birazda uzun. ‘Nefs Man’ın söz-
leri bana aittir. Nefs- Man’in şöyle bir 
manası var; hepimizin farklı bir karak-
teri vardır, öyle değil mi? (Nefs-Man 
/ süper kahraman) İşte ben, bu dü-
şünceden yola çıkarak bir gece yarısı 
nefsimi karşıma aldım ve onunla mü-
cadele ederken de sözleri yazmaya 
başladım. İstedim ki biraz eğlenceli 
bir şarkı olsun. Hatta klibini bile kur-
guladım. Bir boks ringinde, kapitaliz-
min tüm imkanlarını en iyi kullanan 
bir zengin karakter ile diğer köşede 
derviş meşrep birisinin bulunduğu 
bir görüntünün mücadelesi var zih-
nimde. 

Her sanat eserinin belli bir felse-
fesi, bir dünya görüşü olur. Bu, 
çok da doğaldır. Ancak bazıların-
da bu mesaj kaygısı çok bariz ve 
kötü bir şekilde ortaya çıkıyor. 
Siz, bu konuda neler düşünü-
yorsunuz? Bir eserde mesaj 
ne kadar ağırlığını hissettir-
meli, nerede durmalı?

Yaşadıklarınız, düşünceleri-
niz, sevdikleriniz, görüşünüz, 
hissettikleriniz, okudukları-
nız, gördükleriniz elbette yer 
alacak şarkılarınızda. Ayrıca 
şarkılarını birer sosyal mesaj 
aracı olarak kullanan pek çok 
müzik grubu var ve bu da doğal-

dır. Bu dönemde artık belki de dün-
yadaki şarkıların yegane yapılış se-
bebi olan aşka dair izleri daha geniş 
biçimde müziklerimize yansıtırken, 
bir mesaj verme kaygısı da hissedi-
yoruz. Modern AVM’lerde haftasonu 
romantizmi yaşadığımızı, televizyon 
yalnızlığına mahkum olmuşluğumuzu 
sorguluyoruz. Aslına bakarsanız, ben 
bu müziği bilinçli olarak seçmedim. 
Bu müzik, zaten dinlediğim bir mü-
zikti. Ben, müziğime sevdiğim şiirleri 
katarken kendi şarkı sözlerimle de 
kendimi ifade etmeye çalıştım. Mesaj 
olması da doğaldır ve olmalıdır.

Siz, Batının müziğini Doğunun sözle-
riyle bir araya getiriyorsunuz; şarkı-
larınızı dünyaca ünlü müzisyenlerde 
dinleyip değerlendirmişler. Bu nasıl 
oldu? Bu insanlar, sizin müziğinizden 
nasıl haberdar oldu?

Rod Stewart, Alice 
Cooper, Micha-
el Bolton ve 
Jimi Hendrix 
şarkılarının 
pek çoğun-
da aranjör 
kimliği ile 
ön plana 
ç ı k m ı ş 
o l a n 
önem-
li bir 
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besteci ve müzisyen Duane Hitchings 
ile tanışmamdan sonra sözleri Yunus 
Emre’ye ait olan İngilizce çevirisini 
Prof.Dr.Talat Sait Halman’ Hocamın 
yaptığı ‘Earth is Mine, Sky is Mine, 
Heavens are Mine” isimli eser albüm-
de yer alan haliyle çeşitli radyolarda 

çalındı ve ilgi çeken yorumlar aldı. 
Bu durum bazı önemli isimlerin 

şarkılarımı dinlemesine vesile 
oldu. Bu yaşadıklarım ken-
diliğinden gelişen müzikal 
yolculuk sırasında nasip olan 
keyifli duraklardır. 

90’lı yıllarda insanlara ulaşmak 
şimdiki kadar kolay değildi. Şim-

di ise bilgiye ulaşmanın yolları çok 
kolaylaştı ve arttı. Bu artışa karşın, 
bilginin kalitesi ise düştü. Bir grup sa-
natçının şöyle bir görüşü var. Artık bu 
çağda, bu zamanda keşfedilmemiş 
sanatçı kalmadı diyorlar. Eğer iyi bir 
sanat eseri meydana getirdiyseniz, 
bu hemen fark edilecektir deniyor. 
Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? 
Bu zamanın teknolojilerinden, iletişim  

mecralarından yararlanı-
yor musunuz?

 
 
Elbette ki kullan-
maz olur muyum 
hiç? Neticede, 
bende şarkıları-

mı teknoloji yo-
luyla başkalarına 

yolluyorum; onlar 
da düşüncelerini, 

e leşt i r i ler in i 
bana aynı 

yolla yazıp 
g ö n d e -
r iyor lar. 
E ğ e r 
b e ğ e n -

m i ş l e r s e 
hemen bu-

lundukları yerdeki radyo istasyonuyla 
paylaşıyorlar. Sonrasında zaten radyo 
istasyonu arayıp şu anda parçanızı ça-
lıyoruz diye haber de veriyor. Şu anda 
devir, böyle işliyor.

Mesela geçenlerde, İtalya’daki bir 
radyo istasyonunda çalındı bir ese-
rim. Haber gelince, hemen arkadaş-
larla internetten radyo istasyonunu 
bulduk. Programcı ‘Özgeçmişinizi 
bize yollar mısınız?’ dedi. Bende İngi-
lizce olarak özgeçmişimi gönderdim. 
Hemen İtalyancaya çevirip radyoda 
onu da yayınladılar. İşte artık bu tek-
noloji çağında her yere kolaylıkla ula-
şabiliyorsunuz, ulaştıktan sonrası da 
yine nasip meselesi tabii ki. Bu tekno-
lojiyi eğer olumlu anlamda kullanmış-
sanız, sonuca da ulaşıyorsunuz zaten. 
Farklı ve orijinal eserler karşısında 
insanlar nasıl bir yorum da buluna-
caklarını bilemiyorlar ilk zamanlarda. 
Daha çok sessiz kalınıyor, böyle du-
rumlarda. Değişik bir çalışma olduğu 
içinde, nasıl bir sınıflandırmaya tabii 
tutacaklarını da bilemiyorlar, haliyle. 

Tabii eserlerin, zamana da ihtiya-
cı oluyor. Bir eserin beklemeye, 
dinlendirilmeye de ihtiyacı var. 

müzik piyasasının da kendine özgü 
bir takım kuralları var. Artık insanlar, 
albüm çıkarmadan bir single çıkarıp 
daha sonra da o single’ı bütün radyo 
istasyonlarına yolluyorlar; bununla 
da kalmıyor; plak şirketi gazete ve 
billboardlarda bunun reklamını ya-
pıyor; klibini çekip yayınlatıyor. Yani 
tam anlamıyla, bir pazarlama çalışma-
sı yapılıyor artık bir şarkı için. Bu da 
sanatçının dışında gelişen, apayrı bir 
uzmanlık konusu. Nasiplenen var bu 
nimetten, nasiplenemeyen var. Ama 
şarkın güzelse, bir şekilde yolunu bu-
luyor ve dinleyicisine ulaşıyor.

Günümüzde artık albüm çıkarmanın, 
çok riskli bir şey olduğu söyleniyor. 
Çünkü albümler, çıkar çıkmaz hatta 
daha çıkmadan önce internette ya-
yınlamaya başlanıyor. 



29Büyükşehir AilesiMayıs - Haziran 2015 ·

bunu iyi planlayabiliyorum muyum, 
bilmiyorum doğrusu… Benim nasi-
bimde eğer beş yılda bir albüm yap-
mak varsa bu öyle gerçekleşir. Ama 
aslında içimde o kadar çok albüm 
yapmak isteği var ki, her sene bir al-
büm çıkarabilirim belki. Fakat işte, bu 
böyle sadece istemekle de olmuyor. 
Bu iş, tamamen bir disiplin mesele-
si, bir yandan da nasip meselesidir 
aslında. Ama bana derseniz ki, yeni 
şarkıların var mıdır diye. ‘Var’ derim 
o zaman. Bugün stüdyoya girsem, bir 
günde çıkarırım mesela. Çünkü mal-
zeme hazır zaten. Fakat önemli olan 
albümlerin hepsinin hazırlık aşamala-
rında büyük emeklerin olmasıdır. Yani 
işte albümü hazırlarken, gidip Attila İl-
han’la tanışmak şarkılarımı dinletmek, 
beğenisini almak hepsi bir emeğin 
sonucudur. Yeni çıkacak albümüm-
de de işte bu tarzda bir emek var. Ve 
bu emek içinde biraz uğraşı vermek 
gerekiyor. Ama sonuna geldik gibi in-
şallah. Yani yakındır benim bir albüm 
çıkarmam… 

İnşallah hayırlısıyla çıkarırsınız, 
yeni albümünüzü. Birazda şarkı-
larınızı besleyen duygulardan, 
hislerden bahseder misiniz? Sizi 
etkileyen şeyler nelerdir?

Yani her şey olabiliyor, aslında hem 
de her şey. Mesela, ben buradan çı-
kıp da eve gidene kadar gördüğüm 
bütün yüzler, ifadeler, şahit olduğum 
şeyler beni ve tabii ki müziğimi de 
etkileyebilir. Zaten hemen melodiler, 
sözler aklıma gelir. İşte o anda hemen 
ya onları kaydetmem lazım ya da eve 
gidip elime gitarı alıp besteye dök-
meliyim. Daha doğrusu eğer bakmayı 
bilirseniz, her şey sizi besler. O zaman 
okuduğunuz bir kitap da sizi etkileye-
bilir ya da televizyonda gördüğünüz 
bir görüntü de. Bilirsiniz belki, Denzel 
Washington’un oynadığı Hurricane 
isimli bir film vardır. Televizyonda da 
çok yayınlanmıştır. Bob Dylan’ın da 
Hurricane diye bir şarkısı vardır me-
sela. Filmde Denzel Washington’un 
canlandırdığı, suçsuz yere hapse gi-

tonumun olduğu düşüncesi iyice 
oturdu artık. Günümüzde, İlhan İrem 
besteleri neredeyse bir klasik olarak 
kabul ediliyor. Şimdilerdeyse, İlhan 
İrem müziğinin felsefesi tartışılıyor 
mesela.

Son albümünüzün üzerinden, ba-
yağı bir zaman geçmiş. Bu arayı 
nasıl yorumlamak lazım?

Ben müzikten para kazanan bir insan 
değilim. Hatta cebinden harcayan 
bir insanım. Bütün vaktini müziğe 
ayırabilmiş bir insan da değilim. Fa-
turalarımı diğer mesleğim olan Şehir 
Planlamacılığı ödüyor. Sorumlulukla-
rım var. Bir eş olarak, bir baba olarak. 
Önceliklerim var. Dolayısıyla albüm 
yapmak biraz zaman alıyor ve nasip 
işi. Sadece müzikle uğraşıp hayatını 
ona göre idame ettiren zanaatkarlara 
da, sanatçılara da, müzisyenlere de 
müthiş saygı duyuyorum.

Evet, bu da sizinle ilgili ilginç bir 
nokta aslında. Şehir plancısı ola-
rak görev yapıyorsunuz ve bir 
kamu kurumunda çalışıyorsunuz. 
Bir yanda kural ve kanunların hâ-
kim olduğu rutin bir dünya; diğer 
yanda ise sanat ve müzik ile meş-
gul olmak. İkisini bir arada götür-
mek zor olmuyor mu? Bunu nasıl 
dengeliyorsunuz?

Evet, memuriyette bazı kurallar var-
dır. Ama neticede herkesin yapması 
gereken birtakım işler, sorumluluklar, 
uyması gereken kurallar vardır mut-
laka. Klasik bir memur anlayışı içinde 
olmamak gerekir. Mevcut kurallar ise 
sizin hayatınızı zorlaştıracak kurallar 
değil. Yani siz yapmak istediğiniz her 
şeyi yine yapabilirsiniz. Yani saat dört 
buçuk, beşten sonra da çok vakit kalı-
yor insana. İşte o zamanı da iyi değer-
lendirmek gerekiyor. Mesai bitimin-
den sonra edebiyata meraklı iseniz 
edebiyatla, müziğe merakınız varsa 
müzikle daha doğrusu neye ilginiz 
varsa onu planlayıp düzgün bir şe-
kilde o işle meşgul olabilirsiniz. Ben, 

Tabii ki, bu iş için kurulmuş dijital 
platformlar bile var. Hemen oralara 
atılıyor zaten. Ayrıca radyolara gön-
derirken bir şekilde albüm download 
edilip internete düşüyor. Senin mü-
ziğin ne kadar iyi olursa olsun, eğer 
günümüzde sen bunu pazarlayamı-
yorsan artık geniş kitlelere ulaşamı-
yorsun. Ama senin böyle bir kaygın 
veya beklentin de yoksa ve daha ön-
cede dediğim gibi şarkım yıllar içinde 
kendi dinleyicisini bulur diyorsan mü-
ziğinin keyfini çıkarırsın. 2000 yılında 
yaptığım bir şarkı ile ilgili eğer bugün 
de bir geri dönüş alıyorsam; şarkımın 
yerini bulduğuna ve klasikleştiğine 
inancım daha da artıyor. Çünkü ne-
redeyse on beş yıllık bir beste halen 
dinleniyorsa, bu mühim bir noktadır 
diye düşünüyorum. Ayrıca artık al-
büm satışlarından ziyade konserler-
den, festivallerden, özel projelerden 
ticari beklentiler oluşuyor. 

Sanatçıların da beğenilmek, se-
vilmek gibi beklentileri olur ama 
değil mi? Bu duygular sanatçıları 
teşvik eder diye biliyoruz çün-
kü. Siz bunu nasıl yaşıyorsunuz? 
Mesela insanların beğenileri size 
ulaşıyor mu? Nasıl etkiliyor bun-
lar sizi ve müziğinizi?

Tabii ki, müziğimin paylaşıldığını gör-
düğümde bu tarzda sürprizler beni 
de mutlu ediyor. Fakat şöyle de bir 
durum var; şarkılarımın bilinmesi 
hoşuma gider ama kişinin bilinmesi, 
tanınması güzel olmakla beraber me-
şakkatlidir. Sanatçının, sürekli olarak 
şarkılarımı biliyorlar mı diye düşün-
mesi ise tuhaflıktır sanki ama güzel 
bir tuhaflık gibi. İşte öyle bir şey…

İlhan İrem’i sever misiniz? Onun 
müziğiyle bir yakınlığınız var 
gibi…

İlk albümüm çıktığında, ses tonumu 
ona benzetirlerdi. Şarkılarımı ilk din-
leyenlerin de aklına hep İlhan İrem 
gelirdi. Fakat üç albümden sonra 
kendime özgü bir müziğimin ve ses 

İçimizden Biri



30 Büyükşehir Ailesi Mayıs - Haziran 2015·

Öncelikli olarak ‘Aşk Neydi ki?’ isimli 
albümümü İngilizce söyleme isteğim 
var. Tabii bu değişebilir de, onun ye-
rine başka bir parça da koyabilirim. 
Yani şu anda, dördüncü albümüm 
için hazırlığımı yapıyorum. Yalnız bu 
sefer daha çok kendi şarkı sözlerimin 
olduğu ve birkaç da cover da yapa-
bileceğim bir çalışma olacak. Aile 
hayatı önemlidir benim için. Bana her 
zaman destek olan eşim ve çocukla-
rımla kaliteli bir yaşam sürmek, Allah 
sağlık ve huzur versin, onlarla birlikte 
yol almak her şeyden önemlidir.

Son olarak Büyükşehir Ailesi üye-
lerine neler söylersiniz?

Günümüz dünyasında artık her şey 
tüketime yönelik, insanlar ancak sa-
natla meşgul olduklarında üretime 
geçebilirler. Bu da onları mutlu eder. 
Kendi fıtratlarından ve yeteneklerin-
den bir ürün ortaya koyduklarında 
mutlu olurlar. Tavsiye değil de, me-
sela bazı hususları hatırlatabilirim, 
Büyükşehir Ailesi üyelerine. Mono-
ton bir kısırdöngü ve mesaiye kurgu-
lanmış bir hayat içinde görmesinler 
kendilerini. Kendi iş alanları dışında 
da uğraşıları olsun. Herkesin kendi 
içinde var olan o yeteneği keşfetmesi 
gerekir diye düşünüyorum. Mesaisi 
bittikten sonra eve gidip televizyon 
başında oturmak diye bir hayat yok 
aslında. Yani insanlar beşten sonra 
özgür olduklarını sanıp kumandayı 
ellerine alıp zapping denizinde bo-
ğuluyorlar. Yemek saatlerini, uyku sa-
atlerini hep dizilere göre ayarlıyorlar. 
Sonrada sabah sekiz olunca, işlerinin 
başına geçip günü tekrarlıyorlar. Be-
nim diyebileceğim insanların kendi 
hayallerini yaşaması gerektiğidir. 
Kendi hayallerinizi yaşayın ve unut-
mayın toplumumuzun her çeşit insa-
na ve mesleğe ihtiyacı var. Cesaretli 
olanlar hayallerinin peşinden gidebi-
liyorlar. Hayallerinize sahip çıkmanız 
dileğiyle…

ren o adamın hikâyesini anlatır bu 
şarkı da Bob Dylan. Filmdeki karakter, 
ömür boyu hapis cezası aldığında ne 
der hatırlar mısınız? Eşine dönüp der 
ki, ‘Ben çoktan öldüm sevgilim, gö-
mün beni’ İşte bu ifade beni öyle bir 
çarptı ki, ben bunun şarkısını yaptım. 
‘Ben öldüm çoktan sevgilim, göm 
beni’ gece yarısı izlediğim o filmden 
gelen bir ilhamla yazılmıştır. Şarkının 
sözünü yazdığım gibi bestesini de 
yaptım. İşte dediğim gibi, nereden 
ne çıkacağı hiç belli olmaz. Gün gelir; 
bir söz, bir film, bir resim yani her şey 
sizi etkileyebilir. 

Şimdilerde neler dinliyorsunuz?

Gençliğimde sadece rock müzik din-
lerdim. Ancak şimdi, her şeyi dinle-
yebiliyorum. Çünkü zaman içersinde 
hem insan değişiyor hem de beğeni-
leri değişiyor. Ama yine klasiklerden 
vazgeçmiyorum. İlk aklıma gelenler-
de şunlar; Metallica,  Gun’s N Roses, 
Deep Purple, UB40, Pink Floyd, Yusuf 
İslam (Cat Stevens), Bryan Adams, Mi-
riam Makeba, James Blunt, Chris Isa-
ak, Kitaro, James Brown, Barış Manço, 
Cem Karaca, Teoman, Mazhar Alan-
son, Erkin Koray, yeni müzik grupla-
rı…Kulağa hoş gelen tüm melodiler.

Gelecek için neler düşünüyorsu-
nuz? Planlarınız var mı mesela?

Allah sağlık ve huzur versin. İnsan ha-
yal ettiği müddetçe yaşar derler ya, 
hayallerimi de diri tutarak yol alıyo-
rum bu mecrada. Gelecekte ne ola-
cağını bilemediğim için anı yaşamak 
daha faydalı oluyor. Müzikal anlamda, 
gelecek için yeni albüm hazırlığında-
yım. Evime gittiğimde gitarımı eli-
me alırım, çalışırım. Bazen iş çıkışları 
stüdyoya giderim. Beğendiğim şiirler 
var, kendim de yazıyorum. Onların 
üzerine de denemeler yapıyorum. 
Kafamda projeler hazırlıyorum. Me-
sela Yusuf İslam(Cat Stevens)’ın ‘Fat-
her and Son’ şarkısı üzerine bir şeyler 
yapmayı planlıyorum. Ayrıca bir de 
İngilizce albüm yapmak istiyorum. 

İnsan hayal ettiği 
müddetçe yaşar 

derler ya, hayallerimi 
de diri tutarak 

yol alıyorum bu 
mecrada. Gelecekte 

ne olacağını 
bilemediğim için 

anı yaşamak daha 
faydalı oluyor.

İçimizden Biri



31Büyükşehir AilesiMayıs - Haziran 2015 ·



32 Büyükşehir Ailesi Mayıs - Haziran 2015·

Medeniyet

Hiç söylenmemiş sözlerle başlamak, anlat-

mak istiyor insan. Oysa böylesi bir istek bile 

içinde Lalenin duruşuna uymayan bir kibri-

yayı barındırır mı  acaba? Diye sorgularken, 

bir yandan da aklıma bilgece bir söz düşüyor.

Eskilerden, mitolojide bir tanrı ya da kimi-

lerince bir bilge filozof olarak değerlendiri-

len Thot ya da Hermes Trimegistos deyişi ile  

“ Gök altında yeni ve söylenmemiş söz yoktur”.

Emine Nuray AKSOY

Hukuk Müşavirliği

ALEMI DEVRANI 
LALE YA DA 

SILAYA DÖNÜS
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Medeniyet

Evet, belki böyledir bu, her konuda 
bir sözü olmuştur insanlığın kendini 
ve dünyayı anlamak adına.

Ve elbette bir şey daha vardır ki; o da 
her insan ayrı bir âlem olmakla, her 
şey ve her şey yeniden yeniden üre-
tilir farklı anlatımlarıyla. Bu noktada 
bizde tamda zamanına denk düştüğü 
için Laleyi belki bir kez daha buluştur-
mak istedik yazıyla.

 İşte bu ilk kez söylüyormuş iddiasın-
dan sakınarak belki bir şeyleri farklı 
bir açı ve anlatımla hatırlatmak, hatır-
larken de ne yapıp edeceğimizi tek-
rar tekrar düşünmek, sonrada usulün-
ce yola koyulmak adına.

Lâle, soğanlı bir bitki olup, soğanın 
belli bir olgunluğa ulaşmasıyla bit-
kide çiçeklenme görülür. Soğanlı 
bitkilerin toprak üstündeki kısımları, 
büyüme mevsimini tamamladıktan 
sonra sararıp solar. Soğanları ise uzun 
yıllar yaşamaya devam eder.

Lale ile karşılaştığında önce duruşu 
gelir insanın gözünün önüne; sade, 
yalın, vakur ve göğe uzanan kolları ile 
bir derviş edasında dosdoğru hakka 
yönelmiş, kış boyu toprağın altında 
kar suyu ile beslenirken sabırla baha-
rı ve her daim içinde taşıdığı güneşe 
kavuşmayı bekleyen sırat-ı müstakim 
boyuyla. 

Öyle albenili, bağıran bir hâli hiç ol-
maz onun ve rengi parlak, canlı ve 
dolgun taç yaprakları ile sevgilinin 
pürüzsüz duru yüzüdür adeta ve bel-
ki de billurdan bir vazo olup, usulca 
aralayıp baktığınızda orada görece-
ğiniz Hak yolunda yanmış kavrulmuş 
bir dervişin bağrındaki siyah közler-
dir. O dışarıya parıltılı gülümsemesini 
sunarken.

Kırmızı, sarı, pembe, beyaz, Manisa 
Spil Dağı’nın Mavi Laleleri, Hakkâ-
ri- Şemdinli’nin Ağlayan Gelin- Ters 
Laleleri ve adını sayamadığımız daha 
niceleri sadeliğin güzelliği ile donan-
mıştır yalnızca. 

Ve o tanımlanırken, kokusuz bir çi-
çektir denir ya! İnanın bu duyu ya-
nılmamızda bile bir şeyleri hatırlatır 
bize Lale. Bu, birinci sıradaki en güçlü 
duyularımızdan iken zamanla dumu-
ra uğrattığımız koku alma duyumuza 
yeniden sahip çıkmak gerektiğidir 
yalnızca. 

Evet, Lalenin kokusu vardır ve hem 
de çok güçlüdür ama öyle bağırmaz 
dışarıya; belki dönümlerce tarhlarda 
ve tarlalarda ekili iken yoğun bir şe-
kilde; artık kaçınılmaz olarak duyurur 
kendini insanlara. O tüm çiçeklerin 
kokusunu içinde barındıran ve eğilip 
taç yapraklarının arasında oluşmuş 
olan yakut kadehini şükranla kokla-
dığınızda duyacağınız bal kokusudur. 

Eğer balda kokar mıymış denirse; 
evet bal da kokar ve o tüm çiçeklerin 
kokusunu bağrında taşıyan çok özel 
yumuşacık, insanı sakinleştiren, nur-
landıran bir kokudur. 

Peki, insan neden çiçekleri sever diye 
sorsak? Elbette çok geniş bir sorudur 
sevmek, birçok konu başlığını alıp 
sorgulayabilir, sevgiyi birçok açıdan 
tanımlayabilir insan. Hayvanları, mey-
veleri, buğdayları, dağları, taşları vel-
hasıl yaratılmış olan varidatı insanın 
sevmesi için birçok sebep olabilir; bu 
sebeplerin en başında da hizmetine 
sunulmuş olması ve onlardan yarar-
lanmakta oluşu gelir doğal olarak.

Ya peki, çiçeklerin hizmeti nedir İnsa-
nı Kamil’e? İşte onlar tüm çiçekler ve 
özellikle de içinde lale, zambak, gül 
ve evlerde beslediğimiz can dostlar; 
atlar, kediler, köpekler, kuşlar vs. insa-
nın gönül membaını canlandıran ve o 
kaynaktan güzelliğin, iyiliğin, doğru-
luğun çıkmasına vesile olacak, insanı 
insanlaştıran merhameti uyandırırlar. 
Tasavvuf geleneğinde, İnsan-ı Kamil 
yani Efendi, Arap harfleri arasında Elif 
harfi ile remzedilir. Botanik âleminde 
de, tek dallı bir çiçek olması; gövde 
kısmının dimdik olması, soğanının 
dallanmayıp tek bir sap ve bir çiçek 
vermesinden ötürü lâle çiçeği ile Elif 

Lale ile karşılaştığında 
önce duruşu gelir 
insanın gözünün 
önüne; sade, yalın, 
vakur ve göğe uzanan 
kolları ile bir derviş 
edasında dosdoğru 
hakka yönelmiş, kış boyu 
toprağın altında kar suyu 
ile beslenirken sabırla 
baharı ve her daim 
içinde taşıdığı güneşe 
kavuşmayı bekleyen 
sırat-ı müstakim boyuyla. 
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olaylarla bir anılmasını insan içine sin-
diremese de, her durum kendi zıttını 
içinde taşımakla kaim olup, bu dö-
nem de zamanın ruhunu yakalayama-
mak, zevk ve israfa dalmak ve belki 
de kaçınılmaz döngü sonucu kanlı bir 
ayaklanma ile sona erince; lale zevki 
bir süre daha varlığını sürdürmek-
le birlikte üst üste yaşanan savaşlar, 
devletin ve halkın yoksullaşmasına 
yol açan ekonomik krizler sonucu, 
insanlar bu çiçekten de uzaklaşmış; 
bahçe ve lale yetiştiricilerinin sırları 
da unutulup gitmiştir.

Lâlenin Türkler ve Osmanlılar tarafın-
dan bu kadar önemsenmesinin diğer 
bir nedeni ise, güzelliğinin yanında 
ona atfedilen mübarekliğinden, Arap 
harfleri ile yazılan “Allah” lafzı ve “hi-
lal” sözcüğünün aynı harflerden oluş-
masındandır.

“Allah”  ismi, elif, lâm ve he harfleri ile 
yazılmaktadır. Bu harflerin Osmanlıda 
kullanılmış olan ebced hesabı ile sayı 
değeri 66’ya tekabül etmektedir. Lâ-
lenin de, lâm, elif ve he harfleri ile ya-
zılmasında, aynı sayıya ulaşılmaktadır.

Ebcet hesabı, Arap alfabesinde harf-
lere 1’den 1000’e kadar sayısal de-
ğerler verilerek, oluşturulan cümle, 
mısra ya da beyitler içerisinde geçen 
harflerin sayı değerleri ile bir takım 
olaylarda, tarih düşürme, tasavvuf, 
astronomi, astroloji, edebiyat, mimar-
lık gibi alanlarda Osmanlılarda kulla-
nılan bir sistemdir.

Bu, Yaradanın yarattığında tecellisi 
şeklinde ifade edilmektedir. Edebi-
yatımızda, tasavvufta ve İslam inan-
cında Peygamber Efendimiz Hz Mu-
hammed (a.s.) gül ile ve Allah (c.c.) 
, da lâle ile sembolize edilmektedir. 
Lâledeki bu üç harf, aynı şekilde 
“hilâl” kelimesinde de vardır ve yine 
ebcet hesabında 66 sayısına tekabül 
etmektedir. Hilâl yani “ay” Osmanlı 
Devleti’nin amblemidir. Bu nedenle 
kültürümüzde, Allah, lâle ve hilâl ke-
limeleri arasında manevi bir rabıta 
olduğuna inanılmıştır.

Mitolojide lâle çiçeği, Güneş ve bitki 
Tanrısı olan Adonis’in (Tammuz) can 
verdiği sırada akan kanlarıyla sulanan 
toprakta yeşeren bitkidir. Adonis, İb-
ranice “efendi” anlamına gelen Tam-
muz (Türkçe Temmuz) adının Yunanca 
karşılığıdır. 

Anadolu’da lale, 13.yüzyıldan beri 
yaygın bir motif olarak kullanılmış, 
bu dönemde Roma ve Bizans’ın bu 
çiçekle ilgilendiğine dair bulgu yok-
tur. Deme gitsin, bu canım vatanda 
çiçeksiz ev olmuş mu ola? Yalnızca 
başkentlerde, gücün yönetimin mer-
kezinde değil Anadolu’da en ücra 
köşelerde bile her evin bahçesinde, 
çardağında canından bir can gibi 
bakılan, gözetilen, bazen başköşeye 
oturtulup, evin yaşlı atası gibi saygı 
görüp, nesilden nesile aktarılan çi-
çeklerdendir Lale… 

İşte lale Anadolu insanı için böyle bir 
önemi taşırken elbette uzun süre sal-
tanatın ve gücün merkezi olan İstan-
bul’dan söz etmemek olmaz. Saray-
lar ve sultanlarda bu güzelliğe gark 
olup onu gerçekten çok sevmişler 
hatta aşırı derecede ilgilenenler de 
çıkmış içlerinden. İstanbul’un Fethin-
den sonra Fatih Sultan Mehmet’in 
emri ile bahçeler gül, lale, karanfil ve 
nergislerle süslenmiştir. Fatih Sultan 
Mehmet’in çok iyi, ehil bir bahçıvan 
olduğu ve bu işi de çok severek yap-
tığı, boş zamanlarında sarayların avlu-
larında bizzat çalıştığı bilinirmiş. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın devrinde 
de, lâle türleri geliştirilip çoğaltılmış; 
Üçüncü Ahmed dönemi olan Lâle 
devrinde ise özellikle İstanbul’da 
2000’e yakın çeşitte lâle yetiştirilmiş, 
bu dönemde lâleye ilgi zirve noktası-
na ulaşmıştır.

Bir devre de adını veren Lale - ki bu 
ad Meşrutiyetten sonra Yahya Kemal 
Beyatlı tarafından ilk kez o dönemi 
tanımlamak için kullanılmış ve son-
rasında da yaygın bir şekilde tarihsel 
anlatımlar içinde yer almıştır – bunca 
güzel hasletinin yanında can yakan 

harfi arasında bir ilişki kurulabilir.

Bir düşünsek çiçeksiz, ağaçsız, hay-
vansız bir ortamda insan duyguları 
nasıl bir yön alır da, nasıl dallanıp bu-
daklanabilir, nasıl zenginleşir, insan 
neyle çoşar, neye şükreder, ne için 
ağlar ne için üzülür. Beş duyusunun 
iş görmesi ve duyumlarının oluşabil-
mesi için algılanmakta olan tüm ya-
ratılmışları ve onların kaynağına şük-
retmeyi onu yaratılanlarda görmeyi 
insan nasıl öğrenir? 

İşte bu hal üzre, bizler kona göçe yola 
revan olup; uygarlığımızı, gelenekle-
rimizi, çiçeklerimizi laleyi, sümbülü, 
zambağı da ve dahi kefiri de atın ter-
kisinde alıp ta, geçtiği yerlerde onlar-
ca uygarlıklar kurup, kendi gelenek 
ve kültürünü başka kültürlerle karşı-
lıklı alışverişlerle zenginleştirerek gel-
miş konmuşsak canım Anadoluya… 
Ne anılar birikmiştir, ne öyküler vardır 
anlatılası içinde Lalenin de yer aldığı 
Uygarlıklar beşiği Anadolumuzda. 

 Bu Anadolu’da varoluşuna ilişkin 
1965 senesinden küçük bir anımla 
ülkemizdeki Lalelerle ilgili tanıklık 
yapacak olursam; Güneyin bir dağ 
köyünde babaannemin evinin avlu-
sunda mor zambaklardan oluşun bir 
küme zambak ailesi vardı. Her sabah 
gidip onlarla söyleşirken, en gizli 
duygularımı dinleyip, usulca sabır tel-
kin eden zambakları koklayıp severek 
onlardan güç ve umut alırken; çocuk-
luğumun köy evine, komşu evin avlu-
sunda her bahar açan Sarı Laleler ve 
fındık güllerine de belki çiçekleri çok 
sevdiğimden belki de farklı oldukları 
için sanırım, onların lale olduklarını 
bilmeden imrenerek bakardım.

Lale’nin etkilemiş olduğu çok kap-
samlı bir çok kullanım alanında on-
larca konu başlığı için sayfalarca 
yazılabilecek iken biz bu nadide ve 
aynı zamanda sabrın bereketi ve ve-
rimliliği ile dayanıklılığındaki çiçeğin 
yer aldığı en temel konulara da şöyle 
kısaca uzanalım. 
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ve her durum zıttını da karşıtını da 
içinde taşırken, tarihin derinlerinde 
olanları bugünde anlamaya çalışır-
ken bizler çok yönlülüğü, objektifliği 
ne kadar uygulayabiliyoruz? İşte bu 
da dönüşümün, ateşleyici unsurudur.

Hayatta en büyük yol, kendi kendinle 
baş edebildiğin yoldur. Kendi içine 
yaptığın ve seni yücelten tekâmül 
ettiren yol işte belki de senin ışığını 
çevrene yaymana da vesile olacaktır 
veya yansıyan ışıkları toplayarak bir 
ayna vazifesi görüp yansıtmana.

 İşte böyle bir durumda, tarihin için-
de evde olup bitenler çok önemlidir. 
Sen evin içindeki yangının derdine 
düştüğünde çocukların evden uzak-
laştığını, onların ne kadar değerli ve 
önemi olduklarının belki çok sonra-
dan ayırdına varacaksındır.

İşte bizim özdeğerlerimizden lalenin, 
Hollanda serüveni de böylece başla-
mıştır. 

Yoklukla yüzleşen, hiçbir şeyin haki-
katte kendisine ait olmadığını bilir ve 
elindekinin kıymetini daha iyi anlar 
korur, geliştirir. Oysa her şeyi ken-
dinden var sayan Kibriya ile kendisi 
dışındakileri hor görür, bu da çözü-
lüşün üretmememin, paylaşmamanın 
ve çöküşün başlangıcıdır.

Sonra birileri var olmanın kıymetini 
yokluktan yaratarak bilirler, kara par-
çasının denizden çok aşağıda ve bu 
nedenle alçak ülke (Nederland ) de-
nilen yüzölçümünün %40’ı deniz sevi-
yesinin altında olan toprak miktarının 
çok az olması nedeniyle denizden 
dolgu toprakta tahıl ve sebze tarımı 
yaparak dünyayı besledikleri, kend-
lerne konuk gelen lalelerle onları 
geliştirip ıslah ederek yeni türler üre-
terek adeta laleler cennetini kurarak 
hayata tutunmanın yolunu bulurlar.

 Hollanda’nın her yıl Mart sonundan, 
Mayıs sonuna kadar kapıları açık olan 
32 hektar büyüklüğündeki Keuken-
hof Lale Bahçesi, dünya’nın en güzel 

gesi olduğu ifade edilen bir ters lâle 
motifinden, yurdumuzun diğer bir 
ucunda Hakkâri ve Şemdinli’ye uza-
narak sadece burada yetişen, geç-
mişte bu bölgede yaşayan  Asurî’le-
rin, her sabah göbeğinden su yaydığı 
için ‘Ağlayan lâle’ adını verdiği ve bu 
yüzden kutsal saydığı, çiçekleri aşağı 
doğru sarkarak açan, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunca Koru-
ma altına alınmış olan dünyaca meş-
hur ‘Ters LâLe’

Ters Lale deyince Hıristiyanlıktaki Ters 
Lâle’den de kısaca söz etmeden ol-
maz; Hıristiyanlıkta ters lâle Hz. Mer-
yem’i temsil eder ve Ağlayan Gelin 
olarak anılır. Söylenceye göre, Hz. 
Meryem, Hz. İsa çarmıha gerilirken iki 
katre gözyaşı akıtmış ve gözyaşları-
nın toprağa düştüğü yerden bu çiçek 
bitivermiştir. Hazreti İsa’nın çarmıha 
gerilişi sırasında boynunu büktüğü-
ne inanılan ve Hıristiyanlar tarafında 
kutsal sayılan ‘ters lale’, Müslümanlar 
tarafından da hüznün sembolü olarak 
mezarlıklara dikilir.

Avrupalı yazarlar, ilk dönemlerde 
Laleyi tanımadıklarından bir çeşit 
zambak olarak düşünüp buna göre 
isimlendirmeler yapmışlardır. Avru-
paya gidiş tarihi kesin olarak bilin-
memektedir. Avusturya Macaristan 
İmparatorluğu’nun Kanuni Sultan 
Süleyman’ın nezdindeki büyükelçisi 
Ogier Ghislain de Busbec 1554 yılın-
da geldiği İstanbul’dan Avusturya’da 
yaşayan dostu Carolus Clusius’a lale 
soğanları gönderdiği sanılmakta-
dır. Sonrasında Hollanda’ya giderek 
Leiden Üniversitesinde göreve baş-
layan Clusius; bu ülkelerde laleyi ilk 
yetiştiren, lale endüstrisini kuran kişi 
olarak bilinmekle birlikte, Avrupa’da 
lale merakının daha önce başladığına 
dair kayıtlar da vardır.

Elbette her şey değişir ve dönüşür, 
hiçbir şey olduğu gibi durmaz. Bu eş-
yalar için de böyledir insanlar içinde, 
toplumlar içinde. Değişim, yaşamın 
olmazsa olmaz dinamiği iken her şey 

 Lâlenin açtığı çiçek, 6 yapraklıdır. 
Allah’ın zati sıfatları 6 tanedir; insan 
6 yönlü bir varlıktır; Kâbe 6 yönlü bir 
geometrik yapıdır; Arapçada velayeti 
sembolize eden ‘Vav’ harfinin ebced 
değeri 6’dır; lalenin ebced değeri 
66’dır; Allah’ın ebced değeri 66’dır. 

Lâle, “sevgilinin, aşığını yaralayan 
gül renkli çehresidir”; lâle Elif’tir, lâle 
Efendi’dir; lâle Hakk cemalidir. 

Mazhar-ı ism-i Celâl olmasa hakkâ 
lâle Bulamazdı bu kadar rütbe-i vâlâ 
lâle 

İzzet Ali Paşa

Edebiyatımızda lâle, pek çok şair ve 
yazara ilham kaynağı olmuştur. Lâleyi, 
şiirlerinde ilk defa Hz. Mevlana Cela-
lettin Rumi kullanmıştır.

“Bize kadehsiz olarak, lâle renkli şa-
rabı sun; sun da, gül, bizim kızarmış 
yüzümüzü görsün, secdeye kapan-
sın.” (13) 

“Mademki, aşk yoluna düştün gidi-
yorsun, eteğini topla; çünkü bu yolun 
toprağı kanla yoğrulmuştur. Görmü-
yor musun? Lâle, gül renkli etekli-
ğiyle gidiyor. Ama topraktan kanlara 
bulanmış olarak bitiyor. Başkaldırıyor. 
Benim canım, o gönüle doğru kanat 
çırpıp gitmede; çünkü o, pek güzel, 
pek neşeli, pek ölçülü gidiyor.” (13) 

Fatih, Kanûni ve Üçüncü Ahmet ile 
daha pek çok padişahın, lâle ile ilgili 
şiir ve sözleri vardır. Şiirlerde, türkü-
lerde, şarkılarda, manilerimizde ve 
çocuklarımızın isimlerinde, el sanatla-
rımızda kullanılan lale; hayatımızın ve 
sanatımızın her alanına tesir etmiştir. 
Taş, metal, ahşap, cam, kumaş, kilim, 
halı, deri, kalem işi, tezhip, ,minyatür, 
ebru gibi geleneksel sanatlarımızda, 
stilize edilerek ya da tabi haliyle, yüz-
lerce farklı şekilde güzide bir yer tut-
muştur lâle.

Lale, Çini sanatında da kullanılmış; 
güzel yurdumuzun bir ucundaki, Edir-
ne Selimiye Camiinde aykırılığın sim-
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Medeniyet

Laleyi de üretim ekonomisi içerisine 
almayalım? Bunun için yalnızca inanç-
lı olup yola çıkmak ve proje üretmek 
gerekiyor sanımca.

Bu konuda hayal bunlar diyenler 
olursa da bilmeliyiz ki; her güzel du-
rum önce bir hayalle başlar derler ya. 
İstanbul’un batı yakasına Çekmece 
Gölü’nün olduğu bölgeye ve Koca 
Mimar Sinan’ın Köprüsü’nün olduğu 
bölgeye çok güzel bir düzenleme ile 
lale Kenti -Lale Köyü artık ne dersek 
adına, bir ad da bulunur en uygunun-
dan. Hele hele o bölgede, Çatalca 
toprağının ekilmek için yalvaran çağ-
rısına kulak verip bereketini insanı-
mızla paylaşmak ve gerçek bir üretim 
şölenine dönüştürmek; lalenin sevgi-
sinden ve birliğinden yola çıkıp İnsa-
nımızı ülkemizin ihtiyacı olan her şeyi 
üretmeye yöneltmek ve böylece en 
önemli sorunlardan olan istihdama 
da çözüm bulmak neden olmasın. 

 Böyle uzun ve derin bir konuda, in-
san söyleyeceklerinin tümünü bir tek 
yazıda toparlamakta zorlanıyor doğ-
rusu ve bir şekilde konuları kısıtlamak 
gerekiyorsa da;

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğünce 
(TAGEM) geliştirilen projeye ile Ül-
kemizin dört bir yanından toplanan 
soğanlı bitkiler ( lale, sümbül, karde-
len) - bence zambak da eklenmeli 
–Yalova da kurulacak Türkiye Geofit-
leri (Doğal Çiçek Soğanı) Bahçesinde 
yeniden canlandırılacak ve böylece 
çiçek soğanları artık Hollanda’dan 
ithal edilmeyerek, ana yurdunda ye-
tiştirilecek ve bu yolla özlediğimiz has 
Anadolu Lalesinin ihracatının yolları 
da doğal olarak geliştirilebilecektir.

Bizde İstanbul’da ve diğer illerimiz-
de neden bir lale köyü yapmayalım? 
Neden diğer temel ürünlerle birlikte 

çiçek parkı. En fazla fotoğrafı çekilen 
mekânlardan biri olması dolayısıyla, 
Hollanda’da İlkbahar’da turistlerin 
gitmek için en çok rağbet ettikleri bir 
ülke olmuş uzun yıllardır

 Ana Yurduna dönüşü de 2005 se-
nesinde İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesinin çalışmaları ile başlayan Lale 
ile ilgili Sayın Başkan Topbaş; 2006 
Nisan ayında Lale Festivaline ilişkin 
açıklama yaparken “ İstanbul’un bu-
gün bir tarihe tanıklık ettiğini” cüm-
lesini söylerken duyduğu heyecanı; 
İstanbullulara o sene ilki düzenlenen 
En Güzel Lale Fotoğrafı yarışması ile 
yaşatmıştı. Bende o yarışmaya bir 
çocuk heyecanı ile ve ektiğim lalenin 
her gün gelişimini izleyerek ve açar-
ken neredeyse saat saat fotoğrafını 
çekerek katılmıştım. Böyle yarışmalar-
da insanda kazanmak umudu bir yer-
de filizlense bile önemli olan o süreci 
yaşamak ve heyecanı duymak idi. 
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Anlatacaktım ölümlerini bir 
sonbahar eşliğinde

Bir kış güneşliğinde

Fakat baktım bu ölüm değil 
diriliştir

Tabiatı aşan bir bildiriştir 

ÖLÜM –Sezai Karakoç

Geçtiğimiz ekim ayında vefat 
eden Mesut Emre Çakır, 1987 
Ordu Ünye doğumlu genç bir 
arkadaşımızdı. Her ölüm erken 
ölümdür diyor ya, Cemal Sü-
reya; gerçekten de gençlerin 
vefatı, insanı başka türlü etkili-
yor. Mesut Emre Çakır’a bizde 
Allahtan rahmet diliyor ve sözü 
Harita Müdürlüğü’nde beraber 
görev yaptığı çalışma arkadaş-
larına bırakıyoruz.

Kasım KARAKOYUN

Biz, Mesut ile üniversite yıllarından 
arkadaşız. İkimiz de, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Harita Mühendisliği’nde 
okuduk. Aslında okulda iken,  o kadar 
da fazla bir samimiyetimiz yoktu. Bü-
yükşehir Belediyesi’nde çalışırken sa-
mimi olduk, biz. Kuruma da beraber 
girdik, zaten. Yani 15 Haziran 2011 ta-
rihinden,  Mesut’un vefatına kadarki 
dönemde bir arada olduk.  İşe girdi-
ğimiz dönemde, kırk beş günlük eği-
tim süresince de samimiyetimiz çok 
arttı.  Bizim arkadaşlığımız, dostluğu-
muz burada ve daha çok da hastalığı 
esnasında evine gidip gelirken arttı. 

Mesut’un karakteri, fıtratı annesi ile 
babasının fıtratına çok benziyor. On-
lar da kibar, hoş insanlar.  Babası 
emekli öğretmen,  annesi ev hanımı, 
kız kardeşi ise öğretmendir.

Hastalığının ilk belirtileri, askerde iken 
ortaya çıkmıştı. Orada bel fıtığı teşhi-
si kondu, Mesut’a. Daha sonra da bir 
ameliyat geçirdi ancak bu operasyon 
faydalı olmadığı gibi sonradan başka 
rahatsızlara da neden oldu.  Uzun bir 
zaman Mesut’un rahatsızlığı anlaşıla-
madı. Mesut, İzmir GATA’da bulundu-
ğu sırada, bir gün koridorda yürürken 
bir doktor albayın dikkatini çekmiş;  
Doktor,  Mesut ile bir hayli de ilgilen-

miş. Daha sonra da MR çekilmesini 
istemiş. İşte Mesut’un hastalığına teş-
his ancak o zaman konulabildi. Son-
ra da zaten kısa bir zaman içersinde,  
Ankara’ya sevk edildi ve orada da bir 
ameliyat daha geçirdi Ardından da 
İstanbul’a geldi ve Çapa Tıp Fakülte-
si’nde kemoterapiye başladı. Askerli-
ği esnasında bir-bir buçuk yıl kadar, 
bu şekilde kemoterapi gördü. İşte, 
Mesut’un tedavi süreci de böylece 
başlamış oldu.

İşe yeniden başladığında düzelmiş-
ti, iyileşmişti. Periyodik kontrollerine 
gidiyordu. Bu kontroller sırasında 
hastalığın başka organlarına da sıçra-
dığını öğrendi.  Ben,  Mesut’un hasta-
lığı  süresince 15 - 20 günde bir evine 
giderek onu  görüyordum. Bu ziya-
retlerden sonra ailesiyle samimiyetim 
daha da arttı.

 Ziyaretlerimde hep şunu gördüm; 
Mesut, hiçbir zaman halinden şikâ-
yetçi olmadı. Amcam da aynı hastalık-
tan muzdarip olduğu için ben kanser 
sürecini iyi biliyorum. Gerçekten de, 
çok zor bir durum.  Fakat Mesut, has-
talığını kabullenmiş ve derdi veren 
dermanı da verir düşüncesiyle hep 
mütevekkil bir halde idi.

Mesut, genç yaşta olmasına rağmen 
çok olgun bir insandı. Eski insanların 
terbiyesine sahipti. Bunu sadece ben 

Bir 
Dostun 
Ardından...
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Zeliha BAYRAM

Mesut işe başladıktan kısa bir süre 
sonra,  ben doğum iznine ayrıldım. 
Benden sonra da o, askere gitmiş. 
Döndüğümüzde karşılaştık. O,  bana 
hemen ‘Hoş geldiniz, nasılsınız?’ diye-
rek halimi hatırımı sordu. Bebek için 
tebrik etti. Benim hatırlamakta zor-
landığım bu kardeşimiz, bizi kolayca 
hatırlamıştı. Bu efendi, saygılı gencin 
davranışı beni düşündürdü. Ben de 
öyle bir kanaat uyandı ki her insana 
ayrı ayrı kıymet veren biriydi O.

değil, onu tanıyan herkes söylüyor.  
Herkesin sırdaşı olan bir arkadaştı. 

Evleneceğim dönemde Mesut, bana 
dedi ki: ‘Benim birikmiş biraz param 
var. İstersen bu parayı, sana vereyim.  
Zaten ben, şimdi bu parayı kullana-
mıyorum. Sen, sonra ödersin bana’ 
demişti. Mesut vermek konusunda, 
gerçekten de çok eli açık, çok cömert 
bir insandı. Mesela eğitimlerimiz es-
nasında dışarıda bir yere gittiğimizde 
de,  hemen ben ödeyeyim diye teklif 
ederdi. Mesut samimi, naif, kibar ve 
kimseyi kırmamaya çalışan, iyi kalpli 
bir arkadaştı. Benim tanıdığım Ordu-
lular, hep iyi insanlardı ama Mesut bu 
iyilerin de en iyisiydi.

Hasan GÜL

Mesut ile aynı müdürlükte çalışıyor-
duk. Aynı zamanda masa arkadaşıy-
dık da. Canım sıkıldığında, hep ona 
takılırdım ben. Fakat Mesut, bana hiç 
kızmazdı. Kızmak bir yana,  şakaları-
ma da gayet  keyifli cevaplar verirdi.  

İnce espriler yaparak benimle başa 
çıkardı. Onun bir kulaklığı vardı. Ben 
sürekli olarak, kulağında iken o ku-
laklığı çekerdim. Bir gün, ona dedim 
ki ‘Kulaklığı ver, ben kullanacağım’                                                                                                                                    
Baktım ertesi gün, bana da bir ku-
laklık almış, getirmiş. Al, bu kulaklık 
senin olsun” deyiverdi. Güzel bir in-
sandı gerçekten de.

 

Barış UYSAL 

Mesut’un çok sevildiğini biliyorduk 
ama cenazede buna yeniden şahit ol-
duk.  Üniversite arkadaşlarının çoğu 
Ordu’da ki cenazesine katıldı. Mesut, 
kitap okumayı da çok severdi.  İyi bir 
okuyucuydu, yayın dünyasını da takip 
ederdi. Bir kitabı da bende kaldı. Ki-
tabın ismi ‘Erken Kaybedenler’ Onun 
vefatından sonra bu kitap, daha da 
manidar geldi bana. 
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Rabbin kulları olmak. Bizi anlamsız-
lıktan, yalnızlıktan kurtaracak bu bağ-
lanmaydı. Bu sözler aynı zamanda 
eşitliğin, insan haklarının en güzel 
tarifiydi. Hangi “izm” ya da ideoloji 
1400 yıl öncesinin karanlık çağla-
rında bu tanımı yapmıştı? Yine aynı 
konuşmasında devam etmişti. “Aza-
sı kesik siyahî bir köle, başınıza amir 
olarak tayin edilse, sizi Allah’ın kitabı 
ile idare ederse, onu dinleyiniz ve ita-
at ediniz.” Bu sözlerinizden de, dine 
sadakatin önemini anlıyorum, sami-
miyetle yalnızca Allah’a kulluk edene 
itaati emrediyordu. Hakikat yolunun 
Allahın dini olduğunu, mutlak itaatin 
ancak O’na olması gerektiğini öğreti-
yordu. Bir yönetim dersi de alıyorduk 
buradan. Başka bir konuşmasında “işi 
ehline verin” diyerek, bize dünyalık 
işlerde bilginin önemini, adalet ve 
hakkaniyeti öğretiyordu. Bir başka 
sözünüzde de “İlim müslümanın yitik 
malıdır,  nerede görse alsın” buyur-
dunuz. Böylece, faydalı olan her şeyi 
bilmeyi ve öğrenmeyi emretti. 

Bir gün yanınıza bir genç geldi Ya 
Resulallah. Zina için kendisine izin 
verilmesini, çünkü tahammül ede-
mediğini söyledi. Sahabelerden kimi, 
bu konuşmayı terbiyesizce bulmuş, 
kimisi onu tutup çekerek susturma-
ya çalışmış, kimi de suratına bir tokat 
vurmak isteyecek kadar kızmıştı. Ama 
bütün bu olumsuz davranışların karşı-
sında, sadece şanı yüce Nebi, şefkat 
peygamberi ve merhamet abidesi, 

olamaz” diyerek Müslüman olmuştu. 
Genelde hüzünlü dururdu, hafif bir 
tebessümle gülümserdi. “Tebessüm 
sadakadır” buyururdu, bu bir müs-
lümanın aldığı ilk iletişim dersiydi.  
Yumuşak bir sesle ve kısa cümlelerle 
konuşur, muhatabına tüm bedeniyle 
bakar, ellerini karşıdaki çekmeden 
çekmez, misafirine mutlaka ikram-
da bulunurdu. Sıradan işler yapardı. 
Mesela, bir gün arkadaşlarına testiyle 
su dağıtıyordu. Onunla tanışmak için 
arayan birisi, onun oturanlara hizmet 
ettiğini gördüğünde, buna inanama-
mıştı. Küçücük kabilelerin bile reisle-
ri büyük bir gösterişle yaşarken, bu 
sıradanlık, bu sadelik gerçek olabilir 
miydi? Tekrar soruyor, cevap ise aynı. 
“işte şurada, su dağıtan o zat.” Bir 
peygamber miydi, tek sözüne canını 
vermeye hazır olanlara hizmet eden? 
Ümmetim dediği inananlara bu kadar 
yakın olan, onlarla iç içe, yalın ve basit 
yaşayan? Hasır üzerinde yatan, gece 
ve gündüz ibadet ile meşgul olduğu 
gibi dünyasının da hakkını veren. 

Hem Allah’ın özel yarattığı bir varlık, 
hem bir kul hem sıradan hayat yaşa-
yan bir insan, nasıl olurdu Ya Resulal-
lah? “Üstünlük takvadadır (Allahtan 
korkmak ve emirlerine uymak)” bu-
yurdu. “Arabın Arap olmayana, Arap 
olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü 
yoktur Rabbimiz bir, hepimiz Âdem’in 
çocuklarıyız. Adem ise topraktandır.” 
diyordu Veda Hutbesinde. Varlığın 
tanımını bir cümlede yapmıştı. Aynı 

Varlığın sahibi, kâinat sarayını yarat-
mış, zeminini ve tavanını süslemiş, içi-
ni güzel ve şaşırtıcı şeylerle donatmış 
ve biz misafirlerine bunları göster-
mek için sarayına kabul etmişti. Elbet-
te her şeyi yaratan (yoktan var eden, 
hiçbir şeyden esinlenerek ya da kop-
ya ederek değil, ilk ve orijinal yapan) 
bu güzelliklerin anlaşılmasını isterdi. 
Her yerde görünen sanat eserleri-
nin başıboş, anlamsız ve değersiz 
görülüp, ustasız zannedilmesine razı 
olmazdı. Kim eserinin sahipsiz görül-
mesine, ustasının tanınmayıp, başka-
ları tarafından çalınmasına tahammül 
edebilirdi ki? Yapan eserini tanıtmak, 
onun hakkında konuşmak ister, karşı-
sında şanına yaraşır, onu en iyi anla-
yacak bir muhatap arardı. Sarayımızın 
sultanı da içimizden en mükemmel 
olanlarla konuşarak, kendi sırlarını 
az da olsa bizlere açtı. Fermanlarını 
önce seçilmiş elçilerine, oradan da 
bizlere ulaştırdı.  Bununla, hem ken-
dini tanıttırdı, hem arzu ve isteklerini 
bildirdi, hem de ebedi bir saadetin 
yolunda çalışmanın yolunu gösterdi. 

İnsanlığın sahip olduğu erdemlerin 
kaynağı olan peygamberlerin so-
nuncusu, en özel, en örnek ve bütün 
güzel özellikleri kendisinde toplayanı 
ise, hiç şüphesiz Muhammed A.S.M. 
idi. Onu tanımak için, hayalen Saadet 
Asrına, Arap Yarımadasına gidip, hal 
ve sözlerini takip edelim. Güzel ve 
nurani bir yüze sahipti. Onu ilk kez 
gören birisi “vallahi bu yüzde yalan 

Rukiye KUL

İstanbul Şehircilik Atölyesi 
Müdürlüğü

Postmodern Zamanlarda 
Peygamberle Dertlesmek

Deneme
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dan, internetten dağıtıyor. Bizler de 
alıp, mutlu mesut yaşayıp gidiyoruz 
Ya Resulallah. Sonra koltuklarımız-
da konforun tadını çıkarıyoruz. Ucuz 
ve kolay olanı severek tercih ediyor, 
daha çok tüketmek, daha çok mutlu-
luktur diyoruz. 

Birileri bizim için okuyor, araştırıyor 
ve gereken kadarını üretiyor. Piyasayı 
devamlı yeni şeylerle dolduruyorlar. 
Kitaplar, filmler, giysiler, teknolojik 
aletler, arabalar ve düşünceler; kısa-
cası insana hitap edebilir her şey üre-
tiliyor ve kullanıcılara pazarlanıyor. 
“Bu yıl moda bu”, “herkes bunu alıyor, 
siz hâlâ almadınız mı?” diyorlar, zaval-
lı bizler elimizdekini eskitemeden ye-
nisinin peşinde koşmaya başlıyoruz. 
Ev, iş, araba, kaliteli beslenme, biraz 
kilo problemi, diyet, spor, çocukla-
rın geleceği, hastalıklar hep bunları 
konuşuyoruz. Vasat hayatlar sürüyor, 
istemeyerek ölüme gidiyoruz. Bu dü-
zende bir türlü tam olarak mutlu da 
olamıyoruz, “kalplerin ancak Allah’ı 
zikirle tatmin olduğunu” unutuyoruz. 
Ölümden sonrasını ise ya düşünmü-
yor ya da kendimize çok uzak görü-
yoruz. “Bir hoş(ama boş) sada bırakıp 
gitmek, en büyük hedefimiz oluyor. 

İnsanoğlunu; doğup, büyüyen, yiyen, 
içen, tüketen, sonunda ölüme yenik 
düşen bir bedenden ibaret görüyo-
ruz Ya Resulallah. Beden görünen 
yüz ise, hemen arkasında (aslında iç 
içe mi demeliyim) kalp, ruh, latifeler 
(ince duygular), akıl ve sırlarla dolu 
bir bütün olduğumuzu göremiyoruz? 
Kendimizi bedensel dürtülerimizin 
(acıkmak, istemek, öfke vb…) ötesin-
de görüp, senin öğrettiğin gibi ba-
kıp, yolcusu olduğumuz şu handaki 
her şeyin birer işaret, birer sembol 
olduğunu anlayamıyoruz. İdrakimizi 
düşünerek, okuyarak en çokta senin 
getirdiğin Kur’an’la meşgul olarak 
derinleştiremiyor, hayata iman gö-
züyle bakamıyoruz. Kâinat, adeta bir 
müze şeklinde anlaşılmayı bekleyen 
eserlerle dolu iken, heykelleri birer 
taş, resimleri de boya ve kâğıt ola-

münevver. (Peygamber bir bakışıyla, 
cahil bir çöl adamını aydın bir bilge-
ye dönüştürür.) 

Eğer mizan istersen: İslâmdan evvel 
Ömer, İslâmdan sonra Ömer. Birbiriy-
le kıyası: bir çekirdek, bir şecer.  (Eğer 
ölçü / örnek istersen, Hz. Ömer’in 
müslüman olmadan önceki haliyle 
sonrasına bak. Aralarındaki fark, bir 
ağaçla çekirdek kadar büyüktür.)

Def’aten verdi semer, o nazar-ı Ahme-
dî, o himmet-i Peygamber. (Birdenbi-
re netice verdi peygamberin bir bakı-
şı ve yardımı.)

Cezîretü’l Arabda, fahm olmuş fıtrat-
ları kalb etti elmaslara, birden bire 
serâser, (Arap Yarımadasında tabi-
atları kömür olmuş kimseleri, bütün 
halleriyle birer elmasa dönüştürdü.)

Barut gibi ahlâkı parlattırdı, oldular 
birer nur-u münevver.” (Barut gibi yı-
kıcı olan ahlaklar, birer parlak nurlu 
aydınlık oldular.)

Bugün, adına postmodern denilen, 
insanın gelenek ve kültürüne değer 
verdiğini söyleyip, modern felsefe-
nin devamı olan, global düşüncenin 
etkisinden kurtulamayan, yerel fark-
lılıkların egemen kültür tarafından 
yok edildiği zamanlarda yaşıyoruz 
Ya Resulallah. Bütün dünya aynı şey-
leri düşünüyor, seviyor ve yaşıyoruz. 
Artık meselelere kafa yoramayacak 
kadar da meşgul ve yorgunuz. Varlı-
ğımıza dair bütün düşüncemiz, hayatı 
en kaliteli şekilde tüketmekten ibaret. 
Zaten, bizim yerimize düşünen, haya-
ta anlam biçen, önümüze “Hangi ide-
olojiyi alırdınız? Falan “izm”, filan fel-
sefe diyen akıl hocalarımız pek çok. 
Bize uygun bol seçenek sunuyorlar. 
Hatta hiç düşünmek istemeyenler için 
bile, onları yormayacak, “Ye, sev, dua 
et” seçeneği bile var, tek yapmamız 
gereken bize uygun kutucuğu tıkla-
mak. Bizim için gerekli bilgiyi tüketi-
me en uygun hale getirip, hap olarak 
hazırlıyorlar. Modern şifacılar, bunları 
uygun dozlar halinde televizyonlar-

susabilirdi. O genci dinledi, sonra da 
yanına çağırıp, dizlerinin dibine oturt-
tu. Buraya kadar olan tavrıyla, zaten 
genç adamı büyülemişti, ona şöyle 
sordu. “Böyle bir şeyin senin annen-
le yapılmasını ister miydin? Senin bir 
kızın olsaydı, ona böyle bir şey yapıl-
masını ister miydin? Ya halanla veya 
teyzenle? Ya da kız kardeşinle bir baş-
kasının zina yapmasını ister miydin?” 
Genç adam her defasında “Hayır, Ya 
Resulallah, istemezdim” cevabını ver-
di. Duanızla bir daha hiç zina yapma-
dı bu genç. Empati yaparak konuş-
manın en doğru yöntem olduğunu 
biliyordunuz. Ayıplamadınız, kusur 
bulucu değildiniz, “Zorlaştırmayınız, 
kolaylaştırınız” derdiniz. “Merhamet 
etmeyene, merhamet olunmaz” bu-
yurmuştunuz. Sevgi ve şefkatiniz öyle 
genişti ki, ömrünüz acıyarak, öğrete-
rek, insanlığın en güzel derslerini ve-
rerek geçti. İnsan psikolojisine uyma-
yan hiçbir davranışınız olmadı. Çünkü 
sizi bizzat Allah terbiye etmişti.

Bir gün mescidde sohbetinizde bir 
bedevi kalkıp bir kenara idrarını yap-
mıştı. Öfkelenen sahabeyi durdurdu, 
“Bırakın işini bitirsin” dedi. Sonra, 
“Gidin bir kova su getirip idrarın üze-
rine dökün; su, o pisliği alıp götürür, 
orası da temizlenir.” diyerek, bedevîyi 
yanınıza çağırdınız. Dizlerinin dibine 
oturtup, gayet yumuşak bir lisanla, 
mescidin fonksiyonunu ona şöyle an-
lattı: “İdrar ve pislik cinsinden şeyler 
bu mescitlere yakışmaz. Bu yerler, 
ancak Allah’ı anmak, namaz kılmak 
ve Kur’an okumak için yapılmıştır.” 
Bunun üzerine adam, yaptığı hatayı 
anlayarak, mahcubiyetle, “bilmiyor-
dum Ya Resulallah” dedi. Medeniye-
tin ulaşmadığı, en sığ yerlerde kalmış 
insanlara bile, en uygun ve etkili dille 
konuşmayı bilmiş, en katı kalpleri bile 
o yüce gönlüyle fethetmişti.

Büyük üstat Bediüzzaman ne güzel 
ifade etmişti o en güzel rehberi.

“Bir nazar-ı peygamber, birden bire 
kalb eder, Bir bedevî câhil, bir ârif-i 

Deneme
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yaşattığımız, bize ait olan, biricik ve 
dokunulmaz olan ego (ben) putları-
mız vardı. Yani herkes birer tanrıydı, 
sadece daha güçlüler, daha zekiler ya 
da onlar kadar iyi olamayanlar diye 
ayrılmıştık. İnsan tanrılar, ilahi dinleri 
şekilsel ibadetlere indirgemiş, eskit-
miş, yol göstericilikten uzak, tarihsel 
birer inanç olarak görüyordu. Sadece 
sevgiden bahseden, affedici, bu dün-
ya mutluluğuna hizmet eden bir din 
kabul edilebilirdi. Ötelerden haber 
veren bir peygamber ve onun mü-
cadelesi, bugüne hitap etmez, genel 
hayatın içinde genel bir bilgi olarak 
kalırdı.

Ya Resulallah, bugün seni, çok eşli 
ve savaşçı bir peygamber, getirdiğin 
dini ise şiddetle anılır hâle getirdiler. 
Hakikati okuyup, araştırmaz olduk. 
Doğrular, yanlışların bağıran sesleri 
arasında fark edilmez oldu. Ne mut-
lu, senin her yaptığında hikmetler 
olduğunu görebilenlere. Tanımak 
ve anlamak için çaba gösterenlere. 
Yolundan ayrılmadan dosdoğru iler-
leyenlere. Senin, âlemlere ancak bir 
rahmet, şefkat ve merhamet vesilesi 
olarak gönderildiğini anlayanlara. 
Sabit fikirlerinden arınıp, söz, fiil ve 
hallerinizdeki sırları çözebilenlere. 
Hayatına seni model alanlara… 

geri kafalı insanlarla savaşıp onları 
yeniyor, zararlı insanları öldürüyor, 
zararsız gördüklerimizi şişmanlatıyor, 
banka hesaplarımızı katlıyor ve daha 
neler neler yapıyorduk. İşte, insan 
tanrılar(!) böyle komik, aslında trajik 
şeylerle hayatlarını dolduruyordu. So-
nunda ise, bu hırsla bilemediği bir yere 
doğru hızla gidiyor, çok sevdiği dünya-
sını bırakmak zorunda kalıyordu. 

Bu kısır döngü neden bitmiyordu? 
Birileri, (gücü elinde tutan -ki günü-
müzde sermaye ve çevresidir-) kendi 
doğrularını mutlak görüp (ki bu doğ-
rular onların menfaatlerine uyan şey-
lerden başkası değildir), başkalarının 
doğrularına izin vermiyordu. Kendi 
doğrusunu tek doğru olarak gören, 
bir yaratıcıyı ve onun kanunlarını tanı-
mayan evrenin askerleri(!) ise, dünya-
yı kurtarılacak yanlışlar ülkesi, herkesi 
de eğitilmesi gereken zavallı cahiller 
olarak görüyordu. Kalabalıkları, ken-
dilerine inandırmak ise, sadece tek-
nik bir meseleydi.

Ah insanın aklı, duyguları! Kendi ken-
dini bile aldatan akıl, kendini dünyaya 
merkez yapmıştı. Artık görünen hey-
kel şeklindeki putlar(tapınılan şey) 
değil, daha sofistike (karmaşık) olan, 
bir bakışta görünemeyen, içimizde 

rak görüyoruz. Bazen bu manzaraları 
beğenmeyip, hayattan bunalıyor(inti-
harlar bu boşluk duygusundan değil 
midir?) ya da değiştiremeyeceğimiz 
bu düzende, madem ziyaret süresi 
de kısadır, (maalesef(!) insan ömrü or-
talama 60 yıldır.) mecburi bir görevi 
bitirmeye çalışır gibi yaşıyoruz. 

Kâinat müzesinin heykellerinden 
oyuncaklar (evler, arabalar, yemekler, 
içecekler, hatta çocuklar…)yapıyor, 
onlarla oyalanıyor, resimleri seyredip, 
eğlenceli, korkunç, kötü, iyi, zekice, 
aptalca gibi isimler takıyor ama ar-
kasındaki mesajları okuyamıyoruz. 
Kendimizi evrenin merkezi görüyor, 
senin sünnetin olan kuralların değe-
rini ve gerekliliğini fark edemiyoruz 
ya Resulallah. Çünkü bizler, doğuştan 
“Temiz kalpli-iyi bir insan, bir o kadar 
da becerikli ve akıllı olduğumuza o 
kadar inanıyoruz ki, ne yazık ki senin 
terbiyene ihtiyaç duymuyoruz. En az 
herkes kadar iyi olduğumuzdan emin 
yaşıyor, adı ego olan tanrılarımızı(ka-
rar verici) kendi ellerimizle yapıyoruz. 
Gökteki tanrı sadece bu müzeyi yap-
mışsa, yeryüzündeki her şeye de biz-
ler karar vermek istiyorduk. Bizler her 
şeyi başarıyorduk, bilim de ilerliyor, 
gökdelenler dikiyor, yıkılmaz ülkeler 
yapıyor, bunlarla dünyayı yönetiyor, 

Deneme

(Bu yazı için Bediüzzaman’ın Risale-i Nur 

Külliyatından faydalanılmıştır.)
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Tarih

1.Dünya Savaşı sırasında 3 Kasım’da Çanak-

kale’ye yapılan fiili saldırıdan iki gün sonra 

İngilizler Şattülarap Nehri ağzında bulunan 

Fav Yarımadası’na bir çıkarmada bulundu. 

Karaya çıkan İngiliz birlikleri önlerindeki 

zayıf Osmanlı birliklerini yenerek 21 Kasım 

1914 günü Basata’yı ve 9 Aralık 1914’te de 

Kurna’yı ele geçirdiler.

İsmail BİLGİN

Kütüphaneler Müdürlüğü

KUT’ÜL AMARE 
ZAFERI
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Tarih

İngiliz Birlikleri Basra yönünde iler-
lemeye başladı. Ancak Seyhan yöre-
sinde Osmanlı birliklerinin mukave-
meti ile karşılaştı. Üstün İngiliz gücü 
karşısında tutunamayınca birlikler 
Katüzzeyn mevkisine çekildi. O sırada 
Basra’yı savunmakta olan Irak ve Ha-
valisi Komutanı Cavit Paşa Basra’dan 
vazgeçmek zorunda kaldı. Dicle ve Fı-
rat nehirlerinin birleştiği Kurna’ya çe-
kildi. İngilizler Basra’yı 23 Aralık 1914 
tarihinde ele geçirdi. 

Bu hızla ilerlemenin baş sebeplerin-
den en önemli nedeni; Irak Havali-
sinde Osmanlı Devleti’nin yürüttüğü 
seferberlik yeterli düzeyde değildi. 
Pek çok eksiği vardı. Ayrıca mevcut 
askerlerin geneli yeterli askeri eğitim 
görmemişti.   

İngiliz General Towsend 6. Hint Tü-
meni komutanı olarak atandı. 1915 
yılının başlarında Basra’ya gönderil-
di. İngilizler için çok önemli bir deniz 
üssü olan Basra’nın güvenliği donan-
ma için elzemdi. Çünkü denizden 

le’de sarsılan prestijini korumak için 
Irak Cephesi’nde ilerlemeyi hedefli-
yordu. İlk önceleri Basra’nın güvenli-
ğini sağlamak olan harekât daha son-
ra hedef Bağdat olarak değiştirildi. 
General 6. Hint ordusuyla birlikte ha-
rekete ve 24 Temmuz 1915 tarihinde 
ilerleyişe geçti. 

Bu arada Enver Paşa’ya yakınlıkları ve 
bağlılıkları ile bilinen subaylar Tokat-
lıyan Otelinde toplandı ve Osmancık 
Taburu’nu kurdular. Taburun komu-
tanlığına Üsküdarlı Binbaşı Cemil Bey 
getirildi. Taburun subay ve eratı genel-
likle İzmit ile Rumeli kökenli olup çete 
ve cephe savaşları konusunda dene-
yimli idi. Tabur tamamen gönüllülük 
esasına dayanıyordu. Başlıca subay-
ları; Binbaşı Ali Bey(Çetinkaya), Yüz-
başı Halil Efendi(Türkmen), Üsteğmen 
Nazilli Fuat, Üsteğmen Fahri, Teğmen 
Mehmet Ali(Fetgeri), Yedek Subay 
Hamza Osman, Üsteğmen Emirganlı 
Şevket ve Doktor Yüzbaşı Sinoplu Sa-
fer bey idi. Bu subaylar aynı zamanda 
Teşkilat- Mahsusa’nın elamanıydı.

Bu hızla ilerlemenin 
baş sebeplerinden  
en önemli nedeni; 

Irak Havalisinde 
Osmanlı Devleti’nin 

yürüttüğü seferberlik 
yeterli düzeyde 

değildi. Pek çok eksiği 
vardı. Ayrıca mevcut 

askerlerin geneli 
yeterli askeri eğitim 

görmemişti. 

kolayca malzeme, cephane ve asker 
nakli yapabiliyorlardı. General John 
Nixon Towsend’e kuzey doğru ilerle-
mesi emredildi. Hedef Fırat ve Dicle 
nehirlerinin yukarı kısımlarıydı. 

Londra Hükümeti özellikle Çanakka-

Süleyman Askeri Bey, Osmancık Ta-

buru’nun yanına İtfaiye Alayı’nı da 

aldı. 28 Kasım 1914 tarihinde İstan-

bul’dan ayrıldı. 2 Ocak 1915 günü 

Cavit Paşa Irak ve havalisi Komutan-

lığını Süleyman Askeri Beye devretti. 
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General Alymer komutasındaki birlik-
ler Towsend’a ulaşmak için çabalasa 
da bu çabaları sonuçsuz kaldı. 6 Ocak 
1916 günü yapılan muharebede Aly-
mer 4.000 askerini kaybetti. General 
geri çekilmek zorunda kaldı. Bu ara-
da orduyu geri çeken Nurettin Bey, 
Goltz Paşa tarafından 10 Ocak 1916 
tarihinde görevinden alındı yerine Al-
bay Halil Bey getirildi. 19.1. 1916’da 
1. Felahiye Muharebesi yapıldı.

Mart ayına dek Kut’ül Amare civarın-
da muharebeler sürüp gitti. Bu arada 
İngilizler kurulan Osmanlı çemberini 
kırmak için yarma harekâtında bulun-
dular. Sabis bölgesinde Ali İhsan (Sa-
bis) Beyin komutasındaki birlikler İn-
gilizlere göz açtırmadı. 10 Mart 1916 
günü zor durumda kalan birliklere 
“teslim ol” çağrısı yapılsa da Towsend 
bu çağrıya olumlu cevap vermedi. 
Bu arada şehirde kıtlık başlamıştı. 
Uçaklar ile havadan yapılan yardım 
yeterli olmadığı gibi Osmanlı Birlik-
leri uçakları düşürmeye başlayınca 
bundan vazgeçildi. Nehirden yardım 
gönderebilmek için “Julnar” adlı ha-
fif bir vapur gönderildi. Ancak bu da 
Osmanlı birlikleri tarafından ele ge-
çirildi. Vapurun adı da “Kendigelen” 
olarak değiştirildi. İngilizler 6 Nisan 
1916’da büyük bir yarma harekâtına 
teşebbüs ettiler. II. Felâhiye Muhare-
besi olarak da bilinen bu harekâtta 
Çanakkale Cephesi’nde de bulun-
muş olan 9. Tümen 9. Bölük Komu-
tanı Fındıklılı Mehmet Muzaffer şehit 
düştü. Can vermeden önce bir zarfın 
üzerine kendi kanıyla üç defa “bölük 
intikamı alsın” diye yazdı. 

Bu arada İngilizlerin yiyecekleri tü-
kenmek üzereydi. Hatta Towsend, 
Hintli ulemadan atların kesilip yiye-
bileceğine dair fetva aldı ve 1.100 atı 
kestirerek askerine dağıttı ama bu da 
yeterli olmadı. Yaptığı yarma harekâtı 
püskürtüldü. 9 Nisan 1916 günü 
Towsend’e Albay Halil Bey teslim ol 
çağrısını yineledi. General bu çağrıya 

20 Ocak 1915 tarihinde Rota Muha-
rebelerinde Süleyman Askeri Bey 
yaralandı. Osmancık Tabur Komutanı 
Binbaşı Cemil Bey, Doktor Safer Bey 
şehit düştü.19 Nisan 1915’te Şuayyi-
be Muharebesi’nde ise Osmanlı Bir-
likleri üstün İngiliz birlikleri karşısında 
ağır bir yenilgiye uğradı. İngilizler 
pek çok Osmanlı askerini tutsak aldı. 
Süleyman Askeri Bey bu yenilgiyi 
kabullenemedi. Yaralı olduğu halde 
intihar etti… Daha sonra Irak ve Hava-
lisi Komutanlığına Albay Nurettin Bey 
getirildi. 

3 Haziran 1915 tarihinde İngilizler 
Kut’ül Amare’yi ele geçirdiler. Bu ele 
geçirme esnasında şehrin durumunu 
İngilizlere bildiren Araplar da kar-
şı tarafa katıldı Temmuz ayında da 
Nasıriye kaybedildi. Bu savaşta Os-
manlı’nın yanında yer alan Müntefek 
aşireti kadınları Osmanlı askerleri ile 
beraber savaşırken 40 şehit verdiler. 
Kut’ül Amare’yi alarak büyük moral 
kazanan 6. Hint Tümen’i yürüyüşüne 
devam etti.28 Eylül 1915’te yapılan II. 
Kut’ül Amera Muharebesi’ni General 
Towsend kazandı. 1 Kasım 1915’te 
Kut’ül Amare’den ayrıldı. 20 Kasım’da 
Selman-ı Pak’a(Ctepsion) vardılar. 
Burada Nurettin Bey komutasındaki 
birlikler tarafından 22 Kasım 1915’te 
durduruldular. İngilizler 1/3 mevcut-
larını kaybettiler. 23 Kasım 1915 günü 
Türk Birlikleri ilerlemek için harekete 
geçti. Bu arada Erzurum’da bulunan 
Enver Paşa’nın amcası Albay Halil Bey 
de Irak Cephesi’ni takviye için 9 Ekim 
1915’te cepheye hareket etti. 

General Towsend Dicle Nehri’nin su-
ları düşmeye başlayınca Aziziye’de 
durmak zorunda kaldı. Burada iaşesiz 
ve takviyesiz olarak bir süre bekle-
yen Towsend 3 Aralık 1915 tarihinde 
Kut’ül Amare’ye geldi. Kendisine yar-
dıma gelecek kuvvetleri beklemeye 
başladı. 7 Aralık 1915’te Osmanlı 
birlikleri ilerlemeye devam ederek 
Kut’ül Amare’yi kuşatmaya başladılar. 

İngilizler 6 Nisan 
1916’da büyük bir 

yarma harekâtına 
teşebbüs ettiler. II. 

Felâhiye Muharebesi 
olarak da bilinen bu 
harekâtta Çanakkale 
Cephesi’nde de bu-

lunmuş olan 9. Tümen 
9. Bölük Komutanı 
Fındıklılı Mehmet 

Muzaffer şehit düştü. 
Can vermeden önce 

bir zarfın üzerine 
kendi kanıyla üç defa 

“bölük intikamı alsın” 
diye yazdı. 

Tarih
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edilmedi. Halil Bey; Biz baltacı değil 
süngücü orduyuz diye yanıt verdi. 
Alınan esirlerden 228’i subay 2245’i 
er olmak üzere İngiliz idi. Diğerleri 
Müslüman Hintli ve Mecusi Hintliy-
di…” 

Albay Halil Bey daha sonra 29 Nisan 

1916 tarihini Kut Bayramı olarak ilan 

etti. General oldu…

Daha sonra Enver Paşa birlikleri İran 

üzerine yönlendirdi. Bu İngilizler için 

bulunmaz bir fırsattı. 7.5 ayda kuvvet-

lerini beş kat artırarak Kut’ül Amare 

üzerine yürüdüler. Şehri ele geçirip 

bu kez İmam Gazali’nin mezarının da 

bulunduğu Bağdat’ı aldılar. Amaç-

ları zengin petrol sahalarını kontrol 

etmekti. Musul’a doğru ilerlediler. 

Ancak Musul’u ele geçiremediler. 

Mondros Mütarekesi sayesinde bura-

ya girebildiler…

Binbaşı Nazmi(Solak) Bey komuta-
sındaki 3. Piyade Alayı milli marşlar 
söyleyerek Kut’ül Amare kasabasına 
girdiler, 14.30’da yanlarında getir-
dikleri Türk Bayrağını diktiler. Bu mu-
harebelerde Osmanlı Birliklerinden 
özellikle 51. ve 52. Tümenlerin büyük 
kahramanlığı görülmüştür.

General Towsend İngiliz birliklerin 
elindeki topları imha etti. 5 general, 
481 subay ve 13.300 er ile teslim 
oldu. Esir edilen ve öldürülenler ile 
toplam kayıpları 40.000’ne ulaşıyor-
du. Osmanlı birliklerinin de 300 su-
bay ve 10.000 kaybı vardı.

3. Piyade Alayı’ndan Üsteğmen Şük-
rü Efendi(General Şükrü Kanatlı) 27 
Nisan’da günlüğüne şunları yazmıştı:

“İngilizler 13.300 tüfek, 42 top ve 
1 milyon İngiliz lirasını bize bırakıp 
Kut’u terk etmelerine izin verme-
mizi teklif ettiler. Bu teklifleri kabul 

“Türkler muharebe sahasında daima 
iyi ve necip insanlardır. Fakat ben 
teslim olmayı düşünmüyorum.” diye 
cevap verdi. 22 Nisan’da tekrar bü-
yük bir yarma harekâtı yapan birlikler 
5.000 kişi ile hücuma geçtiler. Ancak 
3.000 ölü vererek geri çekildiler. Ku-
şatmayı yarmaya çalışan İngilizler Ha-
lil Beye rüşvet teklifinde bulundular. 
Kuşatmayı kaldırmasını istediler. An-
cak bu teklif reddedildi. Towsend 29 
Nisan 1916 tarihinde teslim olmaya 
karar verdi. Son mesajını İngiliz Avru-
pa Kuvvetleri Karargâhına gönderdi:

“Kut’taki muhafızlarımızı almak üzere 
bir Türk alayı yaklaşmaktadır. Hem 
kalenin hem de şehrin üzerine be-
yaz bayrağı çektim. Taburlar saat 
13.00’de Şumran yakınındaki kampa 
girmeye başlıyorlar. Biz telsizi yavaş-
ça imha ediyoruz ki bu iş yapılma-
ya değer. Kut’tan bütün gemiler ve 
istasyonlara elveda ve hepinize iyi 
şanslar… 29 Nisan 1916 saat 13.35.”

Tarih
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Gezi

Karadeniz bölgesini,  bu yaşıma kadar gör-

memenin heyecanıyla çıktım yola. Kafam 

dinlediğim hikâyeler, insan tipleri, doğal 

güzelliklerle dolu… Sanırım biraz geç kal-

dım, bu güzelliği görmeye gezmeye ama 

sonuçta gezmeye başlayınca da, ayak bas-

madık yer de bırakmadım kendi adıma :)

Karadeniz insanı, benim için gerçekten de 

fazlasıyla ilgili ve sürprizliydiler! 

Seda DUMAN

Yazı İşleri Müdürlüğü

KARADENIZ 
YOLLARINDA
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Gezi

Gezimizin ilk durağı 
Samsun şehri idi.

Samsun gezimize, eski tütün fabrika-
sından başladık. Belediye bu alanı, 
çok güzel bir şekilde restore ettirip 
alışveriş merkezi ve eğlence mekânı 
haline dönüştürmüş. Bence, bu konu-
da çok da isabetli davranmış.

Anlatılanlara bakılırsa; daha evvel-
den burası atıl durumda bırakılmış 
bir mekânmış. Aşağıda gördüğünüz 
resimde, Batı Park’da bulunan Ama-
zon Heykeli yer alıyor. Tarihin eski za-
manlarında, bu bölgede Amazonlar 
denilen savaşçı kadınların yaşadığı 
düşünülüyor. Amazonların, kayıp şeh-
rinin bulunması içinde Samsun’da bir 
çalışma başlatılmış. O nedenle bu 
anıt, simgesel bir anıt olmuş Samsun 
için. Amazon Heykelinin hemen kar-
şısında, ise Samsun Belediyesi tara-
fından inşa edilen dev aslan heykeli 
bulunuyor. 

Bu devasa heykelin içine girilip gezi-
lebiliyor. Hatta dişlerinin olduğu yere 
kadar çıkmak da mümkün. Ancak bi-
zim orada bulunduğumuz günlerde, 
tamir çalışmaları yapıldığından maa-
lesef biz içeri giremedik. Fakat dışarı-
dan görebildiğimiz kadarıyla bile çok 
ilginç bir yapı olduğu hemen anlaşı-
lıyordu.

Batı Parkın tam karşısında ise Amisos 
Tepesi yer alıyor. Amisos Tepesi’ne 
giderseniz, nefis pidelerinin mutlaka 
tadına bakın, derim. Samsun’a gelip 
de, meşhur pidesi yenilmeden olmaz 
deniyor; biz kendi adımıza bu tav-
siyeyi, çok önemsedik ve hemen de 
uyguladık. 

Amisos Tepesi’ne yaklaşık olarak 2,5 
dakikada, teleferikle çıkabiliyorsunuz. 
Tepenin etrafında, tahta ayaklarla sa-
bitlenmiş bir yol bulunmakta; bu alan 
insana çok güzel bir şehir manzarası 
sunuyor. Bu tepeyi akşam saatlerine 
doğru çıkmanızda büyük fayda var; 
çünkü bu şekilde manzarayı hem 
gündüz hem de gece izleme olanağı-
nız olacaktır.

Samsun’un daha batı yakasında bu-
lunan Atakum, şehir merkezine göre 
çok daha düzenli bir yerleşim yeri. 
Atakum’da yeni yapılaşmalar da mev-
cut, ancak şehrin tatil ve deniz sefası 
yapılacak yeri de işte tam da burası. 
Upuzun bir sahili var ama bence fazla 
boş ve sakin. Oturup çay içebilece-
ğiniz, bir yer bulmak ise çok zor bu 
sahilde.

Tekkeköy’de Candal Alabalık Tesisi’n-
de yemeğimizi yedik. Ben, şefin tavsi-
yesi üzerine alabalık yedim ama size 
pek tavsiye etmem. Çünkü balıkta, 
çok bariz şekilde yanık tadı aldım. Siz 
siz olun, kendi sesinizi dinleyin ben-
ce. Şehrin biraz dışında, ordu yolu 
üzerinde bulunan bu tesis, hafta son-
ları piknik yapmak için de ideal bir 
yer. Burada ayrıca, atlara binme fırsatı 
da bulabilirsiniz. 

Akşam üzeri yemekten sonra, sema-
verde çay keyfi yapabileceğiniz ve 
ikram olarak da size çekirdek sunan 
Meşe Tesisleri, Samsun’un en keyifli 
yerlerinden birisi. Akşamları kalabalık 
olmasına rağmen, ailecek gidilip hoş 
sohbetler edebileceğiniz bir mekân, 
burası.

Meşe Tesisleri

Samsun denince, ilk olarak akla Ban-
dırma Vapuru gelir. 18 Mayıs 1919 
günü saat, 12 civarında Sinop limanına 
girmiş, Mustafa Kemal. Daha sonra da 
Sinop’ a çıkıp oradan da kara yoluyla 
Samsun’ a gitmeyi düşünmüş. Böyle-
ce, kendilerini takip eden savaş ge-
misinden de kurtulmuş olacaklarmış. 

Fakat kara yolcuğunun, yol şartları 
nedeniyle deniz yolculuğundan daha 
çetin olacağı anlaşılınca; bu fikirden 
de vazgeçilmiş ve vapurla yolculu-
ğa devam kararı alınmış. Derken, bu 
vapur 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü 
sabah 08:15 de Samsun’ a demir at-
mış. Bandırma Vapuru, 19 Mayıs 1919 
tarihinde Atatürk ve Silah Arkadaşla-
rını Samsun’a getirdikten sonra da 
yeniden posta hizmetlerine devam 
etmiştir.

Bandırma Vapuru’nun içi

Samsuna gelip de pide dışında yeme-
miz gereken, diğer meşhur yemek ise 
çakallı menemeniymiş. İyi ki de yemi-
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Biz burayı öyle çok sevdik ki hatta iler-
de yerleşme planları bile yaptık.

Bir sonraki rotamız Trabzon…

Geceyi Ordu’ da geçirip sabah er-
kenden bu güzel otelin bahçesinde, 
kahvaltımızı yaptıktan sonra yeniden 
yollara düşüyoruz Ordu -Trabzon ara-
sı arabayla yaklaşık 2 saat sürüyor. Yol 
üzerindeki SAGRA fabrika mağazası-
na uğramayı ihmal etmeyin, yanınıza 
tatlı bir yolluk alırsınız böylece. Fi-
yatları aslında çok uygun olmasa da, 
sonuçta çikolata bu! Çikolataya kim 
hayır diyebiliyor ki?

Trabzon’daki Atatürk Köşkü’de bu-
raya gelinip de mutlaka görülmesi 

gereken yerlerden. Sanırım Karade-
niz’de ilk defa bu şehre girince biraz 
şaşkınlık geçirdim. Çünkü eminim ev 
sahipleri mutludur ama yamaçlara 
yapılmış yüksek binalar benim biraz 
canımı sıktı, açıkcası. Yemyeşil doğayı 
bozmuş bu binalar çünkü.

Atatürk Köşkü:

Atatürk Köşkü, Kostantin Kabayanidis 
tarafından 1890 yılında yazlık olarak 
yaptırılmıştır. Mustafa Kemal, 1924’de 
Trabzon’u ilk kez onurlandırdığında 
bu gün Trabzon Müzesi olarak dü-
zenlenen konakta ağırlanmış, Trab-
zon’dan oluşturulan bir heyet Anka-
ra’ya giderek köşkün tapusunu ve 
anahtarını da Atatürk’e teslim etmiş. 
Biz ordayken, köşkte yurt içi ve yurt 
dışından pek çok turist bulunuyordu. 

restoranında ağırlıyorlar bizi. Bura-
nın manzarasından ayrılmak zor ama 
daha iyi bir manzaranın haberini aldı-
ğımız için fazla da yerleşmeden kalkı-
yoruz. İstikamet BOZTEPE!

Üç farklı zamanda BOZTE-
PE 

Size tavsiyem, Boztepe’ye ak-
şam saatlerine doğru çıkmanız. 
Böylece hem gündüz, hem de 

gece halini görme şansı bulabi-
lirsiniz. Gelelim Boztepe’ye çık-

ma hikâyemize…

Boztepe’ye teleferik veya araçla çık-
ma imkânı var. Biz teleferiği denedik. 
Yükseklik korkusu olan ben ve arka-
daşımın eşi biraz zor zamanlar geçir-
sek de; neticede 5 TL’ye toplamda 7 
dakika süren bizce bayağı uzun dik 
bir yokuşu tırmanmış olduk.. Deği-

şik bir deneyimdi benim için. Size de 
oraya kadar gitmişken teleferiğe bin-
menizi tavsiye ederim. 

Ordu’nun sahilinde, düzenli yürüyüş 
yapılabilmesi için parkurlar mevcut. 

şiz, gerçekten de nefis bir tadı vardı, 
bu yemeğin. Ankara yolu üzerinde, 
yol kenarlarında pek çok kahvaltıcı 
bulunuyor. Bunlardan en meşhuru da 
Kelin Yeri. Menemen ile bal- tereyağ-
dan oluşan sade bir menüleri var, bu 
mekânın. Ancak buradaki kahvaltının 
tadını, anlatmama inanın, kelimeler 
yetersiz kalır. Tek kelimeyle nefis bir 
kahvaltısı var. Kelin Yeri gerçekten de, 
ününü hak eden bir yer. Yerini bul-
mak, biraz meşakkatli olsa da, pes et-
meyip, bu güzel mekânı arayıp bulun 
derim ben…

Samsun’dan ayrılıp Ordu yolunu 
tuttuk. Karadeniz sahil şeridinde se-
yahat ederken, yol boyunca denizi 
izleyebilmek çok keyifli idi. Ordu’ya 
girmeden Ünye’den geçiyoruz. Bir an 
için kendimizi Karadeniz’de değil de; 
Ege ya da Akdeniz’de bir kasabadan 
geçiyor sanıyoruz. Bu bölgenin, sahili 
çok hareketli ve müthiş bir doğal gü-
zelliği var. Denizi de pırıl pırıl.

Nihayet Ordu’ya varıyoruz. Büyükşe-
hir olmayı çoktan hak etmiş bir şe-
hir burası bence. Ordu’da İkizevler 
Otel’ine yerleşiyoruz. Otelimiz, sahil 
boyunda Yazarlar Evi’nin hemen yanı 
başında. Fiyatı makul ve kalitesi de ol-
dukça iyi, küçük bir butik otel.

Otelimize yerleşip biraz dinlendikten 
sonra soluğu hemen yemek yiyece-
ğimiz mekânda alıyoruz. Samsunlu 
arkadaşlarımız, bölgenin güzel bir 

SAMSUN’DA ŞUNLARI YAPMADAN 
DÖNMEYİN

Sokak Simidi almayı unutmayın,

Amisos’dan şehir manzarasını izleyin,

Bafra pidesi ve menemenlerinin 
mutlaka tadına bakın...

Gezi
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Sabah erken saatlerde, yola çıkmamı-
za rağmen ya 12:30 sularında vardık 
Artvin’e. Merkezden Şavşat, yaklaşık 
1,5 saat kadar daha sürüyor. Hele 
ki oradan da, köyümüze 2,5 saatlik 
yolun sürdüğünü öğrenince gözüm 
korkmadı değil. Sonuçta, yemyeşil bir 
bölgeye ulaştık. Zirvelerinde de hâlâ 
kar ve sis vardı. 

Artvin’de dayımızın köy evinde kal-
dık. Yazın en sıcak ayları ama biz ha-
len soba yakmaya devam ediyoruz. 
Gece ile gündüz, arasında bayağı bir 
sıcaklık var. Geceleri yorganla yatı-
yorsunuz fakat gündüz saatlerinde 
de güneşin yakıcılığını hissediyorsu-
nuz. Güneşin batmaya yakın olduğu 
vakitlerde, sobanın başında toplanıp 
ısınmaya çalışıyoruz Günde, sadece 
bir defa ilçeye araç geliyor. Ama bu 
araçlar da, bizlerin alışkın olduğu gibi 
sadece insan taşıyan minibüsler de 
değiller. Köylüler, topluca ilçeye inip 
alışverişlerini yaptıktan sonra belirle-
nen bir saatte toplanıp geri dönüyor-

lar. İlk gördüğümde, bu durum çok 
enteresan gelmişti bana. Sizin de yo-
lunuz buralara düşerse, köye dönüş 
yolunda aracı durdurup yolda alış ve-
riş yapmaya başlayanları görürseniz, 
hiç şaşırmayın. Bazen, bu yüzden bü-
tün minibüs yolcularının sadece bir 
kişiyi beklediği bile olabiliyor.

Karadeniz yollarında, aldığım notlar, 
işte böyle. Eminim daha da anlatıla-
cak çok şey vardır. Fakat inanın, insan 
gördüğü manzaralar karşısında han-
gi birini yazacağını bilemiyor. Bence 
herkes bir an evvel, Karadeniz’i gidip 
görmeli ve doyasıya yaşamalı… 

mış ve ilk kilisenin temelini de atmış-
lar. Sümela Manastırı’na 15 TL ücretle 
giriliyor. Fakat burada da yine bir ha-
yal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar güzel 
ve tarihi bir eser ancak bu kadar tahrif 
edilir; bunu da bir kez daha anlamış 
oldum. Manastırın her yer yanı yazı-
larla bozulmuş maalesef…

Sümela Manastırı’ndan sonra din-
lenmek ve yemek yemek için, Kara-
deniz’in meşhur Hamsiköy’üne uğ-
ruyoruz. Hamsiköy’e gelip de nefis 
köftesiyle sütlaçını yemeden olmaz-
dı! Sütlaç hakikaten, adının hakkını 
veriyor. Sütünden midir, pirincinden 
midir, suyundan mıdır nedir, bilmiyo-
rum. Ama onu bir kere yedikten son-
ra, o ana kadar yediğiniz bütün sütlü 
tatlılar çok anlamsız kalıyor! 

Trabzon gezimiz bittikten sonraki, yeni 
şehrimiz Rize’ye akşam üstü ulaştığı-
mız için pek gezme fırsatımız olama-
dı ama aracın içinden görebildiğimiz 
kadarıyla Trabzon’a kıyasla çok daha 
güzel bir memleket. Bir kere daha 
yeşil, daha düzenli ve sakin bir şehir. 
Ertesi günkü durağımız Artvin’e gide-
cek otobüsümüzün kalkış saati 07.30 
olduğu için erkenden uyuyup sabah 
zorlu bir yola çıkacağımızı öğrendim 
ki zaten öyle de oldu. Çünkü Artvin’e 
gitmek gerçekten de yürek istermiş.

Sümela Manastırı:

Atatürk Köşkü’nden ayrıldıktan sonra, 
Trabzon’un başka bir güzelliği Sü-
mela Manastırı’na geçiyoruz.Yaklaşık 
35-40 dakikalık bir yolculuk yapıyor 
ancak öyle yeşil ve sakin bir atmosfer 
var ki etrafda; bu vakti fark etmiyorsu-
nuz bile…

Sizce de büyüleyici değil mi?

Sümela Manastırı’nın hikâyesini duy-
mayanınız yoktur. Fakat ben yine şöy-
le bir özetleyeyim hikâyeyi; Atinalı 
Barnabas ile Sophronios adlı iki keşiş 
aynı rüyayı görmüşler. İsa’nın öğren-
cilerinden Aziz Luka’ın yaptığı üç Pa-
nagia ikonundan, Meryem’in bebek 
İsa’yı kollarında tuttuğu ikonun bu-
lunduğu yer olarak Sümela’nın yerini 
görmüşler. Bunun üzerine birbirle-
rinden habersiz olarak deniz yoluyla 
Trabzon’a gelmiş, orada karşılaşıp 
gördükleri rüyaları birbirlerine anlat-

Yolunuz buralara düşerse 
sakın Akçaabat köfte ve 

Hamsiköy sütlacını yemeden 
dönmeyin, olur mu?

Gezi
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INSANIN KENDINI 
BILMESI

Hasan KÖKMEN

Boğaziçi İmar Müdürlüğü

Bir canlı varlığın insan sıfatını kazan-
masının belli kriterleri vardır hepiniz 
bilirsiniz. Düşünmek, hissetmek, sev-
mek, sevilmek vb. gibi... İnsan ola-
bilmenin en büyük erdemlerinden 
biriside kendini bilmek ve müteva-
zılıği kaybetmemekten geçiyor diye 
düşünüyorum, işte tam da bu nok-
tada. Edebiyat tarihimizde şiirleriyle 
ve felsefesiyle ayrı bir yerde bulunan, 
büyük halk ozanımız Yunus Emre’nin 
bizlere bırakmış olduğu o kadar gü-
zel eserlerinin arasından, bir dörtlüğü 
vardır ki aklıma geldi; sizinle de pay-
laşmak istedim. O asırları aşıp, günü-
müze kadar gelen ve insanlık devam 
ettikçe de hatırlardan asla silinmeye-
cek o dörtlükte, asırlar ötesine şöyle 
sesleniyor o büyük ozan:

‘‘İlim ilim bilmektir. 
İlim kendin bilmektir. 
Sen kendini bilmezsen. 
Ya nice okumaktır.’’

 İnsani değerleri üst düzeylere taşı-
mak, saygınlık kazanmak için çok faz-
la okumak, anlamak, öğrenmek mut-
laka çok önemli; kimse bunu inkâr 
edemez günümüzde. Ama insan ol-

manın ölçütü, hiçbir zaman çok faz-
la ilim tahsil etmekten geçmemiştir 
manevi alemlerde. Ne kadar okumuş 
olsanız da, eğer insani değerlerinizi 
kaybetmişseniz, yani mütevazı de-
ğilseniz, kibriniz Kaf Dağını aşmışsa, 
kendinizi herkesten üstün görüyor-
sanız, hülasa bilmiyorsanız kendinizi; 
hiç bir ehemmiyet taşımıyorsunuzdur 
benim ve benim gibi düşünenlerin 
nazarında… İnsanları hep dış görü-
nüşe göre değerlendiren, yargısız 
infaz eden, insanlıktan yoksun, inanç 
değerlerini tozlu raflara kaldırmışlara 
naçizane tavsiyem; empati yapmayı 
iyi öğrenmeleri ve insanları tanıma-
dan asla önyargıyla hareket etme-
meleri yönünde olacaktır. Mağrur 
olmadan, mütevazi olalım ki; haya-
tımızda ki her şey daha güzel olsun. 
Bizler kendimizi bilir ve hayatımızın 
her safhasında mütevazı olmayı başa-
rabilirsek hayat daha yaşanılır bir hal 
alacaktır hem bizim hem de çevre-
mizdeki herkes için. Kendini bilmez, 
tek düşüncesi maddi çıkarlar olan in-
sanlar her zaman çıkacaktır karşımıza, 
bundan kaçış yok elbette. Lakin biz o 
insanlardan gelen kötülüklere kötü-

lükle değil, iyilikle mukabele etmeye 
çalışalım elimizden geldiğince. Eğer 
elimizden geleni yaptığımız halde yi-
nede içinden çıkılmaz bir hal alıyorsa; 
işlerimiz, çalışmalarımız, ikili diyalog-
larımız işte o zaman yapılacak en iyi 
şey; her halimizi, her ahvalimizi, giz-
liyi ve aşikârı her şeyi bilen ve gören 
Yüce Yaradan’ın varlığını unutmadan, 
O’na havale etmek meramımızı. Bize 
hep böyle öğretilmiştir. Elimizden ge-
leni yapıp, çalışıp, çabalayıp, gayret 
etmek, sonrasını ise havale etmek en 
Yüce Makama…

 14 asır öncesinden gelen o ilahi me-
sajlara kulak vermeliyiz bugün her 
zamankinden çok daha fazla ve haya-
tımızın her alanında da tatbik etmeye 
çalışmalıyız. Bunu yapmalıyız ki; ger-
çek manada kendimizi bilme erdemi-
ne ulaşmaya muvaffak olabilelim diye 
düşünüyorum. Ayrıca dillerimize pe-
lesenk yapmaya çalışmalıyız bence; 
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri-
nin şu kısa, fakat mana itibariyle güzel 
ötesi cümlesini:

‘‘Mevlam görelim neyler, neylerse gü-
zel eyler’’

Deneme
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TOPLANIN EY ÇOCUKLAR,
KAÇIN BU SEHIRLERDEN!

ve seyrettiği sürece var olacağına inandırdığı 
birer köleye çeviren ekran canavarlarından ka-
çın, kurtarın kendinizi.  Kutsal olandan sadece 
tüketilebilir olduğu müddetçe alan, mitoloji-
den, hazdan, doyumsuzluktan azgınca yiyerek 
beslenen o canavarlar ki, tek şehirde değil; 
ıslak, yapışkan kollarının uzandığı her yerdeler. 
Televizyonda, telefonda ve tablette, yolda izde 
evde, dedik ya her yerde ve dahi gökyüzünde! 
Hava gibi, su gibi de lazım artık insanoğluna. 
Ekranların aydınlattığı bir dünya değil güneş 
varmış bir zamanlar, sümbül adında bir çiçek, 
haziranda yasemin, alttan alta mesaj veren 
müzikler değil, güzel melodiler varmış, hakiki 
insan sesi ve türlü türlü çalgılar. Geçmiş çağlar-
da, insan varmış, dokunmatik olmayan gerçek 
bir varlık. Damarlarındaki kan sahiden akan, 
duyan ve hisseden, ekrana bakan ve uyuşan 
değil. İşte hızla geri sayıyor tüm dijital saatler, 
ne kadar kaldı böyle anlatmaya? 

Ah çocuklar ah kaçın, kurtarın kendinizi bu çağın 
canavarlarından. Ne zor işiniz çocuklar, ne zor 
bu çağın çocuğu olmak… Hayır, ne rahatsınız 
diye söylenen kim varsa, o görünür rahatlığın al-
tındaki dikenli, acıtıcı ıstırabı göremeyen bir kör. 
Hangi devirde vardı bu kadar temiz ve masum 
görünüşlü uyuşturucu, yeni sürümlü çeldirici, 
son model yoldan çıkarıcı, her gün türlü maske 
takan yedi yüz yetmiş yedi başlı canavar? 

Çocuklar ah çocuklar… Acizliğimizin yükünü 
de kaçın kurtarın kendinizi deyip sizin boynu-
nuza atıyoruz, kapat şunu, yeter artık diyerek. 
Biz bütün sınavları mükemmelen geçtik çünkü, 
dünyada olduğu gibi ahirette de köşklerimiz 
hazır, çok basit yani, sizden de geçmenizi isti-
yoruz, okul içi ve dışı sınavlardan. İşiniz kolay, 
çoktan seçmeli zaten şıklar, bir de bunca rahat-
lık içinde doğru seçeneği bulup işaretleyecek-
siniz, o kadarcık.  Hem bayramlarınız bile var, 
şenlikleriniz, gece gündüz kutlanan. 

Omuzları küçük ama yükleri ağır ah bu ça-
ğın çocukları… Yaprak testler, kalın sınavlara 
hazırlık kitapları, ölçme ve değerlendirmeler 
arasında ve her konuşmada altı mutlaka çi-
zilmesi gereken size sunulan bunca imkânlar 
içinde, fizikî ve ruhî, hiçbir sıkıntı yaşamadan 
büyümenizi istiyoruz. Daha ne olduğu tam an-
laşılamayan, her gün değişen, dönüşen salgın 
hastalıklı teknoloji canavarlarına şimdiden kar-
şı koymanızı, direnmenizi, onlara tam bir irade 

kudretiyle hükmetmenizi istiyoruz. İnterneti, akıllı 
telefonları, salondaki ve mutfaktaki televizyonları, 
inç inç tabletleri; lacivert takım elbiseli, ciddi ve 
gözlüklü, saçları taranmış, tırnakları kesilmiş vazi-
yette, büyüklerin perişan halini görmeden, “ama 
siz de…” demeden düzgün ve akıllıca kullanmanız 
gerektiğini söylüyoruz. Ne ki vaaza ayarlı sesimiz 
ulaşmıyor çocuklarımıza, konuşup duruyoruz. 

Kaçın kurtulun demek faydasız elbette, hele akıllı 
evlerde otururken kimsenin bir yere gideceği yok 
çünkü. Yaşıyoruz ve imtihan devam ediyor. Servis 
saatleri var, toplantılar var, ödenecek faturalar, dol-
durulması gereken depolar ve kredi kartı limitleri 
var. Kaçıp gitmeler, köleliğe son vermeler hayal 
tabi ki, hepsi hayal. Hiç duyulmayan ama yakarak 
içe akan bir ağıt niyetine okuyun o vakit bu satır-
ları. 

Saat altıda yorgun argın işten eve gelen annenin, 
biri gözlerini bilgisayara dikmiş strateji oyununda 
başka ülkelerden rakiplerini yenmeye çalışan, diğe-
ri tablette işaret parmağıyla dinazorlarını besleyen, 
öteki bakışlarını televizyon ekranına kilitlemiş ço-
cuklarını görünce yaktığı ağıt, içinde kopan sessiz 
feryat, acziyet ve yılgınlık hali hâsılı. Zorlukla verilen 
nefes. Tekrarlanan melodiler ve uyuşan zihinler. Tü-
ket ve seyret, seyret ve tüket. Uyu, tüket ve seyret. 

Hep birlikte yuvarlanıyoruz bu girdapta. Varoluşun 
en kıymetli hazinesini, hakikati arıyoruz, bulduğu-
muz anlarda o kayan yıldıza tutunup anlatmaya 
çalışıyoruz sadece çocuklarımıza değil, sesimizin 
ulaşabildiği herkese, bu karmaşanın içinde. Zarar-
sız zannederek elimize aldığımız kutusundan çı-
kan her yeni nesne, her yeni araç, usul, yol,  birden 
alev alıyor, kıtaları saniyenin bilmem kaçta kaçın-
da aşıyor, yangın çıkıyor, büyük bir yangın ve çağ 
yakıyor nihayetinde hepimizi. Çoluk çocuk. Su, 
uzakta. Belki de çok yakında, elimizin altında. Hep 
birlikte hissetmeyen ve düşünmeyen birer köle-
ye dönüşmeden, tam vaktinde “off” düğmesine 
dokunmakta. İyilerimiz, iyi olanlarımız, ha gayret, 
koma, bırakma kendini, diye bağıranlarımız sade-
ce dilek ve dualarla değil aynı zamanda doğruyu 
inşa etmek için bilfiil çalışarak bütün o iç karartıcı 
tahminlerin, karanlık gelecek öngörülerinin başını 
gövdesinden ayırmaya uğraşıyor. Canavarların 
kafalarını tutup, gözlerinin içine bakmadan bo-
yunlarına irade yularını geçirdikten sonra; çevir 
ekranlardan gözlerini, kapılma büyüsüne diyor 
bu canavarı idare ve ıslah etmek zor, çok zor, ama 
imkânsız değil…

Hep birlikte bir ağıt yakmamız gerek. Bağıra ça-
ğıra, yırtarak üzerimizdekileri. Kaybettiklerimizin 
acısını hep diri tutacak, yankılana yankılana ço-
ğalacak ve bütün sahte kahkahaları bastıracak, 
göz aldatıcı makyajları akıtacak bir ağıda ihti-
yacımız var. Bütün şehir çocuklarını kurtaracak, 
akıl ve gönülleri prangalayan ekran esaretine 
son verecek yanık yanık bir ağıt. Öyle bir ağıt ki 
avatarlar, hologramlar, oyunlar, oyuncular, üst 
üste pembe renkli dijital pastalar, çeşit çeşit sa-
nal silahlar silinecek zihinlerden. Sadece incecik 
bir cam üstünde parmağının ucuyla zıplayabil-
diğini sanan beş yaşındaki kızlar ip atlayacaklar 
böylece. Küçük oğlanlar tavuktan korkmayacak, 
tüneğe girip yumurta arayacak. Dizi izlemeyi, 
kimin ne giydiğini önemsemeyi bırakıp uzun 
iplere çamaşır asacak ablalar uçuşan rüzgârda. 
Yeniyetme oğullarımız bir balta alacaklar elle-
rine ve kışlık odunu kıracaklar, tek bir hamley-
le her seferinde, ter içinde kalarak. Ekranların 
önünde bedenlerini uyuşukluktan kurtarmak 
için birer kispet giyecekler sonra, anlamsız, bir 
hiçliğin karanlığındaki dövüş kulüplerinde değil 
serin pınarların gölgesinde güreşecekler, gün 
doğana ya da gün batana kadar, adilane, hilesiz 
hurdasız, kendi kas ve kemiklerinin gücüyle. 

O yüzden toplanın ey çocuklar, kaçın bu şehir-
lerden… Bütün duraklardan, bütün yollardan, 
dar sokaklardan, kutu kutu evlerden, gökyü-
zünün bile reklamla dolduğu bu şehirlerden 
kaçın. Geride bırakın size verdiklerimizi, taksitle 
aldığımız her şeyi.  Kaçın çocuklar, dağlara ka-
çın, uzak göllere, ıssız adalara, kuş uçmaz ker-
van geçmez vahalara kaçın. Bir dağ yamacına, 
keçilerin çıkmadığı otların bitmediği, yarların 
kuşattığı bir dağ yamacına. Suyunuzu temin 
etmek için taşların arasından sızan uzaktaki 
pınara gidin. Derdinizi geniş gönüllü dağlara 
dökün, haberi yerle gök arasında gezen sudan 
sorun. Rüzgârı sadece teninizde hissetmekle, 
kulağınızda duymakla da yetinmeyin oralarda, 
tadına bakın rüzgârın ve öteki kokuların. 

Kaçın çocuklar, bir çift göz bakmaya görsün 
onlara kendine bakanı bu çağda taşa değil, 
hissetmeyen ve düşünmeyen, sadece tükettiği 

Mukadder GEMİCİ

İSKİ Basın Müdürlüğü

Deneme
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Safranbolu Günleri

On İki Öfkeli Adam,  İstanbul Şehir Tiyatroları-

nın bu sezon en fazla beğenilen, en çok sözü 

edilen oyunlarından birisiydi. Amerikalı yazar 

Reginald Rose’un  bu oyunu pek çok kere si-

nema ve televizyona da uyarlandı. Bunlardan 

en önemlisi ise, yönetmen Sydney Lumet’in 

yönettiği  1957 senesine ait uyarlamadır. Bi-

linen sözdür, zevkler ve renkler tartışılmaz 

denir ya; bizde bu düsturdan hareketle On 

İki Öfkeli Adam oyununun, tiyatro ve sinema 

uyarlamasını üç arkadaşımıza yorumlattık.

12

ÖFKELI 

ADAM 

Kâmil ENGİN

Muhammet VURAL

Merve ÇAVUŞOĞULLARI
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Yorum Farkı

Bunaltıcı bir yaz sıcağında, bir 
öğleden sonra ABD’de, New York 
Yüksek Mahkemesi…

Bir jüri odası… Birleştirilmiş iki masa-
nın etrafında, numara sırasına göre 
oturan on iki adam… Her biri değişik 
mesleklerden olan bu kişiler, şehrin 
bir kenar mahallesinde yaşanan bir 
cinayet davasında görev almış jüri 
üyeleridir. Hiç biri ne sanığı ne de 
birbirlerini tanımaktadır. Hepsi uzun 
süren duruşmalar boyunca zanlıyı, 
savcıyı ve şahitleri dinlemiş, sonunda 
karar vermek üzere bir odaya kilitlen-
miştir. 

1957 yılı yapımı “12 Kızgın Adam” fil-
mi, işte bu genel manzarayla başlar. 

Davanın hakimi jüriye büyük bir so-
rumluluk yüklemiştir. Katil zanlısı, on 
sekiz yaşında bir çocuktur. Sustalı bir 
bıçak kullanarak babasını öldürmek-
le itham edilen çocuk, jüri tarafından 
suçlu bulunursa idam edilecek, suç-
suz bulunursa beraat edecektir. Bu-
radaki en önemli nokta, jürinin kararı 
hangi yönde olursa olsun, mutlaka oy 
birliğiyle alınmalıdır. 

Bundan sonra kaba çizgileriyle jüride 
bulunan kişiler tanıtılır. İçlerinde ilk 
defa bir jüride görev alanlar olduğu 
gibi, daha önce çok defa bu işi ya-
panlar da vardır. Biri akşam yapılacak 
beyzbol maçına yetişmek için acele 
eder, biri savcının konuşmasından et-
kilendiğini söyler, biri de konuşmaya 

gerek olmadığını, durumun açık ol-
duğunu belirtir.

Jüri başkanı durumu anlamak için 
oylama yapar. İlk oylamada 12 jüri 
üyesinden 11’i sanığın suçlu oldu-
ğunu bildirir. Sadece sekiz numaralı 
jüri üyesinin kafasında soru işaretleri 
vardır. Ona göre, duruşmada ileri sü-
rülen deliller ikinci derecelidir, bunlar 
kafasında şüpheler uyandırmıştır. Bu 
yüzden olayların yeniden gözden ge-
çirilmesi, en azından bir saat daha ko-
nuşmaları gerektiğini söyler. Böylece 
jüri üyeleri sırayla görüşlerini açıklar. 
Kimi sezgileriyle, kimi savcının, veya 
şahitlerin ifadelerine dayanarak ço-
cuğun suçlu olduğunu, kimi de peşin 
hükümlerinin etkisiyle çocuğun sabı-
kalı geçmişinden ve karanlık çevre-
sinden dolayı zaten cinayet işleyebi-
lecek bir yapıda olduğunu söyler. 

Söz sırası sekiz numaralı üyeye gelin-
ce, olayla ilgili mantıklı şüpheleri ol-
duğunu bildirerek ayrıntılar üzerinde 
durur. Cinayete konu olan bıçağı in-
celemek ister, ardından diğerlerinin 
şaşkın bakışları altında bıçağın bir 
benzerini cebinden çıkarır; sonra ola-
yın gerçekleştiği evin krokisini getir-
tir. Onun bu ilk konuşmasından sonra 
gizli oylama yapılır. Bu defa jüride bir 
kişi daha çocuğun suçsuz olduğu yö-
nünde görüş bildirir. 

Böylece sekiz numaralı jüri üyesi, ilk 
hamlesiyle üyelerin zihninde gedik 
açmayı başarmıştır. Bundan sonra 
diğerlerine karşı çok çetin bir ikna 
mücadelesi içine girer. Suçlu olarak 
itham edilen çocuğun gerçekte suç-
lu olup olmadığını tartışırken, suçun 
doğuşu ve gelişmesine dair tahlillere 
girmez. Ama zaman zaman bir polis 

Kâmil ENGİN

Basın Yayın Müdürlüğü

SINEMA ADALETIN TEMELINI
TARTISIYOR

müfettişi gibi, bahse konu cinayet 
olayının nasıl yapıldığını keşfetmeye 
çalışır. Olayda şüpheli gördüğü du-
rumları dile getirir.   Onun şüpheleri 
ve soruları diğerlerini etkiler. Filmin 
seyirciyi kavrayan bu sürükleyici yapı-
sı içinde ilgi çekici monolog ve diya-
loglar dikkat çeker. Tartışmanın dozu 
zaman zaman yükselir, üç numaralı 
üyenin hırçın tavırlarıyla karşılıklı şid-
det gösterisine dönüşür. Jüride sekiz 
numaralı üyenin en dişli rakipleri üç, 
dört ve on numaralı üyelerdir. Bu ki-
şiler aynı zamanda filmin de eksen 
karakterleridir.

Filmin kahramanları, karakterler gale-
risi denebilecek bir görünüm sergile-
mektedir. Filmin esas kahramanı olan 
sekiz numaralı mimar üye, tartışmayı 
yönetmekte zorlanan jüri başkanı, 
ateşli konuşan, kavgacı üç numaralı 
üye, ciddi görünümlü borsacı, mah-
kemeden çok beyzbol maçını düşü-
nen pazarlamacı, rahat tavırlı reklam-
cı, sanığın yetiştiği benzer bir sosyal 
çevrede doğup büyümüş az konuşan 
dört numaralı üye, sorgulayıcı bir kişi-
liğe sahip saatçi, grubun en yaşlı ama 
en ince detayları hatırlayan temsilcisi, 
onun yanında oturan ve devamlı ba-
ğırarak konuşan garaj sahibi adam … 
farklı gibi karakterler, çağdaş Ame-
rikan toplumunun değişik sosyal ta-
bakalarını temsil eden kişilerdir. Bu 
öfkeli karakterler, bir yandan birbir-
leriyle konuşup tartışırken bir yandan 
da dış etkenlere kapalı, kısıtlanmış bir 
mekân içinde hareket ederler. 

Film büyük oranda bu tek iç mekân-
da geçmesine ve tiyatral özellikler 
taşımasına rağmen, hiçbir zaman bu 
açmaza düşmez. Hatta başından sona 
dek aynı ilgiyle izlenmektedir. Esasen, 
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nuna dayanmaktadır. R. Rose, eseri-
ni sinemaya uyarlamış, ayrıca başrol 
oyuncusu Henry Fonda ile birlikte 
yapımcılığını da üstlenmiştir. O ta-
rihlerde genç, dinamik bir televizyon 
drama rejisörü olan Sidney Lumet, 
bu filmle sinemada ilk yönetmenlik 
sınavını başarıyla vermiştir. Bu film, 
kariyeri boyunca çok sayıda ilgi çekici 
işler yaratan yönetmenin en bilinen 
ve sevilen işlerinden biri olmuştur.

Temelde psikolojik bir dram olan film, 
her toplumda yaşanabilecek sosyal 
bir problemi ele alması bakımından 
büyük ilgi uyandırmıştır. 1957 yılında 
Berlin’de Altın Ayı ödülü almasının 
yanı sıra, birçok uluslararası festival-
de ödül kazanmış, bir yıl sonra Aka-
demi armağanına aday gösterilmiştir. 
Aynı senaryo, 1997 yılında ABD’de 
W. Friedkin’in yönetmenliğinde bu 
kez televizyon filmi olarak yeniden 
çekilmiştir.

kukun doğru yönetimi, iyi bir devletin 
en sağlam temelidir). Yönetmen, Ge-
orge Washington’a ait bu cümlenin 
tamamını değil, bir kısmını çerçeveye 
almıştır. Bu tercihi ise, filmde ele alı-
nan meseleyle doğrudan ilgili ve an-
lamlı bir seçimdir. Öte yandan, olayın 
kahramanı olan çocuk ise, sadece bir 
kere, jürinin dinlenmek için duruşma 
salonundan çıkarken görünür. Bu sı-
rada jüri üyelerinin çocuğa bakışları 
ve çocuğun onlara bakışı görüntüye 
gelir. 

Genelde kısıtlı bir alanda ve ağır bir 
atmosfer içinde geçmesine rağmen 
filmin anlatımına etkileyici bir hava 
hakimdir. Filmin hikâyesi ve eksen ka-
rakterleri, bu değişik hava içinde olu-
şup hayat bulurken seyirci de inandı-
rıcı bir biçimde olayın tanığı olur. 

Film, yazar Reginald Rose’un 1954’te 
yayınlanan aynı adlı televizyon oyu-

bu başarı yönetmen için pek de kolay 
olmayan, hem teknik hem de estetik 
bir ustalık gerektiren bir mizansen 
düzeniyle sağlanmıştır. Diğer yandan 
film kısıtlı mekânın kullanımı, görüntü 
düzeni, kamera açıları ve hareketleri 
bakımından üstün biçimsel özellikler 
taşımaktadır. Sinemanın mizansen, 
aydınlatma, çekim ölçeği, çerçeve-
leme gibi görsel anlatım imkânlarını 
bilinçli ve hakim bir şekilde kullan-
ma becerisi sayesinde yönetmenin 
görsel anlatımı belirgin ve gerçekçi 
biçimde perdeye yansımaktadır. Me-
selâ, filmin ilk görüntülerinde New-
York Yüksek Mahkemesi vardır. Ka-
meranın dikey çevrinmesiyle heybetli 
mahkeme binasının dış cephesinde 
“… inistration of justice is the firmest 
pillar of good” ibaresi okunur. Aslın-
da cümlenin tamamı, “The true ad-
ministration of justice is the firmest 
pillar of good government” dır (Hu-

Yorum Farkı
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Reginald Rose tarafından yazılan, 
sinema ve sahnede klasik olmayı 
başarmış On İki Öfkeli Adam, 1982-
1983 sezonundan sonra Şehir Tiyat-
rolarının 100. Yılında yeniden seyir-
ciyle buluştu.  32 yıl sonra çağdaş 
bir yorumla yeniden sahneye taşınan 
ve Arif Akkaya tarafından yönetilen 
oyunda ayrıca Ahmet Özarslan, Ali 
Gökmen Altuğ, Burteçin Zoga, Enes 
Mazak, Erkan Akkoyunlu, Gün Koper, 
Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, 
Metin Çoban, Nihat Alpteki, Rahmi 
Elhan, Serdar Orçin, Yalçın Avşar rol 
alıyor. İki perde ve 1 saat 50 dakika-
dan müteşekkil oyunda dekor – belki 
oyunun teması gereği-  gibi son de-
rece sadeydi. Hatırlayacağımız üzere 
filmde, yalnızca tek bir odada geç-
mekteydi. Filmin konusunu, kısaca 
anımsayacak olursak; 19 yaşındaki 
bir gencin babasını öldürüp öldür-
mediğine oy birliğiyle karar verecek 

12 kişiden oluşan bir jüri oluşturul-
muştur. İlk başta, bu jüri içerisinden 
yalnızca bir kişi söz konusu gencin 
suçlu olmadığını düşünmekteyken 
gelişen olaylar, göz ardı edilen detay-
lar ve zamanla gencin suçsuz olduğu-
nu beyan eden kişi sayısının artmasıy-
la, olaylar tersine döner. 

Oyunda suç, adalet, ırk, hak, ger-
çeklik gibi kavramlar üzerine dönen 
tartışma ortamında; jüri üyelerinin 
bu kavramlara bakış açılarının sosyal 
statü, meslek, önyargılar, bilinçaltı 
gibi etkenler açısından nasıl farklı-
lık gösterdiği son derece başarılı bir 
şekilde işlenmiş. ‘’Adalet’’i temsil et-
mesi açısından, mekânın oval olarak 
tasarlanması ancak mekânda  ‘’ada-
let’’e önyargı ve bencillikle yaklaşan 
jüri üyelerinin varlığı ile bir ironi mey-
dana getirilmiş. Zamanla gerilimin 
dozunun artması ve tartışmanın daha 
da alevlenmesiyle birlikte, gittikçe fır-
tınaya dönen gökyüzü fonu ise oyunu 
tamamlayıcı nitelikte.

Filmi tekrar hatırlayacak olursak ese-
rin güçlü senaryosu ve seyirciyi saran, 
merak uyandıran konusu, ilginin film 
boyunca canlı kalmasını sağlıyor-

du. Sahneye taşınmış şeklinin beni 
daha da çok içine çekeceğini, gerili-
mi daha yakından hissedeceğimi de 
hesaba katarak ön sıralardan bilet 
aldım. Belki filmi önceden izlemiş ol-
mam, çıtayı yüksek tutmam bendeki 
beklentiyi yükseltmiş ve bu yüzden 
tam olarak aradığımı bulamamış ola-
bilirim. Çünkü filmi izlemeden giden 
kişilerden edindiğim izlenimlere ba-
kacak olursak; onlar açısından sonuç 
son derece tatmin ediciydi. Sahne 
tasarımının başarılı olmasına rağmen 
genel olarak baktığımda oyunun 
bende beklediğim etkiyi yapmadığı-
nı söyleyebilirim.

Sonuç olarak, oyunun dramaturjisi 
başarılı olmasına rağmen tam puan 
vermemizin önüne geçen seyirciyi içi-
ne çekemeyen bir havası var oyunun. 
Ancak Serdar Orçin’in performansına 
da değinmemek olmaz. Enerjisi ve 
aksiyoner kişiliğiyle çok iyi bir iş çıkar-
mış Orçin. Oyunu sürükleyen, canlı 
tutan, başlıca unsurlardan biri de-
sek abartmış olmayız. Ayrıca Ahmet 
Özarslan ve Gün Koper de oyunculu-
ğuyla fark yaratanlardandı. 

Muhammet VURAL

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Yorum Farkı

Adalet ve Önyargının
Dayanılmaz Agırlıgı
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Uzun bir masa… 12 tane boş san-
dalye…

Bir anda içeri bir polis memuru ile 
birlikte bir dolu adam girer; polis me-
muru arkalarından kapıyı kilitler ve 
her biri, bir sandalyeye oturur. 

Ve konuşmaya başlarlar. ‘Benim akşa-
ma maç biletim var. Bir saate kadar, 
bitirmiş oluruz değil mi? ‘Benimde 
Borsa da işim var’ ‘Benim de Banka 
da’ derken ‘Haydi oylama yapalım!’ 
diyen bir ses duyulur.

Suçlu bulanlar, diye sorulur. Başkan 
elleri sayar 1,2,3,4,5,6,7…11 evet 
1 hayır diye bağırınca bütün kafa-
lar olanca hiddetleriyle ‘Hayır’ diyen 
adama doğru çevrilir. 

Merve ÇAVUŞOĞULLARI

Sayıştay Grup Başkanlığı

İşte o noktadan sonra, izleyenler ola-
rak anlarız ki, bu aslında 19 yaşındaki 
şüphelinin suçlu bulunup bulunma-
masına karar verecek jüri üyelerinin, 
kendi hayatlarıyla suçlu arasında em-
pati yaparak karara ulaşma anına giriş 
yaptıkları vakittir.

Günümüzde insanların, ilk görüşte 
hissettiği ya da ön yargılı davranarak, 
dinlemeden değerleme yapmasına 
değinilir bu oyunda. 

İlk girişte, kişiler birbirlerine isimlerini 
ve işlerini söyleseler de o andan itiba-
ren, artık kimse ismiyle birbirine hitap 
etmez; şuçlu çocuk, karşı komşu kadın, 
alt komşu yaşlı amca ve ölen baba’nın 
isimleri ise asla bilinmemektedir.

Film boyunca, olayları, teker teker 
değerlendirdiklerinde gözlerinden 
kaçan ayrıntıları tekrar konuşurken; 
zaman zaman öfkelerini birbirleri 
üzerlerinde denerken düşünürler ve 
seyircileri de düşündürürler.

Oy oranları değişmeye başlar ve so-
nunda şöyle bir sonuç çıkar ortaya.

“
1,2,3,4,5,6,7… 11 “SUÇSUZ” 1 

SUÇLU

“
Suçlu diyen kişiye çevrilir başlar, bu 
sefer de; olay tersine döner ve suç-
suz diyen jüri üyelerinin hepsi suçlu 
diyen jüri üyesinin üzerine gitmeye 
başlar. Kendi oğlu ile yaşadığı prob-
lemlerden yola çıkarak sanık çocuğu 
yargılayan ve bu yüzden suçlu bulan 
jüri üyesi kendi hesaplaşmalarından 
sonra bir karara varır…

Şehir Tiyatroları 100. Yıl kapsamında 
sergilenen ve 1957 ‘de çekilen film-
den uyarlanan ‘On İki Öfkeli Adam’ı 
hayata karşı ön yargı ile yaklaşan her-
kese tavsiye ederim.

Yorum Farkı

12 ÖFKELI ADAM
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Sezgül KARCIOĞLU

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

Gündelik hayat denince, akla ilk olarak kı-
yafetler, yeme içme alışkanlıkları, sokakların 
düzeni gibi konular geliyor. İnceliklerimizi, 
hassasiyetlerimizi kaybettiğimiz bu dönem-
de, geçmişten güzel bir örnek olan Osman-
lı’yı okumak ve anlamaya çalışmak daha 
da önem kazanıyor. Osmanlı Dönemi’nin 
ardından, günümüze değin günlük hayatı-
mızdaki çoğu alışkanlığımız değişti, dönüş-
tü ya da kayboldu gitti. Güzel olanı bir bir 
yitirmeye başlarken, hiçbir şey yapamamak,  

seyircilik kalmak durumu bizi daha da ürkü-
tüyor. O güzel senelerin zihnimizde sadece 
“nostaljik” bir anı olarak, yer alması da ayrı bir 
tehlikedir. Oysa şu anda, sorun olarak gördü-
ğümüz çoğu toplumsal olaya, çözüm bulmuş 
Osmanlı örneği var önümüzde. Bu örnekleri, 
hoş anılar olarak değil de, daha çok bir ders 
ya da nasihat olarak görmekte büyük fayda 
bir vardır. Bu yazıda, Osmanlı’dan kesitler su-
narak ile gündelik hayatı okumaya ve anlat-
maya çalıştık.

OSMANLI’DA 
GÜNDELIK 

HAYAT

Araştırma
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Araştırma

    Meslekler

Yıllar içersinde birçok meslek dalı, 
mekân, zaman ve şartlara göre deği-
şip dönüşüme uğramış; hatta bazıları 
tamamen kaybolup unutulmuştur. 
Teknolojik ve ekonomik anlamda ge-
lişmelerle beraber; el işçiliğinin yeri-
ni, zamanla seri üretim yapan maki-
neler almış; böylece pek çok meslek 
de hayatımızdan silinip gitmiştir. Eski 
zamanların İstanbul’unda, şimdilerde 
görmediğimiz ve unuttuğumuz bu 
meslekler, dükkâna bile gerek olma-
dan bazen bir sokak arasında, bazen 
de kuytu bir köşede ifa ediliyordu.

Eski İstanbul,   büyük hanlar, çarşılar, 
meydanlar ve pazarlarıyla ticaretin 
merkezi konumundaydı. Eski İstan-
bul’u okurken, aşina olmuşuzdur 
muhakkak, bir arzuhalciye, abacıya, 
mahyacıya, çığırtkana… Kaybolma-
ya yüz tutmuş bu meslekler, bir dö-
nemlerde insanların ekmek kapısıy-
dı. Sanayileşme ve modernleşme ile 
beraber bunlarda “nostalji” oldu artık 
akıllarda.

Eskiden “abacılar” pek meşhurmuş, 
pek revaçta imiş. Yünde dövülen bir 
kumaş olan aba, dervişler ile ilmiye 
sınıfı mensupları ve medrese talebe-
lerince çok tercih edilirmiş. Abanın 

su geçirmediği ve elverişsiz hava ko-
şullarına dayandığı keşfedilince de, 
çoğu giysi ve binek hayvanının teç-
hizatında sıklıkla aba kullanılır olmuş. 
Aba yapımında, dink çalıştırmak için 
su gerektiğinden, bu esnaf Beyazıt, 
Eyüb, Yenikapı ve Samatya’da toplan-
mış. Abacıların yoğun olduğu sokak 
ve caddeler “Abacılar” ismini almış. 
Şimdilerde abacılar, hazır giyim ve 
seri üretimle, o eski önemini yitirdi.

Bir başka meslek, Evliya Çelebi’nin 
“esnaf-ı yazıcıyan” diyerek bahsetti-
ği üzere, Padişaha ya da sadrazama 
dilekçe vermek isteyenleri dinleyip 
kaleme alan “arzuhalciler” idi. Arzu-
halciler, arzuhalcibaşı denetiminde 
bir esnaf örgütüydü. Bu mesleğe alın-
mak için bazı sınavlardan geçmek de 
şart idi. Yazı kuralları, hat türleri, baş-
vuru yöntemlerinin iyi bilinmesinin 
yanı sıra, okunaklı yazmak da gereki-
yordu. Mesleğin iş alanı çok genişti, 
zira halkın çoğu okuma yazma bilmi-
yordu. Arzuhalcilerin belli bir dükkânı 
yoktu, bazen bir cami avlusunda, ba-
zen bir kahvehane önünde olurlardı. 
Tanzimatla beraber, değişim geçiren 
arzuhalciler, Cumhuriyetle beraber 
itibar kaybına da uğramışlardır.

Osmanlı döneminde, İstanbul sokak-
ları pek bir hareketliydi.Berberler, tur-

şucular, çığırtkanlar, sedyeciler gibi 
birçok meslek erbabına rastlanabilir-
di. Ramazan ayları ise daha farklı ge-
çerdi, mahyalar şehri güzel ayetlerle, 
sözlerle aydınlatır; bozacıların sesleri 
sokak aralarında yankılanırdı.

Sırtlarında bir fıçı, dirseklerinde asılı 
bir fıçı ile mahallede bağırırlardı Tur-
şucular “Biber Turşusu” diye..

Evlerden çağırıldıklarında,   hemen 
fıçıyı indirir, lahana, patlıcan, doma-
tes ne varsa çıkarır, doğrayıp verir, su 
ve acı eklemeyi de ihmal etmezlerdi. 
Turşucular, merkeple satışa çıkarlardı. 
Evliya Çelebi şöyle anlatır turşucuları: 
“ Arabalar üzere dükkânlarını dona-
tıp, çeşitli çini ve başka küpler içine 
türlü türlü turşular koyar. Dükkân-
larında iri çini tabaklar içinde nane, 
maydonoz, kereviz, gül, kebere, hıyar, 
patlıcan, lahana, havuç, şalgam, pıra-
sa, sarımsak bulundururlardı.”

Hallaklar yani berberler, bugün alış-
tığımız ve bildiğimizin aksine dük-
kânlarda değil de çoğunlukla mey-
danlarda bulunur ve sıralı bir halde 
dizilirlerdi. Bellerine kadar gayet 
temiz, ibrişimden dokunmuş bir peş-
tamal bağlar; ayaklarına nalın veya 
takunya giyerek işlerini titizlikle yeri-
ne getirirlerdi. Kollar dirseklere kadar 
sıvalıydı, o dönemlerde tıraş dizde 
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yapılırdı. Usta tıraşı yaparken, çırak-
lar da hasırdan yapılmış yelpazelerle 
sinekleri kovalarlardı. Eski berberler, 
sünnetçi, dişçi ve hacamatçıydı da 
aynı zamanda. Kellik, uyuzluk, egza-
ma gibi hastalıklara merhem de ya-
parlardı. 

Ateşli silahlar pek yaygın olmadan 
önce, Türklerin savaştaki en önemli 
silahları, ok atmaktı. Fetihten sonra 
İstanbul’da bir Okmeydanı kuruldu. 
Okçulara, Kemankeş denirdi. Ok-
meydanı’nda, yay gerip ok atılması 
için kabze alınması şarttı; kabze okçu 
lisansı demekti. Kabze alabilmek için 
en az 900 gez (594 m) mesafeye ok 
atabilmek gerekliydi.

Eski dönemlerde sedyeler çeşitli 
amaçlarda kullanılmaktaydı. Sedye 
ile bir adım öteye gitmek bile olduk-
ça lüks sayılırdı Zira en kısa mesafe 
gitme ücreti bir altın, sedyecilere de 
ayrıca bir bahşiş verilirdi. Sedyeciler, 
günümüzün ambulanslarının yaptı-
ğı görevi de üstlenmişlerdi. Özellik-
le Galata’nın ara ve dik sokaklarına, 
sedyecilerden başka giren olmazdı. 
Hasta, yaralı ve yaşlılar doktora bu şe-
kilde taşınırdı. Hasta taşıyan sedyeler 
diğerlerine nazaran, daha gösterişsiz 
ve hatta kırık döküktü.

Eski İstanbul’da Ramazan ayı, diğer 
günlerden çok daha farklı ve renkli 
geçerdi. Rabbin rızasını kazanmak 
için tutulan oruçlar, şükürle açılır, bu 
mübarek ay daha bir huzurla geçerdi. 
Ramazan ayını farklı kılan, bir diğer 
husus da mahyalardı. Mahyacılar, Ra-
mazan ve bayram gecelerinde cami-
lerde iki minare arasına gerilen iplere 
kandiller asarak yazı yazan, şekil ya-
pan kişilerdi.

İstanbul’da çok gelişmiş bir sanattı 
mahyacılık. Çifte minareli camilerin 
arasına dış mahya,   Ayasofya, Sultan 
Ahmed, Süleymaniye, Nuruosmaniye 
camilerinin içine ise iç mahyalar kuru-
lurdu.

    Yeme İçme Kültürü

Yiyecek içecek konusunu anlatırken, 
kanunnamelerden bahsetmemek ol-
maz. Çünkü Osmanlı’da, hazır yemek 
üreten esnaf kesimi için emirname-
ler mevcuttu. Bu emirnamelerde, bir 
takım öğütler de verilirdi. Mesela, 
bir bezin üç defa yıkanmadan kulla-
nılmaması gerektiği, etin bakır kap-
ta dövülmemesi, muhakkak bunun 
demir veya tahta ile dövülmesi gibi 
küçük ama önemli ayrıntılar mevcut-
tu, bu emirnamelerde. Osmanlıda 
temizliğe, gerçekten de çok önem 
verilirdi; temizlik hususuna kanunna-
melerde de yer verilmişti. Bilhassa 15 
ila 16. yüzyıllarda, sebzelerin yıkan-
madan kullanılmaması gerektiği, ye-
meklerde iyi cins et kullanılması ve iyi 
bir şekilde pişirilmesi gibi konularda 
hassasiyet mevcut. Ayrıca kullanılan 
suyun da temiz olması hatta temiz su 
kabı ile bulaşık kabının aynı olmama-
sı gerektiği de tavsiyeler arasında yer 
alıyor. 

     Sokaklar ve Evler

Günümüzde, maalesef Osmanlı dö-
nemine ait pek sivil mimari örneği 
mevcut değil. Sadece fotoğraflardaki 
şehir tasvirlerinden Osmanlı’yı bile-
biliyoruz. Tabii bir de muhteşem dini 
yapılar ile saraylar halen mevcut. 

Osmanlı evleri, genellikle tek katlı 
ve müstakil yapılar. Büyük bir kısmı 
da, çocukların bahçede oynamasına 
imkân verecek ölçüde konumlanmış. 
Osmanlıda, evler tadilata açık bir şe-
kilde yapılırmış yani aile büyüdükçe 
ev de genişletilirmiş. 

Osmanlıda evlerin ve sokakların yapı-
sını, bilhassa yangın ve depremler et-
kilermiş. Evlerin ahşap olması nede-
niyle, yangınlar evlere büyük zararlar 
verirmiş. 

     Şehir ve Mahalleler

Osmanlı şehirleri, İslam şehirleridir. 
Yani, şehir yekpare bir yapı olarak de-
ğil de; mescid, cami, mektep, tekke, 
kitaplık ve hamam etrafında odaklan-
mış, bir yapıdır. Temel yerleşme yeri, 
genellikle bir dini yapının etrafında 
gelişmiş mahalle idi. 

Osmanlı şehrinde, mahallenin önem-
li bir yeri vardı. Mahalleli şehrin asa-
yişinden, temizliğinden, çocukların 
gözetilmesinden, düzeninden de so-
rumlu idi.

Araştırma



60 Büyükşehir Ailesi Mayıs - Haziran 2015·

Bir Istanbul Güzeli
Erguvan Agacı

Handan ÖRKÜŞ 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Boğazın eşsiz manzarasını 
yeşillikler arasından seyreden, 
mavi ve yeşilin buluştuğu 
manzaraya renk katan tarihin 
en güzel tanıklarından birisidir 
erguvan ağacı. İstanbul’a özgü, 
İstanbul’da bir başka açan, 
sanki boğazı o eşsiz rengiyle 
taçlandıran, sevinç, mutluluk, 
hüzün katan ağaç… 

Şehir Yazıları
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Eski İstanbullular, özellikle Boğaziçi sa-
kinleri cemrelere, nevruza dikkat etseler 
de asıl baharın geldiğine erguvanların 
çiçek açmasıyla kani olurlarmış. Şimdi-
lerde ise beton siluetlerin dört bir tara-
fımızı çevrelediği, kalabalığın ve gürültü-
nün güzel olan her şeyi ürküttüğü Şehr-i 
İstanbul’u adeta terk etmiş diyebiliriz. 

Yine de bu güzelliği keşfe çıkmak, her 
İstanbullunun yapması gereken bir ba-
har etkinliği olmalı der erguvan sever-
ler. Nisan ayının ortalarından Mayıs ayı-
nın sonlarına kadar Avrupa yakasında 
oturanlar için, Yıldız Parkında sabah se-
rinliğinde güzel bir bahar yürüyüşüne 
eşlik edebilirler. Emirgan Korusu’ndan 
Rumeli Hisarı’na doğru bir uzanmak la-
zım gelebilir, mor salkımların ihtişamını 
seyredebilmek için. Anadolu yakasında 
oturanlar ise Fenerbahçe Burnu, Fet-
hipaşa Korusu, Vaniköy Papaz Korusu 
veya Kanlıca’yada erguvan dallarının al-
tında çaylarını yudumlayabilirler. Ancak, 
bu ağacın âşıklarından merhum Süheyl 
Ünver; “Erguvanı Boğaz’da görmeli, ka-
radan geçip gitmek hem Boğaz’a hem 
de erguvana hakarettir” şeklinde ifade 
etmiştir. İstanbulluların Boğaziçi vapu-
runda her iki yakayı görecek şekilde 
oturup erguvanları boğazda böyle sey-
retmelerinin gerektiğini belirtir. 

“Boğaziçi’nde Erguvan Bayramı” adlı 
bir yazısında Haluk Dursun Hoca, ergu-
vanla ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle 
dile getirmiştir: ‘Erguvan denince akla, 
önce İstanbul ve hassaten Boğaziçi ge-
lir. Bu imparator şehrimiz, M.S. 330 yı-
lında Constantinus tarafından kuruldu-
ğunda, başka bir deyişle surlar bitirilip 
şehrin açılışı yapıldığında; mevsim, er-
guvan mevsimiymiş. Tarihçiler, bu günü 
11 Mayıs olarak kabul ederler. Yani tam 
İstanbul’da erguvanların açtığı, tabii bir 
dekor halinde şehri süslediği mevsim...’

Erguvan, yüzyıllar boyu Bursa şehrinin 
de simgesi olmuştur. Evliya Çelebi’nin 
de “Erguvan Cemiyeti Faslı” diye söz et-
tiği bu gelenek, Emir Sultan tarafından 
başlatılmıştı. Her yıl Nevruz başlarında 
Anadolu’nun dört bir yanından Bur-
sa’ya gelip Emir Sultan türbe dergâhını 
ziyaret eden dervişler, sabahlara kadar 
zikrederlerdi. Tanpınar, söz konusu Er-
guvan Şenliklerini Beş Şehir’in Bursa ile 
ilgili bölümünde şöyle anlatır:

“Erguvan şenliği, baharın bütün güzel-
liğiyle kendini gösterdiği, erguvanların 
rengârenk açtığı günlerde Emir Sultan 
halife ve müritlerinin, Osmanlı ülkesinin 
dört bir yanından kalabalıklar hâlinde 
Bursa’da Emir Sultan dergâhına gelerek, 
bir hafta boyunca zikr ü tevhid icra et-
meleri, diğer tekke ve dergâhları ziyaret 
ederek sohbete katılmalarıdır. Bir hafta 
süren bu fasıl çeşitli toplantılar, davetler, 
şehir gezileri ve benzeri cemiyetlerle 
şenlenir; bu durum, şehirde bolluk, be-
reket ve meserret olarak algılanırdı.”

Erguvanla ilgili mevcut en eski bilgiler 
Hz İsa dönemine aittir. Hıristiyan Batı 
kültüründe sık sık işlenmiş trajik bir 
hikâyesi vardır erguvan ağacının: Hava-
rilerinden biri (Yahudi) Hz. İsa’ya ihanet 
eder ve sonra da pişman olur. Bu piş-
manlık onu ölüm düşüncesine sürükler 
ve en sonunda da kendini erguvan ağa-
cının dalına asar. Bu hain adamın alçak-
lığını sindiremeyen erguvanın, önceleri 
beyaz olan çiçekleri utancından kırmızı/
pembeye dönüşür. Bundandır ki, Latin-
ce ismi cercis siliquastrum olan ergu-
van ağacına Hıristiyanlar Yahuda (Juda) 
ağacı derler.

Yine Hıristiyan inanışına (İncil’e) göre Hz. 
İsa çarmıha gerilmeden önce Romalı 
askerler tarafından üzerine erguvani el-
biseler giydirilmiştir. Bunun sebebi, “Ro-
ma’da erguvan renginin imparatorluk 
rengi olmasıdır. Bir Roma imparatoru-
nun babası imparator ise, çocuk erguvan 
renkli örtüler arasında doğacağından, 
ona “porfirojenet” yani “erguvanlar için-
de doğmuş” denilirdi. Romalı askerler 
Hz. İsa’nın göğsüne “Yahudilerin Kralı” 
yaftasını asmadan önce onunla alay et-
mek için erguvan giydirmişlerdir.

Boğazın her iki yakasını pembeye bo-
yayan erguvanlar, günümüzde İstan-
bul çiçeği olarak tanınıyor, biliniyor. 
Anavatanı Güney Avrupa ve Batı Asya 
olan erguvan ağaçları, Türkiye›de Ege 
ve Marmara bölgelerinde yoğun ola-
rak görülüyor. Osmanlı kültüründe çok 
önemli bir yeri olan erguvan adına 
15. yüzyılda şenlikler düzenlendi, ‘’er-
guvan cemiyeti’’, ‘’erguvan faslı’’, ‘’er-
guvan bayramı’’ gibi isimlerle anıldı. 
Osmanlı’da erguvanın güçlü dalla-
rı baston yapımında kullanılırken, 
mor, lila ve pembe arası çok özgün 
bir renge sahip erguvan çiçeklerinin 

eski İstanbul mutfağında salatala-
ra renk ve lezzet kattığı da biliniyor. 
 Erguvan sert havaları sevmediği için 
yüksek kesimlerde bulunmaz. İstan-
bul’da özellikle insan elinin değmediği 
korularda bir başka güzeldir.

Ayasofya Müzesi eski başkanı Haluk 
Dursun Hoca, ‘’Erguvanın Allah tara-
fından İstanbul’un doğal dokusuna 
verilen bir güzellik’’ olduğunu belirtir. 
Dursun, ‘’Japonya için kiraz çiçeği ne 
ise İstanbul için erguvanın manası odur. 
Erguvanı, İstanbul’a has bir ağaç olarak 
tanımlayabiliriz. Çünkü İstanbul kadar 
erguvanın yoğun olduğu yer yok. İstan-
bul’un rengidir” diye her fırsatta çalış-
malarında yer vermiştir.

Ahmet Hamdi Tanpınar da “Kültürümüz-
de gülden sonra adına bayram yapılacak 
ikinci çiçek erguvandı.” der. O yaşadığı 
anı efsaneleştirirken erguvan da boğaz-
daki bu temaşayı seyreder. Latif duygu-
ları okşayan bu güzellik İstanbul’da gün 
görmüş bir çok insanın gönül dünyasına 
şöyle bir dokunmadan edemez. Rengi 
ve estetiğiyle doğal bir tablo görünümü 
olan erguvanın, edebiyat dünyasında da 
çok sık kullanıldığını görürüz.

“Erguvana şiir söyleme, anlatamazsın. 
Kendisi şiir. Gör ve duy, kâfi”
                                          (A. Süheyl Ünver)

Erguvan bir gül, bir lâle, bir nergis veya 
bir sümbül kadar olmasa bile özellikle  
Divan ve Yeni Türk şiirinde rengiyle bir-
birinden değişik ve zengin çağrışımla-
ra konu olmuştur. 

‘Beklerim fecrini leylaklar açan nisanın, 

Özlerim vaktini dağ dağ kızaran ergu-
vanın’
                                      Yahya Kemal Beyatlı

İnsanın doğaya yaklaşımını ve bakış 
açısını “güzele bakmak sevaptır” diye 
özetleyen ecdadımızın yaklaşımında 
Yaradandan izler bulmak, onun tecel-
lisini aramak ve tefekkür etmek olarak 
yorumlayıp, gördüklerimizle gönlümü-
zü süslemeli “ “Güzel gören güzel düşü-
nür. Güzel düşünen, hayatından lezzet 
alır” tespitini bir kez daha değerlendir-
mek üzere buyurun erguvan ağacını sır-
lı dünyasında keşfetmeye…

Şehir Yazıları
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“Üze kök tengri, asra yağız yer kılıntuk-
da ekin ara kişi oğlı kılınmış,”

Günümüz Türkçesiyle:

“Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıl-
dığında, ikisinin arasında insanoğulları 
yaratılmış.”

Bu sözler, en eski Türkçe yazılı anıtlara; 
taş üstüne yazılmış Orhun Yazıtları’na 
ait…

Nesrin GÜMRAH

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ORHUN 
YAZITLARI

Tarih



63Büyükşehir AilesiMayıs - Haziran 2015 ·

Türklerin tarih sahnesinde ilk ortaya 
çıkışları, Orta Asya’da Çin’in kuzey ba-
tısındaki Türk boylarının M.Ö. 220 de 
Teoman tarafından bir araya getiril-
mesiyle kurulan Hun İmparatorluğu ile 
başladı. Hunlar, Hazar Denizi’nden Ko-
re’ye kadar uzanan bölgelerde hüküm 
sürdü. Sık sık yaptıkları akınlarla kom-
şularına korku saldılar. Çinliler, Türk 
akınlarına karşı, uzunluğu 6000 km 
olan Çin Seddi’ni inşa ettiler. Ancak, 
bu duvar da Türkleri engelleyemedi. 
İşte o zaman, Türkleri askeri güç yeri-
ne kurnazlıkla yenmenin yollarını ara-
dılar ve ajanlar vasıtasıyla komutanlar 
arasına nifak sokarak Hunları yenmeyi 
başardılar. Çinlilerin bu planlarını, izle-
dikleri politikaları kendi yazdıkları Çin 
yıllıklarından öğreniyoruz. 

Hun Devleti, Çin entrikalarıyla bölü-
nüp yıkıldıktan sonra, küçük Türk boy-
ları ortaya çıktı. Sadece birisi “ Türk” 
adıyla kuruldu ve onlar da Göktürkler 
adını aldılar. Türkler hakkında, ilk bilgi-
lere efsane olarak masalsı bir anlatım-
la günümüze kadar gelen Ergenekon 
Destanı’nda rastlıyoruz. Destanda, 
Hunlarla aynı soydan olan Göktürkle-
rin düşman tarafından baskına uğra-
dığı, sadece bir ailenin kaçarak etrafı 
dağlarla çevrili bir ovada çoğalıp, de-
mirden dağı delerek ortaya çıkışları ve 
Türklerin yeniden dirilişi anlatılır. 

Türkler hakkında en eski yazılı kaynak-
lar, Çin yıllıklarında yer alır. Türklere ait 
ilk yazılı belgeler ise, Orhun Yazıtları 
(abideleri) olarak 1893 yılında bulun-
du. Moğolistan’ın kuzeyinde, Baykal 
Gölü’nün güneyinde, Orhun Irmağı 
vadisindeki Koşo Saydam Gölü yakın-
larında 727, 732 ve 735’te dikilen Bilge 
Kağan, Kül Tegin ve Tonyukuk yazıtları, 
Türk tarihi ve edebiyatının eşsiz abide-
lerinden olup, Göktürklerin evrensel 
devlet anlayışını yansıtır. 

I.Göktürk Devleti, Bumin Kağan tara-
fından 552 yılında kurulur. 630 yılın-
da ise komşuları olan Hunlarla aynı 
kaderi paylaşırlar. Çinliler ordularıyla 
yenemedikleri Göktürk Devleti’ni, ent-

rika ve tuzaklarla bölüp, kendi hâkimi-
yetleri altına alırlar. Ancak doğuştan 
özgürlük ve bağımsızlığa son derece 
düşkün olan Türkler, bu esaret hayatını 
kabullenemez ve 680 yılında II. Gök-
türk Devleti’ni kurarlar. Kısa zamanda 
da, kudretli kağanları ve bilge devlet 
adamlarıyla Türkistan sahasının en bü-
yük ve en ihtişamlı devletlerinden biri 
haline gelirler. II. Göktürk Devleti’nin, 
Türk tarihi ve edebiyatına ait ilk Türkçe 
belgeler olan Orhun Abideleri’ni bı-
rakmış olmaları, bu devletin önemini 
bir kat daha gösterir.

Yüzyıllar Boyu Meçhul 
Kalan Abideler 

Orhun Abideleri’nden ilk defa Cüvey-
ni, Tarih-i Cihângûşa adlı eserinde söz 
etmiştir. Çin yıllıklarında da adı geçme-
sine rağmen abideler 18. ve 19. yy’la-
ra kadar ilim âlemine meçhul kaldı. 8 
Temmuz 1709 yılında Rusya ile İsveç 
arasındaki Poltava Savaşı’nda esir dü-
şen İsveçli subay Strahlenberg, 13 yıllık 
esaret hayatında Kuzey Rusya’yı baştan 
başa dolaşmıştı, bu seyahatleri sırasın-
da da Yenisey’de kime ait olduğu henüz 
tespit edilmemiş bazı kitabeler buldu. 
Ülkesine döndükten sonra da, gördük-
lerinin etkisinden kurtulamadığı içinde 
hep bu kitabelerden bahsetmeye baş-
ladı. Zamanla anlattıkları dikkatlerin 
bu abidelere çekilmesine neden oldu. 
1890 yılında, Heickel başkanlığında bir 
fen -ilim heyeti, 1891’de de bir Rus ilim 
heyeti abidelerin bulunduğu bölgeye 
giderek incelemelerde bulundular ve 
yazıtları da ilim dünyasına tanıttılar. Da-
nimarkalı Türkolog Wilhem Thomsen 
1893 yılında yazılarda çok kullanılmış 
“Tengri, Türk ve Kül Tigin” kelimelerini 
çözdü daha sonra da kitabelerin tama-
mını okumayı başardı. Ülkemizde de bu 
kaynaklar üzerine çalışanların başında 
Ahmet Taşağıl gelir. Taşağıl, sadece 
Göktürkleri değil eski Çin kaynaklarını 
da başarıyla okuyan, dünyadaki nadir 
ilim adamlarından birisidir.

Bu Yazıtlar Bize Neler 
Anlatır?

Orhun yazıtları II. Doğu Göktürk Ka-
ğanlığı’nın, Bilge Kağan ve Devlet 
adamı Tonyukuk tarafından yazılmış 
askeri ve siyasi olayların oluş sırasına 
göre hikâye edildiği; Bilge Kağan’ın 
beylerine ve halkına seslendiği, onla-
rı Çin hilelerine ve anayurdu bırakıp 
gitmelerinin doğuracağı felaketlere 
karşı uyardığı bölümlerden meydana 
gelir. Yazıtlar ikilemeler, deyimler ve 
atasözleri kullanılarak son derece etkili 
bir anlatım gücü ile sanatkârane bir şe-
kilde yazılarak, Türkçenin en eski ve en 
güzel hitabetini oluşturur. 

Türk Milliyetçiliğinin 
Temel Kitabı

Orhun abideleri, Muharrem Ergin Ho-
ca’nın deyişiyle; “Türk adının, Türk mil-
letinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. 
İlk Türk tarihi. Taşlar üzerine yazılmış bir 
tarih. Türk devlet adamlarının, millete 
ilk hesap vermesi, milletle hesaplaş-
ması. Devlet ve milletin karşılıklı vazife-
leri Türk nizamının, Türk töresinin, Türk 
medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün 
büyük vesikası. Türk askerî dehasının, 
Türk askerlik sanatının esasları. Türk 
gururunun ilâhî yüksekliği. Türk feragat 
ve faziletinin büyük örneği. Türk içtimaî 
hayatının ulvî tablosu. Türk edebiyatı-
nın ilk şaheseri. Türk hitabet sanatının 
erişilmez şaheseri. Hükümdarâne eda 
ve ihtişamlı hitap tarzı. Yalın ve keskin 
üslûbun şaşırtıcı numunesi. Türk milli-
yetçiliğinin temel kitabı. Bir kavmi, bir 
millet yapabilecek eser. Asırlar içinden 
millî istikameti aydınlatan ışık. Türk dili-
nin mübarek kaynağı. Türk yazı dilinin 
ilk, fakat harikulade işlek örneği. Türk 
yazı dilinin başlangıcını milâdın ilk asır-
larına çıkartan delil. Türk ordusunun 
kuruluşunu en az 1250 sene öteye gö-
türen vesika. Türklüğün en büyük ifti-
har vesilesi olan eser, İnsanlık âleminin 
sosyal muhteva bakımından en manalı 
mezar taşları. Dünyanın bu gün belki 
de en büyük meselesi olan Çin hakkın-

Tarih
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ye kapılır, ağlardı. Abidedeki kitabeleri 
ise, Bilge Kağan ve Kül Tegin’in yeğeni 
Yollug Tegin yazdı. Abidenin civarında 
türbe enkazı, pek çok heykel parçaları 
bulundu.

Bilge Kağan Abidesi 
“Ey Türk ulusu kendine 
dön.”

Kültegin Anıtının bir kilometre uzağın-
da, 734 senesinde ölen Bilge Kağan’ın 
ölümünden bir yıl sonra ismine oğlu 
Tengri Kağan tarafından yaptırılan bu 
anıt 735’te dikilmişti. Yazıt dört cepheli, 
yüksekliği ise 3.80 metredir. Yazıtta Bilge 
Kağan ve yeğeni Yolluğ Tigin’in sözleri 
yer alır. Doğu yüzünde 41 satır, güney ve 
kuzey yüzlerinde 15’er satır vardır. Batı 
yüzünde Çince yazılmış bir metin yer 
alır. Kültegin yazıtının bazı satırları aynen 
alınmıştır. Yazıtta Bilge Kağan’ın ağzın-
dan, devletin nasıl büyüdüğü anlatıl-
makta ve Kültegin’in ölümünden sonraki 
olaylar eklenerek nasihatler edilmekte-
dir. Bu abide, parçalandığından tahribat 
ve silinti çok fazladır.

Anıt da Göktürklerin çöküşlerinin se-
bepleri ise şöyle dile getirilmiştir:

Bilge Kağan şöyle diyordu: “Eskiden 
Kaganlar bilge, yani hâkim, sezişi, görü-
şü kuvvetli ve cesur idiler. Böyle olduğu 
için ülkede Türk töresi yürürlükte idi.”

Ancak 

“Sonra oğulları tahta geçti, durum 
değişti. Küçük kardeş büyüğü, evlat 
babası gibi değildi. Bu Kağanlar bilge 
olmadıklarından, buyrukları da bilgisiz 
ve cahil idiler.” 

Nihayet millet isyan etti; Bu şekilde ni-
zam bozuldu. Bilge Kağan, 

“Türk beyleri, Çin’e tabi oldular. O ka-
dar kendilerinden geçtiler ki Türk ad-
larını bırakıp Çince adlar aldılar. Küçük 
kardeş büyüğüne karşı ayaklandığı 
beylerle milletin arasında nifak olduğu 
için ülkemiz ve Kağanlığımız çöktü”

 “Türk milleti sen tok olduğun zaman 

sında dedem Bumin ve İstemi hüküm-
dar olmuşlardı. Onlar dört tarafta bulu-
nan düşmanları idareleri altına almışlar, 
harpten vazgeçirmişler, başlılarını eğdir-
miş ve dizlilerini çöktürmüşlerdi…”; 

“Ey Türk ve Oğuz beyleri, milleti din-
leyiniz! Üstte gök basmadığı ve altta 
yer delinmediği halde senin il’ini ve 
töre’ni kim bozabilir” gibi ifadeler yer 
almıştır. Sonra I. Göktürk Kağanlığı’nın 
tarihi kısaca özetlenerek, II. Kağanlığın 
kuruluşundan Kültegin’in ölümüne ka-
dar siyasi ve askeri tarih ayrıntılarıyla 
anlatılır. 

Bilge Kağan ve Kültegin babaları öldü-
ğünde 7-8 yaşlarındaydılar. Töre gere-
ği tahta, amcaları Kapgan Kağan geçti. 
Kültegin 16 yaşından itibaren savaşla-
ra katıldı. Amcası ölünceye kadar da 
başarılı bir savaşçı ve komutan olarak 
ülkenin sınırlarını genişletti. Kapgan 
Kağan’ın töreye aykırı olarak kendi 
oğlu İnal’ı velihat ilan etmesinden son-
ra ihtilal yaparak Kağanlığı ele geçirdi. 
Kültegin “Ben tahtı kurtardım, milleti 
de sen kurtar” diye ağabeyini Kağan-
lık vazifesine çağırdı. Bilge ise “Yapan 
sensin, o halde tahta sen geç “dedi. 

Kültegin, ağabeyini Göktürk Kağanlık 
tahtına oturttu. Kültegin de Göktürk or-
duları başkomutanı oldu (716). İşte bu 
olay da, tarihte çok nadir görülen bir 
kardeş dayanışması ve sevgisini gö-
rüyoruz. Bu olaydan, on beş yıl sonra 
Kültegin savaşırken ölünce; ardından 
Bilge Kağan büyük üzüntü içinde şöyle 
der: “Küçük kardeşim öldü, görür göz-
lerim görmez oldu, bilir bilgim bilmez 
oldu” Kültegin’in namı ebedileşsin 
diye bir kitabe dikilmesini, bir mabet 
yapılmasını istedi. Bilge Kağan, karde-
şine duyduğu derin sevgi ve ölümün-
den duyduğu keder hisleriyle abide 
inşaatının başında oturup, kahraman 
kardeşine karşı duyduğu minnet duy-
gularını ve teessürünü sanatkârane bir 
şekilde anıta işletti. Anıtın yapımında 
Çin’den gelen taşçılar ve ressamlar 
da çalıştı. Resimler o kadar güzeldi ki 
Bilge Kağan ne zaman görse üzüntü-

da 1250 sene evvelki Türk ikazı. Bir ta-
rih muhasebesi ve felsefesi. Toplumun 
kendisi ve geçmişi ile yüzleşmesi…” 

Orhun Abideleri, Göktürk alfabesi ile 
kaleme alınmıştır. Orhun alfabesi de 
denilen Göktürk alfabesi 38 harflidir. 
4’ü sesli 34’ü sessiz harften oluşur. Sa-
tırlar, yukarıdan aşağıya doğru yazılır 
ve sağdan sola doğru düzenlenir.

Orhun Abideleri’nin bulunduğu yerde 
yalnız dikilitaşlar değil, daha pek çok 
değerli kalıntılar da bulunmuştur. Yüz-
lerce heykel, balbal, şehir harabeleri, 
taş yollar, su kanalları, koç ve kaplum-
bağa heykelleri, ile eski bir Türk baş-
kenti vardır.Heykeller arasında Bilge 
Kağan’ın, eşinin, kardeşinin heykelleri 
de vardır. Ne yazık ki bunların bazı par-
çaları kaybolmuş, kalan kısımları da kı-
rık dökük bir şekildedir.

Kül Tegin Abidesi “Ey 
Türk ve Oğuz Beyleri, 
milleti dinleyiniz!”

Abide 3,35 metre yükseklikte, kireç-
taşından yapılmış ve dört cephelidir. 
Batı cephesinde Çince kitabe yer alır. 
Anıtın diğer yüzleri ise Göktürk alfabe-
siyle yazılmıştır. Üst kısım ise kemer bi-
çiminde ve yukarıda beş kenarlı olarak 
bitmektedir. Kül Tegin yazıtının doğu 
yüzünde, bütün Türk boylarının ortak 
damgası olduğu sanılan dağ keçisi 
damgasına; doğuya ve batıya bakan 
“tepelik” kısımlarındaysa, kurttan süt 
emen çocuk tasvirleri vardır. Abide, 
geçen yaklaşık 1300 senelik süreç için-
de önemli ölçüde tahrip olmuştur. Ori-
jinalinde, kaplumbağadan bir kaide 
üzerinde bulunan yazıt, bu kaidenin de 
parçalanması üzerine 1911 senesinde, 
sunak taşından kesilen granit bir blok 
üzerine oturtulmuştur. 

Yazıtın başlangıcında diğer kitabelerde 
olduğu gibi, dünyanın ve insanoğlunun 
yaradılışına bir cümle ile değinilir: 

“ Üstte mavi gök, altta yağız yer ve ikisi 
arasında kişioğlu yaratılmış; kişioğlu ara-
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hâkim ve muktedir olma psikolojisini 

tahrip eder. İnsanı teslimiyete götü-

rür. Savaşçı ve kuvvetli olmanın yolu 

bu değildir. Biz savaşmak, muktedir 

olmak ve hükmetmek peşinde koşan 

bir milletiz. Türk milletini yaşatmak is-

tiyorsan ne bu çeşit mabetlere ne de 

bu türlü dini felsefi düşüncelere ülke-

mizde yer vermeliyiz” diyerek bu fikre 

şiddetle karşı çıktı.

Bilge Kağan’ın Türkler hakkında bir 

düşüncesi daha vardı. O “Şehirler inşa 

edip, etrafında surlar çekelim ve içinde 

oturalım “diyordu. Böylece tam yerle-

şik hayata geçilmiş olacaktı. Tonyukuk 

buna da razı olmadı: “Bunlar olmamalı. 

Çünkü biz kapalı yerlerde oturmaktan 

hoşlanmayız. Ömrünü otlak ve su pe-

şinde sahralarda geçiren bir milletiz. 

Bizim milletçe geleneğimiz budur. Ay-

rıca bu hareketli hayat milletimizi daimi 

bir savaş egzersizi içinde tutmaktadır” 

Sözleriyle, Türk toplumunu başarıya 

götürecek yaşam tarzını da şekillendir-

miş oluyordu. 

Eğer sizde, tarihimizin bu önemli ya-

zıtlarını merak ediyorsanız ilginizi çe-

kecek bir haberle sözlerimize son ve-

relim. Türk dünyasında önemli bir yer 

tutan bu abideler, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Kültür AŞ tarafından orijinal 

boyutlarında kaplumbağa figürünün 

üzerinde hazırlanan maketlerde Top-

kapı  Türk Dünyası  Kültür Mahallesi’n-

de, 2014 Haziran ayından itibaren yerli 

ve yabancı turistlere sergilenmeye 

başlandı. 

Kaynaklar:

Orhun Abideleri Prof.Dr. Muharrem 

ERGİN-Boğaziçi Yayınları

Orhun Yazıtları: Talat TEKİN- TDK Ya-

yınları

açlığı düşünmez, aç olduğun vakit de 
tokluk nedir bilmezsin. Bundan dolayı-
dır ki sen Kağanının sözlerine kulak as-
madın. Yurdundan ayrıldın, yâd ellere 
gittin. Bitkin ve yorgun düştün”

“Ey Türk ulusu! Kendine dön. Seni 
yükseltmiş Bilge Kağanı’na, özgür ve 
bağımsız ülkene karşı hata ettin, kötü 
duruma düşürdün.

Ulusun adı, sanı yok olmasın diye, 
Türk ulusu için gece uyumadım, gün-
düz oturmadım. Kardeşim Kül Tigin 

ve iki Şad ile ölesiye, bitesiye çalıştım”

Tonyukuk Abidesi “Gök-
türk’ün ünlü yabgusu”

Tonyukuk Abidesi, diğer iki abidenin bi-
raz daha doğusunda, 4 cepheli iki diki-
litaş şeklinde olup yazıları, diğer taşlara 
oranla daha silik biçimdedir. Taşlarda 
Göktürklerin, Çin esaretinden nasıl kur-
tulduğu, kurtuluş savaşının nasıl ger-
çekleştiği ve Tonyukuk’un neler yaptığı 
anlatılır. Birinci yazıt, 243 cm; ikinci yazıt 
ise, 217 cm yüksekliktedir. Birinci yazıtta 
35, ikinci yazıtta ise 27 satırdan oluşan 
Göktürk harfli bir Türkçe metin vardır. 
Tonyukuk Abidesi’ni Tonyukuk, ihtiyar-
lık devrinde bizzat yaptırdı. Bu abide-
deki ifadeler Tonyukuk’a aittir. 

Tonyukuk, Göktürk Kağanlığı’nın ünlü 
yabgusudur. Kapgan Kağan ve Bilge 
Kağan’a baş vezirlik yapmış, bazı sa-
vaşlarda da ordu komutanlığı görevini 
üstlenmişti.  Tonyukuk, bilgisi ve tec-
rübesiyle Bilge Kağan’a yol gösterir-
di.  Önemli meselelerin görüşüldüğü 
Kurultayda Bilge Kağan’ın fikirlerine 
karşı çıkarak, Türklerin geleceği konu-
sunda önemli kararlarda etkili oldu. 

Bilge Kağan, ülkesine Budist mabetleri 
getirerek, Türkler arasında Budizm’le, 
Taoizm’i yerleştirmeyi ve bu dini ve fel-
sefesini yayarak Çinliler gibi yaşamayı 
düşünüyordu.

Tonyukuk ise aynı fikirde değildi “Bun-
ların her ikisi de akideleri icabı insanda 

Tarih
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DENIZLER 
KITAPEVI

 Merve AŞKIN 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü
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Güzel Şeyler

Denizler Kitapevi’nin Sahibi Turgay 
Erol bir denizci, aslında bir kaptan. 
Turgay Bey, Harp Akademisi’nde de-
nizci olarak yetiştirilmiş fakat daha 
sonra, sivil kaptan olarak mesleğine 
devam etmeyi tercih etmiş.  Adından 
ziyade, herkes ona kaptan diye hitap 
ediyor. Yıllarca gittiği limanlardan 
denizcilikle alakalı kitapları, kartpos-
talları ve İstanbul’la ilgili gravürleri 
toplamış. Bilhassa, yazma eserler ile 
nadide kitaplar ilgi alanını oluşturu-
yor Kaptanın. Denizler Kitapevi’ni de, 
denizcilikle alakalı özel bir kitapevi 
bulamamasından ilham alarak açmış 
aslında. Üç tarafı denizlerle çevrili ül-
kemizde, üstelik bir de iki kıtayı ayıran 
boğazımıza rağmen, denizcilikle ilgili 
çok az kitap olması dikkatini çekmiş 
Turgay Beyin. 

Her gün önünden geçip gidilen bu 
şirin mekânın aslında, cüssesinden 
çok büyük bir hikâyesi var. Dükkânın 
içine adımınızı atar atmaz da, sihirli 
bir kutuyu açmışsınız gibi farklı bir 
his bırakıyor üzerinizde Denizler Ki-
tapevi.  Masalsı ahşap merdivenleri, 
kıvrılarak üst katına uzanıyor. İçerisin-
de günümüzün karton kapaklı kitap-
larının yanı sıra, asırlık ciltlere sahip 
eski kitaplarda var. Kıymetli kitapların 
yanına,  haritalar, 18. yy fermanları ile 
gravürleri de serpiştirirseniz sihirli ku-
tumuz tamamdır işte. Burası, sanki ta-
rihin tozlu sayfalarından fırlamış gibi 
adeta.

Bir de güzel bir hikâyesi var Denizler 
Kitapevi’nin. 1727 yılında İstanbul’da 
görevli büyükelçi Cornelis Calkoen 
yanında Kafkasyalı bir köle çalıştırır-
mış. Ona Beyaz Gül diye hitap eden 
büyükelçi, zamanla kölesine âşık ol-
muş. Gözünden bile sakındığı bu gü-
zeli, bir gün azat etmiş. Bu kitapevinin 
bulunduğu yerde yer alan konakta 
da, beraber yaşamaya başlamışlar.  
Tayini çıkınca, Beyaz Gül’ünü yanın-
da götürememiş Büyükelçi. Ayrılığa 
daha fazla dayanamayan Cornelis 
Calkoen, İstanbul’a dönerken bindiği 
gemide vebadan ölünce; haberi alan 

Beyaz Gül’de buna dayanamayarak 
intihar etmiş. Beyaz Gül’ün mezarı 
ise kitapevinin arka bahçesine inen 
merdivenlerin bitiminde yer alıyor. 
Hatta mezarının üzerinde de kızın bir 
heykeli bulunuyor. Kitapevine yolu 
düşenlerin, mutlaka bu mezara da 
uğramasını tavsiye ederim.

2008 yılında, iş yapamadığı ve kirası-
nı bile ödeyemediği için Turgay Bey 
kitapevini bir leblebiciye dönüştür-
müş. Evet evet, şaka yapmıyorum bir 
leblebici dükkanı yapmış kitapevini. 
İnsan hiç Konsolosluğa kızıp da Ki-
tapevi’ni leblebiciye dönüştürür mü, 
diye düşünebilirsiniz. Ama Turgay 
Bey vitrininin önüne koyulan o kosko-
caman güvenlik kulübesine daha faz-
la dayanamayıp dükkânını leblebici 
yapmış. Ama kitapseverlerin baskısı 
hiç bitmemiş. Israr ve baskılar artınca, 
Turgay Bey bu sefer de kuruyemişçiyi 
kapatıp, kitapevini tekrar açmış. 

Her Pazar saat 14:30 da, Denizler 
Kitapevinin üst katında bir mezat ku-
ruluyor. Eski kitaplar burada meraklı 
alıcıları ile buluşuyor. Kıymetli antik 
eserler konusunda geniş bir koleksi-
yonu var kitapevinin. Hatta yenilerde, 
1001 değerli kitap üzerine bir müza-
yede yapıldı. Ve  1820 öncesine tarih-
lenen kitaplar, haritalar bu müzaye-
dede alıcıları ile buluştu. 

Denizler Kitapevi Hollanda Başkon-
solosluğu’nun yanında, İstiklal Cad-
desi üzerinde, 199 numarada sessiz-
ce ziyaretçilerini bekliyor. 

http://www.denizlerkitabevi.com/muzayede/
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Eski 
Hikâye

Recep ÇAVDAR

Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanlığı

dın bunun yanına!’ dedi ayağa kalkar-
ken. ‘Bi kere vururun’ dedikten sonra 
caymakda olmaz diye düşündü; mer-
miyi yuvasına yerleştirirken. Eline yağ 
sürülmüş gibi kaydı tüfek. Elinin terini 
gömleğine sildi, dipçiği omzuna daya-
dı. Tüfekten Mehmet’e baktı. Oğlanın 
yüzünü gördü evvela.  Yine aynıydı, 
dişleri görünürcesine sırıtıyordu. ‘Deli 
bu!’’ dedi.  ‘Oğlum İsmail, o deli hadi, 
sen niye uyarsın bunun aklına?’ dedi. 
Dedi ama söz, ağızdan çıkmıştı, ‘Vuru-
run!’ Fotöre nişan aldı. Gölgede oyala-
nan yaşlı köpek anlamış gibi kulaklarını 
kaldırdı. Mehmet yine dudaklarını yala-
dı ve İsmail Besmele çekip tetiğe asıldı.

İsmail’in tetiğe asılması ile birlikte Meh-
met yere yıkıldı. Yaşlı köpek ok gibi ye-
rinden fırladı. İsmail ‘Eyvah!’ dedi. Belki 
de hayatında ilk defa eyvah dedi. Yaşlı 
köpek, yerde yatan sahibinin yanına 
vardığı gibi saldırdı. Mehmet kıpırda-
madı ama hayvan onu boğmaya kalktı. 
İsmail’in eli ayağı boşalsa da bir koşu 
çobanın yanına varıp köpeğe bir tek-
me attı. Hayvan acı acı bağırıp uzaklaş-
tı.  İsmail, Mehmet’te kan aradı, kurşun 
yarası aradı ama köpeğin bıraktığı yara 
izinden başka yara bulamadı. Yanına 
düşmüş fotörü eline aldı. Tam ortasın-
dan delikti. İsmail fotöre bakarken ço-
ban gözünü açtı, anında yüzüne o aynı 
güleçliği oturtup konuştu, ‘Helal olsun 
aga vurdun!’ dedi.  ‘Vururun’ dedi İs-
mail, telaşını belli etmeden.’ Bayrama 
kadar fotörün yenisini alın mı bana?’ 
dedi Mehmet,’Alırın’ dedi İsmail. Elin-
den tutup kaldırdı Mehmet’i.

İlk oturdukları yere dönerlerken ‘La 
Mehmet!’  dedi İsmail. ‘Senin bu koca-
mış it yere düşmenle birlik boğmaya 
kalktı seni, bereket dişi yok!’ dedi. ‘İs-
mail aga,’ dedi Mehmet, ‘bu it milleti 
kincidir. Ben bunu yavruluktan çıkar-
ken bi iyi dövdüydüm. Onu unutma-
mış zaar, yere düştüğüm gibi saldırmış’ 
dedi. Islık çalıp, ‘Gel ulen kerata!’ diye 
çağırdı köpeğini. Köpek usul usul ya-
naştı. Koyunların gölgelendiği yere 
geldiklerinde, Mehmet ağaca asılı hey-
besinden çıkardığı ekmeği hayvana 
verip cebinden çıkardığı dutlardan da 
İsmail’e uzattı.’ Yinmi aga?’

Ama kader işte!  Kendisinin payına da 
bu düzlük, bozlak yurt düşmüştü nasip-
te. İşte bu düzlükte, o tepeciklerle avu-
nuyordu İsmail. Dedesi de sevmezdi 
düzlüğü, ‘Oğlum’ demişti bir gün kuca-
ğına alıp, ‘düzlüğün adamı kibirli olur, 
dağ görmüş adam had bilir’ demişti. 
Hem kim bilir, o dağlardan dünya nasıl 
görünüyordu. Yükseğe çıkmadan, yu-
karılara ermeden insan uzağı ne kadar 
görebilirdi ki?  

Şimdi usul usul iniyordu köye. Tüfeği 
omzunda, matarası boştu. Heybesinden 
bir tavşanın kanı sızıyordu, damla dam-
la. Çoban Mehmet’in sesini duydu su 
tarafından. İkindi vakti olmasına rağmen 
sıcak devam ettiği için hayvanlarını göl-
gelikte yatırıyordu Mehmet.  ‘İsmail aga! 
İsmail aga! Gel hele, dut var datlıca yi-
yelim’ diye seslendi. Günün düşmesine 
epey vardı. Eve erken gitmek istemedi. 
‘Bi yol varayım yanına bari’ dedi İsmail.

Bu Mehmet iyi çocuktu, hoş çocuktu da 
akıldan biraz noksandı.  Tuhaf giyinir, 
köy yerinde olmasına rağmen muhtar 
gibi fotör şapka ile gezerdi. ‘Hoş gel-
din aga, ne vurdun?’ diye sordu İsma-
il’e. ‘Eyleşmedim pek, bi dene davşan’ 
dedi İsmail. Mehmet her zamanki gibi 
güleç bir ifade ile İsmail’in yüzüne bak-
tı. Mehmet’i tanımayan onun insanla 
alay etmek için öyle baktığını sanırdı. 
‘Beride miydi hayvan, ötede mi?’ dedi 
Mehmet.  ‘Epey ötedeydi’ dedi İsmail 
avucundaki dutları birden ağzına atar-
ken. Çoban Mehmet dudaklarını yala-
yıp, ‘İsmail aga be’ dedi. ‘Ben deeeya 
karşıdaki söğüdün dibine dikilsem, sen 
bi seferde fotörümden beni vurabilin 
mi ?’dedi. İsmail birden kafasını kaldır-
dı, ağacın diğer tarafında miskin mis-
kin yatan yaşlı köpek de anlamışçasına 
gözünü açtı. İsmail biraz düşündü, ‘Vu-
rurun!’ dedi. ‘De hadi, o zaman’ dedi 
Mehmet. Avucundaki dutları mendiline 
boşalttı. Lastiklerinin kumunu boşaltıp 
ayağına giyip kalktı. Daldan önce ceke-
tini, sonra özenle fotörünü giydi. Ağaca 
taktığı aynada, düzgün olup olmadığını 
kontrol edip hızlıca söğüt ağacına doğ-
ru gitti. 

 İsmail’i şimdi sıcaktan hariç ayrı bir 
sıcak basmıştı. Bir başka ter boşandı 
sırtından. ‘Tüh!’ dedi. ‘Neye eyleşirsin 
elin delisiylen. Köyde kölgemi bitti var-

O gün, iyi sıcak olmuştu. İki adımda 
bir soluklanma ihtiyacı hissetmiş, elin-
den matarası düşmemişti. Mevsimi idi, 
normaldi bu sıcaklar; normal olmasına 
normaldi de o gün evden çıkmasaydı 
iyiydi.

Evden de çıkmazdı çıkmasına ama ka-
rısının ağzı boş durmamış, ‘Böyün çok 
sıcak var İsmail, otur kölgede, av pe-
şinde eyleşme’ demişti. Madem karısı 
öyle demiş, Bozan Tepeleri’ne çıkmak, 
tavşan, bıldırcın Allah ne nasip etti ise 
av peşine düşmek İsmail’e şart olmuş-
tu. ‘İbrahim!’ dedi bahçede horozu 
kızdırmaya çalışan oğlancığa, ‘İbrahim, 
koş bi yol tüfeğimi getir oğlum. Anan 
da bi çıkına azık hazırlasın.’

Omuzunda tüfeği, boynunda matarası 
ayaklarını sürüye sürüye gönülsüz çık-
tı Bozan Dağı’na. Dağ da, dağ değildi 
hani. Dağ demek, adetten olmuş. Tepe-
cik dese yeriydi;  bu yer yer kabak, yer 
yer ağaçlık yüksekliklere.

Kendisi de askere gidene dek dağ bilir-
di o tepecikleri. İkinci dünya savaşında 
ihtiyaten Rus tarafına Trakya’dan nakil 
olurken, dağ nasıl olurmuş yol boyun-
ca görmüştü. Trenle o memleketten o 
memlekete savrulurken, yol hiç bitme-
sin istemişti. Peksimetten ibaret tayınını 
azar azar ısırırken, hayranlıkla seyretmiş-
ti o dağları. Keşke demişti, keşke bizim 
yerimiz yurdumuz buralar olaydı. ‘Ter-
tibim,’ demişti yanındakine, ‘tertibim, 
mermiyi karambole sıksan bir ceylan 
düşer payına bu dağlarda’ demişti.
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Tüm hengâmeye aldırmadan yaşar

Sessiz, vakur ve tutkundur şehir

Milyonlara bölünmüş bir ciğer

Çöl tanesi kadar hücre, nefesini çeker

 
Adımlar, bedenler ve eller

Sürtünerek, koklayarak alnından öper

Binbir geceye mahsus hikâye ve rivayet

Her birini bağrının mavisinde besler

 
Güneş doğar, söner cadde ve sokak

Tabanlar gezer bedeninde; bir bak

Çiğnemedik kalmaz, yüzünü bir kul

Hazarfen misali, uçur beni İstanbul…

 
Cami, çeşme, medrese, türbe

Takıları serpilmiş, incileri gökte

Sarsıyor gören gönülleri ince bir minare

Secde eder şehir, alınlar yerde

 
Güfte, melodi, ikram ve safa

Uzanıyor ve doğruluyor; Galata

Sultanların kalbi atıyor, gönlüme hulul

Bir sen gir içeri payitahtım İstanbul

 

Mevsim atar, kalp durmaz, işler zaman

Yeni nesillere süslenir, tazedir mekân

Lisan, renk, inanç ve vicdan

Gir sınırıma nas, kör olana her yanım zindan

Vakit ikindi, yemin ediyor Yaratan

 Taşın çemberinde “huzurda” Hamid Han

Son sefere ilerlerken vapur ve insan

Gökyüzünden şehre, çöküyor katran

 
Sırtımda Süleyman, giriyorum Ağa kapısından

Önümde “öküz geçidi”, solumda Eyüp Sultan

Parmak ve aya yürekte, gözler ayaklara düşmekte

İstanbul başını karanlığın yüreğine gömmekte

 
Önce kandil yanmalı sonra cadde

Sessiz ol şair kedileri ürkütme

Aksiyonu tükenmeyen bir mısrasın

“İstanbul, Fatih’e yar, Fatih’e diyar olansın”

 
Fecir vakti göz kırpıyor yelkovana

Su şırıltısı aksediyor meydanlara

Bir bir yanıyor ışık, selamın sonunda güneş

Var mıdır İstanbul’a denk gelecek bir eş

 
Tek sınıra denk gelse âlem

Baş şehir olmaya mahkûmsun İstanbul

Düşmüşsün Peygamberin diline bir kez;

Beş vakit değil, her vakit

“Bir Fatiha’ya muhtaçsın İstanbul”

Kadim Şehir; İstanbul

 
Fatih DAĞLAR

Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanlığı
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Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarını ilgisi 
olsun olmasın, herkes az ya da çok duymuş-
tur.  Otomobil alanında birçok yenilik ve 
olağan dışı teknolojik icat burada tanıtılarak 
dünyanın beğenisine sunulur. Bu senede, 
aynen böyle oldu ve dünyaca ünlü lastik 
üreticisi olan Goodyear, bu seneki fuarda 
şu anda az olsa da gelecekte çok daha faz-
la işe yarayabilecek bir ürün geliştirdiğini 
duyurdu, “ELEKTRİK ÜRETEN LASTİK”. Bu 
proje, fuarda ziyaretçilere tanıtım amacıy-
la konsept bir tasarım olsa da özellikleri 
ve geliştirilmesi açısından başarılı olaca-
ğa benziyor.

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte elekt-
rikli ve hibrit araçların çağımızda geliş-
tirilmesi üzerine en çok çalışılan alan-
lardan biri haline geldi. Petrolün, her 
yönden dünyaya verdiği zararlar göz 
önüne alındığında da elektrikli araç-
ların geliştirilmesi, herkes tarafından 
arzu edilen bir durumdur. Ancak en 
son teknolojik çalışmalara rağmen 
“TESLA Model S” 500km menzilli ha-
riç diğer tüm elektrikli araçlar 100-
200 km’yi geçememektedir. Bu da 
tabii ki şehirlerarası ulaşımı bir ke-
nara bırakın; İSTANBUL içerisindeki 
herhangi bir trafik anında bir kâbu-
sa dönüşebilmektedir. 

Araçların ağırlıklarındaki değişik-
likler ve yapılan son teknolojik 
enerji bataryalarına rağmen, bu 
menzil daha fazla uzatılmak üze-
rine çalışmalar sürmektedir. Go-
odyear’da bu çalışmalara katkı 

sağlayan firmalardan biri olarak “ENERJİ ÜRETEN LASTİK” 
konseptine imza atmıştır. 

BH03 adını verdiği konsept tasarım bilim-kurgu film-
lerinde gördüklerimizin tıpatıp aynısı sanki. BH03 
konsepti termo-piezoelektrik 
materyaller sayesinde, du-
rurken veya hareket ederken 
enerji üretebiliyor. Ayrıca ultra 
siyah malzemeden üretildiğin-
den, maksimum güneş ışığını 
absorbe ederek, ısıyı elektrik 
enerjisine dönüştürebiliyor. 
Bu sayede elde edilen elektrik 
doğrudan arabanın bataryası-
na iletilerek, arabayı şarj ediyor. Lastiğin 
içindeki materyaller, normal sürüş ko-
numunda dönerek, esneyerek enerji 
elde etmeye yarıyor. Lastiğin içindeki 
materyaller yuvarlanma direncin-
den yola çıkarak elektrik ürete-
biliyor. Bu çalışmalar sayesinde 
elektrikli arabaların menzilleri-
nin arttırılması ve buna bağlı 
olarak elektrikli araçların yay-
gınlaşması bekleniyor.

Daha fazla bilgi ve video 
için aşağıdaki linkleri in-
celemenizi tavsiye ede-
rim.

Kaynak: 

http://goo.gl/7tPvry

http://goo.gl/0nNkfT

Teknoloji Odası

Mahmut Emin SANDALCIOĞLU

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Metropol kentlerde, nü-
fus yoğunluğunun ve tra-

fik krizlerinin kaçınılmaz 
olduğunu hepimiz İstanbul 

örneğinde görüyoruz. Bu da 
bizi ulaşımın, daha pratik ve ko-

lay yönlerini araştırmaya itiyor. 
Her zaman en kolay ve yorucu 

olmayan yöntemin tercih edildiği 
düşünüldüğünde, işe veya okula 

giderken bisiklet tercih edenler için 
müthiş bir tasarım olan JIVR | Bike siz-

lerle. Sadece gezmek için bile bu katla-
nabilir bisiklet kullanmaya değer.

Yanınızda taşıyacağınız bir bisiklet hayal 
edin. Metrodan veya otobüsten indikten 

sonra birkaç ufak hareketle yolunuza yayan 
gitmektense, JIVR | Bisiklet ile devam edebi-

lirsiniz. Harika tasarımı ile ilk katlanabilir, zin-
cirsiz, elektrikli, e-bisiklet.

Normal bisikletlerde yaşanan zincir değiştirme, 
zincir yağlama, terleme, yorulma gibi sıkıntılara 

katlanmadan kolayca gideceğiniz yere ulaşmanızı 
sağlayan JIVR | Bisiklet son teknoloji ile üretilmiştir.

ELEKTRIK ÜRETEN 
LASTIK 
KONSEPTI

BISIKLETINIZI 

YANINIZDA 
TASIYABILIRSINIZ
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İstanbul Büyükşehir Belediye-
si, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
çalışan her İBB personeline 10 
GB  kapasiteli “Bulut Depolama 
Alan” hizmeti sunmaya başladı. 
Google gibi bilişim ve teknoloji 
sektöründe lider olan firmaların 
sunmuş olduğu bu harika hiz-
met, artık özel olarak yalnızca Bü-
yükşehir Belediyesi çalışanlarının 
hizmetinde.

Artık İBB çalışanları USB bellek taşı-
mak, kâğıtlarla dolaşmak, dosyaları 
paylaşırken kapasite sorunu yaşa-
mak, paylaşımda güvenlik proble-
mi çekmek zorunda kalmayacak. 
Telefonlarının hafızalarında yüzlerce 
fotoğrafı depolamak ve hatta payla-
şırken kapasite problemleri ile mağ-
dur olmayarak hem vakitten hem de 
telefonlarının hafıza kartlarındaki alan-
lardan tasarruf edebilecek. 

Akıllı telefonlarınızdan, bilgisayarınız-
dan veya tabletinizden ibbBOX’a istedi-
ğiniz zaman istediğiniz yerden ulaşarak 
dosyalarınızı kontrol edebileceksiniz. Ay-
rıca kullanımı kolay ve hızlı.

Bulut Depolama nedir? Öncelikle Bulut 
Depolama sistemi mevcut akıllı telefon, 
tablet ve bilgisayarlarınızda bulunan depo-
lama alanlarının birebir aynısıdır, tek farkla 

ki; Mevcut alan size İBB 
tarafından verilmekte ve 
bu alana erişim internet 
bağlantısı aracılığıyla 
olabilmektedir. Böylece 
ulaşmak istediğiniz her 
türlü dosya anında elini-
zin altında ve güvende-
dir.

Öncelikle yapmanız ge-
reken http://box.ibb.
gov.tr/index.php inter-
net adresinden mevcut 

Teknoloji Odası

oturum şifreniz ile “ibbBOX” alanına giriş 
yapmak ve ardından İBB Store https://
store.ibb.gov.tr/ adresinden android, İOS 
ve windows platformlarında kullanmak 
için uyumlu kurulum dosyasını indirmek 
ve kurmak. İşte bu kadar basit ve kolay. 
Oturum açtığınızda, sizi Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığının hazırlamış olduğu tanıtım 
amaçlı açıklayıcı çok güzel bir flash ani-
masyon karşılıyor. Sonuna kadar izleme-
nizde de fayda var.

Google ve Hotmail bu hizmeti zaten çok 
daha önceleri veriyordu ve ben Goog-
le Drive ve Hotmail DropBox’da  zaten 
bunları kullanıyorum dediğinizi duyar 
gibiyim. Ancak şunu belirtmek isterim ki 
bu büyük yenilik ve kolaylığı tabii ki Go-
ogle veya Hotmail gibi birçok şirket son 
kullanıcının hizmetine sunuyor. Ancak bu 
şirketler, yurtdışında olmaları, Türk yapımı 
olmamaları ve dosyalarınıza erişebilmeleri 
sebebiyle güvenilirlikleri konusunda ciddi 
şüpheler barındırıyorlar. İBB bu konuda, 
hem çalıştığımız kurum olması hem SSL 
veri şifreleme sistemi kullanması hem de 
İBB Veri Bankası serverlarından (kaynakla-
rından) bu alanı açması, çalışanların dos-
ya ve dokümanlarını güvenle bu alanlara 
yükleyebileceğini gösteriyor.

ibbBOX alanına, fotoğraf, video, paket 
program (word,excel,powerpoint,pdf) 
dosyaları ile depolanabilir aklınıza gelen 
her türlü veriyi 10 GB sınırlaması ile yük-
lemeniz, istediğiniz yerden de bunlara  
ulaşmanız, düzenlemeniz, silmeniz ve pay-
laşmanız mümkün. Fotoğraf ve videolar 
bölümü ise; görüntüleri indirmeden, açıp 
izlemenizi sağlayacak şekilde hazırlanmış. 

Bu büyük yenilik ve kolaylık için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Umarız bu hizmet kesintisiz ve artarak de-
vam eder.

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR 
BELEDIYESI’NDEN 
BULUT DEPOLAMA

BISIKLETINIZI 

YANINIZDA 
TASIYABILIRSINIZ

Masanızın altında bile saklayabileceğiniz, 
JIVR | Bisiklet 15kg’dan daha hafiftir. 90 
dakikalık normal bir prizden yapacağınız 
şarj ile 30 km boyunca kullanabileceği-
niz bu tasarım harikası bisiklet, 25 km/s 
ile 32 km/s arasında bir hıza rahatlıkla 
ulaşabiliyor.

Aynı zamanda, artık çağımızın olmazsa 
olmazı olan Akıllı Telefon entegrasyo-
nu da bu bisiklet için harika bir özellik 
olmuş. Akıllı telefon için özel dizayn 
edilmiş yuvasına koyarak GPS ile şe-
hirde kaybolmadan gezme imkânı 
da bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve video için aşa-
ğıdaki linkleri incelemenizi tavsiye 
ederim.

Kaynak: 

https://goo.gl/un4sfY

https://goo.gl/iPra2M
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Web Günlüğü

Püfterem
Mizah, son yıllarda hayatımızın 
büyükçe bir alanını işgal etmeye 
başladı. Teknolojinin ilerlemesiy-
le birlikte kulanım alanı da artan 
mizahla artık günün her vakti ya-
zılı, görsel ve sosyal medyada 
karşılaşmak mümkün. Mizahın 
amacının,  insanları eğlendirmek, 
hayatlarını renklendirmek olduğu 
düşünülse de uzun zamandır mi-
zah bir nevi silah ya da insanları 
etkileme amacıyla da kullanılıyor. 
Dini ve ırki meselelerde alay eden 
filmler, diziler buzdağının sadece 
görünen kısmı. Aslında ülkemiz-
de ve dünyada uzun zamandır, in-
sanları aşağılamayı, ezmeyi amaç-
layan bir mizah anlayışı egemen. 
İşte Püfterem, bu halkayı kırmak 
için kurulmuş bir web sayfası. Püf-
terem, ‘mizah, karikatür, eğlence 
ve genç kültür’ alt başlığı ile temiz 
bir mizah anlayışıyla yayın yapı-

yor.

http://www.pufterem.com/

Bir Bilseniz, 

Sanal Alemde 

Neler Oluyor 

Neler?

Web dünyasındaki
son gelişmeler ve
gözden kaçan çalışmalar 

bu sayfada !
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Web Günlüğü

Voscreen 
Voscreen, popüler sinema örneklerinden parça-
larla İngilizce öğreten bir program. En önemli ve 
orijinal yönü ise sıkıcı bir eğitim anlayışından uzak 
olması. Voscreen popüler sinema ve çizgi film sah-
nelerinden örneklerle eğitim veren bir mecra. Üc-
retsiz olan video tabanlı bu programda, öncelikli 
olarak kişinin seviyesini doğru bir şekilde tespit 
etmesi gerekiyor. Programın kurucuları, az ya da 
çok  her gün mutlaka Voscreen oynanmalı; ayrıca 
defter tutma alışkanlığı edinilmeli ve bilmediğiniz 
yeni kelimelerle, sevdiğiniz cümleleri, tabirleri de 
mutlaka bu deftere geçirmelisiniz diyorlar. Ayrıca 
zaman zaman sahnelere yüksek sesle eşlik etme-
nin de, dile hâkim olma noktasında çok faydasının 

olduğunu söylüyorlar.

http://www.voscreen.com/

İslam Harfleri
Sayfasında yer alan açıklamaya göre 
www.islamharfleri.net  tek bir kişinin 
emek ve çalışmalarıyla meydana gelmiş 
on-line bir çalışma. Derin bir geçmişe 
sahip, eskimez yazımız Osmanlıca’yı öğ-
retmeyi amaçlayan site, başlangıç sevi-
yesinden ileri seviyelere kadar konu ve 
alıştırmalarla, Osmanılcayı öğretiyor. 
Osmanlıcaya ilginin arttığı bugünler-
de, www.islamharfleri.net pek çok 
özelliği ile öne çıkan bir çalışma.  Meh-
met Akif’in şiirleriyle Ömer Seyfettin’in 
hikayelerini Osmanlıca olarak okumak 
isteyenler içinde gerçekten ilgi bir çekici 

bir çalışma .

http://www.islamharfleri.net/
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Son kez kanat çırptı güvercinler Şeh-
zadebaşı’ndan, süzülüp vardılar Süley-
maniye’ye. Eminönü’nün kalabalığın-
dan sıyrılıp gelen martılarla buluştular; 
her zaman dallarının arasında gölge-
lendiğim ağaçların altında, bir senfoni 
oluşturdular bana gitme diye yalvar-
dılar. Bende yalvardım onlara “Lütfen 
bu gidişi daha da zorlaştırmayın” diye. 
Konuştuk, dertleştik. Yılları nasıl tüket-
tiğimizi hatırladık. Beyazıt’taki kitapçı-
mı, Sultan Cafe’deki çay muhabbetini, 
Mercan’da küçük dar sokakta her za-
man bulabildiğim çıtır simitleri  öğlen 
paydoslarında nasıl paylaştığımızı an-
lattık. “Gitme “dediler Eminönü’nün 
martıları, Süleymaniye, Beyazıt, Şehza-
debaşı’nın ürkek güvercinleri…

Ağladım… Sessiz hıçkırıklar eşliğinde 
her gelen gider dedim; var olmanın 
sırrı budur dedim insanlıkta. Acılar, ay-
rılıklar ve sevdiğini ardında bırakmalar 
bizden dedim. İyi anlaşıyorduk belki 
de, şu her söylediğimi anladıklarını 
sandığım lisanına aşina olduğum ta-
nıdık yabancılara nazaran daha iyi an-
laşıyorduk kuşlarla. Onlar herhangi bir 
yerin mukimi değildiler. Çünkü onlar, 
benim ruhumun mekânı, kalbimin at-
tığı yer olan İstanbul’un sakin, mağrur, 
bazen şen, bazen hüzünlü kuşlarıydı-
lar. Onlar başkaydılar.

Evet, bu veda benimdi. Sevdiğim İs-
tanbul’un kalbinden ayrılıyor olmanın 
ruhumda açtığı yaraydı. Mevsimler çok 
başkaydı burada, dört mevsimin tam bir 
görsel şölene dönüştüğü üç büyük ma-

bedin Rabbimizin davetini bize duyur-
duğu müstesna yerlerden birisiydi. Her 
gün kulaklarımda çınlayıp duran o müthiş 
nida, kıyamete kadar yankılan semada!  

Fatih susar, ardından Şehzadebaşı hay-
kırırdı ve Süleymaniye kükrerdi, Beya-
zıt ise biraz mahzundu. Zira meydanı 
hep kavgalara sahne olurdu. Herkes 
isyanını, feryadını burada haykırırdı o 
zavallı ise dinler dururdu hepsini. Bir  
gün bile şikâyet ettiğini duymadım. 
Neyzen acı acı üflerdi Ramazan-ı Şerif 
günlerinde ve o isyankâr meydan tam 
bir sükuta ererdi kitap fuarı eşliğinde. 
Herkes susar, kitaplar konuşurdu. Ve 
ben, her öğlen arasında kendimi bu-
lurdum oralarda.

Çok söyleştim küçük mültecileriyle Sü-
leymaniye’nin, dillerinden anlamasam 
da. Sevginin ve merhametin diliyle bir 
yolunu bulduk arkadaş olmanın.

En çok da sabahlarını sevdim Saraçha-
ne’nin. Rüzgâr ve yapraklar nasıl bir ha-
leti ruhiye içine atarlardı beni kimse bi-
lemez. Ayaklarının önüne serer rüzgâr, 
bütün sararmış yaprakları ve kuşlar şar-
kılarını sana söyler; kendini hiçbir yerde 
olmadığın kadar özel hissedersin. İşte 
kâinat emrine amadedir. Ol demiştir 
Rabbin ve oluvermiştir her şey…

Şimdi gitmek vakti,  köşede bir lahza du-
rup düşünmek vakti. Gidenler hep böyle 
midir ve hiç bakmazlar mı arkalarına? Ve 
gidenler bir gün döner mi yurtlarına?

Bu şehre veda etmenin nasıl bir şey 

olduğuna, şehrin kalbinden giderken 
anladım. Ağlıyordu her şey gitme diye 
ve bende gitmektir insanoğluna yazı-
lan mukadderat böyle emreder diye 
fısıldadım şehrin kulağına.

Şimdi bir nihavent ezanın tam vaktidir 
dedim Şehzadebaşı’nın yanık sesli mü-
ezzinine haydi çınlat yine bu ikindi vak-
ti semaları ve sustur ruhumun feryadı-
nı, dindir gözyaşlarımı. Bir kutlu davet 
gibi yüksel semalara; bende minare-
nin dibinde kalakalayım yine öylece… 
İşte yine sustu koca şehir, kulaklarımı 
patlatacak kadar sustu… Sükûnettir 
bazen en büyük dua, bazen en büyük 
nara… Ve bittiğinde ezanı Muhamme-
di içimdeki marşlarda susar. 

Gitmek ve geri dönmemek vaktiydi. 
Hiçbir şey söylemeyin dedim dostları-
ma; çünkü ben söylemeyeceğim. Belki 
bir sonbahar dökümünde savrulur yine 
gelirim… Gücümün tükendiği ve ağla-
maya ramak kalıp fersiz gözlerimle size 
her geldiğimde, nasıl teselli ettiyseniz 
ruhumu; şimdi yine öyle uğurlayın 
dimdik ve ayakta hep öyle kalın hatı-
ramda. Minareleri gibi coşkulu boğa-
zın suları kadar derin ve sessiz. Ne ilk 
giden benim, ne son kalan sizlersiniz…

Unutmayın ki, her gelen gider; her şey 
ve herkes fanidir. Yalnız O, bakidir. O 
halde Baki olana emanet olun. Ve helal 
edin hakkınızı,

Kuşlar ve martılar…

Beni bir tek onlar anladılar…

2015-  İstanbul 

Saraçhane’ye 
Veda Ederken

Fazile CEBECİ 

Kütüphaneler Müdürlüğü

Deneme
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ve zengin kıldığında şüphe yoktur. Zira 
dua edenlerin %72’si bekledikleri sonu-
cu aldıklarını söylemişlerdir”

Seküler dünyada din (İslam) umursan-
maz hâle ge(tiri)lmiştir. Dini yaşayan-
larda ise kaide sıkıntısı vuku bulmak-
tadır. Nasıl ki emeksiz bir iş takdire 
layık bulunamayacaksa, dua da karşılık 
bulması için birkaç kaideyi içermesi 
gerekmektedir. Dua da samimiyet, 
teslimiyet ve tevekkül önemli hususlar-
dandır. Dua, öncesinde ve sonrasında 
bir takım hâl takınmasını ister, kuldan. 
Allah’tan rızık isteyen bir kul çaba gös-
termezse bu duaya karşılık bulması na-
sıl beklenebilir ki? Dua vasıtasıyla Yara-
tıcımızdan ne isteyeceksek, dua öncesi 
o işle ilgili; sorumlulukları yerine getir-
mek, samimi olmak, tevekkül etmek ve 
tedbir almak gibi aşamaları katetmek 
gerekir. Duanın ıssız ve tek olunan bir 
vakitte olması riyadan uzak olabilmek 
ve samimiyetimiz açısından iyi bir hal-
dir. “Kul, Rabbine en ziyade secdede 
iken yakın olur, öyle ise secdede duayı 
çok yapın”5. Efendimizin (sav) bu tav-
siyesine de uymak isabetli olsa gerek. 

Dualarınızda, devletimizi, milletimizi ve 
bizleri unutmayın. “Kişinin Müslüman 
kardeşine dua etmesi, temiz ve günah-
sız bir ağızla yapılan dua gibidir.”

tümserlik ve karamsarlık gibi olumsuz-
lukları önler. Toplumun ihtiyaç duydu-
ğu karşılıklı sevgi ve saygıyı artırır. Dua 
denince söylenmesi gereken bir diğer 
husus da duanın gerçekleşmesidir. 
Dua eden, hemen duasının gerçekleş-
mesini temenni eder. Edilen dua ger-
çekleşmediğinde ise bir karamsarlık 
ve mutsuzluk zuhur eder. Hatta dua-
ya karşı inanç zayıflığı meydana gelir. 
Tamda bu noktada Mısır’lı tasavvuf ehli 
Ataullah İskenderi’ye kulak vermek ge-
rekir. İskenderi, “hikmet”’lerde şöyle 
der; devamlı ve ısrarlı duana rağmen 
ilahi ihsan anının gecikmesi üzülmene 
ve ümidi kesmene sebep olmasın. Çün-
kü Allah Teâlâ, duaya icabeti senin seç-
tiğin şeyle değil, O’nun senin için seçti-
ği (murad ettiği) şeyde, senin istediğin 
vakitte değil; O’nun istediği vakitte ola-
cağına, garanti vermiş ve buna kefil ol-
muştur3. Biz kullar, ellerimizi duaya her 
açtığımızda bu itibarla dua etmeliyiz. 
Efendimiz sav; “İcabetten emin olarak 
Allah›a dua edin” buyurmuştur4.

HAYATI ANLAMLI HALE GETİREN, BİZİ YA-
RATANIMIZA YAKINLAŞTIRAN GÜÇ; DUA

İnanç ve duanın olduğu yerde gönül 
huzuru, yüksek moral ve zorluklarla mü-
cadele azmi vardır. Bu nedenle çağımız 
bilim adamları, “şifa ve inanç” ilişkisi 
üzerinde yeni çalışmalar yapmaktadır-
lar. Nitekim ABD’nin dünyaca ünlü ha-
ber dergisi “Newsweek” 10 Kasım 2003 
tarihli sayısında duayı kapak konusu ya-
parak şunları yazmıştır: “Dua hayat se-
vincinin kaynağıdır. Duanın insan haya-
tını; daha iyi, daha renkli, daha anlamlı 

Irtibatı 
Koparmayalım
Fatih DAĞLI 

İtfaiye Daire Başkanlığı

İnanan bir insan için dua etmek, Allah’a 
yalvarmak; güvenmek ve O’ndan yar-
dım istemektir. Dua, insanı, azim, gayret 
ve ümit içinde başarıya ulaştırır. Hayatı, 
çalışmayı ve kazanmayı daha anlamlı 
ve sevimli hâle getirir. Sağlığın artması-
na, ömrün bereketlenmesine ve rızkın 
genişlemesine vesile olur. Çünkü dua, 
iyilikleri mıknatıs gibi çeker; zararları, 
sıkıntıları, kaygıları ve kötülükleri uzak-
laştırır. Hayata daha iyimser bakılması-
nı sağlar. Manevi bir huzura ve felaha 
eriştirir. Belki de bu nedenlerden do-
layı Allah, kulunun çok ve ısrarla dua 
etmesini sever. Dua, sonunda madde 
olan bir beklenti değil, sonsuz hazine 
ve lütuf sahibi olan Allah (cc.)’tan bek-
lenti halidir. Müslim’de geçen bir hadis 
şöyledir: “Gecenin yarısı ya da üçte bir-
lik bölümü geçince, Allah Teâlâ dünya 
semasına istiva eder ve “Yok mu, Ben-
den (bir şeyler) isteyen, Bende ona ve-
reyim, Yok mu Bana dua eden, Ben de 
icabet edeyim, Yok mu, Benden mağfi-
ret isteyen, Ben de mağfiret edeyim.”1 
diye buyurur. Bu durum sabah vaktinin 
doğmasına kadar da devam eder.” 
İşte, dua bu kadar mukaddes ve ulvi 
bir ibadettir. “Dua ibadetten ibarettir” 
Allah buyurur ki: “Bana dua edin, Ben 
size icabet edeyim” 2

DUA SADECE DARLIKTA, SIKINTIDA 
YÂDA BİR KORKU, KAZA VE FELÂKET 
ANINDA DEĞİL, AKSİNE; VARLIKTA, 
GENİŞLİKTE, HUZUR VE RAHATLIK 
ANINDA DA YAPILMALIDIR.

Diğer yandan dua, çağımızdaki bazı 
hastalıkların kaynağı olan; stres, kö-

Deneme
Fo

to
ğr

af
: F

at
ih

 D
ağ

lı

1 Hz. Numan İbni Beşir ra Ramuz El-Hadis s.207

2 Kur’an- Mümin Suresi 60.Ayet
3 İbn Ataullah İskenderi Tasavvufi Hikmetler (Hikem-i Ataiy-

ye), Mustafa Kara, Dergâh Yay. Aralık 2003/İstanbul
4 Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim 

Canan, 16. cilt, s. 327

5 Müslim, Salât 215, (482); Ebu Dâvud, Salât 152.
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Cahit 
Zarifoglu’na 
Çocukça Bir 

Bakıs

Böylece küçük kırlangıca da bir motor tak-
mışlar. Önce mağarada bir tur attırmışlar. 
Kanatlarına girmiş iki otokuş, bir güzel öğ-
retmişler motoru nasıl kullanacağını. Bütün 
mesele sık sık, motorun üstündeki “kuvvet 
levhası”na peşpeşe gaga vurmakmış. İşte, 
gücü kuvveti yakıtı makıtı buymuş motorun. 

Yuvaya motoru çalıştırarak dönünce küçük 
kırlangıç:

— Eyvah demiş annesi, tahmin etmeliydim, 
demek şimdi de seni düşürdüler tuzağa.

— Neler söylüyorsun anneciğim demiş kü-
çük kırlangıç. Ne tuzağı.Ve başlamış bü-
tün olup biteni anlatmaya.

Fakat annesi:

— Aptal diyormuş bunların hepsi uydurma. 
İnanma sakın. Hepimizin gençken başı-
na geldi bu. Ama hiç birimiz aldırmadık 
buna. Çünkü sonu fena: Motor bedava. 
Ama yedek parça kan pahası. Kaptırdın 
mı kuyruğunu, ha! 

Motorlu Kuş-Cahit Zarifoğlu

Seda DUMAN 

Yazı İşleri Müdürlüğü

İnceleme
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Bir varmış bir yokmuş.

Çok zaman da değil,

Şunun şurasında sadece birkaç asır 
önce,

Köylerden birinde yaşlı bir adamla ka-
rısı yaşarmış.

Köylülerin tabiriyle “sehiI” bir yerdey-
miş bu köy. Yani kış aylarında muhafa-
zalı olurmuş, korunurmuş evler soğuk 
rüzgârlara karşı.

Kışı iyiymiş iyi olmasına, ama yazın du-
rulmazmış buralarda.

Boğucu bir hava, aşırı rutubet… Nefes 
al ki alasın. Bu da bir yana, etrafta her 
şey sararıp solar, hayvanlara yiyecek 
nesne kalmazmış.

İşte bu yüzden asırlardır bu çevre köy-
lüleri kışın köye yazınsa, vururlarmış yo-
lunu yaylalara. Bu köyde bir zamanlar 
“Yürek Hasan” diye bilinir, bir delikanlı 
yaşarmış. Nereden kalmış bu isim ona? 
Köyde mi ortaya çıkmış, yoksa asker-
den mi getirmiş, kimse sormaz olmuş 
yıllar geçince.

Yürekdede ile Padişah Cahit Zarifoğlu

Zarifoğlu öykülerinde, 
çocukla ilgili 
imge ve algıların, 
gerçeklik ekseninde 
işlendiği görülür. 
Çocuklardan 
bilhassa da 
kendi çocuklarından 
beslenir, 
ilham alır Zarifoğlu. 

Tilki ile aslan birlikte yakın ülkelere 
geziye çıktılar.

- Bilgimiz görgümüz artar, iyi hay-
vanlar oluruz diye kurdular.

Heybelerini bir eşekle bir katıra yük-
lemişler, bir de güzel kurulmuşlar, 
dağ-bayır sürmüşler.

Arkadaşlık, birlikte ticaret yapınca 
belli olur, bir de yolculukta derler.

Tilki ile aslan daha yola çıkmazdan 
önce, oturup bir güzel konuştular. As-
lan şöyle sordu:

- Sevgili dostum, bir iş bölümü yap-
mamız mı daha iyi, yoksa her işi sı-
rayla içimizden birinin yapması mı?

- Efendim, diye hitap etti ona tilki, 
çeşitli özelliklerimizi göz önüne 
alarak iş bölümü yapmamız daha 
uygun görünüyor. Ancak böylece 
korkarım işlerin ağırı zatıalinizin sır-
tına biner. Hafifleri bana kalır. Eğer 
uygun görürseniz efendim, hangi 
iş olursa onu sırayla yapalım.

- Güzel konuştun sevgili dostum. 
Her zamanki gibi güzel konuştun. 
O halde yol hazırlıklarını herkes 
kendisi yapsın. Fakat yola koyul-
duğumuz andan itibaren, bütün 
işleri sıraya koyalım, nöbetleşe 
yapalım.

Böyle kararlaştırdıktan sonra başlamış-
lar hazırlıklara.

Katıraslan-Cahit Zarifoğlu

İnceleme
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Motorlukuş hikâyesinde ise; kuşa 
takılan motor onun uçma yeteneği-
ni kaybetmesine yol açmış ve onu 
başkalarına bağımlı hâle getirmiştir. 
Kuşun annesinin, en başta verdiği 
mesaj çok açık ve nettir. “Şu an, mo-
tor bedava ama ileride motor bozul-
duğunda, yedek parçaları çok pahalı 
olacak” Anlık çözümlerin, gelecekte 
çok daha büyük sorunlara yol açabi-
leceğinin mesajı, satırlara ilmek ilmek 
işlenmiştir, böylece.

Ağaçkakanlar, bence Cahit Zarifoğ-
lu’nun en ‘zengin’ ve en ‘zekice’ an-
latımı. Bu öyküsünde de, yine bilin-
çaltına hitap eder yazar. Hayvanları 
insan gibi konuşturarak, çocukların 
saf ve temiz o yüreklerini hayvanlarla 
yakınlaştırmayı sağlamıştır, bu kita-
bında da. Ölüm kavramı ise, bir son 
olmaktan ziyade; hayatın içinde fakat 
hayata dâhil edilmemiş; Zarifoğlu far-
kını da gösteren edebi ancak anlaşılır 
bir dil ve sade bir biçimde üstelik son 
derece zarif dokunuşlarla ortaya kon-
muştur. 

Yürekdede ile Padişah hikâyesinde 
ise iki sevimli ihtiyarın mütevazı ha-
yatları konu edinilmiştir; bu kitapta 
aile olmanın, merhametin, insanların 
birbirine karşı değer vermesinin ve 
kanaatkar olmanın yol ve yöntemleri 
de gözler önüne serilmiştir.

Mucip olan Rabbimiz, bütün mah-
lûkatın istek ve ihtiyaçlarını bizden 
daha iyi bilir ve kullar hâl dili ve du-
ayla isterse, O’ da bu dualara icabet 
eder. Yürekdede ile Padişah öykü-
sünde, iyi niyete mucip olan Allah’ın 
icabeti vardır. Bu yüzden Zarifoğlu, 
Yürekdede demiştir ismine. İyidir 
hem de baştan ayağa iyi bir insan. 
Genellikle çocuk hikâyelerinde sıkça 
rastlanan, büyücüler ile kötü kalpli 
insanlara bu hikâyede hiç rastlanmaz. 
Bir iyiyi anlatmak için illaki kötü bir 
karakterin gerekmediğini, de, bu hi-
kayesiyle bize gösterir Zarifoğlu.

Misafire ikram ve Müslüman Anadolu 
insanının misafirperverliği Yürekde-

Masumiyet ile saflığın simgesidir ço-
cukluk. Hayatımızda en net, en ger-
çekçi bakış açısına sahip olduğumuz 
yıllarımızdır çocukluk yılları. Ve bu 
özelliği nedeniyle, başta edebiyat ol-
mak üzere pek çok sanat dalında da, 
sıklıkla kullanılan bir öğedir çocukluk 
yılları. 

Çocukluk yılları, yazarın ( YAZARLA-
RIN) sığındığı biricik mutluluk za-
manlarıdır. Yıllar geçip de büyümeye 
başladıkça; aramaya başladığımız ve 
ihtiyaç duyduğumuz değerleri, yazar-
lar çocukluk yıllarında yakalamış ve 
var güçleriyle bunları yazıya döküver-
mişlerdir. En fazla beslendikleri yerdir 
çocukluk günleri, bilirler ki en anlamlı 
ve en dokunaklı yazılar, hep bu geri 
dönüşlerde ortaya çıkar. 

Yedi Güzel Adam’dan birisi olan, şair 
ve yazar Cahit Zarifoğlu içinde çocuk 
ve çocukluk; hayatın öznesi, hatta 
neredeyse merkezi durumundadır. 
Yaşamın kargaşası içersinde, insana 
rahat nefes aldıran en önemli esin 
kaynağıdır. Zarifoğlu öykülerinde, ço-
cukla ilgili imge ve algıların, gerçeklik 
ekseninde işlendiği görülür. Çocuk-
lardan bilhassa da kendi çocukların-
dan beslenir, ilham alır Zarifoğlu. 

Hikâyeyi, fantastik bir kurguyla ancak 
çocukların göz hizasına inerek ve on-
ların anlayabileceği şekilde oluşturur. 
Fakat düğümü, yetişkinlerin çözme-
sini ister. Katıraslan ile Motorlukuş 
aslında birer toplumsal eleştiri me-
tinleridir. Esasen Zarifoğlu, çocuğun/
çocukların bu eleştirileri anlayama-
yacağının farkındadır da. Onun asıl 
hedefi, yetişkinlerin işin özünü anla-
malarıdır. 

Katıraslan hikâyesi, bir nevi kamerayı 
yaşadığımız dünyaya çevirip bu dün-
yayı daha yakından tanımamızı; belki 
de kaybolmuş olduğumuz bir orman-
da bizi ağacın üzerine çıkartarak nere-
de olduğumuzu bildirmesi açısından, 
farklı bir hikâyedir. Şimdilerin moda 
tabiriyle, konum bildirmektedir! 

Cahit Zarifoğlu’nun 
çocuk hikâyeleri, her 

yaştan insana hitap 
eden, hem kendinize 

hem çocuklarınıza 
zevkle okuyacağınız; 

hayata hayırlı anlamlar 
katabilen eserlerden.  Her 

zaman naif, ders verici 
ve geçmişten edinilen 

bilgilerle, geleceğimizi 
şekillendirebileceğimiz 

birer nasihat.
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de’de vücut bulmuştur adeta.“Çorba 
kaşık kaşık Bismillah Bismillah diye 
diye içilmiş sanki çorbanın canı var, 
sanki döksen incinir, sahanda bırak-
san gücenir” 

Bu satırlarla, çocuklarımıza öncelikle 
neleri öğretmemiz gerektiği; hangi 
bilgi ve ahlakı aşılamamız gerektiğini 
de anlatmıştır. Aslında Cahit Zarifoğ-
lu, önce kendi çocuklarına yazmış 
bu masalları. Bu nedenle de, onun 
editörü bir bakıma kendi çocukları 
olmuştur denilebilir. Zarifoğlu, önce 
kendi çocuklarına anlatmıştır bütün 
bu güzel hikâyeleri. Bizlerin nasibine 
de, okumak düşmüştür. Nasihatleri, 
öykülerine dönüşmüş; bizleri de, ki-
taplarıyla yoğurmuştur. Böylece, ha-
yatımıza kendine özgü zarif bir eday-
la dokunmuştur.

Arkadaşları tarafından kandırılmış bir 
kuşun, başına gelenleri anlattığı Mo-
torlukuş’u okuyan bizim editörümüz 
Defne’ nin* yorum ve sorularına ge-
lecek olursak;

Gerçekten de çok masum ve hiç kir-
lenmemiş bir kalple sorulmuş sorular, 
bunlar. Görüldüğü üzere Zarifoğlu 
çocukların kalplerine hitap etmekle 
birlikte, onların gelişimi için gerekli 
mesajları da vermiş, eserlerinde.

Kimi zaman Yürekdede ile Padi-
şah’daki gibi yaşlı amcayla bize nasi-
hat ederken, Katıraslan ve Motorlukuş 
gibi hayal ürünü kahramanlarla da bir 
ironi oluşturarak bizi hep şaşırtmıştır. 

Cahit Zarifoğlu’nun çocuk hikâyeleri, 
her yaştan insana hitap eden, hem 
kendinize hem çocuklarınıza zevkle 
okuyacağınız; hayata hayırlı anlamlar 
katabilen eserlerden. Her zaman naif, 
ders verici ve geçmişten edinilen bil-
gilerle, geleceğimizi şekillendirebile-
ceğimiz birer nasihat.

Çocuklarınızın, kitapları sevmesini 
istiyorsanız eğer bu hikâyeleri bir an 
evvel bu kitapları onlara okutmanızı 
tavsiye ederim.

Hatta kitapları önce siz okuyun ben-
ce!

Çünkü bunlar, her yaştan çocuğa ya-
zılmış kitaplar.

-Anne, Motorlukuş 
neden annesinin sözünü 

dinlemedi?
-Annesinin sözünü dinlemiş olsaydı 

başına bunlar gelmezdi değil mi?

-Arkadaşları, neden 
Motorlukuş’u kandırdılar ki?

* Defne Zengin:

Defne, 7 yaşında. Yazı İşleri 
Müdürlüğü’nde görevli 
Burcu Zengin’in kızı. 
Armatörler İlkokulu’nda 
okuyor. Hayvanları ve 
kitapları çok seviyor. 
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‘Kibir Sir Walter Eliiot’ın karakterinin 
yapıtaşıydı, insanlara ve olaylara hep 
kibirle yaklaşırdı. Gençliğinde dikkat 
çekici ölçüde yakışıklıydı ve elli dört 
yaşında olmasına rağmen hâlâ iyi 
görünüyordu. Kadınların çoğu onun 
kadar dış görünüşüne önem vermez, 
efendisi yeni lord olmuş bir uşak bile 
toplumsal konumundan onun kadar 
hoşnut olamazdı’

İkna, Jane Austen 

Ve yine içerisinde, Jane Austen ge-
çen cümleler kurabilecek olmanın 
verdiği haz ve yine o aynı mutluluk… 
Ne kadar da özlemişim meğerse. En 
yakınımdan daha yakın, en uzağım-
dan daha uzakmış gibi, bu kitaplar. 
Uykum varsa kaçırıyor, acıkmışsam 
biraz daha bekleye biliyor, işim var-
sa erteleyebiliyor, konuşacaksam 
susuyorum. Ve her zamanki gibi, bu 
sefer de Jane Austen romanımı bir 
çırpıda bitireyim istiyorum. Ama he-
men öyle üzerine başka bir kitap da 
alamıyorum. Tıka basa yiyince, karşı 
masadan ikram edilen en sevdiğiniz 
tatlı da olsa dönüp bakmazsanız ya; 
Jane Austen’dan sonra bir müddet 
hep böyle oluyorum ben. Garip bir 
kibre bürünüyorum, uyandırılmak is-
temediğim bir rüyanın tam ortasında, 
ismimle hitap edip nerede olduğu-
mu ilk hatırlatacak kişiye, gözlerinin 
içerisine bakarak “Bayım, ne kadar da 
küstahsınız, sizin sınıfsal ayrılıklarınız-
la inanın zerre kadar ilgilenmiyorum. 
Baroneslik satılık olsa, beş şilinlik de-
ğeri yoktur benim için” diyesim geli-
yor; o anda zihnimde bir fayton sesi 
de çınlıyor.

Jane Austen’in İkna kitabı, sürpriz-
lerle dolu. Fakat alışkın olduğum, 
yazarın o asi kız kahramanını bir tür-
lü bulamadım, sayfaların arasında. 
Kitabımızın kahramanı Anne, annesi-
nin vefatından sonra yapayalnız kal-
mış ancak arkadaşına verdiği sözü 
tutmakta kararlı olan Bayan Russel 
tarafından gerçek bir anne edasıyla 
sahiplenilmiştir. Kendisinden ve ilk 
kızı Elizabeth’den başka hiç kimseyi 
beğenmeyen babası için, bu hayatta 
en önemli şey para, üst düzey her şey, 
altsınıf insanlarının espri yoluyla etraf-
larından kışkışlanmasıdır. Ne var ki, 
para da bir yere kadar dayanıyor; he-
sabı gün gelmiş ve Kellynich Malikâ-
nesi, istenmesele Amiral Crofftlar’a 
kiralanmak zorunda kalmıştır. Bu aile, 
bir zamanlar Anne’nin (bundan tam 
sekiz sene önce) evlenmeye karar 
verdiği ancak, Bayan Russel tarafın-
dan ikna edilerek “hayır” demek zo-
runda kaldığı Yüzbaşı Wentworth ‹ün 
ablası ve kocasından başkası değildir.

Romanımız tam da burada başlıyor işte. 

İkna romanını okuyacaksanız eğer, 
yanınızda mutlaka bir fincan kahve 
de olsun, derim.

İyi okumalar dilerim sizlere…

Kitap hakkında son bir not:

Roman, birkaç defa sinemaya da uyar-
landı. Meraklılarına, sinema uyarlama-
larına bakmalarını da öneririm. İkna, 
Jane Austen’ın ölmeden önce tamam-
ladığı son roman; ancak yazar kitapları 
arasında en çok Emma’yı severmiş. 

İKNA

Jane Austen

Kırmızı Kedi Yayınevi

 264 Sayfa

Öznur ŞAN
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KITAP
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Semanur DEMİRCİ

Kültür Müdürlüğü

ŞARKILARDA YAŞAYAN 
BİR AŞK HİKÂYESİ

Unutturamaz seni hiçbir şey 
unutulsam da ben 

Her yerde sen her şeyde sen bilmem 
ki nasıl söylesem

Bir sisli hazan kesilir ruhum seni 
görmesem

Neş’emde sen hüznümde sen 
bilmem ki nasıl söylesem

Ekrem Güyer 

Unutmadım seni ben unutmadım...

Her zaman her zaman kalbimdesin

Aylar yıllar geçti söyle sen nerdesin

Anlaşıldı sen geri dönülmeyen yer-
desin Anlaşıldı sen geri gelmeyeceksin

Unutmadım unutamadım seni ben 
Her zaman bendesin...

Müzehher Güyer

Ekrem Güyer, küçük yaştan itibaren 
musikiyle iç içe olmuş nevi şahsına 
münhasır bir müzisyen. TRT Anka-
ra Radyosu’nda ses sanatçısı olarak 
görev yapan Ekrem Bey, kısacık öm-
ründe birçok esere imzasını atmıştır. 
Eserleri kadar, yaşadığı aşk hikayesi 
de bir o kadar etkili ve duyguludur. 
Ekrem Beyin eşi Müzehher hanımla 
tanışması TRT’nin 1943 yılın da aç-
mış olduğu bir sınav vesilesiyle olur. 
Bu sınavda Ekrem Beyle Müzehher 
Hanım TRT’nin usta sanatçılarının 
önünde eserlerini hakkıyla icra eder-
ler. Sonunda ikisi de sınavı kazanır.Bu 
sınav sanat hayatlarının yanı sıra, on-
ların şarkılara da konu olmuş ölümsüz 
aşklarını da başlatmış olur.Ekrem Bey 
nihavend makamında bestelediği 
“Unutturamaz seni hiçbir şey unutul-
sam da ben/ her yer de sen her şeyde 

sen bilmem ki nasıl söylesem ” adlı 
şarkıyla Müzehher Hanıma olan de-
rin aşkını ölümsüzleştirir.1944 yılında 
radyoda başlayan aşklarını sonunda 
evlilikle taçlandırırlar. Bu iki sanatçı-
nın evlilikleri de, mesleki yaşantıları 
gibi herkese örnek olur. Daha sonra 
1946 yılında, bu mutlu birlikteliğin bir 
meyvesi olan oğulları Metin Güyer 
dünyaya gelir. 

Ekrem Güyer,1954 yılına kadar geçen 
on yıllık sürede on iki makam da otu-
za yakın beste yapar. Günler şarkılarla 
bestelerle akıp geçmiştir 1954 yılın-
da bir gün Ekrem Bey aniden mide 
kanaması geçirir. Ankara Numune 
Hastanesi’ne acil olarak kaldırılır, an-
cak doktorlar bir türlü kanamayı dur-
duramaz ve Ekrem Bey’de hastaneye 
yatışının üçüncü gününde canından 
çok sevdiği eşi Müzehher Hanım ile 
oğlunu geride bırakarak hayata göz-
lerini yumar. Ekrem Bey vefat ettiğin-
de 33 yaşındadır.

Bundan sonra artık, Müzehher Hanım 
için Ekrem Beysiz günler başlar. Artık 
onun yokluğunda, her şarkı Ekrem 
Bey için söylenecektir. Derken gün-
lerden bir gün, Müzehher Hanım TRT 
Radyosunun koridorlarında Şekip Ay-
han Özışık’a rastlar. Elinde de Ekrem 
Bey için yazdığı şiiri tutuyordur. Şekip 
Bey ‘den bu şiiri bestelemesini ister. 
Şekip Bey ‘de vakit geçirmeden güf-
teyi, karcığar makamında besteler.

Müzehher Hanım’ın duygulu sesin-
den, şarkı yankılanır “Unutmadım 
seni ben unutmadım/ Her zaman kal-
bimdesin/ Aylar yıllar geçti söyle sen 
nerdesin/ Anlaşıldı sen geri dönül-
meyen yerdesin unutmadım seni ben 
her zaman bendesin” Müzehher Ha-
nım’ da Ekrem Beyden sonra birçok 
beste yapar. Eşinden, ona yadigâr 

MÜZIK
kalan oğullarını büyütür, TRT Radyo-

sundan emekli olur ve 1998 yılında 

da hayata gözlerini yumar.
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KIŞ UYKUSU

Nuri Bilge Ceylan, Cannes da ‘Kış Uy-
kusu’ ile en iyi film ödülünü aldığında 
Türkiye’de büyük bir gurur kaynağı 
oldu. Tüm haber kanalları, günlerce 
bu başarıdan bahsetti durdu. Sosyal 
Medya’da da çok konuşuldu Kış Uyku-
su. Ancak, sosyal medyada  Ceylan’ın 
bu başarısını kutlayan kitlelerin aynı 
coşkuyu sinema salonlarında göster-
meyişi ise oldukça ironikti.

İtiraf etmek gerekirse, ben de bir 
yurtdışı seyahatimde iken fark ettim 
bu filmi. Ziyaret etiğim o ülkenin si-
nemalarında, gişe filmi olarak göste-
rildiğini öğrenince de‘Kış Uykusu’na 
mahcubiyetle karışık bir merak duy-
maya başladım. Filmi izleyişim ise, 
sonraki zamanlara, karlı bir İstanbul 
akşamına rastladı.

Filmde, diyolglara daha çok ağırlık 
verilmiş. Haliyle bu da, seyirci üstün-
de sanki bir tiyatro izliyormuş gibi bir 
etki bırakıyor. Üç saati geçen uzun 
süresi, felsefik diyaloglarıyla, insan 

SINEMA Ömer KUDU
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

kendisini bir Rus klasiğinin içindey-
miş sanıyor önce. Açıkça söylemek 
gerekirse, başta bu diyaloglar hoş ve 
ilginç gelse de zamanla insanı sıkabi-
liyor da.

Filmin konusuna gelirsek eğer;  Ay-
dın ( Haluk Bilginer) emekli bir oyun-
cudur ve aktörlüğü bıraktıktan sonra 
da Orta Anadolu’nun bir kasabasında 
küçük bir otel işletmektedir. Rutin ve 
yalnız sayılabilecek bir hayatı sürdü-
ren Aydın’ın, hayatında sadece iki 
kadın vardır. Kendisine her anlamda, 
uzak ve soğuk olan genç karısı Nihal 
( Melisa Sözen) ve boşanmış kız kar-
deşi Necla ( Demet Akbağ). Kış şart-
larının iyice ağırlaşıp, kar yağışının 
artması, en çok Aydın’ı etkiler, sinirleri 
çok bozulur. Ve en nihayet, bu taşra 
kasabasını terk edip uzaklara gitme-
ye karar verir. En sevdiğim oyuncula-
rın, bu filmde rol alıyor olması ve Rus 
Edebiyatına meraklı oluşum bu filmi 
çok sevmeme neden oldu.

Kış Uykusu ile ilgili İlginç Bilgiler

Filmin afişi, Dostoyevski’nin tamamla-

yamadığı ilk romanı ‘Netochka Nez-
vanova’ için çizilen bir resimden esin-
lenerek hazırlanmış.

Film çekimlerinin çoğu, Kapadok-
ya’da gerçekleşmiş. Ancak kar yağ-
madığı günlerde ekip Kars ve Er-
zurum’a gitmiş ve çekimlere orada 
devam edilmiş.

Filmin toplamda 200 saatlik çekim 
kaydı bulunuyormuş.

Kış Uykusu 3 saat 16 dakikalık süresiy-
le Altın Palmiye kazanan en uzun film.
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INTERSTELLAR 
Bir zaman masalı;

“Zamanın kaybolduğunu bilenler, en 
çok üzüntü duyanlardır” der ya, Dan-
te. Nolan kardeşlerin yazıp yönettiği 
3 saatlik destansı epik serüveni gör-
seydi; herhalde hiç söylemezdi bunu. 
Bilim kurgu severleri, heyecanlandı-
ran bir filmden bahsetmek istiyorum. 
Interstellar (Yıldızlararası)…

Sinema eleştirmenlerince, sert-bi-
lim kurgu türü diye isimlendirilmesi 
herhalde Christopher Nolan’ın, reel 
bilimi—tabiri çok denk düşmese de—
megaloman, narsist seyirci kitlesine 
kurban etmeme mücadelesinden alı-
yor. Bilim kurgu filmlerinde aksiyon 
ve macera gibi ana temalardan uzak, 
bir senaryoyla seyirci karşısına çıkmak 
tabiri caizse, deli cesareti ister. Ficti-
onitesini (kurmaca) Kip s. Thorne’nin 
teorilerinden alan film, Einstein’ın iza-
fiyet teorileriyle beslenerek, sert bilim 
kurgu severlerini şaşırtmakla kalmıyor, 
görsel şölen denilebilecek efektleri, 
Hans Zimmer’in “dış uzayda” insanı 
kendisiyle baş başa değil “yapayalnız” 
bırakan büyüleyici müziği ile de sine-
ma tarihinde şimdiden başyapıtlar 
arasında olma özelliği taşıyor.

Pek çok bilim kurgu filminde olduğu 
gibi komponent bir yığın olumsuz-
luklarla başlar film. Kuraklık, iklim de-
ğişikliği, çölleşmeden kaynaklanan 
amansız toz fırtınaları kaçınılmaz sona 
doğru götürmektedir tüm insanlığı. 
Eski ve geçmişini özleyen bir astronot 
olan Cooper’sa, ürün bile vermeyen 
mısır tarlalarında çiftçi olarak yaşamı-
nı sonlandıramayacak bir gizli kahra-
manı büyütmektedir içinde.10 yaşın-
daki kızı Murph inanılmaz derecede 
şaşırtıcı bir zekâya sahiptir. Filmin en 
önemli saç ayaklarından biride Coo-
per’ın çocuklarına özelliklede kızına 

Fatma BAYRAKTAR
Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü

Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri 

Kartal İSADEM

duyduğu derin sevgidir –ki bu filmin 
(bilim kurgu tarafına zarar vermeden) 
duygusal öğelerle ince ince dokun-
masına neden olmuştur.

“Geçip gitmiş olmasa “geçmiş” za-
man olmayacak. Bir şey gelecek ol-
masa, gelecek zamanda olmayacak. 
Peki, nasıl oluyor da geçmiş ve gele-
cek var olabiliyor. Geçmiş artık yok. 
Gelecek ise henüz gelmedi. Şimdiki 
zaman sürekli var ise bu sonsuzluk 
olmaz mı?” diye soruyor Aziz Augus-
tinus. Dünya var oldu var olalı zaman 
üzerindeki bu tartışma bitmedi. Gali-
leo, Newton, Einstein, Stephan Haw-
king gibi birçok ünlü bilim adamı 
zaman içinde “zaman” ı teorileriyle 
anlamaya ve anlatmaya çalıştılar.

Peki, zaman içinde ileri ya da geri 
gidebilmek mümkün mü? Teoride 
evet der bilim adamları. Solucan de-
likleri adı verilen birtakım tünellerle 
uzayda bir zamandan başka zamana 
geçilebileceğini söylüyorlar her ne 
kadar pratikte bu şimdilik mümkün 
görünmüyorsa da... Bilim dünya-
sı zamanın içinde yolculuğu tartışa 
dursun Kur’an da zaman yolculuğu, 
zaman sıçraması ya da genişlemesi 
hadisesinden çok sık bahsedilmekte. 
Miraç hadisesi, Peygamberlerin gele-
cekten haber vermesi, Ashab-I Keyf 
hadisesi, Hızır Aleyhissalamın hayat 
tarzı, evliyaların zaman içinde yolcu-

lukları… Hali hazırda hepimizin fasıla-
sız rüyaları gibi… Cooper’ın solucan 
deliğinden geçerek vardığı zaman 
diliminde geçen 1 gün dünyadaki 7 
yıla demekti. Kur’anda ise “Gökten 
yere her işi çekip çevirir. Sonra sizin 
saymakta olduğunuz bin yıla denk bir 
günde O’na yükselir. (Secde Suresi / 
5 ) denmektedir. Cooper –kip s. Thor-
ne’nin kitabında bahsettiği gibi- “dışa 
doğru tekillik” tipindeki bir tekilliğin 
içine düşerek dört boyutlu teserakta 
girer ve kütle çekim anormallikleri 
yaratarak geçmişe haber gönderir”. 
Mümkünmüdür? Kim bilir… Tüm 
bunlar şuan için bilim adamlarının ka-
nıtlamakta aciz düştükleri verilerden 
ibaret. Biz bilim kurgu seyircilerine 
düşense arkamıza yaslanıp bu enfes 
zaman masalını izlemek kalıyor.
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CENNETİN RENGİ

”Kimse beni sevmiyor. Ninem bile! 
Kör olduğum için herkes benden 
kaçıyor. Eğer görebilseydim diğer 
çocuklarla birlikte köy okuluna 
devam edebilirdim, ama dünyanın ta 
öbür ucundaki körler okuluna gitmek 
zorundayım. Öğretmenimiz, Allah’ın 
bizleri diğer kullarından daha çok 
sevdiğini söylüyor, ama ben de diyo-
rum ki, madem öyle, bizi kör yarat-
mazdı ki böylece O’nu görebilelim.

Öğretmenimiz dedi ki: ‘Allah gö-
rünmezdir. O her yerdedir. O’nu 
hissedebilirsin.

O’nu parmağının ucunu kullanarak 
görebilirsin.’

İran Şah’ının, Avrupa ziyaretinde 
görüp çok beğendiği görüntü kayıt 
cihazını, sarayının fotoğrafçısı Mirza 
İbrahim Han’a aldırmasıyla Sinema-
nın İran yolculuğu başlamıştır. İlk 
olarak saray halkı ve şahı eğlendir-
mek üzere kullanılan kamera daha 
sonraları 1929’da ilk uzun metrajlı 
film olan Mavi ve Rabi ile aslında an-
lam değiştirdi ve İran’da sinema tam 
olarak adını koymuş oldu. 1900’ler-
den İran İslam Devrimi’nin yapıldığı 
1979 yılına kadar salt eğlence olan 
sinema, İran’ın kimliğiyle ya da kül-
türüyle örtüşmeyen eserler verdi. 
İran devrimine kadar olan süreçte 
sinema adına çok çetrefilli dönem-
lerden geçildi. Mısır’dan etkilenilen 
kolay ve ucuz çekilen, izleyicinin ko-
lay özdeşlik kurabileceği, anlatı se-
viyesi düşük filmlerin bolca çekildiği 
Farsi Film Akımı döneminin yanı sıra 
bir dönem Fransız film örneklerinin 
hâkim olduğu, bir dönem Sovyetler 
filmlerinin hâkim olduğu zamanlar 

Yasemin KARTALMIŞ
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

yaşanmıştır. 1970’li yılların sonlarında 
Şah’ın emri ile ithal filmler gösteren 
yüzden fazla sinema salonu kundak-
lanmıştır. İthal filmlerin etkisinden 
kurtulmaya çalışan İran sineması bir 
dönem İran Milli Sinema Akımı üze-
rine çalışmalar yaptıysa da bunda da 
uzun süre başarı gösterememiştir. 
İran’da toplumsal olarak önemli et-
kiler bırakan devrim doğal olarak 
sinemayı da etkilemiştir. Bu zamana 
kadar hiçbir derinliği olmayan, yer 
yer şiddet ve cinsellik öğeleri ba-
rındıran sinema anlayışı artık yerini 
toplumsal içerikli birebir İran insanını 
anlatan anlayışa bırakmıştır. Tabi bu 
konuda, devrim lideri Humeyni’nin 
konuşmasında söylediği “Biz sinema-
ya karşı değiliz; biz fahşaya karşıyız” 
cümlesi oldukça manidardır ve bu 
bakış açısı aslında bir anlamda İran 
Sinemasına sanatsal olarak yol gös-
terici olmuştur. 1983 yılında kurulan 
Farabi Sinema Vakfı devrimden sonra 
sinemanın önemi hakkında gelinen 
noktayı bize göstermektedir. Farabi 
Sinema Vakfı, sinemaya dair yapım-
dan, gösterime; yerli sinema paza-
rından dünya sinema pazarına kadar 
birçok konuda sinemaya hâkim olup 
adeta ülkenin sinema sektörünü yö-
netmiştir. Bu aşamadan sonra İran 
Sineması yetiştirdiği sinemacılarla 
kendi sinema dilini oluşturmada hız-
lı ve uzun mesafe kat ederek, kendi 
topraklarından beslenen evrensel 
hikâyeleriyle Hollywood ve Avrupa 
Sinemasının büyük imkânlarla yap-
tıkları çarpık ve yozlaştırıcı örnekle-

rine adeta sinema dersi vermiştir. 
 Bugün gelinen noktada yılda 80 film 
ortalamasına ve 200’ün üzerinde yö-
netmene sahip olan İran Sineması 
kendini dünyaya duyurmuş ve kabul 
ettirmiştir. Öyle ki Majid Majidi Cen-
netin Rengi filmiyle 1998’de Oskara 
aday olmuştur.

Cennetin Rengi, çevresini sadece doku-
narak ve duyarak anlamaya çalışan gör-
me engelli bir çocuğun hayatını anlatır. 

Muhammed, Tahran’daki bir körler 
okulunda yatılı olarak eğitim görmek-
tedir. Kör olarak doğmuştur ve çevre-
sindeki dünyayı dokunarak ve işiterek 
anlamaya çalışmaktadır. Okulu yazın 
tatile girdiğinde, babası onu köyüne 
götürmek üzere okula gelir. Muham-
med›in annesi ölmüştür ve babası 
başka bir kadınla evlenmek istemek-
tedir. Görme engelli Muhammed’in 
bu evliliğine engel olacağı düşünce-
siyle babası, sürekli ondan kurtulmak 
ister. Ve Muhammed’i âmâ bir ma-
rangozun yanına bırakır. Bu duruma 
üzülen nine, Muhammed’i bulmak 
için yola çıkarken hastalanır ve daha 
sonrada ölür. Bunun üzerine, babanın 
evlenmek isteği kadın da uğursuzluk 
gerekçesiyle sözü atar. Bu duruma 
üzülen baba Muhammed’i geri alma-
ya gider. Muhammed ve babası köye 
dönmek için yola çıkarlar. Ancak yol-
da Muhammed suya düşer ve ölür. 

Sinemasal anlamda, Cennetin Ren-
gi’nde en dikkati çeken unsur çekim 
teknikleri. Çekimler adeta fotoğraf-

Kültür Atlası
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lama tekniğiyle gerçekleştirilmiş. Bu 
tekniğe, filmin çoğu karesinde rast-
lamak mümkündür. Bazı sahnelerde, 
‘an’ yavaş bir şekilde akıtarak sahne-
ye duygu yüklenmiştir.. Filmde doğa 
unsuru da çokca kullanılmıştır. Renk-
ler de çok canlıdır.

Cennetin Rengi’nde, Majidi mesajını 
akıldan çok duyguları ön plana çı-
kartarak vermektedir. Zira Majidi’nin 
amacı Tanrının varlığını gözleri gör-
meyen bir çocukla kanıtlamaktır. Bu 
şekilde, varlığı ancak somut bir şekil-
de algılamak isteyen zihniyetlere ket 
vurmak niyetindedir. Tanrı olgusunu, 
insanlığa kanıtlama şekli, izleyiciyi de-
rinden sarsmaktadır. Filmin can alıcı 
noktası ve teması ise Tanrı olgusunu 
duyularla görmeyen bir çocuğun al-
gılamasıdır. 

Majidi, Tanrı’nın görünmezliği mese-
lesini filmin merkezine almıştır. Zira 
film “Ey gören fakat görünmeyen, yal-
nız seni ister, yalnız seni zikrederim…” 
sözleriyle başlamaktadır. Bu sözler fil-
min rengini ve amacını daha en baş-
ta ortaya koymaktadır. Majidi’nin bu 
gayesi kör bir çocuğun elleri ve ku-
laklarıyla vücud bulur. Muhammed, 
dokunarak ve işiterek doğanın dilini 
çözüp, Tanrı’yı algılamaya çalışır.

Filmin sonlarına doğru Majidi’nin 
gayesi doruk noktasına ulaşır. Mu-
hammed’in çiçekte, toprakta neler 
yazdığını ve kuşların ne hakkında 
konuştuğunu, körler alfabesiyle an-
lamaya çalışması onun Tanrı’yı bul-
masını sağlar. Filmin sonunda ölen 
Muhammed’in eli aydınlanmaktadır. 
Sanki biri onun ellerinden tutmuştur. 
Bence, Muhammed Tanrı’yı bulmuş 
ve hissetmiştir ve kalbinin derinlikle-
rindeki güzellikleri ona anlatacaktır. 
Majidi’nin filmi bu şekilde bitirmesi, 
onun film boyunca Tanrı’nın var oldu-
ğunu kanıtlama çabasına son noktayı 
koyduğunu göstermektedir. Başka 
bir açıdan baktığımızda ise Muham-
med’in elinin rengi ninesinin yüzünün 
aldığı renge, yani cennetin rengine 
bürünmektedir.

Kültür Atlası
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Çalışanlara fikirlerini iletmede kolay-
lık sağlayarak yenilikçi anlayışı teşvik 
edecek, iş doyumlarını artıracak, far-
kındalık oluşturacak, kamu yöneticile-
rine katılımcı yönetim uygulama şansı 
verecek ve kuruma bu şekilde atılacak 
küçük adımlarla sürekli iyileştirme sağ-
layarak rekabet üstünlüğü kazandıra-
cak bir sistemdir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünye-
sinde hayata geçen Bireysel Öneri Sis-
teminin temel amacı çalışanlarımızın 
idare tarafından alınan ve alınacak ka-
rarlara öneri yoluyla katılımını sağlaya-
rak yönetime katmak ve çalışanlarımızın 
motivasyonlarını artırmaktır. Bu bağ-
lamda aşağıdaki amaçları da bu sürecin 
alt amaçları şeklinde belirtebiliriz.

•	 İstanbul halkına en iyi hizmeti 
verebilmek için çalışanlarımızın 
yönetimde daha fazla söz sahibi 
olmasına imkan sağlamak,

•	 Çalışanlarımız bünyesinde kurum-
sal aidiyet duygusunun yaygınlaş-
tırılıp geliştirilmesini sağlamak,

•	 Çalışanlarımızın fikirlerine, öneri-
lerine değer vererek onların mo-
tivasyonlarını artırmak,

•	 Çalışanlarımızın yaptıkları işleri sa-
hiplenmesini sağlamak,

•	 Yapılan işlerle ilgili eksikliklerin tes-
pit edilmesi, iyileştirici yönlerinin 
ortaya konmasını sağlamak, gibi. 

İnsan Kaynakları alanında yapılan ve 
yapılacak olan çalışmalara katkı sağla-
mak amacı ile oluşturulmuştur.

NEDEN ONLİNE ÖNERİ SİSTEMİ?

√ ÇÜNKÜ YORUMLANABİLİR;

Çalışanlarımız tarafından verilen 

Bireysel Öneri Sistemi 
Insan Kaynakları

önerilerin diğer çalışanlarımız ta-
rafından yorumlanarak, önerinin 
geliştirilmesine ve buna bağlı 
olarak beyin fırtınası yapılmasına 
imkan sağlar.

√ ÇÜNKÜ ARŞİVLENİR;

Platforma eklenen tüm öneriler 
yıllarca sisteminizde saklanmak-
tadır. En yeniler en iyiler, hayata 
geçenler arşiv başlıkları altında 
önerileri kolayca izleyebilirsiniz.

√ ÇÜNKÜ TEŞVİK EDİCİ;

Önerileri “En iyiler” olarak sıralan-
dırılmak suretiyle öneri sahiple-
rine ödül verilmesi ve önerilerin 
tüm çalışanlar tarafından izlene-
bilmesi, çalışanlarımızı öneri ver-
meye teşvik edecektir.

√ ÇÜNKÜ YENİLİKÇİ;

Yeni bir buluş bulmak hizmet kali-
tenizi arttırmak ve rakiplerinizden 
bir adım öne geçmek için “Elma” 
düşmesini beklemeyin. 

Kurumumuzun İnsan Kaynakları 
alanında dünya ölçüsünde “en iyi 
“ler düzeyine ulaştırılması, sahip 
olduğumuz üstünlüğün korun-
ması ve geliştirilmesinde; tüm 
çalışanlarımızın yaratıcılık vasıf-
larıyla ve istekle yapacakları kat-
kının payı, ölçülemeyecek kadar 
yüksektir.

Kurumlarda iyileştirme fırsatı ya-
ratan kaynaklardan birisi de “çalı-
şanların fikirleri”dir. Her kademe-
de çalışanlar, iş ve hizmet kalitesini 
iyileştirip, geliştirmek, problemleri 
çözmek için yetkilendirildiklerin-
de, kurum yararı için çalışırlar.

Bireysel Öneri Sistemi, çalışan-

.

larımızın bu yaratıcı fikirlerinin 
değerlendirilmesi ve uygulama-
ya konularak organizasyonun 
sürekli iyileştirilmesini sağlayan 
bir sistemdir. Takım çalışmalarına 
paralel olarak, bireysel aktivitele-
rin de teşvik edilmesi çalışanların 
kendilerini gerçekleştirmelerine 
imkan tanıyarak motivasyonla-
rının artmasını, organizasyona 
aidiyetlerinin pekiştirilmesini sağ-
lamaktadır.

Çalışanlar Bireysel Öneri Sistemine 
http://portal.ibb.gov.tr/sites/ibbik ad-
resinden ulaşabilirler.

Amaç ve kapsam çerçevesinde tüm ça-
lışanlarımızın önerilerini bekleriz.
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14. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler 
Ödülleri’ne 13 ana ve 7 alt kategoride 
olmak üzere toplam 124 proje başvuru-
da bulundu. Projelerden 30’u ödüllen-
dirildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 

Bizden Haberler

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) 
tarafından bu sene 14.sü gerçekleşti-
rilen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişki-
ler Ödülleri sahipleriyle buluştu. Ödül 
kazanan proje ve kuruluşlar, 25 Mayıs 
Pazartesi akşamı, Raffles İstanbul Zorlu 
Center’da gerçekleştirilen ödül törenin-
de kamuoyuna açıklandı.

IBB 
Halkla Iliskiler Müdürlügü Altın Pusula 
Jüri Özel Ödülüne Layık Görüldü

yürütülen İSTKA destekli Erişilebilir 
Turizm Engelsiz İstanbul Projesi geçti-
ğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Altın 
Pusula ödülüne layık görüldü. Erişilebi-
lir Turizm Engelsiz İstanbul Projesi için 
verilen ödülü İBB Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü adına Müdür Yardımcısı Yunus 
Kadakal aldı. 
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Tarihi pompa istasyonlarını da barındı-
ran, İSKİ Terkos İşletmeleri bahçesinde 
okunan mevlide, İSKİ Genel Müdürü Dr.
Dursun Atilla Altay, İSKİ yönetim kurulu 
üyeleri, genel müdür yardımcıları, daire 
başkanları ve diğer idareciler katıldı. 

Mevlid-i Şerif okunması vasiyetinin ya-
zılı olduğu kitabeyi gün yüzüne çıkaran 
Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi Mü-
dürü Salih Şahin’de programa katıldı ve 
“Su medeniyetimizi oluşturan eserler 
atalarımızın insanlığa bir damla suyu 
ulaştırmak için gösterdikleri gayret ve 
hamiyetin, nişanesi ve mühürleridir” 
dedi. Tarihi belgelere göre bu Mev-
lid organizasyonunun her yıl Hıdrellez 

Osmanlı döneminde uygulanan, İstan-
bul’daki su yolları çalışanlarının geç-
mişlerinin ruhu için Mevlid okunması 
geleneği, yaklaşık bir asır sonra İSKİ ta-
rafından yeniden başlatıldı.

192 yıl önce dönemin Su Nazırı Hamit 
Ağa’nın Su Yolcuları Ocağı’nın vakıf ma-
lından 150 kuruş ödenek ayırarak başlat-
tığı suyolcuları için Hıdrellez günü Mev-
lid okutulması geleneği İSKİ tarafından 
ihya edildi. Osmanlı döneminde fetihten 
itibaren su işleri, suyun künk (yer altına 
yapılan su geçidi) ve kanallara dağıtıl-
ması ile uğraşan kişiler olan su yolcula-
rı ve İstanbul’a hizmet edenler, okunan 
Kur’an-ı Kerim ve Mevlid ile anıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik 
Destek Merkezi, 8 kişilik ekibiyle Diyar-
bakır ve Şanlıurfa Belediyeleri’ne hibe 
edilen 20 bin kişi kapasiteli mobil mut-
faklarda görevlendirilecek aşçı ve teknik 
personele eğitim desteği verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 
olağanüstü zamanlarda acil ihtiyaçlara 
hızlıca cevap vermek ve bağlı birimlere 
katkı sağlaması amacıyla kurulan ayrıca 
İBB’nin yurt içinde ve yurtdışında yürüt-
tüğü çalışmalara katkı sağlayan Lojistik 
Destek Merkezi, Diyarbakır ve Şanlıurfa 
Belediyelerine eğitim desteği verdi. Üç 
aşçı ve bir tekniker olmak üzere dörder 
kişilik iki ayrı Lojistik Destek Merkezi 

ISKI 
Su Yolları Çalısanları Için 
Mevlid Okuttu

IBB Lojistik Destek 
Merkezi’nden Uygulamalı 
Mobil Mutfak Egitimi

günü, Kırkçeşme Suyolu’nun şehre da-
ğılmadan önceki son durağı olan Eğ-
rikapı Maksemi’nde yapıldığını tespit 
ettiklerini belirten Salih Şahin “Miralay 
İbrahim Paşa’nın 1894 tarihli Sultan 
II.Abdülhamid’e takdim ettiği su rapo-
runda ve Reşat Ekrem Koçu’nun İstan-
bul Ansiklopedisi’nde bu Mevlid’den 
bahsedilmektedir. Biz de İstanbul’a su 
ulaştırmak için çalışan tüm geçmişleri-
mize rahmet diliyor, aziz ruhları şad ol-
sun diyoruz” dedi.

İSKİ’nin bir asır sonra yeniden başlattığı 
gelenek, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mev-
lid-i Şerif okunmasının ardından verilen 
yemekle sona erdi. 

ekibi, Türkiye Belediyeler Birliği’nce 
hibe edilen 20 bin kişi kapasiteli mobil 
mutfaklarda görevlendirilecek perso-
nelle bilgi ve deneyimlerini paylaştı. 
Lojistik Destek Merkezi ekipleri 3 gün 
süreyle bölgede kalarak, mobil mutfak-
lardan üst düzey verim sağlanabilmesi 
için nasıl kullanılması gerektiğini ve ne-
lere dikkat edilmesi gerektiğini uygula-
malı olarak anlattı. 

Eğitimlerde özellikle olağanüstü du-
rumlarda ve toplu olaylarda hizmet ve-
ren mobil mutfaklarda hijyen ve süratin 
çok önemli olduğu üzerinde duruldu. 
Mobil mutfaklar, eğitimlerin tamamlan-
masının ardından yine Lojistik Destek 

Merkezi ekipleri gözetiminde test edi-

lerek kullanıma hazır hale getirildi. 

Başkanlığını İBB Başkanı Kadir Top-

baş’ın yaptığı Türkiye Belediyeler Bir-

liği, sınırlarında mülteci bulunması 

sebebiyle mali yükü artan belediyele-

re destek olmak amacıyla Diyarbakır, 

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, 

Hatay, Adıyaman, Elazığ, Osmaniye ille-

rinden 21 farklı belediyeye iş makinası 

ve hizmet ekipmanlarından oluşan top-

lam 33 araç hibe etmişti. Bu kapsamda 

Diyarbakır ve Şanlıurfa Belediyeleri, 20 

bin kişi kapasiteli birer mobil mutfak 

aracının sahibi olmuştu. 



89Büyükşehir AilesiMayıs - Haziran 2015 ·



90 Büyükşehir Ailesi Mayıs - Haziran 2015·

Aramizdan AyrilanlarDüşün Cevap Ver

VEFAT
Çalışma arkadaşlarımızdan Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevli 
İzzet ÜNLÜ, Kent Orkestrası Müdürlüğü’nde görevli Kamil COŞ-
KUN, Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’nde görevli Abdülkadir TOKAT 
ile Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nden Tümer BEZER Hakk’ın 
rahmetine kavuşmuşlardır.

Büyükşehir Ailesi olarak; İzzet ÜNLÜ, Kamil COŞKUN, Abdülkadir 
TOKAT ile Tümer BEZER’e Allahtan rahmet, aile ve çalışma arka-

daşlarına da sabırlar dileriz

EMEKLI

41. sayımızın ‘Düsün Cevap 
Ver’ bölümünün soruları 
sunlardır:

1- KÜLTÜR AŞ hangi tarihte kurulmuştur?

2- Dünyanın en büyük el sanatları sergi 
organizasyonu olarak da adlandırılan, 
İSMEK Genel Sergi ve Festivali’nin bu 
sene kaçıncısı gerçekleştirildi?

3- Dergimizin 40. sayısında kimlerle rö-
portaj yapmıştık? 

4- 1991 tarihinde çıkarttığı “Yemin Ettim” 
adlı albümüyle satış rekoru kırdı. ‘Yolu 
sevgiden geçen herkesle bir gün bir 
yerde buluşuruz” sloganıyla tanındı 
ve sevildi. Geçtiğimiz nisan ayında, 
vefat eden bu sanatçımız kimdir?

Cevaplarınızı dl.bailesi@ibb.gov.tr 
e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

40. sayımızdaki ‘Düsün 
Cevap Ver’ bölümünün 
dogru cevapları;

1-  Hasan Tomuk, İbrahim Akkurt, 
İsmail Demirci, Atıf Gönenç, Emire 
Mine Emirzade, Zerrin Oruç, Hatice 
Gülmez, Şemsi Karaman.

2-  Yaşar Kemal

3-  13. Uluslararası İstanbul Mutfak 
Günleri 

4-  Görevleri arasında duygusal tepkileri 
kaydetmek, işlemek ve gerektiğin-
de hatırlamak olan; beynin badem 
şeklindeki bölümü.

40. sayımızdaki ‘Düsün Cevap 
Ver’ bölümümüze katılarak 
hediye kazanan talihlilerimiz;

Mehmet Ersin- 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Elif Yıldırım- 
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sedat Tunçel- 
Gelirler Müdürlüğü

Yasemin Argunşah 
Zabıta Daire Başkanlığı

Huriye AKPINAR  Zabıta Daire Başkanlığı
Mustafa YETİŞGEN  Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü
Canip ÖZEREN  Anadolu Yak.Mezarlıklar Müdürlüğü
Muhlis KAYA   Zabıta Daire Başkanlığı
Gürbüz MÜHÜRDAR  Zabıta Daire Başkanlığı
İsmail ALTINIŞIK  Zabıta Daire Başkanlığı
Ali SAVURTAŞ   Avrupa Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü
İbrahim ÖZTÜRK  Atık Yönetimi Müdürlüğü
Faruk ANILSIN   Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Aydın Çetin YEŞİLAĞAÇ  Şehir Tiyatroları Müdürlüğü
Nurettin AKDEMİR  İtfaiye Daire Başkanlığı
Lütfi TEZCAN   Şehir Tiyatroları Müdürlüğü
Lütfü AKDEMİR  Zabıta Daire Başkanlığı
Mehmet AÇIKKAYA  İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Seval GÜRBÜZ  Şehir Tiyatroları Müdürlüğü
Tamer ÇİZMEN  Zabıta Daire Başkanlığı
Ali KAYA   Zabıta Daire Başkanlığı
Nuri Halil AVCI   Avr. Yak. Park ve Bah. Md.
Handan İÇİNGİR  And. Yak. Yol Bak. Ve Onar. Md.
Şaban YILMAZ   Şehir Tiyatroları Müdürlüğü
Ayşe Aydan KATIRCIOĞLU Şehir Tiyatroları Müdürlüğü
Haydar KOÇKAYA  Şehir Tiyatroları Müdürlüğü
Dursun ÖZKOÇ   Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Yaver HASANOĞLU  Zabıta Daire Başkanlığı
Mehmet KARAPINAR  Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü
Muhittin ÜNLÜ   Makine İkmal Müdürlüğü
Salahattin AYYILDIZ  1.Hukuk Müşavirliği
Hakan SARPER  Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü
Devrim ARSLAN  Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Mehmet Sadık İKİNCİ  Giderler Müdürlüğü
Kürşad BAŞER  Yapı İşleri Müdürlüğü
Engin PARLAK  Zabıta Daire Başkanlığı
Ramazan TEKDEMİR  Zabıta Daire Başkanlığı
Abdulhalık YÜKSELOĞLU Anadolu Yak.Yol.Bak.Onr Md.
Ethem KESKİN  İtfaiye Daire Başkanlığı
Sadrettin GÜLER  Emlak Müdürlüğü
Kadir DELİOĞLU  İtfaiye Daire Başkanlığı
Kenan KIZILKAYA  Zabıta Daire Başkanlığı

Hasan Hüseyin ŞAP  İtfaiye Daire Başkanlığı

Emekli olmuşlardır. Büyükşehir Ailesi olarak, emeklilerimize bundan 
sonraki hayatlarında sağlıklı ve huzur dolu günler dileriz.
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
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