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Editörden

Yeniden merhaba;

İtfaiye Daire Başkanlığı geçtiğimiz aylarda, 16. Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları’na katıldı. Ve kazandığı 
madalyalarla bizleri de gururlandırdı.  Bizler de, bu nedenle İtfaiye Daire Başkanlığı’nın şampiyon 
takımını, dosya konumuz olarak belirledik. Bir Dostun Ardından bölümümüz için Selvi Soylu Karaçoban,  
geçen mayısta vefat eden Darülaceze Müdürlüğü’nde görevli Halit Sarıkaş’ı yazdı. Tarih bölümümüzde 
Nesrin Gümrah,  son günlerin tartışma konusu Süleyman Şah Türbesi’ni; İbrahim Akkurt ise Malazgirt 
Zaferi’ni yazdı.  Fotoğraf Editörümüz Erdem Kaşıkçı geçtiğimiz günlerde, gülleriyle meşhur Isparta’nın 
fazla bilinmeyen başka bir güzelliğini, lavanta tarlalarını keşfetmek için yollara düştü ve izlenimlerini 
de bizlerle paylaştı. Selma Gürbey Taşdelen, engelsiz bir dünyayı kurguladığı yazılarında, bu sefer de 
önemli bir konuyu ‘Dışlanma’yı irdeliyor. Kişisel Gelişim alanında çalışmaları da bulunan, Pelin Tekinsoy, 
hayatımızı kolaylaştıran yöntemlerden birisi olan ‘Akıl Haritaları’nı bizler için araştırdı ve yazdı. İçimizden 
Biri bölümünde,  pek çok farklı sanat dalıyla ilgilenen Muzaffer Çevik ile sohbet ettik.  Muzaffer Çevik’in 
sıra dışı hayatının, pek çoğumuza ilham vermesini ümit ediyoruz.

Hasan Kökmen ile Fatih Dağlar denemeleriyle dergimizde yer aldılar. Seda Duman, Eskişehir’e 
gerçekleştirdiği gezisini yazdı. Murat Bilir ise yakın tarihin acı ve utanç dolu bir beldesini Srebrenitsa’yı 
kaleme aldı. Hatice Gülmez, medeniyetimizin önemli şahsiyetlerinden merhum Ahmet Yüksel Özemre’yi 
eserlerinden tanımaya ve tanıtmaya çalıştığı bir yazısıyla destek verdi dergimize. 

Kültür Atlası bölümümüzde; Mukadder Gemici, Ali Canip Yöntem’in pek bilinmeyen kitabı ‘Ömer Seyfettin 
Hayatı ve Eserleri’ni tanıttı. Fatma Bayraktar ise sinemanın küçük dev adamı Şarlo’yu yazdı.  Mahmut 
Sandalcıoğlu, teknoloji dünyasındaki son yenilikleri takip etmeye devam ediyor. Beyza Aydın Başer, 
bebekleri elektromanyetik kirlilikten korumanın yollarını araştırdığı yazısıyla, destek veriyor dergimize.

Daha güzel sayılarda buluşmak ümidiyle…
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Bahar Sarhoşluğu

Yuvası saçakta kalan kırlangıç, 
Yavrusu dallara emanet serçe, 
Derken camiler üstünde güvercin 
Minareler katından geçiyorum 
Gökyüzü mahallesi İstanbul’un

Süt beyaz bir martıyım açıklarda 
Gemilere ben yol gösteriyorum, 
Buğday ve ilaç yüklü gemilere 
Bir kanat vuruşta bulutlardayım; 
Bir süzülüşte vatanım dalgalar

Cahit Sıtkı Tarancı
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Dosya

İSTANBUL 
İTFAİYESİ 

AMERİKA’DA 
DESTAN YAZDI

Geçtiğimiz günlerde, Amerika’nın 
Washington ile Fairfax şehirlerinde 69 
ülkeden 12 bin yarışçının katılımıyla 
gerçekleşen, 16. Dünya Polis ve İtfaiye 
Oyunları’na (World Police & Fire Games 
2015) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 15 kişilik bir 
ekip de katıldı. 
İstanbul İtfaiyesi ekibi, ilk defa katıldıkları 
bu oyunlarda 20 branşta yarıştı ve 4’ü altın 
4’ü gümüş ve 7’si de bronz olmak üzere 
toplam 15 madalya kazandı. 
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Dosya

Be-
nim bu başa-
rım, Amerikalıların da çok ilgisini 
çekti. Orada bilek güreşine çok önem 
veriliyor. Bilek güreşi, bizde hep salon-
larda yapılır ama orada mesela Taksim 
Meydanı gibi büyükçe alanları trafiğe 
kapatıp bilek güreşleri için kullanıyorlar. 

Bilek güreşi müsabakalarında, 
sakatlık da yaşamışsınız. Ancak 
yine de karşılaşmaya çıkmışsınız.

Evet, dediğiniz gibi 
bilek güreşi es-
nasında, sa-
katlandım da. 
Burada o ya-
rışı yapsaydım 

bırakırdım. 

Ali Osman AYGÜN

19 yıldır İstanbul İtfaiyesinde görev 
yapıyor. Uzun zamandır boks sporuyla 
ilgileniyor. Şu anda Kocasinan İtfaiye 
Amirliği’nde amir olarak görev yapı-
yor. İtfaiye-Polis Oyunları’nda bilek 
güreşi, bench-press ve gülle atma 
branşlarında yarışmış ve iki altın ile bir 
bronz madalya kazanmış. Ekibin en kı-
demlisi olan Ali Osman Aygün, bilek 
güreşinde şimdiye kadar pek rastla-
nılmayan bir başarıya da imza atmış. 
Hem sağ, hem de sol kolda şampiyon 
olmuş. Aynı zamanda İtfaiye Men-
supları yardımlaşma derneği İMED’in 
başkanlığını da yapıyor. 1992 senesin-
de kurulan İMED, başta şehit itfaiye 
erlerine ailelerine olmak üzere, çeşitli 
yardım faaliyetleri yapan bir dernek.

Ali Osman Bey, Amerika’da 
gerçekleşen 16. Polis – İtfaiye 
Oyunları’ndan bahseder misiniz 
bize? Son zamanlarda ülkemiz-
de yapılan, İtfaiye Spor Müsaba-
kalarına benziyor muydu?

Hayır, buradaki oyunlarla oradaki oyun-
lar çok farklı. Biz bu oyunlara katılmayı, 
yıllardır istiyorduk. Hatta bu yarışların 
nasıl yapıldığını öğrenmek için, bir 
ekiple Bulgaristan’a gidip orada yirmi 
gün kadar eğitim de görmüştük. O 
eğitimin hemen arkasından da, Yu-
nanistan’daki oyunlarda yarıştık. Ve o 
oyunlarda da Avru-
pa’da ilk üçe 
girdik. 

Sonrasında tekrar Bulgaristan ve Ro-
manya’da yapılan yarışmalara katıldık. 
En son olarak katıldığımız Amerika’da-
ki oyunlar ise bunlardan çok farklı bir 
organizasyondu. Polis- İtfaiye Oyunları 
iki senede bir yapılıyor. Tam anlamıyla, 
bir olimpiyata benziyor. Dünyanın çe-
şitli ülkelerinden, polis ve itfaiye ola-
rak çalışan beden sağlığı çok iyi, güçlü 
kuvvetli binlerce insanın katıldığı bir or-
ganizasyon. Nasip oldu, bizde katıldık 
oyunlara. 

Polis-İtfaiye Oyunlarına nasıl 
katılınıyor? Biraz işin en başına 
gitsek, nasıl başvurdunuz oyun-
lara? Katılım için aranan şartlar 
nelerdir?

Kayıtlarımızı, buradan internet vasıta-
sıyla yaptık. On üç saatlik bir uçak yol-
culuğunun hemen akabinde, yarışlara 
girdik ve güzel dereceler de aldık. Me-
sela ben, bilek güreşinde hem sağda 
hem de solda dünya şampiyonu oldum 
ve 2 altın madalya kazandım. Hem sağ-
da hem solda altın madalya almak ilk 
defa bana nasip oldu. Amerika’da ben-
d e n başka bu şekil-

de birinci 
olan yok. 
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Kuşkusuz, herkesin yaptığı iş önemlidir. 
Fakat bizim mesleğimizin bambaşka 
bir yapısı ve özelliği var. Bir çocuğu 
kurtarmak, hayatına devam etmesine 
vesile olmak, insana nasıl mutluluk ve-
rir bir düşünsenize. Çok farklı ve çok 
etkileyici bir duygudur bu. İnsan bu 
hallerde, çok duygusallaşır. İşte biz, bu 
hâli her gün yaşıyoruz. Yangın yerinden 
insan kurtarmak, alevlerin içine atılmak, 
bir taraftan da kendinizi riske atmış olu-
yorsunuz tabii. Şahsım adına da demi-
yorum ama nasip oldu bir çocuğun ha-
yatını kurtardım. Tabii kurtardık derken 
de, bizim elimizde olan bir şey yok as-
lında; vesile olduk demek daha doğru 
olur. Takdiri ilahi neticede…

İtfaiyeciler genel olarak çok sevi-
lir, bilhassa çocuklar size hayran-
lık duyuyorlar. Böyle ilgi çeken 
ve takdir gören bir durumunuz 
var iken şimdi de oyunlardaki bu 
başarınızla, bambaşka bir yüzü-
nüzü daha göstermiş oldunuz…

Dünyada itfaiyecilerin çoğunluğu bu 
sporları yapar. Biz de bunu asıl işimi-
zin yanında yapıyoruz. 24 saat görev 
yapıyor, sürekli olarak yangına gidiyo-
ruz. Boşluk bulursak da antrenman ya-
pıyoruz. Hakikaten bir değerlendirme 
yaptığımızda bizim pek çok ülkenin 
itfaiyesinden çok daha önde olduğu-
muzu görüyoruz.

Peki, bunun sırrı nedir? 

Samimi ve içten bir şekilde spor yap-
mak. Gerçekten de bunun sırrı budur. 
Ben 1997 yılında teşkilata girdiğimde, 
benden başka spor yapan yoktu. Ben 
de boks yapıyordum. İşte teşkilatımız 
sağ olsun, zamanla sporcu arkadaşla-
rın sayılarını çoğalttı. 

Bizim zaten çalışma programımız 
sporla iç içe. Bizde her gün sabah iç-
tima ve devir teslimden sonra sabah 
sporu yapılır.İtfaiyeciler, ilk önce 2 saat 
sporlarını yapar ve ondan sonra da 
yangıncı olurlar. Muhakkak, her sabah 

Fakat oradaki durum bambaşkaydı. 
Kolum da kopsa yarışa devam eder-
dim. Bir gün öncesinde de benç ya-
rışı yapmıştım. Bronz madalya aldım, 
telefonda hanımla konuşuyoruz. De-
dim ki “Bilek güreşine girmeyeceğim, 
kolum biraz sakat.” Bunun üzerine, 
hanımın söylediği cümle şöyle oldu; 
“Kolun da kopsa o yarışa gireceksin!” 
Yarışa girdim, mücadele esnasında 
kolum yeniden sakatlandı ama orada-
ki atmosferin hissettirdiği şeyler çok 
başka. Sırtınızda ay yıldızlı forma var 
ve on binlerce insan sizi izliyor. İnsan 
çok farklı şeyler hissediyor o alanda. 
Hamdolsun bütün maçlarımı 2-0 ile 
bitirdim ben. Mağlubiyetim hiç olma-
dı. Tabii yarışlarda damarları patlattık, 
kollar mosmor oldu ama… 

Bilek güreşiyle, ne zamandan bu 
yana ilgileniyorsunuz?

İşin aslına bakarsanız, bilek güreşi ile 
öyle gerçekten de profesyonelce il-
gilenmiyordum ben. Ancak bilekler 
kuvvetli olduğu için, bir de kendimi-
ze de güveniyorduk. O da etkili oldu 
müsabakalara katılmak için. Ben bilek 
güreşinde, ilk defa böyle büyük çapta 
bir yarışmaya katıldım.

Bilek güreşi nasıl bir spor dalı? 
Bize özelliklerinden, biraz bah-
seder misiniz?

Bilek güreşinde, galip sayılabilmeniz 
için iki kere yenmiş olmanız gerekir. 
Yani her yarışçıyla ikişer defa güreşilir. 
Eğer maçı iki sıfır alırsanız , kazanırsınız 
ama bir-bir berabere kalmışsanız, ye-
niden bir maç daha yaparsınız.

Yarışmacılar nasıl belirlenir?

Sağ bilekte siklet vardır. Ancak sol bilekte 
siklet olmaz. Sol bilekte, yarışmak isteyen 
her yaş ve kilodan sporcu katılabilir.

Kamu hizmetleri içersinde fark-
lı ve duygusal bir yeri var sizin 
mesleğinizin…

Kuşkusuz, 
herkesin yaptığı 

iş önemlidir. 
Fakat bizim 

mesleğimizin 
bambaşka bir 

yapısı ve özelliği 
var. Bir çocuğu 

kurtarmak, 
hayatına devam 
etmesine vesile 

olmak, insana 
nasıl mutluluk 

verir bir 
düşünsenize. 

Dosya
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müsabakasının hiçbir anını unutamıyo-
rum. Rakibi kaldırdım, yere atayım mı 
atmayayım mı diye düşündüm, sonra 
tribündeki arkadaşlarım ”At! At” diye 
tezahürat yapınca, ben de attım. Sayı 
tuşu yaptım. Mutluyum, çok şükür. 

dum aynı zamanda. İtfaiyeden öncede 
ferdi ve takım olarak birçok derecem 
ve Türkiye şampiyonluklarım vardı. İt-
faiye de göreve başlayınca, burada da 
spor yapmak imkânımız çok oldu.İtfa-
iye sporları diye yaygın bir spor dalı 
vardır. Kuleye tırmanma, 100 m engel-
li, motopompla hedefe su taşıma 4 x 
100 yarışları. Bunları her yıl periyodik 
olarak yaptığımız sabahları da beden 
eğitimi öğretmeni arkadaşlarımız eş-
liğinde itfaiyede spor yaptığımız için 
zinde kalıyorduk. Bu oyunlar içinde, bir 
yıllık bir çalışma süreci geçirdik. Ame-
rika’ya gitmeden on beş gün önce, 
ben ciddi bir kaza geçirdim. Yüksekten 
düştüm. Bu düşme soncunda da, ko-
lumda parçalı kırık oldu. Ameliyat ol-
dum ve kısa zamanda toparladım çok 
şükür. Takımımızda yine güreş dalında 
yarışan Ramazan Alpul kardeşimle be-
raber iyi bir çalışma süreci geçirdik. Ve 
birbirimize çok destek olduk. Güreşte 
iki kişi katılmıştık. Ancak itfaiyede, gü-
reşçi ailesi geniştir. Bu başarımız, ileriki 
dönemlerde daha da artabilir diye dü-
şünüyorum. Ben, oyunlarda beş tane 
müsabaka yaptım. Tabii çok zorlu bir 
mücadele, neticede dünya şampiyo-
nasıydı. Dünya şampiyonu da, kolay 
olunmuyor. Her saniyesinde, taktik, 
kuvvet ve zekâ gerektiriyor. Bunların 
hepsini, bütünüyle birleştirdik biz. Çok 
şükür birinci de olduk. 

Oyunlarda sizi etkileyen olaylar 
da olmuştur muhakkak. Bizimle 
paylaşır mısınız?

Final müsabakasını unutamıyorum hiç. 
Normalde, güreş müsabakaları 8-0 da 
biter. Ben 7-0 önde iken, hâlâ korku-
yordum ki oyun yaparsam acaba yeni-
lir miyim diye. Yani normalde güreşin 
içinde, heyecanlanır insan. Ama o maç-
taki heyecanım çok ama çok fazlaydı. 
İnsanların ilgisi çok fazlaydı. Tribün-
ler tıklım tıklım oluyordu. Rakibimde, 
Amerikalı bir güreşçi idi. Herkes ona 
tezahürat yapıyor, bağırıyor, çağırıyor. 
Rakibimin eşi, oğlu, arkadaşları hep 
gelmiş; onu destekliyorlar. Yani o final 

bu program uygulanır. Birlikte yapılan 
spor hareketlerinin dışında serbest za-
manlarda voleybol, ağırlık çalışmaları, 
bilardo, masa tenisi, yüksek atlama 
gibi sportif faaliyetlerle meşgul oluruz.

Spor olmazsa olmuyor, çünkü itfai-
yecinin fiziksel ve zihinsel olarak her 
zaman hazır olması gerekiyor. Özel-
likle - 1, - 2 bodrum katlarda yangın-
lara gittiğimizde bu fizik güce bayağı 
ihtiyaç duyarız. Bizim ekipmanlarımız 
biraz ağırdır. Bir de mesela ben düştü-
ğüm zaman, partnerimin beni kaldırıp 
götürebilecek kapasitede olması la-
zım gelir. Yani güçlü olmalıdır. Benim 
yerimde bir vatandaş da olabilir. Onu 
alıp götürebilmesi lazım. Bizim güçlü 
olmamızın amacı da budur zaten. 

Bakırköy İtfaiye Amirliği’nde görev yapı-
yor. 2006 yılında itfaiyeci olmuş. Beden 
öğretmeni olarak kuruma giren Şükrü 
Ayyıldız, hep sporun içinde olmuş. Bir 
dönem milli formayı da giyen Şükrü 
Ayyıldız’ın Türkiye birincilikleri de bulu-
nuyor. 16. Dünya Polis—İtfaiye Oyun-
larında ise grekoromen güreşte altın, 
serbestte ise gümüş madalya kazanmış.

Şükrü Bey, tebrik ederiz sizi. Gü-
reşte iki madalya kazanmışsınız. 
Öncelikle biraz sizi tanısak…

Teşkilata 2006 senesinde girdim. Ben 
itfaiyeye girmeden önce de aktif ola-
rak sporla ilgilenirdim, milli sporcuy-

Şükrü AKYILDIZ

Erman KENDİBAŞINA

Erman Kendibaşına, vücut geliştirme 
sporu ile ilgileniyor. Türkiye ve Avru-
pa şampiyonlukları var. Sekiz yıl önce 
İstanbul İtfaiyesinde görev yapmaya 
başlayan Erman Kendibaşına, Beylik-
düzü İtfaiye Amirliği’nde görev ya-
pıyor. Oyunlarda, cirit atmada bronz 
madalya kazanmış.

Spor geçmişinizden bahseder 
misiniz bize?

Ben, çok küçük yaşlarda spora başla-
dım. Profesyonel olarak, futbol oyna-
dım sonra da sakatlandım. Sakatlan-
dıktan sonra da bir doktor tavsiyesiyle 
ağırlık çalışmaya başladım. O günden 
beride spor hayatıma ağırlık çalışması 
ile birlikte devam ediyorum. Vücut ge-
liştirmede, Türkiye ve Avrupa birinci-
liklerim var. Halen de aktif olarak spo-
ra devam ediyorum. Milli sporcuyum 
da aynı zamanda.

Oyunlara nasıl hazırlandınız?

Bizim teşkilatlarımızda spor salonları da 
mevcut olduğu için hem çalıştık hem 
de antrenmanlarımızı yaptık. Spor eğit-
menlerimiz de var. Ben de onlardan 

Dosya



10 Büyükşehir Ailesi Temmuz - Ağustos - Eylül 2015·

bir kapıyı açtınız. Artık bundan son-
rasının da gelmesi lazım.” Bu, bizim 
ilk defa yaşadığımız bir tecrübeydi. 
Bu yarışlarda öğrendiklerimizi ve tec-
rübelerimizi bundan sonra oyunlara 
gidecek arkadaşlara aktaracağız. Yıl-
lar geçtikçe de daha başarılı olacağız 
inşallah. Ülkemize daha çok madalya 
kazandıracağız. 

1983 doğumlu olan, Süleyman Habib 
Katmer 2007 senesinde İstanbul İtfai-
yesine girmiş. Lise yıllarından bu yana 
da spor yapıyor. Oyunlarda atletizm 
ve voleybol branşlarında yarışmış. 
Gülle atmada, bronz madalya kazan-
mış. Voleybolda ise takım olarak 4. Ol-
muşlar. 2007 yılından beri Şişli İtfaiye 
Amirliği’nde görev yapıyor.

İtfaiyeciler için voleybolun önem-
li bir yeri var, öyle değil mi?

Evet, gerçekten de, voleybol itfaiyeci-
lerin ana sporudur. Çünkü itfaiyecilerin 
reflekslerinin, daima hızlı olması gere-
kir. Yaşlı ya da genç olması mühim de-
ğildir ama reflekslerinin çok iyi olması 
gerekir. Çünkü alarm çaldığında, hepi-
miz aynı yaşta oluruz. Çünkü hepimiz 
aynı tehlikelerle karşılaşıyoruz. Spor 
zaten itfaiyenin bir kültürüdür. Çevik ol-
malıyız ki insanlara yardımcı olabilelim. 

Gelecek için neler düşünüyorsu-
nuz?

Başkanımız, bizim için gerçekleştirilen 
programda bizlere şöyle demişti: “Siz, 

birisiyim. Ekip olarak iyi hazırlandık. 
Herkes kendi antremanına çok önem 
verdi . Bu başarı yoğun bir çalışmanın 
da ürünü. Bizim teşkilatımızda spora 
çok olanak sağlanıyor. Bizlere bu imka-
nı sağlayan Başkanımız Kadir TOPBAŞ 
Bey’e, Daire Başkanımıza ve Avrupa 
Yakası İtfaiye Müdürümüz olmak üzere, 
bize destek olan tüm yöneticilerimize 
çok teşekkür ederiz.

Sporun hayatınızdaki yerinden 
bahseder misiniz bize?

Ben beden eğitimi mezunuyum. Teş-
kilatımızda, şu an iki yüzü aşkın beden 
eğitimi öğretmeni arkadaşımız görev 
yapıyor. Bu başarıların meyveleri, ta 
o zamanlarda atıldı. Yani bu başarının 
temeli, on yıl öncelere dayanıyor. 

Bizler, işimiz gereği sürekli dinamik, 
güçlü ve dayanıklı olmak zorundayız. 
Bu da ancak sporla mümkün olabili-
yor. Düzenli bir şekilde spor yapma-
mız gerekiyor. Bu yetenekler, ancak 
antrenman yapınca gelişiyor insan-
da. Çünkü zorlu şartlarda çalışıyoruz. 
Yüksek sıcaklıklar içersinde, susuz bir 
şekilde çalışmamız gerekiyor. Bazen 
de ağır şeyleri kaldırmak, insanları ta-
şımak zorunda kalıyoruz. Üstümüzdeki 
malzemelerin de belli bir ağırlığı var. 
O yüzden spor hep hayatımda.

Süleyman Habib KATMER

Nurettin ÜNAL

2005 senesinde itfaiye teşkilatına 
giren, Nurettin Ünal 1979 senesin-
de doğmuş. 16. Dünya Polis- İtfaiye 
Oyunları’nda yüzme branşında yarı-
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İki gün içersinde, altı maç yaptım. Ve 
maçlarımın çoğu da normal süreyle 
bitti. Maçlardan çıktıktan sonra, her ta-
rafımda yaralar, bereler ve tırnak izleri 
vardı. Sonuçta herkes, oraya şampi-
yon olmak için geliyor. O yüzden zorlu 
mücadeleler yaşadık. Bir de zamanda 
kısıtlıydı. İki saatin içersinde, tam dört 
maç yaptım ben. Zaten güreştikten 
sonra da, iki gün kendime geleme-
dim. Ama biz zaten bunu göze alarak, 
gitmiştik Amerika’ya. Bizim amacımız, 
orada Türk bayrağını dalgalandırmak 
ve ülkemizin aziz ismini orada duyur-
maktı. Bunu da gerçekleştirdik, çok 
şükür. Oyunlar, 69 ülkeden sporcunun 
katıldığı ciddi bir organizasyondu. 
Evvelden de spor yaşantımız olduğu 
için, nispeten bunlara alışkın sayılırım. 
Çünkü geçmişte, yıldızlar da dün-
ya dördüncülüğü ile iki kere Türkiye 
şampiyonluğum var benim. Ama yurt 
dışına çıkıp da ülkemizi temsil etmek, 
bayrağımız orada göklere çekmek, 
ülkemizin ismini orada insanlara du-
yurmak gerçekten de bambaşka bir 
duygu imiş. Düşündükçe bile, insa-
nın tüyleri diken diken oluyor. Orada 
mindere çıktığınız vakit, Ramazan kal-
mıyor artık. Ramazan’ı değil ülkenizi 
temsil ediyorsunuz. Çok şükür biz hem 
minder de, hem de minder dışında 
alnımızın akıyla ülkemizi temsil ettik. 
Mevlam, bize daha nice başarılara 
imza atmayı nasip eylesin.

Bundan sonrası için neler hedef-
liyorsunuz?

Biz, itfaiye teşkilatı için yeni bir kapı 
açtık. İnşallah bundan sonraki bütün 
dünya ve Avrupa şampiyonalarına ka-
tılıp kendimizi bu alanda da göstere-
ceğiz. Zaten itfaiyenin kendi bünyesi 
içersinde her türlü branşı yapan spor-
cusu bulunuyor. İlerleyen senelerde 
çok daha fazla madalya alacağımıza, 
yürekten inanıyoruz. Yeter ki bize im-
kân verilsin.

düşünerek, girdim teşkilata. Hatta ön-
celeri bir girip bakayım, eğer beğen-
mezsem çıkarım diye düşünüyordum. 
Derken günün birinde, bir trafik kaza-
sında ölmek üzere olan birisinin gözle-
rinin içine bakma şansı buldum.İşte o 
gün anladım ki bu iş gerçekten, benim 
için en uygun işmiş. Ve o olayın üze-
rinden, tam on sene geçti, gerçekten 
de bu işi yapmaktan çok mutluyum. 
Yani zevkle, severek işimi yapıyorum. 
Bizler mesleğimizi, sporla süslüyoruz. 

şan Nurettin Ünal, defalarca İstanbul 
ve Çanakkale Boğazları ile Meis Adası 
-Türkiye arasında yüzmüş. Oyunlarda 
kelebek ve sırt üstü branşlarda yüzen 
Ünal, iki bronz madalya kazanmış.

Nurettin Bey, ülkemizde yüzme 
sporu pek de yaygın değil ama 
siz oyunlarda yüzme dalında ya-
rıştınız…

Evet, maalesef yüzme sporu, Türki-
ye’de çok bilinen bir spor değil. Fakat 
dünyada durum böyle değil. Oyunla-
ra gelen itfaiyeciler arasında, olimpik 
sporcular da bulunuyordu. Bu neden-
le, nitelikli sporcuların yer aldığı böy-
le bir organizasyonda madalya almak 
çok önemlidir bence. Ama tabii, bun-
larla yetinmeyip daha da çalışarak, 
bronzları altına yükseltmemiz lazım. 

Siz nasıl hazırlandınız oyunlara?

Ben oyunlara hazırlanırken, Spor 
AŞ’nin havuzlarından faydalandım. İt-
faiyeciliğin yanı sıra yüzme antrenörlü-
ğü de yaptığım için mesai saatlerinin 
dışında, sürekli olarak antrenman ya-
pıyorum. İşin açıkçası fırsat bulduğum 
her anda, suda kalmaya çalışıyorum. 

Gelecek için hedeflerinizde ne-
ler var?

Öncelikli olarak, önümüzdeki Avrupa 
Şampiyonasını düşünüyorum; daha 
sonra da dünya şampiyonasını hedef-
liyorum. Düzenli antrenmanlar yapa-
rak bu oyunlara katılıp altın madalya 
almaya çalışacağız inşallah. 

İtfaiyeci olmaya nasıl karar ver-
diniz?

Ben, yaz spor okullarında çalışırken it-
faiyenin eleman aldığı haberini aldım. 
Dağcılık, paraşütçülük gibi extrem 
sporlara da merakım var. İtfaiyede de 
böyle extrem sporlar yapılıyordur diye 

Ramazan ALPUL

Mesleğimi severek yaptığım için sanki 
bir oyun parkına gider gibi işime gi-
diyorum. 

Ramazan Alpul, 2005 yılından bu yana 
İtfaiyede görev yapıyor. Oyunlarda 
güreş dalında yarışan Algül, antren-
manlarını meslektaşı Şükrü Ayyıldız 
ile beraberce yapmış. 1990 senesin-
den bu yana güreş sporuyla ilgilenen 
Ramazan Algül, oyunlarda serbest ve 
grekoromen stilde iki adet gümüş ma-
dalya kazanmış. 

Oyunlardan bahseder misiniz 
biraz? Nasıl mücadele ettiniz 
oyunlarda? 

Güreş, mücadele içeren bir spor ol-
duğu için tabiri caizse savaştık orada. 
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tim. On iki- on üç yaşlarımdan beri de 
yarışıyorum zaten. Türkiye derecelerim 
de vardır. İtfaiye adına, daha evvelden 
de, Balkan şampiyonasına gitmiştim. 
Daha sonra da Polonya’da düzenle-
nen itfaiye olimpiyatlarına katılmıştım. 
Fakat Amerika’daki bu organizasyon 
çok farklı idi. Çünkü işi çok ciddi yapı-
yorlardı, sporcu sayısı ve seyirci sayısı 
da çok fazlaydı. Amerika’da itfaiyeci-
lere ve itfaiyecilik mesleğine çok saygı 
duyulduğu için, oradaki yarışmaların 
çoğunda seyirci sayısı çok fazlaydı. 

Bundan sonraki yarışmalara na-
sıl hazırlanacaksınız?

Önümüzde İspanya Oyunları var. İs-
panya Oyunları içinde, tekrar kampa 
girmeyi düşünüyoruz. Nasip olur da 
takıma girersek, herkesin elinden ge-
leni yapacağından şüphem yok. Biz bu 
sene, Dünya Polis ve İtfaiye oyunlarına 
ilk defa gittik. Bizden sonrakiler içinde 
örneklik teşkil ediyoruz artık. Bir işe 
başlamak zordur, biz bu zorluğu geç-
tik. Bundan sonrasında, derecelerimizi 
daha da ileriye taşıyacağız inşallah.

Oyunlar için, nasıl çalışma yolu 
takip ettiniz?

Takımdaki arkadaşlarımın neredeyse 
tamamı, beden eğitimi bölümü mezu-
nu. Bu nedenle, biz burada profesyo-
nelce ve belli bir antrenman programı 
dâhilinde çalışıyoruz. Bizim sporlarda 
yaptığımız hareketlerin hepsi, itfaiye-
de çalışırken lazım olacak hareketler. 
Yani itfaiyede yaptığımız hareketler, 
spordur aslında. Çünkü biz yükseğe 
de atlıyoruz, uzun da koşuyoruz. Bir de 
bizler direkt canlılara hitap ettiğimiz 
için; bizim için zaman çok önemlidir. 
Oyunlarda da farklı bir şey yapmıyo-
ruz aslında. Orada da yine saniyelerle 
yarışıyoruz.

Hepimiz yaklaşık olarak, bir sene kadar 
çalıştık. En son iki ayda kampa girdik. 
Bizim çok iyi koşullarda spor salonu ve 
koşu alanlarımız var. Bunları yapan ve 
vesile olanlardan Allah razı olsun. 

Yarışların atmosferinden, bahse-
der misiniz bize?

Ben, Türkiye şampiyonalarına çok git-

Sakarya Üniversitesi Spor Yüksek 
Okulu mezunu olan Yasin Bilmez 2009 
senesinde itfaiye teşkilatına girmiş. İki 
sene öğretmenlik yapan Yasin Bilmez, 
oyunlarda atletizm dalında yarışmış. 
Sırıkla atlamada 1 altın madalya kaza-
nan Bilmez, 100 m ve 200 metre koşu-
larda da 4. olmuş.

Neden itfaiyeci olmayı seçtiniz?

İzmit’te, düzenlenen İtfaiye oyunları 
Balkan Şampiyonası’nı izlemiştim. İt-
faiyeci arkadaşlarım olduğu için, bu 
mesleğin önemini biliyordum. Oyun-
ları izleyince, meslek daha da ilgimi 
çekti. İtfaiyecilik, zamanla yarışılan, 
çok zahmet ve emek isteyen bir mes-
lek olduğu için bu mesleği seçtim.

Oyunlardan bahseder misiniz?

On altıncısı düzenlenen itfaiye ve polis 
oyunları 69 ülkeden 12 bin sporcunun 
katıldığı bir yarışmaydı. Orada ben at-
letizm branşında yarıştım. Sırıkla atla-
mada altın madalya aldım. 100 ve 200 
metreler de ise dünya dördüncüsü 
oldum. Elimizden gelen her şeyi yap-
maya çalıştık. Türkiye olarak, on beş 
kişi gittik ve on beş madalya alarak  
geldik. Bu, bizim için çok önemli bir 
başarı. Çünkü ilk defa katıldığımız, bir 
organizasyondu bu oyunlar.

Yasin BİLMEZ
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Bir Dostun Ardından

Mayıs ayının ortalarındaydık, günlerden 
hem Cumaydı, hem de o gün Miraç 
Kandiliydi. Ne mübarek bir gün demiş-
tim Üsküdar Valide-i Atik Camii’nin avlu-
sunda beklerken. Üsküdar’da hiç namaz 
kılmamıştım demek ki bugüne nasipmiş 
Üsküdar’da namaz kılmak dedim.

…Fakat o namaz cenaze namazıydı…

Darülaceze ailesinin ağabeylerinden 
Halit Sarıkaş Abim, boylu boyunca 
musallaya uzanmış bir ezan serinli-
ğinde yatıyordu öylece. Oysaki daha 
dün yaşlıların bakımını yapmış “Allaha 
ısmarladık” diyerek nöbetten çıkmıştı, 
nereden bilebilirdi ki bunun Darülace-
ze’den son çıkışı olduğunu…

Hey gidi Halit abi hey! “Hallederiz abi-
si” Onun en meşhur lafıydı, gerçek-
tende on beş yıllık çalışma hayatında 
nice yaşlının derdine derman olmuş; 
onlara adeta bir bebek gibi bakmış, 
hasta olanlar için ise “ Hallederiz amca 
dert etme” diyerek hastanelerde ko-
şuşturup durmuştu. Ne kutlu bir ko-
şuşturmaydı bu, öz evlatlara bile ağır 
gelen babalara annelere, öz evlatlarıy-
mış gibi bakmak, onların her derdinde 
yanında olmak; yeri geldiğinde yedir-
mek içirmek, yeri geldiğinde giydir-
mek gezdirmek, yani her şeyi olmak 
o muhtaç ve düşkün insanların. Yani 
uçmak cennete bir anlamda, yaşlıların 
dualarını kanat yaparak.

Bugün Darülaceze, abisini kaybetme-
nin yası içindeydi. Herkes buradaydı, 
işi, eşi, evlatları, kardeşleri, dostları, 
yakınları herkes ama herkes. Hatta Da-
rülacezeden tekerlekli sandalyesi ile 
Mustafa Amca bile buradaydı ve diğer 
yaşlılar. Kısacası son bir vefa için, bü-
tün bir vefa yurdu oradaydı.

Ölümün sırası yoktu, amma “Sırayı 
bozdun be oğul!”diye mırıldanıyor-
du Mustafa Amca. Öyle ya kaç yaşlıyı 
omzunda taşımıştı Halit Abi, şimdi ise 
sıra yaşlılardaydı, onlar omuzlayacaktı 
Halit Sarıkaşı hem de ilk ve son kez.

Aslında ölümün uğrak yeriydi Darüla-
ceze, ne kadar acı çekmiş, yüzü gülme-
miş ve kimsesiz bir köşede unutulmuş 
yaşlı varsa; son bir kez şefkat kollarıyla 
sarıp, vakti gelenleri huzur içinde öte-
lere yolcu eden bir vefa yurduydu bu-
rası. Birçok yaşlımızı kaybetmiştik, sanki 
onca giden yaşlıya orada da bir bakıcı 
lazımdı ve Halit Abi onlar için gidiyor-
du. Dedim ya ne kutlu bir gidişti bu, 
Cuma günü, Miraç Kandili…

Herkes buz gibiydi. Laf olsun diye so-
rulan, hal hatırlara; yine laf olsun diye 
“İyilik” diyordu herkes. Lakin soğuk bir 
acı, yüzlerden aşağı akıp gidiyordu. Bir 
dost eksilmişti yanımızdan, sabah gelişi 
imza dosyasında bir adı kalmıştı. Perso-
nel servisi, bu sabah Halit Sarıkaş’ı bek-
lemiş gelmeyince de gidivermişti. Gü-
lerek ve yüksek sesle selam veren kişi, 
bugün kapıda kart basmamış, masmavi 
ve çalışmaktan yıpranmış terli ünifor-
ması bile dolapta kilitli kalmıştı. Yaşlılar 
kahvaltımızı kim yedirecek diyerek, bu 
sabah bekleşmekteydi, bir türlü gelmi-
yordu Halit, gelemiyordu işte…

Ölüm elinden tuttuğunda, daha kırk 
altı yaşındaydı Halit Abi. Hasta sevk 
biriminde, ilk işe başladığımda bana iş 
öğretenlerden biriydi o. İşin ustası tabi-
ri, en çok onu tarif eder ve en çok ona 
yakışırdı. Haydarpaşa Numune Has-
tanesi’nde Profesöründen tutun da, 
temizlik personeline kadar tanımadığı 
kimse yoktu. Her gittiği doktor odasın-

dan, işini halledip kırk yıllık dostmuşlar 
gibi muhabbet ederek, şakalaşarak çı-
kardı. Hayretler içinde izlerdim kendisi-
ni. Kurum içersinde de, kurum dışında 
da kendinden küçüklerle konuşurken 
bile “Yaparız abisi, hallederiz abisi “ di-
yerek konuşurdu hep. Samimi, enerjik, 
esprili, kısacası hayat dolu bir insandı. 
Zaten böyle bir insan hayat verebilirdi 
Darülaceze’deki yaşlılara. Güler yüzü, 
onun hazinesiydi ve o hazinesinden 
dağıtırken çok ama çok cömertti…

Halit Abi çok okuyan, bilgili birisiy-
di. Keskin zekâsı, kuvvetli bir hafızası 
vardı. Bilmediği ,emin olmadığı bir 
konuda konuşmazdı. Söylediği lafın 
da sonuna kadar arkasında olurdu. 
Doğru bildiği çizgiden asla şaşmaz-
dı. Gazeteyi eline aldıkta sonra köşe 
yazılarına, reklamlarına varana kadar 
okurdu; yoksa nasıl sohbet edebilirdi 
ki yaşlılarla. Ses tonu hep yüksekti, 
konuşkan atılgan birisiydi. Kulaklara 
küpe niyetine, herkes için bir söz sak-
lardı dağarcığında; dedim ya abiydi… 

Yeni bir günün sabahında, herkesin 
cep telefonuna aynı anda düşmüştü 
vefat haberi. Herkes birbirinin suratı-
na aynı anda bakakalmıştı. Yanlış bir 
mesaj olmalıydı “Düzeltme” başlığıyla 
tekrar bir mesaj daha bekledi herkes. 
Ama o mesaj hiç gelmedi. Düzeltile-
meyecek, tek şeydi ölüm.

İlk defa Üsküdar’da namaz kılıyordum, 
daha önce hiç namaz kılmamıştım Üs-
küdar’da ve ilk defa şahit oluyordum 
kutlu bir yolculuğa. Ha unutmadan bir 
şey daha; sen amcaları merak edersin 
diye söylüyorum Halit Abi, sen hiç me-
rak etme! “Hallederiz Abisi”

GÜLE GÜLE 
ABİSİ...
Selvi SOYLU KARAÇOBAN
Darülaceze Müdürlüğü
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İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mecli-
si’nin 14.06.2013 tarih ve 1345 sayılı 
kararı ile kurulmuştur. 

10.03.2014 tarihi itibari ile müdür ata-
ması yapılarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunun getirmiş olduğu 
yükümlülüklerin işverenlerce yerine 
getirilmesi amacıyla gerekli planlama 
ve organizasyon çalışmalarına başla-
mıştır.

AMACI:

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün 
amacı; İstanbul Büyükşehir Belediye-
si bünyesinde olabilecek iş kazalarını 
ve mesleki hastalıkları minimum sevi-
yelere indirmek, çalışma hayatındaki 
eksiklikleri ve olumsuzlukları ortadan 
kaldırmak ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” 
alanında öncü ve lider bir kurum hali-
ne gelebilmektir.

GÖREVLERİ:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsa-
mında; 

• Sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin 
oluşturulması, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenebilmesi için İş 
Sağlığı ve Güvenliği kültürünün ka-
zandırılması,

• Tüm müdürlükler ve çalışma alanla-
rında sağlık ve iş güvenliği koşulları-
nın belirlenmesi.

• İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uy-
gunluğunun ve sürekliliğinin sağlan-
ması,

• Kurum Risk Yönetim Sistemi oluş-
turarak, mesleki risklerin önlenmesi 
için Müdürlüklerin her bir lokasyo-
nunda risk değerlendirme organi-
zasyonunun yapılması,

• Tehlike sınıflarını dikkate alarak iş 
kazaları ve meslek hastalıklarına kar-
şı önleyici tedbirler alınmasına yö-
nelik organizasyon sağlanması,

• Mesleki risklerin önlenmesi için, eği-
tim ve bilgi verilmesi dâhil, alınması 
gereken tedbirlerin planlanması.

HEDEFLERİ:

• İBB’yi “İş Sağlığı ve Güvenliği” ala-
nında öncü ve lider bir kurum haline 
getirmek,

• İş kazaları ve mesleki hastalıkları mi-
nimum seviyelere indirmek,

• Saha çalışmaları yaparak çalışan ve 
işverenlere rehberlik etmek,

• İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaların-
da bilgi akışını kontrol altına almak,

• Bilgi, birikim ve deneyimlerle İBB’ 
ye faydalı olacak İSG Profesyonelleri 
yetiştirmek,

• Çalışanların moral ve motivasyonu 
ile birlikte belediyemizin İş Sağlığı 
ve Güvenliği alanında hizmet kali-
tesini arttırarak ekonomik kazanım 
sağlamak,

• İSG Kültürü oluşturmak, 

• Gelişen teknolojik şartlara uygun 
İSG yöntemleri geliştirmek,

• İBB’nin iş sağlığı ve güvenliği harita-
sını oluşturmak,

• Risk analizleri ve acil eylem planları-

BİZDEN HABERLER
İBB İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNDE DE ÖNCÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü sağlıklı ve güvenli 
bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışıyor.
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nı hizmet alanına yerleştirilmiş olan 
İSG’ye duyarlı emniyet kartları ve 
sensörlerle kontrol etmek,

FAALİYETLERİ:

•	Her	müdürlük	için	“İş	Sağlığı	ve	Gü-
venliği	Çalışan	Temsilcisi	ve	Destek	
Elemanı”	belirlenmiştir.

•	 50	 kişiden	 fazla	 çalışanı	 bulunan	
birimlerde,	 İSG	 Kurulları	 oluşturul-
muştur.	 İstanbul	 Büyükşehir	 Bele-
diyesi	 bünyesinde	 toplamda	 117	
adet	kurul	bulunmaktadır.

•	 İSG	Kurulu	 oluşturulan	 bu	 birimle-
rin	tehlike	sınıfı	göz	önüne	alınarak,	
belirli	aralıklarla	düzenli	olarak	top-
lanması	sağlanmaktadır.	

•	 Acil	 eylem	planlarının	 hazırlanması	
ve	 risk	 değerlendirme	 çalışmaları	
yapılmaktadır.

• İşyerlerinde risk değerlendir-
mesi yapılması, acil durum 
planlarının ve yıllık çalışma 
planlarının hazırlanması çalış-
malarına devam edilmektedir.

• Uzman ve hekimlerce Kurul 
Üyeleri ve işyeri çalışanlarına 
eğitim verilmektedir. 

• İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi bünyesinde bulunan tüm 
kadrolu personelin çalıştıkları 
iş grubuna ve tehlike sınıfına 
göre risk değerlendirmeleri ya-
pılarak 18 parametrede tahlil 
ve tetkik çalışmalarına başlan-
mıştır.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Mü-
dürlüğü tarafından “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Günleri” başlığı 
altında eğitici ve bilgilendirici 
seminerler düzenlenmektedir.

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
birimleri, çalışanları ve alt işve-
ren çalışanlarına ait tüm iş sağ-
lığı ve güvenliği faaliyetlerinin 

“Otomasyon sistemi” ile kayda 
alınması çalışmaları devam et-
mektedir.

•	 İş	 Güvenliği	 Uzmanlarımızın	 ve	 İş-
yeri	 Hekimlerimizin	 görevlendiril-
dikleri	 birimlerde	 yaptıkları	 ortam	
gözetimi	ve	rehberlik	çalışmaları:

• Ofis ortamlarının, işyeri bina 
ve eklentilerinin, şantiyelerin, 
iş ekipmanları ile araç ve ge-
reçlerin iş sağlığı ve güvenliği 
açısından gözetimi,

• Tehlikeli ortam oluşturabilecek 
olumsuz koşulların düzeltilme-
si,

• Havalandırma sistemlerinin 
gerekli bakım onarımları, çay 
ocakları ile yemekhanelerde 
güvenlik tedbirleri ile hijyen 
koşullarının oluşturulması,

• Düzensiz kablo, ısıtıcılar v.b 
olumsuzlukların giderilmesi,

• Acil çıkış kapılarının düzenlen-
mesi,

• Çalışma alanlarının kişi başı 10 
m³ hava düşecek şekilde dü-
zenlenmesi,

• Ekipman ve araçların ergono-
mik standartlara uygunluğunun 
kontrolü, 

• Yangın söndürücülerin kontro-
lü,

• Binalarda uyarıcı, yönlendirici 
sağlık ve güvenlik işaretleme-
lerin yapılmasının sağlanması,

• Araç ve ekipmanların periyodik 
bakım ve kontrolleri, 

• Çalışanların KKD (Kişisel Koru-
yucu Donanımları) kullanıp kul-
lanmadığının ve yönetmeliğe 
uygunluğunun denetlenmesi.

Bizden Haberler
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Bizden Haberler

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil top-
lum kuruluşları arasındaki işbirliğini 
geliştirmek, kaynakların yerinde ve et-
kin kullanımını sağlamak ve yerel po-
tansiyeli harekete geçirmek suretiyle, 
ulusal kalkınma planı ve programlarda 
öngörülen ilke ve politikalarla uyum-
lu olarak bölgesel gelişmeyi hızlan-
dırmak, sürdürebilirliğini sağlamak, 
bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 
farklarını azaltmak amacıyla 5449 sa-

İBB’ nin 
İSTKA PROJELERİ

yılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 
Kanun kapsamında Kalkınma Bakan-
lığı koordinasyonunda 26 bölgede 
(Düzey 2 Bölgesi) Kalkınma Ajansları 
kurulmuştur.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 
5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakan-
lar Kurulu’nun 22.11.2008 tarihli Res-
mi Gazete’de yayımlanan 10.11.2008 

tarih ve 2008/14306 Sayılı “Bazı Dü-
zey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları 
Kurulması hakkında Karar”ı ile kurul-
muştur. 2009 yılının sonunda İSTKA 
aktif olarak faaliyete geçmiştir. İSTKA, 
2010 yılından beri mali destek prog-
ram çağrıları yayınlamaktadır.

2015 yılı için, İSTKA’ nın desteklediği 
projeler arasında İBB’ye bağlı müdür-
lüklerin çalışmaları da bulunuyor.
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Bizden Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 
Örnek Sosyal Belediyecilik Projesi: “Gözüm Kulağım İstanbul”

Sanal Alemde Gerçek Duygular: İstanbul Duygu Atlası Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek 
Hizmetleri Daire Başkalığı Halkla İliş-
kiler Müdürlüğü inovatif hizmetlerine 
bir yenisini daha ekliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Gö-
züm Kulağım İstanbul” projesi ile 
işitme, konuşma ve görme engelli 
vatandaşları duyabileceği ve onlarla 
iletişimdeki bariyerleri ortadan kaldı-
rabileceği yenilikçi bir uygulama olan 
“Görüntülü Çağrı Merkezi” hizmetini 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Mali Des-
tek Programı kapsamında alınan hibe 
ile hayata geçiriyor. 

Bu proje engelli vatandaşların hayatını 
kolaylaştıracak nitelikte.

12 aylık süre içerisinde hayata geçiri-
lecek “Gözüm Kulağım İstanbul” pro-
jesi kapsamında engelli vatandaşları-
mızdan gelen çağrılar hiçbir menüye 
denk gelmeden direkt işaret dili bilen 
personel tarafından karşılanacak ve 
interaktif olarak işaret dili vasıtasıyla, 
engelli vatandaşlar ALO 153 Beyaz 
Masa Çağrı Merkezi üzerinden hizme-
tini alacak. 

Proje, belediyecilik hizmetlerinin ALO 
153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi üze-
rinden erişilebilir olmasını sağlamının 
yanı sıra, günlük hayatta işaret dili 
bilen işitme ve konuşma engelli va-
tandaşlara sosyal yasam içerisinde ter-
cüme hizmeti sunacak, görme engelli 
vatandaşlara Braille Alfabesi olmayan 

noktalarda göz olarak yön verecek ve 

sosyal yasam içerisindeki sıkıntılarında 

yardımcı olacaktır.

Bu projeyle İstanbul iletişim bağlamın-

da daha erişilebilir bir hale gelecek…

“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duy-
guları paylaşanlar anlaşabilir.”

Mevlana

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Des-
tek Hizmetleri Daire Başkalnığı Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul Kalkın-
ma Ajansı (İSTKA) 2015 Mali Destek 
Programları kapsamında, Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin “İs-
tanbul Duygu Atlası Projesi”ne ortak 
oldu. “İstanbul Duygu Atlası Proje-
si”yle sosyal medya kullanıcıları, İs-
tanbul’un duygu atlasını oluşturuyor.

Sosyal medya artık hayatımızın vazge-
çilmezi oldu. Günümüzde 7’den 77’ye 
herkesin bir sosyal medya hesabı bu-
lunmakta. Otobüste, vapurda, bekle-
me salonlarında sosyal medyayı takip 
etmek; görüş, fikir, eleştiri ve öneri 

paylaşmak artık hayatımızın rutin hare-
ketleri haline geldi. Sosyal medyanın 
bu denli yaygınlaşması hayatımızda 
köklü değişiklikleri de beraberinde 
getirdi. Artık ‘Mass Media’da sosyal 
medyada konuşulan konular gündem 
oluyor. Dünyanın en büyük kuruluş-
ları, markaları gündem oluşturmak 
için milyonlarca dolar bütçeyi medya 
planlamasında sosyal medya bölümü-
ne ayırıyorlar. Sosyal medyada var ol-
mak, gündem oluşturmak günümüzde 
marka değerini belirleyen en önemli 
unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.

Sosyal Medya marka ve kuruluşların 
yanında kullanıcılar, yani bizler, 
için de oldukça ciddi bir öneme 
sahip. Sosyal medyanın hayatımızda 
olmadığı dönemlerde, bir yere tatile 
veya yemek yemeye gitmeye karar 
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Bizden Haberler

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğ-
rafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Yenilik-
çi Mali Destek Programı’na katıldığı 
‘Yürü Keşfet’ Projesi ile mali destek 
almaya hak kazandı. 

Yürü Keşfet, Projesi mekânsal bilgi 
teknolojilerinin sunduğu imkânlardan 
faydalanılarak kent sakinlerinin ve tu-
ristlerin kentin tarihi ve kültürel varlık-
ları hakkında farkındalıklarının arttırıl-
masını amaçlamaktadır. 

Yürü Keşfet!
Kent sakinleri ve turistler proje kap-
samında, geliştirilecek web ve mobil 
tabanlı uygulama sayesinde Tarihi 
Yarımada içerisindeki tarihi ve kültü-
rel varlıklar konusunda detaylı bilgi 
alabilecek; kent uzmanlarının bir ara-
ya geldiği çalıştay ile tematik rotalar 
belirlenecek; kullanıcılar, oluşturulan 
tematik rotaları uygulamanın sunduğu 
navigasyon özelliğiyle takip edebile-
cek, rotalarda değişiklik yapabilecek 
ve kendi rotalarını oluşturup puan-
lama yapabilecekler. Mikrolokasyon 
teknolojisinden (beacon) yararlanıla-

rak tarihi yapıların hem dışında hem 
içinde ayrıntı noktalarından bilgi alı-
nabilecek. (Ör; Yerebatan Sarnıcı’nın 
içerisindeki Medusa heykelinin önüne 
gelindiğinde spesifik olarak o eser ko-
nusunda bilgi verilebilecek.)

Bu çalışmalar sonucunda kent sakin-
lerinin tarihi ve kültürel değerlerimize 
sahip çıkması, bu konudaki bilinç se-
viyelerinin artması ve turistlerin kentte 
geçirdikleri zamanın daha kaliteli hale 
getirilmesi hedeflenmektedir.

vermeden önce, hepimiz mutlaka 
daha önce oraya gitmiş birilerini 
bulup, onlara o yer hakkında sorular 
sormuşuzdur. Sosyal medyanın 
hayatımıza girmesiyle beraber, 
geleneksel alışkanlıklarımız devam 
etmekle birlikte, tatil için veya yemek 
yemek için tercih edeceğimiz yeri artık 
sosyal medyadan araştırıyoruz. Sosyal 
medya platformlarında herhangi bir 
yer hakkında yazılanlara bakarak oraya 
gitmiş, hatta oranın müdavimi haline 
gelmiş kadar oluyoruz. Herhangi bir 
cafe hakkında olumsuz eleştiriler varsa 
orayı tercih etmekten kaçınıyoruz. Yurt 
dışına gitmeye karar verdiğimizde, 
gidilecek yerleri, en ekonomik 
lokasyonları birebir tecrübe etmiş 
insanlardan öğrenme şansına sahibiz 
artık. 

İBB ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 
İstanbul Duygu Atlası Projesi, bizlere 
sosyal medyada yepyeni bir alan açı-
yor. Bu çalışmaTuristik, tarihi, kültürel 
tüm mekanların, konaklama ve ikram 
hizmetlerinin insanlara kendilerini 
nasıl hissettirdiğinden yola çıkarak, 
o mekanların insanlar nezdinde de-
ğerini ortaya koyacaktır. Uygulama 
Facebook, Twitter gibi sosyal medya 
platformları ile uyumlu çalışacaktır. 
Kullanıcılar mobil cihazlarına indire-
cekleri uygulama ile İstanbul’da ziya-

ret ettikleri mekanlara lokasyon duy-
gu izi bırakacaklardır. Örneğin; Eyüp 
Sultan’da sabah vakti HUZUR, öğlen 
vakti Kapalıçarşı da COSKU, Ortaköy 
de aksam vakti ROMANTIZM vb. O 
mekandan geçmiş ve orada duygu izi 
bırakmış kişilerin paylaştıkları duygular 
ve duygu yoğunlukları bir süre sonra 
ortalamalardan hareketle mekanın ge-
nel duygusunu oluşturacaktır. Böylece 
İnsanların İstanbul’da ziyaret ettiği veya 
etmeyi planladığı yerleri kendi duygusal 
durumuna, duygu atlasına göre seçmesi 
mümkün olacaktır. 

Yrd. Doç. Dr. Ömer AKGÜL(Ruh Sağlı-
ğı Derneği Başkanı) tarafından üretilen 
ve Fatih Sultan Mehmet Proje Yönetim 
Merkezi Müdürü Ali Cihan KURT tara-
fından projelendirilen “İstanbul Duygu 

Atlası Projesi”, İstanbul’un duyguları-
nın kapısını sosyal medya kullanıcıla-
rına açıyor. Proje ile İstanbul turizmi 
için önemli bir adım atılmış olacaktır 
ve bir mobil turizm haritası oluşturul-
makla kalmayıp bu harita üzerindeki 
noktaları ziyaret eden insanların duy-
gu durumları konusunda da ciddi bir 
geri bildirim almak mümkün olacaktır. 
Alınan bu geri bildirimler yerli ve ya-
bancı turist memnuniyetini arttırmak 
için iyileştirme faaliyetlerinin temelini 
oluşturacaktır. Ayrıca faaliyetleri ilgili-
lere duyurmak konusunda sadece tek 
platformdan yola çıkarak milyonlarca 
insana ulaşmak mümkün olacaktır. İs-
tanbul Duygu Atlası Haritası Projesiyle 
İstanbul’a ait çok değerli yenilikçi bir 
data havuzu oluşturulmuş olacaktır.
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“@Sporla Bağlan Hayata” Projesi

Bilgisayar dünyası hayatın her alanına 
sağladığı katkılara rağmen çocukların 
ve gençlerin gelişimleri üzerinde olum-
suz etkilere de yol açabiliyor. Doktor-
ların ve bilim insanlarının çalışmalarıyla 
da kanıtlanan bu olumsuz etkilere karşı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü ‘@Sporla Bağlan 
Hayata’ isimli bir proje hazırladı. 

Proje çocuk ve gençleri tek-
nolojik bağımlılıktan kurtar-
mayı amaçlıyor

Davranış bağımlılıklarıyla mücadele 
kapsamında hazırlanan ve İstanbul 
Kalkınma Ajansı tarafından kabul edi-
len proje internet, online oyun, online 
alışveriş, cep telefonu ve televizyon 
gibi teknolojik ürünlerin çocuklar ve 
gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin 
önlenmesi ve mevcut olumsuzlukların 
yok edilmesini hedefliyor. 

Spor ve sanatla sanal değil, 
gerçek ve sosyal iletişim

“@Sporla Bağlan Hayata” sporu, eği-
timi, sanat (ritim) kullanarak teknolojik 
bağımlılığı olan çocuk ve gençlerin 
sosyal yaşama kazandırılmasını, aile 
bağlarının güçlendirilmesini amaçlı-
yor. Projenin hedefindeki çocuk ve 
gençlerin sanal ortamda kurdukları 
arkadaşlıkların yerine gerçek hayatta 
sosyal iletişim kurmalarına fırsat veril-
mesi; onların fiziksel, zihinsel ve psiko-
lojik gelişmelerinin sağlıklı olmasının 
sağlanması gibi başlıklar da projenin 
diğer amaçları arasında yer alıyor. 

Sporcular kulüplere kazan-
dırılacak, sanatçılar orkestra 
kuracak

Projeye dahil edilecek çocuklara yö-
nelik ‘Teknoloji Bağımlılığının Olum-
suz Etkileri ve Aile Yaşamı’ konulu 
seminer programları düzenlenecek. 
Çocuklara ve gençlere futboldan buz 
hokeyine, badmintondan mini golfe 
farklı spor branşlarında ve ritim sa-
natlarında eğitimler verilecek. Spora 

yönlendirilecek olan gençlerin lisans 
almaları sağlanarak, spor kulüplerine 
kazandırılması planlanırken, sanata 
yönlendirilecek olanlar arasından da 
İstanbul Genç Ritim Orkestrası kuru-
lacak ve bu orkestranın bir de konser 
vermesi sağlanacak. 

İnternet kafe ve oyun salon-
larına sıkı takip geliyor

Sadece çocuklar değil aileleri de bu 
projeye dâhil edilecek. Ailelere yapıla-
cak ev ziyaretleri ve eğitimlerle tekno-
lojik bağımlılığın çocukları üzerindeki 
etkileri anlatılacak. Proje kapsamında 
zabıta ekipleri birçok çocuk ve gencin 
vakitlerini geçirdiği internet kafe ve 
oyun salonlarını sıkı bir denetim altı-
na alacak. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin 
proje iştirakçisi olduğu, İBB Zabıta 
Daire Başkanlığı’nın da ortağı olduğu 
projenin hedef kitlesini 5 – 14 yaş arası 
çocuklarla, 15 – 24 yaş arası gençler 
ve aileleri oluşturuyor. 

Bizden Haberler
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e-Ticaret ve Mezat Sistemi ile e-Hal Kurulması Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Baş-
kanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Yaş Sebze ve Meyve Hali Projesiy-
le, toptan sebze ve meyve ticaretini 
elektronik ortama taşıyarak, hizmet 
çeşitliliğini, sunulan ürün kalitesini, 
hizmetlerin erişilebilirliğini arttırmayı 
ve tedarik maliyetinin düşürülmesini 
amaçlamakta.

Meyve Sebze Hali’nden elektronik or-
tamda toptan mal alma ve satma imkâ-
nı tümüyle yeni bir hizmettir. e-mezat 
sistemi faaliyete geçtiğinde, elektronik 
ortamda satışa sunulan ürünler için açık 
arttırma yoluyla satış mümkün olabile-
cektir. Sunulan ürünün kalitesinin arttı-
rılması ise kaliteye güvence verilmesiy-
le mümkün olacaktır.

Ürünlerin merkezi bir depoda toplanma-
sı ve satışların buradan yapılarak ürün 
teslimlerinin lojistik sistemi kurularak 
minimum maliyetle gerçekleştirilecek 
olması tedarik maliyetlerini düşürecektir.

Bu projeyle, İstanbul Yaş Sebze ve 
Meyve Hali’nde sunulan hizmetlerin 
kayıt altına alınmasını kolaylaştırıcı, 
piyasada oluşan fiyat verilerini daha 
isabetli belirlemeyi sağlayan, 
bilgi elde etmeyi kolaylaştı-
ran, sunulan hizmeti elektronik 
ortama taşıyarak; hizmeti 
teknoloji yoğun hale 

getiren bir uygulamayı hayata geçir-
meyi hedeflenmiştir. Bu şekilde yapı-
lacak satışlar, tamamen kayıt altında 
olacağı için sistem ne kadar rağbet 
görürse, kayıt dışı ticaret de o kadar 
azalacaktır. Ayrıca toptan ürün fiyat 
bilgileri daha şeffaf ve kesin olarak 
elde edilebilecektir. Böylece ticaretin 
kalitesi artacak ve müşterilerin beklen-
tileri daha iyi bir şekilde karşılanacak-
tır.

Projemiz çerçevesinde hedeflenenleri 
kısaca şöyle sıralayabiliriz:

• Halde e-ticaret, e-mezat ve tedarik 
alt yapısını oluşturarak tüketiciye yö-
nelik hal hizmetlerinin kalitesini, çe-
şitliliğini ve erişilebilirliğini artırmak.

• Müşterinin gördüğü ürünü alması 
prensibini benimseyen, bir sistem 
kurarak, beklentisini karşılama ora-
nını artırmakta ve hizmet kalitesini 
yükseltmek.

• Merkezi bir lojistik sistemi kurarak 
şehir içi taşıması, ürün tedarikinin 
minimum maliyetle gerçekleştiril-

mesini sağlamak.

• Merkezi ürün satış noktası oluştur-
mak ve kalite kontrollü satış güven-
cesi sunmak.

• e-Hal sistemi ile e-ticareti sağlamak 
üzere PC ve mobil uygulamalar geliş-
tirerek tüm gerçek ve tüzel kişiler için 
24 saat ve her yerde toptan sebze ve 
meyve ticaretini mümkün kılmak.

• e-Hal sistemi içerisinde, günümüz 
teknolojisine uygun alışveriş seçe-
neklerini vatandaşa sunarak Halin 
ticari kapasitesini geliştirmek.

• Sistem ile, hedef müşteri kitlesini 
geliştirmek, rekabet unsurları oluş-
turup İstanbul halkının daha ucuz, 
kaliteli ve hijyenik ürün tüketmeleri-
ne olanak sağlamak.

• Sebze ve Meyve Hali’nden toptan 
mal almakta sıkıntı yaşayan hasta, 
yaşlı, engelli ve kadınların toptan 
mal almasını kolaylaştırmak.

• Hal faaliyetlerinin halin içinde ve 
çevresinde neden olduğu trafik 
yükünü azaltmak. Böylece çevreye 
verilen zarar ve trafikten kaynaklı so-
runları azaltmak.
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AĞAÇ AŞ’de görevli Milli Sporcumuz 
Mehmet Kazan, başarılarına yenilerini 
eklemeye devam ediyor.

Mehmet Kazan önce, 14-16 Haziran 
tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde ger-
çekleşen Avrupa’nın 12 farklı ülkesin-
den 67 bedensel engelli sporcunun 
katıldığı, Golf Turnuvası’nda III. Kate-
goride 20 sporcu ile mücadele etti. 
Mehmet Kazan, organizasyonda top-
lamda 3 madalya birden alarak Golfte 
ülkemiz bedensel engelli golf tarihine 
yeni bir başarı daha kazandırdı. 

Bizden Haberler

Mehmet KAZAN 
Madalya Toplamaya Devam Ediyor

- Sponsorlar Turnuvası Şampiyonu 

- Longest Drive Men’s Şampiyonu ( 
245 metre )

- II. Kategori ikinciliği

Mehmet Kazan, 6-8 Tem-
muz tarihlerinde Hollan-
da’nın Purmerend kentin-
de düzenlenen Burg Golf 
and Resort’ da da çok bir 
iyi performans sergiledi. 

13 Avrupa ülkesinden 65 bedensel 
engelli golfçünün katıldığı turnuvada, 
III. Kategoride 20 sporcu ile mücadele 
eden Mehmet Kazan, en yakın rakibi-
ne 12 sayı farkla Gross ve net skoruna 
göre iki madalya alarak şampiyonluğa 
ulaştı. 
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İsmail Bilgin tarihimizin bilinmeyen 
bir zaferini daha romanlaştırdı.

Kütüphaneler Müdürlüğü’nde görevli 
İsmail Bilgin, aynı zamanda kitapları 
çok satan bir yazar.  Yazı hayatına üni-
versitede okurken, Türkiye Çocuk Der-
gisi’nde başlayan İsmail Bilgin, kitap-
larıyla bilhassa yakın tarihimizin pek 
de bilinmeyen karanlık zamanlarına 
ışık tutmaya çalışıyor.  57. Alay Çanak-
kale, Sarıkamış -Beyaz Hüzün, Medine 
Müdafaası -Çöl Kaplanı -Fahreddin 
Paşa, Elveda Balkanlar bu türdeki ro-
manlarından sadece birkaçı. 

Hayatının bir döneminde, üniversitede 
öğretim görevlisi olarak da bulunan İs-
mail Bilgin, daha sonra akademik ha-
yatı bırakarak İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nde görev yapmaya başlamış.

İsmail Bilgin, 2014 senesinde basılan 
Kut’ül Amare Osmanlı’nın Son Zaferi 
romanında da bugüne kadar pek de 
üstünde durulmamış Kut’ül Amare Ha-
rekâtını anlatmış.

Çanakkale Harekâtı’ndan sonra, İn-
gilizlerin uğradığı en büyük hezimet 
olan Kut’ül Amare’de İngilizler Os-
manlı’yı yenilgiye uğratmak için her 
türlü gücü ve zenginliğini kullanmış. 
Bazen Arapları Osmanlıya karşı düş-
man etmeye çalışmış, bazen de ağır 
silahlarıyla Osmanlıya karşı savaşmış.

General Towshend komutasındaki 
İngiliz ordusuyla, Osmanlı askerinin 
ibret ve kahramanlık dolu mücadele-
sinin kaleme alındığı Kut’ül Amare –
Osmanlının Son Zaferi romanını ilgiyle 
okuyacağınızı umuyoruz.

Çok sayıda eseri bulunan İsmail Bil-
gin’in başlıca kitapları şunlardır: 

• 57. Alay / Çanakkale

• 57. Alay / Filistin

• 57. Alay / Galiçya

• Alparslan’ın Akıncısı Set

• Ayrılmaz İkili

• Çanakkale Destanı - Gerçek Efsane-
lerin Öyküsü

• Çanakkale Savaşı Günlüğü - Gün 
Gün Saat Saat Çanakkale

• Çanakkale Tufanı/101 Soruda Az 
Bilinen Detaylar Ve Doğru Bilinen 
Yanlışlar

• Çanakkale›nin Kadın Kahramanı: 
Safiye Hüseyin

• Çanakkale›ye Gidenler

OSMANLI’NIN BİLİNMEYEN

SON ZAFERİ

• Diriliş/Osmanlılar Geliyor

• Elveda Balkanlar

• Esirler Kalesi

• Gelibolu-Yenilmezlerin Yenildiği Yer

• Gizli Görev

• Kayıp Ferman

• Kurtuluşun Kahramanları

• Kut’ül Amare

• Medine Müdafaası / Çöl Kaplanı 

Fahrettin Paşa

• Özgürlük Savaşı

• Sarıkamış - Beyaz Hüzün

Kut’ül Amare 

Osmanlı’nın Son Zaferi

İsmail Bilgin

TİMAŞ Yayınları

240 sayfa



Sosyal Tesisler ziyaretçilerine, 
hediye edilmek üzere hazırla-
nan  “Sosyal Tesisler’den Tatlı 
Tarifler” ile artık çay saatleri çok 
daha lezzetli ve keyifli.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Destek Hizmetleri Daire Baş-
kanlığı, Sosyal Tesis ziyaretçile-
rine hediye edilmek üzere, çay 
saatlerine özel lezzetli ve pratik 
tariflerin yer aldığı bir çalışma 
yayımladı.

Hazırlık ve yayım süreci Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen 
“Sosyal Tesisler’den Tatlı Tarifler” adlı 
çalışma, İBB’ye iki yıl üst üste “Restoran 
Tatlı Tabağı” kategorisinde gümüş ma-
dalya kazandıran Florya Sosyal Tesisleri 
Pastane Şefi Mehmet Emin Ceneran’ın 
özel tariflerinden oluşuyor. Her an el al-
tında bulundurulabilmesi ve kolay mu-
hafaza edilebilmesi için magnet şek-
linde tasarlanan kitapçıkta, Caneran’ın 
25 farklı lezzet reçetesi sunuluyor. Her 
bir sayfada ayrı bir lezzete yer verilen 

kitapçıktaki tüm tarifler, çekimleri özel 
olarak gerçekleştirilmiş fotoğraflarıyla 
birlikte yer alıyor.

İBB Sosyal Tesisler’inin ödüllü şefi 
Caneran’ın hemen her mutfakta bulu-
nabilecek malzemeyle kolay ve pratik 
bir şekilde hazırlanabilmesine dikkat 
ederek ve herkesin anlayabileceği bir 
üslupla verdiği tarifler arasında, kura-
biyeden poğaçaya, eklerden tartolet 
çeşitlerine kadar pek çok tatlı ve tuzlu 
ikramlıklar bulunuyor.
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ÇİLEKLİ KITIR PASTA

Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un 

1 çay bardağı su

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kreması için

2 paket kremşanti

2,5 su bardağı soğuk süt

Arası için

15 - 20 adet çilek

1 çay bardağı damla çikolata

Hazırlanışı:

Şeker ve yumurtalar köpürene kadar çırpılır. Yumurtaların üzerine 
sıvı yağ ve su eklenir. Çırpmaya devam edilerek un, kabartma tozu 
ve vanilya da eklenir. Krema kıvamına gelen bu karışımdan, yağ-
lı kâğıt serili fırın tepsisine aralarında boşluk bırakılarak birer ye-
mek kaşığı konur. 180° fırında 25-30 dakika iyice kıtır olana kadar 
pişirilir. Kreması için süt ve kremşanti çırpılarak 15 dakika kadar 
buzdolabında bekletilir. Çilekler ince ince doğranır. Kıtırların arası-
na kremşantinin ve damla çikolatanın yarısı ile doğranmış çilekler 
yerleştirilir. Bu işlem, üç kat olacak şekilde tekrarlanır. Çilek ve çi-
kolata ile süslenerek 3-4 saat buzdolabında dinlendirilir.

Bizden Haberler
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Simit –çay, Boğaz- balık, Ayasofya- 
Sultanahmet, kuru fasulye-pilav ve 
daha niceleri… Birinden ayrı düşü-
nemediğimiz olmazsa olmaz ikililer 
vardır.  Tıpkı modern çağın en gözde 
icadı akıllı telefonları internetsiz düşü-
nemediğimiz gibi… Sadece telefonlar 
mı? Günümüzde araçlar, evler, binalar, 
yollar, tüneller ve şehirler de akıllı kav-
ramına göre yeniden şekillenmektedir. 
Şehirler akıllanırken bu şehirlerin yö-
netimi de her zamankinden daha çok 
öneme sahip olmaktadır.

Akıllı şehrin yönetimi, kontrolü ve olu-
şumunda en önemli etkenlerden biri 
de ulaşımda ve iletişimde erişilebilir-
liliği sağlayabilmektir.

Günlük yaşamı etkileyen erişim sıkın-
tısının başında, uçsuz bucaksız sanal 
âlemin sınırsızlığına ve şehrin hızına 
dayanamayan internet kotaları gel-
mekte özellikle akıllı telefon kullanı-
cılarını rahatsız eden bu durum onları 
en yakın wifi bağlantısı arayışına sok-
maktadır.

Öncü ve lider belediyecilik anlayışıy-
la çağın koşullarına göre kendini ge-
liştiren ve değişime uyum sağlayan 
İstanbul Büyükşehri Belediyesi (İBB) 
şehirde artan wifi ihtiyacına akıllı çö-
zümler üretmektedir. İstanbul’un ya-
şam kalitesini artıran çalışmalar yapan 
İBB ve İştiraki İSBAK, otobüslerde, du-
raklarda, parklarda, AVM’lerde, iskele-
lerde, meydanlarda,  istasyon ve hava-
limanlarında kısacası şehrin en yoğun 
alanlarında ‘Ücretsiz Kablosuz İnternet 
Hizmeti’ni tüm İstanbulluların hizme-
tine sunmaktadır. 74 noktada kablo-
suz internet hizmeti veren İBB, proje 
kapsamında 70 noktada daha kurulum 
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

Akıllı şehirler için iletişim ve haberleş-
me teknolojilerinin geliştirilmesi yö-
nünde çalışmalar yürüten İBB ve İştira-

ki İSBAK, vatandaşların yoğun olarak 
bulunduğu meydanlardan başlayarak 
İstanbul’un birçok noktasında beledi-
ye hizmetlerine 7/24 kesintisiz erişim 
ile birlikte ücretsiz kablosuz internet 
hizmetini vermeye başlamıştır.

Kaliteli kent yaşamı için çözümler üre-
ten ve şehirleri akıllı ulaşım sistemleriy-
le donatan İSBAK İstanbul’u kapsayan 
ücretsiz kablosuz internet kurulumunu 
gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte 
şehrimizin ana arterlerinde oluşturulan 
güvenli, yüksek hızlı, kesintisiz haber-
leşme alt yapısının yaygınlaştırılması 
için çalışmalar devam etmektedir. İs-
tanbul’un genelinde kurulan tüm bu 
teknik donanım ve çalışmalar İSBAK 
tarafından tek elden kontrol edilmekte 
ve yönlendirilmektedir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
uygulamaya geçirdiği ücretsiz in-
ternet hizmetinden faydalanmak 
için cep telefon numarası sisteme 
girilerek alınacak bir SMS şifresiyle 
sisteme kayıt olunabilmekte ve ar-
dından gelecek yeni şifre ile ücretsiz 
internet kullanımı mümkün olmaktadır.  

Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilen Yerler

Taksim Meydanı
İstiklal Caddesi
Atatürk Kütüphanesi
Eminönü Meydanı
Eminönü (Katip Çelebi) İskelesi
Eminönü (Evliya Çelebi) İskelesi
Eminönü (Hezarfen Çelebi) İskelesi
Eminönü (Boğaziçi) İskelesi
Beşiktaş Meydanı
Beşiktaş (B.Hayrettin Paşa) İskelesi
Beşiktaş Tarihi İskelesi
Kadıköy Meydanı
Kadıköy (Büyük) İskelesi
Göztepe 60.Yıl Parkı
K.Çekmece Halkalı Çamlık Parkı
K.Çekmece Mezarlıklar Müdür Yardm.
K.Çekmece Atatürk Parkı
K.Çekmece Nikah Sarayı
K.Çekmece Halkalı Koru Parkı

Bizden Haberler

İhtiyaç Duyduğunuz Her Yerde 
ile Ücretsiz İnternet

K.Çekmece Sos. Tes. Çevresi
Eyüp Sultan Meydanı
Pierre Lotti Tepesi
Alibeyköy Cep Otogarı
İBB Edirnekapı Yerleşkesi
Lojistik Destek Merkezi
Bakırköy İBB İletişim Noktası
Florya Engelliler Kampı
Florya Sosyal Tesisler ve Çevresi
Zeytinburnu Meydan
Zeytinburnu Sosyal Tesisleri
Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri
Panaroma 1453 Müzesi
Kartal İBB İletişim Noktası
Dragos Sosyal Tes. Çevresi
İBB Kartal Yerleşkesi
Galata Kulesi
Miniatürk
Sarıyer İBB İletişim Noktası
Emirgan Korusu
Anadolu Hisarı İskelesi
Hidiv Kasrı Korusu
Üsküdar Meydanı
Üsküdar (Eminönü-Beşiktaş) İskelesi
Karacaahmet Mezarlıklar Müdürlüğü
Şirinevler İBB İletişim Noktası
Yenibosna Beyaz Masa
Sultanahmet Meydanı
Merter Ek Hizmet Binası
Sultanbeyli Sosyal Tesisler
Sultanbeyli Meydanı
Esenler Meydanı
B.Paşa Otogar İletişim Noktası
Bayrampaşa Sebze Hali
Ümraniye İzci Kampı
Kasımpaşa Sosyal Tesisler
Beylikdüzü İBB İletişim Noktası
Sancaktepe Kent Parkı
C.R.R Konser Salonu
İsbak
Aksaray Meydanı
Avcılar İBB İletişim Noktası
Beyazıt Meydanı
Mecidiyeköy Meydanı
Zincirlikuyu Mezarlıklar Daire Başkanlığı
İBB Cevahir Ek Hizmet Binası
Saraçhane Parkı
Sağlık ve Sosyal Hiz. Da. Başk.
İtfaiye Daire Başkanlığı
Fatih Kültür Daire Başkanlığı
Zabıta Daire Başkanlığı
Terminal Meydanı
Yenikapı Miting Alanı
Metrobüs Araçları
Kurtköy Spor Kompleksi
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Tarih

Türkiye Devleti’nin, Türkiye sınırları dışında 
kalan tek kara parçası olan Süleyman Şah 
Türbesi, Suriye’de ortaya çıkan güvenlik 
sorunları ve nakil sebebiyle geçtiğimiz 
aylarda gündemimizdeydi. 

Türbenin yerinin değiştirilmesi tartışmaları 
kadar gündemi meşgul eden diğer en 
önemli soru, türbedeki Süleyman Şah’ın 
hangi Süleyman Şah olduğuydu.

Nesrin	GÜMRAH
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

“TÜRKLERİN RUH ABİDESİ”  
SÜLEYMAN ŞAH  
VE TÜRBESİ
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Tarih

Osmanlı tarafından “Mezar-ı Türk” 
olarak büyük ilgi ve alaka gösterilen, 
uğruna savaşmayı göze aldığımız Sü-
leyman Şah kimdir?

Timur Tarafından Yakıldı

Türbede meftun bulunan kişi hakkın-
da, kesin olmayan rivayetler nakledil-
mekle birlikte, meftun kişinin kimliğini 
kesin olarak anlayabileceğimiz yazılı 
kaynak ve belgelere ne yazık ki rast-
lanılmamış. Bunun sebebi olarak da, 
İstanbul’un fethinden önceki Osmanlı 
Devlet Arşivleri’nin Timur tarafından 
Bursa’nın yağmalanması sırasında ya-
kılmış olması gösteriliyor. Ancak daha 
detaylı bir araştırmaya girilecek olun-
duğunda, başka devletlerin o döneme 
ait arşivlerinde meftunun kimliği ile 
ilgili bilgilerin bulunabileceği tahmin 
ediliyor. Fakat şimdiye kadar resmi 
olarak bilinen böyle bir teşebbüs ol-
mamış. 

Bu sebeple, resmi belgelere dayan-
mamakla birlikte, türbede yatan kişi 
kimilerine göre, Osmanlı Haneda-

nı’nın kurucusu Osman Gazi’nin ata-
sı Ertuğrul Gazi’nin babası Kaya-Alp 
oğlu Süleyman Şah; kimilerine göre 
ise Selçuklu Devleti’nin ünlü kuman-
danı Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır.

Tarih Boyunca, Tarihçileri 
Ayrı Düşüren Türbe

16. yüzyıl tarihçilerinden Hadidi türbe-
de yatan kişi için; Malazgirt Meydan 
Muharebesi’nden sonra Türk ve Müs-
lümanları ilk olarak Anadolu’ya yerleş-
tiren, Anadolu Selçuklu Devleti’nin ku-
rucusu ünlü kumandan Kutalmışoğlu 
Süleyman Şah’tır der.

Selçuklu Tarihi’nin önemli uzmanların-
dan Prof. Dr. Osman Turan ise Ca’ber 
Kalesi’nde yatan kişinin, Kutalmışoğlu 
Süleyman Şah olmadığını söyler ve “ 
‘Türk Mezarı’ hakkında, elimizde mev-
suk bir kayıt mevcut değildir” der. Ay-
rıca Osmanlı dönemine ait bazı riva-
yetlerde ise “Kutalmışoğlu Süleyman 
Şah’a değil, oğlu Kılıçaslan’ın Habur 
Irmağı’nda boğulmasına uygundur” 
diye bahsi geçer.

Süleyman Şah 
ve beraberindeki 

ordu 
Kadıköy- 

Üsküdar’a kadar 
ulaşarak Bizans 

İmparatorlu-
ğu’nu oldukça 

zorladı ve 
imparatoru 1081 

yılı ile 
tarihlenen 

Dragos Suyu 
anlaşması 
yapmaya 

mecbur bıraktı.
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le kısa zamanda Türk boyları, bir daha 
çıkmamak üzere Anadolu’ya yerleşti. 
Böylelikle Anadolu, sadece bir Türk 
yurdu olmakla kalmadı, aynı zamanda 
bir İslam diyarı oldu. 

Süleyman Şah ve beraberindeki ordu 
Kadıköy-Üsküdar’a kadar ulaşarak Bi-
zans İmparatorluğu’nu oldukça zorladı 
ve imparatoru 1081 yılı ile tarihlenen 
Dragos Suyu anlaşması yapmaya mec-
bur bıraktı.

Süleyman Şah, sadece kılıç gücü ile 
değil, aklı ve politik zekâsı ile de ba-
şarılar elde etti. Bizans İmparatoru 
VII. Mikhail’e karşı isyan girişiminde 
bulunan kumandan Nikephoros Bo-
taniates’i destekledi, onun imparator 
olmasını sağladı. Elbette bu yardımın 
bir karşılığı vardı. Botaniates, Türkleri 
Erdek, İznik ve İzmit taraflarına yerleş-
tirerek teşekkür etti. 

Bundan kısa bir müddet sonra, 1073 
yılında, Büyük Selçuklu Hükümdarı 
Sultan Melikşah, Süleyman Şah’ı Tür-
kiye Selçuklu Devleti Hükümdarı (Sul-
tan-ı Rum) ilan etti. Ve İznik bu yeni 
devletin merkezi kabul edildi.

Türklerin mukaddes mefkûresi ile hare-
ket eden Süleyman Şah güneye yönel-
di. Hıristiyanların elinde bulunan An-
takya’yı fethetti (1085). Şehrin büyük 
kilisesini camiye çevirdi. 1086 yılına 
gelindiğinde ise bu kutlu kumandan, 
saltanat hevesine kapılan Melikşah’ın 
kardeşi Tutuş ile girdiği bir mücadele-
de, Halep yakınlarında şehit oldu.

Efsanevi Anadolu Fatihi 
Nerede Yatıyor

Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarihte Ana-
dolu fatihi olarak yer aldı. Ele geçirdiği 
topraklara kök salmak için Müslüman 
Türkmen Boylarını Anadolu’ya yerleştirdi. 
Anadolu Türkleri arasında gazilik unvanı-
nı alarak, efsanevî bir hüviyet kazandı. 
Anadolu’ya Türk ve İslam mührünün vu-
rulmasında bir mihenk taşı oldu.

İki Kutlu Kumandan

Türbedeki kişiye ait iddialar da yer alan 
her iki Süleyman Şah da Anadolu’nun 
Türkleşmesi ve İslamlaşmasında öncü-
lük eden kıymetli kumandanlardır. 

Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Türk 
boyları arasında birliği sağlamış; 
Anadolu’nun yeni bir Türk vatanı ha-
line gelmesinde büyük rol oynamıştır. 
Ölümünden sonra birlik bozulsa da, 
torunları tarafından yaklaşık yüzyıl 
sonra İkinci Süleyman Şah tarafından 
Türk’ün en büyük ve şerefli devleti Os-
manlı Devleti’nin temelleri atılmıştır. 

Caber’deki Türk Mezarı’nda yatanın 
Kaya-alp oğlu Süleyman Şah olmayıp 
da Kutalmışoğlu Süleyman Şah olması 
düşüncesini taşıyanlara, yüzyıllardan 
beri birinci düşüncede olanlar üzül-
mekte, kutlu bir duygunun ellerinden 
alındığını düşündükleri için kederlen-
mektedirler. 

Bu keder Kutalmışoğlu’nu tanımamak-
tan ileri gelir. Peki, kimdir bu Kutal-
mışoğlu Süleyman Şah?

Anadolu’ya Türk ve İslam 
Mührünü Vurdu

O ki, Anadolu’da Ege kıyılarına, Mar-
mara’da Üsküdar önlerine kadar gide-
rek Bizans İmparatorluğu’nu dize ge-
tirmiş bir kumandandır.

1071’de, Malazgirt Meydan Muhare-
besi’nde, Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın 
Bizans ordusunu ezici bir tarzda mağ-
lup etmesiyle değişti Anadolu’nun 
kaderi. Ve bu zafer Türk tarihinde, İs-
tanbul’un fethinin ardı sıra sayılan en 
önemli zafer olarak anıldı.

Selçuk Bey’in Torunu, Sultan Alpaslan, 
muharebede büyük kahramanlık gös-
teren kumandanını, Kutalmışoğlu Gazi 
Süleyman Bey’i Anadolu’nun fethiyle 
görevlendirdi. Ard arda gelen fetihler-

Süleyman Şah, 
sadece kılıç gücü 

ile değil, aklı ve 
politik zekâsı 

ile de başarılar 
elde etti. Bizans 
İmparatoru VII. 
Mikhail’e karşı 

isyan girişiminde 
bulunan 

kumandan 
Nikephoros 
Botaniates’i 
destekledi, 

onun imparator 
olmasını sağladı. 

Tarih
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Şah değil de Gündüz Alp isimli birisi 
olması ihtimali de ortaya atıldı. 

“Ahmedi, Enveri, Karamanlı Mehmed 
Paşa, Yazıcızade Ali; Osman Gazi’nin 
dedesi olarak Gündüz alp ismini ve-
rirler.”(Erhan Afyoncu / Süleyman Şah 
Türbesi / syf 14)

Dertlilere Deva 
Hastalara Şifa

“Mezar-ı Türk diye bilinen Caber’de-
ki türbe, Osmanlı Beyliği’nin ilk yılla-
rından itibaren önemli bir ziyaretgâh 
haline geldi. Türbe etrafında çeşitli 
halk inanışları türedi. Sıtmalıların, bu 
türbenin başında Fatiha okuyarak bu 
dertten kurtulduklarına inanılırken; 17. 
yüzyıl müellifi Solakzade ise: “Hâlâ 
nurlarla dolu olan mezarı bir ziyaret-
gâhtır. At sancılansa, mezarın etrafını 
bir defa dolandırırlar, sakinleşir. Tecrü-
be edilmiştir” diyerek mezarın şöhre-
tini anlatır.

Merv’e gelmeleri; Merv’den Türkmen 
ve Tatar boylarından oluşan 50.000 
kişi ile Erzurum’a oradan Erzincan’a 
inmeleri; Rum vilayetinde altı yıl 
savaştıktan sonra Haleb’e gitmek için 
Fırat ırmağını geçmek üzereyken Sü-
leyman Şah’ın boğulmasını şu ifade-
lerle anlatır.

“...Geldikleri yola gitmediler, vilâyet-i 
Haleb’e geldiler. Caber Kalesi’nin önü-
ne vardılar ve (…) Fırat ırmağı önlerine 
geldi, geçmek istediler. Süleyman Şah 
Gazi’ye eyittiler, ‘Hânım, biz bu suyu 
nice geçelim?’ dediler. Süleyman Şah 
dahi atın suya depti, önü yar imiş, at 
sürçtü. Süleyman Şah suya düştü. Ecel 
mukaddermiş, Allah’ın rahmetine ka-
vuştu. Sudan çıkardılar, Caber Kale-
si’nin önüne defnettiler. Şimdiki hînde 
ona ‘Mezar-ı Türk’ derler” 

Süleyman Şah, Osman Gazi’nin de-
desi olması sıfatıyla Osmanlı’nın atası 
sayıldı, türbenin bulunduğu yer yüzyıl-
lar boyu “Mezar-ı Türk” olarak anıldı. 
Son yapılan araştırmalar ışığında ise 
Osman Gazi’nin dedesinin Süleyman 

Ortaçağ İslam kaynakları, Süleyman 
Şah’ın Tutuş ile yaptığı savaşta öldü-
ğünü ve Halep kapısında defnedildiği-
ni kaydetmekte. XVI. yy Osmanlı Tarih 
yazarlarından Hadidi ve bazı tarihçile-
rin kayıtlarında ise, şehit şerbeti içen 
Süleyman Şah’ın cenazesinin Ca’ber 
Kalesi’ne getirilmiş olduğundan ve 
burada onun için türbe yaptırıldığın-
dan bahsedilir.

Kaya -Alp oğlu 
Süleyman Şah

Âşıkpaşazâde, Neşrî ve Oruç Bey gibi 
ilk Osmanlı tarihçileri, Osmanlı hane-
danının atası Oğuzların Kayı boyun-
dan Kaya-Alp oğlu Süleyman Şah’ın 
Fırat Nehri’ni geçerken Caber Kalesi 
civarında boğulduğu ve cesedinin ne-
hirden çıkarılarak, kalenin eteğine gö-
müldüğünü kabul ederler.

Ünlü Osmanlı tarihçisi Âşıkpaşazâde; 
(1484) “Osmangazi’nin dedesi Süley-
man Şahdur” der. Osmanoğulları’nın 
önce Ahlat’ta yaşamış olup oradan 

Tarih
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Ankara Antlaşması 
(İtilâfnamesi)

TBMM Hükümeti ile Fransa arasında 
20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara 
İtilafnamesi’nin 9. maddesi şöyledir:

“Ca’ber Kalesi ve Kuzeybatı eteklerin-
deki “Türk Mezarı” diye anılan türbe-
nin bulunduğu bölge Anadolu Türkleri 
için manevi önem taşıdığından Türki-
ye’ye bırakıldı. Türbeyi silahlı jandar-
maların koruması kararlaştırıldı.

Ankara İtilafnamesi, 24 Temmuz 1923 
Lozan Antlaşması’nın üçüncü madde-
sinde de zikredilir ve böylece milletle-
rarası hukukta da geçerli olur.

1925 yılında, genç Türk Cumhuriyeti 
tarafından yürürlüğe konulan Tekke, 
Zaviye ve Türbelerin kapatılması ka-
nunu sonrası Anadolu Türkleri için ma-
nevi önem taşıyan bu mezarın, “Türk 
Mezarı”nın idaresi Maarif Vekâleti’ne 
bağlanır.

İstiklal Savaşı aleyhine yazdığı yazılar 
sebebiyle, Halep’e sürgüne gönderi-
len Refik Halit Karay, vatan hasretiy-
le Türbe ve Süleyman Şah hakkında 
duygusal yazılar kaleme alır.Aşağıdaki 
Süleyman Şah’a karşı hayranlığını be-
lirten yazısından bir parça alalım. 

“Elli bin kişilik bir küçük kabilenin reisi 
şu tosun bilir miydi ki nesli elli milyona 
hükmedecek, elli çeşit milletten or-
dular yapacak? Ve elli bin emiri kar-
şısında selama susturacak’ Irak çölle-
rinde kavmine yurt aramağa çıkan bu 
başbuğ aklından geçirebilir miydi ki 
kabilesi (Bursa)ya girecek, (Edirne) ye 
yerleşecek, (Bizans)a kurulacak; (Me-
haç) ovalarına çadır kuracak (Vistol) 
nehrinden atlarını sulayarak (Balaton) 
gölünde abdestini alacak? Cangiz’in 
hışmından terki diyar eden bu Turan 
Beyi ümit eder miydi ki kabına sığma-
yan o Cengiz’den eser kalmayacak ve 
kendi eseri ise(Şarklen)le beraber Av-
rupa’yı taksim etmek olacak? 

man Şah “Cedd-i Ekber-i Cenâb-ı Ha-
life-i” yani “Cihan Halifesi’nin Büyük 
Atası” olarak nitelendirilir. Aynı dilek-
çede, Süleyman Şah’a ait türbenin II. 
Abdülhamit’in şanına yaraşır şekilde 
yapılması talep edilir. 

Sultan Abdülhamit tarafından keşif 
yaptırılarak, ilk olarak masrafları tes-
pit edilen türbenin yeniden inşası 
1887’de tamamlanır. Konu, Halep yıl-
lıklarındaki kayıtlarda;

“Mahan ülkesinin şahı ve zamanın 
halifesinin en büyük ceddi Süleyman 
Şah Hazretleri’nin türbesi masrafları 
hazine-i hassa-i padişahi tarafından 
karşılanarak hükümdarlara yaraşır 
mükemmel bir surette tamir ve tezyin 
olunmaktadır.”şeklinde ifade edilir.

Türbe, çöl ortasında olduğundan 
türbenin korunması için onbaşı takımı, 
temizliği ve bakımı için bir türbedar 
tayin edilir. 

Halep Vilayeti, Sultan Mehmet Reşad 
döneminde (1910) tekrar türbenin 
tamiri ile ilgili olarak başvurur; ancak 
Birinci Dünya Savaşı sebebiyle tamirat 
mümkün olmaz.

Cedd-İ Ekber Türbesinin 
Tarih Yolculuğu

Son günlerde, bizim de yakından 
yaşadığımız konunun önemine bi-
naen, Türbe ve çevresinin yapımı 
ve taşınmasıyla ilgili tarih içindeki 
değişimlerine göz atalım.

Osmanlı öncesi dönemde, Caber Ka-
lesi’ndeki eski türbenin bulunduğu ilk 
yapının inşasının Halep Emiri Zengi 
Atabek döneminde başlandığı, oğlu 
Nureddin tarafından tamamlandığı 
belirtilir. Selahaddin Eyyubi döne-
minde koruma altına alınan türbenin, 
1260 yılında Moğollar tarafından yıkıl-
dığı söylenir. 

Osmanlı dönemine gelindiğinde ise, 
Yavuz Sultan Selim Han, mezarın bu-
lunduğu alanı ve türbeyi restorasyon-
dan geçirmiş, 1700 yılında ise Rakka 
Valisi Kadı Hüseyin Paşa tarafından 
Süleyman Şah’ın mezarına bir türbe 
inşa ettirilir. 19 yy. da kayıtlara geçen 
ilk düzenleme ise Halep Vilayeti ida-
re meclisi tarafından Sultan Abdulha-
mit’e gönderilen dilekçe ile 1882 de 
gündeme gelir.“Bu dilekçede Süley-

Tarih
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fi Bakanlar Kurulu kararıyla reddeder, 
türbenin tahkim edilerek yerinde kal-
ması yoluna gidilir.

22 Şubat 
Askeri Operasyonu

2011’de Suriye’de başlayan iç savaş-
tan Süleyman Şah Türbesi’de etkile-
nir. Türbenin bulunduğu bölge IŞİD 
militanları tarafından tehdit edilmeye 
başlandı. 21-22 Şubat 2015 gecesi 
Süleyman Şah Türbesi, Türkiye’nin as-
keri bir operasyonu sonucu geçici ola-
rak Birecik ilçesinin Suriye tarafındaki 
Eşme köyüne getirildi.

İster Kaya-Alp Oğlu Süleyman Şah, 
ister Kutalmışoğlu Süleyman Şah 
olsun, yüzyıllardır «Mezar-ı Türk» 
olarak anılan «Türklerin Ruh Abidesi» 
bu türbe, kutlu bir emanet olarak daha 
nice yüzyıllar ayakta kalmaya devam 
edecektir.

Kaynak: Erhan Afyoncu (2015), Süley-
man Şah Türbesi, Yeditepe Yayınevi

heyete “Süleyman Şah Felsefesi”ne 
uygun hareket edilmesi emri verilir. 
Suriye türbe için iki yer gösterir. Heyet 
gerekli tespitleri yaptıktan sonra Fırat 
Nehri’nin doğu kıyısında Türkiye’ye 
daha yakın olan Karakozak Köyü’ne 
nakledilmesine karar verir. 

Türbenin naklinde, din adamı olarak 
görev yapan Tayyar Altıkulaç, Dış İşleri 
Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı temsilcileri 
ve bir muvazzaf albaydan oluşturulan 
heyet hazır bulunur. Böylece 24 Aralık 
1974’te fiili nakil gerçekleştirilmiş olur. 

Süleyman Şah ve yanındaki mezarlar 
türbenin mahzeninde ahşap tabutlar 
içinde bulunuyordu. Tayyar Altıkulaç’ın 
ifadesine göre; “Cesetlerin kemikleri 
ilk defnedildikleri gibi muntazam vazi-
yette bulunuyordu. Onları her biri için 
hazırlanan torbalara koyduk; Türki-
ye’ye daha yakın bir noktada bulunan 
yere götürdük; cenaze namazlarını 
kılıp kendileri için hazırlanmış mezara 
defnettik.”

Suriye, 1990’larda Fırat Nehri üzerinde 
Teşrin Barajı inşasını başlatması 
sebebiyle türbenin tekrar taşınmasını 
talep etmiştir. Ancak Türkiye bu tekli-

Bütün o istila nehirlerinin kaynağı, 
işte şu önümüzdeki mezar, bütün o 
saltanat ormanlarının ilk filizi şu bir 
tutam çimen, o zafer güneşlerinin 
kıvılcımı şu tel şua idi… Düşünce ve 
hatıralarımın ağırlığı, başımı hürmet 
ve hayretle Süleyman Şahın çıplak 
sandukası önünde eğdi.”

Karay’ın, Türkler için önemini bir kez 
daha hatırlattığı bu yazı sonrası türbe 
yeniden hatırlanır. Bunun yansıması 
olarak, 1931 yılında türbe hakkın-
da resmi kurumlar arasında birtakım 
yazışmalar yapılır. Yazışmalardan an-
laşıldığı üzere, türbenin stratejik öne-
minin dikkate alınmadan, normal bir 
mabet gibi görüldüğü, bu yüzden gö-
revlilerin alındığı belirtilmektedir.

“Türk Milleti’nin 
Ruh Abidesi”

1936 yılına gelindiğinde Süleyman 
Şah Türbesi, türbeyi koruyacak 
askerler için karakol inşaatı dolayısıyla 
tekrar gündeme gelir. 1938’de de Türk 
Karakolu resmen açılır. 

1945 yılında Milletvekili Hikmet Turan 
Dağlıoğlu zamanla yıpranan türbenin 
tamiratını bütçe görüşmelerinde gün-
deme getirerek şu sözlere yer verir;  
 
“Orası sadece bir türbe, bir merkat 
değildir. Orası aynı zamanda Türk 
Milleti’nin ebediyete kadar yaşaya-
cak olan bir Ruh abidesidir: Onun için 
ebediyetten ezeliyete yaşayacak olan 
bir destanı yaratan bu büyük adamın 
mezarını Türk Milleti’nin şanına yakışa-
cak bir surette tamir edelim.”

Süleyman Şah Felsefesi

Suriye, 1966’da Fırat nehri üzerinde 
Tabka Barajı’nı inşa edeceğini, tür-
benin sular altında kalacağını bu se-
beple türbenin taşınması gerektiğini 
Türkiye’ye bildirir. Konu ile ilgili ola-
rak bakanlıklar tarafından oluşturulan 

Tarih

1975 Caber Kalesi, eteklerindeki Türbe ve Jandarma Karakolu



34 Büyükşehir Ailesi Temmuz - Ağustos - Eylül 2015·

Tarihler 26 Ağustos 1071 Cuma gününü gösteriyordu. Bir tarafta Selçuk-
lu Sultanı Alparslan, diğer tarafta Bizans İmparatoru Romanos Diogenes 
ve dünya tarihini değiştiren bir savaş oluyordu. Tarih bu savaşa; Zafere 
Giden Yol: Malazgirt diyecekti… Malazgirt Savaşı bugün üzerinde yaşa-
dığımız vatanın, bizlere kadar intikalini sağlayan en büyük ve en önemli 
adımdır. Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasının çok yakın bir gelecek ol-
duğunu bildiren bir nişânedir. Malazgirt Zaferi, Anadolu coğrafyasının 
Türkleşme ve İslâmlaşma sürecine kapılarını açan büyük bir başarının 
adıdır... 

Malazgirt Savaşında Bizans’ın Asıl Hedefi 
İslam Dünyasıydı

Tarihte ve günümüzde yaşanan savaşların ana nedeni iktisadidir. Din çoğu 
kere bu durumu perdeleyen ve kitleleri harekete geçirmekte kullanılan 
bir araç durumunda olagelmiştir. Malazgirt Savaşı için de benzer şeyler 
söylenebilir. Dinin savaş üzerindeki etkisi, savaş öncesi, savaş anı 
ve sonrasında görülmektedir. İmparator Romanos Diogenes, sefere 
çıkmadan önce Ayasofya’da bir ayin düzenleyip zafer için Hz.İsâ’dan 
yardım talep etmiştir. Ayrıca İmparator, sadece Sultan Alparslan ve 
onun ülkesini hedef almamış, tüm İslâm beldelerini ve İslâm halifesinin 
oturduğu merkez Bağdad ve burayı içine alan Irak bölgesini de istilaya 
kalkışarak aslında tüm Müslümanları hedef almıştır. Selçuklulara ve 

İbrahim	AKKURT
Meclis Müdürlüğü

HİLAL İLE HAÇ’IN 
MÜCADELESİ: 
1071 MALAZGİRT
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Sultan Alparslan’a bakarsak; Abbasî 
Halifesi ile sürekli irtibat halinde 
olduğu ve ondan manevî destek 
aldığı görüldüğü gibi savaştan önce 
yaptığı konuşmaya dikkat edersek dinî 
söylem ve hava rahatlıkla anlaşılabilir. 
Yani Malazgirt Savaşı dinî boyutları 
da olan bir savaştır. Bundan dolayı 
Malazgirt, başka bir ifade ile tarih 
boyunca görülen Hilal ile Haç’ın 
mücadelelerinden biri olarak da 
karşımıza çıkmaktadır. 

Sultan Alparslan savaş mahalli olan 
Malazgirt’e Suriye’den öyle doludiz-
gin bir vaziyette geldi ki, Selçuklu or-
dusu zaten yol boyunca epey bir zayiat 
vermişti. Sultan, yorgun ve disiplinsiz 
askerlerini de terhis ettirince yanında 
sadece savaş kabiliyeti çok üst bo-
yutlarda bulunan genç, tecrübeli ve 
dinamik 15.000 süvari kalmıştı. İslâm 
kaynaklarının tamamına yakını Sultan 
Alparslan’ın ordusunun 15.000 kişi ol-
duğunu söylerler. Sultan Alparslan’ın 
Vezir Nizâmü’l-Mülk’ü de Hemedan 
taraflarına asker tedarik etmek üzere 
gönderdiği dikkate alınırsa, bu ordu, 
savaşa kadar 40-50.000 civarına ulaş-
mış olmalıdır. Bizans Ordusu ise, başta 
Rum askeri olmak üzere, balkanlardaki 
Peçenek, Uz (Oğuz), Kıpçak, Bulgar 
gibi Türk boylarından Slav, Rus, Hazar, 
Alman, Frank, Ermeni, Abhaz, Allan 
ve Gürcülerden oluşan çoğunlu para 
ile tutulmuş askerlerdi. Sayıca Selçuk-
lu ordusunun üç ya da dört katı daha 
büyük bir ordu olduğu anlaşılıyor. An-
cak savaşlar askerin çokluğuyla değil, 
orduları sevk ve idare eden komutan-
ların becerisi, liderlik özellikleri ve kul-
landıkları savaş taktikleri ile kazanılır. 
Nitekim Malazgirt’te böyle olmuştur. 

Bizans Ordusu, Malazgirt’te imha edil-
diği için Türk akıncıları bundan sonra 
ciddi bir direnişle karşılaşmadan Ana-
dolu içlerinde hızla ilerlediler. Selçuklu 
kuvvetleri, feth ettikleri şehir ve kasa-
balarda yerleşerek Anadolu’yu yurt 
edindiler, Türkleşmesini ve İslamlaş-
masını sağladılar. Bu suretle bugünkü 
Türkiye’nin temellerini de atmış oldu-

lar. Malazgirt, Türk milli bünyesinde 
köklü değişikliklere yol açmıştır. Ana-
dolu’ya yerleşen Türk boyları eski boz-
kır yaşayış ve düşüncelerinden farklı 
bir şekilde, toprağa bağlı yeni bir top-
lum haline dönüşmüşlerdir. Malazgirt 
daha sonraki yıllarda Bizans’ı kurtar-
mak ve Türklerin Avrupa’ya doğru iler-
lemesine engel olmak için düzenlenen 
Haçlı Seferleri’nin meydana gelmesin-
de de başlıca etken olmuştur.

Beyaz Kefeniyle 
Cihad Eden Bir Komutan: 
Sultan Alparslan

Türk Hükümdarları genellikle beyaz bir 
ata binerlerdi. Atın kuyruğunun bağ-
lanması da eski bir Türk geleneğidir. 
Sultan Alparslan’ın savaşa beyaz el-
biseyle beyaz atının üstünde çıkması, 
atının kuyruğunu bağlaması ve asker-
lerine yaptığı konuşma savaşın seyrine 
etki etmiştir. Beyaz elbise, yani kefen 
ile Sultan Alparslan, askerine en et-
kin mesajını vermiştir: “Ölümden ve 
Bizans’tan korkmuyorum, bu uğurda 
ölümüne savaşa hazırım” demek iste-
miştir. Bu mesaj savaşın ve zaferin ka-
zanılmasında etkili olmuştur. 26 Ağus-
tos 1071 günü, Cuma namazından 
sonra, beyaz bir elbise giyinmiş olan 
Sultan Alparslan, ordusuna hitaben şu 
veciz konuşmayı yaptı: 

“Biz ne kadar az olursak olalım, onlar 
(Bizanslılar) ne kadar çok olursa olsun-
lar, bütün Müslümanların minberde bi-
zim için dua ettikleri şu saatte kendimi 
düşman üzerine atmak istiyorum. Ya 
muzaffer olur, gâyeme ulaşırım; ya da 
şehid olarak Cennet’e giderim. Sizler-
den beni takip etmeyi tercih edenler 
takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler 
gitsinler. Burada emreden sultan ve 
emredilen asker yoktur. Zîrâ bugün 
ben de ancak sizlerden biriyim, sizler-
le birlikte savaşan gaziyim. Beni takip 
edenler ve nefislerini Yüce Allah’a ada-
yanlardan şehit olanlar Cennet’e, sağ 
kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır. 
Ayrılanları Âhirette ateş; dünyada da 

alçaklık beklemektedir. Ya Rabbi! Sen’i 
kendime vekil yapıyor, azametin karşı-
sında yüzümü yere sürüyor ve Sen’in 
uğrunda cihad ediyorum. Ey Allah’ım! 
Niyetim hâlistir, bana yardım et, sözle-
rimde hilâf varsa beni kahret!”

Malazgirt; birlik ve beraberliktir, İslam 
kardeşliğidir. Savaşın kuralları oldu-
ğunun ve buna uyulmasının ne kadar 
önemli olduğunun gösterildiği bir nu-
munedir. Malazgirt; düşmanına bile 
acıyıp merhamet göstermektir. Ma-
lazgirt bir milletin bir devletin doğuş 
destanıdır. Malazgirt; köhne Bizans’ın 
ve onun adaletsiz yapısının çöküşüdür. 
Selçukluyu Selçuklu yapan en önemli 
unsurlar; savaş sanatında ustası olma-
ları, güçlü adaleti, eğitime önem ve-
ren bilgiyi ve bilgini yücelten ona say-
gı gösteren bir yapıda olmasıdır. 

Sonuç olarak 1071’de olduğu gibi 
Yeni ve çok güçlü bir Türkiye’nin Dün-
ya Arenası’nda yerini alması zorunlu-
dur. Güçlü ordusuyla, güçlü ekonomi-
siyle ve yekvücut olmayı başarabilmiş, 
halkıyla dostlarına ve İslâm Dünyası’na 
güven veren, düşmanlarını ve Müslü-
man ülkelere tasallut eden emperya-
list güçleri ürküten korkutan bir Tür-
kiye. Bunun olabilmesi için eğitim, 
sağlık ve adalet ile ilgili alanlar üzerin-
de titizlik gösterilmesi ve bunlara bağ-
lı kurumların mükemmel düzeyde ça-
lışması icap eder. Adalet bir devletin 
ömrünü uzatan en önemli unsurdur. 
Eğitim, gelişmesini, büyümesini sağ-
layan en önemli faktördür. Sağlık ise, 
diğer ikilinin gerçekleştirilebilmesi için 
ihtiyaç duyulan enerjiyi korur.

Tarih
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Hak ve Hizmetler

Kreş ve Anaokulu Hizmeti;

2005 – 2006 Eğitim ve Öğretim döne-
minde Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlü-
ğü bünyesinde başlamış olup, 

2007 - 2008 Eğitim ve Öğretim döne-
minin Temmuz ayında Eğitim Müdür-
lüğüne geçişi yapılarak Kreş ve Anao-
kulu hizmeti Eğitim Müdürlüğü hizmet 
kapsamına girmiştir. 

AMAÇ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı bünyesinde çalışan personelin iş 
performansının arttırılması, işteki za-
man kayıplarının engellenmesi düşü-
nülerek; personel çocuklarına bakım 
ve eğitim hizmetinin verilmesi için, 
ihtiyacı karşılayacak kapasitede ve ye-
terlilikteki yerlerde, çocukların gündüz 
bakım ve eğitimlerinin en ekonomik 
koşullarda sağlanabilmesi amaçlan-
maktadır. 

İŞİN KONUSU

İBB bünyesinde çalışan memur, söz-
leşmeli memur ve işçi bayan persone-
limizin 0 - 66 ay arası çocuklarına Kreş 
ve Anaokulu hizmeti verilmektedir. Bu 
hizmeti verirken Milli Eğitim Bakanlığı 
ve SHÇEK’e (Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu) bağlı Okul Ön-
cesi Eğitim Kurumları ile personelimi-
zin talebi doğrultusunda hizmet alımı 
yoluyla anlaşma yapmaktayız. 

MÜRACAAT NASIL YAPILIR?

Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinden ya-
rarlanabilmek için; 

1- Müracaat Formu doldurulur.

2- Ek olarak yararlanmasını istediği ço-
cuğunun Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
ile birlikte bağlı olduğu Müdürlüğe 
başvurur.

3- Müdürlüğünden yazılan üst yazı ile 
evrak Eğitim Müdürlüğü’ne gönderi-
lerek personelin hizmetten yararlan-
ma talebi gerçekleştirilmiş olunur.

Ayrıca hizmet kalitesinin devamlılığı 
adına personelimizin gerek müracaat-
larında, gerekse kayıt iptalinde dilekçe 
ile Eğitim Müdürlüğü’ne bilgilendirme 
yapmaları gerekmektedir. Böylelikle 
zaman ve iş kayıpları minimum seviye-
ye düşecektir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KREŞ ve ANAOKULU HİZMETLERİ

HİZMET BEDELİ KESİNTİSİ 

0 – 66 ay arası Kreş ve Anaokulu hiz-

met bedeli, 2015 yılı için Belediye 

Meclisi Kararı ile 

• Memur personel...............:160 TL

• Sözleşmeli personel……….:160 TL

• İşçi (Bayan)personel…..….:160 TL 

olarak belirlenmiştir.

Memur, sözleşmeli memur ve İşçi per-

sonelin 2.çocuğu için %10 ve 2’den 

fazla çocuklar için de % 15 oranında 

indirim uygulanmaktadır.

Alınan hizmetin takibini yapmak ve 

hizmet kalitesini artırmak adına talep 

edilen kreş ve Anaokullarına birim 

personellerimiz tarafından periyodik 

ziyaretler yapılmaktadır. 
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Sana her tependen baktım Aziz İs-
tanbul… Sen azizsin, sen güzelsin, 
sen doğanla, konumunla, tarihinle 
eşsizsin… Seni yaşadım her zerremle 
şu ahir ömrümde, yüreğimin en gü-
zel yerinde bir yer ayırdım sana. Sana 
aşık milyonlar dan bir garip nefer ola-
rak bende. Asla unutmayacağım seni 
son nefesime kadar. Acısıyla tatlısıyla 
birçok anı biriktirdim seninle beraber. 
Güzel dostluklar, iyi arkadaşlar bırakı-
yorum arkamda. Bazen güldüm, ba-
zen ağladım elbette ama sonuçta seni 
iliklerime kadar yaşadım ve sevdim 
Aziz İSTANBUL…

Keşke senin aziz olduğun gibi, sende 
yaşayanlarda aziz olabilseydi. Sana la-
yık insanlar yaşıyor olsaydı o Peygam-
ber muştusu olan kutsal topraklarında. 
Üzüldüğüm tek şey bu biliyor musun, 
seni yaşadığım şu kısacık zaman dili-
minde. İçinde yaşayan insanların so-
rumsuzluklarını, insani değerlerden 
uzaklaşmalarını, nefretlerini, geçim-
sizliklerini, tahammülsüzlüklerini de 
gördüm ya bu kahretti beni sevgili 
dostum. Sana layık insanların yaşa-
ması o kutsal topraklarında en büyük 
arzularımdan biri senin için dilediğim, 

her duamda. Senin o eşsiz güzelliğinin 
üstüne örtülen kara bir çarşaf gibiydi 
sanki bu insanlar. Umuyorum ki zaman 
içinde azalır, bu kara kara adamlar. Yü-
reklerde kin değil de sevgi tohumları 
yeşerir tekrardan. Allah sevgisi, Pey-
gamber aşkı dolar tekrar kararan kalp-
lerimize. Ümit varım İstanbul. Her ge-
cenin bir sabahı vardır zira. Ben kendi 
penceremden bakınca sana, çok sev-
dim seni. O insanlar, o karanlıklar bile 
engel olamadı, olamaz sana olan sev-
dama. Çünkü aşıktım sana İSTANBUL. 
Seni Yaradan’a, seni muştulayan Pey-
gambere aşıktım. Sırf bunun için, şe-
hirlerin sultanısın sen benim nazarım-
da. İnsan görmez olur, bakan kör olur 
ya, aşık olduğu şeydeki noksanlıkları, 
benimki de öyle bir şeydi sanki sana 
karşı hissettiğim…

 Güzel insanlarda vardı elbette toprak-
larında. Kalbimde güzel izler bırakan, 
unutulmaz anlar paylaştığım insanlar. 
Belki çok dost kazandırmadın bana 
ama en azından yüreği güzel insan-
larla karşılaştırdın beni, onların yüre-
ğine değme fırsatı verdin ya, bu bile 
yeter bana aslında. Zaten kime dost 
dediysem hep yanıldım işin sonunda. 

Hasan	KÖKMEN
Boğaziçi İmar Müdürlüğü

Aziz İstanbul’la Hasbihal 

Deneme

Günümüzde böyle maalesef dostluk-
lar arkadaşlıklar. Hep pazara kadar ve 
menfaat üzerine kurulu ne yazık ki. Ben 
dost olarak gördüm de karşımdakileri 
onlara dost gibi görünememişim de-
mek ki budur beni hüzne gark eden. 
Zaten bir dostlukta hep arayan ve so-
ran sizseniz o dostluk tek taraflıdır be-
nim nazarımda. Hiç bir değeri kalma-
mıştır aslında. Galiba bundan sonra 
bu şekilde davranacağım istemeyerek 
de olsa. Bana değer vermeyenlere de-
ğer vermeyi bırakacağım artık. 

Ama sen İstanbul benim hep vefalı 
dostum olarak kalacaksın. Hep değer 
verdiğim hep özleyeceğim dostum 
olarak. Ne zaman bunaldığımı his 
etsem, senin koynunda teselli bula-
cağım inan bana. Bana kollarını açıp 
beklediğini ve her zaman bağrına 
basacağını bilerek yaşayacağım baş-
ka diyarlarda, bilmem daha ne kadar 
sürecek olan şu ömür yolculuğumda. 
Geleceğim sık sık ziyaretine her fırsat 
bulduğumda ve seveceğim seni son-
suza kadar, Aziz İSTANBUL’UM…

Ves-selam…



Safranbolu Günleri
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Gezi

Fotoğraf tutkusu farklı olanı bulmayı, 
az bilineni görmeyi kamçılar her zaman. 
Yine farklılıklar peşinde düştüm yollara. 
Gülleriyle bilinen Isparta vardı bu seferki 
rotamda. Hepimizin gülleriyle meşhur 
bildiği Isparta’nın, saklı kalmış bir başka 
güzelliği olan Lavanta tarlalarını keşfetmek 
için yollardaydım.

Erdem	KAŞIKÇI
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

“GÖLLER YÖRESİ” 
GÖRÜLESİ GÜZELLİKLER



Safranbolu GünleriGezi

Sosyal medya kanallarını takip eder-
ken, bir görüntü dikkatimi çekti. Ge-
lincikler, ayçiçekleri derken lavanta 
tarlaları ilişti gözüme. Biraz araştırma 
yapınca Fransa’da ki tarlalar dikkatimi 
çekti. Fransa’nın güneyindeki Proven-
ce bölgesi geniş lavanta tarlalarıyla 
son yıllarda çok popüler olmuş. Fran-
sızlar işi turizme dökmüş, lavanta tar-
lalarına geziler düzenleyerek ülkeye 
gelir kazandırıyorlar.

Fransa’daki görüntülere imrenince, 
acaba ülkemizde de böyle Lavanta 
tarlaları yok mu diye arayışa başladım. 
Kafaya koymuştum bir kere, lavanta 
tarlası bulacağım diye. Yaptığım araş-
tırma sonuç verdi. Isparta’nın Keçibor-
lu ilçesinde lavanta tarlalarının oldu-
ğunu öğrendim. 

Tabi hemen harekete geçtim, nasıl 
gidebilirim diye. İnternette yaptığım 
araştırmada, lavanta ve Eğridir Gö-
lü’nü de kapsayan tur düzenleyen bir 
turizm acentesi olduğunu öğrendim. 
Lavantalar, hasat edilmeden tarlaları 
görme imkânım olacaktı; bu bana şim-
diden heyecan veriyordu.

Nihayet yedi buçuk saat süren yol-
culuktan sonra, Isparta’nın Keçibor-
lu ilçesine ulaştık. Lavanta tarlalarını 
görünce, bir kez daha ülkemize hay-
ran kaldım. Ne şanslı bir ülkeyiz diye 
şükrettim kendi kendime. Araçtan inip 
hemen kendimi atıverdim tarlalara, o 
mis gibi buram buram kokan lavan-
talar insanın aklını başından alıyordu 
adeta. Yarım daire şeklinde, sıra sıra 
dizilmiş lavantalar mor renkleriyle ara-
ziye güzellik katıyorlardı adeta.

Lavanta 900m ile 1200m arası bir ra-
kımda yetişiyor. Sulama, gübreleme, 
budama istemediğinden bakımı ve 
yetiştirmesi son derece kolay, bu sa-
yede verimliliği de yüksek oluyor. Çi-
çeği kurutularak ya da yağı çıkarılarak 
pazarlanıyor. Ayrıca bölgede, lavanta 
balı da üretiliyor.

Bölgede, gül hasatı sonra erince la-
vantalar çiçekleniyor. Temmuz ayı, la-
vanta tarlalarını görmek için en uygun 
zaman. Tarladan bir demet lavanta al-
dıktan sonra, istikametimi Türkiye’nin 
dördüncü büyük gölü olan Eğridir Gö-
lü’ne çevirdim.

Göller Yöresi olarak bilinen Ispar-
ta-Burdur illeri arasında arazi yapı-
sından dolayı birçok tektonik göl 
bulunmaktadır. Eğridir Gölü biz fotoğ-
rafçılara, her mevsim güzel görüntüler 
sunar. Göle vardığımızda Altınkum 
Plajı karşıladı bizi, ilk önce. Kumsal-
da göle giren ve güneşlenenler vardı. 
Tatil kasabası görünümündeydi göl 
kenarı adeta. Tatlı suda yüzme keyfi-
ni yaşamak, farklı bir deneyim oluyor; 
giderseniz göle girmenizi öneririm. 
Eğridir Gölü’nün içerisine doğru yan-
yana duran iki ada (Canada ve Yeşila-
da) birbiriyle sonradan dolgu yapıla-
rak birleştirilmiş. Özellikle yukarıdan 
bakılınca, çok hoş görüntü oluşturu-
yor. Su ürünleri yönünden zengin bir 
yapıya sahip olan gölde, balıkçılık da 
çevre yerleşimler için halen önemli bir 
geçim kaynağı. Özellikle göl levreğini 
denemenizi öneririm. Adalar üzerinde 
restoran, kafe ve çay bahçeleri mev-
cut. Adaları birbirine bağlayan yol 
sayesinde, araçla da en uç noktasına 

kadar görme imkânınız oluyor.

Adanın doğa güzelliklerinin yanında 
tarihi zenginlikleri de bulunuyor. Aya 
Stefanos Kilisesi bunlardan biri. Te-
sadüf eseri, o gün bu tarihi kilisede 
Keman-piyano resitali vardı. Genç 
müzisyenler, günümüze daha da keyif 
kattılar. 

Eğirdir Gölü’nün tüm güzelliklerini te-
peden izlendiği Akpınar Köyü Yörük 
Konağı Seyir Terası’nda, gölü kuşbakı-
şı çayınızı yudumlarken izlemek, harika 
bir duygu. Burada insan saatlerce otu-
rup, manzaranın keyfini çıkarmak isti-
yor. Gölün etrafında dolaştığımızda, 
elma bahçeleri dikkatimizi hemen çek-
ti. Eğridir için Türkiye’nin elma bahçesi 
dememiz, yanlış olmaz sanırım. Gölün 
hemen hemen tüm etrafında elma 
bahçeleri bulunuyor. Burada yetişen 
elmalar, başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç 
edilerek, ülkemiz ekonomisine ciddi 
katkı da sağlıyor. 

Eğridir Gölü’nde sandal kiralayıp Ye-
şilada ve Canada etrafında gölde tur 
yapabilirsiniz. Sonbahar aylarında da 
çok güzel görüntüler oluştuğunu öğ-
rendiğim Eğridir Gölü’ne hayran ka-
larak ayrılıyorken, tekrar gelmek için 
kendime söz verdim. 

Gül şehri, lavantalar diyarı, göller yö-
resi Isparta doğal güzellikleriyle o 
kadar zengin bir yer ki Davraz kayak 
merkezi, Salda gölü gibi daha saya-
madığım birçok cenneti barındırıyor 
içinde. Isparta’yı mutlaka gidin, görün 
ve yaşayın.
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Engelsiz Paylaşımlar

Değerli okurlarım, bu yazımda sizlere 
yaşanılan büyük bir sorundan, bazı 
kişilerin kendilerinden farklı olanlara 
karşı gösterdiği olumsuz bir tutumdan 
bahsetmek istiyorum. 7’den 70’e her 
yaş kesiminden insanın yaşayabileceği 
dışlanmayı, elbette en çok engelliler 
yaşıyorlar. Oyun, eğitim, sosyal hayat, 
iş hayatı, özel hayat, evlilik vs. yaşamın 
birçok alanında dışlanmışlık yaşadıkları 
için, hayat içerisinde yer almakta da 
sorunlar yaşıyorlar.

Selma	GÜRBEY	TAŞDELEN
KÜLTÜR AŞ

DIŞLANMA!
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Engelsiz Paylaşımlar

Dışlanma davranışının derinlerinde, 
önyargılar vardır. Dışlanmanın anlamı 
dışarıda tutma, bir yere veya toplulu-
ğa alınmamaktır. Önyargı ise bir kişi ya 
da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edin-
meden, peşin bir karara varmış olma 
durumudur. Toplumun, küçüklükten 
itibaren kulağımıza fısıldadığı her keli-
me ve sunduğu her resim, önyargımı-
zın temel taşlarıdır. Önyargı, insanların 
düşüncesizliğine bir kılıftır. En adalet-
siz yargı, önyargıdır. Eğer önyargılar 
davranışa dönüşür ise artık bunun adı 
dışlamadır. Yani önyargı bir tutum, dış-
lama ise bir davranıştır. 

Hayatı ve insanları, önyargılarımızı dik-
kate alarak yargılamamalıyız. İlk defa 
gördüğünüz bir insanın, ya da karşılaş-
tığınız bir durum hakkında söz söyle-
mekte acele etmek yerine, gözlemci 
olarak kendi kararımızı vermeliyiz. İn-
sanların ırkına, cinsiyetine, bedensel 
özelliklerine, giyimine ya da saçının, 
gözünün rengine bakarak onu değer-
lendirmemeliyiz. Empati yapalım! 

Dış görünüşüne veya konuşmasına 
göre yapılan dışlanmışlığı insanlar bir-
çok konuda yaşayabiliyorlar. Örneğin 
birçok insan sosyal dışlanma yaşıyor. 
Fiziksel güçsüzlüğünden dolayı, ya-
şanan dışlanmışlıklar da var dışlanma 
çeşitlerini çoğaltabiliriz dışlanma in-
sanlar arasında olduğu gibi hayvanlar 
arasında olduğunu da yaşadığımız 
gözlem sayesinde öğrenmiş oldum. 

Kanadı Kırık Martı

Biz İstanbullular, tatile gidemediğimiz 
güzel yaz günlerinde, Adalar’a gitme-
yi severiz. Biz de eşimle yaz ayların-
da, birkaç kez adalara geziye gideriz. 
Adalara yaptığımız gezilerden biriydi 
yine, Kınalı Ada’da da vapurdan indik. 
İskeleye yakın, kıyı kenarındaki bir çay 
bahçesinde oturduk. Kahvaltımızı yap-
mak üzere börek ile birlikte çaylarımızı 
söyledik. Kahvaltımızı yaparken denizi 
seyre daldık.

Denizin dalgalarını, kargaları, martıları 
seyrediyor gelip giden vapurlar ile mis 
gibi esen rüzgârdaki deniz kokusunu, 

doğanın hoş kokusunu içimize çekiyor-
duk. İkimizin de gözü martıların midye 
yeme telaşlarına takılmıştı. İzlediğimiz 
martılar, denizin kıyıya vurduğu midye-
leri kapma yarışındaydılar. Gerçekten 
de herkesin görmesi gereken muhte-
şem bir telaş! Midyeyi kapan martı, bir 
çatının üzerine çıkıp midyeyi yiyordu. 
Sonra içlerinden bir martının dışlan-
masına tanık olduk. Dalgalar, midyele-
ri kıyıya vurduğunda o uçamadığı için 
adeta koşarcasına bir midye kapabil-
mek için koşturuyor fakat diğer martı-
lar hemen onu kovalıyorlardı. Martının, 
gerisin geri canını kurtarmak için koşa-
rak ağaçların arasında çalılara doğru 
kaçışını üzülerek izliyorduk. 

Martının kanadı kırık olduğu için uça-
madığını görüyorduk. Gözü dalgaların 
kıyıya vurduğu midyelerde olan martı-
nın, bize çok yakın durmasına rağmen 
bizden korkmamasına da şaşırdık. 
Martılara ve midyelere yaklaşamayan 
martının, aç ve çaresiz gözlerle bize 
bakışına, yüreğimiz daha fazla daya-
namadı. Gücü bitmiş bir halde, zorluk-
la yürüyordu. Eşim önüne yediğimiz 
börekten biraz parçalayarak doğradı 
ama karnı çok aç olmasına rağmen 
gözü midyelerde olan martı, verdiği-
miz börekten sadece bir parça yedik-
ten sonra tekrar denize doğru, midye 
almak üzere yürümeye başladı. Fakat 
bir başka martının kovalaması sonu-

cunda, tekrar gerisin geri bu sefer bi-
zim masanın altına doğru kaçtı.

Bakışlarıyla bizden yardım istiyordu, 
bize sığınmış ve gözü midyelerdeydi... 
Dalgalar midyeleri kıyıya vuruyor, mar-
tılar bu midyeleri hızla kapıp bir çatının 
üstünde tek başına iştahla yiyorlardı. 
O ise, üzgün üzgün onlara bakıyordu. 
Bu duruma daha fazla kayıtsız kalama-
dık. Eşim deniz kıyısına gidip, kıyıya 
vurmuş midyelerden birkaç tane top-
ladı, taşla kırdı ve masamızın yanında 
duran kanadı kırık martıya verdi. Nasıl 
sevindi, görülmeye değerdi doğrusu. 
Büyük bir iştahla midyeleri yerken, 
başka martılar elbette yaklaşmak iste-
di ama bizden dolayı yaklaşmaya ce-
saret gösteremediler. Bugünde karnı 
bir şekilde doymuştu işte. Kanadı kı-
rık martı, midyelerini bitirdikten son-
ra keyfi ve gücü yerine gelmiş olarak 
bakışlarıyla da bize teşekkür ederek 
çalıların arasına doğru uzaklaştı. Onun 
emniyetle gittiğini gördükten sonra, 
bizde masadan kalktık.

Bir yandan, bugünlük mutlu ettiğimiz 
martının yarınını düşünüyorum; diğer 
yandan da neden martılar arkadaşla-
rına karşı bu kadar acımazlar, bir türlü 
anlayamıyordum. İnsanların zekâsına 
rağmen kendilerinden farklı olanlara 
karşı, bakış açılarını ve dışlanmışlıkları-
nı düşününce aslında anlıyorum! 
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Kişisel Gelişim

Teknoloji gelişip hayatımıza biraz daha hız katıp hatta 
hızı da arttırınca, başka başka araçlara ihtiyaç duymaya 
başlıyoruz.
Sebebi de, “Hayatı Kolaylaştırmak!” 

Pelin	TEKİNSOY
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü

AKIL HARİTALAMA

Tony B
uzan
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Kişisel Gelişim

Hayat, zaten on yıl önceye nazaran 
çok daha kolay diye düşünebilirsiniz. 
Fakat herkesin ne özel sekreteri, ne de 
asistanı olabilir derken; bugün her bi-
rey özelliklede Türkiye’de, neredeyse 
küçük ölçekli bir şirket gibi çalışmaya 
başladı. Elektronik sektörünün geliş-
mesi, her bir cihazın birbirine senkro-
nize olması ve uygun programların 
geliştirilmesi ile beraber zaman plan-
laması da kolaylaştı. Hâl böyle olun-
ca, kendi kontrolünüzü birisinin eline 
vermekle, kendinizi biriyle veya birisi 
olmadan kontrol etmek, önemli bir 
hâle geldi.

Gündelik işlerinizin arasında ayrıca, 
yapmaktan keyif aldığınız gönüllü der-
nek işleri, sosyal yaşantınız ve ilişkile-
riniz veya hobileriniz de olabilir. Tüm 
bunları size hatırlatacak ve kontrolü 
sizin elinizde olan bir hayatı kim iste-
mez ki?

Tek tek baktığınızda, gün içerisinde 
uğraştığınız her başlığın altında da bir 
başlıklar silsilesi veya yapmak zorunda 
olduğumuz eylemler bütünü mevcut. 
Önceliklerimizi değiştiren aciliyetler-
den de bahsetmiyorum.

Peki, tüm bunları yönetmek için nasıl 
bir kolaylık sağlayabiliriz derken, “Akıl 
Haritama” en güzel planlayıcılardan 
biri diyebilirim. Bu yönteme zaman 
zaman zihin haritalama, zihin haritası 
veya akıl haritası da denmektedir.

Bir kere uzun süre kendinize zaman 
ayırmadıysanız, zaman bulmuş olacak 
ve tüm programınızı gözden geçire-
ceksiniz. Uzun süre boyama yapma-
dıysanız kuru kalem, pastel, ispirtolu 
veya renkli dolma kalemlerle oyun oy-
nama imkânı bulacaksınız ve en önem-
lisi; hayatınıza yeni, etkili ve verimli bir 
yöntemi de kabul etmiş olacaksınız. 

Tekniği kim buldu, nasıl gelişti ve niçin 
ihtiyaç oldu, bir de ona bakalım? 

Tony Buzan tarafından geliştirilmiş 
olan bu teknik, beyni bütün kapasite-
siyle kullanmayı hedefleyen güçlü bir 

grafik tekniği. İnsanoğlu, sağ beynini 
kullanarak, sözel olmayan aktiviteleri 
ve hayal gücünü kullanırken; sol beyni 
ile dil kullanımı, aritmetik sıralama ve 
mantık silsilesi ile ilgili kısımlarda daha 
etkin. Geleneksel eğitim sistemi, daha 
çok beynin sol yarıküresi ile ilgili et-
kinlikleri temel almakta, bu durum da 
diğer yarıkürenin daha az kullanımına 
neden olmaktadır. Buzan’ ın sistemi, 
sağ ve sol yarıkürelerin işleyiş süreç-
lerini birlikte ele almayı ve bütünleş-
tirmeyi temel almaktadır. Tekniği kul-
lanılırken, kişi fikirleri kayıt etmede 
sadece kelimeleri değil, sembolleri de 
kullanıyor. Böylece, kelime ve sembol-
lerin birlikte kullanımı, beynin her iki 
yarıküresini de faaliyete geçiriyor. Bu 
durumda, en önemli konu beynin nasıl 
çalıştığını ve işleyişini anlama aşama-
ları. Bunlar da sırasıyla, Algılama, Sak-
lama, Analiz etme, Denetleme ve Dışa 
Aktarımıdır. Böylece günlük hayatta 
çizgisel ve sınırlı düşünceden, bütün-
sel düşünceye geçmemize yardımcı 
olurken harekete geçmemizi de sağlar

Pek çok alanda, “Akıl Haritalama” 
yöntemi kullanılabilir. Günlük, hafta-
lık, aylık, vb. planların yapılmasında. 
Not tutmada; kitap, konu, makale, vb. 
özetlerinde. Konu anlatımlarına girişte 
veya sonuçta. Sunumlarda, beyin fırtı-
nası yaparken, ders çalışırken.

Peki, ilk olarak nasıl ve nereden baş-
layacağız dediğinizi duyar gibiyim! 
Bunun için, en az A4 boyutunda yatay 
olarak çizgisiz kâğıt kullanabilirsiniz. 
Çalışmak istediğiniz konuyu belirle-
dikten sonra ve eğer konu da bilgi 
aktarımı ile ilgili ise; öncelikle konuyla 
ilgili verilerin toplanması, bu bilgilerin 
incelenmesi gerekebilir. Bu şekilde 
ifade edilmek istenen “Üretme ve Dü-
zenleme” kolaylığı ve harekete geç-
me motivasyonudur. Her ikisini de kısa 
olarak bilgilendirecek olursak:

Üretme; temel konu ve bu konunun 
sembolü kâğıdın tam ortasına çok 
büyük olmayacak şekilde yazılır ve 
çizilirken, aynı zamanda dikkati bu 

noktaya çekmek için kalın çizgilerle 
yan ana kollar uzatılarak belirginleştiri-
lebilir. Temel konuyla ilgili, akla gelen 
her türlü düşünce, anahtar sözcüklerle 
(herkese göre anahtar sözcük farklılık 
gösterebilir) birlikte, temelden çıkan 
oklar (kollar) aracılığıyla şekle eklenir. 
Temel konuya eklenen dallara, alt ve 
yan dallar eklenerek akıl haritası geliş-
tirilirken, konuya odaklanmak önemli-
dir. Bu anlatımları zenginleştirebilmek 
için çeşitli figürler, farklı görseller kul-
lanabiliriz. Eğer eklenen düşünceler, 
beraberinde yenilerini getiriyorsa bu 
işlemlere akıl haritası tamamlanıncaya 
kadar devam edebiliriz. Bunu yapar-
ken de kişisel bir tarz geliştirmiş ola-
bilirsiniz. Numaralandırma ve hiyerar-
şide bu çalışma için üretken bir tarzdır. 
Bunları çalışırken, zaman içindeki ey-
lem ve değişiklikler yapabilmek için; 
Kim, Ne, Nerede, Niye, Nasıl gibi 
yanıt arayan temaları da konuya dâhil 
edebiliriz.

Düzenleme; bütün düşünceler aktarıl-
dıktan sonra, akıl haritası incelenerek 
eğer gerekli görülürse eklemeler veya 
düzeltmeler yapılır. Bu düzeltmeler, 
bazen haritanın yeniden yapılmasını 
gerektirebilir. Bu aşamanın tamamlan-
masıyla akıl haritası son hâlini de almış 
olacaktır.

Akıl Haritası çıkarırken kaçınılması ge-
reken durumlar ise;

• Gerçekte akıl haritası olmayan, akıl 
haritaları yaratmak

• Tek sözcük yerine ifadeler kullanmak 

• Gereksiz yere “karmaşık” bir Akıl 
Haritası yaratma kaygısına kapılmak

• Kendi oluşturmuş olduğunuz Akıl 
Harita’nıza negatif bir duygusal tep-
ki duymak

Tüm bu kısa ve küçük detaylardan 
sonra; en kısa zamanda, en kolay yol-
la, içinizdeki mutluluğu besleyecek şe-
kilde, “Akıl Haritası”nın sihri ile HEDE-
FİNİZİ gerçekleştirmeniz dileğimle…
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İçimizden Biri

Muzaffer Çevik, edebiyattan, 
fotoğrafa pek çok farklı 
sanat dalıyla ilgilenen bir 
Büyükşehir Ailesi Üyesi. 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Müdürlüğü’nde görevli 
Muzaffer Çevik’le sanat ve 
hayat merkezli bir röportaj 
gerçekleştirdik. Muzaffer 
Çevik’in sıra dışı hayatının, 
pek çoğumuza ilham 
vermesini umuyoruz.

Sanatın Peşinde 
Bir Ömür 
MUZAFFER 
ÇEVİK
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İçimizden Biri

Adettendir sohbetlere bir ta-
nışmayla başlanır. Bizde sizi 
tanıyabilir miyiz biraz?

1974 yılında İstanbul Şişhane’de 
dünyaya geldim, beş çocuklu bir 
ailede ortanca olmanın keyfini her 
zaman yaşadım. Bana göre haya-
tın ortasında olmak, her evreye eşit 
bakmaktır. Bir anlamda, senden 
önde gidenlerin tecrübelerini, sen-
den sonrakilere aktarmaktır ortan-
ca olmak. Annem şehre bir türlü 
adapte olamamış bir Anadolu kadı-
nı, ailemizin tek çalışanı babam ise 
uzun yıllar Mahmutpaşa’da tekstil 
üzerine esnaflık yapmış mücadeleci 
bir kişilikti. Malum ülkemiz için 70 
‘li ve 80’li yıllar zor ve çetin yıllardı, 
öyle ki çocukluk yıllarıma ait bir fo-
toğrafım bile yoktur benim. Zaten 
yokluk içinde olduğumuz, çok fazla 
taşınmamızdan belliydi. Şişhaneden 
sonra Saraçhaneye taşındık ve ben 
aslında Büyükşehir Belediyesi ile o 
zamanlar tanıştım. Çünkü annem, 
beni sürekli Saraçhane Parkı’na ge-
tirir, oralarda gezdirirdi. Kendisi de 
şimdi itfaiyenin bulunduğu alandan, 
madımak toplardı. Eve dönerken 
de mutlaka belediyenin önündeki 
aslan heykellerinin üstüne bindirir 
ve havuzdaki fıskiyeleri seyrettirir-
di. Kim bilebilirdi ki yıllar sonra bu 
yere hizmet edeceğimi? Taşınma-
ların devam ettiği süre içerisinde, 
ben ilkokulu Zeytinburnu Veliefendi 
ilkokulu’nda bitirdikten sonra, hafız-
lık icazetimi aldığım Nuruosmaniye 
Yatılı Kursu’nda hem eğitim görüp 
hem de İstanbul İmam Hatip Lise-
si’ne devam ettim. Nuruosmaniye 
yıllarımda İsmail Biçer, Dursun Çak-
mak, Kani Karaca gibi hoca efen-
dilerden ses, solfej ve ilahi dersleri 
aldım. Bu dersler sayesinde, birkaç 
yarışmada derecelerim oldu. Şunu 
belirtmeden geçmek istemem ço-
cukluğumdan beri, sürekli olarak 
uçlarda yaşamak, farklı olmak ve 
sınırları zorlamak konusunda bir ina-

dım vardı. Küçük yaşta Kur’an’ı gü-
zel okuma yarışmalarına katılmak, 
ilkokulda koroda ön sıralarda ol-
mak, resim yarışmasında birincilikler 
almak çok önemlidir.

Çocuk denecek yaşlarda hafız ol-
mak, Uzakdoğu sporlarında dere-
celer elde etmek, küçük yaşta şiirler 
yazmak ve küçük skeçler yaparak 
çevreyi etkilemek, besteler yapmak 
hep çocukluk yıllarımda gerçekleş-
tirdiğim şeylerdi. Tabi bütün bun-
ları, o zamanın hem maddi hem de 
ailevi şartları altında yaptığımı dü-
şününce, bayağı bir iş gibi geliyor 
bana. Bu zamanın çocukluğunda ol-
saydım; kim bilir hangi imkânlardan 
faydalanabilirdim. Ortaöğretim ve 
gençlik yıllarımda çocukluğumdan 
pek farklı geçmedi diyebilirim, aynı 
aktiflik ve yine sıradan olmama ça-
basıyla geçirdim yıllarımı. Tek fark 
kiradan kurtulan ve kendi evlerinde 
oturan bir aileydik artık. Ben çocuk-
luğumu Avrupa yakasında bırakıp, 
gençliğimi Anadolu yakasına taşı-
mıştım artık.

Muzaffer Bey, edebiyattan 
spora pek çok alanla ilgileni-
yorsunuz. Bu kadar çok çeşit-
li alanla meşgul olmayı nasıl 
açıklarsınız?

Çocukluk yıllarımdaki faaliyetlerim-
den yukarıda size bahsetmiştim, siz 
bu soruyu sorunca bende kendime 
sordum sahi niye birçok daldayım 
ben diye? Acaba kendi içimde çık-
tığım bir keşif olabilir miydi bu? 
Bir şey mi olmak istiyordum, yoksa 
istediğim şeyi bir türlü bulamıyor 
muydum? Sorunuza farklı insanlarla, 
farklı mekânlarda ve kısıtlı imkânlar-
la sınırları zorlayarak canımın istedi-
ğini olmak, şeklinde cevap vermeyi 
uygun görüyorum. Çocukluğuma 
tekrar baktığımda; çile, yokluk ve 
geçim mücadelesi görüyorum en 
çok. İki ağabeyimle birlikte biz üç 

kardeş, hep yatılı okullarda geçirdik 
çocukluğumuzu. Dolayısıyla ailem-
de ve yakınımda model alabilece-
ğim hiç kimsem yoktu. Ya var olan 
yokluk düzenine uyup sesiz kalacak-
tım, ya da alışılmışlığın dışına çıkıp 
“Ben buradayım!” diye bağıracak-
tım.

Ben kendimi değişim için her zaman 
riske attım diyebilirim. Çoğu zaman 
öz güvenim işe yaradı birçok şeyi 
yapabiliyordum en önemlisi de ba-
şarıyordum. Belki de başarmaktan 
başka, seçeneğim olmadığından 
öyleydim. Çok sevdiğim İletişim 
Uzmanı İsmail Hakkı Kar’ın bir sözü 
vardır; “Şartlara teslim olmayana, 
şartlar teslim olur” diye. Bu söz, 
adeta benim çocukluk yaşantımın 
bir özetidir diyebilirim. 

Eğer sizde bir yetenek varsa, mut-
laka keşfedilirsiniz er ya da geç. İşte 
keşfedildiğiniz o vakit, sizi keşfe-
den insana asla vefasızlık etmeyin. 
Doğuştan Allah vergisi dedikleri 
bazı yeteneklerle doğar insan; kimi 
bunu fark eder kimi de farkına bile 
varmaz. Bende doğuştan yetenek 
olarak ses ve taklit edebilme özel-
liği vardı. Bunun yanı sıra görsel 
hafızamın çok kuvvetli olduğuna 
inanırım. Ses yeteneğimin ilkokul 
öğretmenim tarafından keşfedil-
mesi, beni önce koroya, sonrada 
bando ekibinde trompet çalmaya 
yöneltti. Daha sonraları bu müzik 
yeteneklerimi asla köreltmedim, 
lise yıllarımda bunların yanına bağ-
lama, piyano ve vurmalı çalgıları 
da ekledim. Sonraları ise uzun yıl-
lar kendim çalıp kendim söyledim 
diyebilirim. Beste çalışmalarım da 
oldu elbette. Hâlihazırda yüze yakın 
bestem mevcuttur. Bunlardan bir-
kaç tanesini, Özge Lal, Ömer Danış 
ve Erkan Mutlu seslendirdi. Müzik 
yaşantım halen devam etmektedir. 
Edebiyatsal yeteneklerim de, aslın-
da müzik kabiliyetimle aynı safha-
da gelişti diyebilirim. Hepsini aynı 
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Yaptığım iyi şeyler vardı ve bu iyi şey-
lerin iyi insanlarla, iyi bir toplumla bu-
luşması gerekliydi. Şunu belirmeliyim 
ki sıradan bir çalışan olmadım hiçbir 
zaman. Evden işe, işten eve bir haya-
tım olmamalıydı, diğer arkadaşlarım 
gibi klasik işlerimi yapıp servisime bi-
nip evime gidebilirdim. Ama o zaman 
ne kendime, ne de bir başkasına fay-
dam olurdu. Ben iş hayatında da farklı 
olmayı seçtim. İşlerimi bitirdikten son-
ra çevreyi, insanları sürekli gözlemle-
dim. Onlardan bir fotoğraf, bir şiir, bir 
öykü çıkardım. Her şeyi sordum, her 
şeyi merak ettim. Yıllardır önünden 
geçtiğimiz bir taşın, bir camiinin, bir 
tarihi yapının, bir çeşmenin veya alt-
mış yıllık bir esnafın bir hikâyesi vardır 
elbet, diye düşündüm.. Sanki onlar 
bir şekilde keşfedilmeyi ve gün yüzü-
ne çıkmayı bekliyordu. İşte ben, tam 
olarak bunu yaptım. Sonra da bunları 
paylaşmayı uygun gördüm. Kişisel bir 
sitem vardı. Lakin tanınmadığım için 
insanların, sanal âlemde beni bulma-
sı zordu. Bende bir Yunus Emre, Piri 
Reis, Evliya Çelebi ve tarih hayranı ola-
rak zamane gezgini olmayı kendime 
uygun buldum. Kişisel bir blog sitesi 
açarak, kendime küçükte olsa sanal bir 
dünya kurdum, bir anlamda elektronik 
bir günlük oluşturdum. Zamaneydim, 
çünkü bu zamanın nimetlerinden ol-
dukça faydalandım. Bir anlamda, bu 
zamanın teknolojisini kullanarak gele-
ceğe kaliteli veriler aktarabilirim diye 
düşündüm. Kim bilir belki de ömrü-
müz vefa ederse, torunlarımız bizim 
seyahatname’mizi okusunlar istedim. 
Günün birinde emekli olursam, im-
kânlarım nispetinde bir karavan alıp 
seyahatlerime daha bilinçli ve bilgece 
devam edeceğime inanıyorum.

Ne zamandan bu yana İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde çalışı-
yorsunuz? Bu güne değin hangi 
birimlerde görev yaptınız?

1999 yılı ağustos ayında Büyükşehir 
belediyesinde Beyazmasaya bağlı 
Gönül Elçileri Projesi ile işe başladım. 

anlamda ise bana bir şey öğreten her 
şeye önem veririm. Akıl sağlığım ye-
rinde olduğu sürece hepsini bir şekil-
de hatırlar ve vefamı eksik etmem. Za-
ten İnsanoğlunun yaradılış gayesi de 
bu değil midir? Baktığın her şey sana 
bir şey öğretmeli ki hayatın anlamını 
bilesin. 

Ben bir şeylere önem vermeyi ve 
gençliğin kıymetini bilmeyi hayatın 
son demlerindeki insanlardan öğren-
dim. Çünkü Darülaceze gibi bir hayat 
mektebinde eğitim gören bahtiyar 
insanlardan biri olma, şerefine nail 
oldum. Tabiri caizse hayatı kaybeden-
lerden, hayatı kazanmayı ve anlamayı 
öğrendim. Bu yüzdendir ki hayatta 
aileye, evlada, doktora bir kuşa, bir 
yaprağa, bir yağmur damlasına kısaca-
sı insanoğluna öğretmenlik eden her 
şeye önem veririm. Siz, öğrenci olma-
yı becerebilirseniz sizin için bir taş bile 
öğretmen olur.

Zamane Gezgini isminde bir 
web sayfanız var. Zamane Gez-
gini fikri nasıl doğdu? Konuları 
nasıl belirliyorsunuz?

Son zamanlarda maalesef sosyal med-
yanın ve sanal bağımlılığın artması 
ile herkes her yerde her şeyi uysa da 
uymasa da paylaşır oldu: dolayısıyla 
dünya üzerinde inanılmaz bir bilgi ve 
görüntü kirliliği meydana geldi. Sos-
yal medyada, bir yalanın yayılma hızı 
bir gerçeğin yayılma hızından 200 kat 
fazladır. Hal böyle olunca, bunca kötü 
paylaşımın karşısına iyi ve öğretici 
paylaşımların da çıkması gerektiğini 
düşündüm. Ben zaten şahsi olarak, 
lise yıllarımdan beri elimdeki şiir, fo-
toğraf, resim, müzik gibi envanterleri 
kendimce arşivliyordum. Hem kendi 
imkânlarımın, hem de genel anlam-
da teknolojinin o zamanlarda yetersiz 
olması yaptıklarımı paylaşmama izin 
vermiyordu. İnsanlara iyi bir şeyler 
göstermenin ve paylaşmanın yerinde 
olacağına kanaat getirdiğim zaman 
çevremle istişare etmeye başladım. 

anda götürdüm. Zor gelmiyordu bana 
çünkü hepsinin ayrı bir lezzeti vardı. 
Lise yıllarımda, çocukça yazdığım şi-
irlerimi keşfeden değerli şahsiyet ise 
Edebiyat Hocam Aysel Pehlivan oldu. 
Öğretmenler günü için yazdığım şiiri 
doğuda ölen öğretmenlere adamam, 
farklı bir boyut katmıştı şiir yaşantıma. 
Çünkü diğer öğretmen şiirleri gibi 
yazmadım, öğretmen çiçektir, böcek-
tir, güneş gibi doğar tarzında bir şiir 
değildi benimki. Ciddi anlamda ilk 
birincilik alan şiirimdi bu. Sonraki yıl-
larda internet ortamında şiir sitelerin-
de şiirlerimin yayınlanması benim için 
hızlı bir gelişme olmuştu. En son 2009 
yılında “Size bir Mektup var” isimli şii-
rimin yılın şiiri seçilerek, şairler antolo-
jisi kitabında yer alması artık beni şair 
yapmıştı. Spor dediğimiz şey ise he-
men hemen her çocuğun hayatına bir 
şekilde amatörce girmiştir. Ben, spor 
hayatıma ilkokul yıllarımda mahallede 
kurulan amatör bir spor kulübünde ka-
leci olarak başladım. Sonrasında lise 
yıllarında, Karagümrük Yavuz Selim 
A takımında basketbol, boks derken 
hayatımda spora da bayağı bir yer 
ayırdığımı söyleyebilirim. Tabiî ki spor 
dallarında da, hatırı sayılır derecelerim 
olmuştur. Eğer bir şey yapıyorsanız, 
yaptığınız işteki uzmanlığınızın ispatı 
ödüllendirilmenizdir, bu bir kupa, ma-
dalya, onurluk, belge hatta alkış bile 
olabilir. 

Hayatta en çok neye önem ve-
rirsiniz?

Sorduğunuz bu sorunun ucu açık. 
Fakat çok manalı bir soru bana göre. 
Aşık Veysel ‘Kara Toprak’ şiirinde der 
ki; “Havaya Bakarsam hava alırım/ 
Toprağa bakarsam dua alırım…” şi-
irin sonunda ise “Her kim olursa bu 
sırra mazhar/ Dünyaya bırakır ölmez 
bir eser…” diyerek hayatta neye, na-
sıl önem vermemizi gerekitğini anlat-
mıştır bize. Sorunuza genel anlamda 
cevap verecek olursam, hayata ba-
kış açısı olarak Aşık Veysel ile paralel 
düşündüğümü söyleyebilirim. Klasik 

İçimizden Biri
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Halkla İlişkiler denilen şeyi, biz o aza-
manlarda bizzat kapılarına giderek 
evlerine misafir olarak yaptık. “Gönül 
Elçileri Projesi” Büyükşehir Belediyesi-
nin hizmetlerini birebir halka anlatmak 
ve hizmetin geri dönüşümünü anında 
karşılamak amacını taşıyordu. Ben, 
bu güzel projede üç yıl görev aldım. 
Sonrasında ise Sağlık Daire Başkanlı-
ğı’na bağlı İSMEM (İstanbul Gençlik 
Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme 
Merkezi) de önce depo görevlisi, son-
rasında ise müzik öğretmeni olarak 
görevimi yaptım. Gençlerle Rehabili-
tasyon aşamasında inanılmaz payla-
şımlar gerçekleştirdik, hoca talebeden 
ziyade ağabey -kardeş olmanın keyfi 
bambaşkaydı. Bunun için birçok gen-
cimizle, hâlâ dostluğumuz ve görüş-
melerimiz devam ediyor. İSMEM’den 
sonra Darülacezeye geçmek benim 
için en anlamlı hizmetlerden biri ol-
muştur. Bir anda, yüzlerce bay-bayan 
yaşlıya hizmet etmek; onları tanımak, 
onları dinlemek, dinledikçe hayatı 
kavramak, kavradıkça dünyaya farklı 
bir gözle bakmak; inanılmaz bir dene-
yim yaşattı bana. Şöyle diyebilirim ki 
kırk yıl bir kütüphanede kitap okusam; 
bu kadar bilgi ve tecrübeye sahip ola-
mazdım. Bunun için Darülaceze’ye bir 
mektep gözüyle bakmak lazım. Darü-
laceze personeli olarak sırasıyla Gü-
venlik, Sosyal Koordinatörlük, Halkla 
ilişkiler, Stratejik planlama ve Hasta 
Sevk birimlerinde görev yaptım. Yine 
Darülaceze bünyesinde bulunan İGEP 
(İç Göç Entegrasyon Projesi) benim 
için inanılmaz bir deneyim olmuş-
tu. Bir AB Projesi olan İGEP, sokağa 
düşme riski olan ve göçle gelerek, 
şehirlerde çocukluğu istismar edilen 
bireyler üzerinde çalışmalar yapan 
bir projeydi. Ben bu projenin basın 
ve tanıtım işlerinde görev aldım. Bu 
projede bana inanılmaz deneyimler 
ve çocukluğa farklı bakış açıları kazan-
dırdı. Bana göre İGEP Projesi, aslında 
şehirlerin arka sokaklarındaki hayatla-
ra el uzatmaktı biz de öyle yaptık. Bü-
tün bunların yanında İSEM ( Engelliler 
Müdürlüğünde) ve Sulh Ceza Adliye-

si’nde kısa süren görevlendirmelerim 
oldu. Her görevlendirme ayrı bir de-
neyimdi benim için. Son üç aydır da 
İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünde 
çalışmaya başladım. Bakalım burası, 
bana ne gibi deneyimler ve dostluklar 
kazandıracak.

Gelecek için gerçekleştirmeyi dü-
şündüğünüz çalışmalarınız var mı?

Elbette var, benim şöyle bir sözüm 
vardır: ‘Yaşamalı insan yaşlanmalı da 
lâkin bir mezar taşından fazlasını bı-
rakabilmeli!’ diye. Bu söz, her insan 
için geçerli olabilmeli bence. Yaşar-
ken öyle bir şeyler yapmalı ki insan, 
geriden gelenler ondan faydalanmalı 
ve yaptığı her hayırlı hizmetle amel 
defterini açık tutabilmeli. Gelecek için 
gerçekleştireceğim çalışmaların en 
başında tabii ki kitaplar yazmak var. 
Öncelikle çalışma hayatımda yaşadık-
larımı kitaplaştırmak var, aslında buna 
başladım diyebilirim. Hâli hazırda, 
Darülaceze’de yaşayan yaşlılarımızın 
hayat hikâyelerini anlattığım bitmiş 
bir kitap çalışmamam var. Lakin basıl-
mayı beklemekte. Temennim odur ki 
inşallah ilgi görür ve basılır. İkinci kitap 
çalışmam ise hazır durumda olan şiir 
kitabım, maddi imkânlar nispetinde 
bunu da şiir severlerin alakasına en 
kısa zamanda sunmayı düşünüyorum. 

Müzik çalışmalarımın doğrultusunda, 
mutlaka bir kaset çalışmam olacak. 
Fakat içeriği konusunda, şu an bir şey 
söylemek için henüz erken diye düşü-
nüyorum. Bu sıralar, amatör anlamda 
başlatmış olduğum kısa belgesel film-
lerimi, ileride daha profesyonel bir 
şekilde yaparak yayınlamayı düşünü-
yorum. Röportajın başında belirttiğim 
üzere ömrüm vefa ederse, Zamane 
Evliya Çelebisi gibi bir karavanla gez-
me hayalim hâlâ mevcut. Gezen birisi 
olarak gezi kitlemi ve sınırlarımı ge-
nişleterek yerel de olsa bir televizyon 
programı icra etmekte hayallerimden 
birisi. 

Belki biraz klasik oldu, lakin bu he-
deflerime ve hayallerime ulaşmak için 
şimdilik yavaş ve emin adımlarla iler-
lediğime inanıyorum. Bu arada hayal-
lerim için en önemli bir basamak olan 
Büyükşehir Ailesini unutmamak gere-
kir ne de olsa “Tanınmak, bilinmenin 
yarısıdır” Bu duygu ve düşüncelerle, 
hayatıma fazlaca değerler katan ve 
yaptıklarımı paylaşma imkanı sunan 
mensubu bulunduğum Ailem İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’ne canı gö-
nülden teşekkürlerimi sunuyor; Yüce 
Mevla’dan hayırlı hizmetler yapma 
azmi vermesini dua eyliyorum.

http://www.zamanegezgini.com/

İçimizden Biri
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Eskişehir, son yıllarda yerli turizmin yıldız-
ları arasında yer alan, Anadolu’nun en gü-
zel kentlerinden biri. İstanbul, Ankara ve 
Konya’dan hızlı tren seferlerinin başlatıl-
ması da şehre olan ilginin artmasına etkisi 
olmuş. Adalar Bölgesi, Odunpazarı Evleri, 
Kurşunlu Camii ve Sazova Parkı en önem-
li gezi noktaları. Yazların sıcak ve kurak, 
kışların ise soğuk geçtiği Eskişehir’de tam 
anlamıyla bir karasal iklim görülmektedir. 
Özellikle kış aylarında, hava çok soğuk ola-
bilmektedir. Bu nedenle keyifli bir Eskişe-
hir gezisi için en ideal vakit, havaların sıcak 
olduğu mayıs ile ağustos ayları arasındaki 
zaman dilimidir.

Seda	DUMAN
Yazı İşleri Müdürlüğü

Eskişehir Gezisi

Gezi
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Eskişehir’de gezebileceğiniz birçok ta-
rihi yapının yanı sıra, şehirde yeni açı-
lan parklar ve eğlenceli müzeler, gezi 
boyunca keyifli vakit geçirmenizi sağ-
lıyor. Şehrin en eski yerleşim bölgesi 
olan Odunpazarı’nda yer alan tarihi 
evler restorasyondan sonra gezginle-
rin büyük ilgisini çekiyor. 

Burayı ilk gördüğünüzde Safranbo-
lu’yu anımsıyorsunuz. Bir an kendinizi, 
sanki zaman tüneline girmiş gibi his-
sediyorsunuz. Şehrin ilk yerleşim mer-
kezidir, Odunpazarı. Rivayete göre; 
Eskişehir’e yerleşmeyi düşünen halk, 
Odunpazarı ve diğer semtlere birer 
koyun ciğeri asmış ve hangi bölgede-
ki daha çok dayanırsa orayı yerleşim 
bölgesi olarak seçmeye karar vermiş-
ler. Diğer semtlerdeki ciğerler hemen 
bozulurken, Odunpazarı’nda bırakılan 
ciğer uzun süre bozulmadan kalmış. 
Böylece, buranın en havadar yer oldu-
ğuna karar verilerek ilk yerleşim bura-
da başlamış.

Kerpiç ve tuğladan yapılan Odunpa-
zarı konutları, iki tip olarak sınıflandırı-
labilir. Birincisinde, konutların girişleri 
sokaktandır ve bahçeleri de arka bö-
lümde bulunur. İkincisinde ise bahçe-
ler önde, konutlar bahçe içinde olacak 
şekilde yapılmışlar. Genelde iki-üç 
katlı olan evlerde, yaşam üst katta sür-
mektedir. Konutların her katında, bir 
sofa ve etrafında odalar bulunur. Alt 
katlarda ise mutfak ile depo yer alır.

Odunpazarı Evlerinin kapı numaralarından örnekler

Odunpazarı’ndaki en önemli yapılar-
dan biri de Atlıhan’dır. Kervansaray 
türü bu yer yeniden inşa edilerek, 
geleneksel el sanatları çarşısına dö-
nüştürülmüştür. Burada, gümüş işle-
meciliği ve lüle taşının üretim ve satışı 
yapılmaktadır. Lületaşı yataklarının ne-

redeyse tamamı Eskişehir’ de bulunur. 
Buraya geldiğinizde hediyelik tespih, 
küpe kolye gibi ürünlerden alabilirsiniz.

Odunpazarı’nda bir diğer gezilecek 
yer de Kurşunlu Külliyesi’dir. Kurşunlu 
Külliyesi, Osmanlı Devleti vezirlerin-
den Çoban Mustafa Paşa tarafından 
1517 yılında yapılmıştır. Külliye; cami, 
şadırvan, zâviye (medrese), talimhane, 
harem, imâret, Mevlevî şeyhlerine ait 
türbe ile iki kervansaraydan oluşmak-
tadır. Külliyenin şadırvanını Matrakçı 
Nasuh’da minyatürlerinde çizmiştir. 
Ancak zaman içersinde, onarımlar ne-
deniyle bugünkü şadırvanın eskisiyle 
bir benzerliği kalmamıştır.

Kurşunlu Camii ve Külliyesi içersinde 
bulunan, Sıcak Cam Üfleme Merke-
zi, Cam Sanatları Atölyesi, Nikâh Sa-
lonları olarak kullanılan bölümlerde 
gezilmeye değer yerler. Cam üfleme 
atölyesinde saat başı cam üflemeyle 
ilgili performanslar gerçekleştirilmek-
te, isteyenler bu ürünlerden de satın 
alabilmektedir. 

Cam Sanatları Atölyesi içinde de 20 ila 
100 TL arasında değişen fiyatlarda he-
diyelik cam ürünleri bulmak mümkün. 
Bu eserler, ince bir işçilikle hazırlanmış 
ve yüzlerce çeşitte sunuluyor. Bunlar 
içinde, özellikle camdan imal edilmiş 
eklem bacaklı böcekler dikkatimi çekti.

Odunpazarı’nda, Çağdaş Cam Sanat-
ları Müzesi Atatürk Caddesi üzerinde 
bulunur. Müzenin dışarıdan görünü-
şü ihtişamlı bir Osmanlı evini anım-
satmaktadır. İçeri girdiğinizde, sergi 
salonları ve koridorlarda birbirinden 
nadide cam eserler sizi beklemekte-
dir. Duvarlarda tablolar, camekânlarda 
hassas eserler, camdan yapılmış masa-
larda sergilenen küçücük aletler size 
keyifli ve yaratıcı bir gezi sunacaktır.

Şehrin bir diğer görülebilecek mekanı 
da Yılmaz Büyükerşen Balmumu Hey-
kelleri müzesi. Eskişehir’in Odunpaza-
rı semtindeki Çağdaş Cam Sanatları 
Müzesi’nin yanında yer alan Eskişehir 
Balmumu Heykel Müzesi; farklı ça-
lışmaların yer aldığı beş bölümden 
oluşmaktadır. Müzenin giriş ücretleri 
yetişkinler için 3 TL, indirimli biletler 
de 1,5 TL’dir.

Eskişehirde bir masaldan çıkıp başka 
bir masala geçiyoruz. Bu sefer de Sa-
zova Parkındayız. Sazova Parkı içinde 
en çok dikkat çeken ve ziyaret edilen 
yer olan Masal Şatosu’na giriş ücret-
siz. Koridor ve merdivenleri, zemin 
kattaki dükkânları, şatonun üst katla-
rında bulunan seyir teraslarını ücretsiz 
olarak gezebilirsiniz. Korsan Gemisi, 
Sazova Parkı içinde bulunan bir di-
ğer harika. Gemi, Kristof Kolomb’un 

Gezi
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bir gece seyri sırasında kayalıklara 
çarparak batmadan önce otuz yedi 
gün boyunca kullandığı ve onu Baha-
malar’a ulaştıran tarihi yolculuğunda 
sancak gemisi olarak kullandığı Santa 
Maria’nın bire bir ölçülerinde kopyası 
olarak yapılmış. Müzenin giriş ücretleri 
tam 1TL öğrenci ise 50 kuruş. 

Alaaddin Camii, Eskişehir‘in en önem-
li camiisidir. Anadolu’da az sayıdaki 
Anadolu Selçuklu eserlerindendir. Bu 
yapıda, iki minare ve biri büyük olmak 
üzere tam yirmi dört kubbe bulun-
maktadır. Minareler iki şerefeli klasik 
Osmanlı üslubundadır. Kubbelerin 
en büyük olanı Hz. Muhammed’i, di-
ğer kubbeler ise diğer peygamberleri 
temsil etmektedir.

Haller Gençlik Merkezi, Eşkişehir’in 
dönüşümünü görmemizi sağlayan, 
en önemli yapılardan birisi. Eskiden 
sebze ve meyve hali olarak kullanılan 
bu yapı, belediye tarafından restore 

edilmesiyle bir gençlik merkezine dö-
nüştürülmüş. Şu an içerisinde tiyatro 
salonu, nikâh salonu ve etkinliklerin 
düzenlendiği bir alan bulunmaktadır.

Eskişehir’de Türkiye şartlarına göre 
çok ucuz olan tiyatro biletleri, nere-
deyse satışa çıkar çıkmaz tükenmek-
tedir. Bu yüzden, buradaki oyunları 
izlemek isteyenler; oyunları sıkı takip 
etmeli, biletlerin piyasaya çıkışı hak-
kında önceden bilgi sahibi olmalıdır. 
Eskişehir’in çok kalabalık bir tiyatro 
izleyicisi var, bu unutulmamalıdır.

Haller Gençlik Merkezi’ne gelip de 
buranın meşhur mazlumlar muhalle-
bicisinden su muhallebisi yemeden 
dönmeyin derim. 

Porsuk Çayı‘nın kent merkezine rast-
layan bölgesine Adalar denilir. Adalar 
bölgesi, çayın ıslahıyla birlikte böl-
genin en önemli merkezleri arasına 
girmiştir. Porsuk Çayı üzerinde yapa-
cağınız bir gondol seferi için 15 TL 
ödemeniz gerekmektedir. Bir gondo-
la, en fazla dört kişi binebiliyor. 

Eşkişehir’e gelip Devrim Otomobilini 
görmeden dönmek olmazdı. Bir eşi 
İstanbul Koç Müzesi’nde sergilenen 
bu araç, Türkiye’nin ilk yerli 

otomobilidir.1961 yılında, Eskişehir’de 
bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor 
Sanayi tesislerinde, Türk mühendis 
ve işçiler tarafından, tamamen yerli 
malzeme kullanılarak, 129 günde imal 
edilmiştir. İlk Türk yapımı otomobil 
olarak tarihe geçmiştir. Fakat bazı 
sorunlar nedeniyle (arabaya benzin 
koyulmasının unutulması gibi) araba 
halkın önüne çıktığında sadece 100 
metre gidebilmiştir. Sırf bu nedenle 
de proje başarısız kabul edilmiş ve 
rafa kaldırılmıştır. Fabrikadaki görevli, 
bu hikâyeyi ziyaretçilere anlatırken, 
hem gururu hem de hüznü bir arada 
yaşmaktaydı. Israrlı bir şekilde, 
“Herkes gelsin görsün, burasının 
hikâyesini herkese anlatın” diyerek 
bizi yolcu etmişti.

Gezi
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Kimsesiz sokakların, her köşesine sin-
miş ağır bir konu. Şehrin ve içerisinde-
kilerin yüreğine çöken, şehirde nefes 
alanların yükü. Bunu kaldıramayan bir 
yüreğin arayışı neye yarar. Ya da ne 
yapabilir çaresiz eller bu ağırlığı hafif-
letmek için. 

Bir ilan vermeli ve çıkmalı işin içinden 
diye düşünüp, salıyorum kendimi şeh-
rin debdebesine. 

Asansörde karşılaştığım insanları ilk 
defa görüyorum. Tanışıyor olsak se-
lamlaşırdık herhalde. Sanırım bizim 
apartmanda oturmuyorlar. Güneşin 
altındayım işte, yürüyorum. Kısılan 
gözlerim yorulunca, yere bakarak iler-
liyorum. Ucundan ince ince duman 
tüten izmaritlerle dolmuş sokaklar. 
Kaldırımlar tam da Üstadın tarifi üzere. 
Ve kırışık alınları. Asfalt, çiğnenmekten 
yüzü gözü kararmış, delik delik olmuş 
yanakları. 

Merdivenin basamaklarına oturmuş 
iki ufaklığa kesiliyor kulağım, ağır ağır 
ilerlerken. Kız olan; “ilerde zengin bi-
riyle evleneceğim, bir sürü param ola-
cak, kendime araba aldıracağım, yatak 
odamı pembeye boyatacağım” diye 
hayallerini sıraladı bir çırpıda. Muhab-
betleri ne şekilde buraya gelmişti bile-
miyorum ancak oğlanın cevabını me-
rak ettim ve eylendim bir süre orada. 
Sözü alan delikanlı; “güzel bir kızla ev-
lenip sahili olan bir yerde oturmayı dü-
şünüyorum, benimde çok param ola-
cak, sonra en büyüğünden televizyon 
alacağım, bir tane üstü açık, bir tane 

üstü kapalı araba alacağım” deyiverdi. 
Yüklü yüreğimin tonajını hisseder ol-
dum. Derin bir af çektim ve Bismillah 
deyip yoluma devam ettim. Bu ilanı 
biran önce asıp eve dönmeliydim diye 
düşünürken, gözüm sigaranın bavulu-
nu yere atan adamlara takıldı. Acına-
sı bir hisle bakıverdim. İçinin pisliğini 
ciğerlerinde taşıyıp, dışının pisliğini 
sokaklara taşıtıyorlar. Ne yazık, ne acı.

Bizim mahalle ile karşı mahalleyi ayı-
ran köşe başına ulaşmıştım. Kaldırımın 
üzerindeki telefon kutusunun dibin 
dört genç çömelmiş oturuyorlar. Tı-
raşları ve kıyafetlerini garipsememe 
fırsat bile vermeden, avuçlarının içine 
çevirmiş oldukları sigarayı çekiverdiler 
hasretle, derin derin. Acı bir tebessüm 
kapladı içimi. Adımlarıma bir miktar 
hız verdim. Bu ilan benden çıkmalı, 
herkes okumalıydı artık.

İşimi halledene kadar başka acıyla kar-
şılaşmam inşallah derken yan apart-
mandaki komşunun kızına ilişti göz-
düm. Yanındaki de kimdi? Eli elinde, 
gözü gözünde. Ama, ama daha geçen 
başka bir kişiyle çarşıda aynı şekilde 
görmüştüm. Olduğum yerde kalakal-
mıştım. Etrafımda birçok ses duyu-
yordum. Kimi telaşlı, kimi normal. Bir 
erkek sesi şükrediyordu; “çok şükür 
şu bayi buraya açıldı, bir ufak için ta 
nereye gidiyorduk.” Birbirine, kaya, 
toprak, su, ateş diye seslenenleri işi-
tiyordum. Sanki birbirlerine seslenen 
insanlar gibi. Olur muydu bu acaba?  
Sonra bir ıslaklıkla silkindim. Karşımda 

Fatih	DAĞLAR
İtfaiye Daire Başkanlığı

bir bayan. Ayağında bir karış topuklu, 
üzerinde kot pantolon, üzerinde atle-
tini gösteren bir buluz ve ense kökünü 
geçmeyen bir eşarp. Boya yüklü an-
lamsız bakışlarıyla; “bayıldınız beye-
fendi, iyi misiniz” diyordu.  

Kalktım ve toparlandım. Bayılmış bu-
lunduğum kıraathanenin kapsı önün-
deki sandalyeye oturdum bir solukta. 
Öneme gelen soğuk suyu yudumlar-
ken göz ucuyla içeriyi süzdüm. Kıraat-
hane, kâğıt ve taş oynayan gencecik 
bedenlerle doluydu. Hepsi çok mutlu 
ve çok keyifliydi. Beyinleri uyuşmuş 
gibiydi. Boynu bükük ayrıldım ve yolu-
ma devam ettim. Artık yeter bu kadar 
acı. İlanımı asıp evime sığınmalıydım. 

Oyun oynayan çocukların ağzından 
çıkanlara karşı kulağımı tıkayarak hızla 
ilerlemeye devam ettim. İnternet kafe-
ler, oyun salonları okul üniformalı ço-
cuklarla doluydu. Ve nihayet gelmiştim 
ilan panosuna. Tam ilanımı asacaktım 
ki bir bağırtı koptu. “Bana bak anne 
deli etme beni, gidemem hiçbir yere 
git kendin al ne alacaksan, ben oyun 
oynuyorum” diye figân ediyordu ço-
cuk. Annesi camda perişan durumda. 
Mahalleye müzik dinletircesine yüksek 
sesle yanımda geçen araba, anne ile 
çocuğun kavgasını yutuvermişti. 

Artık ilanımı asıyorum en göründük 
yere. Ve evime dönüyorum.

“Kaybolmakta olan bir nesli, kutlu bir 
şehrin içinde arıyorum.”

Deneme

Kayıp Aranıyor
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‘Kötülüğün zaferi için gereken tek 
şey; iyilerin hiçbir şey yapmamasıdır’ 
Edmund Burk

Srebrenitsa’nın ansiklopedik anlamı; 
Bosna Hersek ve Sırbistan sınırındaki 
kent anlamına gelir. Etimolojik olarak 
ise; ‘Gümüş’manasındadır. Fakat Sreb-
renitsa’nın insanlara çağrıştırdığı tek bir 
anlam vardır: Soykırım. Srebrenitsa, so-
kaklarında gezdiğinizde masum Müs-
lüman kadınların, çocukların, yaşlıların 
feryatlarını, yardım çağrılarını duyarsı-
nız. Attığınız her adımda ‘Acaba üze-
rine bastığım kaldırımın altında toplu 
mezar var mı?’ diye düşünürsünüz. 

Srebrenitsa hala Dünya’nın en acılı yer-
leşim yerlerinden birisi. Gözü dönmüş 
Sırp askerlerinin acımasızca katlettiği 
masum insanların izleri hala Srebrenit-
sa’da hissediliyor. DNA örneklerinin 
toplandığı ve soykırıma kurban giden 
masumların kimliklerini belirleme işle-
mi bugün hala devam ediyor. Srebre-
nitsa; ‘Dünya tarihinde kılınan en uzun 
cenaze namazı’ demek. Babalarının, 

dedelerinin DNA sonuçlarını öğre-
nen çocukların, torunların ‘Çok şükür 
babamız fazla acı çekmeden hayatını 
kaybetmiş’ dediği yerdir Srebrenitsa. 
Kısacası Dünya üzerinde bütün konu-
şulan dillerde acı ve gözyaşıdır Sreb-
renitsa.

Srebrenitsa Soykırımı’nın 
Geri Planı

Dünyada Soğuk Savaş döneminin sona 
ermesinin ardından yaşanan gelişme-
ler altı federe cumhuriyetten oluşan 
Yugoslavya’nın da dağılmasına neden 
oldu. Yugoslavya’yı meydana geti-
ren cumhuriyetlerden biri olan Bosna, 
1992 yılının Şubat ayında yapılan bir 
referandumun ardından bağımsızlığını 
ilan etti. Ancak Bosna’nın bağımsızlık 
kararını tanımayan Sırplar, Saraybos-
na’yı kuşatma altına alarak üç buçuk yıl 
süren Bosna Savaşı’nı başlattılar.

1992-95 yılları arasında sistematik 
olarak yürütülen büyük çaplı bir et-
nik temizliğe maruz kalan Bosna’nın 

doğu yakasında, tüm dünyanın gözle-
ri önünde, Sırp kuvvetleri Boşnaklara 
karşı her türlü savaş suçunu işledi.

BM Güvenlik Konseyi, 16 Nisan 
1993’te yaptığı toplantıda, Saray-
bosna, Tuzla, Jepa, Gorajde ve Bi-
haç ile birlikte Srebrenitsa’yı da 
‘Güvenli Bölge’ ilan etti. BM Gü-
venlik Konseyi’nin Srebrenica’yı  
8 güvenli bölge ilan etmesinin ardın-
dan, nüfus Bijeljina, Brutunaç ve Zvor-
nik gibi komşu bölgelerden kaçan on-
binlerce insanın buraya sığınmasıyla 
60 bine kadar çıktı.

Bu tarihten sonra Srebrenitsa’daki 
Boşnak birliklerin elindeki silah ve mü-
himmatlar ‘gerektiğinde geri verilmek 
üzere’ toplanmaya başlandı. BM gü-
cüne bağlı Kanada birliğinin Boşnak-
ları savunacağı sözü verildi. İngiltere 
hükümeti de Srebrenica’yı savunma 
görevini üstlenen Kanada birliğinin 
zor durumda kalması halinde gere-
kirse kuvvet kullanabileceğini deklare 
etti. Uluslar arası güçler verdikleri te-

Murat	BİLİR
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Srebrenitsa; 
Modern İnsanlığın En 

Büyük Utancı
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minatlar masum Boşnak halkını kandır-
dı ve silahsızlandırdı. 

Birleşmiş Milletler Barış Gücü bölge-
de yardıma muhtaç Boşnak halkına 
karşı Sırp’larla beraber hareket etti. 
Barış Gücü askerleri; açlıktan ve has-
talıktan bitap düşmüş, yardım dileyen 
masum halka, erzak ve ilaç paketleri-
ni vermek için kadınlardan cinsel iliş-
ki talep edecek kadar alçalmışlardı. 
Bosna-Hersek’teki BM Barış Gücü’nün 
pasif durumunu gözler önüne koyan 
örneklerden birisi de; 9 Ocak 1993’te 
Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı 
Hakkıya Turayliç’in dönemin Türkiye 
Devlet Bakan Orhan Kilercioğlu ile 
gerçekleştirdiği görüşmeden döner-
ken Saraybosna’daki havaalanında 
bindiği BM Barış Gücü aracından Sırp 
milislerce indirilerek Fransız komuta-
nın yanı başında öldürülmesidir.

Dünya’nın Görmezden 
Geldiği Vahşet

Boşnak halkı 3 yıldır süren savaş-
tan, hastalıktan tükenme noktasına 
gelmişti. ‘Sırp Kasabı’ lakaplı Ratko 
Mladic önderliğindeki Sırp birlikleri 6 
Temmuz 1995 tarihinde sözde ‘güven-
li bölge’ Srebrenitsa’yı bombalamaya 
başladı. Dönemin Cumhurbaşkanı 
Aliya İzzetbegovic’in tüm diplomatik 
çabalarına rağmen Birleşmiş Milletler 
yetkilileri saldırıyı görmezden geliyor-
lardı. Sırpların saldırılarına karşı NATO 
kuvvetleri sadece göstermelik ‘iki’ ba-
şarısız hava harekatı gerçekleştirdi.

9 Temmuz’da Sırp birlikleri BM Barış 
Gücü’ne bağlı 30 askeri rehin aldı. 
Ratko Mladic, Hollandalı komutan 
General Thom Karremans ile kadeh 
tokuşturarak anlaşmaya vardı. Bu an-
laşma insanlık tarihinin en utanç verici 
anlaşmalarından birisiydi. Anlaşmaya 
göre; Srebrenitsa Sırplara teslim edi-
lecek, Sırp askerleri de buna karşılık 
rehin aldıkları 30 Hollandalı askeri ser-
best bırakacaktı.

11 Temmuz 1995… O gün güneş hiç 
doğmak istemedi. Ay bölgeyi elinden 

geldiği kadar sakla-
mak istedi. Maalesef 
Güneş doğdu ve 
Dünya’nın yaşadığı 
en büyük acılardan 
birisi Srebrenit-
sa’da gerçekleşti. 
Ratko Mladic, o 
sabah uluslar ara-
sı ajansların kar-
şısında Boşnak 
çocuklara çi-
kolata dağıttı, 
masum insan-
ların gözlerin 
içine baka baka 
‘Hepinizin güvenliği bize 
emanet, buradan konvoylar eşliğinde 
başka yerlere taşınacaksınız. Hiçbiri-
nize zarar gelmeyecek’ dedi. Sırp Ka-
sabı, bu sözlerinden çok kısa bir süre 
sonra, Sırp televizyonlarına ‘Türkler-
den intikam alma vaktinin geldiğini, 
Srebrenitsa’yı Sırp halkına armağan 
edeceklerini’ söylüyordu.

Sırp askerleri, kendilerine saldırı emri-
nin gelmesiyle kana susamış canavar-
lar gibi kenti yakıp yıkmaya başladı. 
Sırp askerlerinin gözünü kin ve nefret 
o kadar bürümüştü ki, Müslüman ço-
cuklara ait oyuncak bebeklerin bile 
kafasını kesiyorlardı. 

Srebrenitsa’dan kaçmaya çalışan ma-
sum halkın tek kurtuluşu iki buçuk ki-
lometre uzaklıktaki Zepa’ydı. Fakat iki 
buçuk kilometrenin her bir santimetre-
sinde ayrı bir tuzak vardı. Sırp keskin 
nişancıları canlarını kurtarmak için ka-
çan halkı oyun oynar gibi öldürüyorlar-
dı. Yol kenarına sıralanmış Sırp vahşi-
leri, yoldan geçen kalabalığın arasına 
dalıyor, halkı kurşuna diziyordu. Sırp-
lardaki vahşet ve kinin boyutunu yer-
yüzündeki hiçbir psikolog anlatamaz. 
Sırplar, küçücük çocukları babalarının 
gözleri önünde ağaçlara çiviliyorlardı.

Bunların yaşandığı sırada BM Genel 
Sekreteri  Boutros Ghali, Atina’da‘ba-
rışa yaptığı katkılardan dolayı’ Onasis 
Ödülü alırken, Avrupa ‘faşizme karşı za-

f e -
rin’ 50. Yılını 
kutluyordu.

Srebrenitsa Soykırımı’nın 
Korkunç Boyutları

Srebrenitsa Soykırımı, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra insanlık tarihinin 
karşılaştığı en büyük soykırım olarak 
nitelendiriyor. Dönemin iletişim ve 
teknoloji şartlarıyla kıyasladığımızda 
ise 21. Yüz Yılın en büyük acısı. Kitle 
iletişim araçlarının ve teknolojinin ge-
lişmesine rağmen tüm Dünya’nın göz-
leri önünde masum bir halk soykırıma 
uğradı. Toplu mezarların açılışında 
bugüne kadar 8372 insanın cesedine 
ulaşıldı. Yapılan incelemelerde bir çok 
insanın cesedinin birbirinden farklı 
noktalarda çıktığı tespit edildi. Bazı 
kadın cesetlerine yapışık olarak bu-
lunan bebek cesetleriyse hamile ka-
dınların dahî acımasızca katledildiğini 
ortaya koyuyor.

Sırplar tarafından gerçekleştirilen 
etnik temizlik amacı güden saldırıla-
rın neticesinde 250 bine yakın insan 
hayatını kaybetti, 2 milyondan fazla 
insan göç etmek zorunda bırakıldı, 
170bin kişi soykırım sürecinde gerçek-
leştirilen saldırılar sonucunda sakat 
kaldı, 50 bin kadın tecavüze uğradı ve 
1000’e yakın cami, medrese ve tarihî 
eser yok edildi.
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Cezaya Çarptırılmayan Tek 
Soykırım

Soykırımda yakınlarını kaybeden ai-
leler tarafından BM aleyhinde dava 
açılması için yapılan girişimler, BM’nin 
dokunulmazlığı sebebiyle sonuçsuz 
kalırken, Srebrenica’yı korumakla gö-
revli olduğu halde hiçbir müdahalede 
bulunmayan Hollanda birlikleri sebe-
biyle Hollanda aleyhinde açılan dava 
da takipsizlik kararıyla sonuçlandı. 
Böylece tarihte eşi görülmemiş bir ka-
rara imza atılmış oldu. Soykırım kabul 
edildi; ancak topyekun bir milleti yok 
etmek üzere olan bu büyük soykırı-
mın sorumluluğu yalnızca birkaç kişiye 
yüklendi.

Sırp Kasabı Ratko Mladic, 2011 yılın-
da yakalanarak Lahey’deki Uluslararası 
Savaş Suçları Mahkemesi’nde yargı-
lanmaya başladı. Aradan yıllar geçti 
fakat Mladic’in içindeki Türk ve Müs-
lüman nefreti dinmek bilmedi. Mah-

kemede kendisine bağıran Bosnalı bir 
gence ırkçı bir söylemle küfür etmesi, 
Mladic’in Türklerden ve Müslümanlar-
dan ne kadar nefret ettiğini gösteri-
yordu. Mahkemenin kararı ise soykı-
rım esnasındaki Batılı güçlerin tavrıyla 
birebirdi. Mahkeme, Beş subaydan 
ikisi müebbet hapis cezasına, diğer üç 
subay ise 13 ile 35 yıl arasında deği-
şen çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. 
Ratko Mladic’in yargılanması ise hala 
devam ediyor. Yani iyi batılılar, kötü 
batılıları cezalandırmış ve adalet yerini 
bulmuştu… 

Biz Sende Olmasak Bile, Sen 
Bizdesin Gene

‘Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok 
sene,/Biz sende olmasak bile, sen biz-
desin gene.’ Yahya Kemal, bu dizeli 
şiirinde Üsküp için yazmıştı. Fakat aynı 
hisleri daha fazla duygularla gönül-
den bağlı olduğumuz Gazze, Filistin, 
Myanmar, Arakan gibi nice mazlum 

coğrafyalarımızdaki kardeşlerimiz için 
hissediyoruz.

Srebrenitsa Soykırım Anıtı’na gidip 
ölenlerin isimlerine baktığınızda çok 
da farklı şeyler görmezsiniz. Ahmet, 
Hasan, Ayşe, Fatma… O mezarda ya-
tanların tek suçu Müslüman olmaktı. 
Oradaki masum insanların çığlıklarını, 
yardım feryatlarını hiç kimse duymadı. 
Bütün Dünya’nın gözleri önünde siste-
matik ve acımasız bir şekilde soykırıma 
kurban gittiler. Artık tek temennimiz 
Dünya’nın hiçbir yerinde masum in-
sanların hayatını kaybetmemesi… 

Srebrenitsa Soykırımı’nın yıl dönü-
münde Bilge Kral Aliya İzzetbegovic’i, 
Boşnakların efsanevi komutanı Naser 
Oriç’i ve soykırımda hayatını kaybe-
den tüm soydaşlarımızı rahmetle anı-
yorum. Yazının sonunda Bilge Kral 
Aliya İzzetbegovic’in şu sözüne yer 
vermek istiyorum: ‘Savaşta büyük zul-
me uğradınız. Zalimleri affedip affet-
memekte serbestsiniz. Ne yaparsanız 
yapın, ama soykırımı unutmayın. Çün-
kü unutulan soykırım tekrarlanır.’
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Medeniyet

ÜSKÜDAR’IM

Vaniköy’den Harem’e, Umrâniye’ye kadar
Fukarâ-i sâbirîn ülkesidir Üsküdâr.
Her zâir bu mekânda mânevî bir zevk tadar;
Sırlı evliyâullāh beldesidir Üsküdâr.
Ona gönül kaptırmış kaç mânevî hükümdâr!
Bu târihiyle bile efsânedir Üsküdâr.
Pekçok ulvî vasfa da gizlice olmuş medâr;
Hakikî ehl-i hâlin mekânıdır Üsküdâr.
Öyle bir şehirdir ki her nakîseyi budar.
Sehâvet ve zerâfet makāmıdır Üsküdâr.
Mâzîde nice hayra olmuş iken bayrakdâr,
Güllere, bülbüllere de melceydi Üsküdâr.
Ebrû’da, hat’ta oldu tüm cihâna alemdâr;
Sâkinine inşirâh bahşetmekte Üsküdâr.
Kur’ân tilâveti de burda olmuş mânîdâr.
“Üsküdâr Ağzı» ile nâm kazanmış Üsküdâr.

Ahmet Yüksel ÖZEMRE

Hatice	GÜLMEZ
İnsan Kaynakları Müdürlüğü

BİR İSTANBUL 
BEYEFENDİSİ 

AHMET 
YÜKSEL 
ÖZEMRE
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ve çözüm yöntemlerini de “İlimde 
demokrasi olmaz eseriyle bizlere sun-
muştur. 

Kendisiyle özdeşleşmiş “Efendim” hita-
bıyla Merhum Ahmet Bey, İstanbul be-
yefendiliğini yeniden hatırlatmış ve biz-
zat şahsında da yaşatmıştır bu kimliği. 

Üsküdar’ı ismi kadar güzel olduğu o 
eski zamanların hasretiyle, yazmış, ha-
tırlamış ve hatırlatmıştır. Kültürümüze 
ait olan mahalle kültürünü, adında 
şenlik olmayan ancak neşvenin kendisi 
olan o eski ramazan sofralarını, unutul-
muş ananeleri ile bayramları anlatmıştır. 
Üsküdar’ a olan sevdasını, ilk fark ettiği 
zamanları şöyle anlatır: “ Sultani Mek-
tebiye , leyli olarak … “ diye başlayan 
cümlenin sonunda yatılı olarak kaldığı 
Sultan-i Mektebi’nin camlarından göz-
lerini alamadığı vakitlerde fark eder. 

Bizi biz yapan kaybedilmiş kültürümü-
zün nadide unsurlarını onun metinle-
rinde zevkle okuruz. Hastalıklarında 
dolayı, çektiği bir çok sıkıntı ve rahat-
sızlığa rağmen; ilim yolunda durma-
dan ilerlemiştir.Hakkında daha iyi bilgi 
edinmek isterseniz,

http://www.ozemre.com 
adresi size yardımcı olacaktır.

Özemre’nin hayatının büyük kısmını 
geçirdiği bu attar dükkânı, gerçek-
ten de sıra dışı bir yerdir. Mesela bu 
dükkânın sahipleri, sattıkları bitkilerin 
nasıl kullanılacağını da bir bir anlatırlar 
müşterilerine…

Ahmet Yüksel Özemre’nin çocukluğu, 
Üsküdar’ın nev-i şahsına münhasır zat-
larının buluştuğu, sohbetler ettikleri 
bu attar dükkânında geçmiştir. Ahmet 
Bey, bu sohbetlere dinleyici olarak işti-
rak edermiş. Bu zatlardan en meşhur-
ları mürşidim dediği Eşref Ede ile ebru 
ustası Mustafa Düzgünman’dır. 

Bir başka eseri ise, Üsküdar’ ın Üç sırlısı 
kitabıdır. Bu kitabın da Üsküdar’ın ve-
lileri ile sırlı olaylarını zikr etmiştir.Bu 
zat-ı muhteremler Eşref Ede, Kütbü-n 
neyi ( Neyzenler Kutbu) Niyazı Sayın 
ve İskele Cami İmamı Hafız Nafiz Uncu 
Efendi ile Bankacı Turgut Çalpan’dır.

Ahmet Yüksel Özemre, “ Gel de çık 
işin içinden” isimli eserindeyse, bir-
çok konudan bahsetmekle beraber, 
görevli olarak gittiği yurt dışında iken 
karşılaştığı gizemli olayları anlatır. Ya-
şadığı olaylar, o kadar ilginç ve o ka-
dar inanılmazdır ki, ister istemez insan 
bu hikâye miydi yoksa gerçek miydi 
diye düşünmekten kendini alamaz. 
Merhum Özemre’de bu sorulardan 
bıkmış, usanmış olmalı ki, eserin giriz-
gâhında bu durumdan bahseder.

İlmi ve fikri alanda bir çok makalesi, 
hikâye ve yazısı 
mevcut olan Ah-
met Bey, kıymeti 
bilinmemiş değer-
lerimizden birisi-
dir Bugün eğitim 
dünyamızı ilgilen-
diren, sorun olarak 
karşımıza çıkan bir 
çok meseleyi çok 
daha önceden fark 
etmiş, objektif bir 
bakış açısıyla ele 
almış, irdelemiş 

Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’yi vefa-
tının yedinci yılında hasretle anmakta-
yız. Bu müstesna şahsiyet, 1933 yılında 
Üsküdar’da Münip Paşa Konağı’n-
da dünyaya gelmiştir. Liseyi Sultan-i 
Mektebi yani bugünkü ismiyle Gala-
tasaray Lisesi’nde okumuştur. Yüksek 
öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi 
fizik bölümünde tamamlamıştır. Küçük 
yaşlarından itibaren, bilime son derce 
meraklı olan Ahmet Yüksel Özemre, 
yüksek lisansını ise Fransa Nükleer 
Bilimler ve Teknoloji Milli Enstitüsü 
Atom Mühendisliği dalında yapmıştır. 
Türkiye’nin ilk Atom mühendisidir. 
Kalemi de son derece kuvvetli olan, 
Özemre’nin ilmi ve edebi alanda 330 
kadar makalesi mevcuddur.

Bu yazıyla, kadim zamanlarda kalmış ha-
zerfen bir şahsiyet olan zat-ı merhumun, 
edebi eserlerinden bazıları hakkında 
sizlere haber vermek niyetindeyiz. Ah-
met Bey’in eserlerinin dikkati çeken en 
önemli hususu, latif bir İstanbul Türkçesi 
ile yazılmasıdır. 1996 senesinde hatırat 
dalında Yazarlar Birliği’nden yılın kitabı 
ödülünü alan Üsküdar’da Attar Dükkanı 
en meşhur eserlerindendir. Bu kitap-
ta, çocukluğunun geçtiği Üsküdar’da 
sahipleri ve müşterileri çok kıymetli in-
sanlar olan, bir attar dükkanında geçen 
zamanlarını anlatır.

Bugün, aktar olarak bildiğimiz dükkân-
ların asıl isimlerinin attar olduğunu da 
bu kitap vesilesiyle öğrenmiş oluyoruz. 

Soldan sağa, Üsküdar’ın sırlı insanlarından Eşref Ede, Mustafa Düzgünman 
ve Necmeddin Okyay



TOZLU 
KİTAPLAR

ÖMER SEYFETTİN HAYATI-ESERLERİ-ALİ CANİB YÖNTEM

“Cancağızım…” Bu kelimeyi onun dilin-
den duyunca, günlük konuşma dilinde ne 
kadar sık telaffuz ettiğini öğrenince, sanki 
yanımdaymış da bana sesleniyormuş gibi 
ete kemiğe büründü kelime, bir insan 
hüviyetine kavuştu, bende derin izler bı-
rakan hikâyeleriyle Ömer Seyfettin can-
landı, benim de sıkça kullandığım “canca-
ğızım” birden Ömer Seyfettin oluverdi…

Tozlu Kitaplar bölümüyle karşınızdayız 
efendim. İlk kitabımız merhum Ali Canib 
Yöntem’in pek kıymetli dostu merhum 
Ömer Seyfettin’i anlattığı kitap; Ömer 
Seyfettin / Hayatı-Eserleri. Yayınevi Remzi 
Kitabevi. Yayım yılı ise 1947. 

Bir ahde vefa duygusu ile kaleme almış 
kitabı Ali Canib Yöntem. Can dostunu anlatırken onun sadece bir muharrir, bir hikâ-
yeci olmadığını sık sık dile getiriyor. Ziya Gökalp, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik 
Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin gibi başka yazarların onun hakkında söylediklerini 
şahit tutarak da ispatlıyor Ömer Seyfettin’in önemini. Özel hayatından pek bir bahis 
yok kitapta. En ince teferruatına kadar bildiği mahremine dokunmamayı tercih etmiş 
Ali Canib Bey. Ama onun hayata, insana, yaşadığı çalkantılı devre, kalemiyle nasıl şa-
hit olduğunu, tam bir şuurla nasıl yazdığını, kuvvetle, altını çize çize anlatmış. Devrin 
Selanik’ine dair anlattıkları öyle kıymetli ki edebiyat tarihi meraklılarının kitabı mu-
hakkak edinip okuması gerek. Bir misal verelim; o günlerde kısıtlı imkânlarla, kısıtlı 
bir alanda dağıttıkları Genç Kalemler dergisini çıkarırlarken, Ali Canib Bey İttihat ve 
Terakki Merkez-i Umumisi’nden bir mektup alır. Mektup, Genç Kalemler dergisi için 
on lira tahsis edildiğini haber vermektedir. Ali Canib Bey “mecmuanın münderecatı-
na müdahil olunmaması” şartıyla kabul edeceklerini söyler. Bir sonraki sayı edebiyat 
tarihimizin belki de en önemli makalesi olan “Yeni Lisan” ile açılışı yapar. Yeni Lisan 
makalesini kaleme alan ise Ömer Seyfettin’dir. Bu makaledeki kuvvetli fikir daha 
evvel Ali Canib’e yazdığı mektupta bellidir “Sevgili Canib Bey…. Edebiyattan nefret 
ettiğimi ve bu nefretimin iğrenç, tiksindirici bir nefret olduğunu yazmıştım. Bu nefre-
tim edebiyata olmaktan çok lisanadır. Bizim lisanımız her zaman düşündüğümüz gibi 
berbad, perişan, fenne, mantıka muhalif bir lisandır….” 

Yine “Primo” adlı hikâyesinin ya-
zılış hikâyesini şöyle anlatıyor Ali 
Canib Bey; “İttihat ve Terakki Ce-
miyeti Meşrutiyet’ten önce Ma-
son kulüplerinden çok faydalan-
mıştı. O zaman ve sonra şehirde 
masonluk pek yaygın bir halde 
idi. Öyle ki arkadaşlar içinde Zi-
ya’dan, Ömer’den, benden başka 
mason olmadık kimse kalmamıştı. 
Biz, masonluğun insaniyetperver-
lik süsü altındaki kozmopolit te-
mayülüne muhaliftik. …. İşte tam 
bu sırada İtalyanlar Trablusgarp’a 
saldırdılar. Selanik’te en kuvvet-
li mason locası İtalyan locasıydı. 
Bizin “insanlık”, “beynelmileliyet-
çilik” fikirlerine hücum edişimizi 
müteakip İtalyanların şehre ateş 
saçmaları, kasabaya girer girmez 
de masum halktan yakaladıkları-
nı darağacına çekmeleri mason 
geçinen arkadaşlarımızı şaşırttı. 
Ömer Seyfettin büyük bir yeis ve 
ıstırap içinde Primo’yu yazdı.” 

İki soru sormanın tam sırası. İlk 
soru şu; bu küçük hikâyenin hikâ-
yesi, biraz yazma çabası içinde 
olan, eli kalem tutan herkesin, bu 
çağın müşkülpesentliği ile sanatçı 
keyfini sürenlerin dikkatini çeker 
mi acaba? İkinci soru ise acaba 
her gün şahit olup aynı Ömer 
Seyfettin gibi yeis ve ıstırab duy-
duğumuz olaylar karşısında ne-
den aynı kuvvette hikâyeler yaza-
mıyoruz? 

KÜLTÜR ATLASI

Mukadder	GEMİCİ	
İSKİ Basın Müdürlüğü

KİTAP
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Kültür Atlası

ta yüzü Ali Canib Bey anlatırken. Yürek 
daralıyor, bir günden ötekine bir şifa 
ümid ediyor insan okurken. 

Sonra kitaba küçük hikâyelerinden 
ilave etmiş yazar. Bomba, Nakarat, 
Düşünme Zamanı, Kazın Ayağı… 
Son hikâye yarım kalmış, bitirememiş 
Ömer Seyfettin… Romanlarından da 
alıntı var Foya’dan ve Sultanlığın So-
nu’ndan. Şiirlerinden var, ben hiç bil-
miyordum demek şiir de yazmışsın 
cancağızım. Sonra Don Kişot üzerine 
bir eleştirisi, Halkımız Niçin Okumuyor 
başlıklı bir başka yazısı, Türk yurdunu 
Halep ve Kerkük milli hududuyla sınır-
landırdığı Güzel Türkçe başlıklı maka-
lesi ve meşhur “Yeni Lisan” makalesi. 
Ömer Seyfettin’in kendisine “Sevgili 
Canibim” diye hitap ettiği 
mektuplarını da ila-
ve etmiş 

y a -
z a r . 

Kitaptaki 

Acaba sevdiği yazarlar kimlerdir Ömer 
Seyfettin’in? Namık Kemal’i sever, 
Halit Ziya’yı sever ama dil konusunda 
eleştirir onu, sadeleşmesini ister, Şeyh 
Galib sevmez, Divan edebiyatından 
sevdiği Nedim’dir, Hamid’i hiç be-
ğenmez, bütün külliyatı evinde olan 
Maupassant’ı pek sever. “Ne lisan, 
ne teknik cancağızım” der onun için. 
Cortline sever sonra. Son zamanların-
da Peçevi, Naima ve Hammer elinden 
düşmez, hikâye mevzuu olabilecek 
yerleri renkli kalemle çizer. 

Arkadaşının huyunu suyunu “Şahsi Ka-
rakteri” bölümünde anlatıyor Ali Canib 
Yöntem. Meğer Pembe İncili Kaftan’ın 
sahibini yazarken kendini anlatmış 
“Namusuyla yaşar, kimseye eyvallah 
demezdi. Yegâne mefkûresi Allah’tan 
başka kimseye secde etmemek, kula 
kul olmamaktı… İnsan her mevcudun 
üstünde idi. Kuyruğunu sallaya sallaya 
efendisinin pabuçlarını yalayan 
köpeğe taassub pek yakı-
şırdı. Amma insana…” Ali 
Canib Bey’in anlatımından 
sonra; bedbinlik nedir bil-
meyen, yaşamaktan zevk du-
yan, kederi sevmeyen, hatta 
ondan kaçan, bazen tuhaflıkları 
olan, muzipçe insanlara takılma-
yı seven, özentiyle değil yaradılış-
tan mizaha meyilli, her şeyden ça-
buk bıkan, canı çabuk sıkılan, ama 
yazarken ve okurken hayret edilecek 
bir azim gösteren bir Ömer Seyfet-
tin var artık karşımızda. Kitapta hatıra 
kuyusundan çekip anlatılan olayların 
hemen hepsinde kullandığı kelime ise 
cancağızım; “Cancağızım niçin insaf-
sızlık ediyorsunuz?”, “Vah vah canca-
ğızım, niçin böyle konuşuyorsunuz?”, 
“Yüksek şair değil cancağızım, ama 
kâse yoğurdu gibi lezzetli”… 

Şahsi hatıralarının bir kısmı elem verici 
Ali Canib Bey’in. “Notlarım” diyor Ali 
Canib Bey “Ömer’in Ölüm Hastalığına 
Dair Notlarım” … 23 Şubattan vefat 
ettiği gün olan 6 Mart’a kadar yazdığı 
bölümleri nakletmiş bu bölümde. Gün 
gün soluyor Ömerimizin, sepya kağıt-

ifadeyle “terceme” bile yapmış kısa-
cık ömründe Ömer Seyfettin. Hem de 
hangi eser, Homeros’un İlyada’sı! Biz 
tembel tembel otururken sen nelerle 
de uğraşmışsın! 

Mekânın cennet olsun büyük hikâyeci. 
Sen yazmasaydın biz nereden bilecek-
tik, Başını Vermeyen Şehid’i, Pembe 
İncili Kaftan’ı, Forsa’yı, And’ı, Bom-
ba’yı, saymakla yazmakla bitmeyen kı-
sacık ömre sığdırdığın onca hikâyeyi? 
Şimdi sana en güzel hediye elbet bir 
Fatiha’dır değil mi cancağızım? 
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‘Slapstick’ yani vücut dilinin ön planda 
olduğu, bir komedi türü olan hareket 
komedisinin en başarılı oyuncusu de-
meyeceğim – o, su götürmez bir ger-
çek zaten- en başarılı temsilcilerinden 
birisidir namı diğer Şarlo. “Konuşur-
sam, beni sadece İngilizce bilenler an-
layacak ama sessiz bir filmi herkes an-
layabilir ve dünya sadece Amerika’dan 
ibaret değil.” diyerek açıklamıştı inatçı 
sessizliğinin asil duruşunu…

Annesi Hannah ve babası Chalet mü-
zikhol oyuncusuydu. Altı yaşındayken 
seyirci karşısına çıkmış, sahnenin tozu-
nu koklamış, alkışların büyüsüne ilk o 
yaşta kapılmıştı. Chaplin’i günümüzün 
sinema dâhisi yapan nedeni, onun 
geçmişinde, çocukluğunda aramak 
lazım belki de… Bir iddiaya göre, çok 
küçük yaştayken babasını kaybeder 

ve yaşamı sürekli ruhsal dengesizlikler 
yaşayan annesinin bir rehabilitasyon 
merkezine yatırılması ile yetimhane-
lerde çok güç şartlarda geçer.

Alt sınıfın oluşturduğu kalabalıkların 
çıkardığı gürültüye karışan sokak la-
ternacılarının hüzünlü ezgilerinde, ya 
da Londra sokaklarını sahiplenen ev-
sizlerin, dilencilerin, bir deri bir kemik 
kalmış yetim çocukların buğulu göz-
lerinde yatar bugünün sinema dâhisi 
Şarlo’ nun başarısı…

Chaplin, her şeyden önce bir sanatçı 
idi. Keskin zekâsının yanında, dönemi-
nin trajik siyasi gelişmeleri onun hassas 
sanatçı duyarlılığı karşısında elbette ki 
bir karşılık bulmalıydı ve öyle de oldu. 
Marcel Martin’in deyişiyle ‘filozoflu-
ğu palyaçoluğa yeğleyen’  sanatçının 
filmlerinde yaptığı, siyasi ve toplumsal 

göndermeler bu duyarlılığın bir yansı-
masıydı. Filmlerinde her zaman sol gö-
rüşe sempati duyduğunu hissettirmiş, 
sessiz hicivlerinde aristokrasiyi yerden 
yere vurmuştur. İçinden geldiği yok-
sulluğu hiçbir zaman unutmamış, kötü 
yönetim politikalarını o denli yüksek 
perdeden eleştirmiştir ki dönemin 
siyasi argümanlarınca, istenmeyen 
adam ilan edilmişti. Yarattığı ‘modern 
palyaço’ Şarlo ile dünya üzerinde film-
lerinin gösterildiği her ülkede, insan-
ların hayranlığını toplamasına rağmen, 
Amerika Birleşik Devletleri vatandaş-
lığını reddetmesi; The Great Dictator 
(Büyük Diktatör) filmiyle Nazi Alman-
ya’sını çok sert biçimde eleştirmesi; 
o dönemlerde resmi olarak Almanya 
ile hâlâ barış içinde olan ABD’nin hiç 
hoşuna gitmemiş; Chaplin’e karşı bir 
karalama kampanyası başlamasına ne-

KÜÇÜK SESSİZ 

DEV ADAM
‘ŞARLO’

KÜLTÜR ATLASI

Fatma	BAYRAKTAR
Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 
İstanbul Kadın Sağlığı ve 
Aile Danışmanlık Merkezi

SİNEMA
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Kültür Atlası

den olmuştur. İktidar, onu vergi borcu 
ile köşeye sıkıştırırken pek çok politi-
kacı ve yazar tarafından da adeta afo-
roz edilmişti. Tüm bunların sonucunda 
1952 yıllarında İsviçre’ye göç etmek 
zorunda kalmıştır.1977 yıllarına kadar 
İsviçre’nin Coirser-Sur-Vevey şehrinde 
yaşamış ve bu ülkede filmlerini yap-
maya da devam etmiştir.

Yıllar sonra 1972’de, ABD’ye Oscar 
ödülü almak için dönecek ama orada 
yaşamını idame ettirmeyerek yeniden 
İsviçre’ye dönecektir.

Yaşamı boyunca, kendinden yaşça kü-
çük dört kadınla evlilik yaptı. Ancak 
Chaplin’in en dikkat çekici ve acı aşk 
öyküsü hiç evlenmediği bir kadınla 
oldu. On sekiz yaşındayken, deli gibi 
aşık olduğu on beş yaşındaki dansçı 
Hetty Kelly, evlenme teklifini redde-
dince, Chaplin ona ‘Bir daha görüş-
mesek iyi olur’ dedi ve buna karşılık, 
genç kadının yanıtı da ‘Pekala’ oldu. 
Chaplin, yaklaşık on yıl sonra Hetty’nin 
gripten öldüğünü öğrenince de çok yı-
kıldı. Tüm bunlara rağmen, Şarlo haya-
tı boyunca belki de en çok yaptığı ev-
lilikler nedeniyle eleştirilmiştir. Zaman 
zaman Hitlere benzetildi, komünist 
olmakla da suçlandığı oldu. Ölümün-
den sonra, ABD ve İngiliz istihbaratları 
yaptıkları araştırmaların sonucunda, 
“Chaplin ya bu ülkede doğmadı ya da 
doğduğunda ismi tamamen farklıydı” 
diyeceklerdi.

Bugün ona dair tartışmasız tek ger-
çek, melon şapkası, dar frak ceketi, 
bol pantolonu, kocaman ayakkabıları, 
elinde bastonu, kısa bıyıkları ve bem-
beyaz sevimli yüzü ile Chaplin sinema 
tarihinde adını ölümsüzler listesine 
yazdırmış; sessizliği ile çığlık atan bu 
küçük dev adam biz sinema seyircile-
rinin gönlünde sarsılmaz bir taht kur-
muştur. 1977’nin Noel’inde İsviçre’de 
uykusunda hayatını kaybetti. 1 Mart 
1978’de, naaşı küçük bir İsviçreli grup 
tarafından fidye istenmek üzere kaçırıl-
maya kalkışıldıysa da, hırsızlar amaçla-
rına ulaşamadan yakalandı. Chaplin›in 

naaşı tam on bir hafta sonra Cenevre 
Gölü ‘ünde 1,8 metre suyun altından 
çıkartılıp tekrar mezarına defnedildi. 
Charlie Chaplin, The Great Dictator 
filminin o unutulmaz sahnesinde şöyle 
diyordu… 

“Üzgünüm.

Ama ben, imparator olmak istemiyo-
rum. Bu, benim işim değil. Kimseye, 
hükmetmek ya da boyun eğdirmek 
istemiyorum.

Elimden gelirse, herkese yardım et-
mek isterim: Yahudi olan, olmayan, 
zenci veya beyaz… Hepimiz karşımız-
dakine yardım etmek isteriz. İnsanların 
yapısı böyledir. Biz, birbirimizin mut-
luluğu için yaşamayı isteriz, kötülüğü 
için değil. Birbirimizden nefret etmek 
ve hor görmek istemeyiz. Bu dünya-
da, herkese yetecek yer var. Ve toprak 
hepimizin ihtiyacını karşılayacak ka-
dar bereketlidir. Hayatın bize çizdiği 
yol, özgürlük ve güzelliklerle dolu 
olabilir, ama biz bu yolu yitirdik. Hırs, 
insanların ruhunu zehirledi; dün-
yayı bir nefret çemberine aldı; 
hepimizi kaz adımlarıyla sefaletin 
ve kanın içine sürükledi. Hızımızı 
arttırdık ama bunun tutsağı olduk. 
Bolluk getiren makineleşme bizi yok-
sul kıldı. Edindiğimiz bilgiler, bizi alay-
cı yaptı; zekâmız ise katı ve acımasız. 
Çok fazla düşünüyoruz ama çok az 
hissediyoruz. Makineleşme-
den çok insanlığa muh-
tacız… Zekâdan çok 
iyilik ve anlayışa 
muhtacız…

Bu de-
ğer-

ler olmadan, hayat korkunç olur, her 
şeyimizi yitiririz. Uçaklar ve radyo biz-
leri birbirimize yakınlaştırdı. Bu buluş-
ların varoluş nedeni, doğaları gereği, 
insanın içindeki iyiliği ortaya çıkarmak, 
evrensel kardeşliği oluşturmak ve he-
pimizin birleşmesini sağlamaktır. Şu 
anda bile sesim dünyadaki milyon-
larca insana, acı çeken milyonlarca 
kadın, erkek ve küçük çocuğa, suçsuz 
insanları hapse atan, işkence eden bir 
sistemin kurbanlarına ulaşıyor.

Beni işitenlere şunu söylemek isti-
yorum : “Umutsuzluğa kapılmayın.” 
Üstümüze çöken bela, vahşi bir hırsın 
insanlığın gelişmesinden korkanların 
duyduğu acının bir sonucudur…”
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Araştırmacı, yazar, müzikolog ve çal-
gı kolleksiyoneri Ethem Ruhi Üngör, 
21 Şubat 1922 tarihinde İstanbul’da 
doğdu. Babası emniyet teşkilâtında 
görevli komiser Ahmed Halit Bey, an-
nesi ise Fatma Nuriye Hanım’dır. Kadı-
köy Osman Gazi İlkokulu’nu (1934) ve 
Kadıköy 3. Ortaokulu’nu bitirmesinin 
ardından (1936) 1941’de Haydarpaşa 
Lisesi’nden mezun oldu. 1945’te Üs-
küdar Mûsiki Cemiyeti’nde başladığı 
mûsiki eğitiminde, özellikle Emin On-
gan’dan faydalandı. Bu sırada Arme-
nak Kalfaoğlu’ndan aldığı kanun ders-
leriyle, kendini yetiştirdi. 1952 yılına 
kadar Üsküdar Mûsiki Cemiyeti’nde 
korist ve kanunî olarak görev yaptı. Bu 
arada 1949’da girdiği İstanbul Beledi-
ye Konservatuvarı’nı 1955’te tamam-
ladı. 1955-1968 yılları arasında kon-
servatuarlarda, müzik derneklerinde 
ve özel okullarda öğretmenlik yaptı.

Ethem Ruhi Üngör, kültürümüzün 
müzik zenginliğini aramak için; 1967-

1976 yılları arasında 20.796 kilometre 
kat ederek, tüm Türkiye›yi kapsayan 
bir çalgı inceleme gezisi yaptı ve bu 
gezinin ardından kendisini bütünüyle 
müzikolojik araştırmalara adadı.

 Müzik alanında, gerçekleştirdiği bu 
önemli çalışmaların sonucunda da, 
Ethem Ruhi Üngör, 101 Türk büyüğü 
arasında yer almaya hak kazanmış ve 
2008 yılında TBMM tarafından verilen 
Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görül-
müştür. Karagöz Musikisi adlı kitabına, 
UNIMA (Union Internationale de la 
Marionette) tarafından ödül verilmiştir 
(1997).

Etem Ruhi Üngör, 10 Ağustos 2009 
günü İstanbul’daki evinin önünde kalp 
krizi geçirerek 87 yaşında hayata göz-
lerini yumdu.

Evinde bulunan 700’den fazla çalgı-
dan oluşan koleksiyonun içersinde , 
Tamburi Cemil Bey’in tamburu, Şeyh 
Nasır Abdülbakî Dede’nin, Kazas-

TÜRK MÜZİĞİNİN 

PEŞİNDE 
BİR ÖMÜR

Semanur	DEMİRCİ
Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanlığı

ker Mustafa İzzet’in neyleri, Neyzen 
Tevfik’in hastanede alkol tedavisi 
gördüğü sırada diğer hastalar neyle-
rini kırınca, sağlam ve kırılmaz olsun 
diyerek, karyola demirinden yaptığı 
metal ney, Sultan Abdülaziz’in lavtası 
ve Anadolu ile yurtdışından topladığı 
pek çok nadide enstrüman bu kolek-
siyonun parçalarındandır. Üngör, bu 
koleksiyonunu hep Kadıköy’deki 100 
metrekarelik evinde bulundurmuştur. 
Koleksiyonunu bir müzede sergileme 
arzusunu gerçekleştiremeden de ha-
yata gözlerini kapamıştır. Müzik tarihi-
mizin bu önemli koleksiyonu şu anda 
kızı Zerrin Ergül ve ailesi tarafından 
korunmaktadır.

Dileğimiz, müzik kültürümüzün en 
önemli zenginliklerinden birisi olan 
bu çalgı koleksiyonunun kısa zaman 
içersinde milletimizin istifadesine su-
nulmasının sağlanmasıdır.

KÜLTÜR ATLASI
MÜZİK
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‘İster Kurtuba’da bir camii, ister Se-
merkant’ta büyük bir medrese, ister 
Magrib’de bir evliya mezarı, isterse 
Türkistan’da bir türbe olsun, hepsin-
den de aynı ışık parlamaktadır. Öyley-
se bu birliğin sırrı nedir?’

Titus BURCHARDT

Bu birliğin sırrı tabii ki, İslam ruhu ve 
felsefesidir. Bu yüzden, Hindistan’da, 
Endonezya’da da aynı ruhla karşılaşır-
sınız Anadolu’da da…

Selçuklu’ da bu derin kaynaktan bes-
lenmiş büyük bir medeniyet. Diğer İs-
lam sanatlarında olduğu gibi, Selçuklu 
Sanatının felsefi ve tematik arka pla-
nında da, İslam irfanının yeri çok bü-
yüktür. Acıdır ki, Selçuklu medeniyeti 
yeterince araştırılıp incelenmemiştir. 

Bir Oğuz boyu tarafından kurulan ve il-
ginçtir ki yine bir Oğuz isyanıyla yıkılan 
Selçuklular,  Anadolu’da hüküm sür-
dükleri 268 yıl boyunca, bir yandan fe-
tihler yaptılar bir yandan da Haçlılarla 
ve taht kavgalarıyla mücadele ettiler.  
Ancak böylesine karışık bir ortamda, 
dâhi büyük devlet olmanın gerektirdi-
ği yapılanmayı da gerçekleştirdiler.

Selçuklu sultanları da, diğer pek çok 
Müslüman hükümdar gibi arif, hâkim, 
âlim ve sanatkâr kimselerin koruyucu-
su ve destekleyicisi oldular.

 ‘Kapı’ motifinin bütün geleneklerde, 
önemli bir yeri vardır.  Selçuklu Sana-
tında ise bilhassa ‘Taçkapı’ çok önem-
lidir.  Selçuklu yapılarında, dış yüzeye 
bezeme yapılmadığından, bu beze-
mesiz yüzeyler muhteşem taçkapılara 
daha çarpıcı bir etki kazandırmıştır.

Seçuklu sanatının, diğer bir öne çıkan 
unsuru da geometrik desenlerdir. Bu 
motiflerin, İbn Arabi’nin Anadolu’ya 
gelişinden sonra artması ayrıca dikkat 
çekicidir. Çünkü İbn Arabi’nin varlık 
mertebelerini anlatırken, kullandı-
ğı şema, bir merkez daire etrafında 
onunla ve birbiriyle kesişerek halkala-
nan dairelerden meydana gelir. Alem-

deki sayısız yolculuklar, bu yolculuk-
larda varılan menziller gibi tasavvufi 
kavramlarla bağlanabilen kervansaray  
taçkapılarında, en yaygın yıldız sistemi 
olarak on iki kollu yıldız yapısının yer 
alması, on ikinin doğrudan doğruya 
kozmos sayısı kabul edildiği düşünü-
lecek olursa, ilgi çekicidir.

 Geometrik desenlerin öne çıkan bir 
özellik oluşu, gerçek anlamını kazan-
ması 13.yy Anadolusunda ve 14.yy 
Magribinde olmuştur. Taş üzerine iş-
lenmesi ise sadece Anadolu’ya hastır.

En seçkin eserleri Erzurum, Sivas, Kay-
seri ve Konya’da görülen Anadolu 
Selçuklu sanatının, bir “klasik sanat” 
düzeyine erip ermediği konusu sanat 
tarihi araştırmacıları tarafından hâlen 
tartışılır. Her ne olursa olsun, Selçuklu 
Sanatı’nın kendine özgü bir üslubu ol-
duğu ise bir gerçektir.

Anadolu topraklarını İslam’a açan Sel-
çuklular, kuruluşlarından tam bin yıl 
sonra bu sefer İstanbul’da Türk İslam 
Eserleri Müzesi’nden sesleniyor bize.

Selçuklu dünyası bu sergide; “Tarih-
çe-Selçuklular”, “Hanedan-İktidar 
Alametleri”, “İktidar-Siyasetname”, 
“Mimari-Kentler ve Yapılar”, “Sembo-
lizm-Mimari”, “Sembolizm- Düğüm-
ler ve Desenler”, “İnanç-Tasavvuf”, 
“Günlük Yaşam-İnsanlar”, “Günlük 
Yaşam-Konut”, “Ticaret-Kervansa-
raylar ve Yollar”, “Saray-Mimari”, 
“Saray-İhtişam”, “Saray-Eğlence”, 
“Saray-Aşk”, “Saray- Av ve Savaş” te-
maları altında ele alınmıs.

30 Eylül 2015 tarihine kadar açık ka-

BİN YIL SONRA 

SELÇUKLULAR 
YİNE ARAMIZDALAR!

KÜLTÜR ATLASI
SERGİ

lacak, Konya Selçuklu Belediyesi’nin 
sponsorluğunu üstlendiği, Selçuklular 
Sergisi 227 eserden oluşuyor 

http://www.selcuklularsergisi.com

Bu yazı hazırlanırken,  Mahmut Erol 
Kılıç’ın Sufi ve Sanat isimli eserinden 
istifade edilmiştir.
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Daha Güvenli 
Sürüşler

“İstanbul gibi metropol şehirlerde bisik-
lete binmek, o vızır vızır giden araçlara 
rağmen güvende kalmak zor iş”. Bisik-
let sürücülerinden en fazla duyduğunuz 
şikayet bu olsa gerek. Çünkü gerçekten 
her geçen gün artan araç trafiği ve yol-
ların yetmeyişi bisiklet sürmeyi seven 
hatta bunu bir spordan öteye tutkuyla 
yapan kişiler için oldukça zor. 

Belediyeler tarafından geliştirilen bi-
siklet yolları, levhalar, uyarılar hatta ve-
lodromlar maalesef bisiklet sürücüleri-
ni tatmin etmemekte, onları korumak 
için bir yere kadar yeterli olabilmekte-
dir. Bu sebeple bisikletiyle işe, alış-ve-
rişe, eğlence, gezi veya spora giden 
kişiler kendi güvenliklerini sağlamak 
ve en üst seviyede görünür olmak 
zorundadırlar ki istenmeyen sahneler 
yaşanmasın. Gerekli güvenlik önlem-
leri arasında, motorcular kadar büyük 
ve gelişmiş olmasa da bisikletçilerinde 
kask, dizlik ve eldiven takması kendi 
sağlıkları açısından olmazsa olmazlar-
dır. Bisiklet sürücüleri ne kadar görü-
nür ve fark edilir olursa trafikteki gü-
venlikleri o kadar fazla olacaktır. 

İşte bu noktada yine bir Kickstarter 
teknolojisi olan “LUMOS” tercih edi-
lebilir. LUMOS bir tür teknoloji ile giy-
dirilmiş bisikletçi kaskıdır. Bisiklet sürü-
cüleri için geliştirilmiş hafif, teknolojik, 
sağlam, dayanıklı, ergonomik ve kolay 
kullanıma sahiptir. LUMOS sadece ça-
kar ışık ve fosforlu bantlardan ibaret 
sade bir yapıdan çok, bisiklet sürüşü 
sırasında bir araba sürücüsü gibi, fren 
ve dönüş yapacağınızda arkanızda, 

önünüzde, sağ ve sol cephenizde bu-
lunan araç, yaya veya bisikletliye yük-
sek kapasiteli entegre LED ışıkları ile 
bildirimde bulunur. Böylece arkadan 
gelen araç sizi kolaylıkla fark eder, fren 
yapacağınızı, dönüş yapacağınızı veya 
düz yolda giderken nerede bulundu-
ğunuzu karanlıkta kolayca görür. 

LUMOS’ un kolay kullanım özelliği ile 
siz herhangi bir tuşa bile basmadan 
yalnızca fren yapmanız ile kaskınızı 
arkasında bulunan uluslararası dikkat 
anlamına gelen uyarı şekli LED lam-
balarına direkt bağlı olarak daha kuv-
vetliyanar ve sürücüleri uyarır. Böylece 
farklı bir düğmeye basmanıza gerek 
kalmadan güvenli sürüş keyfi sağlar. 
Dönüş yapacağınız zaman tıpkı bir 
otomobil sürücüsü gibi önceden bi-
sikletinize bağladığınız sinyal tuşları 
ile dönüş yapacağınız yönü sarı LED 
lambaları ile arkanızda bulunan ara-
ca bildirir. Böylece sürücünün tedbir 
almasını ve dikkat etmesini sağlaya-

bilirsiniz. LUMOS önden, sağ ve sol 
kısımdan gelebilecek araç, yaya ve 
bisikletliler içinde güvenlik önlemleri-
ni düşünerek, çakar beyaz ve şık LED 
lambalarıyla kaskınızın sizi korumasını 
sağlamaktadır. 

LUMOS, içinde bulunan entegre ve 
dahili bir pil ile birlikte çalışmaktadır. 
30 dakika şarj ile yaklaşık 1 hafta gibi 
bir kullanım imkanı sunar. Su geçirmez 
yapısı sayesinden zorlu hava şartların-
da da bisiklet sürme keyfinden uzak 
kalmazsınız. Kullanıcılarının kafa ölçü-
lerine göre 54-62cm ebatlarında üre-
timi yapılan bu ürün beyaz ve siyah 
renk seçeneği de sunmaktadır. Bisiklet 
tutkunlarına duyurulur…

Daha fazla bilgi için aşağıdaki siteyi 
inceleyebilirsiniz:

https://www.kickstarter.com/proje-
cts/819484536/lumos-a-next-genera-
tion-bicycle-helmet?ref=category

Teknoloji Odası

Mahmut	Emin	SANDALCIOĞLU	
Halkla İlişikler Müdürlüğü

Teknolojiye 
Kalemle 
Dokunun
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Günümüz teknolojisi artık dokunmatik 
ekranlar üzerinden ilerlediği ve geliş-
tiği için mühendislerden, iş adamları-
na, akıllı telefon kullanan milyonlarca 
insandan, karikatüristlere kadar herkes 
dokunmatik ekranlar ile karşı karşıya-
dır. Sürekli olarak elimizde bulunan 
veya birilerinin işi olan dokunmatik 
ekranlar Kickstarter üyelerinin aklına 
farklı bir fikir getirmiş.

SCRIBA!.. Biz türkler için ismini söyler-
ken kalemden bahsediyormuş gibi bir 
algı oluşturmasa da aslında SCRİBA 
İtalyancada Kâtip anlamına gelmek-
tedir. Bu da bize aslında bu ürünün 
hangi maksat ile üretildiğinin ipucunu 
veriyor. Dokunmatik ekranlar önünde 
saatlerini hatta günlerini geçiren mü-
hendis, mimar, karikatürist ve grafiker-
ler için özellikle üretilmiş sytlus kalem 
modellerinden biri olan SCRIBA tam 
anlamıyla bir dokunmatik ekran kale-
midir. Fakat SCRIBA’ ya basit bir kalem 
demek bu özel teknolojiye haksızlık 
olur. Çünkü SCRIBA kullanıcının, par-
mağıyla dokunarak bile yapamadığı 
hassaslıkta çizimler yapmaya izin ve-
ren, son derece ergonomik, sağlam, 
kullanışlı ve özel düşünülmüş bir ürün-
dür.

Her türlü dokunuşa (ince, hafif, kalın) 
yanıt veren bu özel kalem, esnek göv-
desiyle diğerlerinden farklı bir yere 
sahiptir. Ayrıca üzerinde bulunan ba-
sınç veya hassasiyet ayarlama noktası 
sayesinde inceden kalına doğru çok 
farklı çizimler yapmaya imkan sunmak-
tadır. Kendi parmaklarımızla yapama-
yacağımız bu özel hareketleri SCRIBA 
kolaylıkla başarabilir. 6 ay batarya 
bekleme ömrü ve fiili 35 gün kullanım 
süresi sağlayan ürün, farklı konsollarda 

yazılım geliştirme kolaylığı ile hizmet 
verebiliyor. Hiç kuşkusuz profesyonel 
bir tasarımcının ellerinde çok daha ha-
rika işlere imza atabilecektir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki siteleri 
inceleyebilirsiniz:

https://www.kickstarter.com/projects/
davidhcraig/scriba-a-new-stylus-de-
signed-for-comfort-and-contr?ref=ca-
tegory

ht tp : / /www.core77.com/pro je -
cts/39019/Scriba

http://www.donanimhaber.com/
cep-tel-aksesuarlari/haberleri/Kon-
for-ve-kontrol- icin-hazir lanan-i l-
ginc-stylus-kalem-Scriba.htm

Bilim ve Teknoloji

Teknolojiye 
Kalemle 
Dokunun
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Bebeği 
Elektromanyetik Kirlilikten 

Korumak 
Mümkün Mü?

Bir bayan anne olacağını öğrendiğin-
de, hayatında pek çok değişiklik yap-
maya başlar. Misal; sigara kullanıyorsa 
bırakır, sağlıklı besinler tüketmeye 
özen gösterip daha dengeli beslenir, 
kendini yormamaya ve daha çok din-
lenmeye çalışır, temizlik koşullarına 
daha çok dikkat eder, vs.

Bunların tümü dünyaya yeni gelecek 
minik bebeğin sağlıklı olması içindir; 
elden geldiği kadarı ile zararlı olandan 
kaçınmak, sıhhatli olana yönelmek ça-
basıdır özünde. Ancak günlük hayatı-
mızın neredeyse tüm zerrelerine kadar 
sirayet eden, kaçsak da kurtulamaya-
cağımız, boyumuzu aşan ve etkileri 
uzmanlar tarafından sıklıkla tartışılan 
bir unsur var: elektromanyetik kirlilik.

İnsan oğlu yaratılış gereği 5 duyu or-
ganı ile hissettiği şeyleri daha kolay 
kavrar, varlığını daha çabuk kabullenir. 
Lakin elektromanyetik kirlilik 5 duyu 
organımız ile algılayabildiğimiz bir şey 
değil. Gün içinde karşısında saatlerce 
çalıştığımız bilgisayar, evden çıkarken 
yanımıza almayı unuttuğumuzda büyük 
sıkıntı yaşadığımızı hissettiğimiz cep 
telefonu, kafamızı dağıtmak için açtığı-
mız televizyon, oyun oynayıp internete 
girdiğimiz tablet, sürekli çalışan buz-
dolabı, saçımızı kurutan saç kurutma 
makinesi, yanından gelip geçtiğimiz 
ama aslında fark etmediğimiz baz istas-

yonları, yüksek gerilim hatları, tüm çev-
remizi ağ gibi saran kablosuz internet 
hatları, akla hayale gelmeyecek türdeki 
sinyaller,… Varlıklarını görmediğimiz 
ama yokluklarında hayatımızın zehir ol-
duğu manyetik dalgalar…

Uzmanlar yıllardır elektromanyetik 
alanları ve insan sağlığına etkilerini 
tartışıyorlar. Hatta kamu oyu tepkisini 
azaltmak için yanından geçerken ru-
humuzun dahi duymayacağı baz istas-
yonu tasarımları yapılıyor dünyada. 

Dedim ya uzmanlar tartışıyor diye, 
böyle bir tartışma ortamına benim de 
katılma fırsatım oldu. Mart ayı içerisin-

Beyza	AYDIN	BAŞER
Deniz Hizmetleri Müdürlüğü

de, kurumsal mail adresimde Marma-
ra Belediyeler Birliği’nin düzenlemiş 
olduğu “Elektromanyetik Alan Kirliliği 
ve Toplum Sağlığına Etkileri” isimli 
programın duyurusunu gördüm. Mev-
zu dikkatimi çekti ve programa katıldı. 
Programda konuşmacı olarak yer alan 
Boğaziçi Üniversitesi öğretim Üyesi 
Selim ŞEKER Hoca’nın ve Sakarya Üni-
versitesi öğretim üyelerinden Osman 
ÇEREZCİ Hoca’nın elektromanyetik 
alan ve etkileri ile ilgili aktarmış oldu-
ğu bilgiler ufkumu açtı. Ama az sonra 
aşağıda yer vereceğim ve aydınlan-
mada Nirvana’ya ulaştığım hususun ilk 
ip uçlarını, dinleyici sorularının alındığı 

Bilim
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bölümde bulmaya başladım. Dinleyi-
ciler arasında yer alan bir bayan söz 
alarak şu soruyu yöneltti: “Hamile 
bayanların anne karnındaki bebekle-
ri elektromanyetik kirlilikten korumak 
için kullanabilecekleri bir takım ürünler 
olduğunu duydum. Siz konuyla ilgili 
olarak ne düşünüyorsunuz?”

O an için bebek bekleyen biri olma-
mama rağmen, bir bayan olarak alı-
cılarım açıldı haliyle, hocaların görüş-
lerini merak ediyordum. Soru Selim 
ŞEKER Hoca’ya yöneltilmişti. Selim 
Hoca’nın yanıtı, bu tür ürünleri teda-
rik edebilme şansınız varsa kullanın 
yönünde oldu. Bu cümle aklımın bir 
köşesinde kendine sağlam bir yer 
edindi. Aradan çok zaman geçmedi ki 
aslında böyle bir ürünü seri bir şekilde 
arayıp bulmam gerektiğini öğrendim. 

İnternet veli nimetimiz… Başladım 
araştırmaya… Farklı sitelerde bir ta-
kım ürünlere rastladım. Bunlar daha 
çok çamaşır ve battaniye şeklinde 
ürünlerdi. Yalnız ürünlerde öncelikli 
olarak vurgulanan husus, ürünün pa-
muklu dokuda olduğu ve antibakteri-
yel koruma özelliğinin bulunduğuydu. 
Ama benim aradığım temel özellik bu 
değildi; alan diyorduk neticede, elekt-
romanyetik ortam diyorduk… Hiç biri 
içime sinmedi. Ta ki İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Mühendislik Fakül-
tesi mezunu Murat Özkanlı’nın nano-
teknoloji ürünü bir kumaş kullanarak, 
gümüş metallerinden oluşan bir kor-
se tasarladığını okuyuncaya kadar… 
Ulusal satış yapan bir gazeteyle yap-
mış olduğu röportajı okuyup, ürünü 
üniversitelerde test ettirip patentini 
aldığını da öğrenince içime daha çok 
sindi. Hoşuma giden bir diğer husus, 
Murat Bey’e yöneltilen “bu bir icat 
mı?” sorusuna “Aslında icat olan bu 
kumaş. Ben o kumaşı faydalı bir ürün 
yaptım” yönündeki mütevazi cevabı… 
Sonrasında biraz daha araştırdım, si-
tesine ulaştım (site şu an aktif değil, 
yeniden tasarım aşamasında imiş), 

kendisi ile mail yoluyla haberleştim, 
aklımdaki soruları yönelttim. Sağ ol-
sun yanıtladı da… Akabinde ürünü te-
min ettim. Korse dediysem, Orta Çağ 
Avrupası’ndaki kadınların daha ince 
görünmek için kullandıkları ve içinde 
işkence çektikleri bir tasarım gelmesin 
akıllara… Kullanımı son derece rahat, 
varlığı hissedilmiyor bile…

Akla şu nokta gelebilir, bu korsenin 
bebeği koruduğunu nereden anlaya-
cağım? Kendi kendime ben de sordum 
bu soruyu ve şöyle düşündüm: kullan-
manın zararı yok, inşallah faydası olur.
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Son günlerde, arka arkaya uzaydan 
haberler almaya başladık. NASA’nın 
uzay aracı New Horizons, gizemli ge-
zegen olarak bilinen Pluton’a dair yeni 
fotoğraflar yayımladı. Derken, geçtiği-
miz yıllarda bilim adamlarının gezegen 
sınıfından çıkardıkları Pluton’un yüze-
yindeki kalp şekli, günlerce haberlere 
konu oldu ve pek çoğumuzun kafasını 
da iyice karıştırdı. Rosetta Uzay Aracı, 
67P Kuyrukluyıldızı’nı takip etmeye, 
her geçen gün yeni fotoğraflar gön-
dermeye devam ediyor. 2004 sene-
sinde uzaya fırlatılan Rosetta, ancak 
geçtiğimiz yıl kuyruklu yıldızın yörün-

gesine inebilmişti.

Uzay araştırmalarını, şu anda belli başlı 
birkaç ülke gerçekleştiriyor. Ülkemiz-
de ise uzun zamandır, uzayla ilgili elle 
tutulur bir çalışma yapılmıyor. Hâlbuki 
geçmişe baktığımızda, Müslüman âlim-
lerin uzay, evren ve zaman konusunda 
çalıştıklarını ve bu konuda pek çok eser 
meydana getirildiğini görüyoruz.

İşte, 1500’lü yıllarda Galata’da İstan-
bul Rasathanesi’ni kuran Takuyiddin 
Raşid Efendi’de gökbilimin bilinme-
yen üstatlarından birisi. Takiyüddin 
Raşid ve arkadaşları İstanbul Rasatha-
nesi’nde son derece hassas gözlem 
katalogları hazırlayıp, bazı gökcisimle-
rinin de fiziksel ölçümlerini yapmışlar. 
Ancak 1577 senesinde görülen kuy-

rukluyıldız ve hemen akabinde ortaya 
çıkan veba salgını sebep gösterilerek, 
bu değerli rasathane yıktırılmış. Bu 
olayın ardından da Takuyiddin Efendi, 
hayata küsüp evine kapanmış. 

İsmini kıymeti bilinmemiş, bu bilim 
adamımızdan alan, TAKİYÜDDİN AST-
RONOMİ TOPLULUĞU, yakın zaman-
da kurulmuş bir oluşum. Sosyal med-
yada da faaliyet gösteren bu grubu 
takip etmek fayda var.

Uzay çalışmalarıyla ilgili en son haber-
lere, web sitesinde yer veren topluluk 
gözlemler de yapıyor.

http://takiyuddin.org/

https://twitter.com/takat_takat

Takiyüddin 
Efendi’yi 

Tanır mısınız?

Web Günlüğü
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Uzay 
Ne Kadar 

Büyüktür?

İngilizce 
Öğrenmek 
Artık 
Çok Kolay!

Derler ki, insan beyni ne kadar düşü-
nürse düşünsün; uzayın büyüklüğü-
nü bir türlü kavrayamaz ve ölçemez. 
İnsan zihninin kıyaslayabileceği, 
kavrayabileceği bir ölçekte değildir 
çünkü uzayın büyüklüğü. İşte ‘bbc.
com’ bu büyüklüğü biraz olsun, 
gözümüzde canlandırabilmek için 
infografik bir çalışma hazırlamış. Bu 
çalışmada, enter tuşuna bastığınız-
da bir roket dünyadan uzaya doğru 
hareket ediyor. Ve gerçek hayatta, 
uzay aracının yaşadığı süreçleri bir 
bir göstermeye çalışıyor. Bu prog-
ram sayesinde sizde oturduğunuz 
yerden, roket hareket ettikçe güneş 
sisteminde seyahat ediyor ve geze-
nimizin çevresini keşfediyorsunuz.

http://goo.gl/A2VUOC

Ücretsiz eğitim ile alakalı çalışma-
ların sayısı, gün geçtikçe artıyor

Daha önceki sayılarımızda, bu 
tarzda çalışmalardan birkaç ör-
neği, sizlerle de paylaşmıştık, 
hatırlarsınız. Duolingo, voscere-
en vb.

Bu sayımızda da, video ağırlıklı 
bir eğitim veren, engVid’i sizlere 
tanıtıyoruz. Beginner, interme-
diate ve advanced seviyeleri 
bulunan engVid’de vocabulary, 
pronunciation, gramer gibi baş-
lıklar da yer alıyor. Sitede ayrıca 
konuları pekiştirmeye sağla-
yacak, testler de mevcut. Öğ-
retmenlerin eğlenceli tarzları, 
bu sitenin en farklı yanı. Zaten 
siteyle ilgili yorumlarda en çok 
da öğretmenlerden beğeniyle 
bahsediliyor.

www.engvid.com
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Aramızdan AyrılanlarDüşün Cevap Ver

VEFAT
Çalışma arkadaşlarımızdan Giderler Müdürlüğü’nde görevli Ay-
şegül Şule ÖZDEMİR, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli Hayati 
GÖKCAN, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’nden Ahmet Naz-
mi ER Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü’nde görevli İsmail 
AVŞAR, Anadolu Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü’nde görevli Aziz 
Özcan, İmar Müdürlüğü’nde görevli Zekeriya DEMİRTAŞ ile Kültür 
Varlıkları Daire Başkanlığı’nda görevli Ömer YAMAÇ Hakk’ın rahme-
tine kavuşmuşlardır.

Büyükşehir Ailesi olarak; Ayşegül Şule Özdemir, Hayati GÖKCAN, 
Ahmet Nazmi ER, İsmail AVŞAR, Aziz ÖZCAN, Zekeriya DEMİRTAŞ 
ve Ömer YAMAÇ’a Allahtan rahmet, aile ve çalışma arkadaşlarına 

da sabırlar dileriz.

EMEKLI

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

1- 41. sayımızda hangi isimlerle röportaj 
yapmıştık?

2- 15 yaşında iken Mladi Müslimani (Müs-
lüman Gençler Kulübü) adında bir ku-
lüp kurdu. 1983 yılında yazdığı İslam 
Manifestosu isimli kitabı nedeniyle 
yıllarca hapiste yattı. 20.yy’ın önemli 
düşünürleri  Mevdudi, Muhammed 
İkbal, Hasan El Benna ve Seyyid Ku-
tub’dan etkilendi. Kimdir bu ünlü Boş-
nak lider?

3- “Merdümgiriz” ne demektir?

4- Annesi ressam, babası ise heykeltıraş-
tır.  Ailesinin sanatçı olması yönünde-
ki ısrarlarına rağmen o futbolu seçti. 
2015-2016 sezonunda Fenerbahçe’ye 
transfer oldu. Kimdir bu dünyaca ünlü 
Hollandalı futbolcu?

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

41. sayımızdaki ‘Düşün 
Cevap Ver’ bölümünün 
doğru cevapları;

1- KÜLTÜR AŞ,  1989 senesinde kurulmuştur.

2-  Bu sene 18. İSMEK Genel Sergisi 
gerçekleşmiştir.

3- Mehmet Kazan, Necdet Aksoy, Alpcan Çelik,

4- Kayahan

41. sayımızdaki ‘Düşün Cevap 
Ver’ bölümümüze katılarak 
hediye kazanan talihlilerimiz;

A. Arzu TUNÇEL-İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Kamil AKPINAR- İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İsa Ferhat Alemdar- Gelirler Müdürlüğü

Bahattin TOPTAŞ- İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü

Nermin Yıldız- Bilgi İşlem Müdürlüğü

Şahin AVCI Zabıta Daire Başkanlığı
Faruk ÖZTÜRK Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müd
Sunay ÖZDEN İş Sağlığı ve Güvenliği Müd.
Osman ŞİMŞEK Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
Ahmet Hulusi AÇIKGÖZ Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Ahmet İNAN Zabıta Daire Başkanlığı
Hasan İNCE Zabıta Daire Başkanlığı
İsmail Alper KÖSE Zabıta Daire Başkanlığı
Hasan OĞAN İş Sağlığı ve Güvenliği Müd.
Vildan CANSIZ Zabıta Daire Başkanlığı
Ömer ŞENGÜL Sağlık ve Hıfzıssıhha Müd.
Ahmet BAHÇECİ Zabıta Daire Başkanlığı
Güven BEBEK Zabıta Daire Başkanlığı
Servet DAŞDEMİR Zabıta Daire Başkanlığı
Gıyasettin KEÇELİ Zabıta Daire Başkanlığı
Sema ALTUNIŞIK Zabıta Daire Başkanlığı
Hikmal ÖZGÜR Zabıta Daire Başkanlığı
Dilaver DURSUN Zabıta Daire Başkanlığı
Sevim HIRMAT Zabıta Daire Başkanlığı
Mehmet Veysi TUNCAN Zabıta Daire Başkanlığı
Recep ÜSTÜNER Zabıta Daire Başkanlığı
Nihat BATUR Makine İkmal Müdürlüğü
İsmail EKİNCİ Zabıta Daire Başkanlığı
Kenan SARAK Zabıta Daire Başkanlığı
Yücel KURUCAN Zabıta Daire Başkanlığı
Atanur ÇOBAN Zabıta Daire Başkanlığı
İbrahim ÖZOĞUL Zabıta Daire Başkanlığı
Yusuf ÇİÇEK Zabıta Daire Başkanlığı
Ekrem ÇELEBİ Zabıta Daire Başkanlığı
Semiha ALAN Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü
Nuri ALTUN Zabıta Daire Başkanlığı
Yücel ESENOĞLU Zabıta Daire Başkanlığı
Hacı ORUÇ Zabıta Daire Başkanlığı
Nazım ARI Zabıta Daire Başkanlığı
Münir KUTLUĞ Şehir Tiyatroları Müdürlüğü
Kadriye TUNALI Zabıta Daire Başkanlığı
Selahattin ŞENAY Zabıta Daire Başkanlığı
Ali DENK Yapı İşleri Müdürlüğü

Emekli olmuşlardır. Büyükşehir Ailesi olarak, emeklilerimize bundan sonraki 
hayatlarında sağlık ve huzur dolu günler dileriz.
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