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Beyaz Masa’ya başvuru kanalları giderek artmakta ve
çözüme ulaşmak kolaylaşmaktadır.

Beyaz Masa’ya Başvuru Yolları
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Yeniden merhabalar;
Günler geldi; günler geçti ve işte yine sizlerin karşınızdayız.  Bu sayımızda da yine, sizlerin 

beğeninizi kazanacağını umduğumuz röportaj ve yazılar hazırladık.

Bültenimizin bu sayısında iki yöneticimizle röportaj gerçekleştirdik.  Kaynak Geliştirme ve 

İştirakler Daire Başkanı Cemal Özdemir, bizlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak 

şirketlerinin geçmişten günümüze uzanan seyrini anlattı. Halkla İlişkiler Müdürü Üzeyir 

Çakır ile de Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün çalışmaları üzerine konuştuk. 

Bir günün hikayesi bölümümüzde ise, Yeni Kozlu Mezarlığı’nda görevli 

arkadaşlarımızla hasbıhal ettik. Bizim de gerçekten çok istifade ettiğimiz bu 

sohbeti, ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Yeni kuşak hikayecilerimizden Mukadder Gemici’nin kıymeti bilinmemiş bir şairi, 

Ziya Osman Saba’yı anlattığı yazısı da bu sayımızda yer alıyor. Tarihi romanlarından 

tanıdığımız İsmail Bilgin ise pek bilinmeyen tarihi bir şahsiyeti; Saltuklular zamanında 

hükümdarlık yapmış bir kadın sultanı, Mama Hatun’u bizim için yazdı. 

Emire Mine Emirzade ise İstanbul ve Aşk isimli denemesiyle bültenimize katıldı.

Daha güzel sayılarda buluşmak dileğiyle…

“günler gelip

kuşlar gibi uçmaktalar”
Aziz Mahmud Hüdai

geçmekteler
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Röportaj

“1994 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı, Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu yerel 
yönetim hizmet anlayışı şirketlerimizi de şaha 
kaldırmıştır. O dönemler bu şirketlerin 
faaliyetleri ile yakından alakalı olan, faaliyet 
yerlerinde bu şirketleri sık sık ziyaret eden 
Başbakanımız, içinde taşıdığı hizmet aşkını 
tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanları gibi 
şirketlerimizde görev yapan personele de 
aşılamıştır.”

Türkiye’ de yerel yönetimler, 80’li yıllarda hem ihtiyaçlar hem 

de dünyayı saran, neo-liberal ekonominin etkileriyle alternatif 

yöntem arayışlarına geçtiler. Bu yöntemlerden birisi de kısaca 

BİT olarak adlandırılan, Belediye İktisadi Teşebbüsleridir. Dünya-

da genellikle kamu ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğu merkezi 

yönetimler tarafından karşılanır. Ancak, İstanbul gibi bazı büyük 

şehirlerde ise kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi anlamında 

yerel yönetimler daha çok ön plana çıkar. Bu tarzda çalışmak, 

her ne kadar daha fazla sorumluluk ve ağır görevler almayı ger-

ektirse de; bu şekilde yapılanmış yerel yönetimler çok daha aktif 

bir şekilde çalışırlar.

Bu sayımızda, bizde İBB’nin aktif bir birimine Kaynak Geliştirme 

ve İştirakler Daire Başkanlığı’na yer vermek istedik. Ve konuyla 

ilgili olarak en yetkili ağızdan Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire 

Başkanı Cemal Özdemir’den bilgiler aldık.

İştirakler, yerel yönetimlerin finans kaynakları 
arasında önemli bir yer tutuyor. İştiraklerin İBB 
için anlamı ve önemi nedir?

İştirak şirketlerinin rakamsal olarak İstanbul Büyükşehir Belediye-

si ve İstanbul için ne anlam ifade ettiğini açıklamadan önce, bu 

kuruluşların yerel yönetim ve şehircilikte nasıl bir sosyokültürel 

değer taşıdığını açıklamak isterim. Kuruluş tarihleri çoğunlukla 

1980’li yılların başına rastlayan bu şirketlerimizin, varoluş sorum-

luluklarını 1994 yılındaki belediyecilik devriminden sonra ortaya 

koyabildiklerini görüyoruz.  Ürün ve hizmet sektörlerinde çok        

geniş bir alanda faaliyet gösteren bu şirketlerimiz, profesyonel 

yönetim ile bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihti-

yaç duyduğu ürün ve hizmetleri sunarken, bir yandan da sek-

törel bazda fiyat ve kalitenin tüketiciden yana bir seyir izlemesini 

sağlamıştır. Şirketlerimizin yakalamış olduğu ürün çeşitliliği ve 

kalite standartı ile rekabet edebilmek  için özel sektör çalışmaları 

da ivme kazanmıştır. Elbette bu şirketlerimiz,  sadece İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı birimlerine hizmet vermemekte-

dir. Zira İBB Kamu İhale Kanunu uyarınca hizmet alımları yap-

maktadır.  Eşit rekabet koşulları içerisinde içinde Belediye İktisadi 

Teşekkülleri’nin de olduğu ilgili hizmeti üreten her kuruluş bu 

hizmetleri yerine getirmeye talip olmaktadır. Fakat bazı alanlar-

daki hizmet üstünlüğü şirketlerimizi teknik anlamda avantajlı du-

ruma getirmektedir. Dünyaya da açılan, ihracat yapan şirketler-

imiz dünyada da kabul görmüş durumdadır. Bizler İBB ve iştirak 

şirketlerini bir bünyenin organları olarak görüyoruz. Her biri çok 

mühim görevleri yerine getirmektedir. Sosyal belediyecilik an-

layışına can veren bu şirketler, bir yönüyle de kentin olanakların-

dan eşit düzeyde faydalanma fırsatı sunuyor şehir insanına.

2013 Yıl sonu itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak 

Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesindeki şirketlerin 

toplam sermayesi;  2  milyar 930, toplam geliri; 8 milyar 934  

milyon 36 bin TL dir. Bu yönüyle de İştirakler Daire Başkanlığımız  

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biridir. 

Güzeli Dileyen 
Herkesin Yolu 
Açık Olsun

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı 
Cemal Özdemir
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Daire Başkanlığınızın görevlerinden ve sorum-
luluk alanından biraz bahseder misiniz?

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi’nin sermayesine iştirak ettiği şirketler üzerinde pay 

sahipliğinden doğan yasal haklarının korunmasını; iştiraklerin 

ekonomi ve verimlilik esaslarına göre idaresi, planlaması, pro-

gramlanması ve işletilmesini sağlar.  Daha özet bir ifade ile Daire 

Başkanlığımız, şirketlerimizin işleyişini koordine eden ve ortak bir 

yönetim disiplinin uygulanmasını denetleyen üst bir yapıtıdır.

Ulaşım, inşaat/yapı,  hizmet, enerji, teknoloji, iletişim, çevre, 

kültür/sanat, sağlık  ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren ve to-

plam 24 bin 371 personelin istihdam edildiği 25 şirketin üst dene-

timleri koordinatörlüklerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu dene-

timler; idari, mali, insan kaynakları, kurumsal iletişim ve hukuk ana 

başlıkları altında gerçekleşmektedir. Denetim ve koordinasyonun 

yanı sıra bazı  çalışmaların birlikte organize edilmesi neticesinde 

ortak bir dil oluşmasına da katkı sağlamaktayız. Bunun bizi ku-

rumsal kimlik inşasında daha güçlü kıldığına inanıyoruz. Malum 

büyük bir yapının parçası olduğunu bilmek hem kurum içi hem 

de kurum dışı algıda önemli bir etkiye sahiptir.

İBB İştiraklerinin birçoğu artık kendi başına bir 
marka oldu. Bu başarıyı neye bağlamak lazım?

1994 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Baş-

bakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu 

yerel yönetim hizmet anlayışı şirketlerimizi de şaha kaldırmıştır. 

O dönemler bu şirketlerin faaliyetleri ile yakından alakalı olan, 

faaliyet yerlerinde bu şirketleri sık sık ziyaret eden Başbakanımız, 

içinde taşıdığı hizmet aşkını tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanları 

gibi şirketlerimizde görev yapan personele de aşılamıştır. Gelişim 

öykülerine baktığımız zaman İştirak Şirketlerimizce ortaya ko-

yulan gelişim mucizesi Türkiye’nin gelişim mucizesi ile denklik 

gösteriyor. 20 yıl önce aşılanan bu hizmet bilinci, Başkanımız 

Sayın Kadir Topbaş tarafından da muhafaza edilerek devasa pro-

jelerin hayat bulması için bu işte elini taşın altına koyan  herkese 

güç vermiştir. İstanbul’da iki dönem kesintisiz bu görevi yürüten  

İstanbul sevdalısı Başkanımız Kadir Topbaş’ın bu heyecanı ve 

uzman yaklaşımı Başbakanımızın yıllar önce yaktığı meşaleyi 

bugünlere taşımıştır. Başkanımız  ayrıca şirketlerimize özel sek-

tör mantığı ile serbest çalışma imkanı sağlamaktadır.

Bugün gelinen noktada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi perso-

nel, bütçe, teknolojik altyapı gibi daha pek çok açıdan Türkiye 

de liderdir. Bütçe ve demografik olarak birçok ülkeden daha 

büyük olan İBB, Dünyada sayılı belediyeler arasında yer almak-

tadır. Böylesi devasa bir yapının alışıldık belediyecilik ilkeleri ile 

yürütülmesi mümkün değil. Zira bu şehrin ihtiyaçları sürekli 

olarak artıyor ve yenileniyor. Ülkemizdeki hızlı gelişme süreci in-

sanlarımızın beklentilerini sürekli yükseltiyor. Bizler bu durumdan 

şikayetçi değiliz elbette. Bilakis bu bizim dinamizmimizi artırıyor. 

Proje ve yenilikler üretme noktasında hareket kabiliyeti yüksek 

olan şirketlerimiz bu anlamda çok mühim bir sorumluluğu yer-

ine getiriyor.Bütün bu 20 yıllık süreç içerisinde iyi niyet, güçlü 

insan kaynağı ve uzak görüşlü yöneticilerimizin çabaları sonucu 

her bir şirketimiz önemli marka haline geldi. 1994 öncesi müflis 

halde olan şirketlerimiz bile bugün dev bütçeli ve Türkiye’nin en 

büyük kuruluşları haline geldi.

Şirketlerimizin bu başarısının altında yatan en önemli faktörle-

rden birisi; hiç kuşkusuz ticari kâr elde etmeyi değil, şehir hayatı 

kalitesini yükseltmeyi ana hedef olarak belirlemiş olmalarıdır. 

Sürdürülebilir,yenilikçi ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip şir-

ketlerimiz başarılarını ve deneyimlerini  sadece Türkiye’de değil 

dünyadaki diğer belediyeler ve uluslararası kuruluşlarla da pay-

laşmakta  sektörleriyle ilgili önemli roller üstlenmektedirler.

Sizlerin de ifade ettiği gibi iştiraklerimizin çoğu belirli bir kalite 

ve başarı seviyesini yakalamış durumda olup sektörlerinde söz 

sahibi ve öncü durumdadırlar. Bu başarının yakalanmasında-

ki en önemli faktör; İstanbulluları şirketlerimizin müşterisi değil 

emanetin sahipleri olduğu fikri temelinde yönetim anlayışımızın 

şekillenmesidir. Biz kendimizi böyle konumlandırıyor ve hareket 

ediyoruz.  Bu fikri temel yanında, sahip olduğumuz dinamik yapı 
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ile tüm faaliyetlerimizdeki etkinlik ve verimlilik odaklı yaklaşımda 

diğer bir etkendir. Ayrıca 3 şeye sahip çıkıyor olmamızda, sayabi-

leceğimiz bir başka etkendir. Birinci olarak, insan kaynağına yani 

çalışanımıza sahip çıkıyoruz. Tüm çalışanlarımızı ekibin değerli 

ve aktif birer üyesi olarak kabul ediyor ve önemsiyoruz. Tabi bu-

rada sahip olduğumuz personel kadrosunun eğitimli ve uzman 

olması en temel dayanak noktamız. Bunun yanına çalışandan 

memnuniyet kadar çalışan memnuniyeti de eklenince; faali-

yetlerde dinamizm ve yüksek performans elde edilmesi kolay-

laşıyor. İkinci olarak, maddi kaynağa yani paraya sahip çıkıyoruz. 

Nihayetinde, kaynaklarımız kıt ve kıymetlidir. Böyle olunca parayı 

doğru kullanmak ve israftan kaçınmak bireysel sorumluluk ol-

manın yanında kurumsal bir zorunluluğa da dönüşüyor. Bu 

sebeple maddi kaynaklarımızı her kuruşuna kadar faydalı ve 

hizmete dönük kullanma gayretindeyiz. Sahip çıktığımız son hu-

sus ise işimizdir. Bunu da doğru işi, doğru bir şekilde yapmak 

şeklinde açıklayabiliriz.

Gelecek için planladığınız yeni projeler yeni 
çalışmalar nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler 

Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda olan, 25 iştirak şirketi-

nin, mali, insan kaynakları, hukuk ve ticari verilerinin hızlı ve etkin 

olarak temini ve konsolidesini sağlayan, İstanbul için ekonomik 

değer üretiminde artış sağlayan Bilgi Odaklı Yönetişim Sistemi 

İVAS Projesi’ni hayata geçiriyoruz. İstanbul’un sektörel ve ku-

rumsal ölçekte bilgi teknolojileri ile desteklenmesiyle daha yük-

sek katma değer üreten bir yapıya dönüştürülmesini sağlayarak 

rekabetçilik düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Tecrübeli yöneticilerimizden birisisiniz; çalış-
ma hayatında en çok nelere önem verirsiniz?

Tüm çalışma hayatım ve kişisel ilişkilerimde doğruluk ve cesaret 

öncelikli değerlerim oldu. Bu iki meziyetin kıymetli şeyleri ortaya 

koyabilme noktasında, bizlere yol gösterdiğine ve bizleri başka-

larından farklı kıldığına inanıyorum. Modern dünyanın, etik ku-

rallar olarak yansıttığı fakat bizlerin yüzyıllarca önceden bugüne 

taşıdığı ilkeler, benim de varlık ile olan ilişkimde belirleyici un-

surdur. En azından, beşeri gayretimle bu doğrultuda davranma-

ya özen gösteriyorum. Elbette bizler kişilerin geçici, kurumların 

kalıcı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple, ne denli sorumluluk ist-

eyen bir vazifemiz olduğunu biliyoruz ve duamız Allah’ın bunu 

unutmamıza müsaade etmemesi yönünde. Kurumsal bir ilke 

olarak; tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu 

kurum ve kuruluş, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi par-

tilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede 

yer almak ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine 

getirmek bizim yönetim stratejimiz ve doğruluğunu inandığımız 

bir düsturdur. Son olarak sizden genç çalışma arkadaşlarımız için 

çalışma hayatını kolaylaştıracak ipuçları ve tavsiyeler rica etsek…

Biz her açıdan zengin bir mirasa sahip ve misyonu olan bir şeh-

rin yani İstanbulumuzun yönetiminde görev yapıyoruz. Bu şehir 

öyle bir şehir ki tüm dünya tek bir devlet olsa, başkent olmaya 

en layık yerdir burası. Olaya böyle bakınca sorumluluğumuzun 

ne kadar da büyük olduğu görülecektir. Ofiste ya da sahada her 

ne işle uğraşırsak uğraşalım aslında salt o işi yapmıyoruz. Aslında 

bu şehrin hayat kalitesini yükseltiyor ve dünyadaki öncü rolünü 

üstlenmesine katkı veriyoruz demektir. Genç arkadaşlarımız, 

içinde bulundukları Büyükşehir Ailesinin bir mensubu olmaktan 

gurur duysunlar ve hakkını vermeye çalışsınlar. İşlerini sevsinler, 

işlerinde hedef odaklı ve innovatif bir yaklaşım içinde olsunlar 

ve mümkün olduğunca ekip çalışmasına inansınlar. Bir insanın 

yaptığı işi önce kendisinin beğenmesi ya da içine sindirebilme-

si lazım. Kendisi beğeniyor ise herkes de beğenir. Her ne iş ile 

meşgul olunursa olunsun; yaptığımız işi elimizden gelen en 

güzel şekilde yapmaya gayret edelim. En kötü şartlarda bile, 

doğruluk ve dürüstlükten asla taviz vermeyelim. Vatandaş mem-

nuniyeti odaklı, onların ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, 

en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışma düsturumuzu 

koruyalım. Herkese saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları 

çerçevesinde yaklaşalım. Genç çalışma arkadaşlarımız, bireysel 

gelişimleri için gerekli çabayı mutlaka göstersinler; kendilerinde 

eksik gördükleri yabancı dil vb. konularda eğitimlerini tamam-

lasınlar. Yaşamdaki her şeyin çok hızlı tüketildiği bir çağda bile 

genç arkadaşlarım şunu unutmasınlar ki; yaptığınız iyi işlerin ve 

ortaya koyduğunuz kıymetli eserlerin değeri er ya da geç mutla-

ka bilinir. Hâlis niyetle çıkılan her yol, aydınlığa çıkar. Güzeli diley-

en herkesin yolu açık olsun.
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Hayal Kurmakla Başarı Gelmiyor, 
Başarmak için Çalışmak Lazım

Beyazmasa, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ni İstanbullularla buluşturan 
kurumun en önemli birimlerinden 
birisi. Kuruluş tarihi ise 1994. Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü ise Beyazmasa’dan sonra oluşmuş 
ve kısa süre içersinde de yapılanmasını 
gerçekleştirip kurumsal bir kimliğe 
kavuşmuştur. Yoğun bir tempoda çalışan 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün başında, iki 
senedir yönetici olarak Üzeyir Çakır 
bulunuyor. Üzeyir Bey ile müdürlüğün son 
iki senesini ve bundan sonrasını konuştuk.

Üzeyir Bey,  öncelikle hayat hikâyenizden 
bahseder misiniz bize?

1973 senesinde Bartın’da doğdum. İlk, ortaokul ve liseyi mem-

leketimde okudum. Askerlik hizmetini yaptıktan sonra, özel bir 

medya kurumunun halkla ilişkiler temsilcisi olarak iş hayatına 

atıldım. Halkla İlişkileri seçişim çok da bilinçli olmadı; ancak 

tanıdıkça bu mesleği sevdim ve kendime de uygun buldum. Çok 

yoğun bir çalışma ortamı vardı, sabah yedide işe başlayıp gece on 

ikiye kadar çalışıyordum. Akabinde 1997 yılında İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi’nin memur seçme mülakatlarına girdim. Mülakatın 

neticesinde de 97 yılının mayıs ayında Gelirler Müdürlüğü’nde 

göreve başlamış oldum. Gelirler Müdürlüğü’nün idari işler, avans 

ve ayniyat bölümlerinde yedi buçuk yıl çalıştım. Daha sonra da 

Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak 

görevlendirildim. Sosyal İdari İşlerde; sosyal tesislerin satın al-

ması, Lojistik Destek Merkezinin idaresi gibi görevlerde bulun-

dum. 2005 ile 2012 arasında Sosyal İdari İşler Müdürlüğü’nde 

Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 02.02.2012’de 

Halkla İlişkiler Müdürü olarak görevlendirildim.

İki yıllık yönetiminiz süresince neler değişti 
Halkla İlişkiler Müdürlüğünde? Bir karşılaştır-
ma yapabilir misiniz bize?

Göreve geldikten sonra ilk etapta, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü 

gerek kurum, gerekse İstanbul içersinde daha aktif bir hâle ge-

tirmek için çalışmalara başladık. Öncelikli olarak çalışma strate-

jimizde değişiklikler yaptık. Tanınırlık ve bilinirliğimizin artmasına 

yönelik çalışmalar içersinde olduk. İkinci adımımız ise ilçe bele-

diyeleriyle birlikte halkla ilişkiler platformunu oluşturmaktı. Diğer 

yandan sosyal medyaya yönelik çalışmalarımızı da hızlandırdık. 

Belediyenin yatırım ve hizmetlerini tanıtmak, vatandaşa bilgi ver-

mek amacıyla ekipler oluşturduk. Şimdi bununla ilgili de çalışma-

larımıza devam ediyoruz. 

Pek çok yeni projeyi başlattık; mesela çağrı merkezinde büyük 

bir yenileme çalışması yaptık. 48 adet çağrı merkezinin tek bir 

Halkla İlişkiler Müdürü - Üzeyir Çakır
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numarada birleşmesiyle ilgili bir çalışmaya başladık.  Bu proje 

kapsamında Bahçelievler’de iki katlı 1600 metrekarelik 250 kişilik 

potansiyele sahip yeni bir Çağrı Merkezi’ni yapılandırmaya halen 

devam ediyoruz. Halkımızla daha yakından irtibata geçebilmek 

için, müdürlüğümüz bünyesinde yeni birimler oluşturduk ve 

kurum ziyaretlerine ağırlık verdik.  Şu anda arkadaşlarımız siv-

il toplum örgütlerini, dernekleri, kamu kurumlarını ziyaret edip 

öncelikle Başkanımızın selamıyla birlikte belediyemizin yatırım-

larını anlatıyorlar. Yine, esnaf birimimiz ziyaretler yapıyor. Bun-

ların hepsi de yeni çalışmalardır. Ayrıca muhtarlarımızla, işbirliğini 

kuvvetlendirmek üzere sürekli toplantılar yapıyoruz. 28 ilçenin 

muhtarıyla toplantılarımızı gerçekleştirdik.  Ayrıca, Avrupa ve 

Anadolu yakasındaki köy muhtarlarımızla da toplantılar yaptık. 

934 muhtarımızla da sürekli olarak iletişim halindeyiz. 

Bunların haricinde, Beyaz Karanfil ekibimiz bütün hastaneleri zi-

yaret edip Başkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyor. İBB’nin 

teknik yatırımlarının anlatıldığı, Beyaz Gezi organizasyonumuzu 

da unutmamak lazım. Beyaz Gezi birimimiz de yerli ve yabancı 

pek çok misafirimize İBB’yi tanıttı, tanıtmaya da devam ediyor.

Müdürlüğümüzün ilk zamanlarında çağımızın olmazsa ol-

mazı sosyal medyaya ağırlık verdik ve hesaplarımızı aktifleştird-

ik. Bu anlamda belediyenin yatırımlarının twitter üzerinden de 

duyurulması için @ibbPR hesabını açtık. Şu anda @ibbPR’ın 20 

binden fazla takipçisi bulunuyor. Bu arada Türkiye’de bir ilki de 

gerçekleştirmiş olduk. Twitter üzerinden Beyazmasa başvuru-

larının alınabildiği @ibbbeyazmasa isimli bir twitter hesabı açtık. 

Bu hesabımız 24 saat aktiftir. Halkla İlişkilerin, ilçe belediyeleri 

ve İBB’nin birimleriyle arasındaki iletişimi sağlayan İç İletişim 

Birimi’ni kurduk. Dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri halkla il-

işkiler anlamında takip etmek ve yeni fikirler, yeni projeler üret-

mek için, Daire Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan AR-GE 

birimini aktifleştirdik. İletişim Noktalarımızın sayısını da on yediye 

çıkardık. Personelimizin kişisel gelişimini arttırmak için de diksiy-

on, öfke kontrolü gibi eğitimler verdirdik.

Geçtiğimiz yıl, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 
çalışmalarını TSE belgesi alarak tescillediniz. 
Bu belge, çalışma stratejinize nasıl bir katkı 
sağladı?

Uluslararası kalite standartlarına önem veren bir müdürlük 

olarak, TSE tarafından yapılan denetimlerden başarıyla geçerek; 

faaliyetlerimizin kalitesini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 

belgesi ile tescilledik. Bu belge ile çalışmalarımıza bir standart 

getirerek toplam kalitemizin ve vatandaş memnuniyetinin art-

masını sağladık. Bu doğrultuda sıradaki hedefimiz ise 10002 

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini almak.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbullularla en 
çok temas eden birimlerden birisi olduğu için 
çalışanların da haliyle çeşitli sıkıntıları oluyor-
dur. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, vatandaş ile direkt olarak iletişime 

geçen bir müdürlüktür. Bize toplumun her kesiminden insan 

gelir, bizi arar, mesaj atar. Bunların arasından öfkeli, bağıran, 

çağıran insanlar da çıkar. Halkla ilişkiler uzmanlarımız, mesaile-

rine başladıkları andan itibaren duygularını bir kenara bırakarak 

sadece işlerine yoğunlaşırlar.  Uzmanlarımızın o gün canı sıkkın 

olabilir, çocuğu hasta olabilir ancak vatandaşla daima güler yü-

zlü bir şekilde konuşur ve içten davranırlar. Bu şekilde davran-

mak, görevimizin bir parçası neticede. Her hangi bir insan gibi 

davranamayız biz. Sorumluluğumuz büyük çünkü. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin yüzüyüz bir anlamda.

Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nün gelecek 
dönemler için hazırladığı projelerinden 
bahsedebilir misiniz?

Röportaj
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Öncelikli olarak, ilk amacımız ALO 153’ü İBB’nin tek numarası 

haline getirmek. Hatta daha ileride bu numaranın İstanbul’un nu-

marası olmasını da arzu ediyoruz. Kurumlarımızın bize bildirdiği 

projelerinin, vatandaşa haber verilmesi noktasında aktif olarak 

rol alıyoruz. Daha fazla sorumluluk almaya da devam edeceğiz. 

Tabii bu, böyle konuşarak olmuyor. Hayal kurmakla başarı gelmi-

yor. Çünkü başarmak için mutlaka çalışmak gerekiyor.

İletişim Noktalarına çok önem veriyorsunuz 
gördüğümüz kadarıyla, öyle değil mi?

Evet, amacımız şu anda 17 tane olan İletişim Noktalarımızın 

sayısını daha da arttırmak. Her meydana bir İletişim Noktası kur-

mayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin, Büyükşehir Belediyesi’ne 

gelmeden bulunduğu ilçede İBB ile ilgili hizmetlerden faydala-

nabilmesini sağlıyoruz. İletişim Noktaları sayesinde, vatandaşla 

yüz yüze, aracısız bir şekilde iletişim kuruyoruz. Geriye dönüp 

baktığımızda, noktaların çalışmalarımızı hızlandırdığını ve bize 

büyük katkılar sağladıklarını görüyoruz. Vatandaşımız, hiçbir 

bürokratik işleme takılmadan, kolaylıkla İletişim Noktalarımıza 

gelip Büyükşehir Belediyesine ulaşabiliyor. İBB’nin herhangi bir 

hizmetiyle ilgili bilgi alabiliyor, talep ve önerilerini çok hızlı bir 

şekilde iletebiliyor.

İletişim Noktalarıyla ilgili geri bildirimler alıyor 
musunuz? Vatandaş nasıl karşılıyor İletişim 
Noktalarını?

Geçtiğimiz yıl, Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak bütün birimler-

imizle birlikte 2,5 milyon insanımıza ulaştık. İletişim Noktaları’na 

başvuran, ziyaret eden kişi sayısı ise 1,5 milyonu buldu. İleride, 

noktalarımızın sayısını arttırarak çok daha fazla sayıda İstan-

bulluya ve yabancı misafirimize yardımcı olmayı hedefliyoruz. 

Noktalarımızın verdiği hizmetler sayesinde, İstanbul’un önemli 

meydanlarında hayatın tam da ortasında yer alıyoruz. Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü, İBB ile İstanbullular arasında bir köprüdür her zaman. 

Bu bağlamda, İletişim Noktalarıyla ilgili olarak hem İstanbullular 

hem de turistler sürekli olarak memnuniyetlerini bildiriyorlar bize. 

Halkla ilişkiler Müdürlüğüne gelen 
başvurular arasında, başka kurumları 
ilgilendiren konular da olabiliyor. 
Valilik, ilçe belediyeleri, hatta bakanlıkları 
ilgilendiren meselelere de bakabiliyorsunuz 
zaman zaman. Bunu nasıl 
gerçekleştiriyorsunuz?

Kimse pek bilmez ama vatandaşımız doğumdan ölüme kadar 

her konuda sıkıntısını, talebini bize iletir. Öyle oluyor ki vatan-

daş, ilçe belediyesiyle ilgili bir konuyu da Adalet Bakanlığıyla ilgili 

sıkıntısını da bize sorabiliyor. Mesela, oğlu köprüden atlayarak in-

tihar eden bir baba cesedin bulunması noktasında bizden yardım 

istemişti. Böyle sıkıntılı durumlarda, insanlarımızın aklına gelen ilk 

kurumlardan birisiyiz. Bu da açıkçası, bizi hem sevindiriyor hem 

de sorumluluğumuzu daha da çok hissetmemize vesile oluyor.  

Çalışırken dikkat ettiğiniz hususlar vardır mut-
laka. Biraz da çalışma politikanızdan bahseder 
misiniz bize?

Çalışırken, önemsediğim ilk konu disiplindir. Disiplinin olmadığı 

yerde, başarının da olamayacağına inanırım. Bunun dışında 

çalışanlarımla aramda sıcak bir bağ kurmaya çalışırım. Persone-

limin, mesai saatleri içersinde,  işinin başında olmasını isterim. 

Röportaj
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Bu konuda bir titizlik beklerim. Ancak, mesai saatinden sonra, 

kendilerine ait özel bir hayatları olduğunu da hiç aklımdan çıkar-

mam.  Personelim belki bir aile reisidir, belki bir annedir, belki bir 

dernek de görevlidir. Bu tür insani durumları düşünerek, çalışan-

larıma öyle yaklaşırım. 

Çok titizimdir. Çalışırken de, tertip düzene çok dikkat ederim. 

Yani, kurallara uyulmasını severim işin açıkçası. İşlerin bürokra-

siye takılıp, yavaş ilerlemesinden rahatsızlık duyarım. Bir an 

evvel, işlerin yerine getirilmesi için çalışırım. Bürokrasinin amaç 

değil, araç olarak kullanıldığında daha iyi ve daha hızlı sonuçlar 

alınacağına inanırım.  Çalışmayı çok severim. 24 saatin hangi 

saatinde işimin başında olmam gerekiyorsa olurum. Yani, işim 

neyi gerektiriyorsa ona uyarım.

Yoğun bir çalışma temponuz var. Bunu aileniz 
nasıl karşılıyor?

2002’den beri böyle yaşadığım için ailem artık alıştı ve bu konuda 

beni destekliyorlar. Hafta sonu dâhi çalışırım; benim ne zaman 

işe gelip ne zaman gelmeyeceğim hiç belli olmaz. Çünkü işle 

özel hayatım arasında pek bir ayrım yapamıyorum. Sabah 5’ ten 

sonra işe geldiğim de olur, gece 12’de de. Ailemle kaybettiğimiz 

bu vakitleri telafi etmek içinde her sene mutlaka beraberce tatil 

yaparız, birbirimize zaman ayırırız. 

Boş vakitleriniz oluyor mu? Böyle zaman-
larınız olduğunda neler yaparsınız?

Fırsat buldukça, eşimle beraber yürüyüşler yaparız. Ayrıca, va-

kit bulabilirsem yüzmeye de giderim. Pek kitap okumaya zaman 

ayıramıyorum ama en son Mümin Sekman’ın “Her Şey Seninle 

Başlar” kitabını okudum ve çok beğendim. Yazar kitabında, aslın-

da hep bildiğimiz şeylerden bahsetmiş ama beni çok etkiledi. 

Yemeklerle aranız nasıldır? Mutfağa girer mis-
iniz hiç?

Evet, yemek yemeyi de yapmayı da çok severim. Lise yıllarında 

yalnız yaşadığım için, yemek yapmasını genç yaşlarda öğren-

dim. En çok da yöresel yemeklerle, bakliyat severim. Yemekte 

seçiciyimdir. Abur cubur ya da fast food tarzı yiyeceklerden uzak 

dururum. 

1997 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev 

yapıyorsunuz. Hayatınızın önemli bir bölümünü bir kamu kuru-

munda geçirmişsiniz. İBB’de bulunmak neler kazandırdı size?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmanın, bir ayrıcalık old-

uğunu düşünüyorum. İBB’nin diğer kamu kurumlarına benze-

meyen farklı, esnek ve dinamik bir yapısı vardır. Burada hem 

kamu kurumlarının, hem de özel sektörün ruhunu hissederek 

çalışabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, insanların mesle-

ki anlamda formasyonunu da geliştiriyor; bir tarafıyla da toplu-

mun her kesiminden insanla karşılaşmanızı sağlıyor. Bu durum, 

çalışanlara insan ilişkilerinde yadsınamayacak bir tecrübe kazan-

dırıyor. Bu çok az kamu kurumunda karşılaşılabilecek bir fırsattır.

Deneyimli yöneticilerimiz arasındasınız. İBB’de 
çalışmaya başlamış genç arkadaşlarımıza neler 
tavsiye edersiniz?

Genç arkadaşlarıma, öncelikle verilen işten kaçmamalarını tavsi-

ye ederim. Eğer başarılı olmak istiyorlarsa verilen her işi yapsın-

lar. Saat mefhumunu da kesinlikle kafalarından atsınlar. İleride 

yönetici olmak isteyen arkadaşlarımızın,  kesinlikle ve kesinlikle 

ne iş olursa olsun iş ayrımı yapmadan görevlerini yerine getirm-

eleri ve zaman hususunda da kendilerini kısıtlamamaları gere-

kiyor. Çünkü bizler de zamanında çok işler yaptık. Hatta biz işe 

başladığımızda; o dönemki yöneticilerimiz, bizlere çok fazla iş 

ve sorumluluk verirlerdi. Fakat sonradan bir baktık ki, bu kadar 

işi yapınca hâliyle insan işin her şeyinden haberdar oluyormuş. 

Hedefi olan birisi, işte seçici olmamalı. Maalesef, şimdiki gençler-

imiz çok hayalperestler ve hiçbir emek sarf etmeden birçok şeye 

sahip olmak istiyorlar. 

Fakat gök gürültüsü olmadan yağmur yağmaz. Zahmet olmadan 

rahmet de olmaz. Üniversite mezunu olmak, çalışma hayatın-

da başarıyı sağlamak için tek başına yeterli bir kriter değildir. 

Gençlerimizin, alt basamaklardan azim ve sabırla ilerleyerek iş 

hayatında varlıklarını sürdürmeleri gerekiyor. Onlar, bu tarzı pek 

beğenmeseler de çalışma hayatının altın kuralıdır, “Çalışmadan 

başarı gelmez”. Genç çalışma arkadaşlarımız, eğer gerçekten 

başarılı olmak istiyorlarsa görevlerini ciddiyet ve sabırla yerine 

getirmeleri gerekir. Dediğim gibi hayal kurmakla başarı gelmez. 

Merhum Sakıp Sabancı’nın da her zaman dediği gibi“ 

Çalışmak, çalışmak, çalışmak” gerekir.

Röportaj
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Tarihimizde bilinen kadın hükümdarların 
sayısı pek azdır. Hunlar döneminde, kadınların 
yönetime katıldıkları veya ölen kocalarının 
yerini alarak bir süre tahta çıktığı bilinen bir 
olgudur. Ancak Erzurum’da hükümdarlık etmiş 
Mama Hatun’u bu tanımlamanın dışında tutabiliriz. 
Kendisi 1191 yılından 1201’e dek Saltuklu Hükümdarı 
olarak tahtta bulunmuştur.

Saltuklu Beyliği; 1071-1202 yılları arasında Erzurum, Pasinler, Ter-

can, İspir, Oltu, Tortum ve Bayburt bölgelerinde hüküm sürüyor-

du. Mama Hatun, Saltuklu Hükümdarı II. İzzeddin Saltuk’un kızıy-

dı. Dört kız kardeşi arasında cesur, kendine güvenen, yönetim 

işlerinden anlayan birisiydi. Babasının ölümünden sonra ağabeyi 

Nasırüddin Muhammed tahta geçmişti. Ondan sonra ise tahta 

Mama Hatun geçti ve erkek yeğenlerine rağmen Saltuklu tahtını 

yönetmeye başladı. Erzurum Melikesi olarak başarılı bir yönetim 

gösterdi. O dönemde, komşu devletlerin hepsi de erkek hüküm-

darlar tarafından yönetiliyordu. 

Mama Hatun, 1191 yılında Ahlat Şahı Seyfettin Begtemür’ü yenil-

giye uğratmıştı. Ayrıca yine aynı yıl Selahaddin Eyyübi’nin Mala-

zgirt kalesini kuşatmak için görevlendirdiği Takiyyüddin Ömer’e 

yardım etmiş ama bu yardıma rağmen Malazgirt Kalesi alınama-

mıştı. Bu yardımı ile Eyyübilerin büyük takdirini kazanan Mama 

Hatun ülkesini huzur ve barış içinde yönetti. 

Mama Hatun, bugün de kalıntıları görülen Tercan’da bir ker-

vansaray yaptırmıştır. Bu kervansaray ile ilgili bir efsane anlatılır. 

Efsane şöyledir; Mama Hatun kendi adına bir türbe yaptırmak 

ister. Üstelik türbenin son derece ihtişamlı olmasını da arzu eder. 

Mimarbaşıya, bu yönde emir verir. İnşaat başlar. Mama Hatun 

sık sık gelip inşaatı denetler. Bu arada mimarbaşı, Mama Hatun’a 

aşık olur. Bir süre sonra da aşkını dile getiri. Ancak Mama Ha-

tun tarafından red cevabı alır. Ama ümidini kesmez. Artık türbe 

inşaatı da bitmiştir ve son taşın konması gerekmektedir. Mimar-

başı, Mama Hatun’dan son kez bir cevap vermesini ister, bunun 

üzerine kadın hükümdar, mimarbaşına kırk yumurta gönderir. Bu 

yumurtalardan her birini üç öğün yemesini ister. Yumurtaları yiy-

ip bitiren mimarbaşı huzura kabul edilir. Mama Hatun büyük bir 

ümitle olumlu cevap bekleyen mimarbaşına döner ve şöyle der:

“Mimarbaşı, sen büyük maharet sahibisin. Ancak gönlünü ned-

en bana bağlıyorsun? Israr ediyorsun. Sana kırk yumurta gön-

derdim. Tatları aynı değil miydi? İşte kadınlar da birbirlerine ben-

zerler. Sen bu sevdadan vazgeç. Kendine başka bir gönül ara” 

der. Mimarbaşı, bunun üzerine büyük bir hayal kırıklığına uğrar. 

Son taşı da yerine koyduktan sonra kazmasını yukarı atar, başını 

kazmanın altına tutarak hayatına son verir. 

Bu yazı H.Şahin’in “Orta Zamanın Türkleri” adlı kitaptan özetlenerek kaleme alınmıştır.

Tarihten Bir Sayfa

Erzurum Melikesi
Mama Hatun
İsmail Bilgin / Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü
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Anma

Bir kış günü vefat eden naif şairlerimizden 
Ziya Osman Saba’yı rahmetle anıyor ve 
Mukadder Gemici’nin, zamanında hakkı teslim 
edilmemiş bu şairimizi anlattığı yazısını 
sizlerle paylaşıyoruz.

Bir kitap tavsiye etmek istiyorum, hele çocukluk ve gençlik 

çağlarını aşmışsanız muhakkak okumanız gereken bir kitap. 

Kütüphanenizde kadim bir yer edineceğine eminim. Ya da üşen-

meden yazıp arkadaşlarınıza göndereceğinize içinden birkaç şii-

ri. Aslında sadece bir kitap değil tavsiye edeceğim, bir de hikâye 

kitabı var şairimizin. Eminim içinde şiirlerinin hassasiyetini bula-

cağım o hikâyelerde. “Bulacağım” diyorum, çünkü henüz oku-

madım. Bulamadım, çünkü satışta yok her iki kitap da. Tükenmiş. 

“Satışa çıkınca haber ver” bölümünü işaretlemeniz gerek inter-

netten siparişlerinizde, gerçekten ilgileniyorsanız. Ya da bu satır-

ların yazarının yaptığı gibi sahaf sahaf aramanız. Arayın, bulun, 

okuyun ve mübarek mısralar karşısında saygıyla eğilin. Şairimiz: 

Ziya Osman Saba, ömrümüzden geçip giden günlerin, anların, 

hayatımızın şiirini yazan Ziya Osman Saba, şairimiz. 

Çoktur bizde kıymeti bilinmeyen sanatçılar, öldükten sonra, ara-

dan yıllar geçince hayıflanılarak anılırlar her biri. Filancayı anma 

günleriyle doluyuzdur. Ah keşke denerek hatırlanırlar, ömürleri 

türlü türlü mihnetlerle, maddi manevi mahrumiyetlerle, kısım 

kısım kederle doludur onların. Aslında sadece bize de mahsus 

değildir bu hal, güneşin battığı tarafta da vardır böyle iz bırakan 

isimler. Hayat hikâyesini uzun uzun anlatmak yersiz onun. Mıs-

raları anlatıyor hikâyesini, yaşadıklarını. 

“Çocukluğum, çocukluğum..
Gözümde tüten memleket.
Artık bana sonsuz hasret
Sonsuz keder çocukluğum.” 

Mekteb-i Sultani’de leyli kalmaya başlayan bir çocuk ağlıyor bu 

mısralarda, annesini kaybetmiş, eve hasret, daha dokuz yaşında. 

Hangi çocuğun içi kederle dolmaz annesinin kabri başında? An-

neciğini hiç unutmaz Ziya Osman Bey, anar durur mısralarında. 

Mektep karyolasında sessizce ağlayan çocuğun öpemediğidir 

annesi. Durmaz, uçurtmanın kuyruğu gibi hep peşindedir öksü-

zlüğü bütün şiirlerinde. Annesini arar durur, kâh bedeninin to-

prağa verileceği an için “Annem döşeğimi serecek” der kâh 

“Secceden, tesbihin, namaz başörtün.” diyerek tarif eder. Bazen 

de buluşuverir annesiyle, ruhunu bir meleğe teslim ettikten he-

men sonrasını hayal ederek, konuşturur annesini heyecanla “Ve 

annem şaşıracak: Oğlum! Ne kadar da büyümüş ben görmiyeli.” 

Zaten sadece annesi değil bütün ölüler, bütün ölmüşleri diridir 

onun şiirinde yanı başındadır, hayatının içindedir; “Ölüler, ölüler 

nerelerdesiniz?” diye sorar bir şiir boyunca, cevap arar sorusu-

na “Ölüler bilebilsem gittiğiniz yeri/Ruhum muradına erecek” 

Ölülerinin yanı başında olması haz verir ona, istemez ki onlarsız 

günü, hayatı;

“Ne kadar istiyorum akşamlayın ezanda,
Eski bir evde olmak, orda Eyüp Sultan’da;
Bir yanda ölmüşlerim, bir yandan kalanlarım.” 

Konuşur, konuşturur şiirlerinde ölüleri. Hayat akıp giderken ölüm 

gerçeği ve göçüp gidenler hep aklındadır Ziya Osman Saba’nın. 

Ziya Osman Saba,
Şairimiz...
Mukadder Gemici / İSKİ - Basın Müdürlüğü
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Anma

Çocukluğu, gençliği, bitmiş, yaşamış olduğu bütün zamanları 

hep şiirinin içindedir. Geçmişin içinde yaşar, yaşamayı da sever  

“Az yanımda kal çocukluğum.”

Ölümle, kayıp giden, akıp giden zamanla cebelleşir durur mıs-

ralarında.  Ölümün acılığı karşısında zaman yekpareleşir, mısralar 

bir bakarsınız uzak geçmişe uzanır, bir bakarsınız az önce geçen 

saniyenin peşindedir, nihayetinde ise sadece yaşananın elden 

kayıp gitmesi karşısında insanın çaresizliği vardır sadece elinde. 

 

“Bir oda, içinde bir saat sesi.
Hayatın sırtımdan giden pençesi”

Acı duyar bu kayıptan, acıtır okurken, sızlar ve sızlatır. O mutlu 

anın, zamanın, yaşananın geçip gittiğini, bittiğini ve hep böyle 

gideceğini, biteceğini bilmekten kesif bir acı duyar. Acının acısını. 

Süzgeçten geçe geçe kalanı. Yaşamanın, varolmanın ağusunu. 

Öyle zevk veren bir acı değildir bu. Acısından memnuniyet duy-

maz. Ama Ziya Osman Bey pek çok yazarda –hele modernle-

rde daha çok- gördüğümüz bunalıma meyletmez. Bunca acıya, 

hüzne, kedere, kayboluşa, ızdıraba rağmen bunalıma, mahva, 

isyana gitmez ne gönlü ne mısraları. Kişi neyse, ne kadarsa onu 

yazar çünkü. Şiirini de kendisini de teslim etmiştir o çoktan. 

Acılarının merhemini bulmuştur, ağudaki balı. Sadece kendisi 

için değil, bütün bulamayanlar için de seslenir, kendisinden son-

raki zamanda, şimdi de duyulur sesi:  “Rabbim nihayet sana itaat 

edeceğiz…” 

Zaman içinde bir çocuk merakıyla gezerken ve o kadar acı 

doluyken fânilik karşısında mısraları, son durağı hep aynıdır, 

“Ümitler içindeyim, çok şükür öleceğiz.” Kayıplarına üzülmesine 

gerek kalmadığı ebediliğin yurdudur burası. Bütün kayıpları ve 

gelecekte kaybedecekleri yanındadır, ana yurdundadır, o yüzden 

acı yurdu tahammül edilebilirdir artık.  

“Mümkündür bütün mucizeler
Ana,baba, evlat, bütün kaybolanlar…
Ebedi bir sabahta buluşmamız bir daha.”

O yüzden hayat geçmiş ve geleceğin içinde, o acıyla tutunulabil-

ir bir daldır artık “Sen, bana en son kalan, ben senin en son kulun” 

Fanilik karşısında ukbânın varlığını acıdan damıtarak sunar bize, 

şeksiz gümansız. Kasvete mahal yoktur artık, kararmaya, gölgede 

kalmaya. Işığa uçan, ışıkta yok olan pervanedir, ışığın kendisi old-

uğunu bilenlerin, hep ümitvâr olanların mısraıdır yazdıkları. Bu 

sebeple ölüleri anıp dururken hayatın nabzı da atar şiirlerinde, 

hayatın ipini bırakmaz, bırakmaması gerektiğini bilir. 

“Şu fakir mahallede bir göz evim olsaydı
Nasıl sevinç içinde çıkardım şu yokuşu”

Yaşanan yer, dünya, evdir şiirinde. Yaşadığı, yaşayacağı mesut 

ev, cennetten bir bahçedir aynı zamanda. Eşi Rezzan Hanım’ın 

da ruhu şad olsun, belli ki bu bahçeyi inşa edebilmiş bir hanım. 

Kadınsız, yârsız değildir çünkü hiçbir ev, o olmadan ev, ev ol-

maz hiçbir şiirinde. “Her akşam tekrarlardım onun güzel adını” 

Akşamları eve mutsuz giden adamlar, birazdan eve eşi geleceği 

için suratı asılan hanımlar, en çok da siz okuyun onun şiirlerini, 

sürahideki suyun bile nasıl ışıldadığını hissetmek için. 

“Ah bütün bir ömür bırakmayacağım el,
Okşayacağım saç, dinleyeceğim ses.”

Huzur, saadet, iyilik ve bunlara dair ne varsa o yoksul evin 

içindedir. Yoksulluğun içinde sahip olunan o huzurla, o hayat 

arkadaşı ve o çocukla has bir mutluluk yaşanır, eksiği hiç bitmey-

en evlerin en büyük eksiği.  Yapmacık, boyalı değildir anlattığı. O 

küçük, sakin, mütevazı mısraların bütün kuvveti ve inandırıcılığı 

bundandır. Mısra mısra ince ipliklerle bağlar kendisine. İnce ama 

kopmaz, narin ama kudretli. 

Çocuklar, çocukluk, sevgili, eş, dost, zaman, kaybedilenler 

ve öte dünyanın eşsiz bir söz nakışıyla iç içe geçtiği şiirlerini 

kütüphanelerimize dâhil etmek çok zor maalesef. Kitaplarını sa-

dece sahaflarda bulmak mümkün Ziya Osman Saba’nın. Üşen-

meyin, arayın, kendi ikliminizin güneşinde ısınmak, yağmuru al-

tında ıslanmak, günler geçip de satır satır yazmadığımıza koyu 

bir kederle hayıflanacağımız,  yaşayıp gittiğimiz ve kaybettiğimiz 

anların, evimizin, sahip olduğumuz insanların kıymetini bilmek, 

onun her şeyiyle sezilebilen şiir ırmağında yıkanabilmek için. O, 

Ziya Osman Saba, şairimiz.  
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İnsan toplumsal bir varlıktır. Toplum içinde 
yaşayan her insan, farkında olsun ya da 
olmasın, birbirleriyle iletişim içindedir. 
İnsanlar duygu, düşünce ve hayallerini, 
sorunlarını birbirlerine iletişimle aktarırlar. 
İletişimle insanlar birbirlerini anlar, sorunlarını 
paylaşır, problemlerine çözümler üretirler. 
Çünkü insan hayatının merkezinde iletişim 
vardır. İnsan ailesiyle, arkadaşlarıyla, 
komşularıyla, çevresiyle sürekli iletişim 
hâlindedir. İletişim; süreç, etki, düşünce, 
haber, duygu, ifade, mesafe temel eğitim 
becerileri gibi birçok kavramı içeren karmaşık 
ve çok boyutlu bir süreci kapsamaktadır. 

Karşılıklı konuşmak, beden hareketleri, yüz mimikleri, anlatılmak 

istenileni davranışlarla karşı tarafa doğru şekilde aktarmak ve ses 

tonu iyi bir iletişim için olmazsa olmazlardandır. 

İletişimde taraflar birbirlerine beden dili, yüz ifadeleri ve ke-

limelerle bir mesaj iletmektedir. Bu süreçte yaptığımız ya da 

yapmadığımız her şey karşı tarafa muhakkak bir mesaj verir. 

Yardımcınıza bir direktif vermeniz, patronunuzdan yeni bir pro-

je için ek fon istemeniz, rapor sunacağınız bir toplantıya gider-

ken en güzel elbisenizi giymeniz, gelen bir misafiri tebessümle 

karşılamanız bu kısıtlı mesajlara örnek olarak gösterilebilir. 

Şüphesiz, iletişimimizin sağlıklı kurulabilmesi için dikkat etmemiz 

gereken bazı unsurlar vardır. Çünkü etkileşime geçtiğimiz her-

kesin algılama kapasitesi farklıdır. Bu nedenle iletişimde bulun-

mak, karmaşık ve zaman alan bir iştir. Ancak, iletişim sürecini 

daha iyi anlamak, böylece onu daha etkili bir şekilde kullanmak 

mümkündür. Bunun için atılacak en önemli adımlardan birisi, 

iletişimin etkili olmasını engelleyen faktörlerin farkında olmak ve 

bunların üstesinden gelmenin yollarını bulmaktır. Etkili iletişim 

için gerekli olan özellikleri şu şekilde toparlayabiliriz

• Kendimizi tanımak

• Ne istediğimizi doğru ifade etmek

• Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek

• Empati kurabilmek 

• Hoşgörülü ve önyargısız olmak,

• Eleştirilere karşı açık olmak,

• Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek…

Ünlü İngiliz yönetmen Richard Curtis, etkili iletişim ve bu süreçte 

karşılaşılan engelleri anlattığı About Love- Zamanda Aşk isim-

li filminde farklı bir yaklaşımda bulunur. Filmde, mekân olarak 

kullanılan restoran; genellikle gençlerin yeni insanlarla tanışmak, 

yeni arkadaşlıklar, dostluklar kurmak ve pek tabi ki aşkı bulmak 

için gittikleri yerlerden biridir. Ancak bu yerin dikkat çeken de 

bir özelliği vardır. Lobi ve yemek salonu şeklinde iki ayrı bölüm-

den oluşan bu restorana, girişte sizi karşılayan kişi, size bazı 

uyarılar ve yönlendirmelerde bulunur. Çünkü yemek salonu 

tamamen karanlık bir yerdir ve size kör garsonlar rehberlik et-

mektedir. Karşılaşacağınız kişiler hakkında en ufak bir önyargı-

da bulunmanızın önüne geçildiği bu yerde önemli olan sadece 

konuşmaktır. Bu durumda ister istemez karşınızdakinin kişiliğine 

odaklanırsınız. Belki de hayatınızın en etkili iletişimini de bura-

da gerçekleştireceksinizdir. Aslında bu sahne bir hayli ilginçtir; 

çünkü burada “sağlıklı” olarak tanımlanan bireylerin “sağlıklı” 

iletişime geçebilmeleri için toplum tarafından büyük bir engel 

olarak görülen körlük, etkili iletişimde engelleri kaldıran bir unsur 

olarak belirlenmiştir. 

Engelli Bireylerle Etkili İletişim

İletişimin amacı, kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerim-

izi karşılamaktır. Artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek 

olarak etkili iletişim toplumların temelini oluşturan ailede başlar. 

İyi bir iletişimin gerçekleştiği aile ortamında çocuklar daha 

özerk ve bağımsız bir kişilik geliştirirler. Duygu ve düşünceleri-

ni açıklama özgürlüğü ve alışkanlığı kazanırlar. Buna karşı etkili 

Engelli Bireylerle Etkili İletişim
Ömer KÖKÇAM / Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Halkla İlişkiler
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bir iletişimin oluşturulamadığı, iletişim engellerinin yer aldığı bir 

ortamda çocukların gelişimi de zarar görür. Bağımlı bir birey 

olurlar. İleride çeşitli sorunlarla, uyum güçlükleriyle karşılaşırlar. 

Bu durum engelli çocuklara sahip ailelerde daha büyük sorun-

ların yaşanmasına neden olur. “Engellilik”, “özürlülük”, “sakatlık” 

kavramları, bu kavramlar arasında farklar ve dünyadaki dağılımı 

sıklıkla karşılaşılan başlıklardır. Söz konusu kavramlar arasındaki 

farkların günlük yaşamda değeri yoktur. Çünkü önemli olan, bi-

reylerin engellilik durumunu tanımlayan kavramlar değil, engelli 

bireylerin toplumdaki diğer bireylere göre farklı hizmet gerek-

sinimlerinin olduğunun bilinmesidir. Tarih boyunca zihinsel ya 

da bedensel olarak sınıflandırdığımız engelliliğe, sosyal yönü 

ihmal edilerek sadece tıbbi boyuttan bakılmış, bu durum da 

onları anlama, bir değer olarak görme ve onlarla etkili iletişime 

geçme konusunda güçlükleri de beraberinde getirmiştir. Bu du-

rumu ortadan kaldırmak için engelli bireylerle etkili bir şekilde 

iletişime geçmenin üzerinde durulmuş ve bu konu hakkında pek 

çok çalışma yapılmıştır. Engelli bireylerle etkili iletişime geçmek 

için öncelikli olarak; zihinsel, bedensel, işitme, görme, otistik 

gibi engel şekline göre, her bir bireye ayrı şekilde yaklaşılmasının 

önemini belirtmek gerekmektedir.  Buna göre bazı engel durum-

larında etkili iletişimde neler yapılması gerektiğini şu başlıklar al-

tında toplayabiliriz:

Zihinsel Engellilerle İletişim

• Zihinsel engelli bireylerle iletişim kurarken lütfen sabırlı ve an-

layışlı olun. 

• Zihinsel engelli bireyin bilgileri tam olarak anlamasına ve algıla-

masına izin verin, onu cesaretlendirin, teşvik edin.

• Yapmasını istediğiniz şeyleri basit bir dille anlatın, düşüncelerin-

izi her zaman kısa cümlelerle ifade edin. 

• Kafa karıştırıcı ayrıntılı tariflerden kaçının, anlattıklarınızı gerek-

tiğinde görsel örneklerle de destekleyin.

• Anlatamadığınız ya da anlayamadığı cümleleri değişik kelimeler 

kullanarak yeniden tekrarlayın.

• Engelli bireyin konuşmalarına ilgisiz kalmayın, iletişim sırasında 

göz teması kurun.

• Sözlü iletişime dikkat ettiğiniz kadar beden dilinize ve yüz ifad-

enize de dikkat edin. 

• Zihinsel engelli bireylerin kendi kendilerine bir şeyler yapabilm-

elerini, başarabilmelerini sağlamak için onlara fırsat verin. Her 

zaman sevgi ve şefkat ile yaklaşın

Görme Engellilerle İletişim 

• Bir görme engelliye rastladınız ve ona yardımcı olmak istiyor-

sunuz; önce nazik bir dille yardıma ihtiyacı olup olmadığını so-

run. Daha sonra ihtiyacı varsa yardım edin. 

• Eğer görme engelli o anda ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya 

değilse, uzaktan komutlarla “Sağa git, sola git, düz git” şeklinde 

ona yardımcı olmaya çalışmayın. Çünkü bu tür ifadeler üst üste 

tekrarlandığında can sıkıcı hale gelir. Yardımcı olmak istiyorsanız 

yanına giderek yol gösterin. 

• Eğer görme engelli bir kişiyle belli bir yere kadar birlikte yürüye-

cekseniz, onun sizin kolunuza girerek yürümesi daha doğru 

olacaktır. Onu kolundan, omzundan, belinden, elbisesinden 

çekiştirerek yardım etmeye çalışmayın. 

• Görme engelli kişiye oturacağı bir yeri gösteriyorsanız “Şuraya 

oturun, buraya oturun” şeklinde tarif etmeyin. Mümkünse elinden 

tutarak oturacağı sandalyenin arka kısmına dokunmasını sağlayın.

• Görme engelli bir kişiyle konuşurken yanından ayrılmanız ge-

rektiğinde, bunu ona mutlaka bildirin. Çünkü, ses ayrıldığınız tak-

dirde sizi hâlâ yanındaymış gibi düşünerek konuşmasını sürdürebilir.

Halkla İlişkiler
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İşitme Engellilerle İletişim 

• Konuşmaya başlarken önce bireyin dikkatini çekin. İhtiyaç 

halinde eline veya omzuna hafifçe dokunun. Göz teması kur-

duktan sonra konuşmaya başlayın. 

• Açık, net ve rahatsız etmeyecek yükseklikte bir ses tonu ile 

konuşun.

• İşitme engelli bireyler, iletişim kurarken dudak okuma yöntem-

ini de kullanabilecekleri için konuşurken ağzınızı kapatmayın. 

Ayrıca bulunduğunuz ortamda ışığın yeterli olmasına dikkat edin

• İstemedikçe yüksek sesle konuşmayın, çünkü işitme cihazı kul-

lanan bireyler için yüksek sesler parazitli hale dönüşür ve anla-

mayı daha da güçleştirir.

Bedensel Engellilerle İletişim

• Eğer engelli birey tekerlekli sandalyede ise, onunla uzun süreli 

konuşacaksanız, göz hizasına gelebilecek şekilde siz de bir san-

dalyeye oturun. Yere çökerek konuşmayın

• Tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyi merdivenden çıkar-

mak ya da indirmek gerektiğinde, tek kişiyle taşınabilecek du-

rumdaysa tekerlekli sandalyenin arka tutma kollarını hafifçe geri-

ye yatırarak basamakları tek tek çıkarıp indirin.   

• Tekerlekli sandalye o kişinin kendine ait özel alanı olduğundan 

bir eşya niyetiyle sandalyeye yaslanmayın, onu itip çekmeyin, 

kullandığı kanedyan ya da koltuk değneklerine izinsiz dokunmayın.

Otizmli Bireylerle İletişim

• İletişimi başlatırken, önceliği ondan beklemeyin. İletişimi ilk, 

siz başlatın. Onun sevdiği ya da ilgi duyduğu konulardan yola 

çıkarak iletişim kurmaya çalışın. Somut düşünen otizmli bireyler 

dili sadece sözcüklerin anlamına göre yorumlarlar. 

• Otizmli bireyle konuşurken onun göz seviyesine inin ve ona 

bakarak konuşun. Bireye komut verirken kısa ve net cümleler 

kurun, özellikle komut kelimelerini kullanırken, örneğin “Buraya 

gel” gibi, vurgulayarak söyleyin.

• Çevrede otizmli bireyin dikkatini dağıtacak uyaranların olma-

masına dikkat edin. Onun dikkatini toplamasını kolaylaştırmak 

için abartılı mimikler, tonlamalar ve sesler çıkartmaktan kaçın-

mayın. Ancak sesinizi olumsuz tonda yükseltmemeye de dikkat edin.

• “Koşturmayı bırak” yerine “Arkandan atlı mı kovalıyor” demek 

onlar için anlamsızdır. Deyimler, kinayeler, imalar onlar için an-

lamsız ve akıl karıştırıcıdır. Çevresinde olup biteni onun anlayabi-

leceği şekilde sade bir dille ona anlatın.

• Özel korkular, nedensiz gülme ve ağlamalar gibi bazı duygusal 

tepkiler, otizmli çocuklarda sıklıkla gözlemlenir. Bu davranışların 

otizmin genel bir özelliği olduğunu bilin.

Halkla İlişkiler
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Gaziantep’te Yaşayan Bir Tarih 
“Bey Mahallesi ve Antep Evleri”

‘‘Eski Gaziantep’in yerleşim yerlerinin bulun-
duğu sokaklara ve mahallelere baktığınızda, 
sanat eseri büyük bir tabloya bakar gibi his-
sedersiniz… Kayaların yontularak; evler, soka-
klar, pencereler hatta güneş, ay ve yıldızların 
öylece ortaya çıkmış olduğu izlenimini edinir-
siniz. Bu haliyle eski Gaziantep bir ‘’taşkent” 
fotoğrafı gibi karşımızda dimdik durur bütün 
ihtişamıyla…’’

Şöyle zaman içinde geçmişe yolculuk etmeye ne dersiniz? Sizin-

le, Güneydoğu Anadolu Bölgesine doğru yolculuğa çıkalım ve bu 

coğrafyanın güzide yerleşim yeri, yıllar boyu birçok medeniyete 

beşiklik yapmış Gaziantep’te bir mola verelim istedim hep birlikte...

Bu günlerde yolu Gaziantep’e düşenleri son derece gelişmiş ve 

modern bir şehir kimliği karşılıyor her yönüyle. Son dönemde 

yapılan çalışmalar, sanayideki müthiş atılımlar burayı bir cazibe 

ve çekim merkezi yapmıştır. Bu güzel şehri gezdiğinizde; sosyal 

yaşam ve mimari olarak modernliği yaşarken, geleceğe dair izler, 

kesitler görürken, birden geçmişe açılan bir pencere gibi şehrin 

tam kalbinde duran bir yer dikkatinizi çeker. 21.yüzyıldan durup, 

19.yüzyıla ve 20.yüzyılın başlarına baktığınız bir penceredir burası. 

Eski Gaziantep’in yaşamından kesitlerle dolu tam bir tarih yolculuğu 

yapacağınız bir yerdir. Bir anda şehrin o kasvetli havasından, gürültüsün-

den, yoğunluğundan uzaklaşıp kendinizi bir zaman tünelinde bulacağınız 

nefes alacağınız bir yerdir. İşte orası; ‘‘Bey Mahallesi’’

BEY MAHALLESİ
Sanki modern bir şehrin tam merkezinde yerleştirilmiş bir tarih nişa-

nesi gibi durur gözünüzün önünde. Çok değil bundan 20-25 yıl 

öncesine kadar çok fazla dikkat edilmiyordu bu kültürel mirasımıza. 

Kaderine terk edilmiş ve dışarıdan bilinçsiz müdahalelerle katledili-

yordu tarihimiz ve özgün mimarimiz. Ama yerel yönetimlerin bu 

durumun farkına varması ve çabalarıyla bir tarihin yok olması önlen-

di nihayetinde. Bey Mahallesinin yaşayan bir tarih olduğu ve ileriki 

nesiller içinde yaşatılması gerektiğinin farkına varıldı. Belki kullanım-

ları anlamında o güzel Antep Evlerine farklı işlevler yüklendi ama 

en azından yok olması önlendi. Ben olaya bu açıdan bakıyorum. 

İşlevsel olarak bu evler, orijinal işlevi olan ‘mesken’ değil şimdi ama 

( Burada ki eski eserlerin çoğu, restore edilip; kültürel ve sosyal me-

kânlar, otel, motel, kafe vb. olarak fonksiyon verilmeye çalışılmak-

tadır.) en azından yaşadıklarını ve ileriye taşındıklarını görmek benim 

açımdan büyük bir mutluluk vesilesi. Biraz da bu tarihi mahalleye 

can veren, tarihini yansıtan, mimari özellikleriyle fark yaratan, ‘‘An-

tep evlerini’’ tanıyalım, hayalende olsa o evleri gezelim istiyorum 

hep birlikte. 

Hasan KÖKMEN - Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü

Şehir ve Kültür
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ANTEP EVLERİ
Eski Antep Evleri yıllarca birbirine omuz vermiş sıkı dostlar gibi; yan 

yana dizilmiş haldedir, mimari özellik olarak bitişik nizam yapılmıştır 

çoğu. Sokakların darlığı dikkatimizi çeker ilk etapta ve evlerin yüksekliği 

sebebi ile de “gölge sokaklar” oluşmuştur doğal olarak.         

Evler iç içedir bu mahallede. Fakat birbirinden bağımsızdırlar buna 

rağmen ve özgür bir yaşam alanı sunar ev ahalisine mahremiyet nok-

tasında. Elbette evlerin bu kadar iç içe olmasının nedenleri vardır bu 

mimari anlayışta. Evvela taşın inşaat malzemesi olarak zor işlenilebilir 

özelliğinden dolayı, evler arasında bulunan duvarlar ortak duvar olarak 

kullanılmıştır. Bu durum özelikle avlulu evlerde avlu bahçelerinde daha 

çok görülmektedir. Sonra, taşın yanma özelliğinin az olması da yangın 

durumunda yayılma korkusunun olmaması da buna bir etken oluştur-

muştur. Evlerin yüksek avlu duvarlarından dolayı, gölgelediği dar soka-

klar özelikle yaz aylarında sıcakların çok yüksek olduğu bu bölgede 

insanların sıcaktan etkilenmeden yürümelerine yardımcı olur. Eski ev-

lerin bulunduğu gölgeli sokaklarda yürüdüğünüzde içinizde bir huzur ve 

vücudunuzda bir ferahlık oluştuğunu hissedersiniz. Belki de bu iç huzur 

ve ferahlıktan dolayı eski Antepte müslüman ve gayri müslimler yıllarca 

huzur içinde bir arada yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Antep evlerinin bulun-

duğu sokaklara girdiğinizde kendinizi sanki surlarla örülmüş bir yolda 

buluyorsunuz. Sokaklar tam bittiğini düşündüğünüzde, keskin bir vira-

jla karşılıyor sizi ve algınızla beraber kendinizde başka bir yöne dönüyor-

sunuz istem dışı. Sokaklar daha once de belirttiğim gibi labirente benziyor 

gerçektende, eğer yabancısı iseniz bu mahallenin, labirentten çıkmanız o 

kadar kolay olmuyor. Kendinizi bir anda labirentin kapalı yolunda bu-

labiliyorsunuz. Önünüze çıkan bu çıkmaz sokaklara “dehliz” deniliyor 

bizim buralarda. 

Labirenti andıran bu sokaklarda gezerken, sizi tek şaşırtan dehlizler 

değil elbette. Gezinizin devamında beklenmedik bir anda kendinizi 

akan bir nehir gibi hissediyorsunuz. Çünkü bir anda karşınıza ke-

merli bir köprü çıkıyor dar bir sokakta. Bilinen klasik köprülerin tam 

aksine bu köprülerin üzerinde evler görüyorsunuz ve altından akan 

yüzlerce insan. Bu tarz yapılara “kabaltı” deniliyor. Kabaltından asır-

lar boyu akan insan selinin bir devamı gibi, sizde bir damla misali 

akıp geçip gidiyorsunuz…

Bu sokaklarda dolaştığınızda, insanların taşları nasıl sanata 

dönüştürdüğünü de görmemiz mümkün. Sadece taşlar değil 

elbette ahşap işçilikleri, ahşap oymacılık örnekleri, duvarlarda 

yapılan resimler ve süsler, demir işçilikleri, küçük heykel çalışma-

ları, tavan bezemeleriyle devrinin bütün mimari ve sanatsal özel-

liklerini günümüze taşıyan birer şaheser yapılar Antep evleri benim 

nazarımda. Hususen taş işçiliğinin bir sanata dönüşümü hayranlık 

verici gerçektende. Antep evlerinde özellikle avlu ve dış duvarlar 

“havara” veya “keymıh” adı verilen yumuşak kalkerli kesme taşlardan 

kalın olarak yapılırdı. Bu taşlar taş ocaklarından çıkartılarak ustalar 

tarafından özenle kesilir, duvarlara konulacak hale ve boyuta getiril-

irdi. Taşların en büyük özelliği çıkarıldıkları zaman yumuşak olmaları, 

zamanla sertleşmeleriydi.

İslam dininin herşeyde olduğu gibi mimari de de etkisi çok fazladır. 

Yapılan mimari eserler İslami değerlerle paralel bir şekilde yapılmıştır. 

Mesela; mahremiyet ve özel hayatın gizliliği duygusundan hareke-

tle o dönemin insanları evlerinin pencerelerini sokak yerine avluya 

açmışlardır. Bu durum bir dini gelenek olarak yapılan tüm evlerde 

mimari bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu evlerde ana 

pencerelerin üzerinde “kuş tağası” denilen küçük pencereler dik-

Şehir ve Kültür
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katimizi çeker bir taraftanda. Bu pencereler, hem evin havalandırıl-

masında hem de odaların ilave aydınlatılmasın da etkili olan, mimari 

bir özelliktir. Eski Antep sokaklarında gördüğümüz bu güzellikler-

in büyüsü bizi evlerin içine de çağırır doğal olarak. Sokaklarında 

bu kadar incelik ve ayrıntı barındıran bir mimari anlayışın evlerde 

neler yapmış olabileceği duygusu bizi büyülü ve gizemli Antep 

Evleri’nin içine çeker bir anda. İçine girmeye karar veririz merakla. 

Ancak hemen evlerin kapısını çalmamız mümkün olmaz. Öncelikle 

avlu kapısı çalınır. Zira Antep Evlerinin çoğu avlulu yapılardır. Avlu-

ların etrafı yüksek duvarlarla çevrilidir. Bunun sebebi ev hayatının, 

günlük yaşamın çoğunun bu avlularda geçmesidir. Yazları yeme-

kler avluda pişirilir, çamaşırlar avluda yıkanır, bölgenin içtiği kaçak 

çayın tadına dost meclislerinde, sohbetlerde burada varılırdı. Bu 

avlulara bu sebepten midir bilinmez “hayat” adı verilmektedir. Avlu-

ların genellikle bir kısmı desenli ya da düz taş parkeler ile kaplıyken, 

bir kısmı ise toprak olarak bırakılmıştır. Toprak olarak bırakılan al-

anlar önemlidir. O devirde yaşamış insanların yeşile ve doğal ha-

yata ne kadar önem verdiğini göstermesi açısından önemlidir. Bu 

kısımlarda çiçekler yetiştirilir, çok geniş avlular ise çeşitli ağaçlarla  

ağaçlandırılmıştır. Hatta bazı evlerin avluların da evlerin cephesine 

sarılmış asmalar dikkatimizi çeker. Asmalara yapılan bir yayvan ile 

gölgelikler oluşturulur, altına da hazır minder yastık atılarak otur-

ma ve dinlenme yeri yapılırdı. Evlerin su ihtiyacını karşılamak için 

avlularda su kuyuları açılırdı. Bazı kuyular hala varlıklarını sürdürme-

ktedirler. Kuyular sadece su için değil bir nevi buzdolabı olarak da 

kullanılmıştır. Yaz aylarında yemeklerin bozulmasını önlemek için 

yemekler kaplarla su kuyularına sarkıtılarak saklanırdı. Ayrıca hayat 

kısmında kuyuların dışında taş işçiliğinin en güzel örneklerinin ser-

gilendiği küçük süs havuzları ki bunlara ‘‘ gane’’ denilirdi ve bunlar 

avluya ayrı bir güzellik katardı. Her avlunun bir köşesinde mutlaka 

yine taş işçiliğinin güzel örneklerini yansıtan bir çeşme bulunurdu.

Genelde ahşap olan oda zeminlerine, hasır otundan yapılmış hasır-

lar serilirdi. Bu hasırların üzerine kilim, halı, keçe örtülürdü. Oda 

duvarlarının dört tarafını dolanan tahta pervazlar vardı. Bu perva-

zlar duvarlara çakılmadan işlenir, üzerlerine çeşitli motifler yapılırdı. 

Üzerlerine ayetler, mısralar, güzel sözler yazılırdı.Duvar ve tavanlara 

çeşitli figürler, resimler yapılırdı. Resim ve figürlerin daha çok gayri 

müslimlere ait evlerde olduğunu görüyoruz.  Evlerde İslâmiyet’in 

bir nişanesi olarak kadın-erkek mahremiyeti göz önünde bulundu-

rularak, haremlik ve selamlık odaları yapılmıştır. Gelen misafirlerin 

kadınları haremlikte, erkekleri ise selamlıkta ağırlanırdı. Evlerin tav-

anları ile çatı aralarındaki boşluk yüksek tutulurdu. Buralarda kışlık 

erzaklar, soğan, sarımsak, biber ve patlıcan kurusu, nar, ayva gibi 

gıdalar konulur, kurutulmak için asılır veya saklanırdı.

Antep evleri için yazılacak, söylenecek elbette çok şey var biliyo-

rum. Her şeyi yazarsam onları yerinde görmek ve incelemek ist-

eyen, sırrını ve gizemini keşfetmek isteyenlere haksızlık olabilir. 

Antep evlerini görmek isteyenlere; merakla atılan her adımın, gi-

dilen her yerin, yeni tespitler ve keşiflerin başlangıcı olabileceğini 

hatırlatmak istiyorum. Bu tarihi değerlerimiz bizleri; Gaziantep’te, 

Şahinbey ilçesi sınırları içindeki, başta Bey Mahallesi olmak üzere, 

Türktepe, Eyüboğlu, Bostancı, Kozluca, Tepebaşı Mahallerinde, 

Şehreküstü Semtinde, Tarihi Gaziantep Kalesi civarında bekliyor. 

Gidip görmemiz ve tarihimize sahip çıkmamız için bekliyorlar. Eski 

mimari anlayışın ve eski kent dokusunun en güzel örnekleriyle dolu 

bir şehir ‘‘GAZİANTEP’’ tüm güzellikleriyle bekliyor bizi…

Gaziantep’in sıcak iklimi insanına da sirayet etmiş durumda inanın. 

Gaziantep’i ziyaret ettiğinizde bunu daha net bir şekilde göreceğinizi 

düşünüyor, güzel dostlukların temelini de atacağınıza inanıyorum. 

Bu dostluklardan doğacak muhabbetlerin uzaması ve kurulan dost-

lukların daha da derinleşmesi için bu mirasımızın ayakta kalması ve 

gelecek nesillere mutlaka taşınması gerekiyor. Gaziantep’te olduğu 

gibi, içerisinde tarihi miraslarımızı barındıran bütün yerlerde ayakta 

kalacak her taş, her mekan, her ev bizi geçmişimize bağlayacaktır. 

Geleceğe taşınan her tarihi ve kültürel mirasımız ise, umutsuz an-

larımızda güç alacağımız, bize ilham kaynağı olacak değerlerimiz 

olacaktır.

KAYNAKÇA
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Bir Günün Hikayesi

Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter.

Yağmurlu bir kış günü, Zeytinburnu’nda Yeni Kozlu Mezarlığı’nı 

arıyoruz. Bir yandan yağmur,  bir yandan trafik bastırmış. Tam, 

işte kaybolduk derken şehrin tüm dağdağasını arkamızda bırakıp 

servilerin arasına dalıveriyoruz. Kapıda, küçük küçük kalabalıklar 

birikmiş. Bir cenaze arabası daha yeni yanaşmış, belli ki.  Bir 

koşturmaca içinde içeri giriveriyoruz. İçeri girer girmez, dışarı-

daki telaşenin aslında hiçbir şey olduğunu da anlıyoruz.  Hemen 

girişte, tahmini altı yedi kadar cenaze sıralanmış; başlarında da 

yakınları var. Mahzun, ağlamaklı yüzler. Ağır hem de çok ağır bir 

hava hemen hissediliyor…

Burası Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı Yeni Kozlu Mezarlığı Gasil-

hanesi.  Doğum, nasıl hayatımızın bir gerçeği ise ölüm de diğer 

bir gerçeği. Hatta en büyük gerçeği! Peygamberimiz (sav)  ne 

de güzel söylemiş; “Ölmeden evvel ölünüz!” diye. Bir tek bu 

söz bile, bu hakikati unutmamamız için yeterli. Temizlik, dini-

mizin en önem verdiği hususlardan biri.  Müslüman kişinin hem 

vücudunu, hem elbisesini, hem de yaşadığı yeri temiz tutması 

dinimizce de emrediliyor. İşte gasilhaneler de, cenazeleri dini 

vecibelere uygun bir şekilde yıkayıp paklayan son yolculuklarına 

tertemiz bir şekilde çıkmalarına yardımcı olan bir kurumumuz. 

Yeni Kozlu Gasilhanesi, İstanbul’un en yoğun çalışan gasilhan-

elerinden. Burası Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Bakırköy 

ve Güngören ilçelerine hizmet veriyor.  Normalde her gün 20-

25 cenaze gelirken, son zamanlarda bu sayı birden yükselmiş. 

Öyle ki on altı günde, 700’e ulaşmış cenaze sayısı. Yeni Kozlu 

Mezarlığı’nda 7 kadın 10 erkek gassal görev yapıyor şu anda. Biz 

daha evvelden, özellikle sabah saatlerinde büyük bir yoğunluk 

olduğunu duymuştuk. O nedenle de, öğleden sonra gitmeye 

karar vermiştik. Fakat beklentimizin aksine, bizim orada bulun-

duğumuz saatlerde de bu yoğunluk devam etti.  Sağ olsunlar, 

onca koşturmaca ve telaşelerinin arasında bize zaman ayırdılar.

Eda Elal
Eda Hanım, kendini bildiğin-

den beri gassal olmak istermiş. 

Hatta çocukken cenazelerin 

yanına girmeye çok çalışmış. 

Ancak büyükleri tarafından hep 

engellenmiş. Nihayet, 20 yaşına 

geldiğinde başvurusunu yapmış 

ve kabul edilmiş. Anadolu Lisesi 

mezunu olan Eda Hanım, şimdi 

de AÖF ilahiyat okuyor.

Eda Hanım, ilginç bir 
hikâyeniz var. Gassallık 
çok eskiden beri gön-
lünüzdeymiş. Size de 
ilginç gelmiyor mu, bu 
kadar küçükken cenaze 
yıkamak isteyişiniz?

Ben, zaman ilerledikçe durumu daha net bir şekilde tahlil ettim. İn-

sanları çok seviyorum ben. Yani, açıkçası ölüsüyle dirisiyle çok seviy-

orum insanları. Bir de ben, çok meraklıydım. Eskiden, cerrah olmayı 

çok isterdim. Cerrah olamadım tabii, ama burada parçalanmış cesetler 

de, trafik kazalarında ben çok rahat davranıyorum. O yüzden de hiç 

rahatsız olmuyorum. Aslında böyle, rahat olmamız bizimle de alakalı 

değil. Yeryüzünde herkesin bir vazifesi var. Rabbim, gassalına  o sabrı, 

o metaneti giydiriyor. Tabii kul bunu kendisinden bilirse, hiçbir zaman 

ilerleme şansı olamaz. Ama kul bunun Allahtan geldiğini bilirse, manevi 

tekâmülü için de faydalı olur, bu meslek. 

Cenazenin başındaki psikolojinizden bahseder 
misiniz biraz da?

Açıkçası, kabine girmeden, cenazenin başına gelmeden gassalın psi-

kolojisini anlamak mümkün değil. Anlatmakla tarif edilebilecek bir şey 

Yahya Kemal Beyatlı - Rindlerin Ölümü
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değil çünkü. Ancak yaşanarak hissedilebilecek bir şey. Tıpkı haccın, 

umrenin anlatılamayacağı gibi. Bizim durumumuz da bunlara benziy-

or işte. Mesela geçenlerde bir teyze, genç yaştaki kızını kaybetmişti. O 

gün o teyze ağladı, ben ağladım. Öyle bir iş bizimkisi…

Anlaşılan, ne kadar yıllar geçse de, ne kadar 
cenaze yıkamış olsanız da insan alışamıyor 
demek ki bu duruma…

İşin fiziksel yanından ziyade yani sabun, su, sünger, yıkamaktan 

ziyade manevi kısmı ağır oluyor zaten. Açıkçası, biz de her de-

fasında ağlamıyoruz etkilenmiyoruz. Bu bir gerçek, ateş düştüğü 

yeri yakıyor. Ama işte çocuklar olunca, genç ölümler, intihar-

lar… Bunlara yakılan ağıtlar işte bunlar etkiliyor bizi. İnsan, ister 

istemez kendisiyle empati kuruyor.  İşimizin en zor kısmı da bu 

yönü! Bizim işimizde sürekli insan çeviriyorsun bu da fiziksel 

güç gerektiriyor, kalbin başka etkileniyor, psikolojin başka türlü 

etkileniyor. Sonra buradan çıkıp; hayata, insanların arasına karış-

mak, anne olmaya çalışmak, eş olmaya çalışmak… Bazen kend-

ini gülmeye mecbur hissetmek. İşimizde, manevi unsurlar çok 

ağır basıyor. Ancak bunu kimselerle, eşinle dahi paylaşamıyor-

sun.  Çok garip şeyler de oluyor; televizyon da cinayet haberleri 

izlerken etkilenip ağlıyorum; o zaman da eşim sana ne oluyor, 

sen çok daha kötüleriyle karşılaşıyorsun diyor. Hatta komiğine 

bile gidiyor. Ama diyorum ya, Allah gassalı koruyor. Biz, buradaki 

her cenazenin ağırlığını omuzlarımızda hissetmiş olsak, burada 

kimse üç günden fazla duramaz.

Ölüme alışılmıyor. Mesela doktorlar cerrahlar 
da bir müddet sonra durumlarına alışıyorlar. 
Hastalarını kesip biçiyor, iyileştiriyor sonra 
da yakınlarına teslim ediyorlar. Ancak bizim 
teslim ettiğimiz makam farklı. İşte, Allah bizi 
oradan tutuyor. Gassalın, bir duası vardır 
kendi kendine söylediği “Ölüme alışmaktan 
Allaha sığınırım” ve “ Ölümü öldürmekten
 Allah’a sığınırım” diye. Ölümü öldürmek 
istemiyoruz biz; yoksa bu işin diğer 
işlerden hiçbir farkı kalmaz…

Gelecek için planlar yapar mısınız? 

Ben artık hiçbir şey için düşünmüyorum. Rabbim, nereye sa-

vurursa biz de orada oluruz. O yüzden hiç planım programım 

yoktur benim.

Raziye Günal
Raziye Hanım, beş senedir gassallık yapıyor. Akdeniz Üniversitesi 

Su Ürünleri Fakültesi mezunu, şu günlerde İş Güvenliği Uzmanı 

olmak için çabalıyor.
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Bir Günün Hikayesi

Raziye Hanım, gassallar nasıl insanlardır. Hep 
ölümü mü düşünürler?

Hayır, bizler dünyadan elini ayağını çekmiş insanlar değiliz ki. Bi-

zim de, ailemiz bizim de kendimize göre bir dünyamız var. Bu-

raya gelen her cenazenin bir hikâyesi oluyor. Onları dinlerken 

bakıyorsun ki ne kadar zengin olursa olsun ya da ne kadar çoluk 

çocuğu varsa işte aklınıza gelebilecek imrenilecek neyi varsa,  

bakıyorsun ki her şeyini bırakmış ve gitmiş. Yalnız başına kalmış 

işte. Bunu gördükten sonra dünyada hiçbir şeyin aslında önem-

li olmadığını anlıyor insan. Senin sağlığın yerinde ise huzurun 

yerinde ise dünyadaki en kârlı, en zengin insan sensin. Bunların 

dışındaki şeylerin çok da anlamı yok aslında.

Unutamadığınız anılardan bahseder misiniz?

Valla aklımda kalan belirli bir hatıra yok. Çünkü burada her gün 

değişik olaylar yaşıyoruz. İlk zamanlarda her gördüğüm cenaze 

kendiminmiş gibi gelirdi. Masada yatan anneyse senin annen, 

çocuk ise senin çocuğunmuş gibi geliyor. Ama zaman geçtikçe 

normalleşiyor her şey. Kabulleniyorsun galiba. Çünkü herkes için 

böyle şeyler hissedersen bu işi yapmak çok zor oluyor. 

Hülya Albayrak 
Gurubun en yenilerinden olan Hülya Hanım, on beş gün önce 

başlamış mesleğe. Daha önceleri, fahri olarak Kur’an-ı Kerim 

öğreticiliği yapan Hülya Hanımın eskiden beri bu mesleğe bir 

merakı varmış. Yakınlarının cenazelerinin yıkanmasında da hep 

bulunmuş.

Hülya Hanım, çok yenisiniz bu meslekte. Nasıl 
başladınız gassallığa?

Ben, fahri olarak Kur’an kursu öğreticiliği yapıyordum. Hafızım 

aynı zamanda da. Eskiden beri akrabalarımızdan ölenleri 

yaşlılarımızı yıkamayı çok isterdim. Ve hep de girmişimdir ce-

nazelerini yıkamaya.  Eşim de imamdır. Bir gün geldi bana dedi ki  

“Müftülükte bu öğlen cenaze yıkama dersleri başlıyormuş” ben 

nasıl apar topar hazırlandığımı, nasıl müftülüğe gittiğimi bilemi-

yorum, inanın. 

Gittim bir baktım ki 300 kişilik bir sınıf.  İşte, hoca sorular sor-

maya başladı. Kim bana yardım edecek, kim cenaze olacak, kim 

kefen kesecek, kim cenaze yıkayacak filan diye. Her defasında da 

elimi kaldırdım ve hocanın yanına da hep ben çıktım. Bu hâlim, 

hocanın de dikkatini çekti. Bana “Sen de değişik bir hal var!” dedi. 

Derken, aradan iki hafta geçti geçmedi, eşim elinde bir sertifikay-

la geldi. 

Öyle bir sevindim ki, sertifikamı görünce. Sanki bir üniversi-

te diploması almışım gibi geldi bana. Ondan sonra, ben bu 

işi yapacağım diye kafama koydum. Böylece, talep oldukça 

Bağcılar’daki camilerde cenazeleri yıkamaya başladım. Her insan 

doğar ve ölür. Ben, işte insanları o son yolculuğa en iyi şekilde 

hazırlamaya çalışacağım diye yola çıktım. Buna inandım ve Rab-

bimde bunu nasip etti. Çok mutluyum bu yüzden. Şimdi eşim 

ve çocuklarım soruyorlar. Oraya her türlü vaka geliyor, pişmanlık 

hissediyor musun diyorlar. Ben hayır diyorum, kesinlikle pişman-

lık kelimesini kullanmayın. Ben, burada çok mutluyum.  Son nef-

esime kadar,  gücümün yettiği ana kadar bu işi yapacağım. 

Seher Öksüz
Yeni Kozlu Gasilhanesindeki hanım gassalların, en tecrübelisi 

olan Seher Hanım, on altı yıldır bu meslekte. Az konuşan Seher 

hanımın ağzından dua eksik olmuyor. Daha önceleri Küçükce-

kmece’deki camiilerde görev yapan Seher Öksüz iki senedir de 

Yeni Kozlu Gasilhasi’nde çalışıyor.

Seher Hanım, bunca sene geçirmişsiniz bu 
meslekte. Şimdi geriye dönüp baktığınızda 
aklınıza neler geliyor?

Valla, Allahu Teala hepimizi sevdiği hâllerle hâllendirsin. Ve hepi-

mize teneşir güzelliği versin. Ben bir tek bunu bilir, bunu söylerim.
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Fatma Kılıç
Fatma Kılıç, beş senedir gas-

sal olarak görev yapıyor. AÖF 

İlahiyat öğrencisi olan Fatma 

Hanım, Düzce depremini 

yaşamış.  Depremde akraba-

larından vefat edenler olmuş, 

kendisi de enkazdan çıkmış.

Mesleğiniz sizin için 
ne ifade ediyor?

Bu işin şöyle de çok güzel 

manevi bir tatmini var. Vazi-

feni yapmak anlamında, çok 

mutmain oluyorsun. Mesela 

ben annem vefat ettiğinde, ona vazifemi yaptıktan sonra iyi ki bu 

işteyim diye düşünmüştüm. Bundan sonrasında da benim işle 

ilgili düşüncelerim çok değişmiştir yani. Tabii bu biraz da duygu 

derinliği ve yaşananlarla da alakalı biraz.

İsmail Cevizci
2007 yılından buyana   

Mezarlıklar Müdürlüğü’nden 

görev yapan İsmail Cevizci,  

Kozlu Mezarlığı’nın Gasilhane 

Sorumlusu. İsmail Bey imam 

hatip mezunu olduğu için işe 

yatkınlığı olduğunu söylüyor. 

Gassallık mesleğinin en 
ilginç yönü nedir sizce?

Buraya, her gün acılı insan-

ların gelmesi ilginç. Bizler an-

nesini babasını, evladını kay-

betmiş büyük bir acı yaşayan 

insanlara hizmet ediyoruz. Ve hizmet ederken de çok dikkatli 

olmalıyız. Biz, eğer insanların acılarını anlayamazsak onlar gibi 

düşünemezsek buradaki işler yürümez.

İnsanların en acılı günlerinde onlara hizmet 
veriyorsunuz. Gassallık herkesin yapamay-
acağı bir iş. Bunun için bir eğitim aldınız mı 
yoksa kendi çabalarınız ve tecrübeleriniz mi 
yol gösteriyor size?

Zaman geçtikçe zaten işe adapte oluyorsunuz. Birkaç yıl evvel, 

psikologlar eşliğinde bir eğitim verildi bize. İnsanların acılarına 

ortak oluyoruz, haliyle bizde burada eğitiliyoruz bu şekilde. Bu 

işin birileri tarafından yapılması lazım. Ben olmazsam, başka biri-

si mutlaka yapacak yani. Şimdi de bu görev, Allah Teala tarafın-

dan bize verildi. Bizde, elimizden gelenin en iyisini yapmaya 

çalışıyoruz.

İyi ki, bu işi yapıyorum dediğiniz anlar da oluy-
or mu hiç?

Bu işi yaparken, insan çok daha yumuşuyor, çok uysallaşıyor. İnsan-

lar hakkında kötü düşünemiyorsun.  Eşine, çocuklarına, insanlara 

karşı bakışın çok değişiyor. Kimseye kötülük yapamayan bir insana 

dönüşüyorsun. Çünkü yarın öbür gün kendinin de o taşa geleceğini 

bildiğin için, değişiyorsun ister istemez. Karakterin değişiyor, ağır-

başlı, ne yaptığını bilen insanlara dönüşüyorsun yani. 

Eyüp Hıdır
Eskiden vekil imamlık yapan 

Eyüp Bey, buraya gelmeden 

önce de görev yaptığı camii 

de cenazeleri yıkarmış.

Siz nasıl başladınız 
gassallığa?

Buraya gelmeden evvel 

imamlık yapardım. Fakat bu-

rasının atmosferi çok farklı. 

Kozlu’da vazife aldıktan son-

ra, bende çok değişiklikler 

oldu. Özellikle evime ve 

aileme karşı çok daha duy-

gusal oldum. Konuşma problemi olan bir kızım var. Geçen gün, 

öğretmeni bir defter göndermiş. Hatıra yazmamız için. Ben, 

ağlamaktan bir şey yazamadım o deftere. Beş yaşındaki oğlum 

da bunu görünce duygulandı. Eskiden, gece on ikide eve git-

tiğim olurdu. Fakat buraya başladıktan sonra izin günlerimde 

evden hiç çıkmaz oldum. İzin günlerimde, çocuklarımla beraber 

kahvaltımızı yaparız sonra onları parka götürürüm. Bendeki bu 

değişikliği etrafımdaki insanlarda fark ediyor tabii. Buranın en gü-

zel yanı. ölümü an be an düşündürtmesi. Böyle olunca da, insanı 

ateşe götürebilecek işlerden uzak duruyorsun haliyle.

Son olarak bize neler söylersiniz? 

Kabristanları sık sık ziyaret edin. Ölümü sıkça anın. Aslında ben, 

herkesin bir gün gelip burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim. İn-

sanlar mezarlıklara çok uzak artık. O yüzden de, ölüm de ha-

yatımızın uzağında kaldı.

Bir Günün Hikayesi
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Şehir Mektupları

İstanbul! Yüreğimin nâzenin şehri.  Kırılmaya yüz tutmuş zamanlara inat varlığını mâbud yapan koca 
çınar.  Sana âşık,  sana yâren,  sana divâne  bu gönül...   Seni seviyorum ey kutsal şehir.  Topraklarına 
her basışım beni sarsıyor,  her dem yeni esrarengizliklerinle serzenişler yaşatıyor sendeki her şey.  
Her geçen vakit sana aşkımı tazeliyor,  her tezkiyem beni sana getiriyor. 

Sende erimekten,  sende yok olmaktan korkmayayım ey mâ-

bedlerin ev sahibi.  Ürkekliğim ve dalgınlığım bundandır,  bun-

dandır irkilmelerim,  acılarım.  Acım sevdamla mayalanmakta 

ve hayranlığım zirveye ulaşmakta.  Senden vazgeçilmez olana 

mecburum, sendeki vazgeçilmezlere âşık.  

Müebbet hapsinle mükâfatlandırılmak tek temennim,  ey asırlara 

uzanan asâlet.  Memleket hasretimi bağrına gömdüğüm vuslat.  

Aşk sende güzel,  aşk sende asil,  aşk sende âdil,  aşk senle âkil,  

aşk seninle ibadet...   Ve aşk sen,  sen aşksın... 

Sonra...  Sonra huzursun sen,  bazen sevinç,  bazen sevda,  ba-

zen de adını mırıldanamadığım şeysin sen.  İçinde benim var 

olduğum şey.   Her bildiğimi sen bildiğimsin.  Her mutluluğumda 

sen varsın. Yıpranmamış anlarımı aldığın vakitlerim sende gizli.  

Sevgisini zahmetli yaşadığımsın. Ve sen dünya diye bildiğim her 

yerdesin. Zamanını doldurduğum yarınlarım seninle umut.  Sen 

umutsun,  adı umut olmayanlara da umut. Senin hissettirdiklerini 

bilmem hangi şehir hissettirir ki?   Bilmem hangi şehir yüceltir ki 

yüreğinde beslediğini?  Sen ki şehirlerin prensi,  prensesi.  Sen 

ki  tecrübenle öğrettiğin aşk acısını yaşatansın.  Acıları sükûnete 

mesken edensin. Özlem yükünü taşıyamayacağımsın,  özlem-

ini katık edemeyeceğimsin.  Yüreğime ayrı düşüremeyeceğim,  

yassını tutamayacağımsın.  Aşkı sende tattığımsın.  Güzeli sende 

gördüğümsün. 

Ey sevgili,    şehrimde en sevgili.  Uğrunda el sallamaya ne zor 

sandığım ey sevgili... Uğruna tutsağım,  dostluğuna muhtacım.  

Görmek,  bakmak,  nefes almak seninle efdâl.   Tezkiyelerim-

in beşiği olman bana güç veriyor.  İçimde yaşadığım aşkın beni 

kabıma sığdırmıyor.  Sen varsın,   ben sende varım.  Sen ilâhi aşka 

uzanan yolsun, kervansın,  haremsin. 

Ve sen İstanbulsun, aşksın. 

İstanbul ve Aşk

Emire Mine EMİRZADE / Mezarlıklar Müdürlüğü
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Foto Hikaye

Tarih: 20 Aralık 2013

Yer: İBB Saraçhane Binası Önü

Fotoğraf: Merve AŞKIN

Beraber yürüdük biz bu yollarda…
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Dünya

Savaş, şiddet, korku, ölüm ve çocuk! Sizce 
de tuhaf değil mi, böyle bir cümlede ‘Çocuk’ 
kelimesinin bulunması? 

Dünyanın bu masum,  saf ve çaresiz varlıklarını 
vahşi bir ortamda görmek, size de hiç garip 
gelmiyor mu?  

Düşünmek bile aslında ne kadar da korkunç… 
Haydi, kendi çocuğumuzun o savaşın, o 
vahşetin ortasında kaldığını bir düşünelim, ne 
kadar da korkunç bir şey değil mi bizim için? 

Hemen ağzımızdan “Allah korusun’’ cümlesi 
dökülüverdi değil mi? 

Suriye’deki analar, dünyanın başka ülkel-
erindeki başka savaşların ortasında kalmış 
analar ne yapsınlar peki? 

Bu hayatta, onların payına düşen de, o vahşetin ortasında çocuk-

larını korumaya çalışmak ya da yerde yatan binlerce ceset için-

den çocuklarını arayıp bulmak! 

Acaba, en çok neresi acıdı yavrusunun…!  Çok canı yandı mı, 

çok korktu mu, çok uzun sürdü mü ölmesi, çok ağladı mı ki!!! 

Sorular, sorular. Onlarca iç parlayan, yürek yakan soru var işte 

önümüzde.

Savaşın çocuğu olmak demek; bulursan yemek, çoğu zaman 

da hiç yiyememek demek. Sokakta saklambaç oynarken, koşup 

saklanmak yerine kurşunlardan kaçmak için koşup saklanmak 

demek. Can havliyle, ölmemek için ölüm ne onu bile bilmiy-

orken üstelik koşmak, kaçmak ve saklanmak demek… Haydi, 

yine düşünelim kendi çocuğumuz soğukta sokakta üşüyor, çok 

üşüyor hem de. İçimiz gitmez mi, o önümüzde titrerken ‘’ Anne 

üşüyorum’’derken nasıl kahroluruz. Oracıkta kendimizi yakıp 

ısıtmak istemez miyiz onu! Ya açlıktan kıvransa, gözümüzün 

önünde eriyip gitse… Allahım, düşünmesi bile ne kadar korkunç!  

Anne değilken,  kahroluyorsam ben; o anneler, savaşın anneleri 

nasıl yaşıyorlardır bunları! 

Ciğerleri nasıl dayanmıştır acaba bu acıya?  
Nasıl dayanılır ki, nasıl…

Bazen, sadece ağlamak gelir elimizden. Ağlamak ve dua ile 

yalvarmak… En son, ne zaman yemek yediğini hatırlayamayan 

Suriyeli bir çocuğun ‘’Ben iyiyim ama kardeşim açlıktan ölmek 

üzere ona yiyecek bi şey verin’’ feryadı hâlâ kulaklarımda... 

Televizyon da kanlı vahşet haberleri yayınlanırken, çocukların 

yüzünü çeviririz ya da kanalı değiştiririz; bu kötülükleri görüp de 

psikolojileri bozulmasın diye değil mi? İçimde büyük bir sızı, ya 

oradaki çocuklar onlar ne tarafa çevirebilirler ki yüzlerini! Ner-

eye çevirirlerse çevirsinler başlarını, her yerde görecekleri belli 

şeyler. Oluk oluk akan kan, kopan kollar bacaklar, parçalanmış 

bedenler, yıkılmış evler ağlayan anneler… Onlar da çocuk ama… 

Bu yangının ortasında kalakalmış, savaşın çaresiz suçsuz masum 

çocukları onlar…

Üç kardeşin minicik cesetleri yan yana dizilm-
iş, ağlıyor zavallı çaresiz anneleri ‘’Çocuk-
larımın üzerine buz koymayın üşürler’’ diye 
feryat ediyor. Allahım, bu nasıl bir acıdır? Nasıl 
bir çaresizlik, nasıl bir sabırdır bu?  

Bu  dünyanın gözlerinin önünde yaşanan, bu 
katliam bu nasıl bir vicdanın eseridir? Ya bu 
sessizliğe ne demeli, taş gibi olmuş duyarsız 
kalplere ne demeli?

Savaşın Çocukları ve Biz
Nurgül AKMAN / Halkla İlişkiler Müdürlüğü



27

Dünya

Yerdeki yüzlerce cesedin 

içinde iki minik kızını gören 

baba ‘’Babacığım, Allah rızası 

için uyanın’’ diye yalvarıyor 

öpüyor kokluyor kızlarını son 

kez doya doya… Allah rızası için 

uyanalım bizde duysun kulak-

larımız bu babanın feryadını! 

Görsün gözlerimiz bu dramı, 

acıyı, yıkılmışlığı. Sızlasın artık 

kalplerimiz, bu katliam için! 

Bakın yüreği yanmış bir baba 

nasıl yalvarıyor ’Babacığım, 

Allah rızası için uyanın’’ diyor 

baba! Allahım buna nasıl yürek 

dayanır ki… 

Çocuklar uyurken 
sesiz olunur. Ölürken 
değil! Biz niye bu ka-
dar sessiziz ki? 

Bugün yaşananlar, Suriye’deki Müslümanların 
ya da Mısır’daki, Lübnan’daki, Myanmar’daki, 
Filistin’deki Müslümanların imtihanı değil. Bu 
tüm Müslümanların imtihanı! Bu bizim imti-
hanımız! ‘’Komşusu açken tok yatan bizden 
değildir’’diyen bir Peygamberin (sav) ümmeti 
değil miyiz biz? 

“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve bir-

birlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu has-

ta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve 

ateşli hastalığa tutulurlar” diyor Efendimiz (sav). O halde biz ne 

yapıyoruz! Nedir bu aymazlığımız, uyuşukluğumuz? Ateşli bir 

hastalığa mı tutulduk? Yok, mu saydık ağrıyan uzuvlarımızı yoksa!  

Allahım sen bizi affet!

Demiyor mu yine Efendimiz (sav) ”Müslüman müslumanın 

kardesidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. 

Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. 

Kim bir müslumanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple 

onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanı 

örterse, Allah da onu Kıyamet günü örter.” Biz ne kadar yapabili-

yoruz bunları! 

 Onları, o savaştan çıkarıp alamayız evet ama 
yapacak bir şeylerimiz mutlaka vardır. Hiç mi 
bir şey gelmiyor elimizden,  gözyaşıyla yürek-
ten edilen bir dua kaç tanesinin yüreğine su 
serper biliyor muyuz!!!

Bilmiyoruz!
Ama Rabbimiz biliyor…
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Şehirden

Ayakkabı Müzesi
Gedikpaşa, İstanbul’un en eski semtlerin-
den birisi. Bu tarihi semt, adını II.Mehmed 
döneminin sadrazam ve kaptan-ı deryası 
Gedik Ahmet Paşa’nın 1475 yılında yaptırdığı 
çifte hamamdan almış. Bulunan kalıntılardan, 
Gedikpaşa’nın Bizans döneminde de yerleşim 
yeri olduğu anlaşılıyor. Günümüzde Gedik-
paşa, hamamıyla biliniyor tanınıyor. Ancak, 
bir zamanlar ayakkabı denince ilk akla gelen 
yerlerden biriydi Gedikpaşa.

Gedikpaşa’nın ayakkabıcılıkla tanışmasının hikâyesi de bir hayli ilg-

inç. Fatih Sultan Mehmed zamanında, Saraçhane’de çıkan büyük bir 

yangının ardından, burada bulunan deri eşya imalatı yapan esnaf başka 

bölgelere taşınır. Kimisi, Sultanahmet ile Beyazıt arasına kimisi de Par-

makkapı, Divanyolu, Uzunçarşı ve Tavukpazarı olarak bilinen bölgeye 

yerleşir. Bu esnaf, daha sonra zamanla Beyazıt, Kumkapı ve Gedikpaşa 

semtlerine doğru kaymaya başlar. Semte ayakkabıcılığı, Kayserili Erme-

ni ustalarla Develi ustalar getirmişlerdir. O yüzden de ayakkabı imalatın-

da kullanılan terimlerin çoğu Rumcadır. Mesela prustanca, danalya ve 

limaki gibi kelimeler hep Rumcadır.

Ayakkabı imalatçılarının Gedikpaşa’ya gelişiyle birlikte, yerli halk zamanla 

evlerini kiralamaya ve satmaya başlar. Derken, tüm semt ayakkabıcılar-
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la dolar. Böyle olunca, içlerinde eski konakların da bulunduğu pek çok 

tarihi mekânda ayakkabı üretilmeye başlanır. 1980’lerde ekonominin 

dalgalanmasıyla birlikte birbiri ardınca yeni iş hanları inşa edilir. Bundan 

sonrada ayakkabının yanında çanta ve deri giyimde hatırı sayılır bir şekil-

de artmaya başlar Gedikpaşa’da. 80’lerde parlak bir dönem yaşayan 

Gedikpaşa esnafı esas altın çağını ise 90’lı yıllarda baş gösteren bavul 

ticareti sayesinde yaşar. Gedikpaşa’da ayakkabılar tarihi hanlarda ve 

çoğunlukla el işçiliğiyle yapılır. Ucuz ayakkabının merkezidir Gedikpaşa. 

Bilhassa pazarlarda satılan ayakkabıların çoğu Gedikpaşa imalatıdır.

Bir zamanlar, ayakkabı imalatının bir numaralı merkezi olan Gedikpaşa 

bugün pek az kişi tarafından biliniyor. İşte Ayakkabıcılar Esnaf Odası, Ge-

dikpaşa’nın ayakkabı tarihini herkese duyurabilmek için Gedikpaşa’daki 

merkezinde tarihi ve ilginç özelliklere sahip ayakkabıları toplayarak ser-

giliyor.  Bu koleksiyonda, kara lastikten tasarım ödülü almış ayakkabılara 

kadar pek çok örneği görmek mümkün. Ayakkabı müzesinde özellikle 

mesleğinde bir otorite olarak kabul edilen İsmail Cevat Görgün’ün es-

erlerine geniş yer verilmiş. İsmail Cevat Görgün, tasarladığı ayakkabılar-

la zamanında yurt dışından pek çok ödüller almış bir isim.

Ayakkabılar içersinde en çok ilgi görenler, İtalyan artist Sophia Loren ile 

Zeki Müren’in swarovski taşlarla döşenmiş ayakkabıları imiş. Bizim ilgimizi 

çeken ayakkabı ise siyah gelinlik ayakkabısı oldu. Yokluk günlerinde tercih 

edilen bu ayakkabının çok da ilginç bir tasarımı var.

Dileğimiz bu koleksiyonun daha da büyüyüp daha fazla insana ulaşması…

İstanbul Ayakkabı Müzesi: Mimar Hayrettin Mah. Hattat Sok. No:1

Çarşıkapı - Beyazıt-Fatih Tel: (0 212) 518 32 01

Şehirden
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Anemas Zindanları
İstanbul’un her yanından tarih fışkırır cüm-
lesi, gerçekten de öylesine söylenmiş bir söz 
değildir. Çünkü eğer bakmasını bilirsek; tar-
ih, şehrimizin her yanından bir şeyler fısıldar 
bize. Hani bakmak ve görmek farklıdır denir 
ya. Bizler, gündelik hay huyun içinde hele ki 
şimdi bir de yanımızdan hiç ayırmadığımız 
akıllı telefonlarımızdan başımızı bir kaldırıp 
da etrafımıza bakmayı unuttuk. Sosyalleşelim 
derken, aslında kendimizi sanal bir dünyanın 
dört duvarı arasına sıkıştırır olduk. Yaşadığımız 
şehre, hatta sokağımıza bile yabancılaştık. 
Şöyle bir düşünsek, acaba kaçımız her gün 
kullandığımız güzergâh üzerindeki camilerin, 
çeşmelerin, surların adını bilebiliyor ki? 

Sıcak bir ocak günü, Kariye’den aşağılara Ayvansaray’a doğru inerken 

aklımızda işte hep bunlar vardı.  Fatih’in eski sokaklarında dolaşır ve İs-

tanbul’u tanımadığımızı bir kez daha kendimize itiraf ederken; küçük 

köhne evler, tekkeler arasından bir anda karşımıza çıkıverdi Anemas 

Zindanları!

Esasen, Anemas Zindanları’na hepimiz aşina sayılırız. Bu eski mekân 

pek çok tarihi filmde kullanılmış çünkü. Özelliklede Cüneyt Arkın’ın rol 

aldığı tarihi filmlerde. Karagümrük’te bulunan Anemas Zindanları aslın-

da Bizans Döneminin en büyük saray komplekslerinden birisi. Blakher-

nai Sarayı’nın bir parçası olan Anemas Zindanları’nın adını Arap Asıllı bir 

Bizans askerinden aldığı söyleniyor. 

Hikâyesi de şöyle; Mihael Anemas 1107 senesinde İmparator Aleksios’a 

suikast planlarken yakalanıyor ve gözlerine mil çekilerek kör edilmes-

ine karar veriliyor. Ve sonradan kendi adını alacak bu zindanlara hapse-
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diliyor. Derken, tıpkı Cüneyt Arkın’ın filmlerinde de sıkça gördüğümüz 

gibi hapisten imparatorun kızının yardımıyla kurtuluyor. Daha sonra-

dan, bazı imparatorların da burada tutuklu kalmasından dolayı Anemas 

Zindanları, soylu zindanları olarak da bilinmeye başlanıyor.  Anemas 

Zindanları, 14 hücre odasından ve bu odaların altındaki iki katlı bodrum-

dan meydana geliyor.

Latince; bükmek ve kavramak anlamlarına gelen “torture” yani işkence 

Batı dünyasının çok eski bir cezalandırma yöntemi. Çok eski çağlar-

dan beri, bu insanlık dışı işlemleri uygulayan batı dünyası özellikle Orta 

Çağ’da işkence için çeşitli işkence aletleri ve düzenekler tasarlamış;  

sistemli ve yaygın bir şekilde bu işkence yöntemlerini uygulamıştır.

İşte Anemas Zindanları da, Bizans Devletinin işkencelerine sahne 

olmuş bir yer. İstanbul tarihinde ve arkeolojisinde önemli bir yeri bu-

lunan zindanlar, daha birkaç sene öncesine kadar unutulmaya yüz 

tutmuş bir haldeydiler. Harabe halindeki zindanlar, gözlerden uzakta 

günden güne yok olmak üzereydi ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

İstanbul tarihinin bu önemli mekânına el attı. Restore çalışmaları hâlen 

devam eden Anemas Zindanları’nın çalışmalar bittikten sonra şeh-

rimizin yeni turistik merkezlerinden birisi olması bekleniyor. Çünkü, şu 

anda bile zindanlar pek çok insanın ilgisini çekiyor. Ürkütücü havası, 

kemerleri, kubbesi, kıvrılarak aşağıya doğru inen daracık yolu, deh-

lizleri, gerçekten de insanı ürkütüyor.  Osmanlının ferahlık ve huzur 

hissi veren mekânlarına karşın Anemas Zindanları kasvetli atmosferiyle 

insanı etkiliyor. Dileğimiz, çalışmaların bir an evvel sona erip Anemas 

Zindanları’nın ziyarete açılması.
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En İyi Avrupa Öyküleri
Her ne kadar kısa öykü Rusya topraklarında doğmuşsa da, 

geliştiği ve değer bulduğu yer Amerika olmuştur.  O nedenle 

öykü denilince, Çehov, Edgar Alan Poe, O Henry gibi çoğunlukla 

ya bir Rus yazarın ismi akla gelir ya da Amerikalının. 

Hil Yayınları ise geçtiğimiz aylarda, öyküde pek de alışkın ol-

madığımız bir ekolu Avrupa Öyküsünü ele alan, bir seçki yayım-

ladı.  En İyi Avrupa Öyküleri başlıklı antolojide on farklı ülkeden 

yazara yer verilmiş. Bu ülkeler, Makedonya, Gürcistan, Belçika, 

Rusya,İrlanda,Macaristan,Almanya,Letonya,Fransa ve Romanya

Kitabın kapağındaki tanıtım yazısında bu kitaptaki öyküleri 

okurken bir Avrupa panoraması çıkaramayabilirsiniz denilmiş. 

Gerçekten de öyle. Öyküleri okuduktan sonra işte bu Avrupa 

ruhudur diyebileceğimiz pek de bir etki uyanmıyor insanda. An-

cak, günümüz Avrupasına dair bazı ipuçları da vermiyor değil 

kitap. Edebiyata özellikle de öykü meraklılarının edinmesinde 

fayda var En İyi Avrupa Öyküleri’ni.

En İyi Avrupa Öyküleri 

Aleksandar Hemon / HİL YAYINLARI / 180 sayfa

Beyaz Bulut
Doğan Kardeş, Milliyet Çocuk, Tercüman Çocuk, Türkiye Çocuk 

dergileri bir dönemin çocuklarının vazgeçilmezleriydi. İple çekil-

irdi her derginin çıkış günü. Maalesef, pek çok güzel şey gibi der-

giler de silindi gitti hayatımızdan. Pek kimse de artık cesaret edip 

de böyle yayınıcılığa girişmiyor artık. Yıllardır internet üzerinden 

yayın yapan Beyaz Bulut dergisi geçtiğimiz aylarda merhaba di-

yerek dergiciliğe adım attı.  Derginin alt başlığı da gayet ilginç ve 

de açıklayıcı “ Her yaştan çocuklara edebiyat dergisi”

Genel Yayın Yönetmenliğini Fatih Turanalp’ın üstlendiği dergi 

yediden yetmişe bütün çocukların ve çocuk ruhu taşıyanların 

ilgisini çekti.  Popülerden uzak, edebiyata ve sanata yakın du-

ruşuyla dikkati çeken Beyaz Bulut’un kısa sürede bir okuyucu gu-

rubu oluştu. Dergideki metinlerin, şiirlerin ve resimlerin yetkinliği 

hemen göze çarpıyor. Beyaz Bulut’un yazarları arasında  Vural 

Kaya, Nesibe Şahin, Sümeyra Turanalp,Rabia Gülcan Kardaş,Elif 

Konar Özkan  yer alıyor.

Dileriz Beyaz Bulut yıllarca yayımlansın, okunsun okunsun hep  

okunsun…
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Hoş geldin Nur!
“Daha sonraki günlerde hep o camiye gittim. 
Nur’da gelmiş, sık sık gelmiş, ama 
karşılaşmadık. 
Bu nedir? 
Bu bir hikmettir.
Hikmet nedir?
Allah bilir.” 
Nur-Mustafa Kutlu sayfa 9

1950’li yıllar, bazı edebiyat tarihçilerine göre Türk hikâyeciliğinin 

altın dönemi olarak kabul edilir. Gerçekten de bu dönemde hem 

sayı hem de kalite bakımından pek çok parlak isim arka arkaya 

eserler vermiştir. Ancak, bu dönem eserlerinde bariz bir şekil-

de Sartre, Camus ve Kafka etkisi görülür. Hikâye kahramanları 

karamsar, karanlık ve bitmez tükenmez sıkıntılara sahip kişilerdir. 

Bunların en meşhuru da Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam’ıdır.  Ruhu-

muza, geleneğimize uygun düşmeyen bu akımın pek çok alanda 

tesiri olmuştur. O zamanlarda, bunalım edebiyatı öylesine ben-

imsenmiştir ki şöyle küçük der-

tleri olan insanların konu edildiği 

yani yerli unsurlar taşıyan eserl-

er ise küçümsenmiştir.

İşte Mustafa Kutlu, edebiyatımı-

za baskın olan bu Batı rüzgârını 

dağıtan yazarlarımızdan birisidir. 

Kutlu, yazın hayatına başladığı 

ilk günden bu yana hep bu 

ülkenin çocuklarını yazdı, yaz-

maya da devam ediyor.  Kut-

lu’nun 1970 yılında yazdığı Ortadaki Adam’dan son kitabı Nur’a 

kadar çizgisinden milim sapmadığı görülüyor. Taşranın saf ve 

temiz havası, masum aşklar ve her hikâyesinin olmazsa olma-

zları çiçekler hiç eksik olmuyor onun hikâyelerinde. Günümüzde 

Mustafa Kutlu kadar envai çiçek ismini kullanan pek az yazar var. 

Sanal bir dünyanın içinde yaşayıp giderken, etrafımıza bakmayı 

unutuyoruz malum. Ancak Kutlu unutmuyor,  gazete yazılarında 

da hikâyelerinde de sürekli buna vurgu yapıyor, bize sürekli bir 

şeyleri hatırlatıyor. Mustafa Kutlu,  son dönemlerdeki eserleri ne 

romana ne de hikâyeye benziyor. Kendisi bunları uzun hikâye 

diye adlandırıyor. 2000 yılında yazdığı “Uzun Hikâye” den sonra 

her sene bir uzun hikâye yayımlıyor Kutlu. Bu sene sürpriz yap-

arak geleneğinin aksine ramazan ayında değil de ocak ayında 

çıkardı kitabını. Haliyle okuyucularını da çok sevindirdi bu sürpriz.

Nur; eğitimli, varlıklı bir genç kızın kendini arayış hikâyesi aslında. 

Ancak bu ana temanın yanında küçük küçük başka hikâyeciklerle 

de süslemiş yazar kitabını.  Nur, kendini arayış yolculuğunda bir 

aşkla tanışıyor, kendi dünyasına uzak yoksul insanların arasına 

karışıyor, arada ayrılıklar kopukluklar ve tekrar  birleşmeler oluy-

or. Ama kitap hep Nur’un bir iç hesaplaşması etrafında dönüp 

duruyor. Hikâyenin satır arlarında, gündemimizi meşgul eden 

sıkıntılara da vurgu yapıyor Kutlu.

Hâsılı kelâm, gündemle yorulan ruhumuza bir ferahlık, bir esen-

lik getirdi Nur!

Hoş geldi ve iyi ki geldi…
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Deneme

Bazı insanlar eşyayı ve olayları algılarken, 
sıradan insanlardan küçük cümlelerin ışıltısıy-
la ayrılırlar. Bakış açıları, mayaları engin bir 
denizden nasiplenmiştir; onlar farkında ol-
salar da olmasalar da. Bitimsiz bir umut ve 
tevekkül vardır konuşmalarında. Öylesine 
değildir dillerine yerleştirdikleri, sağlam bir 
idrakle dökülür kelimeler. Farklıdır, ışıltılıdır. 
Düşünceden kopup dile gelirken, saf iyi niye-
ti ipekten bir libas gibi giydirirler cümleye ve 
günlük hayata, dile yerleşen cümleleri ilk defa 
söyleniyormuş gibi berrak bir inanışla söylerler.

Geleceğe dair kuşkuları, tereddütleri ve işin nihayetinde 

gerçekleşmesi muhtemel iyi ya da kötü her hali büyük kader 

yazgısının içinde hallediverir onlar “Niyet hayır, akıbet hayır…” 

diyerek. Ahirde istediğine, maksadına ulaşmak var da evvelde 

de niyet var değil mi, niyetini sorguladın mı hiç, ikazını sererle 

önümüze böylelikle.  

Bizim gibi değildir, bir bilinmezlik, bir meçhul olduğunda sırtını 

yine sağlam bir yere dayar onlar “Allahualem” diyerek. Bizler 

somut, elle tutulur, gözle görülür sebepler ararken o bütün se-

bepleri, sebeplerin sahibine bağlayıp gönül ferahlığına eriverir. 

Biz? Biz o sırada kuşku kumkuması olarak hayatımıza devam 

ederiz, sorgulamalarımız çengelde asılı et gibi durur zihnimizde, 

kan damlar. Nasıl arzu ederiz bir şeyin olmasını diyelim, yana 

yakıla. İsteriz de isteriz. Olacaktır, olması muhakkaktır, olmalıdır. 

İstiyoruz ya, bu yeter şarttır. Ama onlar temkinlidir, haddi bilen-

lerdir, o yüzden “Kısmet...” deyip geçer gider, arzunun yanından. 

Bırakıverirler kucağımıza sorularını böylelikle; razı mısın sonuca, 

içinde yükselecek, başını kaldıracak, ateş saçan nefesiyle yakıp 

kavuracak isyan canavarını tutabilecek misin “Nasip…” diyerek? 

İşin sonunu hep merak ederiz biz. Merak ederiz de aslında iste-

diğimiz bellidir, kazanmak, başarmak, saadete ermek ve nihayet 

hüsrana uğramamaktır dert. Çağ da bunu emretmiyor mu zat-

en, baskı üstüne baskı yapmıyor mu başarının kurallarını anlatan 

kitaplar? Birinci vazifemiz başarmak ve kazanmak! Hele sınav 

çocuklarının tek çaresi hep doğru şıkkı işaretlemek değil mi? Bu 

durumda tatlı bir ikaz düşer yine o dilden, “kısmet”ten, “nasip”ten 

anlamayana, bize, biraz daha açıklar durumu; “Gayret bizden, 

tevfik Allah’tan…” diyerek.

Hiç bitmez bu insanların küçük cümleleri “Hayırdır inşallah” der-

ler, “Aman Allah muhafaza” derler, “Fesübhanallah” derler. Hiç 

durmaz onların dilleri, her söyledikleriyle insanı ait olduğu asıl 

yurda, o yurdun sahibine bağlamak isterler. 

“Hepsi boşuna” der bazıları da “Uğraşma”… “Hep böyle oluyor” 

ya da “Gelir beni bulur zaten….” Uzar da uzar karanlık ve kasvet. 

Boğar da boğar duyanı, dinleyeni. Her an, her şey onların üzer-

ine hamle yapmaktadır sanki yutmak için, hayat ağzını açmış ge-

lecek karanlık günleriyle onları beklemektedir. Kırmızı ışıktan, altı 

azıcık tutan yemeğe kadar böyledir. Yarın kuşkuludur, iyi bir şey 

olması imkânsızdır. Olsa da göremez, görmek istemez, çünkü 

bıkmıştır, usanmıştır, yorgundur. Ve son cümleleri en vurucu 

olandır; “Kahretsin!”… Karamsarlık ve iç burkan sıkıntı sarar eli 

kolu, dili ve gönlü. Öylece bırakalım bu cümleleri ve sahipleri-

ni, göstererek çoğaltmayalım, tekrar ederek. O engin denizden 

beslenenler gibi “Selametle…” uğurlayalım onları…

Darısı başımıza diyelim ve dileyelim bir de; cümlelerimize saf iyi 

niyeti ipekten bir libas gibi giydirmeyi ve dilimize yerleşen cüm-

leleri ilk defa biz söylüyormuşuz gibi berrak bir inanışla söylemeyi…

Işıltılı Cümleler
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Sense and Sensibility orjinal isimli,  Türkçeye 
ise Akıl ve tutku olarak çevrilen 484 sayfalı 
Jane Austen kitabını, bir günde bitiremediği 
için hayıflanıyor insan. Kitap, İngiltere kır-
salında yaşayan,  küçük yoksul dünyalarında 
sıkışmış iki kız kardeşin güçlerinin birleşme-
siyle, olayların nasıl da bambaşka bir hale 
bürünebileceğini gösteriyor. Her Austen 
kitabında, elimde olmadan, kendimi roman 
kahramanlarından birisi olarak buluyorum. 
Sanki yanlış zamanda yanlış mekânda ve yanlış 
konumdayım. Sanki 1800lü yıllarda at arabası 
içerisinde 1 şilinlik mutluluk, şu zamanın 
imkânlarından çok daha değerliymiş gibi 
geliyor bana. Jane Austen, akıllara zarar bir 
yazar sanırım…

Jane Austen, 19.yy’da, kadınların yazın edebiyatında varlık gös-

termedikleri bir zamanda yaşamış. Babasının desteğiyle, o devrin 

kadınlarına göre çok da iyi bir eğitim almış. Aile arasında eğlen-

mek için, küçük hikâyeler yazmaya başladığında ise sadece 12 

yaşında imiş. Ancak, yazmak bir çocukluk hevesi değildir Aus-

ten için. Edebiyattan, yazmaktan hiç vaz geçmez. Doğrusu, bu 

konuda ailesinin de büyük desteğini ve teşviğini görmüştür. Jane 

Austen, yaşadığı dönemin hayatını, kültürünü iyi analiz etmiştir. 

Bunu da eserlerine güçlü bir şekilde yansıtır. Sade, ironik bir üslu-

ba sahip olan yazarın, romanlarının başkahramanları hep kadın-

lardır. Ve hepsi de, roman sona ermeden evlenmiş olurlar. Saf ve 

temiz aşkları tasvir ettiği kitaplarının, hâlâ çok satanlar arasında 

olması da ilginçtir bir yandan da.  Kitapları çok okunmasının yanı 

sıra defalarca da sinemaya çekilmiş ve televizyona da uyarlanmıştır.

Gelelim kitabımızın konusuna;

Elinor ve Marianne Daswood, karakterleri bambaşka iki kız 

kardeştir. Birisi sadece duyguları ile hareket ederken diğeri ise ak-

lının, mantığının sesini dinler. Küçüğü ne kadar uçarı, cana yakın 

ve hayalperest ise büyük de tam tersine o kadar mesafeli o kadar 

kontrollü bir tabiata sahiptir. 

Öyle ki yaşadığı en derin ızdırabı bile çevresine yansıtmadan 

yaşayıp gider Elinor. Ailenin en büyük kızı olmasında da olsa 

Kitap

Öznur ŞAN - Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Akıl ve Tutku
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gerek, otorite sahibidir de aynı zamanda. 

Bu durumu, onun annesinin üzerinde de 

bir hâkimiyet kurmasını sağlar. Marianne ise 

ailenin ortanca kızıdır. Roman içerisinde pek 

fazla etkisi olmasa da, fakir Daswoodların 

bir de en küçük kızları Margaret vardır. Mar-

ianne’nin yetenekleri birçok bakımdan Eli-

nor’unkilere denk aslında. O da akıllı ve zeki 

bir kız ama her konuda fazlasıyla aceleci ve 

heyecanlı. Ablasının aksine acılarını da sevinçlerini de ölçüsüzce 

yaşıyor. Cömert, cana yakın, sevimli ve ilgi çekici bir kız. Tek 

bir eksiği var. O da sağduyu.  Karakter bakımından annesiyle 

aralarındaki benzerlik de çok fazla.

Bayan Daswood, eşini kaybettikten sonra üç kızını da alıp yakın 

akrabaları Devonshire’a taşınmış. Elinor, hayatı boyunca Nor-

land’da yaşadıklarını unutamayacağını düşünürken; Marianne’yi 

burada bekleyen sürpriz, kısa bir zaman içersinde hepsi için 

büyük bir acıya dönüşüyor...

Sevgisinden, emin olduğunu sandığı Edward Farrers’in aslında 

bir başkası ile sözlü olduğunu duyan Elinor, kendi acısını bir tara-

fa bırakıp, çok daha büyük bir kalp kırıklığı yaşayan Marianne’nin 

yanından bir an olsun ayrılmıyor ve hep ona destek oluyor.  

Tanışmalarının hemen arkasından, kısa bir zaman içersinde 

dönemin, vazgeçilmezi baloların en gözde 

ikilisi oluverir Marianne ile Willoughby ... İki 

insanın birbiri ile bu kadar iyi anlaşabilme-

sinin izahını yapmak çok zor; hani ruh ikizi 

diye adlandırılan şey böyle bir şey olmalı 

diye düşünüyor insan. Elinor, Willoughby’nin 

güvenilir biri olmadığını defalarca anlatsa da 

bu Marianne, bunlara hiç kulak vermez hatta 

komik bile bulur. Elinor’un, her şeye mantığı 

ile yaklaşması Marianne gibi duygusal,   güçlü duygular barından 

bir aşkın mutlaka yaşanması gerektiğine kanaat getiren bir kız 

için kabul edilebilir bir şey değildir çünkü. Çok geçmeden, Lon-

dra’da Willoughby’nin düğün davetiyesi Marianne’e ulaşır. Yatak-

lara düşen Marianne için, günler ve geceler birbirine karışmıştır 

artık. Yemeden içmeden kesilir. Eski güzelliğinden de eser kal-

maz. Kendisini temiz ve karşılıksız bir aşkla seven Albay Brandon 

ve Elinor sayesinde eski sağlığına kavuşan Marianne için kötü 

günlerin geride kalması elbette mümkün değildir; ancak bunun-

la yaşamayı öğrenmesi, öğrenebilmesi Elinor gibi bir ablaya sa-

hip birisi için kaçınılmazdır.  İşte, akıl ve tutku bu minval üzerine 

akıp gidiyor. Arada yine yanlış anlaşılmalar, küçük entrikalar da 

oluyor. Gözyaşı da eksik olmuyor haliyle. Ama roman neticede, 

diğer Jane Austen romanları gibi mutlu bir sonla bitiyor.

Kitap
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“Bana inanmadığını biliyorum. Hiçbir zaman 
güvenmedin. Çıkın Çıkmazı’nı düşünüyo-
rum. Kitaplarımı özlüyorum. Ve koltuğumu, 
bahçemi. Ben oraya aidim. Orası evim. Bu 
yüzden geri döndüm çünkü sizin bir eviniz 
yok. Yurdunuz yok. Elinizden alındı. Ve müm-
künse geri almanıza yardım edeceğim.” Böyle 
sesleniyordu Bilbo Baggins, tahtsız cüce kral 
Thorin’ne Hobbit- Beklenmedik Yolculuk film-
inin sonlarında. Aslında kendi de inanmıyor-
du bu maceraya çıkarken, kendisine ya da 
cesaretine. Yine de başardı ve bir anda “orta 
dünya”nın en yaman hırsızı olup çıktı. Şimdi 
“Smaug’un Çorak Toprakları”nda hünerlerine 
yenilerini ekliyor ve maceraya kaldığı yerden 
devam ediyor. 

ORTA DÜNYANIN ÇORAK TOPRAKLARINDA 
KAYIP KRALLIĞIN İZİNDE

J.R.R. Tolkien’in ünlü romanı Hobbit’ten uyarlanan Beklenmed-

ik Yolculuk filminin devamı Smaug’un Çorak Toprakları’nın etkisi 

devam ediyor. Efsanevi Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin yönet-

meni Peter Jackson tarafından çekilen Smaug’un Çorak Toprak-

ları; Beklenmedik Yolculuk ile başlayan, Gittim ve Döndüm ile 

sonlanması planlanan serinin ikinci ayağı.  İlk filmde korkunç Ej-

derha Smaug’tan vatanlarını geri almak için yola çıkan 13 cüce, 

onlara rehberlik eden büyücü Gandalf ve hırsız olması beklenen 

hobbit Bilbo Baggins; bu kez orman elflerinin yurtlarından, göl 

kasabasına oradan da “yalnız dağa” doğru yol alıyorlar.

Beklenmedik Yolculuk’ta da yer alan Martin Freeman, Ian McKel-

len, Richard Armitage’e;  Evangeline Lilly, Lee Pace, Luke Evans, 

ve Orlando Bloom eşlik ediyor. Ejderha Smoug’u ise Benedict 

Cumberbatch seslendiriyor.

İlk filme nazaran temponun düşmediği ikinci filmde kaçma-kova-

lama ve dövüş sahneleri daha çok ön plana çıkıyor. Yalnız Dağ’a 

giden yolda kahramanlarımız, birbirinden zorlu mücadelelerle 

başa çıkmaya çalışırken cesaretlerini ve kararlılıklarını korumak-

ta çelişkiye düşseler de pes etmiyorlar. Cücelerin lideri Thorin; 

hakkı olan tahta ulaşmak için çıktığı bu macerada gerçek bir li-

dere dönüşüyor ve adım adım krallığına doğru yol alıyor. Hiç 

şüphesiz bu zorlu yolda en büyük savaşı yine kendisiyle verecek 

Sinema

Orta Dünyadan Bir
Hobbit Gelmiş Bizlere!
Hacer POYRAZ - Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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olan Thorin’in; üçüncü filmde ortaya çıkması muhtemel değişi-

minin ilk izlerini de burada görmeye başlıyoruz. Diğer taraftan 

kendisini umulmadık bir maceranın ortasında bulan hobbit Bilbo 

çekingenliğini bir tarafa bırakıp zekâsı ve cesaretiyle öne çıkıyor. 

Yaptığı kritik müdahalelerle cüceleri pek çok saldırıdan kurtaran 

Bilbo, bu süreçte itinayla sakladığı “güç yüzüğü”nden de yardım 

alıyor. Ancak kötü karakterli yüzük Bilbo’yu da etkiliyor: Devasa 

örümceklerle yaptığı mücadele sırasında güç yüzüğünü kay-

bettiğini zannedip panikleyen Bilbo, yüzüğü tekrar bulup eline 

aldığında ise çok tanıdık bir ifadeyle “O benim” diye haykırıyor. 

Bunun gibi pek çok sahneyle Yüzüklerin Efendisine atıfta bulunan 

Peter Jackson, ayrı seriler olarak çekilen filmler arasındaki bağı 

da güçlendiriyor. Tolkien’in bir çocuk romanı olarak kaleme aldığı 

Hobbit’ten üç bölümlük seri çıkaran Jackson bu filmde artık çok 

iyi bildiği “orta dünya”nın görülmedik mekânlarına giriyor, yeni 

karakterlerini gün yüzüne çıkarıyor. Bunu yaparken kitabın dışına 

çıkmakta da hiçbir beis görmüyor. Bu nedenle Hobbit filmlerini 

kitabıyla ayrı yerlere koymak gerekiyor. Jackson filmlere, kitapta 

olmayan pek çok sahne ve karakter ekliyor. Bunların en çok dik-

kat çekeni Gandalf - Sauron karşılaşması. Tolkien’in ölümünün 

ardından yayımlanan öyküsü The Quest of Erebor’dan esinle-

nilen bu sahnelerde kitaplarda yer almayan farklı bir Sauron tas-

virini görüyoruz. Yine kitapta yer almayan Yüzüklerin Efendisi’nin 

sadık elfi Legolas; bu kez savaşçı orman elfi olarak karşımıza 

çıkıyor. Üstün dövüş yeteneklerini bu filmde de sergileyen Le-

golas, filmdeki romantizm eksikliğini gidermek için oluşturu-

lan aşk üçgeninin de bir parçası konumunda. Ayrıca Legolas’ın 

Yüzüklerin Efendisi’nde tatlı sert yoldaş’ı Gimli’nin babası Gloin 

ile yaptığı kısa konuşma filmin güzel ayrıntıları arasında yerini 

alıyor. Lost’tan tanıdığımız Evangeline Lily de sadece filmde var 

olan savaşçı elf kızı Tauriel’i canlandırıyor ve yine kendisini bir 

aşk üçgeninin ortasında buluyor. Legolas’la aralarında umutsuz 

bir ilişki varmış gibi dursa da Tauriel cüce Kili’ye daha yakın du-

ruyor. Bununla birlikte filmdeki tek kadın karakter Tauriel’de, bir 

Eowyn ya da Arwen etkileyiciliği görülmüyor. Kitaptan  eksiği ve 

fazlasıyla bir kez daha orta dünyanın kapılarını aralayan Hobbit 

– Smaug’un Çorak Toprakları bir geçiş filmi olma görevini layıkıy-

la yerine getiriyor. İlk bölüm ile son bölüm arasındaki köprüyü 

sağlam kuruyor. Bize de ilk iki filmde tanımlayamadığımız “bir 

şeyler olmamış” eksikliğinin bu yılın sonunda vizyona girecek 

final bölümü Hobbit: Gittim ve Döndüm’de tamamlanmasını 

beklemek düşüyor.  
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Aramızdan Ayrılanlar

VEFAT
Çalışma arkadaşlarımızdan, 

Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü’nden Sadık YÜCEDAĞ, 

Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nden 

Abdullah BARUT ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden 

Abdülaziz ANAÇ Hakk’ın rahmetine kavuşmuşlardır.

Büyükşehir Ailesi olarak Sadık YÜCEDAĞ, Abdullah BARUT ve 

Abdülaziz ANAÇ’a  Allahtan rahmet, 

aile ve çalışma arkadaşlarına da sabırlar dileriz.

EMEKLİ

Bayram Yılmaz BEYAZ - Kent Orkestrası Müdürlüğü

Rıdvan ÇELEBİ - Şehir Tiyatroları Müdürlüğü

Yusuf VATANGÜL - Mezarlıklar Müdürlüğü

Rezzan BALA KİŞİN - Gelirler Müdürlüğü

Celal YILDIZ - Mezarlıklar Müdürlüğü

İbrahim ELBAN - Teftiş Kurulu Başkanlığı

Halil FIRATLI - Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

Muhsin ÖZTÜRK - Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

Şamil DOĞAN - İtfaiye Daire Başkanlığı

İhsan KÜÇÜKYAZICI - Satın Alma Daire Başkanlığı

Karaşahin DAMAR - Şehir Tiyatroları Müdürlüğü

Emekli olmuşlardır. Büyükşehir Ailesi olarak, emeklilerimize bundan 

sonraki hayatlarında sağlıklı ve huzur dolu günler dileriz.
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Düşün Cevap Ver

37. sayımızın Düşün Cevap Ver bölümünün soruları şunlardır:

1. “Tahteşuur” ne demektir?

2. 1936 Berlin Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil etmiş; ömrünü Hitit Tarihi araştırmalarına adamıştır.  

     Geçtiğimiz aylarda, vefat eden bu arkeologumuz kimdir?

3. İçersinde Hz. Zekeriya’nın kabri ile kutsal emanetler bulunan; UNESCO’nun tarihi miras 

    listesinde de yer alan; şu anda iç savaş nedeniyle büyük ölçüde zarar görmüş, dünyanın en büyük    

     ve en eski camilerinden olan camiinin adı nedir?

4. “Rabbim, nihayet sana itaat edeceğiz/ Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı” mısraları hangi 

     şairimize aittir?

Cevaplarınızı bailesi@ibb.gov.tr adresine bekliyoruz. Bol şanslar…

36. sayımızdaki Düşün Cevap Ver bölümünün doğru cevapları;

1. Sesli Gemi

2. Umeyr

3. Mevlut BULUT, Ümmühan CEBECİ, Bayram RECBER

4. Semizotu 

36. sayımızdaki Düşün Cevap Ver’e katılarak hediye kazanan talihlilerimiz;

Sezgül KARCIOĞLU / Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

Beyza AYDIN BAŞER / Deniz Hizmetleri Müdürlüğü

Vedat BIYIKLI / Makine İkmal Müdürlüğü
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