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KURUCUMUZ HACI AMCA’NIN ARDINDAN…

Dr. Ömer Bolat
Albayrak Holding
Genel Koordinatörü 

Albayrak Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı Hacı Ahmet Albayrak 29 Kasım 
2010 Pazartesi sabahı rahmet-i Rahman’a kavuştu. 1925 yılında Trabzon’un Of il-
çesinde dünyaya gelen ve 85 yıllık, dolu dolu geçen bir ömrün sonunda son nefesi-
ni İstanbul’da veren Hacı Ahmet Albayrak bu fani dünyada bir hoş seda ve eserler 
bırakarak Darül Bekaa’ya göç etti. Allah kendisine gani rahmet eylesin. Kendisini 
tanıdığım 11 yılın ışığında, onu siz değerli okurlarımıza biraz tanıtmak istiyorum.

O, ailesinin direği, çocuklarının Hacı Babası, torunlarının Hacı Dedesi, çalışanlarının 
da Hacı Amcası idi. Eşine, çocuklarına, torunlarına, akrabalarına düşkün bir insandı. 
Geleneksel, muhafazakâr, özüne bağlı, yerli ve milli değerleri benimsemiş, İslami 
hükümlerde hassas ve tavizsiz bir insandı. Tevazu sahibiydi ve geniş imkânlarına 
rağmen mütevazi bir hayat sürerdi. 

Hacı Amca, iyi bir müteşebbis idi. 1952 yılında 27 yaşında iken Of’tan göçerek baş-
ladığı teşebbüs hayatında, önce Tunceli – Pülümür deprem evlerinin ardından, Muş 
Tren istasyonunun inşasını başarıyla tamamlamış. Çocukları büyüdükten sonra 
müteahhitliğin yanı sıra personel taşımacılığı ve hizmet sektöründe büyük bir aile 
işletmesi olarak çalışmaya devam etmişler. Albayrak Grubu’nu bugün yaklaşık 7.000 
çalışanı ile ülkemizin önde gelen kuruluşlarından biri olmasında Hacı Amca’nın çok 
önemli bir payı var. Onun cesareti, aile birliğine önem vermesi, üretime ve istihdam 
sağlamaya olan sevdası, yeniliklere önem vermesi, Albayrak Grubu’nun başarısında 
büyük rol oynadı. Çalışmayı ve çalışkan insanları çok severdi, tembellik ve israftan 
hiç hoşlanmazdı. Çalışanlara haklarının verilmesinde titizdi.

Hacı Amca, aynı zamanda sosyal yönü ağır basan cemiyetçi bir insandı. Akrabalarını 
gözetir, doğduğu büyüdüğü topraklara sahip çıkardı. Hayır, hasenat çalışmalarında 
önde yer alır, fakiri, garibi gözetirdi. Kuran kurslarının yaşatılmasına büyük önem 
verirdi. Son olarak İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kendi ismi ile yaptırdığı büyük ca-
miyi tamamlayıp ibadete açmak, son nefesini vermeden önce kendisini en çok mutlu 
eden olaydı. Ebedi âleme göçmeden önce çocuklarına en büyük vasiyeti, hayır hase-
nat çalışmalarına daha fazla önem vermeleri oldu.  

Bizim inancımızda, “ilmi ile amel eden alimler ile hayırlı eserler bırakan ve salih 
evlatlar yetiştirip arkasından dua edilen müminlerin amel defterinin hiç kapanma-
yacağı” bildirilir. İnşallah Hacı Ahmet Albayrak da Allah’ın bu vaadine düçar olan 
kullarından biri olmuştur. Allah mekanını cennet eylesin.

Geride bıraktığı Albayrak aile efradına ve grup çalışanlarına düşen görev, ondan 
devralınan bayrağı daha fazla yükseltmek, onun hayat düsturundan örnek alarak 
ekonomik ve sosyal alanlarda hayırlı ve başarılı çalışmalara devam etmek olmalıdır.

Ruhun şad olsun Hacı Amca!

Selam ve Saygılarımızla,
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TRABZON LÝMANI’NA 
VERÝLEN ÖNEM 
GÝDEREK ARTIYOR
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, Trabzon'daki gezi ve
incelemeleri sırasında Albayrak Grubu'na ait olan Trabzon 
Limanı'nı da ziyaret ederek, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Albayrak ve liman yetkililerinden bilgi aldı. 

Bu görüşme sırasında 2. Abdülhamit zamanında projesi tasarla-
nan, Atatürk tarafından da büyük emel olarak tanımlanan Trab-
zon demiryolu hattı gündeme getirildi. Yetkililerden bilgi alan 
Sayın Gül, "Trabzon Limanı sadece Karadeniz için değil, Türki-
ye için de önemli bir limandır. Özellikle demiryolunun devreye 

girmesiyle önemi daha da artacak. Bu sayede Kafkasya ile ticari 
bağların da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu. Ayrıca İran 
ile ticari ilişkiler ve ticarette Trabzon'un yerine de değinen Gül, 
“Bilmeyenler İran ile 
ticaretimizden rahat-
sız olabilir. Ama Tür-
kiye-İran ticareti ülke-
miz açısından önemli” 
dedi.



Ortadoðu ile özellikle de Ýran’la olan ticaretimizde önemli bir geçiþ noktasý olan Trabzon 
Limaný’na verilen önem gün geçtikçe artýyor. Ekim ayýnda Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah 

Gül, Kasým ayýnda ise TBMM Baþkaný Sayýn Mehmet Ali Þahin ile Devlet Bakaný ve Baþbakan 
Yardýmcýsý Sayýn Bülent Arýnç Trabzon Limaný’ný ziyaret ettiler. 

Albayrak Þirketler Grubu Yönetim 
Kurulu üyesi Nuri Albayrak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Baþkaný Mehmet Ali Þahin ve 
Baþbakan Yardýmcýsý, Devlet 
Bakaný Bülent Arýnç'a yetkililerle 
birlikte liman ve projeler 
hakkýnda bilgi verdi ve Trabzon’a 
özgü çeþitli hediyeler takdim etti.



Tümosan’ýn yeni traktör modeli tanýtýmý 
Bursa Tarým Fuarý'nda gerçekleþtirildi. Bursa 
Vali Yardýmcýsý, Belediye Baþkaný ve Ziraat 
Odasý Baþkaný’nýn da katýldýðý Tümosan’ýn 
2011 model traktörlerinin lansmaný fuar 
katýlýmcýlarý ve çiftçilerden de yoðun ilgi gördü. 

Tümosan, ülkemizdeki mühendislik potansiyeli 
ve kendi iþ gücü ile geliþtirdiði bu yeni 
modellerde de daha önceki modelleri gibi 
yine iddialý. Tasarýmda geleceði amaçlayan ve 
optimum çözümler üreten Tümosan günün 
gereksinimlerine uygun, çiftçinin ihtiyaçlarýný 
ve beklentilerini karþýlayan rekabetçi ürünler 
sunmaya devam edecek.

TÜMOSAN’DAN
YENi TRAKTÖR MODELi



Küçükçekmece Belediyesi ile Kosova'nın 7 bin nüfuslu tek Türk 
Belediyesi Mamuşa arasında imzalanan Kardeş Şehir Protokolü, 
ülkenin en modern ve en büyük ilköğretim okulunu ortaya çıkar-
dı. Küçükçekmece Belediyesi, işadamlarının da katkısıyla, Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Anadolu İlköğ-
retim Okulu'na 1.3 milyon dolar bağışladı. İki belediye arasında 
imzalanan Kardeş Şehir Protokolü çerçevesinde yapılan bağışı 

değerlendiren Başkan Aziz Yeniay, Albayrak Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Albayrak ve işadamı Süleyman Çetinsaya'ya 
teşekkür ederek, "Belediye olarak, duyarlı işadamlarımızın des-
teği ile bu yardımlara devam edeceğiz" dedi. 28 derslikli Anadolu 
İlköğretim Okulu'nun bin 200 öğrencisi bulunuyor. 28 öğrencisi 
dışında tüm öğrencilerinin Türkçe eğitim almaya başladığı okul, 
Kosova’nın en modern okulu durumunda. 

KOSOVA'DA BÝR TÜRK OKULU!
Küçükçekmece Belediyesi ile Kosova'nýn Mamuþa Belediyesi arasýnda imzalanan 'kardeþ þehir' 
protokolü çerçevesinde Kosova'nýn en modern ve büyük ilköðretim okulunun inþasýna Albayrak 
Grubu ve Özsaya Ýnþaat da destek verdi.



O, HAYATINI 
ÇALIÞARAK VE
HiZMET EDEREK 
TAMAMLADI.
Albayrak Grubu’nun kurucusu Hacý Ahmet Albayrak, 29 Kasým 
2010 tarihinde bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakk’ýn 
rahmetine kavuþtu.

Ardýnda kendisi hakkýnda hep iyi sözler söyleyen evlatlarýný, geniþ 
ailesini, binlerce çalýþanýný,  dostlarýný ve tanýyanlarýný býrakarak. 
Seksen beþ yýllýk ömrünü hep çalýþarak, hep iyilik ederek geçirdi. 
Her zaman  çalýþmayý, alnýnýn teriyle para kazanmayý, bir de hayýr 
iþlerini çokça yapmayý öðütlerdi. O evlatlarýnýn ve tanýyanlarýnýn 
kalbinde hep hayýrla yad edilecek, onu her hatýrladýðýmýzda 
yüreðimiz iyiliðin ve güzelliðin ferahlýðýyla dolacak. 

Onun anýsýna 2007 yýlýnda kendisiyle yapmýþ olduðumuz söyleþiyi 
bir kez daha yayýnlamayý uygun bulduk. Ruhu þad olsun.
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200 yıllık kökenimizi biliyorum…
Şahsınıza gelmeden önce bize biraz ailenizin geçmi-
şinden söz edebilir misiniz? (Bakmayın burada şahsı-
nız, siz gibi kelimeler kullandığımıza, aslında soruların 
çoğunda hitap “Hacı Amca” idi.)

H. Ahmet Albayrak - 1925’te Trabzon Ballıca köyünde 
doğdum. Ailemizin geçmişi çok eskilere dayanır. Ben 
1793’e kadar uzanan şeceremi biliyorum. Köyümüzün 
kayıtlarına ulaşarak öğrendik. Ahmetullah oğullarından 
4 kardeş Urfa’dan Trabzon’a göçmüş ve oraya yerleşmiş-
ler. Biz onların soyundan gelmişiz.

Çocukken hayat zordu…
- Çocukluğunuzdan söz eder misiniz bize biraz? Ya-
şadıklarınızdan hatıralarınızdan... Hayat o zaman-
lar nasıldı?

H. Ahmet Albayrak - İlk hatırladığım... Babam bir ev yap-
mıştı. Bir buçuk yaşındaydım daha. İnşaat halindeki evin 
ortasına kocaman bir yemek kazanı asılmıştı. Humma-
lı bir çalışma ortamı vardı. Hayatta ilk hatırladığım şey 
odur. Dokuz kardeştik biz, ben ikinci oluyorum. 

İlkokulumuz beş köyün ortasında bir yerdeydi. Yıl 
1930’lar… O zaman imkan yoktu. Beş köyün talebesi bir 
okula giderdi. Zaten o da bir sınıf ve bir öğretmenden 
ibaretti. Yaz kış demeden, dere tepe bir saat yol yürür-
dük okula gitmek için. Şimdiki çocukların oraya gitmesi 
imkânsız. Öğretmenimiz beş sınıfı birden okutuyordu. 
O dönemler zordu. 12 yaşında başlamıştım okula. O za-
manlar öyleydi hep. Küçük yaşta okula gidip gelemezdik.

Onun dışında... Babam zamanına göre varlıklıydı, esnaf-
lık ve inşaatçılık yapardı. Yokluk çekmedik Allah’a şükür. 

İlk iş, ilk hayat mücadelesi...
- İlk işiniz neydi? Hayat mücadelesine nasıl atıldınız?

H. Ahmet Albayrak - Babam, 1939 yılında büyük dep-
remden sonra inşaat yapmak için Erzincan’a gitti. 50’lere 
kadar orada inşaat yaptılar. İlkokuldan sonra babam be-

Baþarýyý ittifaka baðlýyorum. Bir sýkýntý 
olur bir mesele olur, hiç bölünmeyiz. 
Bölünmedik. Her zaman birbirimize 
baðlý olmaya baðlýyorum. Birbirimize 
asla sinirlenmeyiz. Çok sýkýntýlar 
çektiðimiz zamanlar oldu. Sýkýntý 
olsa da uzlaþýrýz hep. Tenkit etmeyiz 
birbirimizi. Çocuklara hep söylüyorum 
“Tenkit etme, tenkide uðrarsýn.”



nim okula devam etmemi istedi ama çok hareketli bir 
çocuktum. Okula değil işe gideceğim dedim. 1943 yı-
lında Erzincan’a gittim. İlk işim, Erzincan’da babamın 
yapmakta olduğu inşaatlarda çalışmak oldu. 

Bizim zamanlarımızda zorluk vardı.
- Sizin gençlik zamanlarınız nasıldı? 

H. Ahmet Albayrak – Bizim zamanımızda fakirlik had 
safhadaydı. Babam inşaat yaptığı için, biz aile olarak 
yine daha iyiydik. Yiyecek öğün bulamayanlar vardı. 
Millette yok, biz de paramız olduğu halde bulamıyor-
duk. Çevre köyleri dolaşır, satın almak için mısır, buğ-
day arardım, bulamazdım, çünkü yoktu. Menderes dö-
nemiyle birden zenginlik geldi ülkeye. Diyeceksiniz ki 
birden zenginlik gelir mi? Geldi işte…

Üç kuşaktır inşaatçıyız.
- Kendi inşaat işinize nasıl başladınız peki? Biraz 
daha ayrıntılı anlatabilir misiniz? 

H. Ahmet Albayrak - Biz, 3 kuşaktır inşaatçıyız. Baba-
mın babası da inşaatçıymış. Biz, babamlarla birlikte 
1950’li yıllara kadar Erzincan’da birçok inşaat yaptık. 
Ben, 18 yaşından beri inşaat işiyle uğraşıyorum. Hat-
ta, ilk defa babam köyümüzün cami-
sini yaparken 

onlara yardım ederek başladım diyebilirim. 1951’de 
Erzincan’dan Muş’a geçtik, orada Kız Sanat Okulu inşa-
atını yaptık. 1952’de Aydın’a gidip bir çok kooperatif ev-
leri yaptık. 1954 yılında, tekrar Muş’a dönüp Muş Tren 
İstasyonunu yaptık. O zaman için büyük işlerdi. Bana 
sorarsanız; devrine göre Muş Tren İstasyonu, 90’larda 
yaptığımız İstanbul Metrosu’ndan çok daha önemli 
bir projedir. Daha sonra, Muş’tan Balıkesir’e geçip tatil 
köyü konutları inşa ettik. Oğlum Ahmet’in doğduğunu 
da o sıralar mektupla öğrendim. 

Gurbet zor iş...

H. Ahmet Albayrak - Kendi inşaatlarıma başladığım za-
manlar Menderes dönemine denk geliyor. O dönemler, 
memleket için iyiydi; Menderes’ten sonra memleket 
refaha kavuşmaya başladı. 1960 senesinde, babam in-
şaat işlerini bıraktı; tası tarağı topladık, Trabzon’a dön-
dük, esnafl ık yapmaya başladık. Gurbet çekmek zor iş…
(Uzaklara bakıyor, duygulanıyor…) 

Ama 66’da Pülümür depremi olunca, Erzincan’daki fa-
ciayı yaşamış olduğumuzdan yerimizde duramadık, 
sattık tezgahları, adam toplayıp doğru 
Tunceli’ye (Pülü-
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mür) gittik. Oraya kurduk şantiyeyi. Bize araç gereç de 
verdiler. Gittik depolardan kereste malları aldık, baş-
ladık inşaatlara. 3 ay çalıştık. 3 aydan sonra kış geldi. 
Şiddetli soğuklar başladı. Şantiye karar aldı; bütün in-
şaatlar paydos etti. O kara kışta geri dönüşümüz de pek 
zor oldu. Bele kadar kar var, araba yok. Yolun çoğunu 
yürüyerek döndük. 

Ele çalışmayalım memleketimize çalışalım.
- İstanbul’a gelişiniz nasıl oldu?

H. Ahmet Albayrak - 1967’de geldik İstanbul’a. İstanbul’a 
geldiğimizde babam sağ idi. O zamana kadar babamla 
beraberdim. Babam, 1987’nin Eylül ayında vefat etti. 
Zaten burada bir kolumuz vardı. Gelmeden birkaç arsa 
almıştık. Gelir gelmez inşaatları yapmaya başladık.  O 
dönemde Almanya’ya gidenler çok oldu. Biz gitmedik. 
Burada işimiz var. Ele çalışmayalım memleketimize ça-
lışalım dedik. 10 kişilik bir ekiple geldik İstanbul’a. İca-
bında tuğla taşınacak, harç taşınacak. 42 yaşındaydım. 
“Hadi bakalım” diyorsun, taşıyorsun. 

İstanbul’da ilk inşaatımızı Samatya’da yaptık. Son-
ra Yedikule’ye geçtik. Yedikule civarlarında, 1978 
senesine kadar inşaatlar yaptık. Öylece iş büyüdü. 
Küçükçekmece’de 40 dairelik inşaatlar yaptık. Tabi ara-
larda inşasına devam ettiğimiz ve yeni başladığımız in-
şaatlar da vardı. 300-400 dairelik büyük işler yaptık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde perso-
nel taşımacılığı işini şirket olarak ilk biz 
yaptık.
- Taşımacılık işine nasıl girdiniz? Yani o zamana 
kadar inşaat işinde uzmanlaşmışsınız. Neden böyle 
bir karar aldınız? 

H. Ahmet Albayrak - 1982 yılında personel taşımacılı-
ğı işine girdik. Çünkü, ihtilalden sonra inşaat işi iyice 
durma noktasına gelmişti, kendimize başka bir sektör 
arıyorduk. Ülker’in taşımacılık işine talip olduk. Çok 

kıymetli ortak dostumuz olan rahmetli Nalbur Emin 
Efendi vesile oldu, Ülker ile çalışmaya başladık. Personel 
taşımacılığı işini, Büyükşehir Belediyesi ile şirket olarak 
ilk biz yaptık. Abdullah Tırtıl Paşa Belediye Başkanı iken 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaya başladık. 
O zamandan beri de Dalan ve Sözen zamanları da dâhil 
olmak üzere belediye ile çalışmaya devam ettik. Niye? 
Çünkü biz hep dürüst çalıştık. 1986’da inşaat sektörüne 
yeniden girdik. Küçükköy’de 100 dairelik Uğurgül Ko-
nutları işini aldık.

Halen işlerle ilgilenirim…

- Şimdi işlerle fi ilen çocuklarınız uğraşıyor. Emekli-
liğin tadını mı çıkarıyorsunuz yoksa hala yerinizde 
duramayıp işlerle ilgilendiğiniz de oluyor mu?

H. Ahmet Albayrak – Ne demek? Tabi ki işlerle ilgileni-
yorum hala. Yeni işlerle ilgilenirim. Tümosan’a, Trabzon 
Limanı’na, Ereğli Tekstil Fabrikası’na ve inşaatlara sü-
rekli uğrar, takiplerimi yaparım. Şantiyeleri muntaza-
man gezerim. Şimdilerde Büyükçekmece’de bir cami in-
şaatı yapıyorum, vaktimin büyük kısmını o alıyor zaten. 

Başarıyı dayanışma ve kardeşlik getirdi…

- Başarıyı neye bağlıyorsunuz? 

H. Ahmet Albayrak - Başarıyı ittifaka bağlıyorum. Bir 
sıkıntı olur bir mesele olur, hiç bölünmeyiz. Bölünme-
dik. Her zaman birbirimize bağlı olmaya bağlıyorum. 
Birbirimize asla sinirlenmeyiz. Çok sıkıntılar çektiğimiz 
zamanlar oldu. Sıkıntı olsa da uzlaşırız hep. Tenkit et-
meyiz birbirimizi. Çocuklara hep söylüyorum “Tenkit 
etme, tenkide uğrarsın.”

Bugün geri dönüp baktığımda, büyük ve huzurlu bir aile 
görüyorum. Herkesin emeği var bu huzurda… Eşimin 
çok büyük emeği var, oğullarımın ve kızımın çok büyük 
emekleri var. Bak ben geçen bayram saydım, elimi öpen 
torun sayısı yirmi beş olmuş! Var sen hesap et bendeki 
huzuru artık, tabii maşallah da diyeceksin! (gülüyor)

Çocuklarýma iþe baþlarken tavsiyem ‘çok çalýþýn’dý. Çocuklarýma 
dedim ki; siz altý kardeþsiniz, birbirinizi sahiplenin ve çok çalýþýn. 
Herkes bir iþe sahip çýksýn, iyi çalýþsýn dedim... Çalýþtýlar, beðendim 
çalýþmalarýný. Her zaman çalýþmalarýný ve herkese faydalý olmalarýný 
nasihat ettim. Çalýþýrsan toplumun hepsi faydalanýr senden.
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Çocuklarıma nasihatlerim…
- Çocuklara başka neler söylüyorsunuz? Mesela iş-
leri devrederken ne tavsiye ettiniz?

H. Ahmet Albayrak - Çocuklarıma işe başlarken tavsi-
yem ‘çok çalışın’dı. Çocuklarıma dedim ki; siz altı kar-
deşsiniz, birbirinizi sahiplenin ve çok çalışın. Herkes bir 
işe sahip çıksın, iyi çalışsın dedim... Çalıştılar, beğendim 
çalışmalarını. Her zaman çalışmalarını ve herkese fay-
dalı olmalarını nasihat ettim. Çalışırsan toplumun hep-
si faydalanır senden.

Biz, her zaman çevremize yardım etmeye çalışan bir aile 
olduk. Ben Allah’a şükür hiç açlık çekmedim. İnsanlar 
da bu zorlukları çekmesin diye yardım etmek gerekir. 
Haksız kazanca da hep karşı olduk. 

Çocuklarımın hepsi benim için aynı…
- Peki çocuklarınızdan hangisini daha çok seviyor-
sunuz? 

H. Ahmet Albayrak - Bence çocuklarımın hiç farkları 
yok. Hepsi eşit bana göre. Ben onlara hep bir bakıyo-
rum. Ben onlardan razıyım, mevlâm da razı olsun!

- Bize biraz çocuklarınızın özelliklerinden bahseder 
misiniz? 

H. Ahmet Albayrak - Gerçekten de hiç ayırmam çocukla-
rımı, tabii hepsinin kendine has özellikleri var. Mesela, 
Ahmet çok duygusaldır, çabuk sinirlenir ama siniri uzun 
sürmez. Bir de asla kin tutmaz. Bayram bana çok düş-
kündür. Hayır işlerine koşar hep, mahirdir de. Nuri’nin 
temsil yeteneği vardır. Spor konularına da çok yatkın-
dır. Şimdi de bu özelliklerine uygun bir yerde zaten. Ka-
zım için herkes çok yakışıklı der, bana benzemiş demek 
ki. Giyimine kuşamına çok önem verir. Kazım sanat-
kardır aynı zamanda, resim çizer mesela, kabiliyetlidir. 
Mustafa’nın kafası hesap kitap işlerine çok iyi çalışır. 
Geçmişte çok para verdim ama bir türlü geri ödemedi. 

Ben de kestim musluğun suyunu. Ara sıra bu yüzden 
kızdırıyorum onu. (Hacı Amca burada çok keyifl eniyor.) 
Muzaff er’in ikna kabiliyeti çok kuvvetlidir. Hatta di-
ğerleri bana bir şey yaptıramadıkları zaman Muzaff er’i 
devreye sokarlar. En son geldiler, ‘Sen bizim babamız-
sın, bize sen bakacaksın!’ dediler bana. ‘En küçüğümüz 
yetmiş beş yaşına gelene kadar bakacaksın hepimize!’ 
dediler. Bir hesap yaptım, onlar o yaşa gelene kadar ben 
de yüz on beş yaşında oluyorum. Kârlı alışveriş yani. 
Kabul ettim, o yaşa geleyim, bakacağım size dedim. 

Ama latife bir yana,  çocuklarımın hepsi benim için bir-
dir. Çalışmalarından, gayretlerinden, doğruluklarından 
çok memnunum ve onları başarılı buluyorum. 

Tabii bir de kızım var. Ayırmam dedim sana ama bende 
yeri apayrıdır kızımın!

Çocuklarımla ilgili bir anımı anlatayım size…

H. Ahmet  Albayrak - Bir gün eve geldim. Kazım, Mus-
tafa, Muzaff er yazı tura oynuyorlar. İlkokulda okuyorlar 
o zaman. Kazanan diğerinin parasını alıyor. Kumar mı 
oynuyorlar diye kızdım. Oyunlarına girip, bir ders ver-
meyi planladım. Maksadım kumarın kötülüğünü an-
latmak. Oyuna girdim, hile yaparak kızdırdım bunları, 
aldım paralarını ellerinden, oyunlarını bozdum yani. 
Kumarbaz mı olacaksınız başıma diye kızdım. ( Keyifl i 
bir şekilde, gülerek anlatıyor hikayeyi.) Ertesi gün eve 
geldim, baktım üçü de melaike gibi oturuyorlar. Oyun 
oynayalım mı diye takıldım. Başlarını kaldırmadan; biz 
seninle oynamayız, sen hile yapıyorsun dediler. 

(Mustafa Albayrak’a konuyu sorduğumuzda “başlangıç-
ta her şey iyiydi,  kaybetmeye başlayınca, zor kullanarak 
paralarımızı elimizden aldı” şeklinde anlattı aynı olayı!)

Siyasete girersek gerektiğinde rest çekemeyiz.

-  Siyasete girmeyi düşündünüz mü hiç?

3 darbe gördüm, yaþadým. Darbeler, memleketi çok büyük 
zaafa uðrattý. Kim yapýyor neden yapýyor, sebebi nedir 

anlaþýlmýyor. Kardeþi kardeþe vurduruyorlar. Kötü yönetimlerden 
bahsetmeyeyim. Menderes, Özal ve Tayyip... Memlekete hayrý 

dokundu bunlarýn. Þimdi Allah’a þükür bereket var.
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H. Ahmet Albayrak - Siyaseti hiç düşünmedik. Siya-
set bize uymaz. Siyasi olursak gerektiğinde rest çeke-
meyiz. Kimseye minnet etmeyiz. Bize gelmez o işler. 
Ama bugüne kadar tüm seçimlerde oyumu kullan-
dım. Seçimlerde oy atmak çok önemli. Hiç aksatma-
dım bu güne kadar. Oy kullanmak vatani bir vazifedir. 

İyi ve kötü siyasi yönetimler gördüm…
H. Ahmet Albayrak –3 darbe gördüm, yaşadım. Dar-
beler, memleketi çok büyük zaafa uğrattı. Kim yapıyor 
neden yapıyor, sebebi nedir anlaşılmıyor. Kardeşi kar-
deşe vurduruyorlar. Kötü yönetimlerden bahsetme-
yeyim. Menderes, Özal ve Tayyip... Memlekete hayrı 
dokundu bunların. Şimdi Allah’a şükür bereket var.

Hayatımda hiç maça gitmedim
- Haydi siyaseti geçtik, sporla aranız nasıl?

H. Ahmet Albayrak - Hiç maça gitmedim hayatımda. 
Nuri’nin eskiden beri merakı vardır bu futbol işine.  
Ben bilmem, anlamam. Merakım yok yani, beşyüz 
sene ömrüm olsa, beş dakika dönüp bakmam! Ama 
yüzmeyi çok severim mesela.

- Hayatınızda “Keşke yapmasaydım.” dediğiniz, 
pişman olduğunuz bir şeyler oldu mu hiç?

H. Ahmet Albayrak – Ufak tefek hatalarımız elbette 
olmuştur. Ama pişman olduğum bir iş… hayır, hiç ol-
madı Allah’a şükür. 

(Belki bu son soru ve bu son cevap; bütün bu konu-
şulanlar içinde en önemli olanıydı. Bir insanın hayatı 
boyunca pişman olacağı işler yapmadan yaşaması, 
açıp baktığında vicdanında en ufak bir siyah nokta 
görememesi... Bütün bir hayatın, huzur ve mutlu-
lukla geçmesinin sırrı bu olsa gerek. Hacı Ahmet 
Albayrak’ta olduğu gibi...) 



Arapça gezmek ve gezi anlamlarına gelen seyahat keli-
mesi ile Farsça mektup, risâle gibi anlamlara gelen nâme 
kelimesinin birleştirilmesiyle elde edilen seyahatnâme 
sözcüğü, çeşitli amaçlar doğrultusunda yapılan geziler 
dolayısıyla kaleme alınan eserlerin genel adıdır. Müslü-
manların, daha Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn dö-
neminde İslâm’ı yaymak, fetihler yapmak, bu fetihler 
sonucu genişleyen İslâm coğrafyasını daha iyi tanımak, 
hac yapmak, ilim ve hadis tahsil etmek gibi amaçlar çer-
çevesinde çeşitli yolculuklara çıktıklarını görürüz. İşte 
bu yolculuklar kimi Müslümanlar tarafından kaleme 
alınarak İslâm dünyasındaki seyahatnâme literatürü-
nün ilk örnekleri ortaya çıktı. 

Bu bağlamda Suriye fıkıh okulunun önemli temsilcile-
rinden Mekhûl b. Müslim’in (Ö. M. 730) seyahat notla-
rı türün ilk örneği kabul edilmektedir. İlim tahsili mak-
sadıyla Mısır, Suriye, Irak ve Hicaz bölgelerini dolaşan 
Mekhûl gezilerini kaleme almış. Bu bölgelerdeki şehir-
ler ve âlimler hakkında bilgiler vermiştir. Yine Hanbelî 
mezhebinin imamı olan Ahmed b. Hanbel de bu dö-
nemde seyahatnâme yazan müellifler arasında yer alır. 

Seyahatnâme literatürünün dönüm noktasını ise kuş-
kusuz İbn Battûta’nın seyahatnâmesi oluşturur. İbn 
Battûta kendisinden öncekilerin yaptığı gibi bir ülke 
veya belde hakkında fiziksel özelliklerden bahsetmek 

yerine orada yaşayan halkın durumları, sosyal hayatı, 
inançları, örf ve âdetleri hakkında da bilgiler vererek 
sadece tarih, coğrafya ve edebiyat yönünden bir kay-
nak olmanın ötesine geçip bir antropoloji ve etnografi 
kaynağı olmuştur.

Seyahatnâme literatürüne baktığımızda Müslüman 
halkların konuştuğu hemen her dilde bunların ör-
neklerinin bulunduğu gözümüze çarpar. Arapça 
eserlerin yaygın oldukları ölçüde Farsça ve Türkçe 
seyahatnâmelerin de olduğu bir gerçektir. Meşhur fi-
lozof Nâsır-ı Hüsrev’in Sefernâme adlı seyahatnâmesi 
Fars seyahat literatürü içerisinde önemli bir yerde dur-
maktadır. 

Türk edebiyatında seyahatnâmeler genel olarak hâ-
tıranın bir alt türü olarak kabul edilir. Osmanlı top-
lumunda seyahat etme yaygın olmasına rağmen XIX. 
yüzyıla gelene değin Türkçe seyahatnâmelerin az sayı-
da oldukları görülür. Gündelik hayatın kayda değer bir 
tarafının bulunmadığı ve sadece velilerin hayatlarının 
önem arz ettiği şeklindeki düşünce bunun temel sebe-
bidir. 

Türkçe seyahatnâmeler, yolculuk esaslı olanlar, esâret 
sırasında yazılmış olanlar, hac seyahatnâmeleri, 
elçilik amacıyla gidilen ülkeler hakkında yazılan 

EVLÝYÂ ÇELEBÝ’NÝN GÖZÜYLE 
ÂLEMÝ SEYRETMEK:

SEYAHATNÂME
Rüyada Evliyâ Çelebi Hz. Peygamberi kalabalýk bir cemaat içerisinde görür. 
Hz. Peygamberin elini öperken heyecana kapýlan Evliyâ Çelebi, “Þefaat yâ 
Resûlallah!” diyecek yerde “Seyahat yâ Resûlallah!” deyiverir. Buna gülümseyen 
Hz. Peygamber ona hem seyahat hem de þefaat müjdesi verir. Böylece 51 yýl 
sürecek, Seyahatnâme gibi dev bir eser çýkartacak yolculuk baþlar.



EVLİYA ÇELEBİ KİMDİR?

Hayatı hakkındaki bilgileri seyahat hatıralarını topladığı Seyahatnâme isimli eserde 
bulabildiğimiz Evliya Çelebi, 25 Mart 1611 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 
Gerçek adı bilinmemekle birlikte hocası Evliyâ Mehmed Efendi’ye nisbetle kendisini 
Evliyâ Çelebi diye isimlendirmiştir. Babası Saray-ı Âmire’nin kuyumcubaşısı Der-
viş Mehmed Zıllî Efendi’dir. Ailesinin kökeni hakkında verdiği bilgilere göre Evliyâ 
Çelebi’nin ailesi aslen Kütahyalı olup fetihten sonra İstanbul’a yerleşmiştir. 

Eserinde yer alan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Evliyâ Çelebi, iyi bir eğitim al-
mış olmalıdır. Nitekim Şeyhülislâm Hâmid Efendi’nin medresesine yedi yıl devam 
ettiği ve hocası Evliyâ Mehmed Efendi’den hâfızlık eğitimi aldığı bilinmektedir. 
Medrese eğitimini tamamladıktan sonra saraya intisap eden Evliyâ Çelebi, tahsilini 
Enderûn’da sürdürür. 

Evliyâ Çelebi’nin seyahat tutkusunun kaynağı Kānûnî’den Sultan İbrahim’e kadar 
tahta geçen sultanlara hizmet ettiğini söylediği babasıdır. Babasının seyahat anı-
ları onun hayal dünyasını zenginleştirmiş ve seyahat etme arzusunu kamçılamıştır. 
Bu tutkunun yanı sıra hicrî 1040 yılının Muharrem’inin aşûra gecesi rüyasında Hz. 
Peygamber’i görür. Rüyada Evliyâ Çelebi Hz. Peygamberi kalabalık bir cemaat içeri-
sinde görür. Hz. Peygamberin elini öperken heyecana kapılan Evliyâ Çelebi, “Şefaat yâ 
Resûlallah!” diyecek yerde “Seyahat yâ Resûlallah!” deyiverir. Buna gülümseyen Hz. 
Peygamber ona hem seyahat hem de şefaat müjdesi verir. Hz. Peygamberin yanında-
ki cemaatin içinde bulunan sahâbilerin duasını alan Evliyâ Çelebi’ye yine sahâbeden 
biri olan Sa‘d b. Ebî Vakkās seyahatlerinde gördüğü şeyleri yazmasını tavsiye eder.



seyahatnâmeler, coğrafya ve tarih kitabı mahiyetindeki 
seyahatnâmeler v.b. şekillerde tasnif edilebilir. Bun-
ların yanı sıra Türkçe yazılmış bazı seyahatnâmelerin 
manzum oldukları da dikkat edilmesi gereken husus-
lardandır. Pîrî Reis ve Seydî Ali Reis gibi denizciler 
tarafından kaleme alınan birer coğrafya ve tarih kita-
bı özelliğini hâiz olan çeşitli eserler, Evliyâ Çelebi’nin 
seyahatnâmesini önceleyen Türkçe seyahatnâme türü-
nün önemli örnekleri arasındadırlar. 

Bununla beraber Türkçede seyahatnâme denilince ilk 
anda akla Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme isimli eseri 
gelir. Asıl adı Târîh-i Seyyâh Evliyâ Efendi olan bu eser-
de Evliyâ Çelebi 1630’lu yıllarda İstanbul’dan başlayan 
ve 1681’e kadar süren ve bir kısmı Osmanlı toprakla-

rında, bir kısmı ise komşu ülkelerin topraklarında ger-
çekleşen seyahatlerini anlatır. 

Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’sini kaleme alırken bu-
nunla adeta Osmanlı Devletinin fizikî yapısını ortaya 
koymayı amaçlamıştır. Bu nedenle çok sayıda şehir, 
kasaba, köy gezmiştir. Seyahatnâme’de anlatılan şe-
hirler iki kısımda incelenebilir. İlk gruptaki şehirler 
Evliyâ Çelebi’nin gitmeyi amaçladığı şehirlerdir ki, 
asıl anlatılmak istenen şehirler bunlardır. Bu şehirler 
Seyahatnâme’de yer alan anlatıların merkezini oluştu-
rurlar. İkinci tür şehirler veya mekânlar ise ana şehre 
gidilirken konaklanan yerlerdir. Bunlar anlatıda önemli 
bir yer tutmazlar. Evliyâ Çelebi bunlardan sadece yü-
zeysel olarak söz eder. Seyhatnâme’de yer alan şehir-
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ler içerisinde bir tür hiyerarşi de mevcuttur. Buna göre 
şehir Osmanlı yönetim sistemi içerisinde ne derece 
öneme sahipse ona göre Seyahatnâme’de kendisinden 
bahsedilir. 

Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’de bir şehir ele alırken 
sistematik bir yöntem izlediğini görürüz. Buna göre 
seyyahımız bir şehri anlatmaya başlarken öncelik-
le o şehrin vasıflarını anlatır. Bunun için şehrin idari 
merkezinin durumundan bahseder. Sonra şehrin ka-
lesinden ve İslâm öncesi tarihinden bahseder. Şehrin 
Osmanlılar tarafından alınması da anlatıda önemlidir. 
Evliyâ Çelebi bir yandan bu tür tarihsel verilere ese-
rinde yer verirken diğer taraftan halk ağzında dolaşan 
şehirle ilgili efsaneleri de kaydetmekten geri kalmaz. 

Bazen bu efsaneler şehrin adının kaynağıyla ilgili ola-
bilir. Mesela Evliyâ Çelebi’ye göre Bayburt adı, ''zengin'' 
anlamındaki ''bay'' ile yurt sözcüğünün birleşmesinden 
oluşmuştur. ''Zengin belde'' anlamındaki ''Bayyurt' adı, 
zamanla ''Bayburt''a dönüşmüştür.

Türbe ziyaretleri de Seyahatnâme’de önemli bir yer 
tutar. Bir anlamda Evliyâ Çelebi’nin seyahate çıkma 
amaçlarından biridir türbe ziyaretleri. Bu nedenle 
Evliyâ Çelebi seyahati süresince binlerce türbe gez-
miştir. Bunlar içerisinde ilginç anekdotlara konu olan 
türbeler vardır. Mesela Akşehir’deki Nasreddin Hoca 
türbesi bunlardan biridir. Evliya Çelebi Akşehir’e git-
tiğinde, Nasreddin Hoca’nın kabrini ziyaret edenlerin 
Hoca’nın latifelerinden bazıları akla geldiği için hatırla-

Binlerce kilometrelik mesafeyi bazen 
at üstünde, bazen gemiyle geçen Evliyâ 
Çelebi’nin Seyahatnâme’si bir macera 
romaný tadýnda okuyucuyu sürükleyerek 
XVII. yüzyýlýn tüm yaþantýsýný kendi 
penceresinden bize sunmaktadýr. 



rı hoş olduğu şeklindeki rivâyet aklına gelir, bu nedenle 
türbeyi ziyaret etmek ister. Gece vakti gittiği türbeye 
sesli bir biçimde “es-selâmu aleykum yâ ehle’l-kubûr” 
(selâm size ey kabir ehli!) diyerek selam verince türbe-
den bir ses “ve aleyküm selâm ey cân-ı hümam” diyerek 
selamı alır. Bu durum atının ürkmesine kendisinin de 
korkmasına neden olur. Bu durumu kabir azabına ben-
zeten Evliyâ Çelebi sesin sahibinin türbedar olduğunu 
fark edince de “ben ölülere selam verdim sen neden alı-
yorsun” diye ona biraz çıkışır. Daha sonra kaldığı yere 
döner ve “bu hâle hakîr dahi gülüp geçtim” diyerek ken-
disinin de hatırının şenlendiğini belirtir. 

Ayrıca Seyahatnâme’de medrese, cami, han, hamam, 
çarşı, tekke, kahvehâne gibi anlatılan şehirlerde yer alan 
unsurlara da yer verilir. Bunların sayıları ve yerlerinden 
bahsedilir. Yöre halkının giyim kuşamı, geçim kaynak-
ları, yemekleri, ürettikleri mallar da Seyahatnâme’de 
dökümü verilen değerli etnografik bilgilerdendir.  

Seyyahımız eserini yazarken bazı tarih kaynaklarını da 
kullanır. Bu kaynakların kimisi Osmanlı müellifleri ta-
rafından kaleme alınan eserlerdir. Kimi tarihler ise Yu-
nan ve Roma tarihine dair yabancı müellifler tarafın-
dan kaleme alınan fakat Osmanlıcaya aktarılmış olan 
eserlerden oluşur. Ayrıca kadı sicilleri ve çeşitli resmi 
kayıtlar da onun kaynakları arasında yer alır. 

Seyahatnâme’deki anlatının abartılı ve yer yer olağa-

nüstülükler içeren bir tarzda olması onu cazip kılan se-
bepler arasındadır. Evliyâ Çelebi, eserinin eğlenceli bir 
anlatıya sahip olmasını istediği için bu şekilde bir ifade 
tarzını benimsemiş olmalıdır. Üslubunda bir miktar 
alaycılık da hâkimdir. Karşılaştığı bazı olaylardan mi-
zah çıkarmayı başarır. Bazen okurun ilgisini artırmak 
maksadıyla kurgu hikâyeler anlattığı da vâkîdir.  

Seyahatnâme bir tarih ve etnografi kaynağı olduğu ka-
dar dil açısından da kaynak kabul edilebilecek bir eser-
dir. Seyyahımız karşılaştığı kültürlere ait diller, lehçeler 
ve şiveler hakkında bize bilgi verir. Zaman zaman ken-
di geliştirdiği tarzda bunları yazıya geçirmeyi de ihmal 
etmez. Bu bakımdan Seyahatnâme oldukça zengin bir 
kaynaktır. 

Evliyâ Çelebi, bir devlet görevlisi olması nedeniyle 
bazen orduyla birlikte savaşa gittiği de olmuştur. Bu 
bakımdan Seyahatnâme’de geçen bilgiler gerçekten 
eşsizdir. Dönemin tarihi kayıtlarında geçmeyen pek 
çok detay Evliyâ Çelebi’nin kalemiyle kayda alınmıştır. 
Böylelikle seyyahımız tarihin karanlık dehlizlerine bir 
tarihçi olarak değil de bir müşahit olarak ışık tutar. Ka-
tılmış olduğu seferlerden bahsederken zaferleri anlat-
tığı gibi hezimetleri de aynı biçimde anlatır. Hatta yeri 
geldiğinde hatalı davranan devlet görevlilerini eleştir-
diği de gözlenir. Bu anlamda seyyahımızın cesur, gözü 
pek ve samimi bir karaktere sahip olduğu söylenebilir. 
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Seyahatnâme’nin el yazma nüshaları Topkapı Sarayı, 
Süleymâniye, İstanbul Üniversitesi Kütüphâneleri gibi 
Türkiye’nin çeşitli kütüphânelerinde mevcuttur. Bunun-
la birlikte eser yurt dışında da ilgi gördüğü için bazı önemli 
kütüphânelerde yazma nüshalarına rastlamak mümkündür. 
Özellikle bazı batılı araştırmacılar Seyahatnâme’nin keşfini 
mutlu bir buluş olarak nitelendirmişler ve bütün doğu yazmala-
rı içerisindeki en ilginç yazma olduğunu söylemişlerdir. 

Eserin Türkiye’deki neşirlerinden bahsedecek olursak, çoğun-
lukla Seyahatnâme’nin ilk baskılarının seçkilerden oluştuğu-
nu görürüz. Bunlar da yer yer eksik ve hatalı olduğu için eser 
hakkında çoğunlukla yanıltıcı olmaktadırlar. Bununla beraber 
özellikle eserin son yıllarda ciddi bir neşrinin yapılması ve çe-
şitli akademik çalışmalara konu olması ise gerçekten Osmanlı 
dönemi Türk kültür hayatı için önemli bir boşluğu doldurur ni-
teliktedir. Ayrıca Seyahatnâme’nin çeşitli bölümlerinin yabancı 
dillere tercüme edildiği de olmuştur. 

Son olarak diyebiliriz ki, binlerce kilometrelik mesafeyi bazen at 
üstünde, bazen gemiyle geçen Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’si 
bir macera romanı tadında okuyucuyu sürükleyerek XVII. yüz-
yılın tüm yaşantısını kendi penceresinden bize sunmaktadır.  

Evliyâ Çelebi, bir 
devlet görevlisi olmasý 
nedeniyle bazen orduyla 
birlikte savaþa gittiði de 
olmuþtur. Bu bakýmdan 
Seyahatnâme’de geçen 
bilgiler gerçekten eþsizdir. 
Dönemin tarihi kayýtlarýnda 
geçmeyen pek çok detay 
Evliyâ Çelebi’nin kalemiyle 
kayda alýnmýþtýr.
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Organik tarım, bitki nöbetleşmesi, yeşil gübre, kom-
posit, biyolojik zararlı kontrolünü içeren ve toprak 
üretkenliğini sağlamak için mekanik işlemeye daya-
nan; sentetik gübre ve pestisit, hormon, hayvan yem 
katkıları ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kul-
lanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir.  
Günümüzde Organik Tarıma verilen önem giderek 
artıyor. Türkiye de organik tarımı teşvik için birtakım 
çalışmalar başlatmış durumda. Organik tarım ilk defa 
Avrupa’da 1910’larda uygulanmaya başlandı. Kontrollü 
üretim ise 1930’lu yıllarda yaygınlaştı. Zaman içerisin-
de küçük çapta da olsa artan oranda bir gelişme gösterdi 

ve 1970’li yıllarda ticari anlamda önem 
arz etmeye başladı. Bu hareket, 

1972’de Almanya’da Ulusla-
rarası Organik Tarım Hare-

ketleri Federasyonu’nun 
(IFAOM [International 
Federation of Organic 
Agriculture Move-
ments]) kurulmasıy-
la daha düzenli bir 
hale geldi

20 yıldır gündemde 
yer alıyor

Dünyada 1990'dan 
beri, organik ürün pazarı 

hızlı bir artış göstererek 2007 yılında 46 milyar dolara 
ulaşmıştı.  Bu talep artışı, organik üretim yapılan tarım 
alanlarının artışına yol açtı. Bugün dünyada yaklaşık 
32,2 milyon hektarda organik üretim yapılmaktadır. 
Bu oran, toplam tarım alanlarının yüzde 0,8’ine teka-
bül ediyor. Ayrıca, 2007 yılı verilerine göre doğadan 
toplanan organik ürünler 30 milyon hektardan hasat 
edilmektedir. Organik tarım yöntemleri birçok ülkede 
yasa ve kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır. Stan-
dartların büyük bölümü bir şemsiye organizasyonu 
olan IFOAM  (Uluslararası Organik Tarım Hareketleri 
Federasyonu) tarafından oluşturulmuştur.

AB önemini anladı ve destekliyor

Organik tarım uygulanan alanlar Avrupa ülkelerindeki 
tarım alanlarının yüzde 2-3’ü dolayında. Bu noktada 
tarımsal hareketler üzerinde kuvvetli bir etkiye sahip 
olan kimyasal endüstrinin etkisi büyük. Tüm bunlara 
karşın, organik tarım faaliyetleri her yıl yaklaşık yüz-
de 20-30’luk büyüme hızı gösteriyor. 1986’da 120.000 
hektar olan üretim alanı, 1977’de 1,8 milyon hektara 
ulaştı. Aynı dönemde işletmelerin sayısı da 7 binden 
73 bine yükseldi. Bazı tahminlere göre önümüzdeki 
10 yıl içinde dünya organik tarım ticaret hacminin 11 
milyardan 100 milyar dolara yükseleceği kabul ediliyor. 
Özellikle AB ülkelerinde bu konunun önemi anlaşıldı ve 
hükümetler düzeyinde ve üniversitelerde büyük geliş-
meler görülüyor.

Türkiye organik tarýmda 3 katý daha fazla ihracat yapabilecek güçte. 
1990’dan beri, dünyada organik ürün pazarý hýzlý bir artýþ gösterdi ve 
2007 yýlýnda 46 milyar dolara ulaþtý.  Bu talep artýþý, organik üretim 
yapýlan tarým alanlarýnýn artýþýna yol açtý. 

ORGANÝK TARIM
HORMONLU EKONOMi
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Organik tarým yalnýzca insan 
saðlýðýný deðil, ayný zamanda 
hayat alanýmýz olan dünyanýn 
korunmasýný da saðlar.



Neden organik tarım?

Bu yöntemin en büyük özelliği kimyasal gübre, ilaçlama, hormon gibi 
dış etkenler kullanılmaması. Tamamen atalarımızın doğal üretim 
yöntemlerinin günümüz agronomik bilgileri ışığında yapılmasıdır. 
Bu bakımdan organik üretim yapan bir çiftçi, uluslararası bir denet-
leme şirketi tarafından verilen sertifikayı almak zorundadır. Bu ser-
tifikayı alabilmesi için ürünlerini gerekli koşullarda üretmelidir. Ge-
rekli koşullar sağlandığında bu denetçi firmalar ürünü denetleyerek 
sertifika verirler.

Çevreye duyarlılık olmazsa olmaz ilkedir.

Organik tarım, her şeyden önce belirli kurallar çerçevesinde sürdü-
rülebilir tarımdır. Bu da başta toprak olmak üzere su, hava, çevre ve 
doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermeyen ve hayvanları koruyan 
bir üretim anlamına gelmektedir. Örnek olarak ilaçlama ile çevrede-
ki bir göl ve paralel olarak o gölde yaşayan canlılar zarar görebilir. 
O gölün suyunu kullanan insanların zarar görebileceği gibi, gölden 
avladığı bir balığı yiyen kuş bambaşka bölgelere hastalık taşıyabilir. 
Organik tarım, çevresine duyarlı, sömüren değil sürdürülebilir olan 
bir üretim sağlamak zorunda.. Üretilen ürünlerin kolayca izlenebil-
mesi ve her aşamada denetlenebilmesi sayesinde tarımda ciddi bir 
denetim eksikliğini giderebilir. Üretilen ürünlerin insan sağlığına 
zarar verebilecek kimi atıkları barındırmasının önüne geçerek has-
talıkların yayılması/oluşmasını ciddi oranda engelleyebilir. Organik 
tarım yalnızca insan sağlığını değil, aynı zamanda yaşam alanımız 
olan dünyanın korunmasını da sağlar. Mevcut tarım topraklarının 
azalmasını, çölleşmesini, kullanılamaz hale gelmesini ve sömürülme-
sini de engeller.
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Önümüzdeki 10 
yýl içinde dünya 

organik tarým ticaret 
hacminin 11 milyardan 

100 milyar dolara 
yükseleceði tahmin 

ediliyor.



Türkiye’de 8 ürünle başlamıştı

Dünya tarım arazisinin binde 65’ini kapsayan organik 
tarım, Türkiye’de 1985 yılında 8 ürünle başladı. 

Bugün ise 200’ün üzerinde ürünle, 165.bin hektar 
alanda, 15 bin üretici tarafından yapılıyor. Özellikle 
2004’ten bu yana organik üretici sayısı yüzde 25 artmış 
olsa da hala istenilen seviyede değil.

Türkiye’nin organik tarımda yaşadığı sorunlar şöyle sı-
ralanıyor:

* Son zamanlarda organik semt pazarlarının sayısı hızla 
artsa da, iç talep halen istenilen düzeye ulaşmış değil.

* Türkiye organik tarımda markalaşamıyor. Özellikle 
AB ülkelerine ihraç edilen organik ürünlerin yüzde 95’i 
markasız olduğundan markalaşmaya mutlaka önem ve-
rilmeli.

* Tarımla uğraşan kesim bu konuda yeterince bilgilendi-
rilmediğinden, organik tarıma geçmek isteyen üreticiler 
verim kaybı yaşayacağını düşünüyor.

Baraj çevreleri organik tarıma açılacak

Türkiye’de organik tarım için en uygun olan 38 su hav-
zasında organik tarım yapılması ve buraların organik 
tarıma açılması yönünde, Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü yapılan protokolün ilk aşaması olarak altı ilde baraj 
havzalarındaki koruma alanlarında organik tarım yapıl-
masına yönelik çalışmalara başladı. Böylece bir taraftan 
su havzalarında toprağı, havayı, suyu korumak müm-
kün olacak, bu havzalarda tarımsal faaliyetler organik 
tarım yöntemiyle devam edecek, üretici geliri artacak, 
ekonomiye katkı sağlanacak, diğer taraftan da tüketici-
ye sağlıklı ürünler sunulmuş olacak.

Projeyle ilk aşamada Ankara, Çanakkale, Gümüşhane, 
Kütahya, İzmir, Konya illerinde seçilen baraj havzala-
rında organik tarım yapmak isteyen çiftçi sayısı, üretim 
alanı ve ürün deseninin belirlenmesi çalışmalarına baş-
landı. İzmir-Tahtalı, Konya-Altınapa ve Ankara-Kurt-
boğazı baraj havzalarında yapılan çalışmalarda organik 
tarım yapılacak alanlar ve organik tarım yapmaya istekli 
çiftçiler belirlendi ve eğitim çalışmaları yapıldı.  

Avantajlarý
* Türkiye’de sentetik kimyasallar çiftçilerin büyük bir kısmı 
tarafından ya çok az kullanılıyor, ya da hiç kullanılmıyor. Bu 
nedenle organik tarıma geçişin kolay olması beklenebilir. 

* Üretici geliri ürüne bağlı olarak artıyor (Ortalama yüzde 10 
artış olduğu tahmin ediliyor). 

* Fiyatı hızla artan kimyasal gübre, pestisit ve enerji girdile-
rinden tasarruf ediliyor. 

* Sözleşmeli tarımla üreticinin tüm ürününün alınması ga-
ranti ediliyor. 

*Organik ürünlerin ihraç fiyatı diğer ürünlerden yüzde 10-20 
oranında daha yüksek. 

* Organik ürünlerin ihracatı ile Türkiye tarım ürünleri için 
ilave bir kapasite yaratılıyor. Zira ihraç edilen her ton daha 
önce ulaşılamayan tüketici kitlesine gidiyor. 

* Özel bilgi isteyen organik tarım modeli ziraat mühendisleri 
için yeni istihdam sahaları yaratıyor.

Dezavantajlarý
* Türkiye’de tarımsal ürün arzında yıldan yıla önemli dal-
galanmalar görülüyor. Hızla artıp gençleşen nüfus, tüke-
tim düzeyinin ve çeşitliliğinin sürekli artması ve çevrede-
ki ülkelerin hemen hepsinin tarımsal ürün talep etmeleri 
sebebiyle organik tarımın (verimde meydana gelebilecek 
azalma nedeniyle) kısa vadede gelişmesi zor görünüyor. 

* Organik tarım yöntemiyle bitkisel üretimde ortaya çı-
kan bir diğer sorun, arazilerin çok küçük, parçalı ve birbi-
rine yakın olmasıdır. Bu durum organik üretimi olumsuz 
yönde etkiliyor. Çünkü organik üretim yapan bir işletme-
nin çevrede üretim yapan diğer klasik işletmelerde kulla-
nılan kimyasallardan etkilenmemesi mümkün değil. 

* Organik tarım sisteminde yetiştirilen ürünlerin pazar-
lanması özellikle iç piyasa için yeni ve belirsiz bir uygu-
lamadır. 

* Uygulamanın yeni olması nedeniyle yeterli tarımsal ya-
yım çalışmaları ve eleman bulunmaması.



Ýhracat özellikle iç pazarýn daraldýðý zamanlarda kobiler için can 
simidi olabiliyor. Fakat ihracatta baþarýlý olmak ve beklenmedik 
problemlerle karþýlaþmamak için de bazý olmazsa olmazlar var.
Bu yazýda kýsaca bu konulara deðinmek istedik.

Yazı: Fahri Sarrafoğlu

Dünyada siyasi sınırların yeniden yapılanması, doğu 
bloğunun çöküşü, yeni tüketici pazarlarının açılması, 
ticari blokların kurulması, ticaret anlaşmaları ve Dünya 
Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kuruluşu, ihracat için yeni 
fırsatları da beraberinde getirdi. İhracat, bir ülkenin ve 
firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü artırması ba-
kımından önem arz etmektedir. 

KOBİ’lerin can simidi ihracattır

Tüm dünyada yaşanan kriz büyük 
firmaları etkilediği kadar KOBİ 
dediğimiz küçük firmaları da 
etkiledi. KOBİ’lerin büyümesi 
için en büyük can simidi on-
ların ihracata başlamasıdır. 
Bilindiği üzere, içinde bu-
lunduğumuz ekonomik kriz 
nedeniyle hem iç hem de dış 
pazar satışlarında daralmalar 
yaşanmaktadır. Bu nedenle, Tür-
kiye ihracatçıları alternatif pazar-
lara yönelirken iç piyasada daralma 
yaşayan KOBİ’ler de ihracat yapmak için 
yeni yollar aramaya devam ediyor. KOBİ’lerin 
genel ekonomi içinde katma değerini artırabilmeleri 
için ihracata yönelmeleri gerektiğini belirten uzmanlar, 
mutlak kurumsallaşmanın ve işletme departmanlarının 

ivedilikle oluşturulması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Pazar araştırmadan “ihracata “ başlamayın

İhracat yapmaya karar verdiyseniz veya mevcut ihra-
catınızın dışında yeni ülkelerde de şansınızı denemek 
istiyorsanız pazar araştırması yapmak ürünün yabancı 

pazarlara girebilmesi için çok büyük önem taşır. 
Yeni bir ülke pazarında ürünün yalnızca 

etiketinin değişmesi yeterli olabilece-
ği gibi, içerik ve ambalaj değişimi 

de gerekebilir. Her ülkenin beğe-
nilerinin, kullanım alışkanlıkla-
rının ve standartlarının farklı 
olduğu unutulmamalıdır. 
Aksi takdirde küçük ayrıntılar 
gümrükten malın geri çevril-
mesinden, malın satılıp itha-
latçı ülkedeki satıcının rafları-

na konulduktan sonra, yapılan 
tetkiklerde uygunsuz çıkıp size 

geri gönderilmesine kadar pek çok 
sıkıntı doğura-

bilir. Bunun 
y a n ı n d a 

örneğin 

YURTDIÞI PAZARLARA 
AÇILIRKEN NELER YAPMALI?
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• Satış ve karı artırmak: Eğer fi rma iç pazarda iyi bir perfor-
mans gösteriyorsa, yabancı pazarlara girmesi muhtemelen 
karı artıracaktır.

• Dünya pazarlarından pay almak: Dış pazarlara açılan fi rma, 
rakiplerinin dış pazarlardan pay almak için neler yaptıklarını 
ve pazarlama stratejilerini öğrenecektir.

• İç pazara olan bağımlılığı azaltmak: Firma dış pazarlara açı-
larak, pazarlama gücünü artıracak ve iç pazardaki müşterilere 
olan bağımlılığını azaltacaktır.

• Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak: Firma dünya pa-
zarlarına açılarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalan-

malardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan 
kurtulacaktır.

• Fazla üretim kapasitesini satmak: İhracat yaparak, kapasite 
kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresi artırılabilir. 

• Rekabet gücünü artırmak: İhracat, bir fi rmanın ve bir ülke-
nin rekabet gücünü artırmaktadır.

• İstihdam yaratmak: Mal ve hizmet ihracatı, yeni iş olanakları 
yaratacak, işsizliği azaltacaktır.

• Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak: İthalatın ih-
racattan yüksek olması durumlarında oluşan dış ticaret açığı-
nın azalmasına katkıda bulunacaktır.

Ýhracatýn Firmaya Faydalarý 

İhracata yeni başlayan KOBİ’lerin en büyük korkulu rüyası do-
landırılmak… İşte dolandırılmamak için yapılması gerekenler

1. KOBİ’lere bazı formlar gönderen alıcı kılığındaki dolandırı-
cılar, onlara şirketlerini tanıtacaklarını söyleyerek bu formları 
doldurmalarını ve imzalayıp fakslamalarını istiyor. Ne yazık 
ki bir grup KOBİ’miz istenen formları imzalayıp gönderdikten 
sonra masraf ve komisyon adı altında kendilerinden istenen 
parayı ödemek zorunda kalıyor.

2. Önemli olan bir diğer nokta ise yurtdışındaki kötü niyetli 
alıcılar, Vesaik Mukabili (cash against documents) ödeme şek-

lini kabul ettiklerini ve bir banka adresi gibi kendi adreslerini 
bildirerek yükleme vesaikinin gönderilmesini istiyor.

3. Yurtdışındaki bazı kötü niyetli alıcılar, web sitelerinde ürün-
lerini tanıtmaya çalışan şirketlere, söz konusu ürünlerden bü-
yük montanlı satın almak istediklerini belirterek, birkaç ya-
zışmadan sonra ürün almaya hazır olduklarını bildiriyor. Bu 
dolandırıcılar renkli ve orjinale yakın bir şekilde elde ettikleri 
sahte LOI (Letter of Intend) /ICPO (Irrevocable Corporate 
Purchase Order) gibi belgeleri KOBİ’lerden doldurmalarını ve 
imzalayıp kaşelendikten sonra kendilerine geri göndermeleri-
ni istiyor.

Ýhracat Yaparken Dolandýrýlmamak Ýçin



tekstil ürünlerinde, girmek istediğiniz pazarın genel 
kullanım alışkanlıklarını çok iyi bilmek zorundasınız. 
Türkiye’de çok satan bir ürün, mesela bol çiçekli kumaş-
lar, çoğu ülkede ilgi görmeyecektir.

Vur-Kaç ihracat yapmayın

Eğer amacınız vur-kaç ise, aramaya ve denemeye devam 
edin, ama hedefiniz uzun dönemli bir ihracat stratejisi 
ve yurtdışı pazarlarında büyümek ise lütfen sağlıklı bir 
pazarlama çalışması yapın, her türlü ayrıntıyı hesaplayıp 
öyle adım atın ve mutlaka profesyonel bir destek alın. 
Bu aşamalarda hiçbir harcamayı bir maliyet olarak gör-
meyin. Kısa ve uzun dönemde maliyetlerinizi düşürecek 
olan fizibilite çalışmaları mutlaka yapın.

Uluslararası pazarlara girişte firma tarafından verilme-
si gereken kararların başında, üretimin yeni girilecek 
pazarda mı yapılacağı yoksa ihracat yolu ile mi pazara 
girileceği gelir. Karar verilirken firma yöneticileri mali-
yet, kalite, teslimat ve müşteri değeri konuları üzerine 
detaylı analizler yaparak en uygun pazara giriş yöntemi 
üzerinde karar kılmalıdırlar. Firmalar, uluslararası pa-
zarlara girmeden önce kendi pazarlama amaç ve politi-
kalarını belirlemeli ve bunların doğrultusunda hangi pa-
zarlara gireceğine karar vermelidir. Firmalar riski düşük 
tutup başarıya ulaştıkça büyümeye devam edebilmek 
için; uluslararası pazarlamaya küçük çaplı başlayıp daha 
sonra genişlemektedir. Böylelikle başlangıçta risk düşük 
tutulmakta ve başarıya ulaşıldıkça büyümeye devam 
edilmektedir.

İhracatın olmazsa olmazları 

1-Güvenlik: CE İşareti Ürünlere CE işareti vurulması 
bu ürünlerin AB ülkeleri için “serbest dolaşım pasapor-
tuna” sahip oldukları anlamına gelir. CE işareti her ne 
kadar bir kalite belgesi değilse de, hiç bir üretici CE işa-
reti koyduğu malının kalitesiz olma riskini göze alamaz. 
Çünkü CE işareti taşıyan herhangi bir ürün, tüketicinin 
canına, malına veya çevreye zarar verirse bunun yaptırı-
mı 7.000 ile 70.000 ECU (EURO) civarında bir cezadır. 
AB’ne ihracat yapmak isteyen firmalar CE işareti koyar-
ken mutlaka bir uzman kuruluşa danışmalıdır.

2- Çevre: ISO 14000: Globalleşen dünyanın önde gelen 
unsurlarından biri çevresel değerlerin korunmasıdır. İş-
letmelerin çevreyi kirletmeden üretim yapabilmelerini 
ve ürettikleri ürünlerin çevreye karşı duyarlı olmalarını 
sağlamak için ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi stan-
dartları yayınlandı. Bugün bu belgelere sahip işletmeler 
uluslararası pazarlara daha kolay girebilmektedir. 

3- Kalite: ISO 9000 Kalite Standartları: Küresel dün-
ya pazarlarında ve küreselleşen ekonomilerde başarılı 
olabilmek için, rakip işletme ve ülkeler bazında asgari 
düzeyde sahip olunan bir kalite güvence sisteminin ge-
liştirilmesi gerekir. Bunun sağlanması için de gelenek-
sel sistem ve düşüncelerin terk edilerek, çağdaş kalite 
düşüncesi ve yönetimi işletmelerde hâkim kılınmalıdır. 
Günümüzde uluslararası pazarlarda birçok ülke kendi sı-
nırları içine girecek olan mal ve hizmetlerde çeşitli kalite 
belgelerini şart koşmaktadır.
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4- Yetişmiş Eleman Ve Dil Sorunu: Dış pazarlara açılacak 
olan firmalar, nitelikli bilgi ve beceriye sahip elemanla-
rın yetersizliği nedeniyle gerekli performansı göstere-
miyor. Özellikle dış pazarlara açılmak durumunda olan 
işletmelerin, bu hususta bilgili, deneyimli ve dil bilen 
elemanlara ihtiyaçları vardır. Oto yan sanayiinde faali-
yet gösteren firmaların büyük çoğunluğunu KOBİ’lerin 
oluşturduğunu göz önüne alırsak yetişmiş eleman soru-
nu daha da önem kazanmaktadır. 

Mutlaka cevaplanması gereken sorular

Ambalajı değiştireyim mi? İhracat yapmaya karar ver-
diyseniz veya mevcut ihracatınızın dışında yeni ülkeler-
de de şansınızı denemek istiyorsanız pazar araştırması 
yaparak ambalaj veya etiket değişimine ihracat yapıla-
cak ülkenin alışkanlık, beğeni ve hukuku doğrultusunda 
karar vermelisiniz. Tamamen ürününüze bağlı olarak, 
ürünü göndereceğiniz ülke için yapacağınız ambalaj (ya 
da konteynır –container) mevcut kullandığınızdan çok 
farklı olabilir. Kullanılacak nakliye aracına, gidecek yer-
deki ya da yol üzerindeki hava şartlarına ve olası diğer 
etkenlere karşı ürünün ambalajının değişmesi gereke-
bilir. Bunun yanında ihracat yapılacak ülkedeki yasal 

düzenlemeler ve ürünü kullanım alışkanlıkları da, am-
balajın değiştirilmesini gerektirebilir. Bu tür bir değişim, 
maliyetleri artıracağından fiyat verilirken bütün bunlar 
çok iyi hesaplanmalıdır.

Etikette ne gibi değişiklikler gerekecek? Etikette kulla-
nabileceğiniz her türlü yazı ve resim ürününüz için bü-
yük bir fırsat olabileceği gibi bütün ürünün pazarını ber-
bat edebilecek negatif bir güce de sahiptir. Bu bakımdan 
isim, renk, sembol, resim gibi etikette yer alacak her bir 
unsur, sıkı bir araştırma sonucunda belirlenmelidir. Ya-
pacağınız en büyük hata “benim etiketim iyidir, ben çok 
severim, aynısını kullanıverelim ne olacak” demenizdir. 

Ürün adaptasyonu gerekecek mi? Gıda ürünlerinde 
mikrobiyolojik testler ve belgeler çok önemlidir. Özel-
likle ülkemizde ne yazık ki çok fazla dikkat edilmeyen, 
ancak Avrupa’ya ihraçta kesinlikle bir engel oluşturacak 
Aflotiksin kanserojen maddesinin ürünlerimizde olma-
dığını belgelerle ispatlamalıyız. 

Genel kullanım alışkanlıklarına uygun mu? Girmek is-
tediğimiz pazarın genel kullanım alışkanlıklarını çok iyi 
bilmek zorundayız.   

KOBÝ’lerin genel ekonomi içinde katma deðerlerini artýrabilmeleri için ihracata 
yönelmeleri gerektiðini belirten uzmanlar, bunun için kurumsallaþma ve iþletme 
departmanlarýnýn oluþturulmasý gerekliliðinin altýný da çiziyorlar.
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Altay dağları eteklerinde Pazırık kurganları kazılarında bulunan eşsiz el 
halısı, ilk el halısını Türklerin yaptığı bilgisinin dışında, daha milattan 
önceki yıllarda bile çok gelişmiş "Gördes" düğümlü halı tekniğine sahip 
olduklarını da göstermektedir.

İslam devrinde Abbasilerden kalma geometrik örnekli halı parçaları ara-
sında yine Doğu Türkistan düğüm tekniğine uygun olarak yapılmış ba-
zıları Fustat (Eski Kahire)'ta ele geçirilmiştir. 10. yüzyılda Buhara’da ve 
Batı Türkistan'ın diğer merkezlerinde eskiden olduğu gibi halı yapıldığı 
ve bunların diğer ülkelere ihraç edildiği kaynaklardan bilinmektedir. 13. 
yüzyıl başlarında Moğollar'ın tahribine kadar bu durum devam etmiştir. 
13. yüzyıl başlarında Konya'da Anadolu Selçuklularından kalan Gördes 
düğümü ile yapılmış halılar, halı sanatının temelini oluşturan ve etraflıca 
bilinen en eski halılar olarak karşımıza çıkmaktadır.

İslam dünyasına Türkler' in getirdiği halı sanatı diğer taraftan tek arga-
ca düğüm tekniği ile İspanya'ya kadar yayılmış, Avrupa'da da hayranlık 
uyandırarak ressamların tablolarında yeni bir unsur olarak yerini almış-
tır. Türk halılarından sonraki en eski halılar olan İran halıların ancak 15. 
yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır. Bu halılarda 13. yüzyıl Selçuklu halıları-
nın motiflerini benimseyerek tekrarlamış olmaları İran'da halı sanatının 
Türklere bağlı geliştiğini de ortaya koymaktadır. 

TÜRKLERÝN
DÜNYAYA ARMAÐANI

EL HALISI
Dünyada bilinen en eski el halýsý Orta Asya’da 
Türkler tarafýndan dokunmuþ bir halýdýr. Orta 
Asya’dan batýya göç eden Türkler, el halýsý ile 
ilgili bilgi ve becerilerini de batýya taþýmýþlar, 
Anadolu’da yeni moti erle ve renklerle bu 
geleneksel sanatýmýzý daha da zenginleþtirmiþler.
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Klasik Anadolu halıları yanında 16. yüzyılın ikinci yarısından 
başlayarak yepyeni bir teknikle, tamamıyla naturalist motifle-
rin hâkim olduğu Osmanlı Saray halıları grubu ortaya çıkmış-
tır. Hepsi Gördes Türk düğümlü bütün diğer Türk halılarından 
farklı olarak sine (İran) düğümü ile yapılmış olan bu halılar sık 
düğümleriyle kadifeyi andıran yumuşak bir etki bırakırlar. Os-
manlı Saray üslubu diyebileceğimiz bu yeni gelişmede üslup 
birliği halinde bütün diğer sanatlarda da naturalist motifler 
hâkim olmuştur. Bütün süsleme sanatlarında lale, sümbül, 
gül, karanfil, bahar açmış dallar, saz denilen kıvrık yapraklar, 
18. yüzyıl sonuna kadar gittikçe zenginleşerek kullanılmıştır. 
Bunlardan bazıları günümüzde Sultanahmet Camiinin yanın-
da bulunan Halı Müzesinde sergilenmektedir. İbrahim Paşa 
Sarayı’nda bulunan Türk İslam Sanatları Müzesinde de çok 
eski zamana ait antika el dokuma halıları sergilenmektedir. 

El halıları doğal liflerle üretilmekte ve genelde yün ve ipekten 
dokunmaktadırlar. Yün halılar daha ziyade yerde kullanılmış 
veya perde olarak özellikle göçebeler tarafından günlük kul-
lanıma hizmet vermiştir. Daha değerli olan ipek halılar ise 
duvar süsü veya seccade olarak kullanılmıştır. En değerli ipek 
halılar İstanbul yakınlarında Hereke bölgesinde imal edilmek-
tedirler. Diğer önemli halı merkezleri Anadolu’daki Kayseri ve 
Konya şehirleridir. 

Halı desenlerinin oluşturulmasında ipler genelde meyve ta-
neleri, kökler veya bitkiler gibi doğal hammaddelerden oluşan 
boyalar ile boyanmıştır. Ancak son yüzyılda bu doğal renk-
lendiriciler tamamen piyasadan kalkarak yerlerini kimyasal 
renklere bırakmışlardır. Günümüzde renk hazırlanmasının 
eski geleneğini korumak amacıyla ve doğal renkler kullanarak 
yüksek kaliteli halı üretimini teşvik için projeler yapılmakta-
dır. Doğal halılar yıllar içinde solmalarından, renk değişimle-
rinin biraz silik olmasından veya hafif ton değişikliklerinden 
tanınmaktadırlar. 

Örnekler yüzyıllar içinde gelişmiş ve değişmiştir. Başlangıçta 
basit olan örnek ve semboller Osmanlı Devleti’nde yerlerini 
hayvan motifleri ve bitki motiflerine bırakmışlardır. 16. yüz-
yılda ortaya çıkan, adını ilk kez eserlerinde bu tür motiflerin 
göründüğü ressamın adından alan, Holbein halıları ise geo-
metrik örneklerden oluşmaktadırlar.

El Halısı alırken neler dikkat etmeli?

Halıcılıkta 'kalite' denildiğinde öncelikle halıdaki düğüm sıklı-
ğına bakılmalıdır. Bu nedenle halının düğüm sıklığının fazla-
lığı kaliteli halı almak isteyen bir kimse için ilk yola çıkış nok-
tası olmalıdır. Düğüm sıklığının fazlalığı bir halının desenin 

Klasik Anadolu halýlarý yanýnda 16. 
yüzyýlýn ikinci yarýsýndan baþlayarak 
yepyeni bir teknikle, tamamýyla naturalist 
moti erin hâkim olduðu Osmanlý Saray 
halýlarý grubu ortaya çýkmýþtýr.
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daha detaylı uygulanabilmesi ve ömrünün daha uzun 
olması üzerinde etkili bir faktördür. Ölçü birimi olarak 
metrekare kullanıldığında basit bir halının 1 metrekare-
sinin 100.000 düğüme sahip olduğu görülmektedir. De-
ğerli bir halıda ise metrekareye 10 milyon kadar düğüm 
düşer. Ancak düğüm sıklığı halı satın alırken tek başına 
yeterli bir değer değildir. 

Materyal ve boya:

Halıda kullanılan yünün saf yeni yün olması ve lifleri-
nin uzun yapağıdan seçilmesi çok önemlidir. İçinde sen-
tetik elyaf ve kalitesiz yün karışık olmamalıdır. Halıda 
kimyasal boyalar kullanılmış ise, kullanılan boyaların 
suya ve güneş ışığına dayanıklı yüksek kaliteli boyalar 
olması gereklidir. Günümüzde sadece özel halı üretim-
lerinde kullanılan kök boyalarda ise, boyama işleminin 
usulüne uygun şekilde yapılmış olması önemlidir. Kök 
boyalar genelde solmayan ve boyamayan boyalar olarak 
bilinir, ancak boyama işlemi uygun şeklide yapılmamış 
kök boyalar da solabilir. Kök boya ile kimyasal boyalar 
arasındaki en önemli fark kök boyaların daha canlı ve 
çekici renklerde olmasıdır.

Desen:

Halı dokumacılığı seramik ve minyatür gibi resim sana-
tının dalı kabul edilir. Halı modellerinde resim ekolleri-
nin bir çoğunu görmek mümkündür. Desenlerin başlıca 
ilham kaynağı doğadır. Halı desenlerinin çoğunda ağaç, 
çiçek ve hayvan gibi doğadan kesitler ve insan figürleri 
yer alır. Ayrıca çizgiler ve yüzeyler gibi geometrik şekil-
lerle birlikte, insanların inanç ve arzularının yer aldığı 

desenler de bulunmaktadır. Halı desenlerini geometrik 
olanlar ve olmayanlar şeklinde iki grup olarak incele-
mek mümkündür. Bu iki gurubun iç içe geçtiği desenler 
de görülmektedir.

Düğüm ve dokuma özelliği:

Halı dokumacılığının esası; çözgülere, sıralar halinde çe-
şitli desenler ortaya çıkarılacak şekilde renkli düğümle-
rin atılması ve bu düğümlerin iki veya daha fazla sayıda 
atkı ile sağlamlaştırılmasından oluşmaktadır. Günü-
müzde her ne kadar çeşitli dokuma tekniklerinden bah-
sediliyorsa da hepsinin temeli aynıdır. Halılar, atkı, çöz-
gü ve düğümlerden oluşur. Halı yapımındaki ilk işlem, 
çözgülerin halı tezgahında hedeflenen halı kalitesine 
uygun olarak gerilmesidir. Çözgü kalınlığı halı inceliğini 
belirler, çözgüler kalınlaştıkça düğüm sayısı düşer.

Dünyanın en iyi el halıları Anadolu’da üretiliyor olması-
na rağmen, el halıcılığımız son yıllarda büyük bir krizle 
karşı karşıya. Birçok sektörde olduğu gibi el halısı tica-
reti ile uğraşanlar da yerli üretim yerine uzak doğunun 
ucuz üretimini tercih ettiler. Bu ucuz üretimlerle baş 
edemeyen el halısı üreticileri de büyük ölçüde halı üret-
meyi bıraktılar.  Kültür Bakanlığı’nın el halıcılığımızı 
yeniden yaşatmak için bazı projeleri olsa da büyük çaplı 
bir ekonomik sorunu çözmek de kolay olmayacak gözü-
küyor. Size tavsiyemiz el halısı alırken mutlaka güven-
diğiniz bir halıcıda, alacağınız halının menşeini öğrenip, 
Anadolu’da üretilen halıları tercih etmeniz yönünde ola-
caktır. Böylece en azından bir kültür mirasımızın bizim 
zamanımızda yok olmasının sorumluluğunu paylaşma-
mış oluruz.  
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Halýcýlýkta 'kalite' 
denildiðinde öncelikle 
halýdaki düðüm sýklýðýna 
bakýlmalýdýr. Bu nedenle 
halýnýn düðüm sýklýðýnýn 
fazlalýðý kaliteli halý 
almak isteyen bir kimse 
için ilk yola çýkýþ noktasý 
olmalýdýr.



Ýsfahan Nizamülmülk döneminde bütün Ýslâm dünyasýnýn ilim 
baþkenti konumuna gelmiþtir. Öyle ki, kimilerine göre Ýslâm dünyasýna 
ilim bu dönemde Ýsfahan’dan yayýlmýþtýr. Bugün Ýsfahan bir milyonu 
aþan nüfusu ile Ýran’ýn dördüncü en büyük þehridir ve Necef-âbâd, 
Hane Ýsfahan, Humeynî-þehr, Þahin-þehr, Zerrin-þehr, Mubarake gibi 
þehirlerin oluþturduðu Ýsfahan eyaletinin de baþkentidir.

Yazı: Bedirhan Yeşil

NISF-I CiHÂN:
iSFAHAN36

gezi



Camileri, meydanları, köprüleri ve çarşılarıyla İran’ın en 
güzel şehirlerinden biridir İsfahan. Bundan dolayı Fars-
lar onu cihanın yarısı yani nısf-ı cihân diye nitelerler. 
Başkent Tahran’ın takriben 340 km. güneyinde yer alan 
bu şehir Orta İran platosunu sulayan Zâyenderûd neh-
rinin sol sahilinde ve Yahûdiye’ye yaklaşık 2 mil mesa-
fede yer alan eski Gaba şehrinin üstünde kurulmuştur. 

İsfahan şehri genel kabule göre ismini atlı askerler an-
lamına gelen Sipâhân kelimesinden almıştır. Bir savaş 
çıktığında Sâsânî ordusu şehrin önündeki düzlükte sa-
vaş düzeni aldığı için şehre bu adın verildiği kabul edilir. 

İsfahan’ın Tarihi

Şehrin tarihi taş devrine dek uzansa da gelişimini 1050 
ile 1722 yılları arasında gerçekleştirir. Gelişimini büyük 
ölçüde Safevîler döneminde gerçekleştirmiştir. Bu dö-
nemde Safevîler, İsfahan’ı devletin başkenti yapmışlar-
dır. Hâlen şehirdeki pek çok tarihî yapı o dönemin ihti-

şamının izlerini taşır. Meydanları, camileri, köprüleri ve 
saraylarıyla bu şehir İslâm mimarîsine ait pek çok şahe-
seri bünyesinde barındırır. Bu eserler arasında yer alan 
Nakş-ı Cihân Meydanı geçtiğimiz yıllarda dünya kültür 
mirası projesi kapsamına alınmıştır. 

Tarihî kaynaklara göre İsfahan H. 23 yılında Müslüman-
lar tarafından fethedilmiştir. Rivâyete göre İranlılarla 
yapılan Nihâvend savaşının ardından şehre yönelen 
Müslüman birlikler, şehri savaş yapmadan yetkililer-
den teslim almışlar ve şehir barış yoluyla İslâm toprağı 
olmuştur. Emevîler ve Abbâsîler döneminde toplanan 
vergi miktarları İsfahan’ın o zamanlar ne denli zengin 
bir şehir olduğunun bir kanıtıdır. İsfahan Abbâsî devle-
tinin merkezî otoritesinin zayıfladığı dönemde Dülefîler, 
Saffârîler ve kısa bir dönem de Sâmânîlerin yönetimi altın-
da kalmıştır. X. yüzyılda Büveyhîlerin idaresi altına giren 
şehir başkent yapılmış ve gelişimini Büveyhî devletinin 
idaresi altında sürdürmüştür. 
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Büveyhîlerin yönetim yıllarında şehirde pek çok imar faaliyeti 
yapılmış ve İsfahan bir ilim ve kültür havzasına dönüştürül-
müştür. Ünlü ahlâkçı ve âlim İbn Miskeveyh gibi isimler bu dö-
nemde İsfahan’da yaşayan önemli sîmâlardandır.

Büveyhîlerin idaresinin zayıflamasını fırsat bilen Emir 
Alâuddevle tarafından zapt edilen İsfahan bir müddet onun 
yönetimi altında kalmış ve yine dönemin gözde ilim ve kültür 
başkentleri arasında yerini almıştır. Emir Alâuddevle’nin özel-
likle ilim ve sanat adamlarını himaye eder tavrı İsfahan’ı bu 
çevreler için bir gözbebeği konumuna getirmiştir. Ünlü hekim 
ve filozof İbn-i Sînâ bu dönemde İsfahan’da yaşayan isimler-
dendir. İbn Sînâ Dânişnâme-i Alâî ve el-İşârât ve’t-Tenbîhât 
gibi bazı eserlerini Alâuddevle’nin İsfahan’ında yazmıştır. 

1042-1043 yıllarına gelindiğinde şehir Tuğrul Bey tarafından 
barış yoluyla alınarak bir Selçuklu kenti hâline getirilmiş-
tir. Tuğrul Bey şehrin imarı ve gelişimi için çeşitli tedbirler 
uygulamıştır. İsfahan’ın Selçuklu dönemindeki asıl gelişimi 
Alparslan’ın oğlu Melik Şah zamanına rastlamaktadır. İsfahan’ı 
Selçuklu başkenti yapan Melik Şah şehirde önemli kalıcı eser-
lere de imza atmıştır. Bunlar içinde en önemlisi kendi türbe-
sinin de içinde yer aldığı Medrese-i Celâlî adıyla da bilinen 
İsfahan Nizâmiyesi’dir. Nizâmülmülk de İsfahan’ın gelişimine 
katkıda bulunan önemli isimler arasındadır. Nizâmülmülk’ün 
İsfahan’da bir hankâh ve bir medrese inşa ettirdiği bilinmek-
tedir. Nizamülmülk’ün türbesi de Melik Şah’ın türbesi gibi 
İsfahan’da yer alır. İsfahan bu dönemde bütün İslâm dünyası-
nın ilim başkenti konumuna gelmiştir. Öyle ki, kimilerine göre 
İslâm dünyasına ilim bu dönemde İsfahan’dan yayılmıştır.

Melik Şah’ın öldürülmesinin ardından İsfahan, Selçuklu devle-
tindeki taht kavgalarının odağı konumuna gelse de diğer taraf-
tan Selçukluların İsfahan’daki imar faaliyetlerinin hız kesme-
den devam ettiği görülmektedir. Melik Şah’ın oğlu Muhammed 
Tapar devrinde yollar, köprüler yapılmış ve su kanalları açılarak 
şehrin altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. 

Büveyhîlerin yönetim 
yýllarýnda þehirde pek çok 
imar faaliyeti yapýlmýþ ve 
Ýsfahan bir ilim ve kültür 

havzasýna dönüþtürülmüþtür. 
Ünlü ahlâkçý ve âlim Ýbn-i 
Miskeveyh gibi isimler bu 

dönemde Ýsfahan’da yaþayan 
önemli sîmâlardandýr.

Nakþ-i Cihan Meydaný
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İsfahan Hârizmşahlar döneminde Moğol tehdidiyle 
karşı karşıya gelmiştir. Celâleddin Hârizmşah Moğol-
larla yaptığı uzun mücadelelerden sonra İsfahan’a sı-
ğınır. Kuşatılan şehir uzun müddet dayandıktan sonra 
Celâleddin’in huruç harekâtıyla püskürtülen Moğol 
tehdidinden kısa bir süre kurtulur. 1236 yılına gelindi-
ğinde ise şehir Moğollar tarafından zapt edilecektir.  

Cengiz’in ölümünün hemen ardından kurduğu Moğol 
İmparatorluğunun bölünmesiyle ortaya çıkan İlhanlı 
Devleti döneminde İsfahan yine itibarlı günlerine dön-
müştür. Bu dönemde İlhanlı hakanları başkent olarak 
İsfahan’ı kabul etmeseler de İsfahan’a büyük önem 
vermişlerdir. Cengiz’in torunu olan Olcaytu’nun Müs-
lümanlığı kabul edip Şiî mezhebini benimsemesiyle 
özellikle burada yer alan Şiî ulemâ devlet tarafından 
desteklenmiştir. Ünlü seyyah İbn Battûta bu dönemde 
İsfahan’ın iktisâdî açıdan ne kadar gelişmiş bir şehir ol-
duğunu seyahatnâmesinde aktarmaktadır. 

İlhanlı devletinin yıkılmasını takip 

eden yıllarda İsfahan şehri Muzafferîlerin ve 
Celâyirlilerin hâkimiyetinde kalır. Muzafferîlerin zayıf-
ladıkları dönemde şehir Timur’un ordusu tarafından 
kuşatılır. 

Timur ordusu şehrin ileri gelenleri ve ulemâ tarafın-
dan saygıyla karşılanırsa da askerlerin yaptıkları taş-
kınlık neticesinde çatışma çıkar ve Timur’un ordusuna 
mensup bazı askerler bu çatışmada öldürülür. Buna 
kızan Timur’un tepkisi korkunçtur. Sonuç 70. 000 
İsfahanlı’nın kellesinden oluşan bir tepedir. 

Timur’un ölümünün ardından ortaya çıkan karışıklıklar 
geçmişte olduğu gibi yine İsfahan’ın sık sık el değiştir-
mesine neden olmuştur. Timurluların taht kavgaları 
arasında yıpranan İsfahan bu dönemde Karakoyunlu 
Sultanı Cihan Şah’ın denetimine geçmiştir. Karakoyun-
luların gelmesinden kısa süre sonra çıkan isyan, Şah Ci-
han tarafından çok sert ve kanlı bir şekilde 
bast ır ı l ı r. 
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Nizâmülmülk’ün Ýsfahan’da bir 
hankâh ve bir medrese inþa ettirdiði 
bilinmektedir. Nizamülmülk’ün 
türbesi de Melik Þah’ýn türbesi gibi 
Ýsfahan’da yer alýr. 



Bu dönemde şehir yağmalanır, yakılır ve tahrip edilir. Bu döne-
me ait kaynaklardan birinin yazarı olan Venedikli gezgin Jos-
haphat Barbaro’nun isyanın bastırılmasından yirmi yıl kadar 
sonra gittiği İsfahan hakkında verdiği bilgiler İsfahan’ın isyan 
sonrasındaki durumuna ışık tutar mahiyettedir. Barbaro’nun 
tespitine göre şehir nüfusunun altıda biri bu isyandan canını 
kurtarabilmiş ve aradan yirmi yıl geçmiş olmasına rağmen şehir 
ancak yeni toparlanmaya başlamıştır. 

Karakoyunluların ardından şehir Akkoyunlu hükümdarı Uzun 
Hasan’ın idaresine girmiştir. Akkoyunluların Safevîler karşısın-
da yenilerek tarih sahnesinden çekilmelerinin ardından şehir 
Şah İsmail’in eline geçer. Şah İsmail şehri alınca şehir halkını 
mezheb değiştirip Şiî olmaları yolunda zorlar. Şah İsmail mez-
heb değiştiren az bir grup müstesna geri kalan Sünnî nüfusun 
tamamını kılıçtan geçirerek kanlı katliamlarına bir yenisini daha 
eklemiştir. 

Osmanlı Devleti karşısında aldığı yenilgiler nedeniyle doğuda 
daha güvenli bir başkent arama yoluna giden Safevîler aradıkla-
rı özellikleri İsfahan’da bulmalarının üzerine pây-i tahtı buraya 
naklederler. Böylece uzun bir aradan sonra İsfahan tekrar eski 
ihtişamlı günlerine dönmeye başlayacaktır. Safevî hükümda-
rı Şah I. Abbâs tarafından surları onarılan İsfahan bu dönem-
de büyük imar faaliyetlerine sahne olur. Yine bu dönemde 
Azerbaycan’dan yaklaşık 3000 hanelik bir Ermeni nüfusu getiri-
lerek buraya yerleştirilir. 

Çok sayýda âlim, filozof, 
þair, musikîþinâs, nakkaþ 

ya burada doðmuþ 
veya burada hayatýný 

sürdürmüþtür. Edebiyatta 
sebk-i Ýsfahanî, mûsikîde 
ise Ýsfahânek ve Ýsfahan 

makamlarýnýn doðuþu da 
Safevî zamanýna rastlar. 
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Bu dönemde İsfahan, planlı şehir yapısı, yoğun nüfu-
su, çarşıları, ipek ve mücevher işçiliği nedeniyle dikkat 
çekici bir konuma gelmiştir. Bu dönemde şehri ziyaret 
eden batılı seyyahlardan biri olan John Cartwright, 
İsfahan’ın surlarının çevresinin atla ancak bir günde do-
laşılabileceğini yazmaktadır. 

Şehrin bir ilim, kültür ve sanat merkezi hâline gelmesi 
de yine bu dönemde gerçekleşmiştir. Çok sayıda âlim, 
filozof, şair, musikîşinâs, nakkaş bu dönemde ya burada 
doğmuş veya burada hayatını sürdürmüştür. Edebiyatta 
sebk-i İsfahanî, mûsikîde ise İsfahânek ve İsfahan ma-
kamlarının doğuşu bu döneme rastlar. Minyatür sana-
tının en güzel örnekleri de yine bu dönemde İsfahan’da 
verilmiştir. Özellikle Ali Rızâ-yı Abbâsî’nin çevresinde 
gelişen İsfahan minyatür okulu daha sonraki dönemler-
de bu sanatın gelişiminde büyük rol oynayacaktır.

Bu dönemde şehirdeki tasavvufî hayatın da eski dönem-
lerdeki gibi canlılığını sürdürdüğünü görmekteyiz. Ge-
nelde tekkelere karşı soğuk bir tutum izledikleri bilinen 
Safevîlerin bu dönemde özellikle Şah II. Abbâs eliyle 
takkeleri destekledikleri görülür. Şah Abbâs İsfahan’da 
sûfîler için Tekke-yi Feyz adı verilen bir tekke inşa et-
tirmiştir. Ancak sûfîlerin bu rahat ortamı kısa sürmüş 
ve 1722 yılında Şah Hüseyin Mirzâ tarîkat faaliyetlerini 
yasaklamış ve bütün tekke ve hankâhları yıktırmıştır.

Safevîlerin Gelunâbâd savaşında Afganlılara yenilmele-
rinin ardından şehir kuşatılır ve ele geçirilir. Çıkan is-

yanlar geçmişte olduğu gibi kanlı bir şekilde bastırılır. 
Bu dönemde şehri elinde bulunduran Afganlı hüküm-
dar Eşref Han isyanda rol oynadıkları gerekçesiyle âlim 
ve şehrin ileri gelenlerinden 3.000 kadarını öldürtmüş-
tür. Şehir bu dönemde yağmalanıp tahrip edilmiştir. 

Uzun yıllar Afganlılara karşı verdiği mücadeleden sonra 
onları İran’dan çıkarmayı başaran Nâdir Şah başkenti 
İsfahan’dan Meşhed’e taşımakla birlikte İsfahan’a önem 
vermeyi de ihmal etmemiştir. Şehir tamir edilmiş ve 
âdetâ ikinci bir başkent şeklinde kullanılmaya devam 
edilmiştir. Nâdir Şah’ın öldürülmesini takip eden olay-
lar sırasında ise şehir yine darbe almış ve iki kez yağma-
lanmış ve tahrip edilmiştir. Bundan sonra İsfahan eski 
parlak günlerine hasret kalmıştır. Nâdir Şah sonrasında 
İran’ın yönetimini elinde tutan Zend Hânedanı ile Ka-
çarlar devletin başkentini taşıdıkları için İsfahan eski 
önemini yitirmiştir. Bununla beraber şehir ticârî aktifli-
ğini devam ettirmeyi sürdürmüştür. 

Bugün İsfahan bir milyonu aşan nüfusu ile İran’ın 
dördüncü en büyük şehridir ve Necef-âbâd, Hane İs-
fahan, Humeynî-şehr, Şahin-şehr, Zerrin-şehr, Muba-
rake gibi şehirlerin oluşturduğu İsfahan eyaletinin de 
başkentidir. İran’ın önemli üniversitelerinden ikisi bu 
şehirdedir. Şehirde petrole ve demir-çeliğe dayalı bir 
endüstri kurulmuştur. Ayrıca tekstil ve gıda alanında 
önemli endüstriyel öğeler yine bu şehirde bulunmak-
tadır. İsfahan’ın asıl şöhreti ise el dokuma ipek halı ve 
kuyumculuk ürünlerinden gelmektedir.   
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Son iki yüz yıldır tasniflendirilmeye çalışılan dünya 
müzik tarihinde ne yazık ki Türk müziği, hala etnik bir 
müzik olarak algılanmakta ve akademik olarak Etno-
müzikoloji dalında araştırma konusu olmaktadır. Fa-
kat bugün biliyoruz ki Türk müziği perde ve makam 
ölçüleri bakımından her ne kadar belirli bir coğrafya-
da kullanılmış bir müzik olarak görülse de aslında bu 
müzik büyük bir medeniyetin musikisi olarak üç kıtayı 
derinden etkileyen izler taşır. 

Örneğin müziğimizin sistemindeki belli makamsal 
vurguları doğu kıtalarında günümüzde bile müşahede 
edebiliyoruz. Bir başka örnek vermek gerekirse, bugün 
klasik Türk musikisindeki birçok form denemesinin 
batı müziğinde şekillendirilmeye çalışıldığını fark ede-
bilmekteyiz. Öyle ki mehter müziğinden tutun klasik 
saray musiki geleneklerimize kadar birçok icra ve ritü-
elin Avrupa’daki müzikte denenmeye ve adapte edil-
meye çalışıldığını görmekteyiz. 

Fakat bahsi geçen ulusları aşan bu musikinin neleri 
ifade ettiğini söylemek gerekirse halkımızın konu hak-
kında çok aydınlık bir tabloyu ortaya koymadığı açıkça 
görülmektedir. Milletimizin konu hakkındaki sahip 
olduğu yüzeysel bilginin azlığına bakarsak ülkemiz ne 
yazıktır ki bu üzerinde oturduğu hazinenin farkında 
olmaktan uzak bir haldedir. 

Fakat “Türk Müziği Kimliği” olarak adlandırabileceği-
miz olguya bakıldığında; büyük bir medeniyetin, izle-

rini en iyi yansıttığı alanlardan birinin müzik olduğu 
görülmektedir. Bugün sanat bilimcileri tarafından ka-
bul görmektedir ki: Medeniyet kavramı bir prizma ola-
rak kabul edilirse, bu prizmanın en tepesinde müzik 
kendine çok müstesna bir yer edinmiştir.  

Bu uzun tarihi sürecin tahliline kısaca değinmek konu-
yu anlamak bakımından anlamlı olacaktır. 

Türk Musikisi başlangıcından bu yana çeşitli şekiller-
de tasnif edilmiştir. Farklı bölümlendirmeler olmak 
ile birlikte aslında en göze hoş görüneni şu sıralama 
denilebilir

Hazırlık dönemi: Başlangıcından Meragalı Abdülkadir'e 
kadar (...?-XIV.yy)

Ön-Klasik dönem:Meragalı'dan Itri'ye kadar.(XIV.yy-
XVII.yy)

Klasik dönem: Itri'den Hammamizade İsmail Dede 
Efendiye kadar. (XVII. yy-XIX. yy)

Neo-Klasik dönem: Dede efendiden Hacı Arif Bey'e ka-
dar. (XIX. yy - XIX. yy )

Romantik dönem: Hacı Arif Beyden Arel'e kadar. (XIX. 
yy - XX. yy)

Oğuzlardan uzanan Türk Müziği izleri

Türk müziğinin başlangıcı ile alakalı sayısız teori bu-
lunmakla birlikte bu düşüncelerin ortak yönü müziğin 

GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE 

TÜRK MUSÝKÝSÝ
“Türk Müziði Kimliði” olarak adlandýrabileceðimiz olguya bakýldýðýnda; büyük 
bir medeniyetin, izlerini en iyi yansýttýðý alanlardan birinin müzik olduðu 
görülmektedir. Bugün sanat bilimcileri tarafýndan kabul görmektedir ki: Medeniyet 
kavramý bir prizma olarak kabul edilirse, bu prizmanýn en tepesinde müzik kendine 
çok müstesna bir yer edinmiþtir.

Yazı: Murat Özer
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Türk müziðinin baþlangýcý ile alakalý sayýsýz teori 
bulunmakla birlikte bu düþüncelerin ortak yönü 
müziðin Orta Asya’dan Anadolu’ya girdiðidir.
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Orta Asya’dan Anadolu’ya girdiğidir. Sistem olarak çok 
daha basit bir halde bulunan bu müzik bugün ortaya 
konan iddialarda dile getirildiği üzere, pentatonik (beş 
sesli) bir haldeydi. Fakat şunu unutmamak lazım ki 
bugün pentatonik olarak adlandırılan bu müziğin gü-
nümüzdeki batı müziğindeki anlamı ile bir olmadığı 
muhakkaktır. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki bu mü-
zik günümüzde anlaşılan 5 sesten çok daha farklı, per-
de sistemi üzerine inşa edilmiş ve makamsal özellikleri 
bulunan bir müzik türüydü.  Kaynak eksikliğinden ve 
teorilerden yürüyen bu ilk dönemden sonra Türk mü-
ziği ile ilgili bilinen ilk bulgular IX. y.y a dayanabilmek-
tedir. 

Tarihin Kaydettiği İlk Türk Müzikolokları
Farabî ve İbn-i Sinâ

Türk Musikisi tarihinde adı zikredilmesi gereken ilk şah-
siyet şüphesiz Farabî’dir. İlk olarak enstrümanları bilimsel 
olarak açıklayan Farabi, Türk musikisinde makamların 
özellikleri ile ilgili bir çalışmaya da imza attı. Makamla-
rın insanları üzerindeki etkileri üzerinde çalışmalar yap-
mış olan Farabî,  günün hangi saatinde hangi makamın 
insanlar üzerinde nasıl bir etki gösterdiğine dair bilimsel 
bir çalışmayı ortaya koydu. Çok iyi bir müsizyen olduğu 
söylenen Farabî’nin üstat derecede kopuz çaldığı rivayet 
edilmektedir. Kendisini kısaca tanımlayanlar onu Türk 
musikisinin bu güne kadarki gelenlerin en büyüğü olarak 
isimlendirmiştir.

İbn-i Sinâ’nin müzik hususu üzerindeki etkileri araştırıl-
ması gereken bir vaziyettedir. Kendisinin yazdığı Avrupa’da 
senelerce fakülte derslerinde kaynak olarak kullanılan ünlü 
Kitabu'ş Şifâ'nın 1.bölümü sadece müzik ile alakalıdır. 

Abdülkadir Meragî

Türk Müziği’nin gelmiş geçmiş en kıdemli üstadı ola-
rak kaydedilen bu kişinin ismi görüldüğü üzere bir 
Türk ismi değil bir Arap ismidir. Buradan da anlaşıl-
maktadır ki bu dönem Türklerin Araplara ilişkisinin 
yüksek seviyede olduğu bir dönemdir. Bugün Güney 
Azerbaycan sınırlarında bulunan  “Maraga” kasaba-
sında doğmuş Abdülkadir’in yaşam hikâyesi hakkında 
diğer kişilere göre oldukça zengin belge arşivi bulun-
maktadır. "Kenz'ül elhan", "Makasıd'ül elhan", "Cami'ül 
elhan", "Kitab'ül edvar", "Şeh'il edvar" isimlerinde 
önemli musiki risaleleri telif etmiş Meragi, bu eserleri-
nin önemliliğinden dolayı devrin devlet ricalinden de 
büyük destek görmüştür.  Türk Musiki tarihinin temel 
eserleri olarak adlandırılan bu yazmaların birçoğu ne 
yazıktır ki bugün Avrupa’da sayılı kütüphanelerin ko-
leksiyonlarındadır. 

Maragi’den Anadolu’ya Türk Musikisi

Bu ilk dönem olarak adlandırılan zaman diliminin 
içinde Anadolu’da yerleşik hale gelen Türklerin musi-
kisi ilk incelenebilen kısım olarak karşımızda durur. 
Anadolu’nun en büyük Velilerinden olan Hazret-i 
Mevlânâ’nın bu dönemin musikisi için en büyük refe-
rans olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bugün 
musiki tarihimizde makam oluşturan isimler arasın-
da Hazret-i Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled özellikle 
zikredilmektedir. Mevlevîliğin musikiyi merkezine 
almış bir yapı olması da bu açından bakıldığında pek 
boşuna değildir. Çünkü babasından sonra tarikati sis-
temleştirdiği bilinen Sultan Veled’in çok iyi bir musiki 
üstadı olduğu makam tertib ettiği bugün kaynaklarda 
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zikredilmektedir. Anadolu’da musikiyi seyretmek 
isteyenler bunu Mevleviliğin tarihçesinde ayrıntılı 
ve eksiksiz olarak bulacaklardır. O kadar ki “Türk 
Musikisinin hamurunu Mevlevilik kültürü yoğur-
muştur” desek abartmış olmayız…

Buhurizâde Mustafa Itri

1450-1720 yılları arasındaki ilk klasik dönem ola-
rak adlandırılan zaman diliminin içinde belki de 
günümüzde etkileri en çok görülen musikişinas 
Mustafa Itri’dir. Dede Ömer Ruşenî, Ali Şir Nevai 
Gibi isimlerle aynı dönemlerde yaşamış olmasına 
rağmen kendisinin şöhreti musiki bahsinde hep-
sinin ilerisindedir. Bugün dünyanın her yerinde 
Müslümanlarca getirilen tekbirlerin ve okunan 
salâvatların o irticali gibi görünen bestesi bu zata 

aittir. Hatta öyle ki Segâh makamındaki melodiler 
ile bezenmiş bu bestenin bozulmadan adeta güfte-
ye yani ilahi sözlere oturması tamamen bir muci-
zenin eseridir. 

Lale Devri ve Musiki

Türk sanatında birçok unsurun en iyi meyveleri-
ni verdiği bu dönem musiki için de çok bereketli 
bir vakittir. Devrin padişahı Sultan III. Selim başta 
olmak üzere birçok önemli bestekârın adı bu dö-
neme altın harflerle yazılmıştır.  Dönemin birçok 
ünlü musiki üstadı bulunmakla birlikte listenin 
başında her zaman yerini koruyan bestekâr yine 
bir Mevlevi’dir. Lakabı olan “dedelik” unvanını, 
adı olarak benimsetmiş bu şahsiyet ünlü bestekâr 
Hammâmizâde İsmail Dede Efendi’dir. 

Hammâmizâde İsmail Dede Efendi

Türk müziğinde birçok Mevlevi dedesi bulunmakla 
birlikte “Dede Efendi” deyince akla gelen tek isim 
Hammâmizâde İsmail Dede Efendi’dir. Mevlevilik 
kültürünün Türk musikisine armağan ettiği birçok 
bestekârdan belki de en önemlisi İsmail Dede’dir. 
Musikinin altın çağı olarak nitelendirilen bu dö-
nemde kendisinden sonra takip edilecek büyük bir 
ekol ve tarz ortaya koymuştur. 500’ün üzerinde 
bestelediği eserlerin türü Türk musikisinin nere-
deyse tüm formalarını kapsamaktadır.  

Dede’den Günümüze

Kazasker Mustafa İzzet, Zekai Dede, Eyyübî Meh-
med Efendi gibi pek çok ünlü ismin arkasından 
bir silsile halinde devam ettiği bu dönem, müzi-
kologlar için yeni tarz arayışlarının yaşandığı bir 
dönemdir. Fakat bir başka açıdan görülür ki, Hacı 
Arif Bey’e kadar gelen romantik döneme kadar 
Dede Efendi, ancak anlaşılabilmiş ve kendisini bu 
bestekârlarla tamam etmiştir. Günümüzdeki Türk 
müziği adına yapılan çalışmaların neredeyse tama-
mı ya bu silsileden yahut bu manevi iklimden isti-
fade etmektedir. 

Umud ediyoruz ki, genç müzik nesli de çok daha 
sonra anlaşılabilecek “eskiye dair yeni şeyler” söy-
leyebilirler. 

Eski bir musiki tabiriyle her dem nevniyâz
olurlar…    

Belki de 
günümüzde 
etkileri en 
çok görülen 
musikiþinas 
Mustafa 
Itri’dir.

Anadolu’nun en büyük Velilerinden olan Hazret-i Mevlânâ’nýn kendi döneminin musikisi için 
en büyük referans olduðunu söylemek mümkündür. Çünkü bugün musiki tarihimizde makam 
oluþturan isimler arasýnda Hazret-i Mevlânâ’nýn oðlu Sultan Veled özellikle zikredilmektedir.
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TRABZON LiMANI’NDA 
YENi HEDEFLERE DOÐRU
Trabzon Limanýn iþletmesinin özelleþtirilmesinin üzerinde yedi yýl geçti. Limanda saðlanan 
baþarý doðru yapýlan özelleþtirmelerin ne kadar faydalý olduðunun da göstergesi. Yapýlmýþ 
olan yatýrýmlar ve iþ geliþtirme faaliyetleri limanýn etkinliðini önemli ölçüde artýrdý. Ýran 
ticaretinin Tarbzon Limaný üzerinden yapýlmasý için çalýþmalar yoðun olarak sürüyor. Tüm 
bunlarý ve daha fazlasýný Liman Müdürü Sayýn Muzaffer Ermiþ Bey’le görüþtük.



Trabzon Limanı’nın Alport adıyla Albayrak Grubu tarafından işletilmeye başlama-
sının üzerinden yedi yıl geçti. Bu zaman zarfında limanda yapılan çalışmaları ve son 
durum hakkında bilgi verebilir misiniz?

Trabzon Limanı’nın 30 yıllık İşletme hakkını devralmış olduğumuz 21 Kasım 2003 ta-
rihi üzerinden 7 yıl geçmiş bulunmaktadır. Geçen süre zarfında yapmış olduğumuz 12 
Milyon Dolarlık yatırım karşılığında; makine parkına 24 adet yeni iş makinesi kazan-
dırılmış, 4.400 m2 olan kapalı depolama alanları 12.540 m2 ‘ye, elleçleme kapasitesi 5 
milyon tona, depolama kapasitesi 3.5 milyon tona çıkarılmıştır. 

Bu yatırımlar limanımız operasyon hizmetlerine hız ve verimlilik kazandırmıştır. Buna 
mukabil, yıllar itibarıyla artış kaydeden yük tonajları, 2008 yılında %221’lik artışla 
2.221.000 tonla rekor seviyeye çıkmış, 2008 yılı ortalarında dünyada baş gösteren eko-
nomik krize rağmen 2009 yılında 1.977.000 tona ulaşılmıştır. 2010 yılı Ekim ayı sonu 
itibarıyla bu rakam 1.731.000 ton olup, yıl sonunda 2.000.000 ton hedefi nin aşılacağı 
beklenilmektedir. 

Dr. Muzaffer Ermiþ
Alport Trabzon Limaný Müdürü



Liman ekipmanlarına yapılan yatırımlar en çok kontey-
ner trafi ğinin artmasına sebep olmuştur. 2003 yılında 
2400 adet olarak gerçekleşen konteyner elleçleme ra-
kamları hızla artarak 2008 yılında 22.104, 2009 yılında 
21.057 ve 2010 yılı Ekim sonu itibarıyla 24.525’e ulaşı-
larak  yedi yıl öncesine göre on katı artışlar seviyesine 
ulaşmıştır. Bu seviyeye ulaşabilmek için, konteyner ve 
konteynerize yükler uygun tarife ve ardiye istisnalarıyla 
teşvik edilmiştir. Bu teşviklerin devam ettirilmesi so-
nucu limanımız, bölgemizde çıkarılan madenlerin ihraç 
üssü haline gelmiştir. Özellikle, ülkemizden Çin’e ihraç 
edilen krom madeninin yaklaşık %20’si konteynerlerle 
limanımızdan Çin’e sevk edilmektedir. Ayrıca, bölge-
miz fi rmaları artık ithalatlarını İstanbul, İzmir üze-
rinden değil direkt olarak Trabzon’dan yapmakta veya 
İstanbul’da gerçekleşen ithalatlar dahili kabotaj hattın-
da konteyner gemileriyle Trabzon’a getirilmektedir.

Rusya’ya yapılan taşımacılıkta sorunlar var sanırız? 

Rusya’ya yapılan yaş sebze ve narenciye ihracatında ilk 
sırada yer alan Trabzon’lu ihracatçıların limanımız üze-
rinden yapmış oldukları ihracatları; Sochi Limanı’nın 
2014 Kış Olimpiyatları nedeniyle kapatılmasından 
ötürü 1 Eylül 2010 tarihinden sonra durmuştur. Sochi 
yakınlarında Adler mevkiinde yapılmakta olan ve 2011 

Mayıs ayında tamamlanması hedefl enen “Port Sochi 
İmeretinsky” limanının alternatif olarak kullanılması 
için Rus yetkililerle sürdürülen görüşmelere katılarak 
destek verme gayretimiz sürmektedir. Bu sorunun ya-
kın gelecekte çözüme kavuşturulacağına inanmaktayız. 

Liman petrol araştırmaları için de merkez olarak kul-
lanılıyormuş…

Diğer taraftan; TPAO ile BP ortaklığında Hopa açıkla-
rında 2005 yılında yapılan petrol sondaj çalışmaları için 
BP tarafından limanımız lojistik üs olarak kullanılmış 
olup,  BP’ye vermiş olduğumuz mükemmel hizmetler 
ve ev sahipliğiyle limanımıza ayrı bir prestij kazandırıl-
mıştır. Ülkemizin artan petrol ihtiyacı karşısında TPAO 
tarafından Karadeniz’de yapılmaya başlanan “SÜRME-
NE-1” isimli deniz sondajı için limanımız yeniden lojis-
tik üs olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

İran taşımacılığın yapılması konusunda son durum 
nedir?

Yurtiçi ve yurtdışı katılmış olduğumuz birçok uluslara-
rası fuar, organizasyon ve toplantılarla limanın etkin bir 
şekilde tanıtımına imkân sağlanmıştır.

Trabzon Limanı’nın en önemli hinterlandını İran tran-
sit taşımacılığı oluşturmaktadır. İran-Irak savaşı dö-
neminde etkin ve yoğun bir şekilde İran yüklerine ev 
sahipliği yapan limanımızda, savaş sonrası transit taşı-
macılık durma noktasına gelmiştir. Geçen 7 yıl zarfında 
sayısız karşılıklı ziyaretler ve görüşmelere rağmen Trab-
zon Limanı’nın İran transit taşımacılığı kullanımı konu-
sunda maalesef bir gelişme kaydedilememiştir.

Bu konunun önündeki en büyük engel Ülkemizdeki 
yakıtın pahalı olması ve bu durumun nakliyeye ton ba-
şına 30 $ daha fazla maliyet yüklenmesinden kaynak-
lanmaktadır. Bu maliyetin minimize edilmesi için, İran 
transit yüklerini taşıyacak Türk tırlarına, İran tırlarına 
verildiği gibi yurtdışına çıkarken 400 lt motorinin 20 
tümen (28 kuruş) üzerinden verilmesi sağlanmalıdır. 
Bu durum karşısında Tebriz ağırlıklı yükler, 5 gün gibi 
kısa zamanda İranlı müteşebbislerin ellerine ulaşarak 
büyük bir zaman avantajı elde edilmesinin yanı sıra 
İran tırları da Trabzon Limanı’na gelip İran yüklerinin 
%50’sini taşıma hakkına sahip olabileceklerdir. 

Bu konu 16 Ocak 2009 tarihinde Türkiye’ye İran Büyü-
kelçisi olarak atanan ve ilk ziyaretini Trabzon’a yapan 
Sayın Rahman Pur HÜSEYİN’e limanımızda yapılan 
toplantıda anlatılmıştır. Kendisi, İran’ın 25 Milyar Do-
lar civarında olan Dubai üzerinden yapmış oldukları 
transit ithalatta yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, 
Trabzon Limanı’nı yeniden kullanma arzularını dile 
getirmişlerdir. Liman olarak bizim hazır olduğumuzu, 
akaryakıt probleminin yukarıda belirtildiği üzere çö-
zümlenmesi halinde taşımacılığın önünde hiçbir engel 
kalmayacağı ifade edilmiştir. Büyükelçi, karşılıklı ka-
zanımlar göz önünde bulundurulduğunda bu sorunun 
rahatlıkla aşılabileceğini belirtmiş olmasına rağmen 
bugüne kadar mesafe katedilmesi mümkün olmamıştır. 

Oysa, Trabzon Limanı’ndan sevk edilecek 5 milyon 
ton yük Trabzon-Gürbulak sınır kapısı arasındaki yol 
güzergahında yer alan Gümüşhane, Bayburt, Erzurum 
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Liman ekipmanlarýna yapýlan yatýrýmlar en çok konteyner tra ðinin artmasýna 
sebep olmuþtur. 2003 yýlýnda 2400 adet olarak gerçekleþen konteyner elleçleme 
rakamlarý hýzla artarak 2010 yýlý Ekim sonu itibarýyla 24.525’e ulaþýlarak  yedi yýl 
öncesine göre on katý artýþlar seviyesine ulaþmýþtýr.





ve Ağrı illeri başta olmak üzere irili-ufaklı yerleşim mer-
kezlerinde binlerce kişiye iş-aş imkanı sağlayacağı gibi 
bu durum İran tarafı için de geçerli olup, başka hiçbir 
yatırımla elde edilemeyecek bir  katma değer oluşması 
söz konusudur.

Demiryolu’nun Trabzon’a da gelmesi ile ilgili de bazı 
gelişmeler var sanırız. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün limanı ziyareti sırasında da konu gündeme gel-
miş.

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, Trabzon'daki 
gezi ve incelemeleri sırasında limanımızı da ziyaret etti. 

Kendisi ile yapmış olduğumuz görüşmeler sırasında 
2. Abdülhamit zamanında projesi tasarlanan, Atatürk 
tarafından da büyük emel olarak tanımlanan Trabzon 
demiryolu hattı gündeme geldi. Sayın Gül, "Trabzon Li-
manı sadece Karadeniz için değil, Türkiye için de önemli 
bir limandır. Özellikle demiryolunun devreye girmesiy-
le önemi daha da artacak. Bu sayede Kafkasya ile ticari 
bağların da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu. 
Ayrıca İran ile ticari ilişkiler ve ticarette Trabzon'un 
önemine de değinen sayın Cumhurbaşkanımız, “Bil-
meyenler İran ile ticaretimizden rahatsız olabilir. Ama 
Türkiye-İran ticareti ülkemiz açısından önemli” diye de 
bizce çok önemli mesajlar verdi.
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Cumhurbaþkaný Abdullah 
Gül, "Trabzon Limaný sadece 
Karadeniz için deðil, Türkiye 
için de önemli bir limandýr. 
Özellikle demiryolunun devreye 
girmesiyle önemi daha da 
artacak. Bu sayede Kafkasya ile 
ticari baðlarýn da güçleneceðine 
inanýyorum" diye konuþtu.

Trabzon Limanı’nı bu kadar önemli hale getiren sebepler ne-
lerdir?

İki kutuplu dünyanın günümüzde global bir dünyaya dönüşme-
siyle, ülkeler arası ticarette alabildiğine hızlı bir gelişim yaşan-
maktadır. Tarihi İpek Yolu’nun yerini bugünün modern İpek 
Yolu almıştır.

Kalkınma ve sanayileşmede hızla ilerleyen komşumuz İran; 
Ukrayna, Rusya ve diğer Karadeniz ülkelerinden önemli ölçüde 
ithalat gerçekleştirmektedir. Deniz yolu ile yapılan söz konusu 
ithalatların İran’ın sanayi kenti Tebriz’e ulaştırabilecek en kısa 
yol Trabzon Limanı üzerinden geçmektedir. Ayrıca, Avrupa ül-
kelerine ihracat yapan İran, Karadeniz üzerinden Trabzon Lima-



nı vasıtasıyla AB ülkelerine kolaylıkla ulaşım imkânına 
sahiptir. Yani Trabzon Limanı İran için AB kapısı olma 
avantajına sahiptir.

Diğer taraftan; Trabzon Limanı Orta Asya’nın zengin 
kaynaklarına ulaşabilecek; Avrupa’yı Asya’ya bağla-
yan en kestirme yol olan Transkafkasya koridorunun 
merkezi konumundadır. Bu yolun aktif hale gelmesi, 
Ermenistan’ın işgal etmiş olduğu Azerbaycan toprak-
larından çekilerek bir barış süreci içine girilmesiyle 
mümkün olacaktır. Bu ulaşım koridorunun hayat bul-
masından en çok Ermenistan’ın kazançlı çıkacağı gibi, 
Ermenistan’ın Trabzon Limanı üzerinden dünyaya açıl-
ması ve ticaretle kucaklaşması daha kolay hale gelecek-
tir.

Bir başka komşumuz olan Irak’ta yaşanılan dramın bir 
insanlık ayıbı olarak sürmesine karşılık mutlaka sonla-
nacağını düşünmekteyim. Harabe haline gelen Irak’ın 
imarı ve kalkınması için Karadeniz ülkelerinin gerçek-
leştireceği ithalatların en kestirme ulaşım yolu Trabzon 
Limanı’dır.

Halen, Trabzon Limanı üzerinden Rusya’ya gerçekleşti-
rilen narenciye, yaş sebze ve meyve ihracatına, önümüz-
deki yıllarda GAP projesinin tamamlanması halinde 
büyük miktarlarda hububatın da eklenmesi beklenmek-
tedir. GAP bölgesinin, büyük bir nüfusa sahip Rusya’ya 
olan ulaşım yolunun en kısa ayağını Trabzon Limanı 

teşkil etmektedir. Henüz istenilen seviyeye ulaşma-
makla beraber, Baltık ve Kuzey denizini Karadeniz’e 
bağlayan Ren – Tuna su yolunda kazanılacak işlerlik, 
Avrupa’yı Asya’ya yaklaştırırken, bu yaklaşımda Trab-
zon Limanı aktif bir rol üslenecektir.

Sonuç itibariyle doğu ve batı ile kuzey ve güney ara-
sındaki ulaşım koridorlarında dün mevcut olan tarihi 
İpek Yolu’nun stratejik konumdaki Trabzon Limanı 
bugünün ve geleceğin modern İpek Yolu’nda da işlevini 
sürdüreceği, bulunduğu coğrafya ve stratejik  konumu 
itibariyle apaçık ortadır.

Trabzon’un konumuna değinmişken tarihi hakkında 
da bilgi verebilir misiniz?

Birçok araştırmacı, kentin ilk kuruluşu olarak İyon 
kökenli Miletoslular’un Batı Anadolu'dan sonra M.Ö. 
7. Yüzyılda Karadeniz'e de gelerek kıyılarda koloni 
kentleri kurmalarını göstermektedir. Oysa Trabzon’da 
çok daha önceden beri yaşam olduğu bilinmektedir. 
Daha sonraları bütün Anadolu gibi Trabzon’da Roma 
İmparatorluğu’nun kontrolüne geçmiştir. Roma İmpa-
ratorluğu 395 yılında ikiye ayrılınca Trabzon, merkezi 
İstanbul olan Doğu Roma / Bizans İmparatorluğunun 
sınırları içinde kalmıştır. 

Bizans İmparatorluğunun 1204 de IV. Haçlı seferleriy-
le gelen Latinlerin eline geçmesi üzerine, imparator I. 



Trabzon, Osmanlý Devleti döneminde eyalet ve sancak olarak þehzade ve 
mutasarrý ar tarafýndan idare edilmiþtir. Ýlk sancak beyi Hýzýr Bey'dir. Yavuz 
Sultan Selim de þehzadeliði sýrasýnda (1491-1512) Trabzon'da Sancak Beyi olarak 
bulunmuþ ve Trabzon sancaðýnýn gücünü ve etkisini önemli derecede artýrmýþtýr. 
Kanuni ünvaný alacak olan oðlu Sultan Süleyman da burada doðmuþtur. 

Fatih
Sultan Mehmet

Yavuz 
Sultan Selim

Andronikos Komnenos'un İstanbul'dan kaçan torunları Alexios 
ve David, Trabzon'da 1204 yılında bağımsız olarak Komnenos 
Krallığını kurmuşlardır. Anadolu Selçukluları ile evlilik bağı 
oluşturarak ve vergi ödeyerek siyasi varlıklarını sürdürebilen 
Komnenos Krallığı, I. Bayezid'in 1398 de Samsun yöresini alma-
sından sonra Osmanlı Devletine yıllık vergi ödemek zorunda bı-
rakılmıştır. David Komnenos, iktidarı döneminde (1458-1461) 
vergi ödemeyi durdurarak, önceden ödediklerini de Akkoyunlu 
Devleti Sultanı Uzun Hasan aracılığıyla geri istemiş, Osmanlıla-
ra karşı Avrupa'daki büyük devletlere ittifak önerisinde bulun-
muştur. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet'in öncülüğündeki 
Osmanlı Kuvvetleri Bölgeyi kuşatarak, 1461 yılında Trabzon'u 
ele geçirmiş ve Komnenosların egemenliğine son vermiştir. 

Trabzon, Osmanlı Devleti döneminde eyalet ve sancak olarak 
şehzade ve mutasarrıfl ar tarafından idare edilmiştir. İlk sancak 
beyi Hızır Bey'dir. Yavuz Sultan Selim de şehzadeliği sırasında 
(1491-1512) Trabzon'da Sancak Beyi olarak bulunmuş ve Trab-
zon sancağının gücünü ve etkisini önemli derecede artırmıştır. 
Kanuni ünvanı alacak olan oğlu Sultan Süleyman da burada doğ-
muştur. 

Trabzon 16. yüzyılda, merkezi Batum olan Lazistan Sancağı ile 
birleştirilerek eyalete dönüştürülmüş daha sonra 1868 yılında 
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vilayet yapılmış, merkez sancağı dışında Lazistan, Gümüş-
hane ve Canik Sancakları da buraya bağlanmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Ruslar Trabzon'u 14 Nisan 
1916’da işgal ederek, bir yıl, on ay, on gün şehirde kaldılar. 
1917'de Rusya'da "Bolşevik Devrimi" olunca, Rus ordusunda 
büyük bir panik başlar. Bu Rusların Trabzon'dan çekilmesine 
de yol açar. Öte yandan, Karadağ'da toplanan Türk Çeteleri, 
Akçaabat'a inerek Yüzbaşı Kahraman Bey'in komutasında 
üç koldan Trabzon'a doğru girerek 24 Şubat 1918 tarihinde 
şehri tekrar geri alırlar. Ulu önder Atatürk de 1924, 1930 ve 
1937 yıllarında Trabzon'u üç kez ziyaret etmiştir.

Trabzon Limanı üzerinden yoğunlaşan transit ticaretin ya-
ratmış olduğu etkileşime bağlı olarak 1900’lü yılların başın-
da Trabzon’da 12 – 13 civarında konsolosluk yer alıyordu. 
Hatta 1906’lı yılında, Trabzon’da ticaretle uğraşan İranlı’la-
rın sayısı o kadar artmış ki, kendileri için bir Acem okulu 
açmışlar.

Trabzon, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra da Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden başlayan yoğun 
turist akınıyla karşılaştı. Bu sırada kurulan ilişkilerle tu-
rizm, ticarete dönüştürüldü ve geldiğimiz noktada Trabzon 
Limanı’ndan Rusya’ya yapılan ihracat 300.000 tonu aştı. 
Görüldüğü üzere limanı sayesinde Trabzon; yüzyıllar bo-
yunca dinlerin, dillerin ve kültürlerin kaynaştığı bir merkez 
ve bir dünya şehri olmuştur.

Limanla ilgili önümüzdeki dönemde yapılması planlanan 
çalışmalar nelerdir. Biraz da bu konular hakkında bilgi ve-
rebilir misiniz?

Globalleşen dünyada, Trabzon Limanın bulunduğu coğra-
fi k durumun yaratmış olduğu stratejik avantajlarını, dünya 
ticaretine entegre etmek için şirketimiz yeni yatırımlar he-
defl emektedir. Özellikle, büyük tonajlı gemilerin limanımıza 
yanaşmalarını sağlamak üzere, 4 nolu rıhtım su derinliğinin 
14-15 metrelere çıkarılması planlanmaktadır. Bu durum li-
manımızın cazibesini arttırarak yeni ve farklı yüklerin lima-
nımıza gelmesinde itici güç olacaktır. Ayrıca, üç tarafı deniz-
le çevrili ülkemizde, yurtiçi taşımalarda denizden yeterince 
faydalanılmamaktadır. Bu hususu dikkate alan işletmemiz, 
küçük liman sahasında 320 m boyunda rıhtım inşa etmiş ve 
deniz sathı (-6)m ‘ye taranarak 3-5 bin ton grostonluk ge-
milerin yanaşmalarına imkan sağlanacak hale getirilmiştir. 
Ayrıca, rıhtım gerisinde elde edilen 30.000 m2’lik sahanın 
en kısa zamanda betonlanması sonucu yüklere depolama 
imkanı sağlanarak bu sayede kabotaj taşımacılığı teşvik edi-
lip, bölgemize deniz yoluyla yüklerin getirilmesine katkı ve 
destek verilecektir. Böylece, limanımız dâhili taşımacılık için 
bir lojistik üs konumuna gelecektir. Küçük limanın moder-
nizasyonuyla, ana limanda ortaya çıkması muhtemel gemi 
sıkışışlıklarını gidermek suretiyle yük sahiplerinin gemilere 
ekstra ücret ödemesinin önüne de geçilmiş olacaktır.   
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Globalleþen dünyada, 
Trabzon Limanýn bulunduðu 
coðra k durumun 
yaratmýþ olduðu stratejik 
avantajlarýný, dünya 
ticaretine entegre etmek için 
þirketimiz yeni yatýrýmlar 
hede emektedir. Böylece, 
limanýmýz hem harici hem 
de dâhili taþýmacýlýk için 
daha da büyük bir lojistik üs 
konumuna gelecektir.



Bursa 1880 

Bursa anlatýlmaya kelimelerin acziyetini 
itiraf ederek baþlanabilecek bir þehir. Ama 
Bursa’yý iyi anlayanlar ve anlatanlar var.
Onlara kulak vermek gerek Bursa’ya var-
madan. Evliya Çelebi mesela. Ýki kelimede 
özetliyor Bursa’yý: “Ruhaniyetli Þehir”

Yazı: Mustafa Göleç

Bursa’ya Varmadan... 

Bursa anlatılmaya kelimelerin acziyetini itiraf ederek başlanabile-
cek bir şehir. Ama Bursa’yı iyi anlayanlar ve anlatanlar var. Onlara 
kulak vermek gerek Bursa’ya varmadan. Evliya Çelebi mesela. İki 
kelimede özetliyor Bursa’yı: “Ruhaniyetli Şehir” Keza Osmanlı’nın 
son devir büyük devlet adamlarından biri, Keçecizade Fuat Paşa, 
“Dibâce-i Devlet-i Âl-i Osman” diyor Bursa için. Yani Osmanlı 
Devleti’nin önsözü. Evliya Çelebi Bursa yolculuğuna çıkarken şöy-
le diyor: “… taht-ı kadim olan Bursa şehrini temaşa edelim. Ola ki 
mahzun gönlümüz şâd, gam-kin hatırımız âbâd ola.” Gezgin ozan 
Karacaoğlan’ın Bursa için şu mısraları söylediği rivayet edilir:

Haktan m’olur bu yerlerin yapısı /  Evliya mekânı murat kapısı 
/  Aldı beni güzellerin kokusu /  Kokar menevşesi, gülü Bursa’nın

Son olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şahitliğine bırakalım sözü: 
“Bursa bir dış değil, içtir.” Şimdi Bursa’yı böyle kısa ve özlü anla-
tanların peşine düşelim. “Çınar’ın doğduğu şehri” görelim. Ve biz 
de Kısa da olsa Bursa’yı anlamaya ve anlatmaya çalışalım.

Kuruluş Devrine Yolculuk

Bursa’ya yolculuk aslında Osmanlı’nın kuruluş devrine yolculuk 
anlamına gelir. Osmanlı padişahlarından ilk altı padişahın türbe-
leri bu şehirdedir. Tarihi Bursa beş Osmanlı sultanının bina ettik-
leri yahut hatıraları etrafında şekillenen külliyeler etrafında vücud 
bulur. 
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Bursa’ya yolculuk aslýnda 
Osmanlý’nýn kuruluþ devrine 
yolculuktur. Ýlk altý padiþah bu 
þehirde medfundur. Eserleri bu þehrin 
göklerine yükselmekte ve bu þehri 
tezyin etmektedir. Tarihi Bursa beþ 
Osmanlý sultanýnýn bina ettikleri 
yahut hatýralarý etrafýnda þekillenen 
külliyeler etrafýnda vücud bulmuþtur.

Günümüz Bursa'sý



Evliya Çelebi Ulucami için Bursa þehrinin Ayasofyasý der. Hem maddi hem de 
manevi bir heybete sahiptir. 20 kubbeli olup yaklaþýk 8 bin kiþi kapasitelidir.
Bu kadar büyük olmasýnýn güzel bir hikayesi vardýr: At sýrtýnda savaþ 
meydanlarýnda gösterdiði cevvaliyet dolayýsýyla Yýldýrým lakabý ile anýlan
I. Bayezid'in Anadolu Türk Birliði’ni yeniden saðlamasýnýn simgesidir.



Bursa’nın fatihi Osmanlı padişahlarının ikincisi olan Orhan 
Gazi’dir. Dolayısıyla şehirdeki ilk Osmanlı eserleri onun zama-
nından kalmadır.  Orhan Gazi’den sonra I. Murad (Hüdâvendigâr) 
1370’lerde şehrin batısına kendi külliyesini yaptırır. Yıldırım 
Bayezid de 1390’larda şehrin doğusuna  kendi külliyesini yap-
tırmıştır. Bu külliyeden başka bugün Bursa’nın sembolü olan ve 
şehrin merkezinde yer alan Ulu Cami de Yıldırım dönemi eser-
lerindendir. 1420’lerde Fetret Devri’nin ardından tahta çıkan 
Çelebi Mehmed kentin doğusuna, Yıldırım Külliyesi’nin batısına 
ihtişamlı külliyesini yaptırmıştır.

Şehirde kendi adıyla anılan külliye yaptırmış padişahların sonun-
cusu II. Murad’dır. II. Murad kentin batısında yer alan I. Murad 
Külliyesi’nin doğusuna kendi külliyesini yaptırmış ve bu inşadan 
sonra tarihi şehir oluşumunu büyük ölçüde tamamlamıştır. 

Bu padişahlar dışında Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun’un yap-
tırdığı tekke ve köprü ve Yıldırım Bayezid’in kızı Hundi Fatıma 
Sultan’ın yaptırdığı Emir Sultan Külliyesi gibi eserler padişah 
eşleri, şehzadeler ve üst düzey devlet adamları tarafından yaptı-
rılan ve Bursa’da yer alan eserlerdendir. 

Şehirde ayrıca tasavvuf büyüklerine ait tekke ve mescitleri; tüc-
carlar için yapılmış hanlar ve çarşılar; Kaplıcalar üzerine inşa 
edilmiş tarihi Bizanslılara dek uzanan hamamlar da mevcuttur. 

Nasıl Gezilebilir?

Bursa’yı gezmek için hiç şüphesiz birden çok güzergah takip edi-
lebilir. Biz önce şehrin merkezini, sonra batı yakasını en son da 
doğu yakasını anlatacağız.

Ulu Cami: Sultan I. Bayezid tarafından yaptırılmış, 1399’da 
tamamlanmıştır. Evliya Çelebi Ulu Cami için Bursa şehrinin 
Ayasofya’sı der. Hem maddi hem de manevi bir heybete sahiptir. 
20 kubbeli olup yaklaşık 8 bin kişi kapasitelidir. Kesme küfekî 
taştan yapılmış olan bu caminin dört kapısı vardı. Caminin gün-
deydoğu köşesinde Hünkâr Mahfili’ne açılan kapı günümüzde 
kapatılmış durumdadır. Caminin iki minaresi vardır. Batı tara-
fındaki minareye iki ayrı yoldan çıkılabilmektedir. Bursa Ulu 
Cami adeta bir hat müzesidir. Geleneksel hat sanatının en gü-
zel örnekleri caminin duvarlarını süslemiştir. Ayetler, hadisler, 
şiirler, özlü sözler duvarlardan müminlere en zarif bir formda 
seslenmektedirler. Kıble duvarında muhteşem hatların yanısıra 
Yavuz Sultan Selim tarafından Ulu Cami’ye getirildiği rivayet 
edilen Kâbe örtüsü ile üç boyutlu Kâbe resmi dikkat çekmek-
tedir. Kıble duvarının en solunda hünkâr mahfili bulunmakta-
dır. Caminin ortasındaki on altı köşeli mermer şadırvan camiye 
apayrı bir güzellik katmaktadır. 33’lük tespih gibi, 33 gözden su 
akıtır. Evliya Çelebi şadırvanın havuzunda türlü türlü balıkların 
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yüzdüğünü nakleder.  Caminin minberi kündekâri sanatı ile (çivi-
tutkal kullanmadan yapılan ve iç içe geçmiş parçalardan oluşan) 
yapılmış olup orijinaldir ve tam altı asır Ulu Cami ziyaretçilerini 
etkilemektedir.

Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri:

Tophane Semti’nde Tophane Parkındadırlar. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin türbesi parkın gi-
rişinde solda, Orhan Gazi Türbesi ise sağdadır. Hikaye edilir ki 
Bursa kuşatması uzun sürmüş ve Osman Gazi şehrin fethini gö-
rememiştir. Kuşatmanın devam ettiği sırada hasta yatağında olan 
Osman Gazi Yenişehir sırtlarından Bursa’ya bakıldığında güneş 
vurunca kubbesi gümüş gibi parlayan ve bu yüzden “Gümüşlü 
Kümbet” denilen Bizans şapelini (Saint Elia) kastederek “Öldü-
ğüm vakit, beni Bursa’da şol Gümüşlü Kümbet’in altına defne-
desiniz” demiştir. Bursa aynı yıl fethedildiğinde evvelce Söğüt’te 
bulunan Osman Gazi’nin mezarı da vasiyetine uyularak buraya 
getirilmiştir. Osman Gazi’den sonra beyliğin topraklarını yaklaşık 
altı misline çıkararak 95 bin kilometrelik bir ülke miras bırakan ve 
1360’ta vefat eden Orhan Gazi de buraya defnedilmiştir. Ne yazık 
ki 1855 depreminde Gümüşlü Kümbet yıkılmış, yerine 1863’te 
Sultan Abdülaziz tarafından aynı plana sadık kalınarak iki ayrı 
türbe yapılmıştır. 

Muradiye

II. Murad Osmanlı hanedanı içerisinde çok hayırsever bir padişah 
olması ile tanınır. Onun lakabı “Ebu’l-Hayrat” idi, yani hayırların 
babası. O aynı zamanda İstanbul’u kuşatan ikinci Osmanlı padişa-
hıdır. Ancak fetih şerefi onun oğlunun olmuştur. Hisarın batısına 
yaptırdığı külliye onun adı ile Muradiye olarak anılmıştır.

Muradiye Camii: 1425-1426 yıllarında yapılmıştır. Ters T tipi 
plan bu camide de uygulanmıştır. Cami oldukça mütevazıdır. O 
kadar ki cephe duvarları bile yoktur. Evliya Çelebi bu camii için 
“Ruhaniyetli camidir. İnsan itikafa girse gece-gündüz acıkmaz” 
diye yazmıştır.

Muradiye Türbeleri: Rivayete göre Sultan II. Murad vasiyetinde 
“türbemin üstünü açık bırakın, ta rahmetten uzak kalmayayım” 
demiştir. Vefat ettiğinde, isteği üzere bir lahit içine değil, doğru-
dan toprağa gömülmüştür. Türbesi “Hakk’ın rahmetine açıktır.” 
Yağmurlu günlerde kubbesinden kabrine yağmur damlaları düşer. 

Fatih Sultan Mehmed’in annesi Hüma Hatun, eşi Gülşah Hatun, 
Napoli’de öldükten sonra cenazesi Bursa’ya getirilen oğlu Cem 
Sultan, Yavuz Sultan Selim’in kardeşleri Şehzade Ahmed ve Şeh-
zade Mahmud, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa 
ve Osmanlı hanedanın daha pek çok ismi de Muradiye Külliyesin-
de yer alan türbelerinde medfundurlar. 

II. Murad Osmanlý hanedaný içerisinde çok 
hayýrsever bir padiþah olmasý ile tanýnýr. 
Onun lakabý “Ebu’l-Hayrat” idi, yani 
hayýrlarýn babasý. O ayný zamanda Ýstanbul’u 
kuþatan ikinci Osmanlý padiþahýdýr.
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Çekirge

Çekirge, Murad-ı Hüdavendigâr’ın külliyesi etrafında 
gelişmiş bir semttir. Murad-ı Hüdavendigâr üçüncü Os-
manlı padişahıdır. I. Kosova Savaşı’nın kazanılması son-
rasında savaş meydanını teftiş ederken şehit edilmiştir. 
Bir türbesi de Kosova’da olup “Meşhed-i Hüdavendigar” 
diye bilinmektedir.

Hüdavendigar Külliyesi: Murat Hüdavendigar Camii 
1365-1366 yıllarında yaptırılmıştı. Ters T biçiminde, 
kanatlı planlı bir camidir. Eski bir Bizans Sarayı yahut 
kilisesi üzerine inşa edildiği söylenmektedir. Cami iki 
katlı olup üst katının medrese olması hasebiyle sıra dışı-
dır. Türbe camiinin karşısındadır. Yıldırım Bayezid tara-
fından yaptırılmıştır. Türbede Kosova’da düşmanı takip 
ederken öldürülen I. Murad’ın oğlu Şehzâde Yakup da 
medfundur. Caminin batısında kalan I. Murat İmareti 
ile doğusundaki Murad-ı Hüdavendigâr Hamamı da 
külliyenin diğer unsurlarıdır. 

Yeşil

Yeşil, beşinci Osmanlı padişahı Çelebi Mehmed’in külli-
yesi etrafında vücud bulan bir semttir.

Yıldırım Bayezid’in 1402’de Ankara Savaşı’nda Timur’a 
yenilmesi sonrasında Anadolu on yıl sürecek bir şehza-
deler arası taht kavgasına sahne oldu. Bu on yıl düzenin 
bozulduğu ve karmaşanın hakim olduğu bir on yıldı. Ta-
rihimizde “Fetret Devri” olarak bilinen bu kara döneme 
son veren Çelebi Mehmed oldu. Bu yüzden “imparator-
luğun ikinci kurucusu” olarak kabul edilir.

Yeşil Camii: Sembol bir eserdir. Çelebi Mehmed, Fetret 
Devri sonrasında adeta Osmanlı’nın gücünü yeniden is-
pat etmek üzere bu muhteşem külliyeyi bina ettirmiştir. 
O kadar ki bu cami erken Osmanlı mimarisinin en baş-
ta gelen yapıtlarından biri ve mimari açıdan Bursa’nın 
en önemli eseri olarak kabul edilmektedir. 1419-1424 
tarihleri arasında tamamlanan caminin mimarı Hacı 
İvaz Paşa’dır. Cami ve türbe adını çinilerin yeşilliğinden 
almaktadır. Orjinal çinilerin çoğu zamanla yerine ye-
nilerine bıraksa da dikkatli gözler hala bu camiye adını 
veren muhteşem çinileri seçebilmektedir. Bilhassa mih-
rabın çinileri büyüleyicidir. Ayrıca Çelebi Mehmed tara-
fından 1421’de yaptırılan ve Yeşil Türbe diye anılan yapı 
Yeşil Camii’nin tam karşısında yer alır ve Çelebi Meh-
med bu türbede medfundur. Yine Yeşil Külliyesi’nde Ye-
şil Medrese yahut diğer adı ile Sultaniye Medresesi diye 



Emir Sultan Türbesi’nin 
çevresi, Bursa’da yetiþmiþ 
pek çok âlim, þeyh 
ve devlet adamýnýn 
kabirlerinin olduðu büyük 
bir kabristanla birlikte 
âdetâ Ýstanbul’daki Eyüp 
Semti’ni andýrmaktadýr.

bilinen yapı mevcut olup  1975’ten bugüne Türk-İslam Eserleri 
Müzesi olarak hizmet vermektedir.

Emir Sultan Camii: 

Yıldırım Bayezid’in kızı Hundî Fatıma Sultan tarafından altı 
kubbeli olarak yapılmış olup 1795 depreminde yıkılınca 18. asır 
başlarında Sultan III. Selim zamanında bugünkü hali ile yeni-
den inşa edilmiştir. Merkezi planlı ve tek kubbeli bir yapıdır. 
Sonradan avlu ve üç kubbeli revak eklenmiştir. Yıldırım dönemi 
Osmanlı sûfîlerinden olan Emir Sultan’ın türbesi de bu caminin 
içinde bulunduğu külliyede yer alır. Türbenin çevresinde içinde 
Bursa’da yetişmiş pek çok âlim, şeyh, devlet adamının da kabir-
lerinin olduğu büyük bir kabristan bulunmakta olup âdetâ İs-
tanbul’daki Eyüp semtinin benzeridir.

Yıldırım Külliyesi:

14. yüzyıl sonuna tarihlenen bu külliye şehrin doğusunda olup 
içinde bulunduğu Yıldırım semtine adını vermiştir. Cami, türbe, 
medrese, hamam ve darüşşifadan müteşekkildir.

Cami kesme taştan yapılmış olup yüksek kubbesi ve ferah iç 
mekanı vardır. Kanatlı cami tipindedir. Taş işçiliği dikkat çekici 
güzelliktedir. Evliya Çelebi camii için “cemaatten mahrumdur” 



diye yazmıştır. Ona göre evkâfı az olduğundan garib kalmıştır.

Bütün bu tarihi önem taşıyan yapıları yanında Bursa, kaplıcaları 
ve sularıyla da ünlü bir kenttir. Seyahat etmekten hoşlananların 
yanı sıra romatizmal hastalıklardan şikayetçi olanların da sık uğ-
radıkları mekânlar arasında Bursa kaplıcaları ve termal tesisleri 
önemli bir yer tutar. 

İster sağlık amaçlı isterse gezi amaçlı gidilsin, Bursa’da yapılması 
gereken önemli şeyler arasında Bursa’ya has lezzetleri tatmak da 
başta gelir. Bunlar içinde İskender Kebabı, Bursa ile özdeşleşmiş 
bir yemektir. Ayrıca kasap ve İnegöl köftesi ile kestane şekeri de 
Bursa’da mutlaka tatmanız gereken lezzetler arasındadır.

Son olarak Bursa ziyaretinizden bir anı olarak alabileceğiniz 
hediyelik eşyalara değinerek yazımıza son verelim. Bursa bilin-
diği üzere ipekli kumaşı ile geçmişten günümüze ün salmıştır. 
Bursa’dan alacağınız hediyelikler arasında ipek kumaşlar öncelik-
li olabilir. Yine dünyaca ünlü bıçaklara sahip olan Bursa’dan bir 
anı olarak bir Bursa bıçağı almanız da mümkün. Daha 18. yüzyıl-
da bile adından bahsedilen Bursa havlularını da hediyelikler ara-
sında saymak gerekir. Bursa havlusu bugün de dünyanın en ta-
nınmış havlusu olma özelliğini korumaktadır. Kapalıçarşı’dan ve 
Yalova Yolu üzerindeki Özdilek’ten Bursa havlusu alınabilir.  

Bütün bu tarihi önem 
taþýyan yapýlarý yanýnda 

Bursa, kaplýcalarý ve 
sularýyla da ünlü bir 

kenttir. Seyahat etmekten 
hoþlananlarýn yaný sýra 

romatizmal hastalýklardan 
þikayetçi olanlarýn da 

sýk uðradýklarý mekânlar 
arasýnda Bursa kaplýcalarý 
ve termal tesisleri önemli 

bir yer tutar.

Evliya Çelebi, “Uludað’ýn 
kestanesinin bir tanesi 
40 dirhem gelir” diyor. 
Kestane Þekeri adý Bursa ile 
özdeþleþen bir lezzet.
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Ýster saðlýk amaçlý isterse gezi amaçlý 
gidilsin, Bursa’da yapýlmasý gereken önemli 
þeyler arasýnda Bursa’ya has lezzetleri 
tatmak da baþta gelir. Bunlar içinde 
Ýskender Kebabý, Bursa ile özdeþleþmiþ bir 
yemektir. Ayrýca kasap ve Ýnegöl köftesi 
ile kestane þekeri de Bursa’da mutlaka 
tatmanýz gereken lezzetler arasýndadýr.



Tekke ve dergâhlar, tasavvufî hayata mensup Müslümanların bir araya 
geldiği mekânların genel adıdır. Diğer İslâmî ilimler ve kurumlar gibi 
tekke ve dergâhlar da Hz. Peygamber’in söz, fiil veya uygulamalarından 
kaynaklanmış ve zaman içinde teessüs etmişlerdir. Bu bağlamda tekke 
ve dergâhların kökeni, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) mescidinin bitişiğinde 
yer alan suffedir. İlk tekkeler ise Müslümanlar içinde zühd, verâ, sa-
bır gibi dinî-ahlâkî pratikleri dindarlığın esası haline getiren bir takım 
grupların sûfîler olarak adlandırıldığı dönemde ortaya çıkmıştır.

İlk sûfîler genellikle gezgindiler. Çoğunlukla İslâm coğrafyasının deği-
şik bölgelerinde dolaşan bu grupların toplanmaları için bazı yapılar inşa 
edilmiştir. Bu yapılar genelde bulundukları konuma göre adlandırılmış-
lardır. Söz gelimi Müslüman ülkesinin sınırında yer alan ve bu ülkenin 
güvenliğini temin eden ileri karakol hizmeti veren yapılar “ribat” diye 
adlandırılmıştır. İlk ribat İran Körfezi’nde önemli bir alan olan Abadan 
bölgesinde kuruldu. Bu ribat meşhur zâhidlerden Abdülvâhid b. Zeyd’le 
(ö. 177/793) özdeşleşen bir ribattı. Onun ölümünden sonra, daha çok 
tanınmaya başladı. Diğer ribatlar, İslâm coğrafyasının Bizans’la sınır 
olduğu yerlerle Kuzey Afrika bölgelerinde yer almaktaydı. Bilinen ilk 
ribatlar, 150/767 yıllarında Şam’da, 184/800 yılından önce Filistin’in 
başkenti Ramallah’da ve aynı yıllarda Horasan’da kurulmuştur.

TOPLUMSAL
EÐÝTÝM KURUMLARI:

TEKKE VE 
DERGÂHLAR
Osmanlý devletinde tekkeler bir taraftan 
tasavvufî eðitimin yapýldýðý eðitim kurumlarý 
iken diðer taraftan toplum hayatýnýn merkezinde 
yer almaktaydý. Osmanlý’da tekkeler birer 
edeb mektebiydiler. Osmanlý kültür hayatýnda 
güzel sanatlarla ilgili eðitim de yine tekkelerde 
yürütülmüþ, en güzel sanat eserleri buralardan 
çýkmýþtýr. Yoksullarýn, hastalarýn, dertlilerin 
hemen ilk baþvurduklarý kapýlar da tekkelerdi.
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Sûfîlerin ve onlarýn kurduklarý merkezlerin Ýslâm’ýn yayýlmasýnda 
da aktif rol aldýðý görülür. Özellikle XI. asýrdan itibaren fetih 
ordularýnýn önünden giden derviþler fethedilecek bölge halký 
ile yakýn temas saðlamýþlar ve buralarda kurduklarý tasavvuf 

merkezleri ile Ýslâm’ý yaymaya gayret etmiþlerdir.



Diğer taraftan özellikle Horasan bölgesinde seyyah der-
vişleri olduğu kadar tüccarları da konaklatan mekânlar 
olan hankâhlar ise sûfî grupların toplandığı bir diğer 
yapıdır. Hankâhlar yolcular için birer misafirhâne ve 
dinlenme yeri niteliğindeydi. Bunlar çoğu kez ipek yolu 
ticaretinde önem arz eden menzillerde kuruluydular. 
Bununla beraber şehirlerde kurulu olan yapılar, derviş-
ler için birer barınak ve tasavvufî eğitimin yapıldığı okul 
hüviyetindeydiler. 

Hicrî beşinci asra gelindiğinde sûfî merkezlerin sayısı 
epeyce artmıştı. Bu merkezlerde mânevî bilginin otori-
tesi kabul edilen bir şeyh etrafında toplanan dervişler 
ikāmet etmekteydi. Bunlar özellikle kitlesel törenler 
yapmakta ve halk dindarlığının odak noktası olmak-
taydılar. Bu sûfî merkezler tasavvufun örgün eğitimi-
nin merkezleriydiler. Burada şeyhe bağlanan dervişler 
riyazet, halvet ve zikir yöntemleriyle mânevî olgunlu-
ğa erişme çabası içerisindeydiler. Büyük İslâm bilgini 
İmam Gazâlî’nin de tasavvufu tanıması bu kurumlar 
içerisinde olmuştur. Gazâlî, Horasan, Irak ve Kudüs’te 
bulunan birçok sûfî merkezini ziyaret etmiş ve buradaki 
sûfîlerle görüşmüştür. 

Sûfîlerin ve onların kurdukları merkezlerin İslâm’ın ya-
yılmasında da aktif rol aldığı görülür. Özellikle XI. asır-
dan itibaren fetih ordularının önünden giden dervişler 
fethedilecek bölge halkı ile yakın temas sağlamışlar ve 
buralarda kurdukları tasavvuf merkezleri ile İslâm’ı 
yaymaya gayret etmişlerdir. Arap olmayan bölgelerde 
İslâm’ın içselleştirilmesi ve yayılması da yine sûfîler ve 
onların tesis ettikleri kurumlar aracılığıyla gerçekleş-

miştir. Bu hususta özellikle Türkistan’ın pîri unvanıyla 
tanıdığımız Hoca Ahmed Yesevî’nin adını zikretmek ge-
rekir. Hoca Ahmed Yesevî Türklerin İslâm’ı kabul edip 
dindârâne bir hayat yaşamalarında çok büyük rol üst-
lenmiştir. Gerek kendisi gerekse halîfeleri Orta Asya’da 
İslâm’ın yayılışını etkilemiş önemli isimlerdir. Hoca Ah-
med Yesevî’nin Hikmet adını verdiği şiirleri Türk tasav-
vuf edebiyatının ilk örneklerindendir. 

Şehir hayatının merkezinde tekke ve dergâhların bulun-
duğu bir devlet olan Osmanlı’da da sûfîlerce oluşturulan 
teşekküller önemli bir yer tutar. Osmanlı’nın tasavvufa 
bu denli yakın oluşu, kimi araştırmacılar tarafından 
devletin derviş devlet olarak nitelenmesine neden ol-
muştur. Osmanlı tarihi içerisinde tekke ve dergâhlar 
dînî, sosyal, kültürel, askerî, siyasal ve ekonomik açıdan 
pek çok vazifeyi îfâ etmiştir. 

Osmanlı devletinde tekkeler bir taraftan tasavvufî eği-
timin yapıldığı eğitim kurumları iken diğer taraftan 
toplum hayatının merkezinde yer almaktaydı. Yoksulla-
rın, hastaların, dertlilerin hemen ilk başvurdukları kapı 
tekkelerdi. Buralarda dertlere derman bulunur, yoksul 
ve muhtaçlara imkân temin edilir ve hastalara şifa da-
ğıtılırdı. 

Osmanlı’da tekkeler birer gönül terbiye mektebiydiler. 
Tekkelerdeki terbiyenin haddesinden geçen dervişlerin 
incelen gönüllerinden eşine az rastlanır edebî eserler 
doğmuştur. Bundan dolayı dünya edebiyat tarihinde 
Türk tasavvuf edebiyatının benzeri ikinci bir edebiyat 
göstermek mümkün değildir. Bu edebiyat dinin salt for-
mel uygulamalarının ve kalıplarının ötesinde bir yapı 

Derviþler hayatýn 
her alanýna yönelik 

faaliyetlerde 
bulunmuþlar 

bunu yaparken de 
kendi deyiþleriyle 

söyleyecek olursak 
“el kârda, gönül 

yârda” olma 
ilkesini uygulamayý 

baþarmýþlardýr.
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arz eder ve derûnî dindarlığın ve ilâhî aşkın dinamik 
yapısının tezahürü niteliğini taşır. Başta Yûnus Emre 
olmak üzere pek çok tekke şairi Türkçeyi tasavvufun di-
line dönüştürmüşlerdir.     

Tasavvuftaki nefsle cihat fikrinin gaza ruhuyla bütün-
leşmesi ve fütüvvet anlayışıyla yoğrulmasından doğan 
Osmanlı ordusu kendisini bir Türk tasavvuf büyüğü 
olan Hacı Bektaş-ı Velî’ye izafe eder. Osmanlı ordusu-
nun komutanları olan ocak ağaları aynı zamanda birer 
Bektâşî büyüğüdürler. Bu anlamda kışla ile tekke aynı 
hedefe doğru hareket eden iki ordunun karargâhı ko-
numundadır. Bu nedenle Osmanlıda ocaktaki askerle-
re leşker-i gazâ (savaş ordusu), tekkedeki dervişlere ise 
leşker-i duâ (dua ordusu) denilmiş ve padişahlar sefere 
çıktıklarında mutlaka askerin mâneviyatını yükseltecek 
tekke mensuplarına da orduda yer vermişlerdir. Birinci 
Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda orduya katılıp 
cephede savaşan Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı bunun 
son örneklerindendir.   

Osmanlı kültür hayatında Sanayi-i Nefise yani Güzel 
Sanatlar Akademisi kurulana dek toplumdaki güzel 
sanatlarla ilgili eğitim de yine tekkelerde yürütülmüş-
tür. Geleneksel Türk sanatlarının her dalında en güzel 
ürünler hep tekke mensupları olan dervişler tarafından 
meydana getirilmiş ve bu eserler tasavvufun zarafetiyle 
bütünleştirilmiştir. Bu nedenle çoğu kez eser sahipleri-

nin kimliklerini bilmeye imkân yoktur. Çünkü eserin 
yegâne sahibinin ve hakîkî fâilin Allah olduğu şuuru ile 
yetişen sanatkâr derviş imzasını atmayacak kadar mü-
tevazıdır. Hat sanatı gibi hattatın imzasını gerektiren 
sanatlarda bile bu terbiye kendisini gösterir. Nitekim 
pek çok derviş hattat, eserinin ketebesinde pür-hata, 
hakîr, fakir gibi ifadelerle bunu ifade eder. Hat sanatı-
nın şaheserleri arasında yer alan tekke levhalarından 
bahsetmek ise apayrı bir yazı konusudur. 

Gençlik enerjisini topluma yararlı şeyler yapma hedefi-
ne kanalize etmek ve bu amaçla sanat öğretmenin yanı 
sıra sporla ilgili faaliyetlerde bulunmak da tekkelerin 
faaliyet alanları arasındaydı. Bu nedenle okçular ve peh-
livanlar tekkesi kurulmuştu. Bugün İran’da hâlâ canlı-
lığını sürdüren ve geleneksel beden eğitimi yöntemle-
rinin uygulandığı yerler olan zurhâneler tekkelerin bu 
özelliğinden etkilenerek kurulmuş yapılardır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, tekke ve dergâhlar insanı 
“Hazret-i İnsan” yapmanın yollarını arayan 
kurumlar ola gelmişlerdir. Bu ne-
denle dervişler hayatın her alanına 
yönelik faaliyetlerde bulunmuşlar 
bunu yaparken de kendi deyişleriy-
le söyleyecek olursak “el kârda gönül 
yârda” olma ilkesini uygulama-
yı başarmışlardır.   



MALTA VE ÇADIR KÖÞKÜ'NDE
LEZZET SÝZÝ BEKLÝYOR...

KÖÞKE
DAVETLÝSÝNÝZ

Tarihle ve kültürle iç içe yemek ve göz 
zevkini bir arada tatmak ister misiniz?
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Sizi stresten uzak tutan köşk: “Çadır Köşkü”

Yıldız Parkı içindeki iki tarihi köşkten biri olan Çadır Köş-
kü,  Çırağan Sarayı'na ait olan koruda,1871 yılında "Seyir 
Köşkü" olarak inşa edildi. Sultan Abdülaziz tarafından sa-
ray bahçesi dekoru olarak Sarkis Balyan ve kardeşlerine 
yaptırılan köşkün önünde Yıldız Parkı'nın iki büyük havu-
zundan biri bulunuyor. Köşk merkezi konumuyla iş stre-
sinden bir an olsun uzaklaşmak ya da yoğun çalışma tem-
posuna keyifli bir atıştırmayla mola vermek isteyenlere 
kaliteli bir hizmet sunuyor. Bir taraftan yemek yerken bir 
taraftan da duvar resimlerini seyretme imkânı buluyor-
sunuz… Çünkü Abdülmecit döneminde Avrupa mimari-
sinde meydana gelen gelişmeler duvar resim tekniğini et-
kileyerek yağlı boya tekniğinde doğa görünümleri, çiçek, 
meyve ve av hayvanlarının figürlerinin ortaya çıkmasına 
yol açtı. Çadır köşkü, Malta köşkü ve Yıldız parkındaki 
tüm köşklerde bu üslubu görebilirsiniz. Köşklere güzellik 
kazandırması ve bu mekanların dinlenme, seyir ve av köş-
kü olduğunu belirlemek amacıyla, tavanlar av hayvanları, 
sebze meyve ve çiçek figürleriyle süslendi. İşte duvarlarda 
hayranlıkla seyredilebilen bu resimler hem insanın iştahı-
nı açıyor hem de huzur veriyor.

Yazı: Fatih Aktaş
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Hafta sonu köþkteki harika 
serpme kahvaltý güne keyi i 
bir baþlangýç için ideal. Köþk 
mutfaðý genellikle Türk 
Osmanlý mutfaðý aðýrlýklý olup 
dünya mutfaklarýndan da 
seçmeler yer alýyor.



Rutinin dışına çıkmak için ideal bir mekân 

Çadır Köşkü, süsleme sanatının en ince özelliklerini taşıyan 
motiflerle süslüdür. İki adet şöminesi, uzun, yüksek, büyük 
pencere ve kapıları zamanın mimari özellikleri arasında yer 
alıyor. Bu mekânlar, Saray mensuplarının günübirlik gezileri 
için seyir ve dinlenme yeri olarak kullanılıyordu. Çadır Köşkü 
nezih bir mekânda yiyip içmek isteyenlere, hazırlanan özel 
mönülerin yanı sıra hafta sonları için zengin açık büfe keyfi 
de sunmaktadır. Hafta sonu kahvaltılarını bir keyfe dönüştür-
mek istiyorsanız Çadır Köşk tam size göre. Çadır köşkü önün-
de bulunan büyük süs havuzu etrafında harika davetler veril-
mektedir. Düğün nişan vb. organizasyonlar büyük bir titizlikle 
düzenlenmektedir. Diğer davet mekânı olan köşkün yanındaki 
Yeşil Sera davetleriniz için kış aylarında da kullanıma uygun-
dur.

Neler yenebilir?

Ödüllü aşçılar tarafından hazırlanmış nefis ve lezzetli mönü-
den neler yiyebiliriz diye sorduğunuzda ilk akla gelen tabii ki 
Osmanlı mutfağının binlerce mönülerinden özel olarak seçil-
miş yiyeceklerini bulabilirsiniz… Köşk mutfağı ödüllü aşçılar 
tarafından hazırlanan Türk-Osmanlı yemeklerinin yer aldığı 
mönüden oluşmaktadır. Ayrıca dünya mutfaklarından farklı 
lezzetlerin bulunabileceği tatlara da yer verilmiştir. 

Özel günlerinizdeki davetleriniz 
için Malta Köþkünün hemen 

aþaðýsýnda bulunan özel davet 
mekâný olan Japon Bahçesi’nde 

ve köþkün yanýndaki Pembe 
Sera’da da hizmet verilmektedir.74
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Malta Köþkü



Çadır köşk mönüsünde, başlangıç olarak Osmanlı Sara-
yından zeytinyağlı çeşitleri, közlenmiş patlıcan salatası, 
mantarlı krep, salatalardan peynirli çoban salatası; ana 
yemeklerden yoğurtlu kebap, Saray usulü incik kebap, 
çilav üzerinde fıstıklı ızgara piliç sarma; tatlılardan ise 
böğürtlenli krem brulee ve profiterol önerilebilir. 

Osmanlı Mutfağı’nın tadına denizi seyrederken
varabileceğiniz mekân: “Malta Köşkü”

BELTUR’un saraylara yakışan servis kalitesi ile Ça-
dır Köşkü’nden sonra Malta Köşkü de konuklarına 
İstanbul'u doyasıya yaşatıyor. Sivil mimarinin 19. 
yy.daki en ilgi çekici örneği olan Malta Köşkü, Yıldız 
Parkı içinde sarı ve yeşil boyalı dış cephesi ve iki katlı 
olmasıyla dikkati çekmektedir… Malta Köşkü’nün özel-
liği, yüksek tavan ve zengin süslemeleri, terasları, ha-
vuzları, büyük kapı ve pencereleri, her taraftan denizi 
görme şansı ve bahçesinden deniz ve boğazı en güzel 
şekilde seyrederek yemeğinizi yemeniz, çayınızı yu-
dumlamanızdır.

Ayrıca Malta Köşkü merkezi konumu ve doğal bir koru-
luk içinde yer alması ile de iş dünyası için oldukça cazip 
bir seçenek oluşturuyor. Öğle aralarında keyifli bir mola 
için harika bir alternatif sunuyor.

Hafta sonu kahvaltı keyfini
Malta Köşkü’nde yaşayın 

Köşk hafta içi a’la cart hafta sonu ise açık büfe servis 
sunuyor. Hafta sonu köşkteki harika serpme kahvaltı 
güne keyifli bir başlangıç için ideal. Köşk mutfağı genel-
likle Türk Osmanlı mutfağı ağırlıklı olup dünya mutfak-
larından da seçmeler yer alıyor.

Farklı ve ilginç bir mönüsü var

Malta Köşkü restoran mönüsünde başlangıç olarak 
tarçınlı güveç böreği, güveçte mantar graten; hamur iş-
lerinden etli el yapımı mantı; salatalardan ılık bonfile 
salatası, susamlı karidesli Sezar salatası; ana yemekler-
den hünkârbeğendi, incik kebap, dana bonfile; deniz 
ürünlerinden barbekü soslu somon ızgara ve tatlı olarak 
çikolata keyfi ile Türk kahveli fındıklı parfe önerilebilir.

Özel günlerinizdeki davetleriniz için köşkün hemen 
aşağısında bulunan özel davet mekânı olan Japon 
Bahçesi’nde ve köşkün yanındaki Pembe Sera’da hizmet 
vermektedir. BELTUR’un özel davet mönüleri ile bütün 
ayrıntıların düşünüldüğü düğün, nişan vb. davetlerde 
mükemmel organizasyonlar da düzenlenebiliyor…   

Çadýr Köþkü
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Özgürlük, bembeyaz yamaçların kayakçılara seslen-
diği büyüleyici ezginin adı olsa gerek.  Kişi, hem de 
Türkiye’de yaşıyorsa, ömründe en az bir kez bu çağrı-
ya kulak vermeli. Üstelik artık kayak, bilinen sınırlarını 
aşmak üzereyken, o çağrının çeşit çeşit yorumlarından 
biri belki de tam sizin tarzınızdır. 

Eskiden kayakçılar, tekniklerini ve kıvraklıklarını gös-
termek için engebeli pistlerde kaymayı tercih ederlerdi. 
Bugün ise önemli olan mümkün olduğunca eğilip kara 
adeta yapışarak hız yapmak… Liftlerle ulaştığınız, her 
biri neredeyse bir bulvar genişliğinde ve kilometreler-

ce uzanan pistlerin düzlüğü kayak sevdalılarını farklı 
heyecanlar ve yorumlar aramaya itti. Yeni pistler, yeni 
kayak teknikleri işte böyle doğdu, hatta sadece kayma 
teknikleri değil kayakların kendisi de değişti, giysilerin-
den gözlüğüne kadar her şey sürekli yenileniyor. 

Telemark: Birkaç yıllık geçmişi var, bir anlamda eskiye 
dönüş; doğaya saygılı bir tavrı getiriyor. Ayaklar kayağa 
önden tutturulup topuklar serbest bırakılıyor. Böylece 
kayakçı viraj alırken dizler neredeyse kara değiyor. Pist-
lerde olduğu gibi toz karlı zeminlerde de, daha doğrusu 
her türlü karlı zeminde kaymayı mümkün kılıyor.

KARLI DAÐLARIN ÖZGÜRLÜK ÇAÐRISI;

KAYAK
Pistten aþaðý süzülürken yer çekimi kaybolur, yüzünüzde rüzgarý hisseder 
ve dilediðiniz yöne ha f, keyi i ve teknik hareketlerle süzülürsünüz. 
Aynen uçmayý henüz yeni öðrenmiþ bir kartal yavrusu gibi, daðlardan, 
yamaçlardan aþaðý…



Monoski: Bir tek, standart kayaklardan daha geniş tutulmuş 
kayak üzerine iki ayak sabitleştiriliyor. Monoski, özellikle sert 
pistlerde ve engebeli zeminlerde kaymak için… 

Skwal: Bir tür monoski, ama kayak daha uzun ve ince. Bir ayak 
ötekinin önünde tek bir kayak üzerinde...

Snowboard: Amerika’da sörfçüler tarafından kış sporlarına 
uyarlandı. Zemine göre de birçok board modeli geliştirildi; toz 
karda, sert pistlerde ve doğal karlı ortamlarda kaymak üzere 
çeşitli modelleri var. Bütün kayak merkezlerinde yapılabiliyor. 
Snowboard özellikle heyecan arayan her yaştan gencin gözdesi, 
üstelik kendine göre bir giyim tarzı bile oluşturdu. 

Carving: Bir adı da Parabolik ski. Carving geniş ve yuvarlak ke-
narlı, geniş topuklu kayaklarla kayılıyor. Bu kayaklarla keskin 
virajlar alınabiliyor, üzerinde eğilmek ve yokuşa yapışmak daha 
kolay. Pistlerde, az veya çok sert karlı zeminlerde kaymak için…

Kar bisikleti: Henüz çok yaygınlaşmadı ama birçok kayak mer-
kezinde bulunuyor. Bisikletin tekerlekleri yerine geniş bir kayak 
bulunuyor. 

Kızak: Modası hiç geçmeyecek olan kızaklar zamanla gelişti-
rildi. Günümüzün kayak merkezlerinde eski ahşap kızakların 
yerini freni ve sert gövdesiyle ailece kaymanın tadını yaşatan 
hızlı araçlar aldı. 

Free Style: Heyecan arayanlar sınırları zorlamak istiyorlar. İşte 
bunun bir örneği Free Style… Engellerle çeşitli eğimlerin bulun-
duğu bir pistte adeta uçarcasına kayarak, tümseklerin üzerin-
den atlayarak çeşitli akrobatik figürler yapılıyor. Bunun için de 
özel kar parkları (snowparc) yapıldı. 
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Boardercross: Kayakçıların hep birlikte tepeler, çukur-
lar ve sert virajlar bulunan bir pistte kayması…

Free Ride: Pist dışında, dağlarda, beyaz bir okyanusun 
ortasında, ayak basılmamış ortamlarda doğa ile başba-
şa kalarak kaymak isteyen usta kayakçılar ve snowbo-
ard’çular için! Dağları başka bir açıdan yaşamak ve tanı-
mak, zirvelerden inmek, kar dalgaları üzerinden uçmak 
için… 

Half pipe: Snowboard’çuların engebelerden atlayarak 
ve havada çeşitli figürlerle gösteri yaparak özel pistler-
den kayması…

Kar Raftingi: Rafting botları altına kayganlığı arttırıcı 
bir branda gerilerek kürek kullanmadan sadece bir gö-
revlinin gerekli yerlerde alüminyum frenleyici çubukları 
kullandığı, belirli bir parkurda botun kaydığı alternatif 
bir kış sporu. (Erciyes’te uygulanıyor.)

Tur Kayağı: Usta kayakçı ve dağcılar için. Kayarak, yü-
rüyerek, tırmanarak ve çadırlarda konaklanarak dağla-
rın aşılması.

Malzeme seçerken…

Eğer kayağa yeni başlıyorsanız, hem güvenliğiniz hem 
de bilinçli kaymanız için profesyonel bir kayak eğitimci-
siyle beraber temel bir eğitimden geçmelisiniz. Tabii se-
viyenize uygun bir pist tercihi yapmak da önemli. Yeni 
başlayanlar için kayak boyu, kayakçının omuz boyu kadar 
olmalı. Öte yandan, kayak yaparken rahat ve güvenli ha-
reket etmenize imkan sağlayan malzemeler tercih etme-
lisiniz. Poliüretan ya da sentetik kumaştan yapılmış özel 
eldivenler giyilmeli. Soğuğa ve güneşe karşı gözlüğünüz 
metal olmalı ve yanlardan rüzgar almamalı.

Kıyafet seçiminizde, Gore-tex, Teflon, Mikro-lite ve Per-
tex gibi son teknoloji ürünü kumaşlar soğukta rahat et-
memizi sağlar. Kayak yaparken en ideali, bir adet kalın 
giysi yerine, birkaç kat ince giysiyi tercih etmek. Böylece, 
giysilerin arasında kalan hava vücudumuzu soğuktan ko-
rurken, gerektiğinde giysilerden birkaçını çıkararak vücut 
ısınızı ayarlayabilirsiniz. Seçim yaparken önemli nokta; 
giysilerin terletmemesi, ter buharını dışarı vererek içiniz-
de ıslaklık oluşmasına engel olması gerek.   

Pistlerin düzlüðü ve her koþulda 
kayaða elveriþli olmasý kayak 
sevdalýlarýný farklý heyecanlar ve 
yorumlar aramaya itti. Sadece 
kayma teknikleri deðil kayaklarýn 
kendisi de deðiþti, giysilerinden 
gözlüðüne kadar her þey sürekli 
yenileniyor.



Kayak,

Kayak
Montu

Kask

Kar Gözlüðü

Kayak Botu

2011 Üniversitelerarası

Kış Oyunları, Palandöken’de!

Erzurum, 2011 Üniversitelerarasý Kýþ 
Oyunlarý’na ev sahipliði yapacak. Oyunlara 
Slovenya’nýn Maribor kenti ile birlikte aday 
olan Erzurum’un kazanmasýnýn ardýndan 
þehir tabiri yerindeyse yeniden inþaa edildi. 

Türkiye kayak merkezi…

Yaz-kýþ üzerinde kar eksik olmayan yüksek 

daðlarýyla ve bu daðlarda kurulan kayak 

tesisleriyle Türkiye önemli bir kýþ turizmi 

merkezi konumunda. Türkiye’de bulunan 

kayak merkezlerinin baþýnda Aðrý-

Bubi Daðý, Ankara-Elmadað, Antalya-

Saklýkent, Bingöl-Yolaçtý, Bitlis-Merkez, 

Bolu- Kartalkaya, Bursa-Uludað, Elazýð-

Sivrice Hazarbaba, Erzincan-Bolkar, 

Erzurum-Palandöken, Gümüþhane-

Zigana, Isparta-Davraz,Ýzmir-Ödemiþ 

Bozdað, Kastamonu-Ilgaz, Kars-

Sarýkamýþ, Kayseri-Erciyes yer alýyor. 

Dünyada ise Aspen – ABD, Cortina 

d’Ampezzo – Ýtalya, St. Morits – Ýsviçre, 

Chamonix – Fransa ve Kitzbuehel–  

Avusturya kayak tutkunlarýnýn baþlýca 

buluþma yerleri… 



20.yy başlarında bulaşıcı hastalıkların kontrolü, has-
talıkların yapısındaki değişiklikler, ölüm nedenlerinin 
farklılaşması ve hastanede kalmanın yüksek maliyetlere 
neden olması aile hekimliğini gündeme getirdi. Başta 
İngiltere, Almanya gibi Batı Avrupa ülkeleri ile Ameri-
ka Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya gibi gelişmiş 
ülkeler ve hatta gelişmekte olan ülkeler, birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin sunumu için aile hekimleri yetiştir-
meye başladılar. Böylece “Genel Aile Pratisyenliği” veya 
“Aile Hekimliği” adı altında mezuniyet sonrası ortalama 
3 yıllık eğitimi gerektiren birinci basamak uzmanlığı 
ortaya çıktı. Bugün ise dünyanın birçok ülkesinde farklı 
finansman modelleriyle birlikte uygulanmaktadır. Aile 
hekimliğine Afrika'daki birkaç ülke dışında hemen he-
men tüm dünya ülkeleri geçti.

Türkiye’de aile hekimliği 

 Ülkemizde 2002 yılından beri "Sağlıkta Dönüşüm" adı 
altında bir reform süreci yaşanmaktadır. Bu çerçevede 
sahasında çalışan tabipleri "Aile Hekimi"ne dönüştürme 
amacıyla uyum eğitimleri verilmektedir. 2006 itibari ile 
Türkiye'de Aile Hekimliği Anabilim Dalı kurulmuş olan 
tıp fakültelerinin sayısı 36’dır. Şu anda 58 ilde aile he-
kimliği uygulanmaktadır. 

Sağlık ocağı sisteminde coğrafi tabana dayalı hizmet tüm 
hekimlerce bağlı bölgeye verilmekteydi. Şimdi ise her 
hekim belli nüfusa hizmet verecek. Kişi sağlık birimine 

her gelişinde aynı hekime başvuracak, hekim hastasını 
hasta hekimini tanıyacak ve bağlı nüfusa koruyucu ve 
tedavi edici birinci basamak sağlık hizmeti tek hekim 
tarafından verilecek. 2010 sonu itibarıyla Türkiye ge-
nelinde Aile hekimliğine geçildiğinde 23.000 civarından 
aile hekimi hizmet veriyor olacak. Ankara’da bin 158, 
İstanbul’da ise 3 bin 500 civarında aile hekimi olacak.

Aile hekimliği nedir?

Aile Hekimliği, çocuk, genç ve yaşlı tüm bireylere hem 
koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan 
bir uzmanlık dalı olarak tanımlanıyor. Aile Hekimleri; İç 
Hastalıkları, Kadın-Doğum Hastalıkları, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Psikiyatride belirli sü-
relerde rotasyon yaparak temel hastalıkların önlenmesi 
ve tedavisindeki bilgileri edinirken aile hekimliğine öz-
gün yaklaşımları da öğrenip içselleştirerek mezuniyet 
sonrası eğitimlerini tamamlarlar ve uzman hekimler 
olarak sağlık bakım ekipleri içinde yerlerini alırlar. Aile 
Hekimleri, hastalarında yaş, cinsiyet, organ ya da sistem 
ayırımı yapmaz, eğitimi kapsamındaki tüm hastalara 
hizmet verir.

Aile hekimliği sadece tedavi değildir 

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre aile hekimleri 
kendilerine yapılan başvuruların  yüzde 80 - 90'ına kesin 
çözüm getirebilmektedirler. Aile hekimleri hastalarını 

AÝLE HEKÝMÝMÝZE
MERHABA DEDÝK.
Saðlýk ocaðý sisteminde coðra  tabana dayalý hizmet tüm hekimlerce baðlý bölgeye veril-
mekteydi. Þimdi ise her hekim belli nüfusa hizmet verecek. Kiþi saðlýk birimine her geli-
þinde ayný hekime baþvuracak, hekim hastasýný hasta hekimini tanýyacak ve baðlý nüfusa 
koruyucu ve tedavi edici birinci basamak saðlýk hizmeti tek hekim tarafýndan verilecek.
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Dünya Saðlýk 
Örgütünün verilerine 
göre aile hekimleri 
kendilerine yapýlan 
baþvurularýn  yüzde 
80 - 90'ýna kesin çözüm 
getirebilmektedirler.



sadece tedavi etmez, onları hastalanmadan önce koru-
maya çalışır. Bu amaçla kişiye yönelik koruyucu hizmet-
ler içinde aşılama, yaşam tarzı değişiklikleri için danış-
manlık yapma, bebek ve çocuk izlemi, gebe izlemi, aile 
planlaması hizmetlerini sunar. Salgın ve bulaşıcı hasta-
lıklar belirdiğinde aile bireylerini bilgilendirir ve koruyu-
cu önlemlerin alınmasını sağlarken çevre sağlığı için ge-
rekli önlemlerin alınması için yerel yönetimlerle işbirliği 
yapar, diğer tıp branşlarıyla birlikte toplumun sağlığını 
koruma çalışmalarına katılır. Koruyucu hekimlik aile 
hekimliğinde önemli bir yer tutar. Toplumsal ve bireysel 
sağlığı geliştirme çalışmaları kapsamında yaşlı sağlığı ve 
bakımı, seyahat tıbbı ve sporcu sağlığına ilişkin sorunlar 
da aile hekimlerinin ilgilendiği konular arasındadır.

Sorumluluk alanı çok geniş 

Aile hekimi, hastalarının fark etmedikleri sağlık sorun-
larından da sorumludur. Hastalarını bilgilendirir, gerekli 
sağlık kontrollerini yaparak hastalıklara erken teşhis ko-
yar ve hastalıklara karşı alınabilecek önlemleri uygular. 
Hastalık ve sağlık konularına fiziksel, ruhsal ve sosyal 
faktörleri de dikkate alarak yaklaşır. 

Aile hekimliği önemlidir çünkü sağlık hizmetini aile bi-
reylerinin tümüne birden sunar. Sağlığın sadece hastalık 
ve sakatlıkların olmayışı değil, sosyal yönden de tam bir 
iyilik hali içinde olma durumu olduğunu dikkate alarak 
hizmet verir. Sağlıkla ilgili sorunlarda ailelere danışman-
lık yapar ve yol gösterir.

Aile hekimliğinden faydalanmak için sağlık güven-
cesi gerekmiyor

Herkes aile hekimliği hizmetlerinden ücretsiz yararla-
nabilir. Aile Hekimliği uygulamasında sağlık güvencesi 
aranmamaktadır. Aile hekimliği hizmeti ücretsiz olup, 
sadece kimlikle muayene olunabilir. Aile hekimliği uy-
gulamaları (muayene, tahlil, film, aşı, enjeksiyon, pan-
suman v.s.) tamamıyla ücretsizdir. Sosyal güvence aran-
maksızın tüm işlemleriniz aile hekiminiz tarafından 
gerçekleştirilecektir. Kişinin tercih ettiği aile hekimine 
ya da toplum sağlığı merkezine müracaat etmesi yeterli-
dir. Kişiler hekim seçme özgürlüğü kapsamında istediği 
aile hekimini seçebilecektir. Çocuklar ebeveynlerinin uy-
gun gördüğü aile hekimine kaydolacaktır.

Detaylı bilgiler için  http://www.ailehekimligi.gov.tr/in-
dex.php sitesine başvurulabilir.

En az 3 bin 500 kişiye bir doktor 

Ne kadar aile hekimine ihtiyaç olduğunu her ilde valilik 
ve bakanlık birlikte belirliyor. 3 bin 500 kişiye bir doktor 
düşmesi öngörülüyor. Aile hekimliği ile ilgili bilinmesi 
gereken diğer detaylar ise şöyle:

• En az bir hekim ve bir sağlık elemanı bir birim açabi-
liyor. Birden fazla hekimin bir arada merkez açması da 
mümkün olabiliyor.

• İl dışında ikamet edip aile hekimine başvuran hastalara 
“misafir hasta” olarak bakılacak.

Yýl sonuna 
kadar 23 bin 

hekim hizmet 
vermeye 

baþlayacak.

82

sağlk



• Doktorların çalışma koşulları: Aile Hekimliği Pilot Uy-
gulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan 
Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hak-
kında Yönetmelik'e göre, sözleşmeli hekimler çalıştırıla-
cak. Sözleşmeler yıllık yapılacak.

• İzin süresi yılda 30 gün. Hekim izin sırasında kendi ye-
rine bakacak geçici hekim bulmak zorunda.

• Kayıtlı hasta sayısı iki aydan fazla süreyle binin altına 
düşerse, başka iş yaparsa, gerekçesiz 10 günden uzun 
işinden ayrılırsa sözleşme sona eriyor.

• Hekimlerin gelirini kayıtlı hasta sayısı ve hastaneye 
yaptıkları sevk sayısı belirliyor. Bin kayıtlı hasta için aile 
hekimliği uzmanına 2 bin, diğerlerine bin 500 TL ödeni-
yor. 4 bin kayıtlı hasta için, kayıt başına 1 TL ödeniyor. 

Ayrıca hekimlere sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi 
ödemesi yapılıyor.

Merkezin kira, su, elektrik, tıbbi malzeme sarfiyatı, te-
mizlik gibi giderleri için tavan ücreti aşmayacak şekilde 
ödeme yapılıyor.

• Hekimler hastalara yaptırdıkları tetkiklerin ücretini de 
belgeleyerek alıyor.

• Sevk oranı arttıkça ve gebe takibi gibi uygulamaların 
oranı azaldıkça hekimlerin maaşından kesinti yapılacak. 
Merkezlerde sözleşmeli istihdam edilecek sağlık ele-
manları için de benzer bir skala bulunacak.

Aile hekimini değiştirmek mümkün 

Devlet tarafından belirlenen 'aile hekiminizi' beğenme-
diğiniz takdirde değiştirme hakkına sahipsiniz. Sadece 
ilk üç ay beklemek şartıyla... Aile hekimleri izin aldıkla-
rında yerlerinde aynı ASM’deki hekimler bakacak. Eğer 
başka hekim yoksa toplum sağlığından bir hekim görev-
lendirilerek hizmetin aksamaması sağlanacak.

İstanbul’un sağlık haritası çıkarılacak

İstanbul’da kaç tane kronik hasta var, kaç tane yatalak 
hasta var, kaç diyabetli var, kaç çocuğun aşısı yapılmış, 
kaç gebenin takibi yapılmış? Bütün bunlar aslında dev-
letin hep merak ettiği ama bir türlü tam toplayamadığı 
verilerdir. Çünkü bir hasta bir gün sağlık ocağına gider 
başka gün özel hastaneye, ismi farklı kaydedilir vs. He-
def nüfus belirlenip hekime bunların kayıtları zorunlu 
kılındığında en fazla bir yıl içinde bütün bu veriler bizim 
elimizde olacak. Yılın sonunda sağlık haritamız ortaya 
çıkacak.

Artık rapor için hastaneye gidilmeyecek

Vatandaş temel ihtiyaçlarının yüzde 90’ını artık 
ASM’lerde çözecek. Çünkü vatandaş artık tanıdığı, 
kendi hastalığını soran, samimi ortamı tercih etmeye 
başlayacak ve zorunlu olmadıkça hastanelere gitmeye-
cek.  Hastanelerde basit bir rapor için yapılacak işlemler 
ASM’lerde yapılacak.
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teþhis koyar ve hastalýklara karþý alýnabilecek önlemleri uygular.



3D Televizyonlarla, HDTV devri kapanıyor. HDTV’nin 
modası geçiyor, şimdi yeni moda 3 boyutlu HDTV. Ar-
tık 3D teknolojisi sinemadan evlere geçiş yaptı ve film, 
oyun ve spor karşılaşmalarını eskisinden tamamen 
farklı bir şekilde izlemek imkânına kavuşacaksınız. Ge-
niş görüş alanı sağlayan 3D ekran, izleyicinin kafası ve 
gözleri hareket ettiğinde bile 3D görüntünün bozulma-
masını sağlıyor ve diğer "gözlüksüz" 3D teknolojileri-
nin zaman zaman ürettiği rahatsızlık hissini ortadan 
kaldırıyor.

Görüntü 3 boyutlu olarak algılanıyor

Yeni geliştirilen bu teknoloji, gözlüksüz 3D-TV görün-
tüsü elde etmek için integral bir görüntüleme sistemi 
kullanıyor. Her 2D görüntü karesi için dokuz değişik 
perspektif (paralaks) üreten sistem, izleyicinin beyni-
nin görüntüleri üst üste koyarak görüntüyü üç boyutlu 

olarak algılamasını sağlıyor. Gelişen teknoloji devleri 
içerisinde Toshiba 3 D televizyon üretiminde oldukça 
ileri gitmiş durumda. Toshiba geldiği bu noktayı, mü-
hendislerinin görüntü teknolojisi, yarı iletkenler ve ya-
zılım tasarımı konusundaki geniş bilgilerine borçlu. 2D 
çerçeveden bu perspektifleri üreten güçlü bir motor ve 
algoritma geliştiren mühendisler, izleyicinin beyninin 
perspektifleri üst üste getirmesini sağlayan dikey mer-
ceksi bir tabaka ve bir dizi mercek kullandılar. 

Şimdilik ucuz değil

3D gözlüksüz seyredilen 12'' ve 20'' 3D TV'lerin 
Japonya'da satışa sunulması tüketici ev sineması pa-
zarında dev bir adım olacak. Ancak 40" ve üzeri daha 
büyük ekranlarda gözlüksüz 3D seyredebilmeyi geliş-
tirmek ve bunu uygun bir fiyata sunabilmek birkaç 
yıl daha alacak. Evlerindeki geniş ekranlarında 3D ev 

Geniþ görüþ alaný saðlayan 3D ekran, izleyicinin kafasý ve gözleri hareket 
ettiðinde bile 3D görüntünün bozulmamasýný saðlýyor ve diðer "gözlüksüz" 3D 
teknolojilerinin zaman zaman ürettiði rahatsýzlýk hissini ortadan kaldýrýyor.

Gözlük 
kullanmadan 
3D Televizyon 

izleyebileceðiz, 
yeni gözlüksüz 

3D televizyonlar 
piyasada
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sineması keyfini yaşamak isteyenler hali hazırda 3D gözlük-
lerini kullanarak WL 768 serisi modellerimizi kullanabiliyor-
lar. Toshiba Japonya'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı 
CEATEC 2010'da, özel 3D gözlükler olmadan izlenebilen 3D 
televizyonlarını sergiledi. Yeni gözlüksüz 3D televizyonların 
Aralık 2010'da satışa sürülmesi planlanıyor. Şimdilik biri 12'' 
(30.5 cm) ve diğeri 20'' (50.8 cm) ekranlı iki yeni televizyon 
modeli ile izleyiciler üç boyutun konforunu 3D gözlük kullan-
madan yaşayabilecekler. Toshiba ayrıca Tokyo'daki CEATEC 
fuarında bu iddiasının kanıtı olarak Dünya'da ilk 3D gözlük 
gerektirmeyen 12'' (30.5 cm) 3D ekranlı notebook prototipini 
ziyaretçilere sundu. 

Şu ana kadar ne kadar satıldı?

Konu 3D televizyon satışı olduğunda hiç kimse bu markanın 
yanına bile yaklaşamıyor. Şimdilik… 3D televizyonlarının ha-
yatımıza girdiği şu son zamanlarda satış rakamları da elimi-
ze ulaşmaya başladı. Samsung’un merkezinin de bulunduğu 
Güney Kore’deki Chosun gazetesinin verdiği rakamlara göre; 

Güney Kore’deki Chosun 
gazetesinin verdiði 

rakamlara göre þimdiye 
kadar dünya üzerinde 

toplam 300 bin 3D 
televizyon satýldý. 
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dünya üzerinde toplam 300 bin 3D televizyon satıldı. 
Ancak bütün bu rakamların 270 bini Samsung’un 3D 
televizyonlarına ait. 6–7 bin TL’den başlayan 3D TV 
fiyatları 2 bin 300 TL’ye kadar gerilemesine rağmen 
daha aşağı seviyelere kadar düşmesi bekleniyor. Firma-
lar, 2011’e yönelik hesaplarını, Türkiye’de satılacak her 
10 TV’den 3’ünün 3 boyutlu olacağı üzerinden yapıyor.

3D Satın almakla iş bitmiyor 

3 Boyut keyfinin yaşanabilmesi için sadece 3D destek-
li televizyon ve bu televizyonlarla aktif olarak çalışan 
özel gözlüklerin olması yetmiyor, aynı zamanda tele-
vizyon yayınlarında da üç boyuta geçilmesi gerekiyor. 
İngiliz Sky TV’nin 3D maç yayınına başlaması, Güney 
Afrika’da organize edilen Dünya Kupası’nın da 3 bo-
yutlu olarak izleyicilere ulaştırılması, 3D TV’lerin tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ön plana çıkmasını 
sağlıyor.

Talepte yaşanan hızlı artış, Sony, Panasonic, Philips, 
LG, Samsung, Sharp gibi 3D TV üreten dünya markala-
rına Arçelik, Vestel gibi yerli firmaların da eklenmesini 
sağladı. Bu da yerli ve ithal markalar arasında rekabetin 
kızışmasına ve fiyatların alınabilir seviyeye gerilemesi-
ne yol açıyor.

Özel gözlük ihtiyacı

Yeni nesil 3D TV’lerde Active Shutter adı verilen özel 
gözlüklerle birlikte kare sayısını arttıran görüntü hızları 
tercih ediliyor. Gözlüğün her iki göz için farklı karelerin 
algılanmasını sağlayan hızla açılıp kapanma (saniyede 100 
defa) özelliği bulunuyor. Bu sayede sıvı kristal mercekli 
gözlükler 3D verici yoluyla TV’den sinyal alıyor, her iki göz 
için saniyede 100 defa açılıp kapanıyor. Böylece, 3 boyutlu 
HD görüntünün, gözü yormadan daha gerçekçi algılanma-
sı sağlanıyor. Bu özel gözlükler ile 3D TV’ler arasında ke-
sintisiz iletişim sağlanarak en iyi görüntünün elde edilme-
sine yol açıyor. Firmalar, gelecek yıl Türkiye’de satılan her 
10 TV’den 3’ünün 3D özellikli LCD TV olacağı üzerinden 
planlarını yapıyor. Ayrıca, gözlük kullanılmadan 3 boyut-
lu izlenebilen teknolojiler üzerinde de çalışmalar sürüyor. 
Tüketicilere 3 boyutlu film ve yayınları izleyebilmeleri için 
özel ürün paketleri hazırlayan firmaların, 3D ürün kombi-
nasyonlarında, üç boyutlu görüntü sağlayan LCD TV’nin 
yanı sıra, 3D özellikli Blu-Ray ya da HD oynatıcı, bir ya da 
iki adet active shutter gözlük ve 3D filmlerin normal DVD 
oynatıcılarından izlenebilmesini sağlayan transmitter ci-
hazı da bulunuyor. 102 ekran bir 3D özellikli LCD TV’nin 
fiyatı 2 bin 300 TL’den başlarken bu 117 ekranda 3 bin 
800 TL olabiliyor. Active shutter gözlüklerin fiyatı ise 100 
ile 150 dolar.   
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EN GEZDÝREN HOBÝ
FOTOÐRAFÇILIK!
Dijital fotoðraf makineleri çýktýktan sonra birçoðumuzun hayatýna ister iste-
mez giren fotoðraf makineleri artýk cep telefonlarýna kadar sokulmuþ olarak 
hizmete hazýr. Neler almalý, nasýl bir makine kullanmalý sorusuna verilecek 
doðru cevap bu yazýda gizli.

Dünyanın belki de en keyif veren hobilerinden biri fotoğ-
rafçılık. Bunun temel sebebini şöyle açıklayabiliriz. Fo-
toğrafçılık (stüdyocuları saymazsak) sabit bir mekânda 
yapıl(a)madığı için insanı sokağa, şehre, ülkeye ve dün-
yaya doğru mecburen sürükleyen bir alan açmaktadır. 
Eskilerin ‘tebdil-i mekânda ferahlık vardır’ sözünden 
yola çıktığımızda fotoğrafçılık tebdil-i mekân zarureti 
oluşturduğu ve sürekli bir hareketi mecburi kıldığı için 
fotoğrafa bulaşan kişiler aynı zamanda seyyahlık da yap-
mak durumunda kalacaklardır. Dünyada görülecek şey-
ler bitmiş, keşfedilecek hiçbir şey kalmamış gibi hisset-
sek de, bu keşifleri şahsen tecrübe etmek düşüncesi hala 
heyecan vericidir. 

Vazgeçilmez aksesuar: Fotoğraf makinesi 

Seksenli doksanlı yıllara kadar stüdyolarda ailece fotoğ-
raf çektirme alışkanlıklarımız vardı. O zamanlar biraz 
da lüks olan bir hobi idi fotoğraf. Eğitimi için okullar ve 
kursların pek az bulunduğu, biraz usta-çırak metodu ile 

öğrenilen, çoğu zaman teknik bir alandı. Dijital fotoğraf 
makineleri çıktıktan sonra birçoğumuzun hayatına ister 
istemez giren fotoğraf makineleri artık cep telefonlarına 
kadar sokulmuş olarak hizmete hazır. Neler almalı, nasıl 
bir makine kullanmalı sorusuna verilecek doğru cevap 
belki de bir atasözü içinde saklı: ‘Gerçek oymacı ustası 
kör çakı ile çalışır’. Siz yine de kör çakı kabilinden ma-
kinelere gerek yok derseniz birkaç tavsiyemiz olabilir. Ta 
baştan Nikon, Canon, Panasonic, Sony gibi markaları 
tavsiye edebiliriz. Genel kural ‘her şeyi üreten bir tekno-
loji markasının ürettiği fotoğraf makinesini almamak.’ 
Bu mevzuda uzmanlaşmış markaları tercih etmek daha 
doğru olacaktır. 

Teknik olarak makinelere aşinalığınız yoksa hemen 
en pahalısını almakla işi çözeceğinizi düşünmeyin. 
Birçoklarının zannettiği gibi fotoğrafı ‘makine’ değil 
fotoğrafçı çekmektedir. Tam profesyonel bir makine 
sizin bu hobinizi geliştirmek şöyle dursun bir daha eli-
nizi sürmemecesine sizi fotoğrafçılıktan uzaklaştırabilir.
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‘Bir deklanşörü olsun, vizöründen bakılsın, çekeyim ve 
en iyi fotoğraf çıksın.’ diye özetleyebileceğimiz temenni-
lerimizin karşılığı yarı profesyonel (giriş seviyesi) maki-
neler iyi bir başlangıç olabilir. Sade ve kolaydan karmaşık 
ve zora geçiş tüm hobilerinizde olduğu gibi fotoğrafçılık-
ta da prensip olarak doğru bir karar olacaktır. 

İlk adım: Eğitim

Artık akıllı makinelerin olduğu bir çağdayız. Biz deklan-
şöre bastığımızda her şeyi makine yapıyor zaten, diye 
düşünüyorsanız bir sonraki cümleyi dikkatlice okuyun: 
o makineleri milyonlarca insan kullanıyor. Sizin çektiği-
niz görüntünün bu milyonlarca görüntüden arınması ve 
farklı bir ‘bakış’ sunabilmesi için makinenin değil sizin 
fotoğraf çekmeniz gerekecektir. Teknik bir sanat olan 
fotoğrafçılıkta ilk adımlar mutlaka bir eğitim olmalıdır. 
Teknik kısmı halledilmiş bir eğitimin hemen ardından 
da ömür boyu bitmez bir sanatsal arayışa girmek gerekir. 
Okuduğunuz kitaplar, dinlediğiniz müzikler, izlediğiniz 
filmler ve daha birçok şey sizin çektiğiniz fotoğrafın 
‘kavramsal kalitesini’ arttıracaktır. İyi fotoğraflar çekmek 
için daha önce çekilen ‘iyi’ fotoğraflara sıklıkla bakmak 
faydalı bir yöntem olabilir. ‘Göz terbiyesi’ diye adlandıra-
bileceğimiz bu süreç hayat boyu devam edebilir. 

Dikkat edilmesi gereken ‘önemsiz’ ayrıntılar! 

Fotoğraf çekmek üzere yola çıkarken çoğu zaman önem-
semeyip unuttuğumuz ve en özel anda fark ettiğimiz ge-
nel sorunları şöyle sıralayabiliriz: 

*Makinemizin pilinin bitmesi: Öncelikle kul-
landığımız makinelerin birçoğu kalem pille 

çalışmamaktadır. Makine üreticilerinin 
genel tercihi olan bu durum makinenizde 
kullanacağınız pilin şarj aletinin de yanı-
nızda bulunmasını zorunlu kılar. Makine 
pilinin bütün gün fotoğraf çektiğinizde 

bitme ihtimaline karşı yanınızda mutlaka bir yedek pil 
bulundurmalısınız. Tabi ikinci pili dolu tutmak da önem-
li bir detay.

*Hafıza kartımızın dolması: Yüksek çözünürlüklü fotoğ-
raflar çeken makinelerimizde yeteceğini düşündüğümüz 
hafıza kartları bazı yoğun günlerde hemen dolabilir. Ya 
da içindeki fotoğraları aktarmadığımız için yeni fotoğraf 
çekecek yer kalmayabilir. Bunun için ya ikinci bir ikinci 
bir hafıza kartı taşımalı ya da yanımızda kart okuyucu ve 
bir küçük laptop bulundurmalıyız. 

*Bir önceki ayarda unutmak: Bunlar daha çok yüksek 
asalı çekimlerden sonra ya da farklı bir ışık ortamında 
yaptığımız beyaz ayarlarında başımıza gelen sorunlardır. 
Bunun tek çözümü dikkatli olmaktan ve makineyi her 
elimize aldığımızda ayarlarını yeniden kontrol etmekten 
geçer. 

Gece fotoğrafçılığı için bir sehpa/tripod taşımak: Aydın-
latılmış, görkemli bir binayı gece vakti fotoğraflamak 
istediğimizde makinemizin ayarlarını yüksek asaya ge-
tirerek sanki gün ışığında fotoğraf çekiyormuş gibi net 
görüntüler elde edebiliriz. Fakat yüksek asa büyük ebatlı 
baskılarda kumlama / gren yapacağı için pek tercih edil-
mez. Asa yükseltmektense makinemizi bir sehpaya bağ-
layıp uzun pozlamak daha iyi sonuçlar elde etmemizi 
sağlayacaktır. Bunun için de sırt çantamıza takıp taşıya-
bileceğimiz ağırlıklarda (fiber) sehpalar kullanılabilir. 

İklimler önemlidir! 

Fotoğraf çekmek için yola çıkmadan önce gideceğiniz 
ülke ya da coğrafya hakkında kitaplar dolusu olmasa 
da bir fikir sahibi olabileceğiniz ölçüde bilgi edinmekte 
fayda var. Tarihi doğal güzellikleri, mutlaka görülmesi 
gereken yerleri, resmi tatil günleri, festivalleri, bayram-
ları gitmeden bilmelisiniz. Bir sokak ötede Picasso’nun 
doğduğu ev, az geride Tolstoy’un malikânesi olabilir. 

Çektiðiniz kiþileri komutlarla yönlen-dirmemek, onlarý sýkmamak ve yaþa-nýlmýþlýðýn gerçekli-ðini bozmamak da önemli bir ayrýntýdýr. 
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Hele hele ilgilendiğiniz bir konu veya kişi ile ilgili bir iz’i 
görmeden geçip gitmeniz dönüşünüzde içinizde büyük 
bir boşluk oluşturabilir. Gittiğiniz ülkenin o günlerdeki 
hava durumu da çok önemlidir. Çekmek istediğiniz ko-
nuya göre değişiklik arzetmekle birlikte genelde güneş-
li havaları tercih etmeniz, daha ‘bakılabilir’ fotoğraflar 
üretmenizde kolaylıklar sağlayacaktır. Ekvatorun alt ve 
üst tarafı, kutuplara yakınlık bu adreslere giderken za-
manlamayı iyi yapmanız gereken yerlerdir. Kışın kuzey 
karanlık, yazın ekvator yağmurlu olacaktır. 

Ayrıca o ülkenin siyasi profili de dikkat etmeniz gereken 
konulardan. Bazen tarihi bir bina diye fotoğraflamaya 
kalktığınız yapı aslında o ülkenin istihbarat merkezi ola-
bilir ve siz bir kare fotoğrafa hürmeten uzun uzun ‘iyi 
niyetinizi’ anlatmak zorunda kalabilirsiniz.  

Neleri nasıl çekebiliriz ? 

Fotoğrafla uğraşmaya başladığımızda zevk aldığımız ve 
zamanla tercihimiz olan bazı konular dikkatimizi çekme-
ye başlayacaktır. Vahşi doğa, kuş fotoğrafçılığı, mimari 
fotoğrafçılık, gezi fotoğrafçılığı gibi alanlar birçoğumu-
zu cezp etmek üzere hazır beklemektedir. Bu ve benzeri 
alanlarda fotoğraf çekmenin püf noktalarının başında 
objektif tercihi gelmektedir. Eğer kelebeklere merak-
lı iseniz onları ürkütmeyecek bir mesafeden ama yine 
de makro özelliği olan bir lens kullanmalısınız. Vahşi 
doğa sizin için cazibe merkezi ise tedbiri elden bırak-
mamak için yırtıcılardan biraz uzakta onları rahatlıkla 
görebileceğiniz tele objektifleri kullanmalısınız. Sualtı 
fotoğrafçılığına merak sararsanız işiniz sadece objek-
tifle de bitmeyecektir, su geçirmeyen özel makineler ya 
da kendi makineniz için su geçirmez kaplar kullanma-
nız gerekecektir. Özet olarak, hangi alanda fotoğraflar 
size heyecan veriyorsa o alana göre objektifler, flaşlar ve 
ekipmanlar kullanmalısınız. Bu bilgi size hem zaman ka-
zandıracak hem de daha ekonomik olacaktır.  

Küçük tüyolar

Gittiğiniz yerlerde eğer bir balonla gökyüzü turu yap-
ma, bir helikopterle kanyonların içinde uçma gibi stan-
dart bakış noktalarından başka alanlardan etrafı görme 
imkânı bulursanız bunu kaçırmayın. İnsan gözü hep 
sıra dışı bakışları tercih etmektedir. Yüksek bir yapının 
çatısına çıktığınızda / Newyork’ta Empire State, Kua-
la Lumpur’da Petronas Kuleleri gibi / yaşanılan o yerin 
hâkim bir görüntüsünü çekebilirsiniz. Bu da ufka bak-
mak isteyen insanlar için önemli bir belge üretmenizi 
sağlayacaktır. Fotoğrafını çektiğiniz insanlarla önce dost 
olmak, sohbet etmek, ardından doğal bir hareket olarak 
fotoğraf çekmek çoğu zaman daha iyi sonuç verecektir. 
Çektiğiniz kişileri komutlarla yönlendirmemek, onları 
sıkmamak ve yaşanılmışlığın gerçekliğini bozmamak da 
önemli bir ayrıntıdır. 
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Ýyi fotoðra ar çekmek için 
daha önce çekilen ‘iyi’ fo-

toðra ara sýklýkla bakmak 
faydalý bir yöntem olabilir. 
‘Göz terbiyesi’ diye adlan-
dýrabileceðimiz bu süreç 

hayat boyu devam edebilir.



HEM ASÝL, HEM ASÝ:
AUDI A7
Audi A6 ile A8 arasýndaki ara segmentte yer 
alan olan A7 Sportback, piyasaya sunuldu. 
Ýç ve dýþ tasarým açýsýndan ilericiliðin 
temsilcisi olarak gösterilen A7, teknolojik 
olarak da A8’e yakýn özellikler sunuyor.

Audi A6 ile A8 arasındaki ara segmente yer alacak olan A7 
Sportback, piyasaya sunuldu. Türkiye’deki tek rakibi şu anda 
Mercedes CLS olarak görülüyor. Oldukça hafif olan araçta yoğun 
olarak alüminyum malzemeler kullanılması göze çarpan önemli 
özellikleri arasında yer alıyor. Audi A7 Sportback’in uzunluğu 
497 cm, genişliği 191 cm, yüksekliği ise 142 cm.

İç ve dış tasarım açısından ilericiliğin temsilci-
si olarak gösterilen A7, teknolojik olarak 
da A8’e yaklaşmış durumda.
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Otomobil severlerin merakla beklediði otomobil: A7



Sportif özelliklerin ön planda olduğu araçta konfor ve prestij 
de ihmal edilmemiş. Araç içinde online hizmetlerin de sunul-
ması teknolojinin nerelerde olduğunun önemli bir kanıtı.

Hız tutkunları sevecek 

Üç motor seçeneği bulunan Audi A7’de 3.0 FSI motor, 204 
beygir gücünde ve buna rağmen 5.3 litre yakıt tüketiyor. 245 
beyir gücündeki bir başka versiyonunun ise 0–100 hıza ulaş-
ması sadece 6,5 saniye alıyor. 2.8 benzinli motor ise 204 beygir 
gücünde ve ortalama 8 litre yakıt tüketimi gösteriyor. Bir başka 
motor seçeneği olan 3.0 turbo FSI ise 300 beygir gücünde ve 
0-100’e 5.6 saniyede ulaşırken, 100 kilometrede 8.2 lt yakıt tü-
ketiyor. Bu araç 250 kilometre hızla sınırlandırılmış.

 Son derece ha f gövdesi, 
güçlü ve yüksek düzeyde 

verimli V6 motorlarý, sportif 
þasisi ve geliþmiþ destek ve 
multimedya sistemleriyle 

meraklýlarýný bekliyor.
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51 bin 650 Euro’dan satılacak

A5 Sportback’dan biraz daha uzun olarak tasarlanan 
araç, dizel ve benzinli motor alternatiflerine sahip 
olacak. V6 motor kullanılması muhtemel görülürken, 
motor alternatifleri içerisinde 290 beygir gücüne ka-
dar çıkacak seçenek de yer alacak. Yeni A7 Sportback’e 
baktığımızda, 2009 Detroit Otombil Fuarında konsept 
olarak tanıtılan modelin tasarımına sadık kalındığını 
görüyoruz. Genel manada Audi çizgisinin dışına çıkıl-
mayan arabada en önemli farklılık arka kısımda göze 

çarpıyor. Özellikle yan profilden bakıldığında aracın 
arka bölümünün diğer Audi modellerine göre farklılaş-
tığını görüyoruz. Aracın başlangıç fiyatı ise 51 bin 650 
Euro olacak. Yeni bir sınıfı hedefleyen büyük, beş kapılı 
şık model A7 Sportback, bir coupenin zarafetini, bir se-
danın konfor ve prestijini ve bir avantın işlevsel pratik-
liğini bir arada sunuyor. Son derece hafif gövdesi, güçlü 
ve yüksek düzeyde verimli V6 motorları, sportif şasisi 
ve gelişmiş destek ve multimedya sistemleriyle alıcısını 
bekliyor. 

3.0 turbo FSI motor seçeneði
300 beygir gücünde ve 0-100’e 

5.6 lt saniyede ulaþýrken, 100 
kilometrede 8.2 lt yakýt tüketiyor.
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MÜHENDÝSLERÝMÝZÝN BÜYÜK BAÞARISI:

ÝNSANSIZ HAVA ARACI
Türk mühendisler tarafýndan yapýlan insansýz casus uçaðý Çaldýran da Türk 
Silahlý Kuvvetleri’nin emrine sunuldu. Ýsrail’in Heron’larýna rakip olmasý 
beklenen Çaldýran, gece ve gündüz nokta tespiti yapabiliyor.

Türkiye’de savunma sanayinde önemli gelişmeler olu-
yor. Yıllar önce Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) ihtiyacı 
olan uçakları almak için ülkelerin kapılarını aşındırır-
ken şimdi Türk mühendislerimizin başarısı sayesinde 
kendi uçağımızı hem de en son teknoloji ile üretiyoruz.

İsrail'in Heron insansız hava uçaklarına rakip Türk malı 
MALE'ler uçuşa hazır. Yine yazılım ve tasarımı Türk 
mühendisler tarafından yapılan insansız casus uçağı 
Çaldıran da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emrine sunul-
du. İsrail’in Heron’larına rakip olması beklenen Çal-
dıran, gece ve gündüz nokta tespiti yapabiliyor. Türk 
mühendislerinin başarısı bununla sınırlı değil. Vestel 
Savunma Sanayii A.Ş`nin, yüzde yüz yerli imkânlar 
kullanarak geliştirdiği İnsansız Hava Aracı ``Karayel’, 
performans testlerinde, NATO standartlarının üzerin-
de sonuç verdi

Male Havada 24 saat kalıp 30 bin fit tırmanabiliyor

TUI tarafından Türk mühendisliğinin tasa-
rımı, Türk teknisyeninin üretimiyle 

ortaya çıkarılan, 'MALE', havada 
24 saat kalıp, 30 bin fit irti-

faya kadar tırmanabiliyor. 
TUSAŞ Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) 

Genel Müdürü Muhar-
rem Dörtkaşlı, ‘MALE’ 

adını verdikleri, ‘Orta irtifa, yüksek uçuş süresi’ diye 
adlandırılan sınıftaki insansız hava aracının tasarımı, 
detay üretimi ve montajının bittiğini söyledi. Dörtkaşlı 
şöyle dedi: “TAI’de daha önce de birkaç değişik sınıfta 
insansız hava aracı geliştirilmiş ve uçurulmuş durum-
da. Tamamen özgün, milli olanaklarla, Türk mühen-
disliğinin tasarımı, Türk teknisyenin üretimiyle ortaya 
çıkarılan, MALE, orta irtifa, yüksek uçuş süresi diye 
adlandırabilecek sınıftaki insansız hava aracının tasa-
rımı, detay üretimi ve montajı tamamlanmış durumda.  
Önümüzdeki günlerde montajın yapıldığı hangardan 
uçuş yapılacak alana çıkmayı bekliyor.”

Sayılı ülkelerin elinde var

Genel Müdür Muharrem Dörtkaşlı, bu aracın 1,5–2 
ton ağırlığında olduğuna dikkati çekerek, “Havada 24 
saat kalma, 30 bin fit irtifaya kadar tırmanabilme özel-
liklerine sahip. Ama bu noktaya tedricen gelecek. İlk 
olarak 23 bin fite çıkıp 18 saat havada kalacak. Daha 
sonra 30 bine çıkıp 24 saat kalacak. 17 metre kanat 
açıklığı, 9 metre boyu, 1.70 yüksekliği olan ve 24 saat 
görev yapacak bir uçaktan bahsediyoruz. Bununla il-
gili çalışmalarımız devam ediyor. Bunu başardığımız 
zaman dünyada sayılı ülkenin elinde bulunan bir hava 
aracına sahip olacağız” dedi. Gelecek yıldan itibaren bu 
aracı önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine suna-
caklarını ifade eden Dörtkaşlı, “Daha sonra da dünyada 

Male Havada 24 saat kalıp

TUI tarafından 
rımı, Türk

ortaya
24

fa
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pek çok dost ve müttefik ülkeye bu aracı kullanım amacıyla sa-
tabileceğiz. Projemiz bu” diye konuştu. Dörtkaşlı, tasarımı ve 
mühendisliği tamamen kendilerine ait bu insansız hava uçağı-
nın üretiminin de TAI’de olduğunu belirtti. 

İnsansız ilk casus uçağı “Çaldıran”

Uçakları üreten Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ahmet Bayraktar, “Bu sistem 10 saat 
ikmalsiz 200 kilometreden yayın yapıyor. 18 bin feette 8 saat 
havada kalıyor. 20 bin feete kadar da çıkabiliyor. Uçağımızın 
kanat açıklığı 9 metre. Boyu ise 6.5 metre. 140 litre yakıt-
la birlikte ağırlığı 450 kilogram. Üzerinde gece ve gündüz en 
gelişmiş görüş alabilen termal özelliği de bulunan kameralara 
sahip. Havadan bir insanın kolundaki saati görebiliyor. Lazer-
le hedefi saptıyor. Saatte ise 100–120 kilometre hız yapıyor” 
dedi. Öte yandan TSK 24 adet insansız casus uçak alacak.

Ve Karayel de üretime geçiyor

Vestel Savunma Sanayii A.Ş`nin, yüzde 100 yerli imkanlar 
kullanarak geliştirdiği İnsansız Hava Aracı ``Karayel``, perfor-
mans testlerinde, NATO standartlarının üzerinde sonuç verdi.   

Türkiye`nin özgün gereksinimlerini karşılayacak en yeni tek-
nolojilerin kullanıldığı ve Türkiye`nin yurtdışı bağımlılığını 
azaltacak olan Karayel`i çalıştıracak yazılımları da Türk mü-
hendisler geliştirdi. 

Her türlü askeri istihbarat toplama yeteneğine sahip olan bu 
modern askeri izleme-gözleme sistemi içinde, 4 adet insansız 
uçak, 1 adet uçağı uzaktan kumanda etme ve görüntü alma-
işleme birimi, 1 adet uçak fırlatma platformu bulunuyor. 10 
saat kesintisiz gözlem yapabilen sistemin bütün modülleri 
hareketli olduğundan, farklı görev bölgelerine kolayca intikal 
edebiliyor.  



Ýnsan zihninin gizemli dünyasýna 
deneysel bir ortamda eriþmenin 
imkaný üzerine sürükleyici bir film.

Senarist ve yönetmenliğini Christopher Nolan’ın yaptığı ve Leo-
nardo Di Caprio, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard ve Ellen 
Page gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı Başlangıç, bir kişinin 
rüyasına girerek ona fikir aşılamayı konu edinen aksiyon yüklü 
bir bilim-kurgu filmi. Filmin öyküsü kısaca şöyle: Cobb, rüya gör-
me esnasında bilinçaltındaki sırları çalmakta uzmanlaşmış ulus-
lararası bir hırsızdır. Ancak bu durum, onun eşini kaybedip ailesi ve 
ülkesinden ömür boyu uzaklaşmasına neden olmuştur. Cobb’a içinde bu-
lunduğu durumdan kurtulup ülkesi ve ailesine yeniden dönmesini sağla-
yacak bir fırsat sunulur. Fakat bu fırsat, meslekî kariyerinin sınırlarını zor-
layan bir “başlangıcı” başarmasını gerektirmektedir. Ondan ve ekibinden 
şimdiye kadar yaptıklarının tam tersini yapması istenmektedir: Zengin 
bir iş adamına babasından miras kalan şirketleri bölüp dağıtması fikrini 
aşılamak. Ailesine kavuşma umuduyla teklifi kabul eden Cobb ve profes-
yonellerinden oluşan bir ekip kusursuz bir plan hazırlar. Ama fikir aşılama 
organizasyonu planlandıkları gibi yürümeyecektir. 

Yönetmen: Chistopher Nolan

Yapım: 2010, ABD
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Christopher Nolan Dark Knight filminden sonra Başlangıç 
filmiyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Başlangıç filmini il-
ginç kılan şey, filmin konusu ve işleniş tarzıdır. Film, insan 
zihninin gizemli dünyasına deneysel bir ortamda erişmenin 
imkanını sürükleyici bir senaryoyla işlemektedir. Senaryo 
son derece başarılı bir şekilde görsel efektlerle desteklen-
miş. Ancak görsel efektlerin bolca kullanıldığı tipik aksiyon 
filmlerinin aksine filmdeki bütün görsel efektler, Cobb ve 
karısının rüyalarında yarattığı hayalî dünyayı tasvir eden 
birkaç sahne dışında, anlatımın çok önemli unsurları haline 
getirilmiş. 

Filmin ana fikri, gerekli araçlar ve maddî ortam sağlandığı 
takdirde insan zihninin kontrol edilebileceği ve insan dav-
ranışlarının yönlendirilebileceği düşüncesidir. Bu bağlamda 
zihne herhangi bir fikrin rüya yoluyla aşılanması, hayal gü-
cünü etkileyen verilerin çeşitliliği nedeniyle öngörülebilen 
durumlar ile öngörülemeyen durumların çatışmasından 
kaynaklanan gerilimlerle cazip ve ilginç hale getirilmiştir. 
Olayların çeşitliliği ve akışı, bir yandan hayal gücünün yara-
tıcılığı ve etkiye açık oluşu diğer yandan da bütünüyle etkiye 
açık olduğu varsayıldığı durumlarda bile dış etkiye direnen 
ve bilincin ardında durup derin bilince kalkan görevi gören 
katı bir şuur halinin varlığıyla sağlanmıştır. 

Fikir aşılama işinin tamamıyla deneysel bir ortamda gerçek-
leştirilmesi, filmi mistisizmden uzaklaştırıp bilim kurgu ka-
tegorisine sokmakta ve bunu bir tür casusluk senaryosuyla 
da gündelik hayatın bir parçası haline getirmektedir. Fakat 
diğer yandan filmin insan zihninin etkileme gücüyle ilgili 
teorik yönünü zayıflatmaktadır. Bununla birlikte film, fikir 

aşılamaya çalışanların planları ile gerek bizzat bu kişilerin 
gerekse deneğin bilinçaltından kaynaklanan engelleri ara-
sındaki gerilimi, sonuna kadar başarılı bir şekilde sürdür-
mektedir. Hatta sadece bilinçli planları değil, planların te-
melini oluşturan dürtüleri de hayal ve rüyaya dönüştürerek 
gerilimin gücünü artırmaktadır. Bu gerilim, filmin sonuna 
gelindiğinde, bizzat ana fikrin olabilirliğine yani insan zihni-
nin gerçekten yönlendirilip yönlendirilemeyeceğine ilişkin 
bir gerilime dönüşmektedir. Bu öylesine güçlü bir gerilim 
ki fikir aşılama ekibinin reisi Cobb’un daha önce bu işi bir 
başka denekte gerçekleştirmiş olduğu bir veri olarak belirtil-
mesine rağmen hafiflememektedir. Fikir aşılama organizas-
yonunun başarıya ulaşıp ulaşmadığını bildirmesi beklenen 
son sahnenin belirsizliği de hem filmin ana fikrini cevabı 
beklenen bir soruya dönüştürmekte hem de filmi birkaç kez 
izleme arzusunu canlı tutmaktadır. Zira bu sahneyle film, 
dikkatli takip etmek ve düşünmekle anlaşılabilecek bir olay-
lar akışına dönüştüğü gibi izleyicinin kendisinden koparıla-
rak cevaplanabilecek bir sorular yumağını da oluşturmak-
tadır. Filmin giriş sahnelerden birinde serdedilen ve bütün 
filmi karakterize eden şu cümle bile tek başına düşünme ve 
sorgulamaya değer görünmektedir: 

“Fikir en tehlikeli virüstür.”

Inception (Başlangıç) baştan sona heyecan, merak ve kuş-
kuyla izleyeceğiniz bir film.  
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HAYATI
KOLAYLAÞTIRAN
YENi ÜRÜNLER

Philips özel gözlük kullanımına gerek kalmadan 3 
boyutlu efektleri gösterebilen 42" büyüklüğünde bir 
LCD TV’yi piyasaya sürdü.

Önceden bulunan ve bir efektin sadece bir kişiye sınır-
lı olduğu diğer modellerin aksine, yeni Philips televiz-
yon tamı tamına 9 tane bakış açısı sunuyor. Böylece 
çok sayıda izleyici aynı anda 3 boyutlu efektleri algı-
layabilir ve kendini olayın içindeymiş gibi hissedebilir.

Bununla beraber 42" ekrana yerleştirilmiş bir yazılım 
ile 2 boyutlu filmler de 3 boyuta çevrilebiliyor. Ürün 
şimdiye kadar eğitimsel çalışmalarda kullanıldı. Phi-
lips ürünün ne teknik detayları ne de fiyatı konusun-
da bir açıklama yapmadı.

Philips'den
gözlüksüz
3 Boyutlu 
TV Keyfi.
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Silikon malzemeden yapılmış esneyebilen istediğiniz gibi katlaya-
bileceğiniz bir klavye. Toz ve su geçirmez olan bu klavye ultra ince 
olarak tasarlanmış ve hafi f olduğundan istediğiniz yere taşınması 
mümkün. 34 dolar olan bu klavye Mini mac, ipad, iphone 4 gibi 
aygıtlar için kullanılabilmektedir.

Özellikleri: Üzerinde 85 tuş ve 11 kısa yol tuşları, Açma kapama 
düğmesi, Dahili şarj edilebilir pil, Kablosuz bluetooth transfer, 
Windows mobile ve Windows 7 uyumlu, Boyutları 256 x 92 x 
16 mm, Ağırlık 96 gram, USB kablosu geri çekilebilir.

Bu günlerin moda enerji kaynağı 
güneş enerjisinden sonra sudan 
elde edilen enerji. Sudan elde 
edilen enerji ile çalışan ürünler 
birbiri ardına çıkıyor. Bunlardan 
biri de su enerjisi ile çalışan 
hesap makinası oldu

Sürekli arabasýný nereye 
park ettiðini unutanlar 
için BackTrack GPS 
Homing Device

Paranız güvende olsun mu istiyorsunuz? 
O zaman Biometric cüzdan tam size göre. 
Gerçi cüzdanınızın çalınması durumunda 
paranız gitmiş oluyor ama en azından 
hırsızlar içini açıp parayı alamıyorlar..

Cüzdanın üzerinde bir parmak izi oku-
yucusu bulunuyor bu sayede cüzdanı 
sadece sahibinin açması sağlanıyor. 
Ürün çok sağlam olduğundan kaba kuv-
vet kullanarak açmak bir hayli zor.

Biyometrik cüzdan Su ile çalýþan 
hesap makinasý

Mini katlanabilir
Bluetooth klavye.. 

Gittiğiniz yerlerde sürekli olarak arabanızı nereye 
park ettiğini unutup araba arayanlardan mısınız? O 
zaman BackTrack GPS Homing Device tam size göre.
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'İstanbul' Temalı Karma Sergi 

Gönüllerimizin Dünya Kültür Başkentlerinden biri olan İstanbul, 8000 
yıllık tarihiyle her daim kültür mirasımızın en önemli değerlerinden 
biridir. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak yeniden taçlandırı-
lan İstanbul’a olan gönül borcumuzu Tolga Eti Sanatevi olarak sanatçı-
ları Zeycan Alkış, Şadan Bezeyiş, Faruk Cimok, Gültekin Çizgen, Hüse-
yin Cahit Derman, Bayram Gümüş,Muhsin Kut, Fatih Mika, Mustafa 
Pilevneli, Nilgün Günsür ve Ebru Susamcıoğlu’nu resim, porselen ve 
cam eserleriyle dile getirmişler. 

Tolga Eti Sanatevi - İstanbul | Sergi Tarihi: 18 Aralık 2010- 29 Ocak 2011

KÜLTÜR-SANAT 
AJANDA:

Enka Dr. Clinton Vickers Sanat Galerisi / İstanbul

Sergi Tarihi: 14 Aralık 2010 - 14 Ocak 2011

Coşkun Aydın Fotoğraf Sergisi 

On yıldır tüm yarışlara katılarak yelken fotoğrafl arı çeken fotoğraf sa-
natçısı Coşkun Aydın’ın, 22. ENKA Kültür Sanat Kış Etkinlikleri kapsa-
mında yer alan yelken yarışları fotoğraf sergisi hafta içi 10:00-16:30 sa-
atleri arasında, ENKA Dr. Clinton Vickers Sanat Galerisi’nde gezilebilir. 
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İBB Kadıköy Haldun Taner Sahnesi | 12-16 Ocak 2001

İstanbul Arkeoloji Müzesi  |  Sergi Bitiş Tarihi: 04 Temmuz 2011

Binali ile Temir - Tiyatro Oyunu

Binali ile Temir, insanlardan uzak bir dağda yaşanan hesaplaşmanın 
hikâyesi. 

Çoban Temir’in ormanda yaralı olarak bulduğu namlı bir eşkıya olan Bi-
nali, yaralı haliyle kendine yardım eden Temir’e buyruk vermeye kalkışır. 
Ancak bu tavır buyruk almayı bilmeyen Temir’in hiddetiyle karşılanır. 
Binali’nin ne namlı bir eşkıya olmasının ne de gücünün korkusunu ta-
şımayan Temir, Binali’ye karşı bir cengi başlatır. İyileşmeyi bekleyen 
Binali’nin de cenk sırası gelecektir. Silahları erkeklik, cesaret, güç ya da 
sevgi olan “cenk”i kazananı aslında ruhu en az yaralı olanın gücü belir-
leyecektir.

Yönetmen: Yıldırım Fikret Urağ, 
Oyuncular: Haldun Ergüvenç, Gün Koper, Ahmet Özarslan 

Antik Iasos kentinden İstanbul'a

İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve bu yıl Iasos antik kentinde 50 yılı geride 
bırakan İtalyan Kazı Heyeti’nin işbirliğiyle, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
bahçesinde bulunan ve uzun yıllar koruma çalışmalarına ihtiyaç göste-
ren Iasos mermerlerinin konservasyon süreçleri tamamlandı. Eserler 
hakkındaki bilgileri bir araya getiren katalogla arkeoloji alanında refe-
rans olacak bir yayına imza atıldı. 

Lasos kentinin tarihinden kesitler şunan da 18 eser, “Gezgin Taşlar: İs-
tanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki Lasos Mermerleri” başlıklı sergi ile 7 
Aralık Pazartesi günü ziyarete açıldı.

SSM Sakıp Sabancı Müzesi | Sergi Bitiş Tarihi: 27 Şubat 2011

Aga Khan Müzesi’nin Hazineleri - İslam Dünyasında Kaligrafi  ve Kitap Sanatı

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, “Aga Khan Müzesi’nin Hazineleri - İslam 
Dünyasında Kaligrafi  ve Kitap Sanatı” başlıklı sergiye ev sahipliği yap-
maya hazırlanıyor. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında, 
5 Kasım 2010 - 27 Şubat 2011 tarihleri arasında düzenlenecek sergi, 
en değerli İslam sanat eserleri koleksiyonlarından biri olan Aga Khan 
koleksiyonunun seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturacak. 

Sergide; seramik, ahşap, metal, kumaş gibi farklı materyallerden yapıl-
mış ve üzerlerinde Kur’an’dan metinlerin yer aldığı objelerin yanı sıra 
elyazmaları ve minyatürler bir arada sunulacak. Sergide ayrıca, kitap 
sanatının İslam dünyasında yıllar içinde nasıl geliştiği ve kitap yapım 
teknikleri ele alınacak.
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Tutku... Güzellik... Aşk ve savaş. Sadece gönüllerin değil alınların, ke-
miklerin ve gözlerin alev alev yandığı savaş. 

Kahramanlarını, Yavuz Sultan Selim'i de Şah İsmail'i de tarihin mer-
divenlerinde bir basamak aşağı indiren bir basamak yukarı çıkaran 
savaş. 

Çaldıran... Şimdi Çaldıran ne 500 yıl geride ne 500 yıl ileride. Savaş 
tasında büyücünün gördüğü neydi? Kızılbaşlık! Sünnilik! İktidar 
hırsı. Aşkın bir çökelti gibi dondurduğu zaman! 

Şiir kadar iktidar atında rüzgâra ve ateşe doğru yol alan iki hü-
kümdar. Şah ve Sultan... Dünya incisi zarif ve asil kadınlar. Ye-
minlerine bağlı erkekler. Masal kadar gerçek. Büyüleyici oldu-
ğu kadar umut verici. Şah&Sultan her cümlesi aşkla okunacak 
bir kitap. 

Bir yürüyüş başlattı, benim ülkem.

Faili meçhul cinayetlerle, aydınlatılamayan suikastlerle, ara rejimlerle 
anılan ülke olmaktan çıkıp, demokrasi çıtasını yukarıya taşıma yürü-
yüşüydü bu. Ancak önceden tek bir belgesi kıyametler koparacak ge-
lişmelerin sıradanlaştığı bir dönemden geçiyoruz. 

Ama bir gerçek daha var: Yaşadığımız hızlı gelişmeler bizi tarihi bir 
yüzleşmeye, içimizdeki Gladio olarak niteleyebileceğimiz Ergene-
kon terörünün ardındaki gerçeklerle hesaplaşmaya götürüyor ve 
bu sürecin geri dönüşü yok gibi.

“İçimizdeki Gladio`ya ile Yüzleşme” isimli kitap işte bu hesaplaş-
maya az da olsa katkı sağlayabilme gayesiyle kaleme alındı.

Şah ve Sultan | İskender Pala

Yayınevi: Kapı Yayınnları

İçimizdeki Gladio İle Yüzleşmek  | Abdulkadir Selvi

Yayınevi: Nesil Yayınları

Türkiye'nin En Yakın Tarihi  | İlber Ortaylı

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden ilber Ortaylı Türkiye'nin gün-
deminden düşmeyen anayasa tarihimizden seçimlere, Birinci Dünya 
Savaşı'nın acı sonuçlarından ikinci Dünya Savaşfndaki denge politika-
sına, Enver Paşa'nın komutanlığından İsmet İnönü-Adnan Mende-
res çatışmasına, komşu ülkeler Irak, Suriye, İran ilişkilerinden ABD, 
Rusya ve Avrupa Birliği politikasına, askeri darbelerden eğitim siste-
mimize kadar birçok konuda yakın tarihimizin dönüm noktalarını 
farklı bir bakış açısıyla ve sıra dışı analizleriyle ele alıyor. Türkiye'nin 
Yakın Tarihi 20. yüzyılda Türkiye'nin geçirdiği değişimin arka pla-
nını merak eden okurlar için kaçırılmaması gereken bir kitap.

Yayınevi: Timaş Yayınları
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58. 6000’i

Albayrak Grubu'nun kurucusu merhum H. Ahmet Albayrak'ın ağzından:

bizi okur!YeniSafak okuyan

Ayse
Böhürler

Kürsat
Bumin

Dücane
Cündioglu

Ibrahim
KaragülAli

Bayramoglu

Kübra-Büsra
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