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Birlikten Güç Doğar
Gaziantep dünyanın merkezi
olan bir coğrafyada bulunmaktadır. Tarih boyunca önemini
koruyup bugünkü yerini perçinlemeyi başarmıştır. Asırlarca yaşayan medeniyetlerin, kültürlerini izlerini taşımaya önem
verip bugüne intikali başarmıştır. Bugün dünyanın önemli
olaylarının yaşandığı bölgede
önemini korumaya devam etmekte, iç ve diş göçlere rağmen
güçlü bir ekonomik ve sosyal
altyapıya sahip bulunmaktadır.
Çağımızın medeniyetleri
arasında kültürel değerlerinde mutfağıyla da laik olduğu
yerini almış bulunmaktadır.
UNESCO tarafından 33 ülkeden 47 şehrin içinde yer aldığı
“Dünya Yaratıcı Şehirler Ağı”na
gastronomi kategorisinde dahil edilen Gaziantep’in başarısı
ülkemiz için gerçekten önemli, gurur verici bir gelişmedir.
Her Gaziantepli için de büyük
bir onurdur. Bu ödül Gaziantep’in sahip olduğu kültür birikiminin somut örneğidir. Bu
ödül ülkemiz ve Gaziantep’in
gelişmesine yeni katkılar sağlayacaktır. “Dünya Gastronomi Kenti” olarak tescillenen
Gaziantep, kazandığı bu yeni
kimlik ve unvan ile gastronomi
turizminin de yükselen değeri
olacaktır. Bu anlamlı ödülü Gaziantep’e kazandırmada büyük
emekleri olan, başta Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile emeği geçen herkesi en içten dileklerimle kutluyor, şükranlarımı
sunuyorum.
Bu değerlerimizi gelecek kuşaklara gururla taşımanın
bizlerin görevi olduğunu da
unutmamız gerekir. Nasıl ki
Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesiyle ismini tarihe altın harflerle yazdırdıysa bizler de yeni
ödüllü sayfalar ekleyerek tarihteki yerini korumaya devam
ettirmeliyiz. Bunun için de Gaziantep’in il ve ilçelerinin yerel
yönetimleri, sivil toplum örgütleri, iş ve bilim adamları ile tüm
yazar ve çizerleri ne gerekiyorsa
katkı bulunmalıdırlar. Benim
bu katkıyı sunacaklarından en
ufak bir kuşkum da yoktur. Her
Gazianteplinin başarısıyla gurur duymalıyız.
Türkiye ve dünyanın çeşitli
coğrafyalarına dağılmış bulunan Gaziantepli hemşerilerimizin yaşadıkları yerlerde kendi
aralarında sağlıklı ve güçlü bir
beraberlik ve dayanışma göstererek sivil toplum örgütleri
ve güçlü işletmeler kurmaları
bizleri daha güçlü kılacaktır. Bu
nedenle bizler yeni oluşumlarla
Gaziantep’imizin tarihsel yerini
ve önemini korumaya devam
etmesine büyük önem vermeliyiz. Gaziantep’in gelişmesi çağdaş, sosyal ve ekonomik alandaki yerini alması için öncülük

eden sivil toplum örgütlerine ve
diğer oluşumlara sen ben bakışıyla değil, biz bakışıyla destek
vermeliyiz.
Bugün aramızdan ayrılan
önemli değerlerimizin derneğimizin bugünlere gelmesinde
büyük emekleri olduğunu unutmamalıyız. Benim Gaziantepliler Derneği’ne katılmamı sağlayan başkanlarımızdan Prof. Dr.
Necmetin Sökücü ve rahmetli
Fevzi Özçalışkan (Fevzi Baba)
oldular. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Gaziantepliler
Derneği’nin bugüne gelmesinde değerli emekleri bulunan ve
aramızdan ayrılanlar başkanları rahmetle anarken, halen
bizlerle olan tüm başkanlara da
teşekkür ediyorum.
Tüm sosyal etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan
değerli Gaziantepli hemşerilerimize ve derneğimizin faaliyetlerinde özverili katkılarını
sunan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyor,
saygılar sunuyorum.
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25 Aralık Kurtuluş Coşkusu
İstanbul’da Yaşandı
İstanbul Gaziantepliler Derneği’nin düzenlediği,
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 94 yıllık gururunun
paylaşıldığı 25 Aralık Kurtuluş Bayramı etkinliğinde, başta
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,
bütün aziz şehitlerimiz bir defa daha rahmet, gazilerimiz
minnetle ve şükranla yâd edildi.

Aralık’ta WOW Otel’de yapılan
Gaziantep’in 94. Kurtuluş Yıldönümü etkinliği, bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar,
Gaziantep valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı,
Gaziantep ilçe belediye başkanları, sivil toplum
kuruluşları, işadamları ve İstanbul’da yaşayan
Gazianteplileri bir araya getirdi. İstanbul’daki
ulusal medya ile Gaziantep yerel medyasının da
bulunduğu geceye ilgi bir hayli fazla idi.
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Gecede konukları tek tek karşılayan İstanbul Gaziantepliler
Derneği Başkanı Ali Uçar, katılanlara teşekkür ederek başladığı
konuşmasında, dünya tarihine altın harflerle yazılmış olan Antep
Savunması’nı bir kez daha gururla
anarak “Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe,
ortak akılla yönetimi başarmış
hemşerilerimizin
gayretleriyle
önümüzdeki yıllarda da ülkemizin kalkınmasına önderlik etmeye,
aydınlık ve çağdaş Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam edebiliriz” dedi. “Bugün bizlere düşen,
canları pahasına bu toprakları
vatan yapan, şehit ve gazilerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi, ülkemizi ve şehrimizi birlik ve
beraberlik içinde daha kalkınmış,
daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır” diyen Uçar,

gece boyunca tüm konuklarıyla
ayrı ayrı ilgilendi. Yemek müziği
eşliğinde kokteyl salonunda ağırlanan konuklar daha sonra salona
davet edilerek programa geçildi.
Zengin bir programın sunulduğu buluşmaya, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Hasan
Celal GÜZEL, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK, Gaziantep
milletvekilleri Mehmet ERDOĞAN, Abdulkadir YÜKSEL, Akif
EKİCİ, Canan Candemir ÇELİK,
Mehmet ERDOĞAN, Abdulhamit GÜL, Abdullah Nejat KOÇER, Ahmet UZER, Abdulkadir
Yüksel, Gaziantep Valisi Ali YERLİKAYA, Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN,
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet TAHMAZOĞLU, Şehitkamil
Belediye Başkanı M. Rıdvan FADILOĞLU, Nizip Belediye Başka-

nı Hacı Fevzi AKDOĞAN, Sanayi
Odası Başkan Adil KONUKOĞLU, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet YAVUZ,
Marmara Üniversitesi Senato
Üyesi Prof. Dr. Türkan Uğur Dai,
Gaziantepli Öğretim Üyeleri Yönetiminden işadamı Dr. Ömer
Güzel, İstanbul ve Gaziantep’ten
işadamları, Gaziantep’ten geceye katılan Gaziantep Esnaf ve Sa
natkârları Odaları Birliği Başkanı
Ömer KÜSBEOĞLU, üst düzey
bürokratlar ve İstanbul’da faaliyetlerine devam eden Gaziantep
derneklerinin başkan ve yönetim
kurulu üyelerinin bulunduğu seçkin bir davetli grubu katıldı.

Programın başlangıcında Gaziantep’in kurtuluşunu da içeren
ve İstanbul Gaziantepliler Derneği’nin tarihçesini anlatan kısa
tanıtım filmi büyük beğeni aldı.
Mikrofona davet edilen
Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, “94 yıllık gururu paylaştığımız bu geceye katılan tüm
şehit ve gazilerimizin torunları
ekonomik alanda da büyük bir
mücadele veriyor ve şehrimizi,
ülkemizi başarılı yerlere taşıyorlar” dedi.
5
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Daha sonra katılımcılara hitap
eden Vali Yerlikaya, Gazi unvanının dünyanın hiçbir şehrine
nasip olmayan bir onur olduğunu belirterek “Şimdi bizlere düşen şehit ve gazilerimizin bizlere
emaneti olan bu aziz vatanı canımız pahasına korumak, geliştirmek ve kalkındırmak için gayret
etmektir. Tüm hemşerilerimiz bu
amaçla gece-gündüz demeden
azim ve inançla gayret gösteriyor. Üretiyor, ürettiğini dünyanın
her yerine pazarlıyor, araştırıyor,
geliştiriyor ve marka değerimizi
yükseltiyorlar. Önümüzde yapacak daha çok işimiz var. Bunların
gerçekleştirilmesi için hepimiz
tek yürek olmaya devam edeceğiz. Bu geceyi düzenleyen ve katılan herkesi en kalbi duygularımla
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
25 Aralık Kurtuluş Bayramımız
kutlu olsun” dedi.
Gaziantep milletvekilleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilçe belediye
başkanları da söz alarak geceyi
düzenleyenlere teşekkür edip Gaziantep savunmasının 94. yıldönümünü kutladılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tay6

yip Erdoğan, Gaziantep’in 94.
kurtuluş yıldönümü dolayısıyla
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile
Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin’e birer tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden
yapılan açıklamada, “Cumhur-

başkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan, Gaziantep’in kurtuluş
yıldönümü dolayısıyla Vali Ali
Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin’e birer tebrik
telgrafı göndermiştir” denildi.
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İstanbul Gaziantepliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri
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Gecenin ilerleyen saatlerinde de İstanbul Gaziantepliler Derneği tarafından Gaziantep kültür ve
tanıtımına hizmeti geçenlere birer plaket takdim
edildi.
Program Gaziantep yöresi halkoyunları gösterisiyle sona erdi. Geceyi düzenleyen dernek yöneticilerini en çok sevindiren ise konukların geceden
mutlu ayrılmaları oldu.
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Eğitim ve Öğretime Burs
Katkısında Bulunanlara Şilt Verildi
Prof. Dr. Necmettin Sökücü, Prof. Dr. Bülent Karadağ,
Prof. Dr. Murat Aydın, Yadigar Yücel'den oluşan
İstanbul Gaziantepliler Derneği Burs ve Eğitim Komisyonu
2015 yılının Mayıs ayında başlattığı titiz çalışma sonucu
2016-2017 eğitim ve öğretim çalışmasının başlangıcı ile de birlikte
burs verilecek Gaziantepli öğrencileri tespit etti.

erneğin Gaziantepli üniversite öğrencilerine
burs veren Gaziantepliler onura Köşkeroğlu
Çargâh’ta düzenlediği yemekli bir toplantının açılış konuşmasını yapan Ali Uçar, “Dernek
olarak burs verileceğini, Gaziantep’in ve tüm ilçelerinden başvuruların yapılmasını ilan ettik ve hiçbir
ilçemizi birbirinden ayırmadan burs vereceğimiz
10

öğrencileri seçtik. Bu dönemde burs verdiğimiz
öğrencilerimizin sayı olarak ilk sırasını Nizipli öğrencilerimiz almaktadır. Özellikle gerçekten bu bursa ihtiyacı olan öğrencilerimizi seçmeye büyük bir
özen gösterdik. Bugün birlikte olduğumuz ve burs
vermekle eğitime katkı sunan tüm hemşerilerime
teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonrada bu kat-
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kılarını sunmaya devam
etmelerini diliyorum. Bu
çocukların bizlerin geleceği
olduğunu düşünerek burs
konusunda gelecek yıllarda
yeni hemşerilerimizin de
aramıza katılıp burs vereceklerine inanmaktayım.
Bu özveride bulunacaklarına inancım da tamdır.
Aslında bu konunun temelinden çözüme kavuşması
ve Gaziantep kültürünün
bu metropol kette daha iyi
tanıtılıp korunması için
bir vakıf kurma çalışması
içinde olduğumu da sizlerle
paylaşmak istiyorum. Ayrıca bu burs çalışmasını sağlıklı bir
şekilde yürütüp bugünü bizlere
yaşatan başta Prof. Dr. Necmettin
Sökücü olmak üzere Dr. Bülent
Karadağ, Prof. Dr. Murat Aydın,
Yadigar Yücel’e çok çok teşekkür
ediyorum. Son olarak da bugün
bizleri yalnız bırakmayıp onurlandıran derneğimizin eski başkanlarından Sayın Prof. Dr. Asım
Cenani, Necati Göksü, Mehmet
Reşit Göğüş, Marmara Üniversitesi Senatosu üyesi öğretim üyesi
hocamız Prof. Dr. Türkan Uğur
Dai ile tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve siz değerli hemşerilerime de teşekkür ediyorum” dedi.
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Açılış konuşmasından sonra burs katkısında
bulunup toplantıya katılan Gaziantepli
hemşerilerimiz tek tek anons edilerek
kendilerine şiltleri takdim edildi.
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2016-2017 öğretim yılında Gaziantepli üniversite öğrencilerine burs verilmesine katkıda bulunan değerli hemşerilerimiz: Prof. Dr. Asım
Cenani, Abdurrezzak Baydar, Abdülkadir Bilge,
Abdülkadir Erbalcı, Adil Faruk Savcı, Ahmet
Kaşıbeyaz, Ali Araptarlı, Ali Özarabacı, Ali
Uçar, Arif Develi, Av. Orhan Çevikbaş, Av. Turgay Hanedan, Prof. Dr. Bülent Karadağ, Bülent
Sarıgül, Cemil Elmas, Çetin Tuğrul, Doğan Karatimur, Prof. Dr. Emre Balık, Erol Yükseloğlu,
Ersin Bal, Fatih Döver, Fatma Figen Ayas, Fulya
Erol, Haluk Can Hür, Av. Harun Tavşancıl, Ha-

san Katıkçı, Süleyman Kaya, İnal Aydınoğlu, İsmail Çoban, Mehmet Ak, Mehmet Reşit Göğüş,
Metin Cengiz, Mustafa İsmet Enç, Muzaffer
Demir, Nazmi Bağdanlı, Necati Göksu, Necile
Özkarslı, Nejat Güllü, Nurettin Horoz, Okhan
Öztan, Dr. Osman Gazikiraz, Ömer Asım Eralp,
Ömer Asım Pekmezci, Dr. Ömer Güzel, Prof.
Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Necmettin Sökücü,
Prof. Dr. Türkan Uğur Dai, Prof. Dr. Yılmaz,
Büyükuncu, Sabri Güçdemir, Selahattin Gök,
Sermet Söylemez, Şenel Savcı, Burhan Dinçerler, Ayşe Dilek Gündoğdu.
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Gaziantep ve Gaziantep Kültürü,
TRT Kent Radyo İstanbul Stüdyoları’ndaydı
İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Ali Uçar,
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman Şenel Savcı,
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Gök ve araştırmacı yazar
Hüseyin Aldoğan TRT Kent Radyo İstanbul stüdyolarında yayımlanan
"Hemşerim Memleket Nire” programına konuk oldu.
Ocak 2016’da saat
09.00- 11.00 arasında
yayımlanan
“Hemşerim Memleket Nire”nin konukları İstanbul Gaziantepliler
Derneği Başkanı Ali Uçar, Yönetim Kurulu üyesi ve Sayman
Şenel Savcı, Yönetim Kurulu
üyesi Selahattin Gök ve araştırmacı yazar Hüseyin Aldoğan’dı.
Gaziantep, Gaziantep kültürü ve İstanbul’a yerleşmiş Gazianteplilerle ilgili konuların ele
alındığı yaklaşık iki saat süren
programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de telefonla katıldı.
Yayında, Gazianteplilerin İstanbul’a göç nedenleri, İstanbul
kültürünün Gaziantep kültürünü nasıl etkilediği,
şivelerinden düğünlerine yaşam kültürlerine varana kadar nelerin değiştiği, İstanbul kültürüne
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nasıl uyum sağlandığı gibi konuların konuşulduğu
programda Gazianteplilerin metropol kentlerde
sosyal yaşama uyumları konusundaki başarılı örnekler paylaşıldı.
Şubatlı’nın, Gaziantepliler
nasıl insanlardır, toplumsal
değerleri nelerdir, Gaziantepli
olmak ne demektir vb. sorularına yanıtlar, Gaziantep’in
folklor ve yerel kültüründen
örnekler ve Gaziantep halk
türküleri eşliğinde devam
eden program, konuklarını
ağırlamaktan büyük bir zevk
aldığını belirten gazeteci ve
yapımcı Tülay Şubatlı’nın yeni
bir programa da buluşmak dileğiyle sonlandı.
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İstanbul Gaziantepliler Derneği’nden Bağış
stanbul Gaziantepliler Derneği tarafından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne 10 adet tekerlekli sandalye
bağışlandı. Engelliler için tasarlanmış araçlar derneğin
yönetim kurulu üyesi ve Şenel Savcı tarafından hastane
müdür yardımcısı Musa Kaya’ya teslim edildi.

İstanbul Gaziantepliler Derneği’nden
Şahinbey’deki Liselilere Giysi Yardımı
stanbul Gaziantepliler
Derneği’nden Şahinbey ilçesi Yavuz Sultan
Selim Anadolu Meslek
lisesi ile Şahinbey ilçesi Şahinbey Anadolu Lisesi’ne
2000 adet giysi yardımı
yapıldı. Yardımın teslimi
için düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı
Mehmet Tahmazoğlu ve
ilçe Milli Eğitim Müdürü
Yasin Tepe katıldı. Giysiler, İstanbul
Gaziantepliler Derneği adına İstanbul Gaziantepliler Derneği Yönetim
Kurulu üyesi Şenel Savcı ve İstanbul
Gaziantepliler Derneği’nin Gaziantep temsilcisi Sinan Atakan tarafından öğrencilere dağıtıldı.
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İstanbul İslahiye Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı

stanbul İslahiyeliler Derneği’nin olağan genel
kurulu yapıldı. Dernek başkanlığına Hasan Demir yeniden seçildi. Derneğin yönetim kurulu
toplantısına İstanbul Gaziantepliler Derneği
Başkanı Ali Uçar, İstanbul Güngören Derneği Başkanı Apdurahman Özdemir, Bahçalievler Derneği

Başkanı Necati Göksu da katıldı. Genel kurulda bir konuşma
yapan Ali Uçar, “İstanbul’da
yaşayan Gaziantepliler olarak
birlik beraberli ve dayanışmaya
büyük önem vermemiz gerekir.
İl ve ilçeleriyle bir bütün olan
Gazianteplilerin büyük bir güç
oluşturmaları ve her platform
da Gaziantep’i temsil etmeleri
gerekir” dedi.
Yönetim Kurulu Listesi:
Dernek Başkanı Hasan Demir
Yönetim Kurulu Üyeleri; Recep
Erdem, Yusuf Eyidoğan, Zafer
Polat, Oğuzhan Sezer, Mustafa Kemal Şahin, Hamza Kölemen, M. Ercan Dilek,
Barış Çağrı Şahin, Hüseyin Tatar, Hasan Atılgan,
Adnan Akgöz, Simge Doğan, Mustafa Alıcı, Türker
Yıldırım - Denetim Kurulu Üyeleri: Turgut Bilmez,
Mehmet Ali Can, Baran Bora Taşkın.

İstanbul Ataşehir Gaziantepliler Derneği’nin
Olağan Kongresi Mart 2016’da Yapıldı
erneğin yeni yönetim kuruluna
Mine
Açıkkol
- Başkan, Mukaddes
Mısırlı - Başkan Yardımcısı, Betül Erkol –
Sekreter, Betül Ataoğlu
- Sayman, Gülsen Şerafettinoğlu, Fatma Sancılı, Belgin Ateş, Neşe
Battal, Nevin Azov, Filiz
Fesli seçildi. Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri,
Nuriye Küçükkınacı, Sevinç Cerit, Nevin Öztan,
Emel Gülçür, Şenel Çil,
Güzide Özkarslı, Nurcan Kelleci, Ebru Çil, Jale Atılgan, Dilek Şentürk Asil
Denetleme Kurulu Üyeleri; İnal Aydınoğlu, Cevdet
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Şerafettinoğlu, Neşe Öztemir Yedek Denetleme Kurulu Üyeleri ise Mustafa Açıkkol, Sevin Öztemir, Turgay
Noyan oldular.
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Hocamızla Gurur Duyuyoruz
Prof. Dr. Necmettin Sökücü, Türk Cerrahi Derneği üyeleri arasında
en yüksek oyu alarak Onur Kurulu üyeliğine ve Başkanlığına seçildi.

ürkiye genelinde toplam 3
bin 469 cerrah bulunmaktadır. Bu cerrahların tümü
Türk Cerrahi Derneği üyesidir.
Türk Cerrahi Derneği üyeleri arasında en çok oy alan üyelerden 9
asil 5 yedek üye 2 yıllığına yılın
onur kurulu üyesi seçmektedir.
Tüzüğünde Onur Kurulu’na seçi-

lebilmek için genel
cerrahi mesleğinde
15 yılını doldurmuş
olmak, çalıştığı kurum ya da meslek
örgütü tarafından
meslek uygulamaları ile ilgili olarak verilmiş bir ceza ya da
adli yargı tarafından yüz kızartıcı
suçlar nedeniyle verilmiş ve kesinleşmiş bir ceza almamış olmak
ve Türk Cerrahi Derneği’nin asil
üyesi olunması gereklidir.
Bu dönem derneğin üyeleri

arasında yapılan oylamada Onur Kurulu’na
hemşerimiz Prof. Dr.
Necmettin Sökücü en
yüksek oyu olarak seçilmiş bulunmaktadır.
Derneğin etik değerleri arasında en fazla oy
alan cerrah aynı zamanda Onur Kurulu’nun başkanlığını
da kazanmış oluyor. Bu dönem
de yapılan oylamada en fazla oy
alan Prof. Dr. Necmettin Sökücü
aynı zamanda Onur Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

Dr. Oya Öztan Peker’e Hayırlı Olsun Ziyareti
olmalarına rağmen yoğun ilgi
görmekten sevindiğini belirtti. İstanbul Gaziantepliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Oya Öztan Peker; tomografi, Cad/Cam ve
lazerler gibi en modern cihazlar
ve konusunda uzman hekimlerle
hizmet veren Rotadent’in ülkemizin en önemli ağız ve diş sağlığı
poliklinikleri arasında olmayı hedeflediklerini de belirtti.

stanbul Gaziantepliler Derneği
Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Oya
Öztan Peker’in Ataşehir’de açmış
olduğu Rotadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni ziyaret ettiler. Ataşehir’de hastaneler bölgesinde müstakil
bir binada yer alan polikliniğin çocuk
ve yetişkin her yaştan hastaya tam donanımlı olarak hizmet vereceğini söyleyen Peker, polikliniği yeni açımış
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TÜSİAD Heyetinden Fatma Şahin’e Ziyaret
Şahin: Ülkemizdeki Suriyelileri kalkınmanın parçası yapmalıyız

u ayın yönetim kurulu
toplantısını Gaziantep’te
gerçekleştiren Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (TÜSİAD) heyeti, kentteki temasları kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında
ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, yönetim kurulunu
zaman zaman İstanbul dışında
topladıklarını ve bu ayki toplantıyı da Türk sanayisinin önemli
merkezlerinden
Gaziantep’te
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Şahin de ziyarette, Suriyeli
sığınmacılarla ilgili çalışmalara
TÜSİAD’ın da katkıda bulunmasını istedi.
Gaziantep’te 350 bin kayıtlı
Suriyeli sığınmacı bulunduğunu
belirten Şahin, şöyle konuştu:
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“Bu konuda orta ve uzun vadeli yeni bir yönetim anlayışı belirlememiz gerek. Ülkemizdeki
Suriyelileri kalkınmanın parçası
yapmak, sistemin içine almak
için çaba gösteriyoruz. Aralarında kendilerini çok iyi yetiştirenler, çok iyi Arapça ve İngilizce
konuşanlar var. Bunlarla yeni bir
kalkınma modeli oluşturmamız
gerekiyor. TÜSİAD olarak sizin

de ana gündeminize bu konuyu
alıp, birlikte koordinasyonu nasıl sağlarız diye bakmamız gerekiyor.”
Bölgedeki iş dünyası temsilcileriyle de bir araya geleceklerini,
sanayideki sıkıntıları dinleyerek
görüş alışverişinde bulunacaklarını bildiren Symes, TÜSİAD
Gençlik Platformu’nda da gençlerle buluşacaklarını kaydetti.

ALLEBEN DERGİSİ
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UNESCO Tarafindan Koruma Altına Alınan
Gaziantep Mutfağı, Altyapısını Güçlendirmek
İçin İşe Eğitimle Başladı
Kısa bir süre önce UNESCO tarafından “Dünya Yaratıcı Şehirler
Ağı”na gastronomi kategorisinde dahil edilen Gaziantep, mutfak
altyapısını güçlendirmek için eğitimlere başladı.

u doğrultuda Gaziantep
Gastronomi ve Turizm
Derneği
(GASTURDER) ile ikili protokol
yapan Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi’nin
çalışmalarıyla,
öncelikli olarak sektörde hizmet
veren personele yönelik düzenlenen ‘Sürdürülebilir Profesyonel Gastronomi Eğitimleri’ başladı.
Eğitim öncesinde MUSEM’de
ünlü aşçılar tarafından hazırlanan yemek sunumlarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha sonra
20

GASTURDER ekibiyle birlikte
açıklamalar yaptı. İstanbul’dan
gelen ünlü şeflerin de katkıları
ve vizyonuyla Gaziantep mutfağını daha da ileriye taşımak için
eğitim çalışmalarının devam
edeceğini belirten Şahin, “Şehrimizde gıda sektöründe hizmet
veren otel, lokanta gibi alanlardaki yemek aşçıları ve şefler buraya gelerek milli aşçılarımızdan
teorik bilgiler öğreniyorlar. Bu
işin özünü öğrenmek gerekiyor.
Az önce ben sağlıklı beslenme
ve hijyen konulu bir eğitime katıldım” diye konuştu.

GASTURDER Yönetim Kurulu Başkanı Songül Toprak Alisinanoğlu ise kısa bir süre önce
kurulan derneğin Gaziantep yemek kültürüne ve gastronomisine destek vereceğini söyledi.
Alisinanoğlu, GASTURDER ile
Büyükşehir Belediyesi arasında
yapılan ikili protokolle ‘Sürdürülebilir Profesyonel Gastronomi Eğitimi Sertifika Programı’
çerçevesinde düzenlenen bu ilk
eğitimin Gaziantep’teki yiyecek-içecek çalışanlarına yönelik
olduğunu belirtti.
Bu eğitimin amacının ürün,

ALLEBEN DERGİSİ
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hijyen ve iş güvenliği anlamında kaliteyi yükseltmek,
sektörü dünya standartlarına
ulaştırabilmek olduğunu vurgulayan Alisinanoğlu, program dahilinde verilecek olan
eğitimlerle Gaziantep’teki yiyecek-içecek işletmelerini her
anlamda güçlendirmenin hedeflendiğini kaydetti.
Eğitim Programının mutfağında İstanbul’dan ünlü şefler
Rafet İnce, Murat Bozok ve
Mardin’den eğitime katılan
servis personeline hijyen eğitimi verdi.
Şef Murat Bozok, kendi tecrübe alanı olan Fransız mutfa-

ğını anlattı. Dünyada en çok
bilinen mutfakların başında
gelen Fransız mutfağının yükseliş hikâyesini ve yöntemlerini anlatarak, Gaziantep mutfağının dünyaya tanıtımı için
yol gösterici örneklemelerde
bulundu. Şef Rafet İnce ise, tabak sunumlarının inceliklerini
paylaştı. Tablo gibi tabaklar ile
Gaziantep mutfağının önde
gelen şeflerine farklı bir ufuk
açtı.
Eğitim programına Mardin’den katılan Süleyman Engin ise çölyak hastalarına yönelik Gaziantep mutfağından
glütensiz örneklemeler yaptı.

TÜİK Verilerine Göre Gaziantep’in
Toplam Nüfusu 1 Milyon 931 Bin 836
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Gaziantep’in
en kalabalık ilçesi Şahinbey ikincisi ise Şehitkamil ilçesi oldu.
Her iki ilçenin nüfusu da 50’den çok ilin nüfusundan yüksek.

ÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre,
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları itibarıyla
Gaziantep’in toplam nüfusunun 1
milyon 931 bin 836 olduğunu be-

lirtti. Gaziantep ilinin en
büyük ilçesi 870 bin 493
olan nüfusuyla Şahinbey
oldu. İkinci büyük ilçe ise
726 bin 831 olan nüfusuyla Şehitkamil. Gaziantep il
nüfusunun yüzde 82.7’sini
Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri oluşturdu. Üçüncü büyük ilçe ise 137 bin 878 olan
nüfusu ile Nizip oldu. TÜİK
Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
Şahinbey’in 2015 yılı nüfusunun
57 ilin, Şehitkamil’in nüfusunun
ise 51 ilin nüfusundan daha büyük
olduğuna vurgu yapıldı. Şehitkamil
toplam nüfusunun 369 bin 244’ünü

erkek ve 357 bin 587’sini kadın nüfus oluşturdu. Erkek nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 50.8
olurken kadın nüfusun payı ise
yüzde 49.2 oldu. Türkiye’nin ilçe
nüfuslarıyla karşılaştırıldığında en
büyük nüfusa sahip ilk sekiz ilçe
ise sırasıyla şöyle: Çankaya (Ankara), Keçiören (Ankara), Şahinbey
(Gaziantep), Osmangazi (Bursa),
Seyhan (Adana), Küçükçekmece
(İstanbul), Bağcılar (İstanbul) ve
Esenyurt (İstanbul) oldu. Şehitkamil bu sıralamada 9. sırada yer
aldı. Ondan sonraki en büyük nüfusa sahip ilk iki ilçe İstanbul Ümraniye ve Pendik oldu.
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Gaziantepliler Sabah Kahvaltısında Buluştu
Gelişen teknolojinin sağladığı çeşitliliğe karşın teknolojik olarak
oldukça geri olmasına karşın nostaljik radyolar özellikle de
meraklılarından yoğun ilgi görüyor.
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Teknolojiye Direnen Nostaljik
Radyolara Yoğun İlgi

Gelişen teknolojinin sağladığı çeşitliliğe karşın teknolojik olarak
oldukça geri olmasına karşın nostaljik radyolar özellikle de
meraklılarından yoğun ilgi görüyor.
aziantep’te tarihi Büdeyri Hanı’nda satılan nostaljik radyolar, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Gelişen teknolojiye direnen 60-70 yıllık nostaljik radyolar, antika
olması nedeniyle 600 TL ile 1600 TL arasında bir
fiyatla alıcı buluyor. Antika işleriyle ilgilenen Yunus Kalkan, radyoların günümüzde teknolojiye
yenik düşmediğini aynı zamanda kendi dönemlerine göre daha fazla maddi değer kazandığını
ifade etti.
Yunus Kalkan, “Vatandaşlar illa radyo dinlemek
için değil, evlerinin bir köşesinde antika niyetine
koymak amacıyla aldıkları için, radyoların satışı
iyi gidiyor” dedi.
‘Radyonun zevki bir başkadır’
65 ila 70 yıllık radyoları olduğunu söyleyerek,
ellerinden geldiğince nostaljiyi yaşatmaya çalıştıklarını belirten Kalkan, bu konudaki değerlendirmelerini şöyle özetliyor: “Burada 60-70 yıllık
radyolarımız var. 65 yıllık olan radyolarımızdan
elimizde olan şu an üç tane var. Bunların fiyatı

650 TL’dir. İçerde bir parça var o da 57 yaşında.
Onun fiyatı da bin lira civarında. Çok değerli bir
parçadır. Radyoları satın almak isteyen oluyor.
Genellikle çok satış yapıyoruz. Vatandaşlar bunları antika olarak alıyor, zaten meraklısı çok. Mesela, çok eski bir plakçalarımız vardı. Fiyatı hiç düşürmeden satın aldılar. Radyonun ayrı bir zevki
vardır. Hani cep telefonlarından da radyo vardır
ama bence cep telefonlarında radyo olmamalıydı.
Çünkü radyonun tadı, zevki bir başkadır.”

Hemşeriler Özlem Giderdi

4. Gaziantepliler Ankara Sivil Toplum Platformu, İstanbul’daki Gaziantepliler
sabah kahvaltısında Köşkeroğlu ÇARGÂH ta buluştular.
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Bizim Pencereden Bir Bakış

abah ayrılırken evin avlusundan usul adımlarla, kaparken
bahçenin kapısını derin bir
nefes çekerek içinize, ayaklarınızın
tabanına vurur ya kimi zaman yolun stabilize oluşundan çakıl taşları,
her adımda biraz daha artan özlem
ve kalpten bağlı olduğunuz diyardan uzaklaştıkça döşünüzde artan
sızı, işte o gurbet kuşudur. Çırpınır
durur göğüs kafesinde.
Önce eviniz geride kalır, sonra
bahçe, bahçenin kapısı derken kapının baktığı sokak, sokağı dönerken
kesişen cadde ve kuytuluk, yolun
kenarındaki çınar ağaçları, sokak
duvarlarında destanlaşan aşklar,
mahalleniz geride kalır bir de bakmışsınız. Sonra binalardan uzaklaşırsınız hızla. Kimi zaman demiryolu ile kesişirsiniz. Sonra tarlarda
çalışan traktörleri görür derin derin
nefes alırsınız biraz sonra alamayacakmış da kokusunu ciğerinizin
derinliklerine saklar gibi. Ve her
ilerleyen saniye sizi uzaklaştırdıkça
ayağınızın altında ezilen o sokaktaki çakıl taşından garip bir ruh haline bürünürsünüz birdenbire. Ve
karşınızda bir tabela çıkar. Rakım,
nüfus ve şehir bilgilerini içerir ya o
tabela.. işte o an. İşte o zaman artık o arkınızda bıraktıklarınızı size
hatırlatacak bir tanıdık yüz, bir tanıdık ses, tarif etseniz mahallenizi
bakırcının evinin önündeki incir
ağacını soracak kadar sokağınızı bilen hemşerinizi arasınız.
İşte, biraz önce tarif edilen özlemleri, tarif edemediğimiz hasret duy24

gularını dindirmenin en güzel yolu
yanınızda hemşerinizin olmasıdır.
Özellikle günümüz metropolleri
için çok önemlidir hemşeri dayanışması. Zira yanınızda hemşerileriniz
varsa; sokağınızdan, mahallenize,
ilçenize, kentinize dair yaşadığınız
her ne varsa kültürünüz, töreleriniz
birliktelik ve dayanışma adına o da
sizle beraber gelmiş olur yaşadığınız yeni diyara. Ve paylaştıkça çoğalan mutluluk ve güçlenen aidiyet
duygusuna sahip olursunuz. Hemşeri dernekleri bu anlayışın kuvvetlendirildiği, büyütülüp yaşatıldığı
yerler ve kurumlar olur.
İstanbul İslahiyeliler Derneği,
tamda bu anlattıklarımızın gerçekleştiği, hemşerilerimizle vücuda
geldiği yerdir. Derneğimizle ilgili
kısa bilgi verme gerekliliği duyuyorum. Zira dernekçilik anlayışını
kısa bir süreye bağımlı tutmayan
ve uzun soluklu bir maraton olarak
gören ve bitiş çizgisini kabul etmeyen, gerçekleşen her hedefi yeni bir
başlangıç çizgisi kabul eden bir anlayışın temsilcisidir İstanbul İslahiyeliler Derneği.
Yaşayan bir dernek anlayışı ile
kültürü, sanatı, örf ve âdetleri
memleketin değil gittiğimiz her
yerde kendimizin bir mütemmim
cüzü kabul eden anlayışla hareket
ediyoruz.
Derneğimiz İslahiye Kültür ve
Dayanışma Derneği ismi ile 1993
yılında 143 kurucu üye ile kurulmuş olması ve halen faaliyetlerine
özveri ile devam ediyor olmasını
bunun için önemsiyoruz. En belirgin faaliyetleri arasında bugün
için geleneksel hale gelen ve her yıl
düzenlenen dernek organizasyonlarımızdan “pikniğimiz” ilk olarak
19.06.1994 tarihinde ve “İslahiyeliler Gecemiz” ise ilk defa 12.11.1994
tarihinde yapılmıştır.

Yine yaz tatilleri haricinde hemşerilerimizle ayda bir gün olmak
üzere gelenekselleştirdiğimiz kahvaltılarımız bulunmakta ve ailece
hemşerilerimizle toplantılar gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanı sıra
hemşerilerimizle geleneksel hale
getirmeye çalıştığımız aylık geceler
yapmaya çalışmakta ve bunda da
başarı göstermekteyiz.
Derneğimiz her yıl bu organizasyonları muntazam olarak gerçekleştirmekte ve 02.01.1995 yılında
başlamış olduğu burs ve diğer faaliyetlerine kesintisiz olarak devam
etmektedir. Derneğimiz 12.06.2005
Gaziantep Dernekleri Federasyonu’na üyelik kararı almak üzere olağanüstü genel kurula gitmiştir. Bu
olağanüstü genel kurul sonrasında
dernek ismimiz mevcut halini ( İSTANBUL İSLAHİYELİLER DERNEĞİ) almıştır.
En son 2016 yılının şubat ayında gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzla yeni yönetimiz oluşmuş
ve birbirinden değerli arkadaşlarımızla birlikte faaliyetlerimize hız
kesmeden devam etmeye başlamış
bulunmaktayız. Dernek olarak yeni
bir çalışmaya başlamış daha doğrusu üzerinde çalıştığımız derneğin
faaliyetlerini yürütecek bir merkezin alınmasına yönelik çalışma hız
kazandırılarak reel hale getirilmiş
ve gerçekleşen atılımlar göstermiştir. Öncelikle bu hedefi derneğimizin diğer faaliyetlerini aksatmadan
ve asla yarıda bırakmadan gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
Yeri gelmişken bu yazı ile bir
davette de bulunmak istiyorum.
Derneğimizin geleneksel hale gelen
pikniği bu yıl İstanbul Çatalca Kabakça köyünde 22 Mayıs’ta gerçekleşecektir. Bütün Gaziantepli hemşerilerimizi pikniğimize bekleriz.
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Dünyada Sayılı, Türkiye’de “İlk” Cam Müzesi
Türkiye’nin ilk cam müzesinde bulunan 3 bin yıllık cam eserle
ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

ürkiye’nin ilk cam müzesinde bulunan 3 bin yıllık
cam eserler, ziyaretçiler
tarafından büyük ilgi görüyor.
Cam eserler müzesinde Bizans ve
Roma dönemlerine ait yaklaşık 6
bin parça eser sergileniyor.
Gaziantep’te bir vatandaş tarafından kurulan Arkeolojik Medusa Cam Eserler Müzesi’nde,
kadınların 2. ve 3. yüzyıllarda
kullandığı cam takıların yanı sıra,
yine o dönemlerde kullanılan sıvı
içeceklerin konulduğu cam eserler, cam koku şişeleri, cam sürahiler, cam amforalar, cam bardaklar
vb. yaklaşık 6 bin eser sergileniyor.
Gaziantep Kalesi yakınlarında
2008’de kurulan Arkeolojik Medusa Cam Eserler Müzesi, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Müzeye yerli ve yabancı çok

sayıda turistin geldiğini dile getiren Arkeolojik Medusa Cam Müzesi Sorumlusu İbrahim Halil Algın, “Burada 2. ve 3. yüzyıllara ait
takıların, kolyelerin bulunması, o
dönemdeki kadınların da takı işlerine çok meraklı olduğunu gösteriyor. Müzemiz, dünyada sayılı,
Türkiye’de ise ilk ve tek müzedir”
dedi.
‘Türkiye’nin ilk cam müzesi’
Yaklaşık 7-8 yıldan bu yana cam
eserler müzesinde sorumlu olduğunu söyleyen Algın müzeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Müzemiz, Türkiye’nin ilk ve tek
cam eserler müzesidir. Yaklaşık 6
bine yakın eserimiz bulunuyor.
Bunların yüzde 70’i cam eserlerden oluşuyor. Genelde Bizans Dönemi ve Roma Dönemi’ne ait cam
eserlerimiz bulunmaktadır. Çok

ilgi çekici cam eserlerimiz var.
Müzemiz Türkiye’de sayılı ve dünyada tek olmasıyla birçok özelliği
kapsıyor. Özel bir koleksiyoner
tarafından biriktirilmiş eserlerdir. Roma ve Bizans dönemlerine ait çok çeşitli cam eserlerimiz
var. Genellikle, milattan sonra 2.
ve 3. yüzyıllara ait eserler bulunuyor. Süt çekmek için kullanılan
süt pompası var. Bu süt pompası
2 bin yıl önce sürekli kullanılmıştır.”
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Gaziantep Mutfağı Kaşıbeyaz Buluşması’nda Ele Alındı
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), tarafından gastronomi
dalında “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilen Gaziantep mutfağının
tanıtılmasına yönelik gelecekte yapılacak çalışmalar, İstanbul Kaşıbeyaz
Restaurant’ta yapılan geniş katılımlı bir toplantıda ele alındı.

oplantıya Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Abdulkadir Yüksel,
Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan,
Akif Ekici, Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ya-

Teşekkür Gecesi
ıllarca sorun olan Gaziantep
sanayisine ait atık su sorununu çözen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
onuruna Gaziantep Adaklı Köyü
Derneği’nden İstanbu’ da teşekkür
gecesi üzenlendi. Geceye İstanbul
Gaziantepliler Derneği Ali Uçar ve
diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Gaziantepli işadamları
katıldılar.
26

vuz Coşkun, Gaziantep Sanayi
Odası Başkanı Adil Konukoğlu,
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartık ve Gaziantepli
gazeteci Mehmet Barlas, yazar
Ahmet Ümit ve Gaziantepli restaurant işletmelerimizin temsilcileri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda Gaziantep mutfağının gelecekteki
yeriyle ilgili yapılacak çalışmalar ele alındı.
Toplantı, katılımcıların görüşlerini dile getirmesi ve hatıra
fotoğrafının çekilmesiyle sona
erdi.
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Çırağan’da Muhteşem Şölen
UNESCO tarafından “Dünya Yaratıcı Şehirler Ağı”na gastronomi
kategorisinde dahil edilen Gaziantep’in başarısı, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı muhteşem
bir törenle tüm ülkeyle paylaşıldı.
NESCO tarafından 33 ülkeden 47 şehrin içinde yer aldığı “Dünya Yaratıcı
Şehirler Ağı”na gastronomi kategorisinde dahil edilen Gaziantep’in başarısını kutlamak için, 21 Şubat 2016’da İstanbul
Çırağan Kempinski Oteli’nde düzenlenen geceye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi
Emine Erdoğan, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya,
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile UNESCO temsilcisi Timothy Curtis’in yanı
sıra Claudia Roden, Faye Levy, Charles Perry, gibi
gastronomi alanında uluslararası üne sahip gazeteci ve araştırmacılar, UNESCO Yaratıcı Şehirler
Ağı’nda yer alan diğer kentlerin temsilcileri, yerli
ve yabancı şefler, akademisyenler, Bülent Ersoy,
28
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İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit,
Gülben Ergen, Murat Dalkılıç,
Engin Altan Düzyatan, Bülent
Serttaş gibi sanatçılar, kanaat önderleri ve gastronomi alanındaki STK temsilcilerinden oluşan
yaklaşık 600 kişilik davetli grubu
katıldı.
CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN: GAZİANTEP’İN
BAŞARISINI DİĞER
ŞEHİRLERDEN DE
BEKLİYORUM
Kutlama yemeğine eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan “Bugün
burada ülkemiz için gerçekten
önemli, gurur verici bir gelişmeyi
kutlamak üzere bir aradayız. Öncelikle Gaziantep’i ve Gaziantepli
kardeşlerimizi aldıkları unvandan
dolayı tebrik ediyorum. UNESCO’nun Gaziantep’i seçmesinden
memnuniyet duyuyorum” diye
başladığı konuşmasını özetle şöyle sürdürdü:
“Gaziantep bu başarıyı çok fazla
hak ederek aldı. Bir şehir düşünün ki kendine has 500 yemeği
olsun. Bu rakam, dünyada şehirlerle değil ülkelerle boy ölçüşecek
bir rakamdır. Gaziantep’te yemeklerin çeşidinin yanı sıra yapılışı da
kendine özel. Örneğin yuvarlama,
salça gibi bir sürü yemek ve malzemeyi, kadınlar bir araya gelerek
yapıyor. Yani Gaziantep’te yemek
yapmak aynı zamanda birliği beraberliği de geliştiren bir konu.
Gaziantep mutfak kültürü, şehrin
zenginliğinin sadece bir kısmıdır.
Gaziantep, kadim dönemlerden
beri bölgede kurulmuş tüm medeniyetlerin ve devletlerin birikimlerinin getirdiği zenginlik
üzerinde oturuyor.
Gaziantep’te, nesilden nesle aktarılan bu yemekleri yaşattıkları
için, güzel yemek yapan ev kadın-

larına şükranlarımı sunuyorum.
Bu unvanı almak için çalışan, çabalayan bütün kurumlarımızı ve
sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.
Gaziantep mutfağı bizim ülkemizin çok önemli bir unsurudur
ama tek zenginliği de değildir.
Erzurum’u ile, Kars’ı ile, Iğdır’ı
ile, Ardahan’ı ile Van’ı ile Doğu
Anadolu Bölgemizin mutfağı çok
daha farklı bir zenginliğe sahip-

mutfakların hiç birisi birbirinin
benzeri, kopyası da değildir.
Televizyonlarda bir sürü yarışma programları var. Bunların
bir kısmı faydalı olabilir ama bir
kısmının anlamsız olduğunu görüyoruz. Bunların yerine Gaziantep başta olmak üzere geleneksel
mutfağımızı öğreten yemek programları yapılsa inanıyorum ki çok
daha ilgi çeker ve faydalı olur.”
UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler

tir. Karadeniz’e çıktığımızda bu
defa karşımıza daha farklı çok
daha özgün bir başka gastronomi manzarası çıkar. Marmara’ya,
Akdeniz’e, Ege’ye, İç Anadolu’ya,
neresine giderseniz gidin aynı
durumla karşılaşırsınız. Bu ülke
başka bir ülkedir. Buralarda ne
ararsanız bulursunuz. Üstelik bu

Ağı’nda gastronomi dışında el
sanatları, sinema, edebiyat, müzik gibi diğer kategorilerin de
olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gaziantep’in
gastronominin yanı sıra örneğin
el sanatları, müzik gibi diğer başlıklarda da başarılı olduğuna inanıyorum.
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Gaziantep, gastronomi alanında
aldığı bu unvanla rüştünü ispat
etti. Ben diğer şehirlerimizden
de benzer başarıları beklediğimi
özellikle belirtmek isterim” diye
konuştu.
‘UNESCO’nun bu hakkı Gaziantep’e teslim etmiş olmasından
memnuniyet duyuyorum’
UNESCO’yu tebrik eden Erdoğan, “UNESCO’nun bu hakkı Gaziantep’e teslim etmiş olmasından
ayrıca memnuniyet duyuyorum.
Çünkü bu hakkı teslim ettiler. Diğer yandan mutfak kültürü Gaziantep’in sahip olduğu muazzam
medeniyet birikiminin sadece bir
yönüdür, sadece bir kısmıdır. Gaziantep kadim dönemlerden beri
bölgede kurulmuş tüm medeniyetlerin tüm kültürlerin, tüm devletlerin birikimlerinin zenginliğin
üzerinde oturuyor.
Avrupa’dan Orta Asya’ya, Orta
Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar
bölgede varlık göstermiş her me30

deniyetin mirasına sahip çıkan,
yaşatan Gaziantep, bugün de aynı
geniş yürekliliği gösteriyor. Gaziantep sahip çıktığı bağrına bastığı
350 bin Suriyeliyi göçmenin hiçbir kötü görüntüye, hiçbir mağduriyete, hiçbir istismara mahal
vermeden şehir içinde hayatlarını
sürdürmesini sağlıyor. Ben Gaziantep’in bu ensar bilinciyle yani
yardım edenler, kucaklayanlar
bilinci ile sahip çıkmalarına şah-

sım ve milletim adına teşekkür
ediyorum. Avrupa’nın, dünyanın
o dev görünen ülkeleri bir kişiyi,
5 bin kişiyi 10 bin kişiyi ülkelerine
kabul edemezken benim Gaziantep’in 350 bini aşkın kişiyi alması her türlü takdirin üzerindedir.
Gaziantep’imizi ve STK’larımızı
temsilcilerini ve Gazianteplileri
ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.
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‘GAZİANTEP SOFRASI BİR
SANAT ESERİDİR’
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya
ve Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin, protokol yemeğinde yaptıkları konuşmalarda
Gaziantep’in gastronomi dalında
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilmeye hak kazanmasının
önemini ve ilerleyen aşamalarda
hayata geçirilecek faaliyetleri anlattılar.
Vali Yerlikaya da geleneksel
mutfak kültürünü koruyup yaşatmanın herkesin görevi olduğunu
belirttiği konuşmasında: “Gaziantep, gastronomi dalında Yaratıcı
Şehirler Ağı’na dahil edilen 18
şehirden biri oldu. Dünyada turistik seyahat yapan insan sayısı
1 milyar kişiyi aşmış bulunuyor.
Araştırmalar turistlerin seyahat
planlarında yeme içmenin yüzde
88 oranında belirleyici olduğunu
gösteriyor. Turist tercihleri dikkate alındığında, kazandığımız bu
unvanla yarıştığımız dünya şehirleri arasında artık bir adım öndeyiz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Halep’e bağlı bir sancak
olan Gaziantep’in mutfağı aynı
zamanda Halep’in de mutfağıdır.
Gaziantep, Haleplilerin de sofrasıdır. Türklerin, Türkmenlerin,
Arapların, Kürtlerin, Ezidilerin,
Müslümanların, Hıristiyanların,
Yahudilerin sofrasıdır. Gaziantep
sofrası, sadece bir şehir değil, bir
insanlık sofrasıdır. Bizde sofra,
paylaşmanın olduğu kadar, barışın kaynağı ve sonucudur. Bizim
sofralarımız, iki kişinin doyduğuyla üçüncü de doyar anlayışıyla
kurulur. Sofralarımızın bereketi
paylaştıkça artar. Her biri büyük
bir irfanın eseri olan yemeklerimizi sanat eseri olarak görüyoruz.
Hiçbir sanatçı, eserini kendisi için

yapmaz. Çünkü bir başkasıyla
paylaşılmayan sanat eserinin anlamı olmaz. Bu eserleri ne kadar
çok kişi ile paylaşırsak, eserlerimiz o kadar anlam kazanacak.
Dünya Gastronomi Kenti olmayı,
sadece yemek sanatımızı değil, irfanımızın ürettiği yaşam sanatını
da dünya ile paylaşmak için bir
fırsat olarak görüyoruz” dedi.
‘DÜNYANIN LEZZET
BAŞKENTİ OLMAYI
AMAÇLIYORUZ’
Belediye Başkanı Fatma Şahin
ise Gaziantep mutfağının özelliklerini ve bu başarıyı elde edebilmek için harcadıkları çabaları
dile getirerek özetle, “Gaziantep
mutfağı, Türk ve dünya mutfakla-

rı arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Nineden toruna bir miras
niteliğinde öğretilen yemeklerin
ve tatlıların yapımında kullanılan malzemelerin seçimindeki
titizlik, hazırlama ve pişirmede
gösterilen beceri, yemeklerin yapımında kullanılan ve yemeklere
değişik bir lezzet veren baharatlar,
salçalar, soslar ve karışımlar, Gaziantep yemekleri ve tatlılarının
şöhrete kavuşarak aranılan bir
damak tadı olmasına neden olmuştur. Eşsiz lezzetlerden oluşan
bu zengin mutfakta yaklaşık 500
çeşit yemek türü yer almaktadır.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,
lezzeti ile damaklarda unutulmaz
tatlar, belleklerde güzel hatıralar
bırakan bu kültür mirasını hak
ettiği şekilde dünyaya tanıtmak
ve gelecek nesillere aktarmak
için gastronomi alanında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na
başvuruda bulunmuştur. Yoğun
lobi ve tanıtım çalışmaları sonucunda Gaziantep, gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler
Ağı üyeliğine, 11 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hak kazanmış oldu.
Bu alanda Türkiye’nin öncü şehri
sıfatını da ayrıca elde etti. “Dünya Gastronomi Kenti” olarak tescillenen Gaziantep, kazandığı bu
yeni kimlik ve unvan ile gastronomi turizminin de yükselen yıldızı
olacaktır” diye konuştu.
UNESCO temsilcisi Timothy
Curtis de bu yıl 33 ülkeden 47
şehrin UNESCO Yaratıcı Şehirler
Ağı’nın yeni üyeleri olarak belirlendiğini ve onlardan birinin de
Gaziantep olduğunu belirterek
“UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı,
ruhu olan bir yapıdır. Bu yıl Gaziantep de kültürü ve tarihinin
yansıdığı mutfağıyla gastronomi
listesine girmiştir. Gaziantep’in
bu başarısını kutluyorum” dedi.
31
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GAZİANTEP HAK ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş da Türkiye’nin her bölgesinin farklı özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak,
“Gaziantep’in hak ettiği unvanı aldığını düşünüyorum. Gerçekten Türkiye bir kıta özel-
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liği gösteriyor. Her kentimiz
bir ülke gibi özelliklere sahip. Burada da mutfağımız
önemli bir yer tutmaktadır.
Gaziantep mutfağı da müthiş bir mutfak. 500 civarında yiyecekten bahsedildi.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Gaziantep mutfağının en
seçkin örneklerinin İstanbul’daki Gaziantepli şefler
tarafından hazırlandığı ve
Çırağan Oteli mutfak ekibinin özel sunumlarıyla
servis edildiği akşam yeme-

ğine, Gaziantep’i Geliştirme
Vakfı GAGEV adına Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya
ve Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma
Şahin ev sahipliği yaptı.
Protokol yemeğinde davetlilerin beğenisine sunulan
ve Gaziantep gastronomi
kültürünün en değerli öğelerini barındıran yöresel yemekler arasında Arap köfte,
kabaklama, ekşili taraklık,
incikli firik pilavı, baklava
ve zerdeli sütlaç gibi lezzetler yer aldı.
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Başarı Paylaşıldı
Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü’nün (UNESCO) “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilmeye hak
kazanan Gaziantep’in başarısı, İstanbul Çırağan Kempinski Palace
İstanbul’da Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla yerel, ulusal ve uluslararası
basın mensuplarıyla paylaşıldı.
aziantep mutfağına özgü
tatlar eşliğinde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında Vali Yerlikaya
ve Başkan Şahin, Gaziantep’in
gastronomi alanında 18 dünya

şehrinden biri seçilerek Türkiye’nin öncü kenti olmasının hikâyesini ve bundan sonra yapılacakları anlatarak, soruları cevapladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, basın toplantısında, Gaziantep’in “Dünya Yaratıcı Şehirler
Ağı”na gastronomi kategorisinde
dahil edilmesinin aslında bu toprakların, medeniyetin yarattığı
zenginliğin ödüllendirilmesi anlamına geldiğini söyledi.
Bu unvanın kendileri için çok
büyük önem taşıdığını vurgulayan Şahin, konuşmasında “Bu ağa
dahil edilmek için çok büyük çaba
34

sarf ettik. Ama biliyoruz ki yolun
daha başındayız ve dünyanın lezzet başkenti olma yolunda daha
çok çalışacağız. Bu yolculukta
yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu ödül
akşamdan sabaha yapılmış bir çalışmanın karşılığı olarak alınmadı. İnsanlık tarihi kadar eski bir
geçmişimiz, çok büyük ve zengin
bir kültürel mirasımız var. Bu da
bize büyük bir hazine veriyor. Bu
hazinede Akdeniz ve Mezopotamya’nın güneşle birleşerek ortaya çıkardığı zenginlik, İpek Yolu
üzerindeki kentin tarihi var. İşte
bunların sonunda gastronomi ile
en güzel tacımızı aldık” şeklinde
ifadelere yer verdi.
Şahin: Anadolu Kadınının
Gücünü, Zekâsını Girişime
Dönüştüreceğiz
Yükselen değerimiz olan arkeoloji ile gastronomiyi bir araya

getirmenin hak etiğimiz noktaya
gelmek için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Şahin, Gaziantep’in UNESCO’nun Yaratıcı
Şehirler Ağı’na girmesinin ayrıca
bazı sorumlulukları da beraberinde getirdiğini belirtti.
Söz konusu sorumlulukların
üzerinde çalışmaya başladıklarını
anlatan Şahin, açıklamasını şöyle
sürdürdü:
“Daha küçük mutfakları büyüteceğiz, kadın istihdamını artıracağız. Anadolu kadınının gücünü,
zekâsını girişime dönüştüreceğiz.
Engelli kardeşlerimiz için engelsiz mutfaklar yapacağız. İnovasyon, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık
vereceğiz; çalıştaylar, yarışmalar,
festivaller düzenleyeceğiz. Bütün
bunlarla sorumluluklarımızın çok
olduğunun farkındayız. Ama büyük bir fırsat olduğunun da bilincindeyiz. Hem UNESCO hem de
Avrupa Birliği çalışmalarımız sa-
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yesinde oluşan network bize çok
şey kazandıracak. Bir yıllık planımızı yaptık. Bu sorumlulukların
her birinin sınavından, alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten
inanıyoruz. Bu onuru layıkıyla
üzerimizde taşırken, başarımızda
büyük katkısı olan ve bereketini
bizden hiç esirgemeyen Anadolu
topraklarının ve Anadolu kadınlarının, analarımızın, ninelerimizin hakkını teslim ediyor, her
birinin el emeğini öpüp başımıza
koyuyoruz. Gaziantep’in zengin
mutfak kültürünün yanı sıra, barındırdığı antik kent Zeugma gibi
değerleriyle Anadolu’dan dünyaya
uzanan bir lezzet ve kültür köprüsü olmasını hedefliyoruz.”
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya
da kentin UNESCO’ya girmesinde büyük emeği olan Şahin ve ekibini tebrik ederek, başarılarının
devamını diledi.
Vali Yerlikaya: Mutfağımızın
Başarısı Dünyada Tescillendi
Gaziantep’in dünyadaki tarihi
kentler sıralamasında ilk 10’da
yer alan, arkasında 6 bin yıllık
tarih barındıran kadim bir şehir
olduğunu aktaran Yerlikaya, “Bu
topraklarda yeşeren Gaziantep
mutfağında Türklerin, Kürtlerin,
Ezidilerin, Yahudilerin, Ermenilerin emeği vardır. Sözünü ettiğimiz mutfak 500 çeşit yemek
içermektedir. Her bir yemekten
bir kere tatsanız 1.5 yılda ancak
bitirebilirsiniz. Bu kadar zengin
bir mutfağın uluslararası anlamda taçlandırılması nedeniyle çok
heyecanlıyız. Gaziantep mutfağı-

nın dünya mutfakları arasında ilk
9’a girmesine neden olan annelerimize, onlardan aldıklarını en
güzel şekilde dünyaya aksettiren
kıymetli ustalarımıza, evlerde eşlerine ‘eline sağlık’ diyen beylere,
kebap kültürünü evlerde yaşatan
Gazianteplilere şehrin valisi olarak şükranlarımı arz ediyorum”
dedi.
Gaziantep’in dünya turizminde sayısal olarak daha fazla yer
almayı hak ettiğine işaret eden
Yerlikaya, kentin yüzyıllar boyu

İpek Yolu’nda misafir ağırlayan,
elindekileri ve sofrasındakileri
paylaşan bir şehir olduğunu da
dile getirdi.
Kentte 350 bin Suriyelinin misafir edildiğini hatırlatan Yerlikaya,
“Sofralarımızı her zaman paylaştık paylaşmaya da devam edeceğiz. Bugün mutfağımızın başarısı
dünyada tescillendi. Geçen sene
dünya turizminin toplam sayısı
1 milyar 133 milyon olarak açıklandı. Araştırmalarda bir ülkeye
gitme amaçlarından en önemlilerinden birinin gastronomi yani
yeme içme kültürü olduğu ortaya
çıkmış. Sizlerin aracılığıyla Türkiye’ye özellikle Gaziantep’e gelin,
gönül sofralarımızı görün, yaşayın ve yaşamamış olanlara anlatın
diyoruz” diye konuştu.
Öte yandan loğlaz salatası, maş
piyazı, semsek ve kahke gibi geleneksel Gaziantep lezzetlerinin
özel sunumlarla basın mensuplarına ikram edildiği kahvaltının
öncesinde de katmer ve menengiç
kahvesi hazırlanarak katılımcıların beğenisine sunuldu.
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Bu Kez Sanatçılar Gaziantep’i Alkışladı

aziantep’in Dünya Yaratıcı Şehirler Ağı”nda
gastronomi kategorisine
dahil edilmesi İstanbul
Çırağan Kempinski Oteli’nde özel
davetlilerin katıldığı bir yemekte kutlandı. Kutlamaya İbrahim
Tatlıses, Bülent Ersoy, Gülben
Ergen, Cengiz Kurtoğlu, Engin
Altan Düzyatan gibi ünlü sinema
oyuncularının ve müzisyenlerin
yanı sıra, siyaset, ekonomi dünyasının önemli isimleri, bürokratlar,
STK temsilcileri, iş dünyası, ulusal ve uluslararası basın mensupları, yerli ve yabancı konuk olmak
üzere yaklaşık 600 davetli katıldı.
Bu başarı hikâyesini yorumlayan
sanat dünyasının önemli isimle-

ri, Gaziantep’in bu unvanı çoktan
hak ettiği konusunda görüş birliği
içindeydi. Gaziantep’e her gittiğinde ayrılırken gözlerinin arkada
kaldığını ifade eden ve Gazianteplileri dünyanın en güzel ve sıcak
kalpli insanları olarak tanımlayan
ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, bu
başarıyı Gaziantep için geç kalınmış bir hak olarak yorumladı.
Gaziantep mutfak kültürünü tüm
dünyanın bildiğini ifade eden
Koçyiğit, “Çünkü hepimiz biliyoruz ki dünyanın en güzel mutfağı
Türk mutfağı ve dolaysıyla Gaziantep mutfağıdır. Birçok kültürü
biriktirmiş ve bunu korumasını
da bilmiş. O geçmiş tarihten bu
yana yaşatmış. Kültürümüzün
olmazsa olmazı mutfak kültürü,
sofra kültürü. Biz büyüklerimize
sevgiyi, saygıyı, bir arada olmayı,
gücü ve güvenirliği sofrada öğreniyoruz” diye konuştu.

Tebrik ediyor ve alkışlıyorum
Sanatçı Bülent Serttaş ise Türkiye’nin haklı gururu olan bu başarıyı alkışladığını ifade ederek,
“Bu yola baş koyan kadınından
aşçısına, kebapçısından baklavacısına, belediye çalışanından valilik çalışanına herkesten Allah razı
olsun. Gaziantep’i iki cümle ile
anlatamazsınız. Gaziantep’te en
az bir hafta kalmalısınız ki yemek
kültürünü ve tatlarını öğrenebilesiniz. Tebrik ediyor ve alkışlıyorum” şeklinde konuştu.
Geceye; İbrahim Tatlıses, Bülent
Ersoy, Gülben Ergen, Cengiz Kurtoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi
ünlü sanatçılar ve sinema oyuncularının yanı sıra, siyaset, ekonomi, bürokrat, STK temsilci, iş
dünyası, ulusal ve uluslararası basın, yerli ve yabancı konuk olmak
üzere yaklaşık 600 davetli katıldı.
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Bir Ulu Çınar Devrildi
Fevzi Özçalışkan Kimdir?

950’li ve 60’lı yılların başları
Gaziantep futbolunda “Talat’lı yıllar” olarak bilinir.
Çok sayıda Antepli gibi benim de
taraftarı olduğum Şehreküstü o
yıllarda her maçı farklı skorlarla
kazanan bir takımdı. Şehreküstü’nün yenemediği ya da güçlükle yendiği tek takım Gençlik’ti.
Leblebici Eyüp (Özmesaslı), Ejder
Fakılı, Cinik Ali ve Baba Ali’den
oluşan geri dörtlüyü geçmek neredeyse ise olanaksızdı. Özellikle
bu dörtlünün ortasında oynayan
Baba Ali’yi (Özçalışkan) yıllarca
hem gıpta hem de kıskançlıkla
izledim. Bizden bir nesil önceki
büyüklerimiz her vesile ile “Sen
bir de onun ağabeyi Baba Fevzi’yi
izleyecektin” diyerek takdir ve beğenilerini dile getirmekteydiler.
Yıllar “Baba Fevzi” imajını beynimde taşıyarak geçti. Ta ki 1990
yılında tanışıncaya kadar.
1990 başlarında rahmetli Hasan
Süzer yönetiminin görev süresi
tamamlanmak üzereydi. Gaziantep Kültür Derneği’nin başkan
adayını belirlemek amacı ile kalabalıkça bir arkadaş grubuyla toplantı yaptık. Fevzi Bey’i ilk defa o
toplantıda tanıdım. İnsanda saygı uyandıran heybetli yapısının
yanında sakin, olumlu ve yapıcı konuşmaları beni daha o gün
kendisine bağladı. Toplantıya katılanların tümü Baba’nın başkan
adaylığı için fikir birliği içindeydi. Tüm ısrarlara karşın, o dönem
müdürlüğünü yaptığı önemli bir

1929 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk,
orta ve lise öğretimini Gaziantep’te tamamladı. Gaziantep Lisesi’nden 19491950 yıllarında, Kara Harp Okulu’ndan
da 1950 yılında mezun oldu. Silahlı
Kuvvetlerin çeşitli kademelerinde kıta
ve karargâh görevlerinde bulunduktan
sonra kendi isteğiyle 1976 yılında emekli oldu. Bu dönemden sonra çeşitli özel
kuruluşlarda çalışma hayatına devam eti
. Uzun yıllar Gaziantep Kültür ve Eğitim Derneği’nde yönetim kurulu üyelikleri yaptıktan sonra 1995-1997 yılları arasında da derneğin başkanlığını yaptı. Bir erkek ve bir kız çocuğu olan Fevzi
Özçalışkan11.06.2014 tarihinde vefat etti.
kuruluştaki işlerinin yoğunluğu
nedeniyle görev alamayacağını
belirtti, ancak sonraki dönemler
için hizmet sözü verdi. Bu kez
başkanlık teklifi bana yapıldı.
Ben de hem bir süre yurtdışında
bulunacağım hem de muayenehane açmak üzere olacağım için
bu öneriye sıcak bakmadım. Toplantı herhangi bir karar alınmadan dağıldı.
Yurtdışından dönüşümde bir
sürprizle karşılaştım. Yokluğumda dernek başkanlığına seçilmiştim. Beni asıl mutlu eden ise
yönetime sonradan çok büyük
hizmetlerini göreceğimiz Fevzi
Özçalışkan, İnal Aydınoğlu’nun
da girmiş olmasıydı. Biz bu yönetim döneminde derneğe bir merkez kazandırdık. Öğrenci bursu
işlevine etkinlik getirdik. Şimdiki
dernek merkezimizin satın alınması sorununu çözdük. Bu ve
diğer etkinlikleri özellikle Fevzi
ve İnal beylerle birlikte yerine
getirirken tanıdığımız her hem-

şerimizin kapısını çaldık. Sonraki
dönemlerde başkanlığımızı yapacak olan Ali Uçar, Necati Göksu,
Reşit Göğüş gibi kıymetler derneğimize yine bu dönemde kazandırıldı.
Fevzi Bey’le böylece başlayan
dostluğumuzu rahmetlinin yakın
tarihteki ölümüne kadar sürdürdük. Fevzi Bey benden sonra da
ısrarları kırmayarak 2 dönem
daha dernek yönetimlerinde
önemli katkılarda bulundu. Yönetimden ayrılma kararını öğrenince bu kez ben bir dönem daha
kendisinin başkan olmasını ısrarla rica ettim ve benim de yönetiminde yer alacağımı belirttim. Israrlarımızı kırmayan Fevzi Bey’in
bu dönemi özellikle öğrenci bursu açısından en verimli dönem
oldu. Başvuran ve durumları uygun görülen Gaziantepli öğrencilerin tümüne burs verilme olanağı sağlandı. Ayrıca artan para ile
öğrencilere bayram harçlıkları ve
kitap paraları dağıtıldı.
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Yıllar içinde Fevzi Özçalışkan’ı
daha yakından tanıdım. Dürüst,
samimi, yalan nedir bilmeyen,
engin gönüllü yapısını gıpta ve
takdirle izledim. Gerçek bir Müslüman, bunun yanında gerçek bir
yurtsever ve Atatürkçü, aynı zamanda içkili bir masaya oturacak
kadar hoşgörü sahibi idi. Diğer
etkinlikler yanında sonradan bize
katılan Ali Uçar’la birlikte burs
bulma ümidiyle neredeyse İstanbul’un tümündeki Gazianteplileri
birlikte dolaştık. Özellikle Fevzi
Bey’e duyulan sevgi ve sempati
bize her hemşerimizin kapısını
açtı. Yukarıda da değindiğim gibi,
bu dönemde en yüksek burs sayısına ulaştık.
3-4 sene önce Antep’te iken telefonum çaldı. Arayan Fevzi Baba
idi. Kendisinin de Antep’te olduğunu, akşam çocukluk arkadaşı
Yargıtay Onursal Başkanı Mehmet Uygun’la yemek yiyeceklerini, benim de bu yemekte olmamı
arzu ettiklerini söyledi. Sevinerek katıldığım bu yemekte ayrıca
Baba’nın kardeşi Baba Ali, Ömer
Güllüoğlu ve benim kardeşim Ertuğrul Sökücü’de yer aldı. Yemek
sırasında uzun uzun sohbet ettik.
En yakın zamanda yeniden buluşma dilekleriyle geceyi sonlandırdık. Ancak kısa bir süre sonra
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önce kardeşi Ali’nin, arkasından
Mehmet Uygun’un ölüm haberleri ile sarsıldım. Bunlar yetmezmiş gibi kısa bir süre sonra Fevzi
Baba bir beyin kanaması sonucu
bitkisel hayata girdi. Uzun süren
bu süreçte rahmetlinin eşi ve çocukları özellikle kızı Nilgün Hanım inanılmaz bir çaba ile Baba’yı
hayatta tuttular.
Tıbben katkıda bulunamadığım
bu dönemi ben de diğer sevenleri
gibi üzüntü ve endişe ile izledim.
Rahmete kavuştuğu gün yine Antep’te idim. Cenazeye katılamadım, bu ezikliği bugün de içimde
taşıyorum. Baba’nın yokluğuna
alışmaya çalışırken bu kez eşi Aysel Hanım’ın ölüm haberi geldi.
Bu haberi de derin üzüntü yanında buruk bir sevinçle karşıla-

dığımı itiraf etmeliyim. Kuran’ın
ilgili ayetinde açıkça ifade edildiği gibi, öteki dünyada da iyi
insanların sevdikleri ile birlikte
olacaklarına yürekten inananlardanım. Yaşamlarında birbirlerine
ne kadar bağlı olduklarını çok yakından izlediğimiz Özçalışkan’lar
birbirlerinden daha fazla ayrı kalamayarak yeniden bir araya geldiler. Aysel Hanım’a ve Fevzi Bey’e
Allah’tan rahmet diliyorum.
1929 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, Ora ve lise öğretimini Gaziantep’te tamamladı. Gaziantep
lisesinden 1949-1950 yıllarında,
Kara Harp okulundan da 1950 yılında mezun oldu. Silahlı kuvvetlerin çeşitli kademelerinde kıta
ve karargah görevlerinde bulunduktan sonra kendi isteğiyle 1976
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yılında emekli oldu. Bu dönemden
sonra çeşitli özel kuruluşlarda çalışma hayatına devam eti . Uzun yıllar
Gaziantep Kültür ve Eğitim derneğine yönetim kurulu üyelikleri yaptıktan sonra 1995-1997 yılları arasında
da derneğin başkanlığını yaptı. Bir
erkek ve bir kız çocuğu olan Fevzi
Özçalışkan 11.06.2014 tarihinde vefat etti.
Lisede futbol oynadığı yıllarda kentteki lakabı
“Baba Fevzi” idi. Onun tüm yaşamı baba olgunluğunda, baba sevgisiyle, baba özverisi ve şefkati
içinde geçti. Her davranışında bir saygınlık, bir
yücelik vardı. Etrafına öyle büyük sevgi ve saygı
gösterirdi ki…

O’nu hep bir saygı insanı olarak anımsayacağım.
Ömrüm boyunca da saygıyla anacağım.
O, Atatürk ilkeleriyle aydınlanmış, aydınlık zihinli, aydınlık gönüllü bir insandı. İnanıyorum ki
öbür dünyada da nurlar içindedir.
İnal AYDINOĞLU

Biz çocuktuk. Amatör futbol maçlarına gider, hayranlıkla seyrederdik. Şehreküstülü, Gıllama Heyri, Gazi Spor’dan Cinik Ali, Çınarlı’dan Eysan Bal,
Gençlik Spor’dan Zaza Maamdeli, Kale Spor’dan Hökümet Memed en meşhur futbolculardı. Eskilerden
adı geçen birkaç isim de Sakıp Özberk, Talat Özkarslı ve Fevzi Özçalışkan’dı.
Fevzi Özçalışkan’ın lakabı Baba Fevzi idi. Merak
edip dururken bir gün babama sordum. Babam,
“Oğlum Göğüşler’in damadı. Amcanın damadı” demez mi, dondum kaldım.
Yıllar sonra İstanbul’a gelip Gaziantep Kültür ve
Eğitim Derneği’nde Yönetim Kurulu’na girince,
baktım ki Baba Fevzi de orada. Sarıldık, tokalaştık,
konuştuk. Çocukluk hayallerimi anlattım. Gerçek-

ten topa vurduğunda top yamulur muydu Fevzi Abi,
dedim. Güldü, her zamanki gibi mütevazı haliyle,
“Yamulmazdı da, herkes öyle derdi Reşit” dedi.
İki yıl derneğimizde başkanlık yaptı. Ben de yanında başkan yardımcısı olarak, çok güzel çalışmalar
yaptık.
Fevzi Baba’nın en önemli özelliği nedir, diye sorulursa: Herkesi sevmesi , vatanperver olması, dinine
bağlı olması, hayırlarını kimseye belli etmeden yapması, babasının Yemen hatıralarını gözyaşlarıyla anlatması, her ay büyük küçük demeden sevdiklerine
telefon açıp hal hatır sorması ve tabii Aysel Abla’yı
çok sevmesiydi.
Reşit GÖĞÜŞ
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Alleben Dergisi Yayın Koordinatörü Hüseyin Aldoğan ile Gaziantep Sanayi Odası Başkanı
Adil Sani Konukoğlu’nun

Günümüz ve Geleceğin
					Gaziantep Sohbeti

UNESCO tarafından gastronomi kategorisinde “dünya Yaratıcı Şehirler
Ağı”na dahil edilen Gaziantep’in bu büyük başarısını kutlamak üzere İstanbul
Kempinski Otel’de düzenlenen törene katılan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı
Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’teki ekonomik durum, kentteki Suriyeliler ve
yerel turizm konularında dergimize açıklamalarda bulundu.
uriye’den Gaziantep’e gelen Suriyelilerin kentte
ekonomiye ve toplumsal
yaşama ne gibi etkileri
olduğu ve bunlara karşı ne tür
çözümler düşündükleriyle ilgili
sorumuzu Sayın Konukoğlu şöyle yanıtladı: “Son dönemde tabii
ki Türkiye’nin her yerinde, tüm
şehirlerinde eğer yaşanan ekonomik konu var diyorsak bunu
Türkiye’de ne kadar, İstanbul’da
ne kadar hissediyorsanız Gazian-
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tep’te de o var. Gaziantep’te öyle
anormal boyutta bir ekonomik
problem yok. Türkiye’nin ihracatı
düşüyor, otomatikman, dünya ticaretinde bir gerileme var. Bakın
yalnızca Türkiye’yi konuşuyoruz.
Ama öbür tarafta Çin var. Çin’e
bakın. Çin’in büyüme hızı şu anda
yüzde 5’lere geriledi. Çin’in yüzde 5’e gerilemesi bize göre eksiler
demektir. Onu hesap ederseniz
bütün dünyanın ticaretinde bir
küçülme var. Tüm dünyanın tica-

retinde, ekonomisinde bir sıkıntı
yaşanıyor. Bugün Avrupa halen
toparlayamadı, Amerika toparlayamadı, bir Rusya toparlayamadı. Hiç kimse toparlayamadı.
İnanılmaz derecede bütün
ekonomilerde, özellikle petrol
ihracatı yapan ülkelerin hepsinde inanılmaz duruşlar var. İnsanlar bırakın dışarıdan üretilmiş bir malı ithal etmeyi, kendi
ülkelerinde ürettikleri ürünleri
satamaz hale geldiler. Böyle koşullarda, dünyada ekonominin
küçüldüğü koşullarda Türkiye’de
ekonominin küçülmesi gayet doğaldır. Ama biz buna rağmen geçen sene yüzde 4 büyüdük Türkiye olarak.
Gaziantep olarak biz zaten Türkiye’nin nereden baksan bakalım
en az bir puan, iki puan üzerinde,
zaman zaman ikiye katlıyoruz,
üçe katlıyoruz büyümeyi. Şimdi
Gaziantep’te herhangi bir sıkıntı
yok. Organize sanayi bölgelerinde çalışan işletmelerimiz çalışmalarını devam ediyor. Öbür tarafta 5. Sanayi bölgesinde geçen
yıl devreye giren 90 tane tesis var.
Değişik sektörlerde 90 tane tesis
devreye girdi. 116 tane tesisin inşaatı halen devam ediyor.”
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Bu kadar yatırımın, bu kadar gelişmenin olduğu
bir yerde birilerinin sanki bir şey varmış ortada gibi
devamlı bunu körüklemeye çalıştıklarını, bu duruma üzüldüklerini belirten Konukoğlu, geçen seneki
toplam verilere bakıldığında Gaziantep’teki verilerin
Türkiye’nin verilerinden daha iyi olduğunu, ama nedense insanların bunu görmezlikten gelmeye çalıştıklarını belirterek bu kadar Suriyelinin olduğu bir
şehirde eğer ekonomi dinamik bir şekilde hâlâ bu
şekilde ayakta durup da ileri doğru kendini götürebiliyorsa, bundan mutlu olmak ve şükretmek gerektiğini söyledi.
“Kabul etmek gerekir ki dünyada bazı şehirler
var ki, bu şehirler dünyanın lider şehirleridir. İstanbul da bunlardan bir tanesidir. Bunu kimse inkâr
edemez. 10 tane şehir sayın deseniz, hiç kimse on
tane ülkenin başkentini saymaz. New York Amerika’nın başşehri mi? Yok. Amerika’nın başkenti
Washington’dur. New York, Los Angeles dediğiniz
zaman, Şikago dediğiniz zaman dünyanın belli başlı
şehirleri. İstanbul da böyle bir şehirdir. Yani İstanbul
dediğiniz zaman bizim Gaziantep olarak İstanbul
ile yarışma şansımız yok” diyen Konukoğlu tanıtım
konusundaki görüşlerini de şöyle anlattı: “Tanıtım
konusunda biz üzerimize düşenden çok fazlasını
yapıyoruz. Gaziantep olarak gastronomi konusunda

dünyaya tanıtım yapıyoruz ve dünyanın dört bucağından getirdiğimiz gazeteciler var, köşe yazarlara
var. Gastronomi üzerine köşe yazısı yazan insanlar
var. Şimdi bu insanlarla birlikte bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bizim arzumuz nedir? Biz Gaziantep’te
yaşıyoruz, Gaziantep dışında yaşayan Gazianteplilerin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Ama bunlar her
aman Gaziantep’i eskisi gibi hatırlamak istiyorlar.
Ama eski Gaziantep olamaz ki artık. Biz dinamik
bir şehiriz. Biz büyümek zorundayız, biz gelişmek
zorundayız. Bizim ekonomik olarak da büyümemiz
gerekir, plan olarak da, şehir olarak da çok daha fazla büyümemiz gerekir. Siz bugün yalnızca Gaziantep
eski çerçevesi içerinde kalsın, herkesin birbirini tanıdığı küçücük bir şehir olarak kalsın arzusu içinde
olursanız, kusura bakmayın, olamaz yani böyle bir
şey. Bunu kabul edemeyiz de.
Biz Gaziantepliyiz, bize görev verilmesini beklemeyiz. Biz görevi alırız. Ben de buradaki (İstanbul’daki) Gaziantepli hemşerilerimize sesleniyorum:
Siz birer kültür elçimizsiniz. Siz, bizim, Gaziantep’in
birer temsilcisisiniz. Burada yaşayan güzide insanlarsınız. Sizler bizi İstanbul’da Türkiye’de tanıtacaksınız. Gaziantep’in dışında yaşayan Gaziantepliler
bizi yaşadığı şehirde tanıtacak, bizim kültür elçimiz
onlar.
Bugün dünyanın birçok ülkesinde masaya oturup
konuşuyoruz. Sohbet işin dışındaki sohbete geçtiği
zaman hemen kendi bölgesinden bahsetmeye başlıyor. Benim diyor kasabam şöyle, benim şehrim
böyle, ben orada şöyle yaşadım, ben bura şöyle yaşadım.. İnsanlar yaşadıkları yerlerden bahsediyor. Biz
neden bahsediyoruz?
Tanıtımı illa bir yerlere çıkıp yazmak, bir yerlere resim vermek olarak anlamayalım bunu. Tanıtım
ikili ilişkilerde olur. Siz lobiyi de kesinlikle resmi
görüşmelerde yapamazsınız. Böyle direkt olarak iki
arkadaş gibi çay içtiğiniz zaman, oturup bir futbol
sohbeti yaparken, bir tablo üzerine sohbet ederken,
bir müziğin üzerine sohbet yaparken orada siz o insana gerçekten kendiniz ve şehrinizle ilgili anlatmak
istediğiniz o kadar güzel anlatırsınız ki, anlattığınız
onun kafasına öyle bir güzel girer ki. Normal protokol esnasında söylediğinizin bir tanesi kulağına
girmez. Çünkü o, o sırada sorduğunuz sorulara nasıl
cevap vermesi gerektiğini, bunun herkes tarafından
duyulabileceğini düşündüğü için, diğer şehirleri
kızdırmamak için, diğer şehirlerle ilgili konuları atlamamak için size nasıl bir cevap vereceğini düşünerek hep karşınızda rijit bir durumdadır insanlar.
41

RÖPORTAJ
Ama iş bitince de, özele geçince de
tuttuğu takımdan başlarsınız, sevdiği
müzikten başlarsınız; seyahati seviyor
mu, ondan başlarsınız ve asıl alacağınız vereceğiniz o dönemdedir.
Yerel turizm faaliyetleri
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı
Adil Sani Konukoğlu, yerel turizm
konusundaki görüşlerini açıklarken
“Gaziantep olarak son 2002 yılından
beri başlayan, özellikle Asım Bey’in
döneminde başlayan ve bugüne kadar
getirilen Antep’in yerel kültürel şeylerinin öne çıkarılmaya çalışılıyor. Şu
anda da Fatma Hanım gerçekten bu
konuya baş koymuş vaziyette. İnanılmaz derecede faaliyetler var. Bir kutnu alındı bir noktaya taşında. Şimdi
Gaziantep’in yemekleri bir noktaya
taşınıyor. Turizmin gelebilmesi için en
önemli konulardan biri biliyorsunuz
konferansların düzenlenmesi gerekir.
Yeni bir kültür merkezi yapılıyor şimdi. Yapılacak olan kültür merkezinde
İstanbul’un yapılan konferanslarına
talip olmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey
yaparken Antep birçok konuda farklılaşacak” şeklinde konuştu.
Gaziantep’teki Suriyeliler konusunda da görüşlerini paylaşan Konukoğlu,
“Biz Gaziantepliler olarak Suriyelileri
kucaklamış durumdayız ve elimizden
geldiği kadar kendi yaşamlarına tekrar
dönebilmeleri için de, ilerde iş öğrenebilmeleri için de eğitimler veriyoruz. Bugün Suriye’den gelen insanların
yüzde 98’i ilkokul birinci sınıfa başlıyor. Eğitimde inanılmaz başarı var şu
anda. Yani Antep olarak biz üzerimize
düşeni yapıyoruz. Biz inanıyoruz ki
bu olaylar bitecek. Bu olaylar bittikten
sonra bu misafir ettiğimiz insanların
bir kısım dönecek. Hepsi dönmez, biz
de biliyoruz. Bir kısım oraya döndüklerinde de Gaziantep için bu taşıdıkları duygularla bizim, Gaziantep’in
orada yapacağı, bir sonraki aşamada
da ekonomik olarak çok farklı bir noktaya gelecek” dedi.
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Kırmızı Kabuklu Antepfıstığına
TSE Standardı
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), tarafından
yürütülen çalışmalar neticesinde kırmızı kabuklu
antepfıstığının TSE standardı hazırlanarak,
TS 13693 kodu ile uygulamaya konuldu.
aziantep Ticaret Borsası’nın öncülüğünde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Antepfıstığı Araştırma
Enstitüsü Teknik Elemanları ve antepfıstığı sektör temsilcilerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucun da, Kırmızı
Kabuklu Antepfıstığı TSE standardına kavuştu.
TSE tarafından kırmızı kabuklu antepfıstığı standart çalışmalarına raportör olarak
atanan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, yaptığı açıklamada, kırmızı kabuklu
antepfıstığında TSE standardının iki yıl süren titiz çalışmalar ve
araştırmalar sonucu belirlendiğini ifade etti. Gaziantep’le özdeşleşen ve bölge ekonomisi açısından hayati önem taşıyan kırmızı
kabuklu antepfıstığının, TSE standardı ile kalitesinin koruma altına alındığını kaydeden Bayram, şunları söyledi:
“Kabuklu ve iç antepfıstığında daha önceden belirlenmiş standart çalışmaları bulunmaktaydı fakat kırmızı kabuklu antepfıstığına yönelik bu konuda bir TSE standardı bulunmuyordu. Paydaş kurumlarımızla yaptığımız uzun çalışmalar ve incelemeler
neticesinde kırmızı kabuklu antepfıstığının TSE standardı çeşitli
özellikleri göz önüne alınarak oluşturuldu. Sektörün gelişimine
katkı sunacağına inandığımız kırmızı kabuklu antepfıstığı TSE
standardı TS 13693 kodu ile mart ayında yayınlanarak uygulama
girdi ”dedi.
Bayram, yapılan çalışmalar sırasında iç ve kabuklu antepfıstığı
TSE standartlarının da tekrar incelenerek üzerinde gerekli tadilat
çalışmalarının yapıldığını belirtti.
Antepfıstığının lisanslı depolarda depolanmasına yönelik antepfıstığı lisanslı depoculuk tebliği için
de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde çalışmalara
başladıklarını açıklayan Bayram, en
kısa süre içerisinde
bu tebliğin çıkarılmasını sağlamak istediklerini sözlerine
ekledi.
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Gaziantep Mutfağının Resim Sergisi
Lansmana Renk Kattı
Gaziantep mutfağının UNESCO tarafından “Yaratıcı Şehirler
Ağı”na dahil edilmesi nedeniyle İstanbul Çırağan Sarayı’nda
gerçekleştirilen lansman öncesinde Gaziantep’in mutfak kültürünü
anlatan bir resim sergisi düzenlendi.
urantları da Gaziantep’i simgeleyen ürünleri ile birer stand
açtılar.
Fineart baskıyla gerçeğe yakın bir baskı kalitesi elde edilerek Gaziantep’e yakışır bir
koleksiyon hazırlandı. Geceye gelen konuklar Gaziantep
mutfağının değişik lezzetlerini
tatma imkân bulurken aynı zamanda göremedikleri ürünleri
şansı ve fotoğraflarda görme
buldular.
İstanbul’da sergilenen bu fotoğraflar önümüzdeki aylarda
diğer illerde de sergilenecek.

aziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Derneği’nin
(GİFSAD)
organizasyonuyla gerçekleşen sergi, lasmana renk
kattı. Gaziantep’in mutfak kültürüne
hizmet eden sergi görenleri de hayran
bıraktı.
Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetlerinin fotoğraflanması için yapılan
alanda, ünlü bir yemek stilistinin eşlik ettiği çekimler, La Cucina Italiana
dergisi fotoğrafçısı Merve Ece Yılmaz,
Sofra Dergisi fotoğraf editörü Mustafa Erkin Ön, gastronomi fotograğrafçılığı alanında usta isimler Mehmet
Ateş, Mesut Erdoğan ve Erol Doğaner gibi isimlerin yer aldığı 11 kişilik
bir ekip ile yapıldı.
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GAZİANTEP’İN LEZZET
ÜRÜNLERİ DE SERGİLENDİ
Gastronomi fotoğrafçılığı alanında profesyonel ışık sistemleri
ve ekipmanlarının kullanıldığı
çekimlerde; MUSEM, İmam Çağdaş, Koçak baklava, Üçler Kebap,
Orkide Pastanesi, Acıoğlu Resta-
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Kış Hazırlıkları (2)
Selahattin GÖK
İstanbul Gaziantep’liler Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

Ağustos ayının sonlarına doğru sumak ağacından
meyveleri salkımlar halinde toplanır. Sumak, toz
halinde veya sumak (ekşi) pekmezi yapılarak kullanılır.
Yaprakları ise ham derilerin terbiye edilmesinde
önemli yer tutan bir sanayi bitkisidir.
Aynı zamanda sumak pekmezi iyi bir antiseptik olup
küçük yaralanmalarda ilaç yerine kullanılır.

Sumak Pekmezi (Sumak Ekşisi) ve Toz Sumak
umak bitkisinin meyvesi, eğer kuru toz sumak yapılacaksa hafif bir yıkamadan sonra
hasırlar üzerine serilip kurutulur. Sonra sokularda dövülerek toz haline getirilir. Bir veya
iki gün daha güneşte kurutularak nemi alınır, nemsiz ortamda uygun kaplara konularak kullanılır.
Eğer sumak, pekmezi yapılarak kullanılmak istenirse yine sumak meyveleri büyük “teşt” adı verilen
büyük leğenlere konur, üzeri suyla doldurulur. Sürekli karıştırılarak bir nevi yıkandıktan sonra ikinci
46

teşte alınır. Orada da üzerine su konularak bir müddet bekledikten sonra bir önceki teşt’te yaptığımız
gibi sumak salkımları yıkanır daha sonra üçüncü
kaba alınarak salkımlarda ekşi tadının kalıp kalmadığı kontrol edilir; varsa aynı işlem devam eder. Teştlerde toplanan ekşi sular yavaşça süzülerek dipteki
tortular kaçırılmadan başka kaba alınır. Tortudan
arınmış ekşi su tekrar süzeklerden ve tülbentlerden
geçirilerek süzülür. Süzülerek temizlenen ekşi sular
büyük bakır kazanlarda (don kazanlarına) toplana-
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rak ocakta kaynatılarak koyulaştırılır. Pekmez kıvamına geldiğinde
soğumaya bırakılır. Daha sonra
şişelere konularak kullanıma hazır hale getirilir.
Eylül ayının başında dımışkı
üzümü olgunlaşmış olur. Dımışkı
üzümü yöremizin ekonomik değeri en yüksek olan iki üzümünden biridir. Kurutularak tüketilir.
Diğeri ise “dökülgen”dir; pekmez ve şire yapımında kullanılır.
Dımışkı üzümünün kurutulma
işlemine sergi sermek denir. Sergi sermek için ihtiyaca göre bağ
içinde 40-50 metrekarelik yerde
düzenleme yaparak düzgün bir
alan elde edilir. Bu alan loğ denen
silindir biçimindeki büyük taşlarla loğlanarak alandaki toprak
sertleştirilir. Alanın bir köşesinde
ağzı açık büyük yarım varil içerisine su ve potasyum konur. Karıştırılarak bome derecesi 28 olan
bir solisyon (karışım) elde edilir.
Daha sonra ise solüsyonun içine
zeytinyağı dökülür. Bunun miktarının yeterli olup olmadığını
anlamak için, içine yaklaşık 750
gramlık bir üzüm salkımı atılır.
Eğer salkım solüsyonun yüzünde
kalır ise yeterli demektir. Gerek
potasyumun gerekse zeytinyağının fazlalığı veya eksikliği üzümün kalitesini bozar, onun için
çok dikkatli olunmalıdır.
Üzümler bağdan toplanırken
tahleme denen işleme tabi tutulur; yani salkımdaki çürük üzümler bir kaba konur. Temizlenen
üzümler hazırlanan karışım kabına yakın yerde bir açkı üzerine

toplanır. Sonra bu üzümler büyük
süzeklere doldurularak karışım
içerisine daldırılır. İyice süzdürüldükten sonra sertleştirilmiş toprak üzerine mümkün olduğunca
ince serilir. (Önceden hazırlanan
üzümler toprak üzerine serilirdi.
Şimdi toplama kolaylığı için graf
kâğıt üzerine seriliyor, daha çabuk
toplanıyor ve daha temiz oluyor.)
Serilen üzümler hava şartlarına göre 12-15 gün arasında kurur.
Kuruyan üzümler toplanıp hemen orada çeltiklerinden (saplarından) savurarak temizlenip kullanım amacına göre ayrılır.
Evde tüketilmek istenilen tekrar gözden geçirilir. İçindeki çürük üzümler ve olabilecek diğer
yabancı maddeler ayıklanarak bez
torbalarda şire sandığındaki yerini alır. Üzüm serme tarihi yöremizde 5 Eylül’de başlar. Eylül ayı
yöremizde yağmurların da başlama ayı olduğundan hava şartlarına çok dikkat edilir. Edilmelidir
çünkü üzerine yağmur yağan her
ürün ziyandır, zarardır.
Bu tarihlerde havalar serinlemeye başlar yağmur yağabilir bu
nedenle bostanların da sonu demektir. Onun için acilen biberler
toplanır, ham domatesler (kerrik)
toplanır, güzlemiş (Acirler meyvelerini temmuz, ağustos aylarında verirler. Dalları kurumaya başlar işte o kuruyan dallar havanın
serinlemesi ve yağmur yağması ile
yeniden yeşerir meyve verir, buna
acirin güzlemesi denir.) acirler
toplanır, varsa diğer sebzelerle
birlikte turşular basılır.
Bilinen standart turşu suyuna
sumak ekşisi veya limontuzu, Sarımsak, tuz ve sirke konur. Ancak
bazı hanımlar sirke yerine pekmez, şeker, bal koyarlar; ayrıca
farklı lezzetler için fesleğen, nane,
zahter gibi baharatlar da koyabilirler. İyi bir turşu için olmazsa
olmaz olan iyi bir biberdir. Taze,
acısı yerinde, et kalınlığı olan,
gevrek, dış kabuğu ince biber olmalıdır.

Bostan bozumunda domatesin ham olanları toplanıp evlere
getirilerek şire topraklarının içine gömülürler. Bunlar mart ayına
kadar buralarda saklanabilirler.
Toprak içerisindeki domatesler
olgunlaşıp kırmızı pembe arası
renk alır. Olgunlaşanlar topraktan
çıkarılarak kullanılırlar.
Eylül ayının ortalarından itibaren şire yapımının zamanı başlar.
Şire tatlı anlamına gelir. Gaziantep kültüründe şirenin yeri çok
önemlidir.
Şire dendiğinde ilk olarak
üzümden yapılan nişastayla üzeri
kaplanarak uzun müddet saklanan tatlı yiyecekler akla gelir.
Ayrıca mesela bir kıza söz kesmeye giderken baklava türü tatlılar götürülür, bu anlatılırken de
“falan kimsenin kızının şiresini
yedik” “geçen hafta yeğenimin şiresi yendi” denir.
Yine şire dediğimizde aklımıza
yemekten sonra ağzımızı tatlandırmak amacı ile hazırlanmış yiyecekler gelir.
Yöremizde şirenin olmaz ise
olmaz meyvesi dökülgen üzümüdür. Dergimizin bir önceki sayısında Gaziantep pekmezini anlatırken, bu üzümle ilgili bilgiler
verilmiştir. Şimdide bu üzümden
yapılan şirelerdan (tatlılardan),
bunların yapılışından söz edeceğiz.
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kı üzümünde olduğu gibi potasyum ve zeytinyağı ile olmaz. Bu
üzüm doğrudan kamış hasırlar
üzerine, iyi olgunlaşmış üzümler serilerek kurutulur. Çeltikleri,
sapları temizlendikten sonra şire
sandığındaki yerini alır.
Bastık (pestil): Gaziantep’te şire
yapımının olmazsa olmazı yine
Dökülgen üzümüdür. Tüm kuru
tatlılar (şireler) dökülgen üzümünden yapılır.

Yöremizde kuru tüketilen başlıca tatlılar veya meyveler; incir,
kuru üzüm, erik kuruları, kayısı
kurusu, dut kurusu, bastık (pestil), tatlı Gaziantep sucuğu, dilme,
şirin tarhana, muska vs. Bunların
yanında ceviz, susam, badem,
Gaziantep fıstığı gibi ürünler de
şirenin lezzetini artıran ve şirelik
ürünlerle tüketilen vazgeçilmezlerdir.
Şireler nasıl hazırlanır?: İncir
dalında iyice olgunlaşınca toplanarak kamış hasırlar üzerince serilip kurutulur. Kuruduktan sonra
şekillendirilir, sap kısmı merkez
olacak şekilde dairesel bir şekil
verilerek nişastaya bulanır. Şire
sandığımıza üst üstte konularak
bastırılır, kullanıma hazır hale gelir.
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Kuru üzümü (dımışkı üzümü)
bir önceki bölümde anlatmıştık.
Ancak Gaziantep kara üzümüyle
de ilgili birkaç şey söylemek lazım.
Gaziantep kara üzümü, Kara
üzüm 17 çekirdeği özellikle çiğnerken kırılarak yenen bir üzüm
cinsidir. Diğer kara üzümlere
benzemez. Tatlı olmakla birlikte birazcık burukluk ve kendine
özgü rayihası (kokusu) vardır.
İnsanı rahatlatır, mide veya sindirim sistemindeki rahatsızlıkları
anında giderir. Karnı ağrıyan birinin aklına gelen ilk yiyecektir. Bir
avuç yendiğinde 10 dakika sonra
bir şey kalmaz; kan yapıcı özelliğiyle demir eksikliğinde bugün
bile tıp doktorlarının ilk tavsiyeleri olur.
Bu üzümün kurutulması dımış-

Bastık, şirenin anası sayılır, diğer
ürünler onun etrafında şekillenir.
Bastık yapmak için yeterli miktardaki dökülgen üzümü temin
edilir. Üzerine şire toprağı serpildikten sonra, ahşap sallarda
ayakla ezilerek şerbeti alınır. Bu
üzümün nasıl ezilmesi gerektiğini
dergimizin bir önceki sayısında
pekmez konusunu anlatırken izah
etmiştik.
Alınan şerbet 1.5-2 metre genişliğindeki şire kazanlarında kaynatılır. Kaynama başlar başlamaz
alttaki ateş söndürülür, şerbet
teştlere, geniş leğenlere alınır, soğumaya bırakılır. Şerbetin ısısı el
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yakmayacak dereceye düştüğünde şerbetin durulduğunu, şerbet
kaplarının dibinde tortular biriktiğini görürüz.
Durulmuş şerbet temizlenmiş
şire kazanına tekrar alınır (tortular şerbetin içine katiyen kaçmamalıdır) kaynatılmaya başlanır.
Uygun bir kap içine ılık şerbetten bir miktar şerbet alınarak,
içine sütten biraz koyuca olacak
kıvama gelinceye kadar nişasta
ile karıştırılır. Şerbet kaynamaya başlayınca ateş hafifletilir. Bu
işi bilen kişi tarafından şire çalısı
denen bir çalı ile sürekli ve hızlı
bir şekilde karıştırılmaya başlanır. Aynı zamanda hazırladığımız
nişasta-şerbet karışımı kaynayan
şerbet içine dökülür. Kaynayan
şerbetin koyulaştığını görürüz,
yeterli kıvama gelince nişasta ilavesi durdurulur, yanan ateş söndürülür, karıştırma işlemi ateş
iyice külleninceye kadar devam
eder. Arzu edilirse içine kavrulmuş susam (küncü) ilave edilir.
Elde edilen akıcı koyu sıvı ürünümüz (bastık), düz damlara serilen yorgan astarı, yatak çarşafları
gibi tüysüz bezler üzerine kovalarla getirilerek dökülür ve özel
malaları ile hanımlar tarafından
en ince şekilde bezler üzerine serirlir. Hava şartlarına göre birkaç
gün (bastığın inceliğine göre)
güneşte kuruduktan sonra bezle
birlikte kaldırılarak sağlam ipler
üzerine çamaşır asılar gibi asarak
iyice kurutulur.
Kuryan bastık, bez üzerinden
alınmak için tersinden (bez tarafından) su ile nemlendirilerek

soyulur. Bir günde bezden soyulduktan sonra yalın hali ile iplerde
kurutulur. Daha sonra 20-25 cm.
kareler halinde makas ile kesilir.
Nişastaya bulanır 8-10 cm. ye 2025 cm. şeklinde katlanarak şire
sandığındaki yerini alır.
Dilmenin yapılışı: Dilme de dökülgen üzümünden yapılır. Yapım
şekli bastıkın aynısıdır. Akıcı sıvı

haldeki bastık, kenarlı tepsilere
(“amadan”lara) yaklaşık üç santimetre kalınlıkta doldurularak
soğumaya ve güneşte kurumaya
bırakılır. Bir veya iki gün sonra
soğuyarak donmuş ürün baklava
dilimleri gibi tepsi içinde dilimlenir. Bir gün bekletildikten sonra
tepsi bir başka kap içine veya bez
üzerine ters çevrilerek altüst edilmiş olur. O yüzlerin de kuruması
sağlanır. Kuruma tamamlandıktan sonra nişastaya bulanarak şire
sandığımızdaki yerini alır.
Şirin tarhana: Dökülgen üzümlerden yapılır. Bastıkta olduğu

gibi hazırlanan şerbet durulduktan sonra pişirme kazanına alınır,
kaynamaya başladığında içine
simit (köftelik bulgur) inceliğinde kırılmış ham buğday konur ve
karıştırılır. Arkasından nişastası
bastıkta olduğu gibi ilave edilerek durmadan karıştırılır. Yeterli kıvamı bulduktan sonra ateş
söndürülür. Dilmede olduğu gibi
kenarlı tepsilere alınarak donması

beklenir. Daha sonra dilimlenerek altüst edilir her tarafı kurutulduktan sonra nişastaya bulanarak
şire sandığındaki yerini alır.
Gaziantep sucuğunun yapılışı:
Gaziantep’te sucuk denince akla,
içinde Gaziantep fıstığı, cevizi,
bademi bulunan üzümden yapılmış tatlı bir yiyecek gelir. Yapımı
için günler önceden hazırlığı başlar. Bademler, fıstıklar, cevizler
kırılarak içleri sağlam olarak çıkarılır. Ceviz içleri ikiye veya dörde
bölünür, iki-üç gün su içerisinde
bekletilerek yumuşamaları sağlanır.
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Sucuk ipliği denilen özel iplik temin edilerek 60-70 cm. boyunda
kesilir, birer taraflarına düğüm
atılır. Bir iğne yardımı ile ıslatılmış bademler, fıstıklar, cevizler bu
ipler üzerine düğümün olduğu taraftan başlamak üzere beşer altışar
santim arayla her ipte beşer altışar
adet olmak üzere sıralanır. Fıstık,
badem, ceviz dizilmiş her bir ipe
sucuk dalı denir.
Ayrı ayrı iplere dizilen badem,
fıstık ve cevizler (sucuk dalları)
boyları 60-70 cm. olan sopalara
üzeri 8-10 santimetre aralarla iplerin düğümlü kısmı alt tarafa gelecek şekilde bağlanır.
Sucuk yapılacak yere kalınlıkları
7-8 santimetre kalınlığındaki kavak ağaçlarından, yerden 120 cm.
yükseklikte olacak şekilde askılar
hazırlanır. Askı sırıklarının üzerine 70 cm. aralıklarla çiviler sıra
ile çakılarak uçları kanca haline
getirilir.
Sopalar üzerine bağlanan sucukluk badem, fıstık, cevizler askı sırıklarında iyice kurutulur. Ürünün
uzun ömürlü olması için bu işlem
çok önemlidir.
Hazırlıklar bittikten sonra sucuk
yapımına geçilir.
Olmaz ise olmazımız yine dökülgen üzümüdür. Diğer üzümlerle,
bu üzümden elde edeceğiniz lezzeti ve görünümü elde edemezsiniz.
Dökülgen üzümü bastıkta yapılan işlemlerin aynısı yapılarak bastık kıvamına getirilir.
Ateş söndürülür, askıda olan
sopalardaki sucuk dalları sıra ile
getirilerek kazan içerisine batırılır
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bir sağ bir sola doğru yatırılarak
ipteki badem, fıstık ve cevizlerden
sopaya en yakın olanın da üzerine
sıvı bastık yapıncaya kadar daldırılır. Daldırma işlemi tamamlandıktan sonra askı sırığına tekrar
asılır. Birazcık iplerdeki “bastık”ın
donmasından sonra batırma işlemi tekrar yapılır ki bu işlem fıstıklar, bademler ve cevizler üzerinde
istenen kalınlıkta bastık oluşuncaya kadar devam eder. Tamamlandığında kurumaya bırakılır.
Kuruyan sucuklar ipleri kesilerek
sopalardan alınır. Nişastaladıktan
sonra şire sandığında yerini alır.
Muska yapımı: Muska, bastık
(pestil) tozşeker veya pudraşeker,
karanfil, tarçın, ceviz, Gaziantep
fıstığı, badem, hindistancevizi gibi
ürünlerin bir araya getirilmesi ile
oluşan uzun müddet saklanabilir
tatlı türüdür. Muska adını kendi
şeklinden alır.
Muska yapmak için dövülmüş
Gaziantep fıstığı içi veya badem içi
veya ceviz içi, yine iyice dövülmüş
karanfil, tarçın ve benzeri tatlandırıcılar ile bir miktarda tozşeker
veya pudraşeker karıştırılarak hazırlanan karışım. Kişinin belirlediği damak tadına uygun oranlarda

karıştırılır. Fıstıklı yapacaksanız
ayrı karışım, cevizli yapacaksanız
ayrı, bademle yapacaksanız ayrı
karışım hazırlanır. Daha sonra
taze soyulmuş bastık (pestil) 5-6
metre genişlikte 20-25 santim boyunda dilimlenir. Bu dilimler içerisine yaptığımız karışımdan dışarı taşmayacak kadar konularak
muska şeklinde içindekiler akmayacak şekilde katlanarak kurutulur, nişastalanarak şire sandığında
yerini alır.
Görüldüğü gibi eylül ayının hemen hemen tamamı tatlı türü hazırlıkların yapımı ile geçer. Ekim
ayına tatlı olarak bal ve pekmez
yapmak kalır ki, bekmezi dergimizin geçen sayısında yazmıştık.
“Bal”dan elbetteki söz edeceğiz.
Nar pekmezi (Nar ekşisi): Nar
pekmezi ekim ayında başlarında
nar meyvelerinin iyice olgunlaşması ile başlar.
Nar pekmezi yapmak için ekşi
narların suları sıkılır, süzülüp temizlendikten sonra sumakta olduğu gibi uygun bir tencerede kaynatılarak akıcı pekmez kıvamına
getirilir; soğuduktan sonra şişelere
konularak kullanıma hazır hale
gelir.
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Hani Benim
İbrahimli Bağlarım!

970’lerden önce Gaziantep,
dört bir yanı çepeçevre yeşillikle kuşatılmış bir kentti.
Şehre yüksek bir tepeden bakınca
Alleben Deresi boyunca kavaklık,
Batalhöyük, Pancarlı yeşil bir kuşak halinde şehri ikiye böler, bir
yanda şehrin yapıları, diğer yanında bağ bahçe bostanlar ile ressamın fırçasından çıkmış bir tablo
görünürdü.
Alleben Deresi üzerindeki su
bentleri, pırıl pırıl akan pınarlar ayrı bir renk katar, Haraflar,
çüt depikçiler için vazgeçilmez
mekânları oluştururdu. Gaziantep şehir merkezinden hangi yöne
giderseniz gidin sizi yeşillikler
karşılardı. Özellikle şehrin batı
kesimi, İbrahimli tarafı bağlarla
doluydu.
Her mevsimi ayrı bir güzellik
olan İbrahimli sırtlarında bahar
geldiğinde göz alabildiğince yayılmış bağ tiyeklerinde yeşilin, sarının, kahverenginin her tonunu
görebilirdiniz.
O tepelerde keklik, sığırcık, güvercin, şahin gibi kuşların en âlâsı,
börtü böceğin her çeşidi yaşardı.
Bağlar arasında yükselen fıstık,
incir ceviz, zerdali ve çeşit çeşit
meyve ağaçları tabiatın güzelliğine güzellik katarken, Sof Dağı’ndan kopup gelen serin esintiye, uç
vermiş zahterin ve dağ çiçeklerinin kokusu karışırdı.
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İbrahimli tepelerinde üzümün
hemen hemen her çeşidi, üzümün
en hası, en şirini yetişirdi.
Üzüm kesim zamanı gelince
herkes bağına çıkardı. Atı, arabası
olan her gün gider gelir, olmayan
ise bağın ortasına ya haymesini ya
da çadırını kurar, birkaç haftasını
tabiatla koyun koyuna geçirirdi.
Sabah serinliğinde üzümler kesilir, sergiler serilir, basık sucuk
yapılır, sirkeler çıkarılırdı. Bağdan
ancak üzüm toplama işi bitince
dönülür, dönerken de konu komşu asla unutmaz, sepetler dolusu
envayi çeşit üzüm, kapı kapı komşulara dağıtılırdı.
Zengin, malının göz kirasını
gönülden verirken, alan da mal
sahibi olana komşu “Allah bereketini arttırsın” diyerek teşekkürünü
duayla gösterirdi.
İbrahimli Tepeleri’nde 1980’li
yıllara kadar ne bir ev, ne bir bina
vardı. 1985’ten sonra imara açılan
İbrahimli toprakları birden rant
kapısı oldu, değer kazandı.
Köylü topraklarının bir kısmını
elden çıkarırken, bazıları da bağ
bahçe zenginliğinden, arsa zenginliğine terfi ettiler.
Doksanlı yıllardan sonra İbra-

himli Tepeleri’ndeki bağlar, gövdesine kurt düşmüş gövde misali
tek tek kesildi, meyve ağaçları yer
ile yeksan oldu. Tabiatın yeşili betonun grisine, toprağın sarısı asfaltın karasına yenik düştü.
Şimdi ortada ne eski İbrahimli
köyü, ne de İbrahimli sırtlarındaki bağlar kaldı.
Bağlar hızlı ve çarpık kentleşmenin kurbanı oldu, kayboldu gitti.
Geriye sadece bağda bahçede,
dağda çekilmiş elde kalan birkaç
fotoğrafta yaşanmış anların
ansısı kaldı hepsi o kadar.
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Nizip Büyüyor Ama
Gelişiyor mu?

izip büyüyor ama…
Bu büyüme sosyo-kültürel gelişmeyi
de ‘orantısal olarak’ beraberinde şekillendirip, kurumsal üstyapılar oluşturuyor mu?
Yoksa, Nizip’in büyümesi yalnızca ve yalnızca nüfus ve konut artışı ile mi sınırlı kalıyor?
Nizip’in dününde sosyo-kültürel özellikleri ve imar yapısında
kendine özgü neler vardı, bugün
neler var; nelerimizi kaybettik,
neler kazandık!...
Dün ile bugün mukayesesinde
yaşamsal manada anlamlı ve manidar bir şekilde bu soruyu doğru cevaplandırmak için, öncelikle 80’li yıllardan önceki Nizip’i,
Nizip’in kent dokusunu ve yaşam
koşullarını bilmemiz gerekir.
Bir yerleşim biriminin yaşamsal dokusu, bir canlının fiziki yapısına benzer. El, ayak, gövde ve
iç organlar, baş ve başta bulunan
ağız, göz, kulak, burun ve akıl
gibi… Bu organ-uzuvlardan biri
noksan olursa o canlıya “sakat’’
deriz; eksik, noksan, hatalı, özürlü, çarpık; tıpkı Nizip gibi!
80’li yıllardan önce Nizip’te,
Nizip’e özgü ‘Nizip evleri’ diyebileceğimiz çok işlevli evler vardı.
Şimdiyse salt oturup, yattığımız
üst üste konmuş devasa kibrit
kutusunu andıran, balkonlu ve
çok katlı apartman dairelerimiz
var… Ki eskinin komşuluk kültürü, dayanışma ve yardımlaşma
anlayışı ise sizlere ömür!
Nizip büyüyor ama bu büyüme
üstyapıya (kültüre, tarihsel değerlere, mimariye, sanata, esteti-

Havara taşa düşman olduk,
betonarmelere boğulduk.
Nizip büyüyor ama büyüdükçe
tarihsel dokusu da ölüyor. Bırakınız
asırlık yapılarımızı, daha dün diyebileceğimiz 30-40 yıllık “son örnek”
taş ve ahşap yapılarımızı dahi betonarme kolaycılığı uğruna toprağın
derinliklerine gömdük; hatalı ve yanlış imar yapılanmalarımızla... “Yeni
semtler, yeni işyeri ve konut alanları
açacağız’’ diye, fıstık ve zeytin ormanlarımızı estetikten yoksun be-

ve kültürel değerlere burun kıvırmaktan, imar rantı hırsından! Ben
diyeyim sahiplenme sorumsuzluğumuzdan; siz deyiniz ki eski ile yeni
dokusal uyum standardı habersizliğinden, modernizmin tek yanlı uygulanmasından… Ben diyeyim bilgisiz,
düşüncesiz ve ufku dar seçilmişler ile
çapsız atanmışların ‘Gördüğü Antep, yediği pekmez’ çizgisinin dışına çıkamayışlarından; siz deyiniz ki
‘Amaaan, sen de!’ vurdumduymazlığımızdan… Ya da ‘’Eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına rahmet yağardı!’’
deyişinde olduğu gibi, küçük ve basit
görme hoyratlığımızdan!
İşte bu basit dan’lardan, dın’lardan
ötürü Nizip’in tarihi belediye binası
bu anlayışa (pardon, anlayışsızlığa)
kurban gitti… Eski sebze hali de,
onun bitişiğindeki taştan ve kubbe-

tonlu konutlara dönüştürmedik mi,
dönüştürmüyor muyuz? Yani, keskin
ve kıyıcı baltalarımızı yaş ağaçtan
önce “maalesef ” Nizip’in “zaten, azdan da az olan” gövde dokusuna vurmadık mı? Vurduk.
Ben diyeyim eğitimsizlikten, kültürsüzlükten, duyarsızlıktan, sevgisizlikten, görgüsüzlükten; siz deyiniz
ki tarih düşmanlığından, geçmişe

li kasaphane de… Ortadoğu’nun ilk
esnaf pasajı sayılabilecek bedesten
de… O günün koşullarına göre devasa addedilebilecek kubbesiyle Büyük
Hamam da, onun minyatürü Küçük
Hamam da…
Üç katlı ve Taştan Saray gibi, 60
yıllık Hükümet Konağımız bile yıkıldı, betonarme oldu; yani o da kültür
katliamına uğradı.

ğe, sportif etkinliklere) yansımıyor…
Üstyapısal gereksinimler oluşturulamıyor, kurumlaştırılamıyor… Birey bazındaki yetişkinsellik (beceri,
yetenek, amatör ve profesyonel ilgi
alanları ve uğraşanları) sosyalleştirilemiyor.
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Köşklü-çıkmalı, panjurlu ve
içi-dışı taş ve ahşap oymalı; hayatlı
ve de hayatlarında içilebilir temiz
su kuyuları olan; mevsimine göre
fıstık kavlatılan, domates salçası çıkarmak için domates ve kışlık şıra
(bastık, sucuk, dilme, muska) için
ayaklarla üzüm ezilen havuzları
bulunan; ev ekmeği yapmak için
ocakları olan; bir köşesinde bakliyat öğütmek için kara taştan el değirmenleri olan; birçoğunda keçili,
koyunlu ahır ile tavuk kümesleri
bulunan Nizip evleri de…
Emmi Süleyman Alkan’ın üç Katlı
ve sütunlu taş evini de… Eşekçi ve
katırcı hanları da şu gün için yok.
Oysa bu sıralandırdığım yapılar,
Nizip’in kültür değerleri olarak,
Nizip kentinin yaşamsal dokusu
idiler. Hatta, tarihi Uzun Çarşı’nın
uzunluğu hâlâ duruyor olsa da işlevsel niteliği köreltildi, bitti…
Bir tek bir sağlıklı örnek gösteremezsiniz artık Nizip’in yaşamsal-kentsel dokusuna dair. Yok, yok,
yok! Çünkü bizler elbirliği etmişçesine yıkarak öldürdük. Fıstıklıklarımızı, zeytinliklerimizi söktük, yerine apartmanlar, AVM’ler diktik.
Zeytin, fıstık ve bir zamanlar Nizip Çayı’nın sayesinde sulu tarım
ile bahçecilik Nizip ekonomisinin
doğal kaynaklarıydı. Zeytin posasından çıkarılan prina sabunculuğu da dahil. Ne zeytinyağımızı
markalandırabildik ulusal ve uluslararası düzeyde fıstığımızı, sulu
tarımımızı koruyup geliştirebildik.
Nizip Çayı’nın kirliliğinden ötürü;
zehirli kimyasal sanayi atıkları ve
hava kirliliği ile bahçeciliğimizi de
öldürdük.
Oysa, 40’lı, 50’li yıllarda bile iki
elin parmağından çok zeytinyağı
üreten taş değirmenli mahzerelerimiz vardı; Suriye gibi de bir dış
pazarımız.
Ve lütfen düşününüz, asırlık bir

54

mahzereyi (zeytin işleme tesisi)
muhafaza edebilmiş olsaydık, çok
övündüğümüz
zeytinciliğimizle
ilgili ‘Nizip Zeytin ve Zeytinyağı
Müzesi’ne dönüştüremez mi idik!
Dönüştüremedik ve hâlâ bu konuda bir girişimimiz olmuyor.
İlkel sistemle çalışan bir fıstık
devlübü (dövlüp) de öyle… Fevkani Kilisesi ‘Ben hâlâ ayaktayım,
biraz restorasyonla müzeye dönüştürülüp Nizip turizmini canlandırabilirim’ diye, yıllardır feryat etti.
Fevkani Kilisesi sonunda restore
edildi. Şimdi el-işi atölyesi oldu.
Oysa duyarlı Nizipliler müzeye
dönüştürülsün; tarihi binada tarihi eserler sergilensin istemiştik…
Ama, duyup dinleyen kim, anlayıp-yarara dönüştürmek isteyen
kim?.. Dahası, Zeugma tek kelimeyle Nizip’in, ama adından başka
nesi kaldı ki Nizip’te; yerli yabancı
turist gelip-gezsin ve Nizip’e ekonomik düzeyde bir şeyler bıraksın!..
Şimdi, sizce ‘Nizip büyüyor’ öyle
mi?.. Apartmanlar dikiliyor (otoparklı, otoparksız, yangın merdivenli-merdivensiz vs.), marketler,
marka mağazalar, benzin istasyonları açılıyor, ha bire… İyi-kötü bir
sanayileşmemiz de söz konusu;
küçük sanayi sitemiz ve organize
sanayimiz de var. Ve sürekliliği devam eden kentsel dış göçlerle ve 60
binin üzerinde Suriyeli sığınmacılarla nüfusumuz da ha bire yoğunlaşıyor, Nizip büyüyor!
Ama sevgisiz, saygısız; sosyo-kültürel oluşumlardan yoksun bir
büyüme bu… Yarınsız-geleceksiz
ve tarihsel mirastan da yoksun bir
büyüme bu… İnsanının kültürel ve
çağdaş yaşam ufkunu geliştirmekten uzak bir büyüme bu… Çünkü,
büyüyen Nizip, maalesef insanını
düşünmüyor… Onların sosyo-kültürel ihtiyaç ve gereksinimlerine cevaplar üretip, kurumsallaşamıyor…

Bu nasıl bir büyüme ise!
Kültür kafesi, kültür evi, kültür
sarayı olmazsa; resim-heykel, el-işi
galerileri açılmazsa; tiyatro salonları açılmazsa, tiyatro yaygınlaştırılmazsa; güzel sanatlara ve müziğe
dair kurslar verilmezse; bireysel ve
takım sporu kulüpleri açılmazsa;
toplantı, konferans, dinleti ve okuma salonları olmazsa; yüzme kursları için olimpik havuzlar yapılmazsa; yani bunlar yoksa veya azdan da
azsa bir kente büyüyor ve gelişiyor
demek için insanın hem dünyadan
bihaber olması, hem kendini aldatması, hem de çocuklarının eğitsel
geleceğini bile bile köreltmesi denmez de, ne denir?
Ben bilmiyorum!.. Bilen varsa bu
büyüme açmazına bir anlam yüklesin… sonrasında düşünsün!
Son on yıllarda kaç Nizipli konservatuvarda okudu, kaçımız güzel
sanatlar akademisinden mezun
oldu, kaç gencimiz spor akademisi
diplomalı?.. Türkiye çapında kaç
ressamımız, kaç heykeltıraşımız,
kaç müzisyenimiz, kaç yorumcumuz, kaç şairimiz, kaç yazarımız,
kaç sporcumuz var? Kaç adet Türkiye ya da dünya markası firmamız
var, diye soramıyorum? Ama, işte
bunları da birer Nizip kültürel değeri olarak görmediğimiz müddetçe; bunların yetişmesi için gereken
zemini hazırlayıp gereken ilgi ve
desteği vermedikçe, kim, ‘Nizip büyüyor’ diyorsa, o uzuvlarından-organlarından birini kaybetmiştir
ama farkında değildir!..
Unutmayınız ki, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler; bireysel ve
sosyal ufkumuzu genişletir, kişiliğimizi geliştirir; pratik becerilerimizi
artırır, sağlıklı düşünmemizi sağlar… Bizleri monotonluktan, atıl
durmaktan, tembellikten kurtarır;
zihinsel ve bedensel enerji yükleyerek, yaşantımızı anlamlaştırır.
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Bir Gülümseme ile Her Şey Değişir

ülüş tasarımı, hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak, kişiye özel ideal gülüşü sağlayabilmektir. Dişler, birbirleri ve
onları çevreleyen yumuşak dokular ile
uyumlu olarak dizilmiştir. Güzel bir gülüşün temel
elemanları dişlerdir ve dolayısıyla diş şekilleri ve
anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak, tüm tedavilerin temelini oluşturur.
Yüz hatları, cinsiyet, yaş, gülüş simetrisi, dişlerin
sıralanışı ve renkleri, dudaklar ile diş etleri estetik
gülüş ifadesini belirleyen faktörlerdir. Gülüş tasarımında tüm bu faktörler göz önüne alınarak dişlerin
formu belirlenir.
Gülüş tasarımıyla daha genç görünmek mümkündür. Her açıdan çok daha sağlıklı, pırıl pırıl dişlere
kavuşmanız her zaman mümkündür. İyi bir gülüş ta56

sarımı gerçekleştirilirken dişlerin sağlığına da önem
vermemiz gerekir. Doğru bir tasarım dişlere zarar
vermeden yapılan tasarımlardır.
Gülüş estetiği, dudaklar, dişeti, dişler, dudağı çevreleyen dokunun rengi gibi birtakım estetik kriterlerin ayrı ayrı ve birbiriyle olan ilişkisinin değerlendirildiği, detaylı estetik analizleri kapsayan, gülüş
şeklinin değerlendirilmesidir.
Dudak seviyesi, dişlerin boyları, dişeti seviyesi,
diş rengi, dişlerin dizimi, güldüğümüz zaman dudak
ve dişlerin uyumu ve gülme hattı gibi faktörlerin tek
tek ve birbirleri ile olan uyumu estetik gülüş analizinin yapılmasında çok büyük önem taşır.
Gülüş tasarımı yapılırken dişlerin oluşturduğu
bölgenin estetiği (beyaz estetik) ve dişetlerinin oluşturduğu bölgenin estetiği (pembe estetik) değerlen-
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dirilir. Bu amaçla öncelikle fotoğraf üzerinde dişetlerinin hangi seviyede olması gerektiği, hangi
dişlerin tasarıma dahil edileceği değerlendirilir.
Sonrasında dişlerin diş-dişeti-kemik seviyeleri
klinik ve radyografik olarak incelenir ve tedavi
planı netleştirilir.
Gülüş tasarımları
1- Çekici gülüş: Ön dişler yan dişlere göre fark
edilebilir derecede uzundurlar. Aslında genç bireylerde durum zaten böyledir, ön keserler ilk
süren dişler olduğundan zamanla yıpranırlar ve
boyları kısalır. Bu da beraberinde yaşlı bir görünüm getirir. Çekici bir gülümsemeye sahip olabilmeniz için ön dişler diğerlerine oranla daha
uzun olmalıdır.
2-Entelektüel Gülüş: Dişler yatay düz bir çizgi
üzerine sıralanmışlardır. Entelektüel gülümseme yüze olgun ve bilgili bir ifade verir. Bu gülümseme yüzün alt kısmını daha çok vurgular.
Genç yaşlarda dişler ilk sürdüğünde uzunlukları birbirinden farklıdır. Orta yaşlarda ise dişler
eşit boylardadır. Estetik diş hekimliği sayesinde
bu dezavantajlı durumu avantaj haline getirebilir ve olgun, bilgili ve entelektüel bir gülüş tasarımı yapabilir.
3- Sportif Gülümseme: Entellektüel ve çekici
gülüş arasındadır. Orta kesici dişler yan kesicilerden çok az miktarda uzundur. Sportif gülümseme tasarımı, yüzünüze sıra dışı, içten ve
sıcak bir ifade kazandırır, Bu gülümseme entellektüel gülümseme
kadar ciddi ifadeli değil, çekici gülüş dizaynı
kadar da çocuksu ve
genç değildir.
Gülerken en az dişlerin görüntüsü kadar
dişetlerinin seviyeleri
ve simetrik görünmeleri de önemlidir. İşte
bu noktada tercihen

lazer ile dişetlerine müdahale etmek gerekir. Eğer
sadece dişetlerine
müdahale yeterli
ise diyot lazer ile
işlem yapılabilir.
Ama daha ileri seviye bir düzenleme gerekli ise sert
doku (Er:Yag) veya
kombine lazer cihazı kullanılır. Sert
doku lazerleri işlem sonrası konforu daha fazla
olduğu için daha çok tercih edilmektedir.
Beyaz estetiğin elde edilmesi amacıyla porselen laminalar (yaprak porselen), kompozit laminalar, bonding uygulamaları, gülüş tasarımı,
beyazlatma, inlay-onlay uygulamaları, recontouring (dişin yeniden aşındırılarak şekillendirilmesi) gibi işlemler yapılabilmektedir.
Gülüş tasarımı için her zaman dişlerin kesilmesi ve porselen kaplama yapılması gerekmemektedir. Genellikle kompozit laminalar, bonding, recontouring (dişin yeniden aşındırılarak
şekillendirilmesi) ya da beyazlatma gibi daha
kolay ve koruyucu yöntemlerle estetik beklentiler karşılanabilir.
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Osmanlı’da Azınlıklara
Hak Verilmediği İddialarına Cevap
Gazeteci Yazar Bülent Ağcabay Öğrencilerle Buluştu
aziantep Üniversitesi
(GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda konferans veren
gazeteci yazar Bülent Ağcabay,
Osmanlı’nın azınlıklara hak vermediği iddialarına, “Özelikle
Antep’in işgal edildiği günlerde
Antep’te 2 tane okulumuz vardı. Ancak işgal günlerinde sözde
azınlıkların yani Amerikalılarının, Fransızların, İngilizlerin
ise Antep’te 33 tane okulu vardı”
dedi.
GAÜN Sosyal Bilimler Meslek
Yüksek Okulu konferans salonunda, “Gaziantep Kültür Yaşamından Küçük Bir Kesit” başlıklı konferans veren gazeteci yazar Bülent
Ağcabay, Gaziantep’in özellikle
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki
kültür yaşamından kesitler sunarak, Halkevi Kültür Yayınları ve sosyal yaşamdan örnekler
verdi. Cumhuriyetin ilanıyla
birlikte tüm yurtta olduğu gibi
Gaziantep’te de eğitim seferberliği başlatıldığını ve kısıtlı imkânlarla eğitim verilmeye başlandığını kaydeden Ağcabay, Antep’in
Fransızlar tarafından işgal edildiği günlerde iki tane okulda eğitim
verilmeye çalışıldığını ifade etti.
Sayının Cumhuriyetin ilanından
sonra 63’e çıktığını vurgulayan
Ağcabay, okullarda eğitim veren
öğretmen sayısının 136, öğrenci
sayısının ise 2 bin 696’ya ulaştığını kaydetti.
Ağcabay, “Gaziantep’te kültürel anlamda hareketlilik, 1923
yılından 1931 yılına kadar yani
Cumhuriyetin ilk 8 yılında Türk
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Ocakları’nın çalışmalarıyla başlamıştır. Ancak, Gaziantep’te kültürel anlamda yoğunluk gerçek
anlamda Cumhuriyetin ilanından
sonra büyük önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün önderliğinde
kültür inkılâplarının başlangıcı
olarak Halkevlerinin açılmasıyla
olmuştur. Gaziantep’te Halkevi 24
Haziran 1932 tarihinde, bugünkü Öğretmenevi olarak bilinen
Ermeni kilisesinde açılarak çalışmalarına başlamıştır. Burada ilk
olarak Türkçe konuşma, okuma
ve yazma kursları açılarak, dil ve
alfabe alanındaki yeniliklere katkıda bulunacak çalışmalar başlatıldı. Halkevlerince açılan kurslar,
kitapsaraylar, okuma odalarıyla
bir taraftan halk aydınlatırken;
sahnelediği tiyatro oyunları, konferanslarla rejimi kökleştirmek
için milli şuuru arttırıcı çalışmalar yapıyordu... Halkevleri hem
eğitim açısından hem de toplumu
bütünleştirme ve demokratikleş-

me açısından önemli hizmetlerde
bulunmuştur” diye konuştu.
Osmanlı döneminde azınlıklara hak verilmediği yönündeki iddialara da cevap veren Ağcabay,
“Özelikle Antep’in işgal edildiği
günlerde Antep’in 2 tane okulumuz vardı. İdadi dediğimiz ticaret
mektebi ve rüştiye dediğimiz bugünkü Gaziler Caddesi’nde bulunan Sarı Mektep olarak bilinen bir
okuldu. Ancak işgal günlerinde
sözde azınlıkların yani Amerikalılarının, Fransızların, İngilizlerin
Antep’te 33 tane okulu vardı. Yani
Antep işgal edilmiş, kendi memleketimizde 2 tane okulumuz var.
33 tane de azınlıkların o dönemde
eğitime devam eden okulları var.
Bunların çocukları bu okullarda
eğitimlerini görüyorlardı. Amerika Erkek Koleji, Fransız, Fransız
Sen Joseph Kız Koleji gibi. Sen
Joseph Kız Koleji çok önemlidir.
Çünkü dünyada yalnızca 4 tane
vardır, bir tanesi de Antep’tedir.
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Bunlar işgalden yıllar önce yerleşmişler,
oturmuşlar. Okullarını açmışlar, eğitimlerini vermişler sonrada 1918 yılında önce İngilizler daha sonra da Fransızlar tarafından
kentimiz işgal edilmiştir” şeklinde konuştu.
KENTİN BASIN TARİHİNDEN
KESİTLER
Antep’te ilk gazetenin 1872 yılında çıkarılan Ayıntap Gazetesi olduğunu söyleyen
Ağcabay, “Bundan 31 yıl sonra yani 1903
yılında Hüseyin Cemil Göğüş tarafından
şapirograf tekniğiyle hazırlanan Mecmua-i
Maarif sadece Gaziantep’te değil Güneydoğu Anadolu’da Türklerin çıkardığı ilk gazete olma özelliğine sahiptir. 1905 yılında
Celal Kadri Barlas’ın çıkardığı İmam Baba
bölgedeki ilk mizah gazetesidir. Yine 1908
yılında Sait Sabit Erel tarafından çıkarılan
Palyaço isimli ikinci bir başka mizah gazete
daha yayın hayatını sürdürmüştür. Kadri
Barlas, Ali Kemal ve Hüseyin Göğüş tarafından çıkarılan ‘Antep Haberleri’ gazetesi
Kasım 1918’den Şubat 1921 yılana kadar
yayımlandı. Bu gazetenin Antep direniş
harekâtında halkın toparlanmasında etkili
olmuştur. Antep’in gerek İngilizler, gerekse Fransızlar tarafından işgal edildiği günlerde gizli olarak çıkarılan bu gazete yardımıyla o zor günlerde halkın direnişi ve
teşkilatlanması bakımından önemli bir görev üstlenmiştir. Yine 8 Şubat 1922 yılanda
yani Antep’e Gazilik unvanının verilişinin
birinci yılında yayın hayatına başlayan ve
Ziya Gökalp Gaziantep’e geldiğinde ‘Türklerin Etnografik Tasnifi’ konulu incelemesini yayımlayan ‘Gazisancak’ gazetesi çok
önemlidir” diye konuştu.
Cumhuriyetin ilanından sonra çıkan ilk
gazetenin ise 1924 yılında Ekrem Cenani tarafından kurulan ‘Halk Dili Gazetesi’
olduğunu anlatan Ağcabay’a, söyleşinin
sonunda günün anısına teşekkür belgesi
ve bir armağan takdim eden GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Metin Yıldırım, bu tür konferansların öğrencilerin yaşadığı kenti bilmesi açısından farklı bir önem taşıdığını ve
öğrenim yılı içerisinde kültürel etkinliklere
yer vereceklerini söyledi.
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Eğitime Adanmış Bir Ömür:
Dayı Ahmet Ağa ve Kara Kırbacı
Murat DAĞ
Araştırmacı - Tarihçi

arih denilen mefhumun çarkları
olan zaman dilimi, onlarca hatta binlerce kişiyi öğütmüş,
rütbeleri sökmüş, mevki ve
makamları yok etmiştir. Baki olanın,
bu dünyada hoş bir sada olduğunu
ve dünyada eser bırakmanın ise kişiyi tarih denilen mefhumun her
dem yâd edeceğini bilmeyen yoktur.
Tabii eser denilince dimağlara binlerce farklı kavram ve onların karşılığı olan kişiler gelebilir. İşte bu, o
kişinin sizler de bıraktığı hoş sadadır.
Ben ise 27. yaş günüme girdiğim şu günlerde, hoş sadasını yâd ettiğim onlarca kişi
arasında, gerek şehrimize hizmetleri gerekse benim yaşlarımdaki delikanlılara taş çıkaracak kadar
secaatli oluşu ve de zaman zaman Kanije Kalesi’ni
savunan 70’lik delikanlı Tiryaki Hasan Paşa’ya benzettiğim, Gaziantep’in dayısı, Dayı Ahmet Ağa’yı ve
bıraktığı hoş sadayı sizlerle paylaşmak istedim.
Dayı Ahmet Ağa’nın doğum tarihi net olarak bilinmemekle birlikte, Antep’in yetiştirdiği entelektüel, maarifperver, yardımsever, vatanperver Antep eşrafından birisidir. Dayı Ahmet Ağa, Savcılı
oymağının başı Hacı Halil Ağa’nın oğludur. Dayı
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Ahmet Ağa okuryazardır. Kitap okumayı
sever, özellikle tarih kitaplarına ayrı bir
ilgisi olan Ağa, bazı alanlarda uzmanlarıyla temas ede ede o işi de öğrenir,
başta köy halkı olmak üzere ihtiyacı
olan herkese yardımda bulunmuştur. Mesela o dönemde Antep’in en
meşhur operatörü olan Amerikan
Hastanesi Doktoru Şapırt’ın yaptığı birçok ameliyatta yer almış ve
Şapırt’ın tekniğini öğrenerek köyü
Yona’da (Çaybeyi), kurşun yarası ameliyatları gibi birçok yarayı ve hastalığı
tedavi etmiştir. Bununla da yetinmeyen
Dayı Ahmet Ağa, Yona’ya bir de eczane açmıştır. Ayrıca köydeki çiftliğine; kütüphane, ekmek fırını, hamam, tam teçhizatlı bir tamirhane, kuş
damı, harem dairesi, selamlık ve kahve ocağı gibi
bölümler oluşturmuştur. Çok yönlü bir kişiliği olan
Ağa, o zamanda şık giyinen ve kravat takan ender
kişilerdendir. Birçok sanatla da uğraşan Ağa, iyi bir
şekilde piyano, kanun ve org çalarmış.
Çevresinde çok sevilen Dayı Ahmet Ağa, tatlı dili,
güler yüzü ve iyi bir hitabet gücüne sahip olması
sebebiyle, Yona’daki çiftliği ve şehirdeki konağında, devlet adamlarından halka kadar sayısız misafir
ağırlar, selamlık bölümü her zaman kalabalık sohbetlere sahne olurdu. Halep’te il encümen üyesi olarak Antep’i temsil eden Ağa, 1912 yılında yaşadığı
bir olay üzerine Yona’ya bir okul yaptırmaya karar
verir ve okulu 1913 yılında Şakir Sabri Yener’i öğretmen olarak atayarak eğitime açar.
Dayı Ahmet Ağa’yı okul yaptırmaya iten sebepte
oldukça ilginçtir. Öyle ki, Almanlar tarafından yapılmakta olan Berlin-Bağdat demiryolu hattı Akçakoyunlu’ya ulaştığı zaman Alman mühendisler
Akçakoyunlu’da konaklamaya başlar. Bu günlerden
birinde Dayı Ahmet Ağa mühendisleri Yona köyü-
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ne öğle yemeğine davet eder. Yemekler yenir, muhabbet başlar. Bu sırada köydeki çiftçiler küme küme
gölge yerlerde oturmaktadır. Alman başmühendis
çiftçileri işaret ederek Ağa’ya sorar:
- “Ağa bunlar kim?”
Ağa’nın bizim çitçiler demesi üzerine başmühendis
devam eder:
- “Peki, şimdi iş zamanı ve çalışma saatidir. Bunlar
ne diye tembel tembel oturuyorlar? Biz Fransızlara
harpte fena mağlup olduk ve bütün imkânlarımızı
kaybettik. Bunun üzerine Alman büyükler kongre
düzenledi. Neler yapalım dediler. Herkes bir fikir
beyan etti. En son kabul görünen fikir ise ayakta alkışlandı. Almanya’yı yeniden kalkındırmak için yeni
fikirler yetiştirelim, eğitime destek verelim. En ücra
yere, köylere okul açalım fikridir bu! Evet, öyle de
yapıldı ilk önce eğitimden başlandı. Okullar açıldı,
okullarla birlikte çalıştık çalıştık çalıştık! Bugünlere
geldik, sizin için de kurtuluş budur.” Alman başmühendisinin bu sözleri Dayı Ahmet Ağa’nın içine iyice
işler. Hemen ertesi gün Halep’e gider, Halep valisine
fikrini açar ve kabul ettirir. O sırada Halep Meclis-i
Umumisi de açıktır. Vali, meseleyi meclise sevk ettirir. Yona’da bir ilk mektep açılması için karar alınır. Mektep, 1913 yılında “Hurşit-i İdare Leyli Yona
Mektebi” adıyla hizmete açılır.
Halk, yatılı ve elli kişilik mevcudu olan “Hurşit-i İdare Leyli Yona Mektebi”ne çocuklarını göndermeye pek yanaşmamış. Dayı Ahmet Ağa’da, bu
durum karşısında kara kırbacı ile çocuğunu okula
göndermeyen babaları bulup kırbaçlamıştır. Ağa’nın
bu yöntemi işe yaramış, böylelikle yirmi çocuk okula
kazandırılmıştır. Ağa’nın bu teşebbüsleri İstanbul’da
da duyulmuş, padişah bir hattı hümayunla “Üçüncü
Rütbe Mecidi Nişan-ı Zişanı” vermek suretiyle onu

manen mükâfatlandırmıştır. Ağa, bu nişanı ölene
kadar göğsünde taşımıştır.
Yine o günlerde, Akçakoyunlu’ya tren istasyonunu görmeye gelen Antep Amerikan Koleji ve Antep
Ermeni Okulları öğretim üyeleri, Ağa’nın ısrarıyla okulu gezmiş ve Ağa’nın misafiri olmuştur. Ağa,
okulun yapılış hikâyesini onlara da anlatarak duvarında asılı olan kara kırbacı göstermiş, okula ne güçlükle öğrenci topladıklarından bahsetmiştir. Okulun
bu hikâyesi, öğretmenlerin fazlasıyla ilgisini çekmiş,
Antep’te, kolej öğretmenlerinin haftalık olarak dört
sayfa yayımladıkları ve iki sayfası Ermenice, iki sayfası da Türkçe olan “Rühnemâ” gazetesinde okuldan
bahsedilmiş ve Ağa’nın kara kırbacına geniş yer verilmiştir. Gazete, okulu Sof Dağı’nda suyuyla meşhur
olan “Gerdek Pınarı”na benzetmiş ve öğrencilerin
başarısını övmüştür.
Antep harbinde de ilerleyen yaşına ve şeker hastalığına rağmen büyük hizmetlerde bulunan Ağa,
Antep Cemiyet-i İslamiye ve Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti üyeleri arasında yer almıştır.
Çete kıyafeti giyinip atına atlayan Ağa, çetesiyle birlikte dağ dağ dolaşıp düşman kovalamış, şahsi servetiyle de harpte büyük yararlılık göstermiştir.
1926 yılında Gaziantep’te hayata gözlerini yuman
Dayı Ahmet Ağa, ömrünü memleketinin bekası için
harcamış mümtaz şahsiyetlerden birisidir. Çocuğu
olmayan Dayı Ahmet Ağa, “bütün milletin evladı benim evladımdır” düşüncesiyle, Mıktıfı ve Karaburun isimli köylerini Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağışlamıştır. Ağa’nın vefatından on yıl sonra 1936
yılında, adına Düğmeci Mahallesi’nde bir okul açılmış, bu okul, 2006 yılında Karataş Mahallesi’ne taşınmıştır.
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‘27 Kare İle Kendirciler’ Sergisi
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Şinasi Özkılıç,
“27 Kare İle Kendirciler” adlı ilk fotoğraf sergisini açtı.

ANKO Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim
Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şinasi Özkılıç’ın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açtığı
siyah- beyaz ve renkli fotoğraflarından oluşan
sergi beğeni ve övgü topladı.
Yrd. Doç. Dr. Özkılıç’ın sergisinin açılış kurdelesini kesen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Sınav, Özkılıç’ı kutladı ve üniversite olarak
gerçekleştirdikleri ilk sanat sergisinin hayırlı olmasını diledi.
Prof. Dr. Sınav, “Şinasi Hocam çektiği fotoğrafları
bizlerle paylaştığında, SANKO Üniversitesi’nde profesyonel düzeyde başarılı sanatçı öğretim üyelerinin
olmasına çok sevindik. Üniversitenin görevi sadece
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meslek öğretmek değil,
hayatı doğru yorumlayan entelektüel insanlar yetiştirmektir ve
bunun en önemli aracı
da sanattır. Bu nedenle
üniversitemizin sanata
ve sanatçıya destek olmasından doğal bir şey
olamaz” dedi.
“Marifet iltifata tabidir” sözünü hatırlatan
Prof. Dr. Sınav, “Hocamızın eline, emeğine
sağlık. Gaziantep’imizin
önemli ama kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürel varlığını sanatıyla
somutlaştırmış. Çektiği
fotoğrafları siyah-beyaza çevirerek de dramatik bir etki yaratmış. Hocamızın siyah beyaz bu fotoğraflarının yanında çektiği
çok sayıda renkli fotoğrafı da var. Daha sonra, farklı
sergilerle yine bir arada olacağımızı ümit ediyoruz”
diye konuştu.
Dr. Özkılıç ise ilk fotoğraf sergisinden dolayı çok
gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.
SANKO Üniversitesi ve Özel Sani Konukoğlu
Hastanesi’nde görevli çok sayıda akademisyen, sanatsever ve idari personelin katıldığı Yrd. Doç. Dr.
Özkılıç’ın “27 Kare ile Kendirciler” başlıklı fotoğraf
sergisi, 21 Mart 2016 tarihine kadar gezilebildi.
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Bakırcılar Odası
Metin BAŞBEKÇİ
Araştırmacı / Yazar

953 yılına kadar kooperatif
olarak çalışan bakırcı esnafı,
esnaf şıhı İbrahim Kervancının oğlu Ökkeş Kervancı ve ekibi
tarafından dernek haline getirildi. 1965 yıllardan sonra da oda
haline geldi.
2007 tarihinde Celal Açık Başkan olarak göreve geldi ve halende bu görevi yürütmektedir.
Odaya kayıtlı 700 pasif 380 civarında ise Aktif olarak çalışan
esnaf var. Bu esnaflar arasında
Sedefçi, Av bayisi ve Bakırcılar
kayıtlı.
Gaziantep de bakır işlemeciliği
yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir
süregelen bir meslek dalıdır. Bu
işleme sanatını Gaziantep e getiren de Hacı Horoz ismindeki
ustadır.
Gaziantep işlemeciliğini diğer
illerden ayıran en büyük özellik
ise tamamen yekpare tek parça
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olan parçaların üzerine Hitit,
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait motiflerin yapılmasıdır. Odamız tarafından 2010
yılında Coğrafi işareti alınmış
bulunmaktadır. Coğrafi işareti
alındıktan sonra İşkur, Sodes,
Kalkınma ajansı ile yapılan projeler dahilinde dünya pazarlarına açılmıştır.
Dünya pazarlarında büyük bir
ilgi ve beğeni ile karşılanan bakır
ürünlerimizle Gaziantep turizmine de büyük katkı sağlandı.
Son dönemlerde özellikle eski
hanların Turistik eşya satışına
başlaması ile birlik de bakırcılık
mesleğine olan sevgi ve ilgi de
yeniden az da olsa yeşermeye
başladı.
Bakırcılık mesleğini günümüzdeki en büyük eksiği ise
eleman sıkıntısının fazlası ile
yaşanmasıdır. Bunun de sebebi
mesleğimizin özellikle küçük
yaş da ilköğretim seviyesindeki çocuklarımızın çırak olarak
işe ilgi göstermemesidir. Oda
olarak, günümüzde yaptığımız
okul projeleri ile kısmen de olsa
bayanlarla nakış bölümünü devam ettirmekteyiz. Bu mesleği

temel olarak yaşatmak için okullarda
teorik bizlerde pratik olmak üzere çocuk yaşda yeteneğine göre yetiştirmemiz lazım Böylece eleman sıkıntısını
önleyeceğimize inanıyorum.
Kaybolmaya yüz tutmuş sanatı
canlandırdığımızdan dolayı kdv nin
düşürülmesi sskların dürüşürülmesi
devletin bu sanatlara desteğini daha
fazla artırması gerekli. Çünkü dünyanın her yerinde bu tür mesleklerde
verginin olmayışı kdv nin olmayışı
ssk nın çok düşük olmasıdır.

Biz Bakırcılar odası olarak dünyanın her yerinde eğitim vererek, lobi
yaparak Türkiye ve Gazi şehrimizin
de tanıtımına katkı sunmaktayız.
Yaptığımızın ürünlerin % 80 yerli ve
yabancı turistlerdir.
Eğitim verdiğimiz ülkelerden ABD
de İndiyana Üniversitesi Japonya da
Toyomo Üniversitesi ve Avrupanın
bir çok ülkesinde projelimiz var olup
bunlarda devam etmektedir..
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Ustalık Belgeli Ayakkabı Boyacıları
Gaziantep Sayacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası, açtığı kursa gidip
sınavda başarılı olan 14 ayakkabı boyacısı ve tamircisine
“Ustalık Belgesi” verdi.
ektörde yer alan meslek dallarında faaliyet
gösteren çalışanların, ustalık belgelerini
alabilmeleri için açılan kurstan sonra sınav
yapıldı. Sınava giren 16 sektör çalışanından 14’ü
ustalık belgesini almaya hak kazandı.
Gaziantep Sayacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Şube Başkanı Mehmet Sarıbal, Türkiye’de ilk kez
ayakkabı tamirciliği üzerine böyle bir sınav yapıldığını belirterek, “Geçen hafta sınav yaptık bu
ustalık belgesini almaya hak kazanan ayakkabı
boyacısı ve tamircilerine ustalık belgelerini sınavla verdik. Bu kıvanç
oldu bizim için. Türkiye’de ilk defa böyle
bir girişim oldu. Yoğun da talep var halen de talep alıyoruz.
Şu anda sınavı geçen
14 kişiye ustalık belgesi verdik.
16 kişi katıldı, 14
kişi bu sınavda başarılı olarak kursa belge
almaya hak kazandı.
Ustalık belgesi sınavı için okuryazar belgesi olması gerek, bazı arkadaşlar bu belgeye sahip olmadığı için bu sınava giremedi.
‘Ustalık belgesi alanlar ehliyet almış gibi
oluyor’
Ustalık belgesini alanların ehliyet almış gibi
olduğunu vurgulayan Mehmet Sarıbal, “Nasıl ki
ehliyetiniz yoksa araba süremiyorsanız, bu belge olmadan da ayakkabı tamircisi ve boyacılığı
yapamıyorsunuz. Bütün belediyelerimizin açmış

olduğu ihalelerdeki şartnamelerin içinde ustalık
belgesi olduğu için işyeri alıp kiralama ve çalıştırma hakkına resmi olarak hak kazanıyorlar. Ustalık Belgesi alanlar, ruhsatlarını rahatlıkla alıyor,
kamu kuruluşlarına rahatça müracaat edebiliyor,
rahatlıkla kredi çekebiliyor. Bize büyük firmalar
müracaat ettiğinde bu ayakkabı tamirleri ile alakalı, biz de bunları bu belgesi alan ustalara yönlendiriyoruz. Bu belgeyi alanlar hem esnaf hem
sanatkâr hem de kendi kimliğini bulmuş oldu”
şeklinde konuştu.
Ustalık belgesini
almaya hak kazanan
ayakkabı
tamircisi
ve boyacısı Ramazan
Çağlar, bu belgeyi almak için emek verdiğini vurgulayarak,
“Yaklaşık 25 yıldır bu
işi yapıyorum. Bu işin
resmi olabilmesi için
bu ustalık belgesine
başvurduk. Bu ustalık
belgesi için ilk önce
kalfalığa gittik, kalfalıktan sonra ustalık belgemizi
aldık. Bir nevi çarpık yapılaşma gibi bir şeydi bizimki de, yani her önüne gelen bu işi yapıyordu.
Bunun da inşallah önüne geçildi. Böyle olması
çok iyi oldu bizim için. Biz vergi veriyoruz kira
veriyoruz sonuçta bir emeğimiz var. Her önüne
gelen bu işi yaparsa iş kalitesi düşer. Bu işi yapmak isteyenlerin bizim geçtiğimiz aşamalardan
geçmesi lazım. Sonuçta 6 aya yakın emek verdik
bu ustalık belgesi için. Zaten işyeri açmak için bu
belge şart oldu” diye konuştu.
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Şehrimizdeki Yer
Adlarının Dili
Nevin BALTA
(TDK Uzmanı)

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğretim Görevlisi
Sezer Avcı, iş hayatında önemli bir kavram olan
profesyonellik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Nesneleri birbirinden ayıran en önemli şey,
adlarıdır. İnsanoğlu, tabiat karşısında önce
kendini daha sonra da kendi gözüyle dikkatini çeken özelliklerine göre, çevresini tanımlamaya ve adlandırmaya başlamıştır. Ad ve adlandırma,
her türlü varlığı birbirinden ayırmaya yaradığı için,
insanlık tarihi kadar eski ve ona paralel olarak gelişen
bir olgudur. Adıyla kendini bir başkasından farklı kılan
insanoğlu, çevresini de kullanım amacına ve işlevine
göre farklı adlandırmayı ihmal etmemiştir. İnsanlar,
hem kendi adlarının hem de yer adlarının ne zaman ve
nasıl meydana geldiğini, manasının ne olduğunu merak ederek, önce kendi adını, daha sonra da yaşadığı
bölgedeki coğrafi adları bu anlamda hep sorgulamıştır.
Pek çok bilim dalının oluşmasını sağlayan ortak dünya
kültüründe, bu isimleri inceleyen ve bütün bu sorulara
cevap veren bilim dalına da “onomastik (ad bilimi)” denilmektedir.
Türkçede ad, bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim anlamındadır. Her birisi bir anlam ifade eden bu adlardan
bir köy, bir aile adı öyle zaman olur ki bir kavmin gizli
kalmış taraflarını meydana çıkarır ve bir milletin tarihinin en karanlık tarafına ışık tutabilir. Bu adların her
birisi insanlar tarafından verildiğine göre kişilerin düşünce ve duyguları ile bu adlar arasında belirli bir bağlantı vardır. Birbirleri ile adeta ilgisiz gibi duran binlerce yer adının birbiri ile mukayesesinde, bu adların

66

veriliş mantığı da ortaya çıkar. Halkın, içinde yaşadığı
coğrafyayı nasıl kavradığını bizlere açıklar. Türklerin
canlı ve cansız yaptıkları her adlandırmada, Türk duyuş
ve düşünüşünün zarafetini, Türk dilinin zenginliğini
görebiliriz.
Eski Türkler, kendisine vatan edindiği toprakları “il
tutsık yer” olarak adlandırırdı. Türk insanı kendisine
vatan edindiği topraklara hangi adları vermekteydi. Yer
adlarımız yüzyıllardır alelade verilmemiştir. Dağlara,
yaylalara, köylere, şehirlere halkımızın verdiği adlar
dikkat çekicidir. Bunlar uzun süren gözlem ve tecrübelerin ürünüdür. Türkler, uzun süre belirli bir yerde
(vatan) yaşayan, bazen tümüyle, bazen de kısmen başka
yerlere göçerlerdi. Göçlerin sebep ve biçimleri ne olursa olsun, yaşamaya karar verdikleri yeni ortama, eski
anayurdundan kendini yansıtan adlar vermeye, “damgalama” ya koyulurlardı.
Bu şekilde eski yurt, bu yeni topraklar üzerine “taşınmış” yeni topraklar üzerine işlenmiş olur. Göç edilen yeni ortamda, eski vatanda yarattıkları benliklerini,
kimliklerini ve kültürlerini yansıtarak ve bütün yabancı
unsurlardan arındırılır. Şimdi eski yurt, hafızalarda ve
yani vatan topraklarında yaşamaya devam etmektedir.
İnsan gruplarının bu biçimde yerleşmesine “Vatan ile
Göç Ediş” adı verilmiştir. Kültürel bağları, yeni toprakları vatan tutan grupta yeni bir “anavatan” anlayışı yaratır. Coğrafyadan vatana geçiş sürecinde etnik görünüm
kazanan insan gruplarının yaşadıkları yeni topraklara
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ilk vurdukları damgalar, yer belirleme işaretleri, yeni
“yer adları”dır.
Yer adları, onları yaratan ve kullanan etnik gruplar
için, kutsallaştırdığı ve vatan tuttuğu toprağın “tapu
senetleri”dir. Türkler, Güneydoğu ve Doğu Anadolu
coğrafyasına, eski yurtları Orta Asya’dan “vatanları ile
birlikte” göç ederek gelip yerleşmiş, buraları vatan tutmuşlardır.
Tüm yer adları bir araya toplanırsa bundan iki sonuç
çıkar:
1. Coğrafyayı adlandırma yani, ad verme geleneği.
2. Bu adların toplandığı yerin tarihi.
Yer adları, coğrafya, bitki örtüsü, yaşam koşullarının belirlenmesi işlemlerinde genellikle çok yararlı
olur. “Susuz” adını taşıyan köylerin adı, su yokluğu ve
bu adın yerbilimsel olarak nedeni üzerine dikkatimizi
çekmektedir. “Su Boğazı”, Su Bendi” gibi isimlerde suyun bolluğunu haber vermektedir.
Yer adları, Türklerin araziye yakıştırarak ad koyma
hususundaki zenginlik ve zevkinin de bir göstergesidir.
Yer adları, bir coğrafyanın, nasıl vatan haline dönüştürüldüğünün kanıtıdır. Yer adları konusu, tüm ilim
dallarını alakadar eden geniş ve önemli bir konudur.
Bilim dallarının karşılıklı ilişkisi yer adı bilimini dilbilim, coğrafya, tarih, arkeoloji, halkbilim, antropoloji,
sosyoloji, etnografya vb. bilim dallarına yakınlaştırır.
En fazla ihtiyaç duyduğu bu dallar, yer adı biliminin
eli, ayağı, gözü ve kulağı gibidir. Yani, yer adları bilimi
dilbilimden başka ilişkide bulunduğu tüm diğer bilim
dallarının yöntemlerinden de yararlanır. Bu konuda B.
E. Budarav, “Birçok ilimle ortaklaşa çalışan (coğrafya,
dilcilik, tarih, etnografya) toponimi, dil bilimsiz lâl,
tarih ilimsiz köksüz, coğrafya ilimsiz ise mekânsızdır”
demektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi yer adları
üzerinde çalışan bir araştırmacı dil, coğrafya ve tarih
bilimlerini göz ardı etmemelidir.

Yer adları sıradan sözler değildir. Hepsinde gizli bir
anlam vardır. Bu anlam çözüldükçe bölgenin tarihi,
siyasi, ekonomik vb. birçok gerçeği aydınlanmış olur.
Basit anlamda arazinin toprak ve bitki örtüsü, hayvan
çeşitleri, doğal kaynakları ile ilgili bilgiler elde edilebilir. Bunun yanı sıra yer adlarında bölgeye yerleşmiş
oymak, aşiret ve cemaatlere, meydana gelmiş tarihi
olaylara, bölgede yaşamış ünlü kişilere ve halk kahramanlarına ait bilgileri bulmak da mümkündür. Aynı
zamanda dilin tarihi gelişimi de yer adları üzerinden
takip edilebilir. Dilin bazı tarihi şekilleri, kullanımlar,ı
yer adlarında bozulmuş olsa bile hâlâ yaşamaktadır.
Türk toponimisinde kişi adlarından türemiş yer adları da geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yer ve kişi
adları pek çok yörede iç içe olup tarihi belgelere girmeyen yüzlerce yer adının da mevki adı olarak yaşatıldığı
görülmektedir.
Vücut kısımları, hastalıklar, rütbe, meslek, unvan,
din ile ilgili adlar, aile bireyleri, yakın akrabalar, günlük
karşılaşılan olayları anlatan olaylar, toplumsal olayları
anlatan adlar, inanılan saygı duyulan bir kahramanın,
bir beyin veya bir ailenin adı, evlilik ile ilgili adlar, tarihi adlar ve olumsuzluk bildiren adların bulunması, söz
konusu başlıklar altında tasnif yapmamıza yol açmıştır.
Geçmişte yaşanmış bazı mitolojik yönü olan veya
bir efsanesi olan adlar da mevcuttur. Ayrıca Türkiye’de
yer adlarının, Türkçenin söz varlığı içerisinde hem
standart dildeki hem de ağızlardaki pek çok atasözü
ve deyimlerimize yerleştiğini görüyoruz. Bir özelliği
ile meşhur olan bir yer adının, deyim kuruluşunda yer
aldığı görülmektedir.
Gaziantep örneğinde de görüldüğü gibi, ortak veya
paralel coğrafi adlar çeşitli şekillerde oluşturulmaktadır. Birbirine benzer yer adları bazen aynı coğrafyada
bazen de farklı coğrafyada görülebilir. Eğer aynı coğrafyada ise, buna “yakın taşınmış (paralel)”, uzak coğrafyada ise “uzak taşınmış (paralel)” yer adları diyebiliriz.
Araştırmacı Cemil Cahit Güzelbey’in Gaziantep ve
çevresinde tespit ettiği ve çoğunluğu şer’i mahkeme
sicillerinde de geçen yer adlarının günümüzde birkaç
isim değiştirdiğini hatta ilk adın taşıdığı tarihi, kültürel ya da coğrafi öğelerden uzaklaşıldığı bilinmektedir.
Ancak bazı ilçe, köy, mezra, belde, mahalle, semt ve
sokak adlarının yüzyıllar öncesinden günümüze kadar
yaşatıldığı gözlemlenmektedir.
Gaziantep’in ilçe ve köylerinin adları hakkında bilgi edinmek için tarafımdan hazırlanan Gaziantep Yer
Adları Üzerine Bir İnceleme adlı esere bakılmasını tavsiye ederek sözü fazla uzatmadan diyoruz ki: “Günlük
yaşam içinde dikkatimiz çekmeyen mahalle, cadde,
sokak adlarımızın kimler tarafından verildiğini ya da
hangi tarihi kişinin, olayın ya da yaşanmışlığın izlerini taşıdığını hiç düşündünüz mü?” Bu soruya cevap
verebilmek için şehrimizdeki birkaç semt, meydan ve
sokak adlarının tarihçesine yer vereceğiz.
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Ballık (Balık) - Balıklı:
Günümüzde Yavuzeli ilçesine bağlı “Ballık köyü”,
daha önce Gaziantep’in
bir ilçesi iken, günümüzde il olan Kilis’e bağlı “Balıklı” köyü ile Gaziantep
Nurdağı ilçesine bağlı
“Balıkalan” adlı köyler
Türkçe “balık” sözünden
kaynaklanmaktadır. “Balık (Balık)” sözü, Türk
destanları devrinden beri
varlığını sürdüren ve İslamiyetten önce Türkler tarafından “şehir, kale, sığınak, saray, balçık, çamur” anlamlarında kullanılmıştır. Balık sözü, Türklerde oymak ve
boy adı ile şehir adı olarak da bilinmektedir. Prof. Dr.
Hasan Eren Türkçe balık sözünün yer adı olarak büyük
bir yaygınlık kazandığını belirtirken Balıkalan (Gaziantep), Balıkbaşı (Muğla), Balıkçı (Trabzon), Balıkhisar (Ankara), Balıklı (Amasya, Balıkesir, Çanakkale,
Gaziantep, Giresun, Ordu, Manisa, Trabzon) örneklerini vermektedir. Balıklava (Konya), Balıcak (Zonguldak) adlarında balık sözünün saklandığına dikkat
çekmekte “Daha açık bir deyişle bu adda dilimizde
deniz, göl ve ırmaklarda balık yatağı olan yere verilen
balıklava adı saklanmıştır” demektedir. “Deniz, göl ve
ırmaklarda balık yatağı olan yer” anlamındaki balıklava, balıklağı sözlerinin yerel ağızlarda kulak biçimini
aldığını belirtmektedir. Kulak sözünün yerel ağızlarda
“yağmur ve sel sularının toplandığı çukur”, “su yatağı”, “akar suların karaya giren yerleri”, “göllerin karaya
giren sivri bölümleri” gibi anlamlar aldığını belirten
Eren, diğer anlamlarını da vermektedir. Buna göre,
“dere veya gölden tarlaya alınan suyun ağzına” da kulak
adı verilmektedir. Ağızlarda “akar suların karaya giren
ve durgunlaşan yerleri” de kulak adıyla anılmaktadır.
Dar bir çevrede kullanılan, dibi görünmeyen, derin,
doğal kuyuya verilen yer kulağı adı da ilginç bir veridir.
Gaziantep’te “balık” kelimesine üç yerde rastlanmaktadır. Gaziantep Hükümet Konağı civarındaki bir semtin
adı “Balıklı”dır. Gaziantep’te halk arasında balıkağan,
balıklığ olarak bilinen “balık” sözünün ikinci anlamı
Divanü Lûgati’t-Türk’te “çamur” biçiminde yer alır.
Kayacık: Ülkemizde yer adlarında genellikle kaya
adına -ca, cı(lar), -lar, -lı (bağ/boğaz/dere/göz/kale/
köy/pınar/su), -lık (kale) ekleriyle ağıl, ağzı, altı, arası, ardı, arkası, bağ, balı, başı, belen, bey(i/li), boğaz,
boğazı, boyun, burnu, burun, bükü, büvet, dağ, delen,
deler, dere, dibi, döven, eli, elması, geçit, gediği, göze,
güney, hisar, ışık, içi, kent, kesen, kışla, kışlak, köprü,
köy, oğlu, önü, ören, pınar, su(suyu), tepe, üstü, yolu
gibi ikinci adlar eklenmektedir.
Gaziantep’te “Kayacık” adıyla anılan bir mahalle
vardır. Oğuzeli ilçesine bağlı bir köy “Kayacık” adını
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almıştır. İslahiye ilçesinin
bir köyü de “Kayabaşı”
adını taşımaktadır.
Sinler: Sinler sözü, sin
ve çoğul eki -ler’den oluşmuştur. Eski Türkçe sın
sözü, “mezar” anlamındadır. “Mezarlar” demek
olan sınler sözü, zamanla
“sinler”e
dönüşmüştür.
Birkaç yıl öncesinde “Gaziantep Fuarı” olarak bilinen ve günümüzde alışveriş merkezi olan bu semte “Sinler” adının verilmesinin
nedeni eskiden burada birkaç mezarın yer almasıdır.
Şehreküstü: “Şehreküstü”, Gaziantep’in en eski semtlerinden biridir. Rivayete göre bir zat, asıl şehir kale civarında iken şehre küsüp buraya yerleşmiş, bu sebeple
de bu semte “Şehreküstü” denilmiştir. Semtin adı günümüzde “Şehreküstü” olduğu ve resmi kayıtlarda bu
biçimde yer aldığı halde, halk “Şaraküstü” biçiminde
telaffuz etmektedir.
Tingönü: Gaziantep’te şimdi park haline getirilen
ve eskiden bir meydanın adı olan yere halk “Tingönü”
derdi. Yazar Necdet Sevinç, eskiden bu semtte bir “devlip”, yani beygir gücü ile bulgur döven bir değirmen ve
bu değirmenin önünde de büyükçe bir “soku” (havan)
bulunduğundan söz ederek, “Bulgur serip kurutmakta
kullanılan bu meydanın, kışın çamurlu bir alan haline
dönüşmesi muhtemeldir” demekte ve tengönü sözünün zamanla tingönü biçimine dönüştüğünü belirtmektedir. Eski Türkçe tenğ sözü, “göl, bataklık” demektir. Öte yandan ting sözü de “soku” anlamındadır. Bu
yüzden halk buraya tingönü (soku önü) ya da tengönü
(çamur önü) manasına gelen tengönü/tingönü adını
vermiş.
Şeyhcan (Şıhcan): 16. yüzyılda yaşamış Gaziantepli divan şairlerimizden biri olan Şeyhcan’ın hayatı
hakkında fazla bir bilgi yoktur. Şeyhcan adıyla bilinen
mahallede, rivayete göre eskiden “Şeyhcan Tekkesi”
varmış. Şeyhcan, bir iftiraya uğrayınca şehri terk ederek şimdilerde İsmet Paşa Mahallesi’nde bulunan yerde tekke yaptırmıştır. Şeyhcan’ın bir gazeli Gaziantep’te
hâlâ ilahi olarak söylenmektedir.
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Kayı Boyu Mezarları

aziantep’in İslahiye
ilçesindeki Yeniköy
Mahallesi’nde Kayı
boyuna ait olduğu
sanılan mezarlar bulundu.
Bulunan mezarların Anadolu’ya yerleşen ve Oğuzların 24 boyundan biri olan
Kayı boyuna ait olduğu tahmin ediliyor. Eski mezar
taşları ve üzerindeki siyah renkteki boya ile işlenmiş
ok ile yay figürlerinin, mezarların Kayı boyuna ait olduğu ihtimalini güçlendiriyor.
Bulunan mezarların Fırat Nehri’nde boğulduğu
belirtilen ve cenazesi Türkiye-Suriye sınırındaki Eşmeköyüne nakledilen Süleyman Şah’ın soyundan oldukları sanılıyor.
Osmanlı hanedanının mensup olduğu belirtilen
Kayı Boyu’na ait bulunan son mezarların bu boyun
Anadolu’ya ilk girdiği bölgelerden birinin İslahiye ilçesi olduğu tezininin de kuvvetlendirdiği belirtiliyor.
DAHA ÖNCE DE İNCELENDİ
Daha önce de bölgeye uzmanların geldiği kişisel
olarak mezarları incelediği biliniyor. Mezarların ait
olduğu yılı henüz belirleyemeyen uzmanlar, Kayı
boyunun Anadolu’ya ilk girdiği bölgelerden birinin
İslahiye olduğunu söylüyor. Uzmanlar, “Bu bölgeden
Amik Ovası’na girdiler. Bu eski mezarların tamamın
Kayı boyuna ait olması bu tezi düşündürüyor.

Ayrıca mezarların
üstteki ok ve yayın,
Kayı boyunun armaları olduğu biliniyor.
Süleyman Şah’ın da
Fırat Nehri’nde boğulması ve Suriye’de
yani bu mezarların
bulunduğu bölgeye
yakın bir yerde defnedilmesi, bölgenin
Kayı boyunun yerleşim merkezlerinden
biri olduğunu kanıtlıyor. Süleyman Şah’ın boğulduğu yer ile bu mezarlar
arasında Katrancı Dağı bulunuyor. Bu bilgilere göre
ise Fırat Nehri kenarında çadırlarını kurdukları ve
İslahiye taraflarındaki düz arazilerde de hayvanlarını
otlattıkları düşünülebilir” ifadelerini kullanıyor.
Bölgedeki insanlar uzun yıllardır, uzun süre öncesinde Suriye’den Kayı boylarının bölgeye geldiği ve
mezarlarının bulunduğu yönünde’ hikâyeler anlatıldığını belirtiyor. Bölgede 2 kilometrelik bir mezarlık
bulunduğunu belirten yöre sakinleri “Zamanında
Katrancı Dağı’nda ve etrafında çok büyük bir savaş
meydana gelmiş. Selçuklu döneminde ya da daha öncesi ait olduğu söylenen bu savaşta ölenler, buradaki
Uzun Kabir diye bilinen bu bölgeye defnedilmiş.
Bugün o mezarların bulunduğu bölgeden demiryolları ve karayolu geçti. Sonra kaçak kazı yapan
insanlar nedeniyle bu bölgedeki kalıntılar yok oldu.
Mezar taşlarının götürüldüğünü duyduk. Ancak bu
mezarlar kalabildi” diye konuştu. Vatandaşlar, uzman
ve yetkili kişilerin mezarların kazılıp incelenmesini
talep ederken, uzmanlar, elde edilecek bulguların
bölge ve ülke tarihine ışık tutabileceğini ifade etti.

69

HABERLER

Eski Eşya Tutkusu
Mail Umut YILMAZ

Bakraç: Bakırdan yapılmış kulplu
ve geniş ağızlı süt ve yoğurt kapları. Buna halk arasında helke de
denir. Ege’de eskiden evlerde dükkânlarda tarhana çorbası koymak
için, gemilerde kömür taşımak
veya yanmış kömürün kül ve cürufunu denize dökmek için kullanılırdı. Sade işlenmemiş olanları
bulunduğu gibi, yazı ve çiçeklerle
süslenmiş tipleri de vardır.

70

Çıkrık: Elle çevrilen bir kol ve
kova ipinin sarıldığı silindir biçiminde bir gövdeden oluşan ve
kuyudan su çekmeye yarayan
araç. Pamukları çekirdekten ayırmaya yarayan ve el ile çalıştırılan
bir araca da bu ad verilir. Çıkrık,
doğal ya da yapay liflerden iplik
eğirmek için kullanılan bir araçtır.
Çıkrık büyük bir olasılıkla MS
500 ile 1000 yılları arasında Hindistan’da keşfedildi. Ortaçağda
Orta Asya üzerinden geçerek Avrupa’ya ulaştı ve iplik eğirmek için
kullanılan iğin yerine geçti. İplik
eğirme işlemini mekanize etmenin ilk aşaması iği yatay olarak
yerleştirip büyük bir çark tarafından elle çevrilebilmesine olanak
sağlamak olmuştur. Büyük çarklı
çıkrık, sol elle liflerin tutulduğu,
sağ elle de yavaş yavaş çarkın döndürüldüğü bir örnektir. Dönen
iğe karşı liflerin belirli bir açıyla
tutulması istenen büklümü sağlar.
İlk iyileştirmelere 16. yüzyılda

rastlanmıştır. Bu iyileştirmeler
1790 yılında ABD’de ilk kendi ekseni etrafında dönen mile sahip
çıkrığa kadar devam etmiştir.
Daha modern çıkrıklarda iği
döndürmek, lifleri çekmek için
mekanik yöntemler kullanılmış
ve aynı anda birkaç iği çok yüksek
hızla çalıştırmak mümkün olmuştur. Daha yeni teknolojilerde sürtünme sistemi, hava püskürtme
ve açık uçlu sistemler kullanarak
bu hız daha da artırılmıştır.
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Birçok çıkrık türü mevcuttur,
bunlar arasında hızlı bir şekilde
yün eğirmek için kullanılan büyük çıkrık ya da diğer adlarıyla
yürüme çıkrığı ya da yün çıkrığı;
çift tahrikli, bir örekeyle birlikte
kullanılan ve ketenbezi yapmak
için kullanılan keten çıkrığı; taranmış yün iplik eğirmek için
kullanılan Saksonya ve dik çıkrıklar ve Asya’ya özgü çarktır.

Arıcı Körüğü: Körük arıcıların
arılarla ilgilenmeleri sırasında
arıları sakinleştirmek için kullanılan bir arıcılık aletidir. Bu alet
içerisinde yakılan malzemenin
de duruma uygun muhteviyatta
olması gerekir. Organik arıcılıkla
ilgili bilgilere bakıldığında körük
kullanımının minimum düzeyde
olması ve bu dumanın gerek arıların incelenmesinde gerekse bal
döneminde bala en az nispette

bulaşmamasına dikkat edilmesi
gereklidir.
Elimizdeki malzeme her ne
olursa olsun yandığında duman
verecektir. Arılara da duman
yangın hissi uyandırarak olası bir
yer değişikliğine başlama girişimi olarak kovanda bulunan besini midelerine almalarını sağlar.
Duman, bal yiyerek açlık duygusu ortadan kalkmış arıların saldırganlık eğilimini düşüreceği ve
ayrıca arının yönünü değiştirmek
maksadı ile kullanılmaktadır.
Körük dumanı ve özelliği
Bazı durumlarda duman sanıldığı gibi arıyı sakinleştirmemektedir. Tam tersi arıyı dahada
huzursuzlandırıp arıcıyı çalışmasında başarısızlığa götürebilmektedir. Buradaki yanlışlık duman üretmek üzere körüklerde
kullanılan malzemenin çok harlı
ve sıcaklığının yüksek olmasından ileri gelmektedir. Arılar bu
tür dumanda daha da huzursuz
olmakta saldırganlık eğilimleri
artmaktadır.
Yapılacak iş dumanın serin olması ve bol olmasıdır. Bunun için
yapılacak işlem yakılacak duman
verecek malzemenin elverişliliğidir.
Genellikle Anadolu’da arıcılar
tezek, mısır güdenesi ya da diğer
adı ile mısırın ortasındaki somak, çürümüş tahta ya da odun
parçaları, bez parçaları, iri rende
talaşı gibi unsurları kullanmakla birlikte bunların tamamı belli
bir süre sonra alevinin artması

ile problem çıkarır. Çoğu zaman
bu problemi ortadan kaldırılmak
için üzerine yeşil ot atılarak duman belli bir süre sakinleştirilse
de bu işlemin sık sık yapılması
gerekir ki bu durum da iş kaybına neden olur.
Körük uzun süre ve serin duman vermelidir. Bu şekilde uzun
süre duman veren ve serin duman verebilen bir körük yakma
malzemesi oluklu mukavvadır.
Körük boyu kadar oluklu mukavvalar sıkı sıkıya sarılmalı ve bir
telle açılmaması için bağlanmalıdır. Olukların yönünün aşağıdan
yukarı doğru olmasına dikkat
edilmelidir. Bu malzeme altından
tutuşturulduğunda uzun süre istenilen şekilde duman vermektedir. Mukavva belli bir boya kadar
kısaldığında ve alev arıyı rahatsız
edecek boyuta yükseldiğinde öncekinin yarısı kadar olan bir başka rulo körük içine konulabilir ya
da ortaya çıkacak olan alevli dumanın alevini kısmak için üzerine yeşil ot atılabilir. Bu malzeme
istenilen en mükemmel körük
yakıtıdır. Arılarla çalışırken sık
sık sönerek rahatsızlık vermeyecektir.
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RÖPORTAJ

Saatçi Çıraklığına Gaziantep’te Başladı
Ustalığı ise 40. Yıldır İstanbul’da Devam Ediyor
RÖPORTAJ: Hüseyin ALDOĞAN

-

Seni tanıyabilir miyiz?
İsmim Bahaadin Budumlu.
Said Budumlu’nun neyi oluyorsun?
Amcası oluyorum.
Sen bu şerbetçilerden birinin devamı mısın?
Evet.
Kaçıncı Babadan’sın?
Şebek İmam derlerdi, ondan.
Bu 7 tane arka arkaya oturanlardan senin deden
var mı?
Evet
Saatçi çıraklığına kaç yaşında başladın?
6 yaşında çıraklığa başladım.
Ustan kimdi?
Ali Tümer. Saatçi Ali Tümer derlerdi.
Nereliydi?
Gaziantepli.
Sen başladığında o kaç yaşlarındaydı?
40 yaşlarında falandı.
O da mı çıraklıktan yetişme?
Evet, o da çıraklıktan yetişti. Onun kardeşi
de ağabeyi de saatçiymiş Gaziantep’te; onlardan öğrenmiş. Cumhuriyet kurulmadan
önce burada mantolu bir kadın görmüş.
Çarşafı çıkarıp mantoyu giyen bir kadın
görünce burada artık İslam bitti, Müslümanlık bitti diye gitmiş Suudi Arbistan’a
Mekke şehrine yerleşmiş. Orda kalmış,
orda evlenmiş, orda vefat etmiş.
Peki, o kimden öğrenmiş? Osmanlı dönemin de?
Onu bilemem. Onu ben son dönemlerinde

-
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gördüm, ama kimden öğrendi bilmiyorum.
- Peki, o zamanlar sence tahminen Gaziantep’te kaç
tane saatçi vardı?
- Aşağı yukarı... en fazla 10 tane vardı.
- Peki, o zamanki saatlerin özelliği ne idi?
- Saatlerin özelliği İsviçre saati idi. Çarkları daha
muntazam, daha güzeldi. Böyle onun çalışmasından çıkardığı sesten zevk alırdın. Yattığın yerde zevk
alırdın o saatin olduğu evde, yani hoşuna giderdi.
- Peki, sağlam mıydı?
- Sağlamlıkta şimdi ki saatlerin yüz katı daha sağlamdı. Şimdi en pahalı bir kol saatinin ömrü 15 sene. O
saatlerin ömrü 15 - 20 sene, duvar saatleri satarlardı,
Tumkos duvar saati; fabrika 40 sene garanti verdi.
- Peki, bir ara Devlet Demir Yolları bir saat çıkardı?
- Bu Devlet Demir Yolları İsviçre’den geldi, Türkiye
için yapılmıştı, güzel saatlerdi. Bunlar baktılar ki
Devlet Demir Yolları Türkiye’de tutuldu herkes rağbet etmeye başladı Devlet Demir yolları diye. Ruslar
da yapmaya başladı, sonra başka ülkeler de gelmeye
başladı. Sonra esas özelliğini kaybetti.
- Normal günlük saat de en iyi marka hangisiydi?
- En iyi saatler yine Omega vardı. Omega pek Antep’te
yoktu; fazla kişide yoktu. Ondan sonra Nacar, Histon vardı en çok rağbet gören saatlerdi.
- Kaç yıllarıydı sen başladığında?
- 1960’lı yıllardı
- Peki, saati daha çok kırsal kesim mi alırdı, kent
kesimi mi alırdı?
- Şehirliler de vardı köylüler de vardı. Ama daha çok
şehirde, eskiden her mahallede saat yoktu ki. Ramazan gelirdi, mahallenin zenginin de saat vardı, gider
sorardın iftara kaç saat kalmış, o adam da saate bakar söylerdi.
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Toplumda yaygın değildi yani...
Yaygın değildi.
Normal bir saat kaç liraydı o zaman?
Ne desem yalan olur şimdi, unuttum çünkü.
Mesela bir Nacar kol saati?
Ne olabilir ki, hiç aklıma gelmedi. Hiç böyle bir şeyle
karşılaşmadım ama ucuzdu, pahalı bir saat değildi.
Ama yine de köylü alamıyordu!
Şimdi ne desem yalan olur, 10 lira mı diyeyim, 5 lira
mı diyeyim. Daha ucuz bir şey idi.
O zaman 10 lira, 5 lira büyük paraydı.
Ortası delik kuruşlar vardı eskiden..
Şimdi paraları unuttuk, 100 paralar vardı eskiden.
100 paraya 1 bardak şerbet içerdin.
O zamanlarda saatçiliğe çırak verme konusunda
insanların yaklaşımı nasıldı? Yani bu meslekte bir
gelecek var mı?

-

-

- Yok abi, bu meslekte para, gelecek yok. Niye yoktu
şimdi önceden bir mesleğe girdiğin gibi usta sana o
mesleği öğretirdi, para da verirdi. Saatçilik öyle değildi. Ben ilk işe başladığımda 3 sene ustamın yanında
baktım öyle. 3 sene ayakta durdum masanın başında
öyle. Babama dedim ki bu ustam bana saatçiliği öğretmiyor, dedim. Babam geldi dedi
ki ustama, “yav niye öğretmiyorsun
bu çocuğa”. Dedi ki: “Ben ona önce
sabırlı olmasını öğretiyorum sabır
olmazsa bu mesleği yapamaz.”
- 3 sene mi sürdü bu sabır?
- Evet, 3 sene sürdü.
- Maaşallah. Peki, o zamanki saatlerin hiç fotoğrafı falan yok mu
sende?
- Yok, hiç fotoğrafı yok.
Hatta bir gün o kadar biriktirdik
ki ustamla birlikte. Hanım dedi
ki götür bunları evden Pancarlı’da
bir bağ evi vardı götürdük hepsini
derenin içine attık saatlerin, o eski

saatlerin. Gün oldu dere kurudu, saatler derenin içinden çıktı meydana. Ustam:
“Bunları buraya mı attınız?”
dedi.
Başka atacak yer yoktu tabii.
Başka atacak yer yoktu, oraya boşalttık onu.
Peki, kadınlar saat kullanıyor muydu o zamanlar?
Yok, pek yoktu.
Kadınlar saati fazla kullanmıyordu?
Kadınlar saat kullanmazdı, yaşlılarda cep saati vardı zincirli. Bir müezzin imam vardı, o saati kemere
takardı. Benim ilk ustam halamın oğlu. Mahmut
Arslantürk derlerdi, Gaziantepli idi. İşte o böyle geliyordu 5- 6 sene gittik geldik, baktık fazla mesleği öğretmedi, onun yanından ayrıldık, Ali Tümer ustanın
yanına geldik.
İlk oraya gittin sonra Ali Tümer’in yanına gittin.
Orda kaldım. Askerliğimi yaptım, usta oldum çıktım.
Sen orda evlenerek buraya geldin..
Evlendim ben o sene, 82’de geldim buraya.
Peki, İstanbul’daki yapıyla o dönem de Antep’teki
yapıyı karşılaştırdığında orası çok zayıf mı kalırdı?
Oranın çok zayıf kalmasının nedenini ben sana söyleyeyim. Hep kurmalı saat vardı. Buraya geldiğimiz
gibi pilli saatler karşımıza çıkmaya başladı. Pilli kol
saatleri ortaya çıktı. Ee bunun ustası yok, erbabı yok,
nasıl öğrencen, nasıl etcen derken kendimizi geliştirerekten bu mesleği de öğrendik. He, sonradan dernek kalktı kurs açtı. Ama biz kursa giymeye de gerek
görmedik. Elhamdulillah öğrendik. Şimdi eski saatlerden olsa da bugün onlardan para kazanalım desek
acımızdan ölürüz.
- Senin çocuklardan kimse bu
mesleğe devam etmedi mi?
- Yok, etmedi iyi ki de devam etmedi.
- İyi güzel bir şey, o saatlerin çoğunun fotoğrafları var bende.
Çekilmiş dergilere basılmış
Başpınar dergisinde anlatmışlar, saatin bir toplum için önemini. Saat herkeste yokmuş,
olmayanlar olanlardan öğrenmiş. Sen toplam bugüne kadar
kaç senedir bu işi yapıyorsun?
- 60 senedir.
- Eyvallah sağ ol teşekkür ederim.
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Öğretmenlere Etik İlkeler
ve Uygulamalar
Abdullah DAMAR / Eğitimci

illi Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bakanlık
kadrolarında görevli yönetici ve öğretmenler için hazırlanan “Mesleki Etik İlkeleri” açıkladı. İl milli eğitim müdürlüklerine birer genelge gönderen Milli Eğitim Bakanı Avcı, bu
ilkelerin belirlenmesi çalışmaları sırasında sayısız
etkinliğin yapıldığını ve çok çeşitli kurum ve kişiden
görüş alındığını belirtti.

-

-

-
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler
için hazırlanan etik kurallar şöyle:
Eğitimci, öğrenciyi utandıracak, onurunu kıracak söz ve davranışlardan hassasiyetle kaçınır.
Eğitimci, özellikleri bakımından farklılık gösteren bütün öğrencilere diğerleri gibi anlayış ve
hoşgörü ile yaklaşır.
Eğitimci mesleğini icra ederken öncelikle insan
haklarına saygı duyar; ırk, dil, din, renk, siyasi
görüş ve aile statüsü gözetmeden öğrencilere adil
ve eşit davranır.
Eğitimci öğrenciyle ilgili
edindiği bilgilerin gizliliğine riayet eder, yasal
zorunluluklar ve acil durumlar dışında bu gizli
bilgileri korur.
Öğrencinin özel hayatına
ait bilgileri, ailesinin dışında kimseye açıklamaz.
Beden ve ruh sağlığını,
fiziksel, sosyal gelişimini ve eğitimini olumsuz
yönde etkileyecek şekilde
davranmaz.
Mesleğini sevmediği izlenimini gösterecek davranışlardan kaçınır.
Mesai ve ders saatlerine

-

-

titizlikle uyar, derse geç girerek, dersten erken
ayrılarak ya da gerçeğe aykırı mazeretler üreterek eğitim sürecini kesintiye uğratmaz.
Dersten geç ayrılmak suretiyle öğrencinin dinlenme hakkını engellemez.
Kişisel, ailevi ve çevresel nedenlerle üzüntü,
sıkıntı, mutsuzluk gibi kişisel durumlarını öğrencilere yansıtmaz.
Eğitimci, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve
haftalarda verilen, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmez.
Yardımcı ders kitabı ve diğer araç gereçleri sadece öğrencilerin gelişimini gözetmek üzere
tavsiye eder.
Kanuni istisnalar hariç olmak üzere öğrencilere
ücret veya başka bir menfaat karşılığı özel ders
vermez.
Öğrenci ve velilerden bağış, yardım veya başka
bir isim altında para ya da eşya talebinde bulunmaz, bunlarla ilgili zorunluluk getirmez.
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HABERLER

Evde Ekmek Yapmak
Gaziantepli İçin Kutsaldır
Metin BAŞBEKÇİ
Araştırmacı / Yazar

nsanoğlunun dünyaya geldikten sonra temel gıdalarının
başında gelen ekmeğin tarihi 8
bin yıla dayanıyor. İlk insanlar
tahılı bulduktan sonra taş üzerinde
ezip ufaladıktan sonra su kattıkları hamurları düz bir kaya üzerine
yayar daha sonra da bunları pişirerek yerlermiş. Mısırlı bir fırıncının M.Ö 1800 yıllarında tesadüfen
hamuru bekletip daha sonra diğer
hamura karıştırmasıyla maya bulunmuş.
Yeryüzün de ilk buğday üretiminin yapıldığı yerlerden birinin Gaziantep ve çevresi olduğu sanılmaktadır. Fırat ve Dicle nehirlerinin yer
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aldığı Mezopotamya nın on binlerce yıldır dünyanın en bereketli toprakları olduğu kesinlikle bilinmektedir. Dünyanın en eski yerleşim
yerlerinden birisi olan Gazi şehrin
ekmek tarihi de geçmişi kadar eskidir.
Tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde, tahıl ürünleri ve özellikle de
ekmek beslenmede ön sıradaki yerini korumaktadır. Tüketimi, ekonomik ve sosyal koşullara bağlı olarak değişim gösterse de ekmeğin,
gelecekte de önemini sürdüreceği
kuşkusuzdur. MÖ 4300 yıllarında
değirmencilik ve fırıncılığın var
olduğu, yapılan kazılardan anlaşılmıştır. MÖ 4000’lerde ise Babillilerin fırınlarda ekmek pişirdiğini
ileri süren araştırmalar mevcuttur.
Mayalı ekmek, MÖ 1800 yıllarında
Eski Mısırlılar tarafından tesadüfen
keşfedilmiştir. Mısırlıların ekmeğin zenginleştirilmesinden haberdar oldukları, ekmeğe bal,
hurma gibi maddeler
kattıkları
belirlenmiştir. Ekmek yapım
sanatı Eski Mısır’dan
Akdeniz ülkelerine
yayılmıştır. Eski Yunanlılar ekmek yapımını MÖ 8.yüzyılda
Mısırlılardan öğrenmiştir. Daha sonra
Romalılar zamanında
ekmekçilik oldukça
gelişmiş ve büyük ticari fırınlar yapılmıştır.
Asya’nın gezginci
toplumları ile birlikte yufka ekmeğine
rastlanmıştır. Yufka
ekmeğinin uzun süre

dayanması, göçebe hayatı yaşayan
Türkler için önemlidir. Bu ince
yufkaların 8-10 tanesi üst üste konup dürüm yapıldığı belirtilmiştir.
Yaz aylarında uzun süre dayanması nedeniyle yufka ekmeği, diğer
ekmeklere tercih edilmiştir. Yufka
ekmeğinin benzeri lavaş ekmektir.
İnce pide, Azeri ve Çağatay Türkçesinde yufka olarak geçmektedir.
Bu ekmeklerden başka mısır, arpa,
darı ve buğday unlarından mayalı-mayasız, yağlı-yağsız, ince-kalın,
şekerli-şekersiz, sacda pişirilen ekmek türleri vardır. Başka bir ekmek
çeşidi olan “sinçü” bugünkü pideye
benzer ekmektir. “Çukmin” adı verilen kurabiye biçiminde bir ekmek
çeşidi daha vardır. Her ne kadar
ekmek adı verilmişse de bazılarının
ekmek özelliği göstermediği çörek,
pide vb. olduğunun kabul edilmesi
gerekir. Türklerin XI. yüzyılda bugünkü şekil ve adı ile çeşitli çörekler yaptıkları belirtilmiştir. Çörek
çeşitleri arasında küle gömülerek
yapılan “kömeç” günümüzde gömeç-gömbe, göbe-göbü adları ile
hâlâ yaşamaktadır. Yufkadan başka
bazlamacın da Selçuklular devrinde yapıldığı bilinmektedir. Mayalı
hamurun içinde ceviz, fındık, susam, bazen kıyma, bazen de üzüm
konan yağlı, şekerli, şekersiz olarak
yapılan, nokul-lokul adı verilen çöreklere, Selçuklu devri yiyecekleri
arasında rastlanmıştır. Bu çeşitlerin
hepsinin Anadolu’ya Türkmenlerle
beraber geldiği sanılmaktadır.
Ekmek yapma sanatı, Orta Avrupa’ya ve Avrupa’nın diğer ülkelerine
ise çok sonraları, güneyden yayılmıştır. Ekmek yapımında çavdar
ve diğer tahıllar da kullanılmaya
başlanmıştır. Avrupa’da 15. yüzyılda beyaz ekmek yapımı başlamış,
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bunu o devirlerde ancak zengin sınıf
yiyebilmiştir.
Türkçe ’’Ekmek’’ diye adlandırdığımız vazgeçilmez yiyeceğimiz
Türkçe kökenli bir kelime olup ,aslı
ekmektir. Ekmeğe Alman dilinde
Brot, Fransız dilinde Pain(m),İngiliz
dilinde Bread adı verilmiştir. Ekmek
için Çorum’da ‘pıtpıt’’, Artvin’de ‘’kakala’’, Kastamonu’da ‘’göbüt’’, Kars’ta
‘’kalın’’, Konya’da’’gömeç’’ gibi mahalli olarak değişik isimler de kullanılır.
Türk kültüründe ekmek kutsaldır. Yere düşen ekmek için: “Ekmeğe basarsan taş olursun.” denir. Yere
düşen ekmek öpülüp başa konarak
hayvanlara verilmek üzere uygun bir
yere konur.
Özellikle Gaziantep savunması
esnasında ekmek yapmak için buğday bulamayan Gaziantep halkı “acı
zerdali” çekirdeğinden ekmek yapmış ve ishal olarak bir çok kişi bu
ekmeklerden zehirlenerek ölmüştür.
İşte bu nedenle Gaziantep li için ekmek ayır bir kutsallık taşır.
Osmanlı döneminde Gaziantep de
fırınlarda yapılan ekmekler pazarda
yada halkı açık yerlerde tezgah üzerinde satılırmış. Gaziantep insanın
Küpban (ekmek çeşidi) dediği tür
şeklinde olan ekmekle üst üstte ko-

narak tezgaha getirilir ve burada takas yolu veya para ile satılırmış.
Geçmiş dönemlerde Gaziantep
evlerinin Hayatlı (bahçeli) olması
nedeniyle Gaziantepli kadınlar kendi aralarında birleşerek evde ekmek
yapmayı daha çok sever bunu da evden eksik etmezlermiş. Akrabaların
yada komşuların bir araya gelerek
mayasız yapılan hamurlar önce yoğurulur, ağaçdan yapılma yaklaşık 1
mt boyu 60 cm eni olan yerden 1520 cm yüksek ekmek tahtası adı verilen aletler üzerinde yine ağaçdan
yapılma oklava ismindeki alet ile
yumak denilen hamurlar ince şekilde açılır demir yarım kubbe şeklindeki ekmek saçları üzerinde pişirilir.
Bu pişirme işleminde uzun kılınç
şeklinde, ağaçdan yapılma evirgeç
denilen araç saç üzerindeki ekmeği
çevirmede kullanılır.
Pişen ekmekler istiflenerek üzerine de bir bez örtülerek yenileceğe
zamana kadar bekletilir. İnce yufka
şeklindeki ekmekler yenileceği zaman büyük bir bez üzerine konur
üzerine su serpilir tekrar bez ile
üzeri kapatılır böylece ekmeğin yumuşaması sağlanmış olur ve sofraya
servis edilir.
Günümüzde “Antep evleri” yerini
büyük apartmanlara bıraktığı için

ekmek kültürü de şehrimizde yavaş
yavaş kaybolmaya başladı.
Gaziantep insanın Gastronomi
deki başarısı beklide ekmeğe verdiği
önemden kaynaklanıyor dersek sanırım abartmış olmayız. Mahallerde
bulunan ekmekçilerimizde Gaziantepli için evinin mutfağının bir köşesi gibidir. Tırnaklı ekmek diye adlandırılan mayalı hamurdan yapılan
ekmekler en fazla tükettiğimiz besin

kaynağımızdır. Bunun yanı sıra börek, lahmacun ve tepsi yemekleri için mahalle fırınları kullanılır.
Gaziantep Fırıncıları da (ekmekçi)
mahallenin vaz geçilmez parçasıdır.
Özellikle Pazar günleri Gaziantep
insanın en az birkaç saati fırında geçer dersek yalan olmaz.
Gaziantep insanı için ekmek sadece kutsal bir yiyecek değil, yapmak
da kutsal bir görevdir.
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RÖPORTAJ

Leskon Gücünün Farkında
ile markanın gelişim sürecinden
başarının formülüne uzanan yolu
konuştuk.

Lescon gücünün farkında vazgeçilmezliğin peşinde
Başarıyı tırnaklarıyla sökerek
elde eden bir isim Aydın Erbay.
“Bir dünya markası yaratacağım’’
diyerek kurduğu LESCON, bugün Türkiye’nin ilk ve tek spor
markası olarak dünya markaları
arasında yerini aldı. LESCON’u,
ülke çapında 8 bin metre karelik 40 mağaza ve 600 bayi ile her
noktada ulaşılabilir kılan Erbay
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Aydın bey LESCON’un dününü
anlatır mısınız öncelikle?
Bildiğiniz gibi markamız Türkiye’nin ilk ve tek aktif spor Türk
markasıdır. Şu ana kadar geldiğimiz nokta bundan sonraki hedeflerimizi belirlememiz açısından
da çok önemli. 2008 yılından sonra Türkiye, Çin’den sonra en çok
büyüyen ülke olmuştur. Bizimde
iyi bir vizyon çizmemiz için bir
takım radikal kararlar almamız
gerekliydi. Bir dünya markası olmamız için şirketin kurumsal yapısında çok önemli kararlar aldık.
Gerek dünya markası vizyonumuzda gerekse kurumsal yapıda
hedeflerimize uymayan üst düzey
kişilerle dahi yollarımızı ayırdık
ve 2011 yılında yeni bir icra kurulu oluşturduk.
Yeni icra kurulunu kimler oluşturuyor?
Üç oğlum icra kurulunu oluşturuyor ancak şunu belirtmek

isterim, her biri Lescon kurulduğundan beri en alt basamaktan
yetişerek bulundukları mevkileri
hak ettikleri için buradalar.
Peki Aydın bey aile şirketi yapısı
ve kurumsallık aynı anda mümkün mü?
Kesinlikle Lescon’da bu mümkün. Zaten ben kurumsallıktan
yana oldum hep ve bu yüzden
çocuklarımı da bu düstur ve eğitimle yetiştiler. Türkiye’de ki aile
şirketlerinde çok zor hatta imkansız olan koltuk devretme ve yetki
verme olayını ben icra kuruluna
tam insiyatif vererek yaptım. Ben
koltuk sevdalısı değil, markamın
sevdalısıyım. Kurumsallığa verdiğim önem buradan da anlaşılmalıdır.
Hangi düzenlemelere gittiniz
yeni yapılanma sürecinde?
Hedef ve vizyonumuza uygun
yapılandıktan sonra önemli hedeflerimizden biri olan mağazalaşma alanında çok ciddi kararlar
aldık. Yanlış açılan 13 noktayı
kapattık. 2011’de kaliteli bir alt
yapı kurup, uzun zamandır kamuoyundan gelen istekleri de
değerlendirerek oluşturduğumuz
yeni bir logo amblem değişikliğine karar verdik ve Türkiye ve
100 ülkede tescil müracatlarında
bulunduk... Bu süreçlerin 2014
yılında tamamlanmasıyla 2015’te
yeni logo amblem, koleksiyon ve
ekibimizle her şey istediğim gibi
olmuştu ve görücüye çıkmaya
hazırdık. Zaten yeni mağazacılık
vizyonumuza uygun kadrolar da
hazırdı... Artık biz diyen, kurumsal bir kültüre sahip olan bir icra
kurulu ve ekip vardı. Böylece 2015
yılında yaşanan siyasi ve ticari
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olumsuzluklara rağmen krizden
etkilenmedik ve % 30 büyüdük.
Bu başarının sırrı ne sizce?
Bu başarı ve büyüme, ekibin ve
yapılan yatırımların başarısıydı.
Hayatımda hep şuna inandım;
“yaptığın işin, hedefin doğruluğuna sen ve ekibin inanmışsa başarmamak için hiçbir sebep yok.’’
Hele ki krizde büyümek hem cesaret hem strateji isteyen bir konudur. Çünkü asıl zor olan, hedefe vardıktan sonra orada kalıcı
olabilmektir. Dünya markalarına
‘bende varım’ diyorsun seni örnek alan, senden sonra var olan
markalarında artık hedefindesin.
Ama benim rekabeti ve zoru seven
bir yapım var. Bu çalışanlarımızın
da benimsediği bir karakter oldu.
Ekibime devamlı “biz Türkiye’nin
gururu olacağız’’ dedim. Bizim
için hedefi yakalamak, başarmak
maddi kazançtan daha önemli.
Çünkü önceliğimiz, kazandıran
bir sistem kurmak ve bunu herkese adaletli dağıtabilmek. Para sonradan tıpış tıpış gelir. Zaten hem
İngilizce hem de Türkçe tescilli
olan sloganımız her şeyi anlatıyor: “Kazanmak gibisi yok”

LESCON’un ülke genelinde kaç
bayisi bulunuyor?
Şu anda Türkiye’de 8bin metre
karelik 40 tane konsept mağazamız, 600 Corner bayimiz bulunuyor. Birçok önemli kurumun spor
giysilerini giydiren bir markayız.
Bundan sonraki hedefleriniz neler?
Bundan sonraki hedeflerimiz;
5 yıl içinde 50,60 bin metre kare
alana ulaşabilecek 200-250 adet
mağazalar zinciri oluşturmak ve
sosyal sorumluluk projeleri yürüten bir Türkiye markası olmak.
Yurt dışına açılmak, hedefleriniz dahilinde mi?
Geçmişte yaşamış olduğum
Almanya’da çok büyük bedel öde-

diğim bir tecrübemiz var. Bu sebeple önce ülkemde ciddi hedefleri yakalamış bir marka olduktan
sonra yurt dışına mağazalaşarak
gitmek istiyoruz. Önemli olan
hedefini ve gücünü bilebilmek,
vazgeçilmezi ortaya koyabilmek,
markamız hedeflerine bu vizyon
ve kültürle gidiyor. Tabi ki yurt dışına satışlarımız var ve bu talepler
kendiliğinden oluşuyor. Daha dış
ticaret birimimizi kurmadan dahi
talep alıyoruz yut dışından ve bu
ciromuzun % 5’ini oluşturuyor.
Bu durum bizi mutlu etse de firma olarak bir birimin alt yapısını
kurmadan harekete geçemeyiz.
Çünkü biz konsept olarak, mağaza olarak gitmeliyiz yurt dışına.
Ancak, hedeflerimize inanan bir
grup olursa oturur konuşuruz...
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