




Değerli Gaziantep dostları,

Bir yılı daha bitirirken 2020’nin ülkemiz ve bizler için pırıl pırıl umutlarla, esenlik 
dolu geçmesini diliyorum. Öyle geçmesi için de hepimizin elinden geleni yapacağına 
inancım tam. 
Yeni yıla girmeden 2019’da neler yaptık özetlemek isterim. 
Geçen yıl, yani dernek yönetimindeki ilk senemizde önce üye güncellemelerimizi
gerçekleştirdik ve yaklaşık 100 yeni üye aldık. Üye sayımızın yükselmesi 
birbirimizle olan iletişimimizin artması ve buna bağlı olarak da Gaziantep 
markasının daha fazla değer kazanması anlamına geliyor. Bu vesile ile üye olmayan 
dostlarımızdan üye olmalarını ve hatta etraflarında varsa, Gaziantepli dostlarını 
derneğimize kazandırmalarını rica ediyoruz. Ve bir kez daha hatırlatmak isterim ki 
dernek üyeliğimizin hiçbir yükü, hiçbir yaptırımı yoktur. Tek dileğimiz dostlarımızın 
projelerimizden haberdar olmasıdır. 

Yıl sonuna yaklaşırken bizim için çok önemli olan ekim ayını bir kez daha 
hatırlatmak arzusundayım. Ekim neden bu kadar önemli diye sorarsanız; ekim, 
Cumhuriyet Bayramımızın gururunu ve heyecanını bize yaşatırken, Gaziantep’ten 
İstanbul’a gelen üniversite öğrencilerimiz ile buluştuğumuz, aralarında desteğimize 
ihtiyacı olanlara burs verdiğimiz hareketli ve bereketli bir aydır. 
Bu yıl 130 gencimize burs veriyoruz. Yeni yılda sadece burs vermekle kalmayıp onları 
Gaziantepli iş insanlarımız ile buluşturacak, mentörlük yapacağız. Burs vermek 
isteyen dostlarımızın bizimle temas kurmalarını da özellikle rica ediyoruz.
Bizim için önemli bir diğer organizasyonumuz, 19 yıldır gerçekleştirdiğimiz
İstanbul’daki ilk yiyecek ve kültür festivali olan Gaziantep Yiyecekleri Şenliği’dir…
Bu yıl etkinliğimizi Ataşehir’de gerçekleştirdik. Beklediğimizden çok daha büyük bir 
katılım ile tamamladığımız organizasyonumuzu önümüzdeki yıl daha da geliştirerek 
sürdürmeyi planlıyoruz. 

Bizler yönetim kurulu olarak sizleri bir araya getirmeye devam edeceğiz. Bizlerden 
haber alabilmek için dergimizin arkasındaki formu lütfen doldurun. 
Sizlerle her zaman irtibatta kalabilmek umuduyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Dr. Oya Öztan Peker 
İstanbul Gaziantepliler Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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Ajanda

28 Aralık
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?
Tiyatro 
Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri 
Merkezi ile Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, Gaziantep Üniversitesi 
Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar yararına 
hazırlanmıştır.  
Yer: GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi

29 Aralık
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
Futbol maçı
Saat: 16:30 
Yer: Gaziantep Kalyon Stadyumu

31 Aralık 
Irmak Arıcı Yılbaşı Özel 
Konser
Yer: Kalender Performance Hall
www.kalenderplaza.com

25 Aralık 
Gaziantep’in Kurtuluş Günü
17 Aralık 1918’de İngilizler Antep’e girdi. Bir yıl süren işgale 
Fransızlar tepki gösterdi, 1918’ün eylül ayında İngilizlerin Musul 
üzerindeki ‘Nezaret Hakkı’ndan vazgeçmeleri ile önce Suriye 
daha sonra Antep, Urfa ve Maraş boşaltıldı. Bunun ardından 
Fransızlar, 29 Ekim 1919’da Kilis’i, 5 Kasım 1919’da Antep’i işgal 
ettiler. 1920’nin başında ünlü Antep Savunması başladı. 1 Nisan 
1920’de başlayan Gaziantep savunması 11 ay sürdükten sonra 
açlık yüzünden sona erdi. Savunma süresince Fransızlar şehre 
70.000 mermi attı, 6.317 Antepli şehit oldu. Bu olağanüstü 
savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 
tarihli toplantısında Antep’e ‘Gazi’ unvanını verdi. 15 Mart 1921 
tarihinde Londra´da Türk Dışişleri Bakanı ve Fransız delegasyonu 
Antep, Adana ve çevrelerinin Türklere geri verilmesi hususunda 
mutabakat sağladı. Nitekim bu antlaşma Ankara Antlaşması 
ile son şeklini aldı ve 25 Aralık 1921’de son Fransız askeri 
Antep´ten ayrıldı. Her yıl 25 Aralık Antep’in kurtuluş günü olarak 
kutlanmakta. 

Özel Program ve Resepsiyon
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 25 Aralık 
Kurtuluş Özel Programı ve Resepsiyonu GAÜN Mâvera KSM’de 
gerçekleştirilecek. 
Yer: GAÜN Mâvera KSM
www.gantep.edu.tr

Gaziantep Mutfağı USLA’ya Geldi
Workshop
Saat: 17:00-21:00
Yer: Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi, İstanbul
Hafta sonu atlayıp Gaziantep’e gidemiyorsanız üzülmeyin! 
Gaziantep mutfağı USLA’ya geldi. Üstelik tadacağınız 
bu leziz menünün püf noktalarını da öğrenerek evinde 
uygulayabileceksiniz. (Yuvalama çorbası, loğyaz piyazı, patlıcan 
kebabı, fıstıklı ve kaymaklı revani)
Yemek workshop’ları pratik kullanımlı 20 kişinin aynı anda 
eğitim alabileceği tam donanımlı mutfakta gerçekleşiyor. Tüm 
workshop’larda USLA workshop katılım sertifikası veriliyor. 
www.biletix.com

26 Aralık
Uluslararası Ticaret 
Konferans 
Saat: 14:00
Yer: GAÜN İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans 
Salonu
Gaziantep Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu tarafından 
hazırlanıp konuşmacılığını Kahramanmaraş Spor Kulübü Başkanı 
Fatih Ceyhan’ın yapacağı konferans GAÜN İslahiye İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
www.gantep.edu.tr

27 Aralık 
Günümüz Şiiri ve Nesri Üzerine Değerlendirmeler 
ve Çözüm Önerileri
Konferans
Gaziantep Üniversitesi Edebiyat ve Kitap Topluluğu’nun 
hazırladığı konferansta İLESAM Başkanı Mehmet Nuri 
Parmaksız konuşma yapacak.  
Saat: 14:00
Yer: GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans 
Salonu
www.gantep.edu.tr 

Yeni Türkiye, Yeni Ortadoğu ve Yeni Dünya Düzeni
Panel
Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi Topluluğu ile 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 
işbirliğinde hazırlanmıştır. 
Panelistler: GAÜN İ.İ.B.F. Öğr.Üy. Doç.Dr. Hüseyin 
Şeyhanlıoğlu
TRT Kurdi Koordinatörü Mustafa Ekici
İstanbul Medeniyet Üniv. Öğr. Üy. Özden Zeynep Oktav
Saat: 14:00
Yer: GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası 
Konferans Salonu
www.gantep.edu.tr
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17 Ocak
Tiyatro Oyunu
TOLGSHOW
Tiyatro
Antreporg Kültür Sanat
Yer: GAÜN-Mavera Atatürk Kültür Salonu
‘Yönetmen’in akla sığmayan isteklerini yerine getirmeye 
çalışan ‘Arkadaşım’ Türkiye turnesinde Yönetmeni 
çıldırtmaya kararlı. ‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak 
ve ‘Minik’ lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği 
tamamı doğaçlama gösteri seyircisiyle buluşmak için 
yollara düşüyor.

8 Ocak
Emlakçıyı Beklerken
Tiyatro
Saat: 20:00
Yer: Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi 

Yasemin Yalçın Tiyatrosu yapımı Emlakçıyı Beklerken  
oyununda, birbirinden anormal karakterlere sahip 
komşuların bir evde toplanarak hayatlarının en acayip, en 
unutulmaz gününe tanıklık etmeye hazır mısınız? 
Ev kiraya verilsin diye emlakçıya bırakılan bir anahtar ve 
o anahtarı eline geçiren dünyanın en düzenbaz emlakçısı 
Şuayip! Hazır boş ve kurulu evi bulunca çapkınlık yapmaya 
karar veren Şuayip’in eve bir konsomatris çağırması ile 
başlayan olaylar zincirine bunaklığı ve manyaklığıyla nam 
salmış komşu Kamuran Bey ile başarısız, özenti bir pop 
şarkıcısı olmaya çalışan Taner ve olayların tam ortasında 
kendini bulan masum günahsız ama mağdur Latif dahil 
olur. Tüm bunlar yetmiyor gibi eve çağırılan konsomatris 
Leman’ı ve Şuayip’i vurmaya gelen Tophaneli Jilet Hasan 
ile eve kocasını basmaya gelen Şuayip’in eşi Ayten bir 
de olaylara kafadan giren polis. Daha ne olsun? Yalçın 
Tiyatrosu eseri “Ortalık tam 2 saat ve 2 perde boyunca 
fena karışacak ve bu Türk işi Fars oyununda oyuncular 
sahnede koşuşturmaktan terlerini, koltuklarda oturan 
seyirciler de gülmekten gözlerindeki yaşlarını silecekler. 
İnanmayanı oyuna bekleriz. Sloganımız belli “Herkes 
konuşur Şuayip yapar” diye anlatıyor.
www.biletix.com

18 Ocak
Gaziantep FK-Fenerbahçe
Futbol maçı
Saat: 20:30 
Yer: Gaziantep Kalyon Stadyumu

29 Ocak
BİR BEYİN Hikayesi
Tiyatro
Saat: 20:00 
Yer: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
Onat Kutlar Sahnesi
Beyninizi nasıl bilirdiniz? Karışık? Buruşuk? Mucizevi? 
Yetersiz?… Beyniniz sizi yönetirken içerde neler oluyor 
dersiniz? Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde, kızdığınızda, 
aşık olduğunuzda, depresyona girdiğinizde; beyniniz ne 
gibi mücadeleler veriyor? Beyin organlarla nasıl bir iletişim 
kuruyor? İnsan beyni de insan olsaydı ne olurdu? Bütün 
bu soruların cevabını, Bülent Bey’in kadrolu beyni veriyor. 
Bülent Bey hayatına devam ederken, Bülent Bey’i yöneten 
Beyin dile geliyor, insanın kaderi baştan yazılıyor.  
www.biletix.com

31 Aralık 
Hışvahan 2020 Yılbaşı Özel
HIşvahan’ın yılbaşı programında birbirinden keyifli 
etkinlikler yer alıyor. Murat Can ile sıra gecesi, Sercan 
Budak ile yılbaşına özel şarkılara Hışvahan’ın deneyimli 
şeflerinin hazırladığı zengin yılbaşı menüsü eşlik ediyor. 
Program sonunda avluda mangal başında sucuk ekmek ve 
çorba partisi yapılacak.
Yer: Hışvahan, Gaziantep
www.hsvhn.com

Ferman Toprak&Oktay Oktay-2020 Yılbaşı
Saat: 20:00
Yer: The Green Park Hotel Gaziantep
www.biletix.com
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Haberler

Büyükşehire üç ödül
İstanbul’da düzenlenen RE360˚ Gayrimenkulün Büyük 

Buluşması’nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 
yürüttüğü projeler büyük ilgi topladı. Gastronomi 
dalında UNESCO yaratıcı şehirler listesinde yer alan 
Gaziantep, Türkiye’nin mimarlık alanında en önemli 
jürileri tarafından organize edilen Sign of the City ödül 
töreninde büyükşehir, en iyi sosyo-kültürel yapı, en iyi 
turizm hizmet yapılarıyla en iyi kültürel mirası koruma ve 
yaşatma kategorisinde üç ayrı ödül kazandı.

Sanat merkezi olarak tasarlanan 11 bin metrekareye 
kurulu yapı ile eski adliye binasının restore edilerek 

yeniden işlev kazandırılması en iyi sosyo-kültürel yapı 
kategorisinde ödüllendirildi. 2.664 metrekare alana 
yayılan Hışva Han projesi, restoran ve otel 1025 En İyi 
Turizm Hizmet Yapıları kapsamında ödül aldı. Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Suyabatmaz 
Meslek Edindirme Kursu da 1020 En İyi Kültürel Mirası 
Koruma ve Yaşatma kategorisinde ödüle layık bulundu. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği, MIPIM’ın 
stratejik ortaklığında düzenlenen Gayrimenkulün Büyük 
Buluşması’nda sektörün meseleleri ile kritik gelişmeler 
yorumlandı.
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Avrupa’nın üçüncüsü 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcusu 

Nail Karadaş, İtalya’nın Bari kentinde 
düzenlenen Paralimpik Avrupa Taekwondo 
Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonada Türkiye’den 13’ü erkek 7’si kadın 
olmak üzere 20 sporcu yer aldı. Türkiye erkek-
kadın takım sıralamasında mücadeleyi Avrupa 
ikincisi olarak tamamladı.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 
100. yılı etkinlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
gerçekleştiriliyor. 

Gaziantep’i Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti, belediye 
başkanları, rektör vekilleri ve ilgili kurum yöneticilerinin 
katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda Gaziantep Valisi 
Davut Gül “Tüm Anteplilerin katılımı ile gerçekleştirmek 
istediğimiz bu etkinlikler ile hem manevi anlamda 
ecdadımıza görevimizi yerine getirmiş hem de bu şehri bir 
adım daha ileriye taşımış olacağız. Gaziantep’in Kurtuluş 

100. yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde
Savaşı’nda verdiği destansı mücadeleyle TBMM tarafından 
‘Gazi’ unvanıyla şereflendirilmesinin 100. yılına yakışır 
bir şekilde girmeliyiz. Bunun için her zaman olduğu gibi 
takdir edilen, örnek gösterilen ‘Gaziantep Modeli’ ile 
çalışmalarımızı başlattık. 

Bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor ve en iyisini 
yapabilme gücüne sahiptir” dedi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin ise, etkinliğin uluslararası platformda 
da tanıtılması gerekliliğini ifade ederek her etkinliğin hem 
şehir hem ülke pazarlamasına katkı sunmasının önemine 
değindi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler 
(BM) Kadın Birimi ortaklığında Kadınlara Yönelik 
Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin (UNITE) Kampanyası 
kapsamında, Gaziantep Sanat Merkezi avlusunda 
Gaziantep’i turuncuya boyama etkinliği düzenlendi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş 
Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve 
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü 
Asya Varbanova’nın katıldığı etkinlikte sanat merkezi 
turuncu ışıklar ve balonlarla donatıldı.   

Kadınlar için turuncu

TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te 
Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji 

üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en 
büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Eylül 2020’de 
Gaziantep’te gerçekleştirilecek. T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı yürütücülüğünde yapılan ve “Milli Teknoloji Hamlesi”  
sloganıyla yola çıkan dev festival, 2020 yılında misyonunu tüm 
Türkiye’ye yayma kararı aldı.
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Haberler

İftarda buluştuk
İstanbul Gaziantepliler Derneği olarak her yıl 

düzenlediğimiz geleneksel iftar davetimiz, bu yıl 11 Mayıs’ta 
gerçekleştirildi. Yenibosna’da bir restoranda verilen iftarda, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
Gaziantepli iş insanları yer aldı. Etkinlikte Gaziantepli 
bürokratlarımız, akademisyenlerimiz, iş adamlarımız ve 
hemşerilerimizle bir araya gelme fırsatını yakaladık.

Huma Academy, Gaziantep’te İHA Sistem Operatörü (drone 
pilotluğu) eğitim ve lisans programı veriyor. Programda teorik 
eğitimlerin yanı sıra, simülasyon eğitimleri, uçuş dersleri ve 
ticari ihtisas modülleri sunuluyor. İçerik odaklı eğitim yaklaşımı 
ile katılımcılarına Türkiye’nin en zengin insansız araçlar eğitim 
içeriğini sunan programın sonunda katılımcılar İHA0 veya İHA1 
olmak üzere iki farklı tipte ‘Ticari İHA Pilot Lisansı’ (Drone 
Ehliyeti) alabiliyor. Resmi ve süresiz geçerliliğe sahip lisansların 
yanı sıra katılımcılara ‘Amatör Radyo ve Telsizcilik Belgesi’ ve 
‘Huma Katılım ve Başarı Belgesi’ veriliyor. 2019 yılı süresince 38 
ilde 100’ün üzerinde eğitim gerçekleştiren Huma, Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) İnsansız Hava Araçları alanında 45 
numaralı eğitim ve lisans yetkisine sahip.   

Drone eğitimleri

Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal hizmetler ve 
hayvancılık ile baharat çalıştayları yapıldı. Doğal Hayatı 
Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, yerel 
ekonomiye can veren tarım ve hayvancılık sektöründe 
atılması gereken adımların ele alındığı çalıştayda 2014-
2019 yıllarındaki tarım ve hayvancılık çalışmalarına ilişkin 
raporlar konuşuldu. Antep fıstığı geliştirme, yerel ürünleri 
koruma, telli sistem bağ projesi, zeytin geliştirme, 
küçükbaş hayvancılığı geliştirme, sertifikalık tohum 
projesi, arıcılığı geliştirme ve mera hayvanları için su temini 
konuları ele alındı. 
Baharat çalıştayında ise baharatla ilgili değerlendirmeler 
yapıldı ve yol haritası belirlendi, sonuç raporu yayınlandı. 
Dört çalışma grubu, ‘baharat ve gastronomi’, ‘baharat, 
tıbbi ürünler ve besin bazlı özel ürünler’, ‘baharat, tarım 
ve ziraat’ ve ‘baharat, işleme ve ekonomisi’ kapsamında 

çalışmalar yürüttü. Çalıştayda konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gastronomiyle ilgili 
yaptığımız çalışmada toplumu en çok heyecanlandıran 
şeyleri tespit ettik; tohum bankası ve baharat kütüphanesi. 
Biz bunu başarabiliriz. Kentte bir merkez oluşturabiliriz. 
Beşeri sermaye, önemli bir konudur. Bilgiye ve çözüme 
nasıl ulaşabileceğini bilen bir beşeri sermayenin desteği 
yanımızda var” dedi. 

Çalıştaylar yapıldı
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Madalyalar Şehitkamil’e
Paletli Yüzme Açık Yaş Kış Şampiyonası’nda Şehitkamil 

Belediye Spor Kulübü paletli  yüzme branşı sporcuları üç 
altın, bir gümüş, bir bronz madalya kazandı. Türkiye Sualtı 
Sporları Federasyonu (TSSF) planlı faaliyet raporunda yer 
alan Paletli Yüzme Açık Yaş Kış Şampiyonası, 6-9 Aralık 
2019 tarihleri arasında Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapıldı.  

Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ tarafından basımı 
gerçekleştirilen Dr. Rıfat Ergeç’in Bir Başka Gaziantep adlı 
kitabı, Gaziantep’in ilkçağlardaki tarihi, arkeolojik kazılar 
sonucu ortaya çıkarılan bilgileri, değişik medeniyetlere 
ait antika eserleri ve Osmanlı dönemi mimari eserleri 
içeriyor. Kitap zengin içeriği ve gezi yazılarının yanı sıra 
Hasan Yelken’in eşsiz fotoğraflarıyla bütünlük oluşturuyor. 
Gaziantep’in kanyonları, mağaraları ve yeraltı yerleşim 
yerlerinin fotoğraflarıyla dolu kitapta tarihi mekânlardan 
mesire yerlerine, yaylalardan şehir merkezine değin pek çok 
konu yer alıyor. 

Gazikültür AŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, 
“Gazikültür AŞ olarak şu ana kadar Gaziantep’in; tarihi, 
kültürü, edebiyatı, sanatı, coğrafyası ve turizmiyle 
ilgili 32 tane kitap yayımladık. Üç tane de hali hazırda 
yayımlanmayı bekleyen kitabımız var. Gaziantep’in şu 
andaki durumunu geçmiş dönemlerden alıp geleceğe 
aktarmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. ‘Bir 
Başka Gaziantep’ ilk yayımladığımız kitaplar arasında 

yer alıyor. ‘Bir Başka Gaziantep’ kitabında bölüm olarak 
ayırmış olduğumuz çoğu başlık, bilgi açısından çok zengin 
bir kaynağa sahip olduğu için yeni kitaplara dönüştü” dedi. 
Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ tarafından yayımlanan 
kitap, Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi mağazalarında 
satışa sunuldu.

Memleketi tanımak

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 
U16-U18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları’nda, 
Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden U18 Yıldız Erkekler 
Ferdi yarışında Bilal Bayramoğlu Türkiye ikincisi, U16 Küçük 
Kızlar Ferdi yarışında Hatice Kılıç Türkiye yedincisi oldu. U16 
Küçük Kızlar Takım yarışmasında ise Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi beşinci sırada yer aldı. Başarılı performanslarıyla 
derece alan Bilal Bayramoğlu ve Hatice Kılıç milli takım 
kadrosuna alındı.

Milli takımdayız
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Lezzet dolu festival
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği 

koordinasyonunda Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) 
ile iş birliğinde düzenlenen 2. Gastro Antep Uluslararası 
Gaziantep Gastronomi Festivali’ni (GastroANTEP) yurt içi 
ve yurt dışından 1 milyon kişi ziyaret etti.

Michelin yıldızlı şeflerin ve Türk gastronomi 
profesyonellerinin workshop ve panellerinin damga 
vurduğu festivalde, gastronomi profesyonelleri, gurmeler, 
gastronomi yazarları lezzet dolu anlar yaşadı.

12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festival, renkli 
bir kortejle başladı; Biber ve fıstık hasatları, Yavuz Bingöl 
ve Edis konserleri, workshop’lar, paneller, sergiler, mutfak 
atölyeleri, yemek yarışmaları ve çeşitli etkinliklerle dört gün 
sürdü. Ali Ronay, Rafet İnce, Arda Türkmen, Ömür Akkor, 
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu gibi 64 Türk şefin 

yanı sıra, dokuzuncu Michelin Yıldızlı olmak üzere Eduard 
Xatruch Cerro ve Paco Torreblanca gibi 21 yabancı şef de 
festivale katıldı.

Şefler toplandı
5. Gastromasa Konferansı kapsamında Türkiye’de ilham 

yolculuğuna çıkan 20 yabancı şef,  Gaziantep’te ağırlandı. 
Gazi şehrin, yemeğine, sanatına, kültürüne ve tarihine 
hayran kalan şefler, baklava yapılışını inceledi, yöresel 
yemekler ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Zeugma Mozaik Müzesi ve Bakırcılar Çarşısı şeflerin 
gezi rotasındaydı. Yemek programında ünlü şeflerle bir 
araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Latif Karadağ, Gaziantep’in beş antik kentiyle birlikte, 
sanayisiyle, tarımının yanı sıra gastronomisiyle de bir 
turizm ve üretim şehri olduğunu dile getirdi.

Gastromasa organizatörü Sözen Yayıncılık ve 
Organizasyon sahibi Gökmen Sözen ise, dünyanın altı 
kıtasından gastronomi alanında dünyaca ünlü profesyonel 
uzman şefler ve yazarların geldiğini belirtti “Dünyaca ünlü 
şeflerin mutfağında artık Gaziantep ürünleri girmeye 

başladı. Sumak ve biber alan aşçılar var. İspanya’nın en 
ünlü restoranlarından birinde Gaziantep bakırı bulunuyor. 
Bunları adapte etmeye çalışıyoruz. Bunlar bizi mutlu 
ediyor” dedi.
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Tarihi dokuda eski hikayeler
Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Koruma 

Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü’nce restorasyonu 
tamamlanan 13 odalı Gazi Konuk Evi, hizmete açıldı. Yurt 
içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilere, eski Antep 
evlerindeki yaşamı anlatacak konuk evi, Eyüpoğlu Mahallesi’nde 
yer alıyor. Gazi Konuk Evi’nin tarihi ve kültürel mirasının 
yanı sıra içinde emekli öğretmen Olcay Külah’ın ‘Antep İşi’ 
işlemelerinin yer aldığı kişisel koleksiyonu da bulunuyor. 

Sivil mimari yapı döneminin özelliklerini, sanat anlayışını ve 
konut geleneğini yansıtan konuk evi, 2015 yılında Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. 2016-2017 
yılları arasında projeleri onaylatıldı, restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Gaziantep’in geleneksel konut yaşantısını yansıtacak şekilde kurgulanarak yenilendi, orijinal tarihi dokusu korunarak 
konsept senaryo doğrultusunda her oda birbirinden farklı kimlikte tasarlandı. 480 metrekare kapalı alana sahip olan konak, 
13 odalı ve 110 metrekare avluya sahip. Odalar geleneksel Antep kültürünü yansıtan mobilya, sedir, yer minderleri, koltuk, 
kanepelerle döşendi. 

3. Uluslararası Rumkale Su Sporları 
Festivali’nin ardından

3. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali’nde kano, 
açık yüzme, dragon bot yarışlarının yanı sıra dalış, su 
kayağı, jet ski, wakeboard ve flyboard gösterisi yapıldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in startını 
verdiği festivalde Gaziantep Valisi Davut Gül “Rumkale’de 
su sporlarının yapılabileceğini herkese gösterdik. 
Rumkale’yi koruyarak kullanmak çok önemli bu noktada; 
Halfetililere ve Yavuzelilere büyük bir görev düşüyor. 
Karkamış antik kentin gün yüzüne çıkmasıyla, Zeugma’nın 
eksikliklerinin tamamlanmasıyla beraber Zeugma’dan 
buraya kadar uzanan su yolu, dünyanın görmesi gereken bir 
turizm güzergahı olacaktır” dedi.

Açık yüzme yarışında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 
gelen 210 yüzücü kulaç attı. Erkekler kategorisinde 
Gaziantep’ten katılan Yunus Ayvazoğlu birinci oldu. 
Kadınlar kategorisinde, İstanbul’dan yarışmaya katılan 
Nilay Erkal birinci, Gaziantep’ten katılım sağlayan Ekin Tuğ 

ikinci ve Adana’dan katılan Nilüfer Duman üçüncü sırada 
yer aldı. 16 takımdan 352 sporcunun mücadele ettiği, 5 
kilometrelik dragon bot yarışında Kaptan Demirbilek birinci 
geldi. Demirbilek’i Odeabank, Yavuzeli Belediyesi ve Oğuzeli 
Belediyesi takip etti.

Festival kapsamında dalgıçlar Belkıs (Zeugma), Erenköy, 
Gümüşgün ve Rumkale’de sualtı fotoğrafları çekti. 
Rumkale’nin Fırat’ın altında kalan kısmını belgeselleştiren 
fotoğraflar festival sonrasında sergilendi. 



12

Haberler

Ortak Akıl Toplantıları’nın 22’ncisi Gaziantep Organize 
Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Turkishtime 
ve Halkbank ortaklığıyla, Prof. Dr. Emre Alkin’in 
moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Gaziantepli 
sanayiciler ile GAOSB’nin potansiyelleri, sorunları ve 
alınması gereken önlemler konuşuldu. 180 ülkeye ihracat 
yapılan Gaziantep OSB’de 2019 yılında ilk 9 aylık ihracat 
rakamı 5,5 milyar dolara ulaşarak, geçen yıla oranla yüzde 
9 artmış durumda. 1960’larda ilk girişimlerde bulunularak, 
1969 yılında Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgelerinden 
biri olarak kuruluşunu tamamlayan Gaziantep Organize 

Sanayi Bölgesi’nde 140 bin işçi istihdam ediliyor; yakın bir 
gelecekte 200 bin işçinin istihdamı hedefleniyor.

Ortak Akıl Toplantıları GAOSB’de

Dülük Köyü’nde bulunan dünyanın en eski yerleşim 
alanından biri olan Keber Tepesi’ndeki antik kentte 
kazı çalışmaları devam ediyor. Taş sütunlar korumaya 
alınıyor; ince fırça ve kazma darbeleri ile zarar verilmeden, 
estetik yapıları bozulmadan eserler toprak altından 
çıkarılıyor. Keber Tepesi’nde yapılan kazı çalışmalarını 
inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 
Kazı Başkanı Prof. Dr. Engelbert Winter’den bilgi aldı. 
Fadıloğlu, görüşmenin ardından“Yıllardır Dülük Baba’da 
kazı yapılıyor ama özellikle Keber Tepesi’nde yapılacak 
kazılarla bu bölgenin tarihi çok daha farklı bölgelere gidecek 
dedik. Bundan birkaç yıl önce bir iki sondaj kazısıyla bu 
tespit edilmiş oldu. Hamamın yanındaki bir kazıda çıkan 
tabletlerde burayla ilgili olarak kent arşivini oluşturan bir 
noktanın varlığından bahsedebiliyoruz. İnşallah yoğun 
bir çalışmayla birlikte buranın gerçek manada tarihini, 
hikayesini ortaya çıkarmış olacağız” dedi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Engelbert Winter ise “Keber 
Tepesi’ndeki çalışmalarımıza bu yıl temmuz ayında 
başladık. Bir tarafta 2. ve 3. yüzyıla tarihlenen Roma 
dönemine ait bir hamamının büyük bir kısmını gün yüzüne 
çıkardık. Diğer tarafta büyük bir bazilika, 4. yüzyıla dayanan 

Keber Tepesi’nde zaman yolculuğu
bazilikanın büyük bir kısmını ortaya çıkardık. Çok güzel 
ve kaliteli mozaikleri gün yüzüne çakırdık. Bu yılın kazı 
çalışmalarının sonucuna dayanarak önümüzdeki yıllarda da 
kazı alanlarını genişleteceğiz, daha derinlere de ineceğiz. 
Tabii kazı çalışmalarından sonra restorasyon çalışmalarını 
da başlatacağız. Ziyaretçiye açılmasını da düşünüyoruz. 
Yani büyük bir kitlenin gelip bu tarihi yerinde görmelerini de 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler 
Arası 7. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası’nda 26 
okuldan 400’ün üzerinde sporcu mücadele etti. Kupada 
erkekler kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri, 
kızlar kategorisinde ise Özel SANKO Okulları şampiyon 
oldu.

Kupalar sahiplerini buldu
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Sahan Restorantları Yönetim Kurulu Başkanı Tahir 
Tekin Öztan’ın hazırladığı ve her bir yemek tarifini farklı 
bir kadının verdiği “Gelenekten Geleceğe Gaziantep 
Yemekleri”  adlı kitap yayımlandı. Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Gazikültür A.Ş.’nin çıkardığı kitapta 
Gaziantep’in zengin mutfağında bulunan yemekler ve 
tarifler zengin fotoğraf görselleriyle yer alıyor. Uzun 
soluklu bir çalışmanın ürünü olan kitap, Gaziantep’in 
sahip olduğu mutfak kültürünü bilimsel ve geleneksel 
verilerle gözler önüne seriyor. 

Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri Tahir Tekin 
Öztan’ın uzun soluklu çalışmaları ve yaklaşık bin 200 
kadınla görüşmeleri ile ortaya çıktı. Öztan, Gaziantep 
il, ilçe ve köylerine giderek unutulmaya yüz tutmuş 
yemekleri birebir görüşerek kayıt altına aldı. Yemek 
kitaplarında pek görülmeyen bir metotla, her yemek farklı 
bir kadının tarifiyle anlatıldı. 

Kitabın başında Gaziantep mutfağı ve sosyal iletişim, 
Gaziantep mutfağından kullanılan araç-gereçler, yöresel 

ürünler, yemeklerin genel özellikleri, özel gün yemekleri, 
bakır kullanımı, Gaziantep yemeklerinde ölçü başlıkları 
altında okuyucuya genel bilgiler veriliyor. Kitapta 24 
çorba, 38 salata, 10 zeytinyağlı, 26 dolma ve sarma, 19 
tava-kızartma, 12 börek-hamur işi, 45 pilav-aş-buğulama, 
4 lahmacun, 20 köfte, 37 kebap, 58 tencere yemeği, 21 
yoğurtlu yemek, 16 turşu, 4 şerbet, 44 tatlı, 20 reçel, 25 
olmazsa olmaz tarifi ile 423 farklı lezzet bulunuyor. 

480 sayfalık kitap Gaziantep Zeugma Müzesi ile 
Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında 
seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.’nin internet sitesi 
magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin 
internet sitelerinde satılıyor. 

Mutfaklardan kitaba

Altı ezmeli kıymaPatlıcanlı et
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Gaziantep lezzetleri büyüledi
İstanbul Gaziantepliler Derneği’nin düzenlediği Gaziantep Yiyecekleri Şenliği, bu yıl 20-21-22 Eylül tarihleri arasında 

Ataşehir’de gerçekleştirildi. Ataşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan organizasyona katılan misafirler, Gaziantep’in 
muhteşem yiyeceklerini tadarken aynı zamanda salça, acur, kuruluk, pul biber gibi malzemeleri de satın alma imkanı buldu. 
İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Oya Öztan Peker, her yıl geleneksel olarak İstanbul’da gerçekleştirilen ve büyük ilgi 

gören şenliğin marka şehir olan Gaziantep kültürünün tanıtımı için önemli olduğunu ifade ederek “Gaziantep mutfağıyla 
ilgili bütün unsurları tanıtıyoruz. İstanbul’da yaşayan Gazianteplilerin ve Gaziantep mutfağına ilgi duyan herkesin büyük ilgisini 

çeken şenliğimizde esnaflarımız yemek, kuruluk, salça gibi ürünleri sergileyip katılımcılara sunuyor, birçok yemeğin yapılışı 
sergileniyor. Şenliğimizde Gaziantep’in sulu yemekleri, kebap, baklava, kadayıf, yuvarlama, katmer, kuru patlıcan dolması, 

tatlı sucuk, taze Antep fıstığı gibi çeşitli yemeklerimizi tanıtıyor ve tattırıyoruz. Etkinlikte 50 farklı yiyecek standı ve yedi adet 
yöresel ürünlerin sergilendiği stantlarda, kutlu şehir Gaziantep’in mutfağını ve kültürel unsurlarını tanıtmayı amaçlıyoruz” diye 

konuştu. Festivale katılan bando ekibi de Gaziantep yöresine ait türkülerle katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu’nun iş birliğinde düzenlenen 
ve 120 sporcunun 14 sıklette mücadele ettiği Uluslararası Naim 
Süleymanoğlu Turnuvası sona erdi.

73 kilo erkeklerde toplamda Türkiye’den Daniyar İsmayilov 347 kilo 
ve Ahmet Turan Okyay 311 kiloyla dereceye girdiler. 67 kilo erkeklerde 
Türkiye’den Ferdi Hardal 280 kolda üçüncü sırada yer aldı. 61 kilo 
erkeklerde Türkiye’den Doğan Dönen 254 kiloyla üçüncü oldu. 76 
kilo kadınlarda toplamda Türkiye’den Dilara Narn 224 kilo, 64 kilo 
kadınlarda toplamda Türkiye’den Nuray Levent 213 kilo, Türkiye’den 
Benfin Altın 210 kilo, Letonya’dan Daniela İvanova 192 kiloyla madalya 
kazandı. 49 kilo kadınlarda toplamda, Türkiye’den Pelinsu Bayav 164 
kiloyla sıralamada yerini aldı.

Naim’in anısına
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Gaziantep tek yürek, 
kırmızı siyaha tam destek

GAZİANTEPLİ İŞ İNSANI DEYİNCE AKLA İLK GELEN İSİMLERDEN OLAN 
MEHMET BÜYÜKEKŞİ, AİLE ŞİRKETİ ZİYLAN ŞİRKETLER GRUBU’NDAKİ 

GÖREVLERİNİN YANI SIRA BİRÇOK FARKLI KURUM VE KURULUŞTA 
ÇALIŞIYOR. ONUN İÇİN ÜLKESİNE VE MEMLEKETİNE KATKIDA BULUNMAK 

HİÇ KAPANMAYACAK BİR BORÇ. BÜYÜKEKŞİ’NİN SON HEDEFİ İSE 
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ’NÜ TARAFTARLARIN VE 

YEŞİL SAHALARIN YILDIZI YAPMAK. 
YAZI:AYŞEGÜL BAKIŞ

Mehmet Büyükekşi
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1961 Gaziantep doğumlu Büyükekşi tam bir Gaziantepli iş 
insanı portresi. Küçük yaşlarda aile şirketinde çıraklık yaparak 
başladığı çalışma hayatına, başarılı bir eğitim hayatını da 
ekleyerek merdivenleri emin adımlarla çıkmış. Sonuçta kendisi 
gibi içinde bulunduğu firma, kurum ve kuruluşlara önemli 
değerler katmış. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’ni bitiren Büyükekşi, Marmara Üniversitesi işletme 
kurslarına, İngiltere’de işletme ve İngilizce dil kurslarına 
katılmış. 

Mehmet Büyükekşi’nin yer aldığı kuruluşlar saymakla 
bitmiyor; Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve 
Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanı (1997-2008), Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı (2008-2018), İstanbul Deri 
ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı (2000-2006), İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi (2000-2008), Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi 
(2001-2019), Türk Hava Yolları (THY) ve Turkish Do&Co Yönetim 
Kurulu Üyeliği (2003-2018),  İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu Üyesi (altı yıl), Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği 
(TASD) Başkanlığı, Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim 
Kurulu Üyeliği (altı yıl), TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji 
Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBTİM Uluslararası 
Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Dış Ekonomi 
İlişkiler Kurulu (DEİK) Kurucu Kuruluş Başkanı/ Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı, İcra Kurulu Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği 
(ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği... 

Ama kuşkusuz onu Gazianteplilerin yüreğinde bambaşka 
bir yere koyan ise son unvanı olan Gaziantep Futbol Kulübü 
Başkanlığı. 

Birçok kurum, kuruluş, birliğin yönetim kurullarında aktif 
olarak yer alan bir isimsiniz, bunlardan halen devam edenleri 
Alleben okurlarıyla paylaşır mısınız?

Halen FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi, Ziylan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziylan 
Şirketler Grubu Genel Koordinatörü olarak görev yapıyorum. 
İSO Meclis Üyesiyim. İBNİ Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Üyeliğim de devam ediyor. Son olarak, Gaziantep’i Geliştirme 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Süper Lig Gaziantep Futbol 
Kulübü Başkanı seçildim.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanlığı yapmaya 
nasıl karar verdiniz?

Gaziantep benim doğup büyüdüğüm kent ve benim 
gönlümde çok özel bir yere sahip. Hemşerilerimden ve kulüpten 
talep gelince hiç tereddüt etmeden kabul ettim. İnşallah 
kulübümüzü güzel ve parlak bir geleceğe taşıyacağız. Bu 
görev, adeta bir bayrak yarışı ve şimdi bayrağı biz devralıyoruz. 
Böylesine başarılı bir yönetimden sonra görevi devralmanın 
sorumluluğunun farkındayız, bu bilinçle tüm planlamamızı 
yaptık. İnanıyoruz ki kentin potansiyelini de arkamıza alarak 
başarıları daha da ileriye taşıyacağız. 
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Geçen yıl Süper Lig’e geçen Gaziantep Futbol Kulübü’nde bu 
yıl için hedefleriniz nelerdir?

Öncelikle kulübümüzün bu noktaya gelmesinde büyük payı 
olan kıymetli Başkanımız Adil Sani Konukoğlu’nun ekibiyle 
verdikleri emekleri ve çabaları unutmamak gerekir. İki sezon gibi 
kısa bir sürede takımımıza önce final oynattılar, sonra Süper 
Lig’e çıkma başarısını gösterdiler. Gaziantep FK., Süper Lig’de 
ilk sezonu olmasına karşın başarılı bir grafik çiziyor. Bizler de 
bu başarıyı Süper Lig’de üzerine koyarak kalıcı hale getirmek 
istiyoruz.

Bu yıl için hedefimizi ligde ilk 10’a girmek olarak belirledik. 
İyi bir teknik direktörümüz ve güçlü bir kadromuz var. Bu 
hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Ancak ben bu göreve orta ve uzun vadeli hedeflerle geldim. 
Bu hedefler doğrultusunda çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. 
Altyapıya özellikle önem veriyor ve altyapıdan oyuncularımızı 
profesyonel takıma kazandırmak istiyoruz. Şu anda üç yerli, 
sekiz yabancı oyuncuyla sahaya çıkıyoruz. Yerli oyuncu sayımızı 
artırmak, takımın yarıdan fazlasının Türk oyunculardan 
oluşmasını istiyoruz.  

Bir başka hedefimiz kulübü Gaziantep ile daha fazla 
bütünleştirmek. Halen maçlarımızı yaklaşık 10-12 bin seyirci 
ile oynuyoruz. Bizim hedefimiz bu sayıyı 20 bine çıkartmak, 
çünkü 33.500 kişilik bir stadımız var. Taraftar sayımızı artırırken, 
bunun içinde kadın taraftarlarımızın sayısını da artırmak 
istiyoruz. Bildiğiniz gibi taraftar on ikinci oyuncu olarak 
değerlendiriliyor. Taraftarın sayısı ve desteği arttıkça, takımın 
gücü de artar.  

Kentle bütünleşme hedefimizle bağlantılı olarak üzerinde 
durduğumuz çok önemli bir konu, kulübün yerel mali 
kaynaklarını güçlendirmek. Bizim borcumuz yok. Bankalardan 
kredi almak gibi bir hedefimiz de bulunmuyor. Ama 
Gazianteplilerin desteğini bekliyoruz. Bu desteği kombine bilet 
alarak veya reklam vererek göstermek mümkün.

Bu kapsamda, çok önem verdiğim “Gaziantep tek yürek, 

kırmızı siyaha tam destek” kampanyamızı hayata geçirdik. 
Taraftarlarımız 8827’ye mesaj atarak, satın alacakları 
formalarla ve banka hesaplarımız aracılığıyla kulübümüze 
destek olabilecekler. Tüm Gazianteplilerin desteğine ihtiyacımız 
var. Kampanya çerçevesinde Gaziantep ve İstanbul’da iki gala 
gecesi düzenleyeceğiz. Muazzez Ersoy ve Mustafa Keser gibi 
sanatçılarımız sahne alacak. Gaziantep’teki iş adamlarını, 
esnafı, bürokratları, Gaziantep halkını ağırlayacağız ve forma 
satışı yapacağız. Bu kampanyanın tek amacı maddi destek 
sağlamak değil. Bizim için yapılan katkının miktarı önemli 
değil. Herkes kesesine göre bir katkı yapabilir. Biz her kesimden 
Gazianteplilerin kulübü ve takımımızı sahiplenmelerini istiyoruz. 
Bu duygunun köklenmesini amaçlıyoruz. Önemli olan miktar 
ne olursa olsun her kesimden katkı gelmesi ve bir sahiplenme 
duygusu oluşturmaktır.

Bu vesile ile kulübümüzden desteklerini esirgemeyen Sayın 
Valimiz Davut Gül’e ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Fatma Şahin’e özel olarak teşekkür etmek isterim. Eksik 
olmasın Sayın Valimiz her maçımıza geliyor. Kombine biletini de 
bizzat kendi parasıyla aldı. 

Bir röportajınızda “Kentimizde Gaziantep Basketbol 
takımımız var. Bu kulübü de dernek çatısı altında 
birleştireceğiz. Yani Gaziantep Futbol Kulübü ayrı, Gaziantep 
Basketbol ayrı bir anonim şirket olacak. Yine aynı dernek 
çatısı altında amatör olarak da Gaziantep Tekerlekli Sandalye 
Basketbol olarak devam edeceğiz. Yani kulüp, dernek olarak 
üç ayrı takım olmuş olacak” demiştiniz. Bu konuda bir 
gelişme oldu mu?

Şu anda kulübümüzün bağlı bulunduğu derneğin çatısı 
altında futbol ve tekerlekli sandalye basketbol branşları 
mevcut. Basketbol takımını da derneğimiz çatısı altına alıp 
yelpazemizi biraz daha genişletme hedefimiz var. Bununla 
ilgili dernek genel kurulumuzda kararı aldık. Çalışmalarımız 
devam ediyor. İnşallah bu projemizi de en kısa zamanda hayata 
geçireceğiz.

Gaziantepli olmak sizin için ne ifade ediyor?
Herkesin dediği gibi Gaziantepli olmak bir ayrıcalıktır. Kültürel 

tarih zenginliği içinde köklü bir şehirde doğmak ve büyümek 
hem iş hayatında hem de özel hayatımda sahip olduğum tüm 
zenginlikleriyle hayatımın her alanında değer kattı. Bu şehrin 
değerleriyle yola çıkmama vesile olan Gaziantep, attığım her 
işte nereden geldiğimi ve nereye gidebileceğimi görmemi 
sağladı.

Gaziantep dışındayken en çok neyi özlüyorsunuz?
Gaziantep’in kültüründe gelenek ve görenekler, ailemiz, 

akraba ilişkilerimiz çok güçlüdür. Bu sebeple birlik beraberlik, 
dayanışma bilincim bu topraklarda tohum buldu. Ne zaman 
bu duygularla çocukluğumu ve gençlik yıllarımı hatırlasam 
içimdeki özlemi hissederim. Sık sık Gaziantep’e gelsem de 
çocukluğumda yaşadığım evi, akrabaları ve arkadaşlarımın 
özlemi başka bir duygu. Antepli olarak, İstanbul’da güzel 
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yöresel yemeklerimizi yesek de kendi şehrimde, kendi iklimimde 
aldığım lezzet bir başka oluyor. 

Kariyerinize genç yaşta Gaziantep’te çıraklıkla başladığınızı 
okudum. İş hayatına erken başlamanın size nasıl faydaları 
oldu?

Bulunduğum sokakta ayakkabı atölyeleri vardı. Hatta 
evimizdeki çıkmada da bir ayakkabı atölyesi bulunmaktaydı. 
Evimizin yanı başındaki okula giderken ve dönerken ayakkabı 
atölyelerinin arasından geçerdim. Bu dükkânlardan biri de 
dayım Ahmet Ziylan’a aitti. Erkek kardeşim ve ben sabahtan 
öğleye kadar okula, öğleden sonra da dayımın yanına çalışmaya 
giderdik. Gaziantep’te geçen öğrencilik hayatımda ilkokul, 
ortaokul ve lise yıllarımda bir taraftan okula giderken diğer 
taraftan işe devam ettim. Yaz tatillerinde tüm gün çalışır ve 
o günün parasıyla yedi yaşındayken haftalık 2,5 lira alırdım. 
Liseyi bitirinceye kadar da Gaziantep’te ayakkabı mağazasında 
çalıştım. Kendi temel değerlerim doğrultusunda eğitimin benim 
dünya görüşüme ve hayata bakışıma boyut kazandıracağını 
düşünerek hedef belirledim. Bu arada dayım Ahmet Ziylan 
1971 yılında işlerini daha da büyütmek için İstanbul’a gelmişti. 
İstanbul’da dayımın yanına gelerek üniversite eğitimimi 
sürdürdüm, hem de okuldan arta kalan vaktimde onun yanında 
çalışmaya devam ettim. 

Erken yaşta iş hayatına başlamam, çalışmak ve okumanın ne 
kadar kıymetli olduğunu aynı anda görmemi sağlamıştır. Zaten 
çok çalışmak her şeyin başında gelir. Bugüne kadar çalıştığım 
kişilerin fikrine ve bilgisine değer vermişimdir. Belli bir disiplin 
içinde çalışmak başarının en temel ilkeleridir. 

Gaziantep’in turizm kadar, sanayide ve ticarette de önemli 
bir yeri var. Bu başarının ardından yatan nedir sizce?

Gerçekten de Gaziantep bugün bölgenin en gelişmiş örnek 
bir kenti ve Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısıdır. Geçen 
yıl, dövizdeki dalgalanmalara, ekonomide yaşanan sıkıntılara 
rağmen Gaziantep tek başına, 180 ülkeye yaklaşık 7 milyar 
ABD doları ihracat yapmayı başardı. Sanayide ve tarımda 
marka kent oldu. Bu başarının altında öncelikle Gaziantep’in 
insan malzemesi yatıyor. Gaziantepli zeki, yaratıcı ve cesurdur. 
Yatırım yapmaktan korkmaz. Yeniliklere açıktır. Bu niteliklere 
sahip insan kaynaklarından ve girişimci ruhtan müthiş bir 
enerji doğuyor. Bu enerji Gaziantep’i uçuruyor, geleceğe taşıyor. 
Kentteki birlik ve beraberlik atmosferinin önemini de ayrıca 
vurgulamak lazım çünkü birlik beraberlik olmadan potansiyelleri 
hayata geçirmek, enerjiyi tam olarak kullanmak mümkün 
olmaz.

Gaziantep Lisesi mezunusunuz, bu lisede okumak sizin 
hayatınızı nasıl etkiledi? 

Gaziantep Lisesi, şehir için önemli bir eğitim merkeziydi. 
Pek çok önemli ismin yetişmesinde okulun ve o dönemki 
hocalarımızın etkisi büyük olmuştur. Üniversite sınavlarına 
üç arkadaş birlikte hazırlandık, hem okulda aldığımız nitelikli 
eğitim hem de dışarıda birlikte çalışmamız bizi başarıya 

götürdü. O zamanlar, biraz da moda olduğu için tıp istiyorduk 
ama üçümüz de ayrı ayrı mimarlık kazandık. O dönemde lisede 
aldığım eğitimin üniversiteyi kazanmamda oldukça önemli 
katkısı olduğuna inanıyorum. Yaklaşık 40 yıl önce Gaziantep 
Lisesi’nde okurken, okumanın ve öğrenmenin benim dünya 
görüşüme katkıları, okurken hayallerini kurduğum hedeflerimin 
gerçekleşmesini sağlamıştır. En güzel örneği Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazanmam olmuştur. Bu 
kazanım sonrasında akademik anlamda edindiğim bilgilerin 
yanı sıra kişisel olarak da kendimi geliştirme fırsatı buldum. 
Bunun yanında mimarlık okumam hayatıma estetik bir boyut 
kazandırdı. 

Aynı zamanda Gaziantep’te Zeliha Ziylan Kız Anadolu 
Lisesi’nin açılmasına da önayak oldunuz. Memlekete hizmet 
etmenin sizin için nasıl bir önemi var?

Zeliha Ziylan Kız Anadolu Lisesi’nin açılmasında önayak 
olan ailemizin büyük değeri Dayım Ahmet Mukdat Ziylan’dır. 
40 yıldır uzak olsam da ben bu topraklarda büyüdüm, bu 
kentin gelişmesi için de elimden geleni yaptım, yapıyorum. 
Ne kazandıysam bu topraklarda kazandım. Sadece paradan 
bahsetmiyorum; bilgimi, görgümü, kimliğimi bana bu topraklar 
verdi. Dolayısıyla kendimi ülkeme borçlu görüyorum ve bu 
konuda hiçbir zaman da alacaklı olmayacağım. Bu ülkenin 
kalkınması ve refahı için herkesin elini taşın altına koyması 
gerekiyor. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Bu ülkeye iş 
adamlarının yapacağı katkı çok önemlidir.

Bu katkı yatırım yapmak da olabilir, sosyal sorumluluk 
çalışması da olabilir. Ben eğitimi bu ülkenin yarınlarının 
güvencesi olarak görüyorum ve kalitesini artırmamız 
gerektiğine inanıyorum. O nedenle bu projeyi destekledim. Bu 
yöndeki çalışmalarımı sürdüreceğim.

Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Gaziantep FK
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23

Şehr-i medeniyet, 
Gaziantep

Gaziantep yaşayan bir tarihin adıdır… Gaziantep 
şehitler ve gaziler diyarıdır… Gaziantep toprağını 
canından aziz bilen Şahinbeylerin, Karayılanların, 

Kamillerin kentidir. Gaziantep tarihin her dönemine ait 
kalıntıları, kültürel izleri ve değerleri geçmişten geleceğe 
taşıyan bir kervandır… Gaziantep bilinen en kadim 
medeniyetlerin ev sahibidir. Gaziantep gezmekle bitmeyecek 
bir açık hava müzesi, baharatları, nefis yemek ve tatlılarıyla 
damakların tadı, lezzetlerin durağıdır… Gaziantep yeşil 
altının yani fıstığın anavatanıdır. Gaziantep kültürel çeşitliliği 
ile bir gökkuşağıdır. Gaziantep, Evliya Çelebi’nin “Şehr-i 
Ayıntab-ı Cihan’ıdır”. Gaziantep, doğuyu batı ile birleştiren 
bir İpek Yolu kavşağıdır… Gaziantep, aşklarını tarifsiz acılarla 
yaşayan Ezo gelinlerin şehridir… Gaziantep, muhacirlere 
Ensar’dır…

Gaziantep, üretenlerin, girişimcilerin kalesidir…
Doğup büyüdüğüm, sokaklarında koşturup dizlerimi 

yaraladığım, havasını soluyup suyunu içtiğim, ekmeğini 
yediğim Gaziantep, benim için yeniden dünyaya gelsem 
doğmak isteyeceğim tek şehirdir.

Gaziantep aynı zamanda, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma 
sürecinde ekonomik ve sosyal gelişme dinamiklerini 
içinde barındıran Ortadoğu ve batı arasında ekonomik 
entegrasyonu sağlayan ve aynı zamanda kültürel köprü 

DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM, SOKAKLARINDA KOŞTURUP DİZLERİMİ 
YARALADIĞIM, HAVASINI SOLUYUP SUYUNU İÇTİĞİM, EKMEĞİNİ 

YEDİĞİM GAZİANTEP, BENİM İÇİN YENİDEN DÜNYAYA GELSEM DOĞMAK 
İSTEYECEĞİM TEK ŞEHİRDİR.

GAZİANTEP, AYNI ZAMANDA ÜLKEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
SÜRECİNDE EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME DİNAMİKLERİNİ İÇİNDE 

BARINDIRAN ORTADOĞU VE BATI ARASINDA EKONOMİK ENTEGRASYONU 
SAĞLAYAN VE KÜLTÜREL KÖPRÜ GÖREVİ GÖREN 

ÖNEMLİ BİR DÜNYA ŞEHRİDİR.
YAZI: ALİ ŞAHİN, GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ
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görevi gören önemli bir dünya şehridir de…
Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar uzanan, tüccarların, 

bilgelerin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin yolu olan dünyaca 
ünlü 2000 yıllık İpek Yolu’nun üzerinde kurulmuş ve 
yükselmiş eşsiz bir coğrafyadır Gaziantep. 

Coğrafi yönden GAP’ın giriş kapısı, sanayisi ve ticari hacmi 
ile de GAP kalkınmasında temel teşkil eden Gaziantep, 
ekonomik yönden çevresindeki 18 ili etkisi altına alıp yön 
vermektedir. Güçlü ekonomisiyle bölgede ön plana çıkan 
Gaziantep bölgesel kalkınmanın müstesna bir örneğidir.

Gaziantep imalat sanayisi, kapasitesi, istihdam gücü, 
ihracat potansiyeli, kalifiye eleman yapısı, geçmişten gelen 
tecrübe birikimi ile bulunduğu bölgenin en dinamik sanayi 
gücüne sahiptir. 10 sanayi sitesinde 4.211 işyeri şehir, bölge 
ve ülkemiz için üretmeye devam etmektedir. Gaziantep’te 
faal nüfusun % 28,72’si imalat sanayi kollarında 
çalışmaktadır.

Gazi şehrimiz son yıllarda ihracatta ciddi yükselişiyle 
yüzde 3,4’lük payla altıncı sırada bulunuyor. Gaziantep 
OSB enerji tüketimi, parsel dağılımı, istihdam edilen işçi 
sayısı bakımından Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır. 
Yaklaşık 1.300 ihracatçı firma ile 177 ülkeye ihracat yapma 
başarısını gösteren Gaziantep; makine halısı, tekstil, 
fıstık, plastik poşet ve iplik (akrilik, sentetik, polyester, 
PP) üretiminde Türkiye liderliğini üstlenmektedir. 2018 
yılında Türkiye halı ihracatının %68,4’ü Gaziantep’ten 
yapılmıştır. Türkiye’de en fazla ihracat yapan 10 il arasında 
altıncı sırada yer alan Gaziantep Dünya Bankası Rekabetçi 
Şehirler Bilgi Tabanı (CCKB) Projesi kapsamında dünyanın 
en rekabetçi yedi kentinden biri seçilmiş olup, ekonomik 
açıdan başarılı, girişimci üretken ve rekabetçi bir kent olarak 

değerlendirilmektedir. 2019 yılı kasım ayı itibariyle 7 milyar 
443 milyon 528 bin dolar ihracat yapılmıştır.

Ülkemizin en değerli milli teknoloji fuarı olan TEKNOFEST 
2020 etkinlik şehrinin İstanbul’dan sonra ilk kez Gaziantep’te 
yapılacak olması şehrimizin potansiyellerini ortaya koyması 
açısından oldukça açıklayıcıdır.

Sanayisinin birçok sektörde Türkiye’nin en önemli üretim 
merkezi konumunda olmasını düzenlediği uluslararası fuarlar 
ile desteklemekte ve üretim gücünü daha üst seviyelere 
çıkartmaktadır. Son yıllarda İSO 500’e 24, İSO II. 500’e 33 
firma girmiş olup, son üç yılda 7 bin 749 marka tescili, 90 
patent tescili yapılmıştır. İşverenler tarafından 40.086 
açık iş talebi verilmiş ve Gaziantep’te İŞKUR aracılığıyla 
sadece 2019 yılında (ekim sonu itibariyle) 36.530 kişi işe 
yerleştirilmiştir. İşe yerleştirilenlerin 4.628’i kadın, 31.902’si 
erkektir.

Gerçekleştirdiği üretim ve ihracat hacmi ile ülkemiz 
ekonomisine yön veren illerin başında gelen Gaziantep, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da tüm Türkiye’ye örnek 
gösterdiği bir sanayi, ticaret, kültür, huzur ve barış kentidir. 
Gaziantep Türkiye’de devlet desteği ve teşvikini en az alarak 
kendisini kalkındırmayı başarmış ender şehirlerimizden 
biridir. Gaziantep’in özellikle sanayi ve ticaretteki başarının 
sırrı insanının girişimciliğinde, üretkenliğinde, yüksek ticari 
kabiliyetinde ve doğduğu topraklara bağlılığında saklıdır.

Gaziantep yatırımcılar için birçok stratejik avantajlara sahip 
olan bir kentimizdir. Yabancı yatırıcımlar için iyi bir pazar olan 
Suriye, Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerine coğrafi ve kültürel 
yakınlığı olan Gaziantep, enerji kaynağı olarak doğalgazın 
kullanıldığı beş organize sanayi bölgesiyle, serbest bölgesi 
ve AR-GE ve inovasyon çalışmaları yapan teknoparkıyla 
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Ali Şahin  kimdir?
2 Ocak 1970 tarihinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde 

dünyaya gelen Ali Şahin, 1990-1997 yılları arasında 
Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.

Türkiye’ye dönüşünün ardından 1997 yılında 
TBMM’de Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Kahraman 
Emmioğlu’nun danışmanlığını yaptı. İstanbul’da bir 
süre Fiziksel Engelliler Vakfı Genel Müdürlüğü de yapan 
Şahin, 2005 yılında bir düşünce kuruluşu olan Güney 
Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi GASAM’ı kurdu. 

Yeni Şafak, Star, Milat ve Diriliş Postası gibi 
gazetelerde analizler kaleme alıp köşe yazdı.

2011 ylında Gaziantep’ten 24. Dönem Gaziantep 
Milletvekili seçilen Şahin, 2016-2018 yılları arasında 
Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı olarak atandı. 2018 
yılında yapılan genel seçimlerde yeniden Gaziantep 
Milletvekili seçilerek parlamentoya döndü.

TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi Türk Gurubu Üyesi olan Ali Şahin, 
Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı olarak Pakistan Kaidi Azam Devlet Nışanı’na 
layık görüldü.

İngilizce, Urduca ve Arapça bilen Ali Şahin, evli ve iki 
çocuk babasıdır.

yatırımcılarını cezbetmektedir.
Adana, Mersin ve İskenderun bölgelerine otoyol 

bağlantısının bulunan Gazi Şehrimiz, uluslararası 
havalimanıyla, sanayi bölgesi içerisinde bulunan demiryolu, 
konteynır terminali ve çok sayıdaki tır filolarıyla hızlı, 
güvenli ve ekonomik taşımacılığının altyapısını oluşturmayı 
başarmıştır.

Gaziantep aynı zamanda dış ticaret yapan firmaların 
ve yabancı yatırımcıların ihtiyaç duyduğu, bankacılık, 
gümrükleme, lojistik, depolama, müteahhitlik, iletişim, 
ulaşım, konaklama vb. birçok hizmet dallarında da ciddi bir 
hizmet altyapısına sahiptir.

Gaziantep’te son yıllarda tarihi ve kültürel doku, 
yapılan projelerle yeniden canlanmakta, müze ve 
konaklama tesisi sayısı her geçen gün artmakta, fuar ve 
kongre organizasyonları çoğalmakta, ulaşım olanakları 
iyileşmektedir. Ayrıca kent, açılan Suriye ve Irak resmi 
konsoloslukları ve artan fahri konsolosluklar ile diplomasi 
merkezi yolunda ilerlemektedir.

Gaziantep ticari, kültürel ve turistik açıdan çok güçlü 
potansiyellere sahip bir şehirdir. Bu potansiyelleri stratejik 
bir yol haritası ve planlama ile açığa çıkardığımız takdirde 
hem ülkemizde hem de dünyada Gaziantep kalkınma 
yarışında hep en üst sıralarda yer alacaktır. Gaziantep, 
Ortadoğu’nun Dubai’si ya da Beyrut’u olabilecek çekim 
gücüne sahiptir. Gaziantep yeniden şekillenen Ortadoğu’nun 

özgürlüğe, gelişmeye, büyümeye, kardeşliğe ve paylaşıma 
açılan önemli bir kenti olacaktır. Gaziantep’in belediyeleriyle, 
esnafıyla, STK’ları ve ticari eşrafıyla kendini Ortadoğu’daki 
huzurlu günlere hazırlaması gerekiyor. Yakın bir gelecekte 
Ortadoğu’nun 100 yıllık suni sınırları sorgulanır hale 
gelecektir. Bu coğrafya sınır sendromundan kurtulduğunda 
Gaziantep sadece Türkiye ve bölgenin değil dünyanın 
konuştuğu bir kent haline gelecektir. 

Saygıdeğer Alleben okurları, 
Gaziantep bir kardeşlik, hoşgörü ve paylaşım kentidir. Aynı 

sokağın bir köşesinde Kürt, bir köşesinde Arap, bir köşesinde 
Türk, alevisiyle sünnisiyle huzur ve dayanışma içinde 
yaşarlar. 

Aynı sokakta yaşayan bir alevi ailenin evinde pişmiş 
yemeğe az sonra çalınan kapı ile karşı sünni komşudan gelen 
yemek tabağı da eşlik eder. Ya da tam tersi. Sünni komşunun 
o akşamki sofrasını alevi komşunun mutfağında pişmiş 
enfes yemekler de süsler...

Yerlisi, Vanlısı, Siirtlisi, Şanlıurfalısı, Mardin ve 
Adıyamanlısı ile Barak ve Suriyeli mazlumları ile Gaziantep 
herkes için bir ana kucağı gibidir. Gaziantep yorgun gemiler 
için sütliman bir rıhtımdır... 

Gaziantep, bir ilan-ı aşktır ve biz seni seviyoruz Ey Şehr-i 
Medeniyet, Gaziantep...
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Zeugma’nın 
esin perileri

Müze

TÜRKİYE İŞ BANKASI’NIN 2012 YILINDAN BU YANA KATKI 
SAĞLADIĞI, GAZİANTEP’İN NİZİP İLÇESİNDEKİ ZEUGMA 
MUZALAR EVİ KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. ADINI 
İÇİNDEKİ ODALARDAN BİRİNİN TABANINDA YER ALAN 

MUZALAR MOZAİĞİ’NDEN ALAN ROMA DÖNEMİ KONUT, 
ZENGİN MİMARİ DEKORASYONU VE DUVAR FRESKLERİYLE 

ETKİLEYİCİ. MUZALAR EVİ’NİN KORUMA VE SERGİLEME 
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDIĞINDA ZİYARETÇİLERİN KENT 
DOKUSUNU ÇEVRESİNDEKİ ÇEVRESİNDEKİ MAHALLESİYLE 

BİRLİKTE ALGILAYARAK GEZEBİLMESİ PLANLANIYOR. KAZI 
BAŞKANI PROF. DR. KUTALMIŞ GÖRKAY, “UZUN VADEDE 
ZEUGMA’NIN BİR ARKEOLOJİ PARKI HALİNE GELMESİNİ 

AMAÇLIYORUZ” DİYOR.
YAZI: DENİZ BORA
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Müze

Fırat Nehri’nin üzerinde karşılıklı iki kent 
şeklinde konumlanmış ve 20 bin dönümlük 

arazi üzerinde bulunan Zeugma Antik 
Kenti, dünyanın önde gelen açık hava 
müzelerinden biri olarak değerlendiriliyor. 
Şehrimiz ve ülkemiz için büyük bir 
kazanım olan Belkıs/Zeugma, nasıl güçlü 
bir tarihi dokuya sahip olduğumuzun 

önemli bir göstergesi ancak tek de değil. 
Zeugma’nın doğusunda yer alan 

ve antik kentin en iyi korunmuş Roma 
konut örneklerinden biri olan Muzalar Evi’de 

tarihi zenginliklerimizden biri. 2007’de başlayan, İş 
Bankası’nın 2012’den itibaren destek verdiği kazılar, Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay 
başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Muzalar 
Evi’nde 2012-2019 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları ile 
Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ne 938 eser kazandırıldı. Kazılarda 
2012’den bu yana akademisyenler, arkeologlar, arkeoloji 
bölümü öğrencileri, restoratörler, sanat tarihçileri ve mimarlar 
dâhil 443 kişi çalıştı.

Prof. Dr. Kutalmış Görkay, bu önemli Roma dönemi 
konutuna ve Gaziantep’te devam edecek diğere arkeolojik 
çalışmalara ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Muzalar Evi nasıl bir yapıdır ve kimdir bu ‘muzalar’?
2007 ve 2019 yılları arasında Dionysos ve Danae evleri 

korugan yapısının doğusunda, Birecik Barajı rezervuarının 
hemen kenarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış olan 
Mousalar Konutu yaklaşık 12X30 metre boyutlarında 
dikdörtgen bir plan gösterir. Bir odasının tabanında bulunan 
mozaik üzerinde, Klasik Yunan eğitiminin vazgeçilmez 
parçası olan lirik şiir, tarih, müzik, astroloji ve felsefe gibi 
konuların esin perileri sayılan dokuz muza betiminden 
dolayı bu konut arkeologlar tarafından ‘Mousalar Evi’ olarak 
adlandırılmıştır. Muzalar Mozaiği’nin bulunduğu oda, evin ana 

Fo
to

ğr
af

: K
ut

al
m

ış
 G

ör
ka

y/
Ze

ug
m

a 
Ka

zı
 B

aş
ka

nl
ığ

ı 2
00

7©

 “Mozaikler 
üzerindeki bu 

betimlemeler binlerce 
yıl öncesine ait Zeugma 

yaşayanlarının “eğitimi” 
besleyen felsefeye, 

müziğe, edebiyata ve 
beşeri sanatlara ne 

kadar önem verdiklerini 
gösteriyor.”

Prof. Dr. Kutalmış Görkay
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girişine yakın, erkeklere ayrılmış bir yemek odasıdır. M.S. 3. 
yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu mozaikte, giyoş motifleriyle 
oluşturulmuş madalyonlar içinde betimlenmiş dokuz muza 
yer alır. Ortadaki büyük madalyon üzerinde baş muza ve 
epik şiirin ustası Kalliope yer alır. Büst şeklinde betimlenmiş 
muzaların yanlarında Yunan harfleriyle isimleri yazılıdır. 
Muzalardan Klio, tarih yazımının, Euterpe şarkının, Elegiak 
şiirin, Erato lirik şiirin, Melpomene tragedyanın, Polyhmnia 
ilahilerin, Terpsikhore dansın, Thalia komedyanın ve Urania 
da astronominin esin perisidir. Muzaların başlarına, Antik 
Yunan Mitolojisi’nde çığlıklarıyla ünlü olan ve yarı kadın, yarı 
kuş şeklinde betimlenen Sirenlerle girdikleri şarkı yarışması 
sonucu kazandıkları Sirenlerin tüylerinden yapılmış taçlarını 
taktıkları görülür. 

Muzalar Evi’nin bölge ve dünya arkeolojisi için 
önemi nedir?

Muzalar Evi, içindeki dekorasyonu ve mozaiklerinde 
seçilen konularla bize, klasik dönem eğitiminin Zeugma 
toplum yaşantısında ne kadar önemli bir olgu olduğunu 
gösteriyor. Edebiyat, tarih, müzik, bilim ve felsefenin 
esin perileri sayılan dokuz muza, Batılı kültürlerin sanat, 
edebiyat ve düşünce sisteminin şekillenmesinde çağlar boyu 
büyük rol oynar ve Antik Dönem Yunan-Roma yaşantısında 
büyük öneme sahiptir. İyi bir insan olmanın gereklilikleri 
ve hümanist düşüncenin temellerini barındıran bu olgular 
yanında, Zeugma’da muzalar ile birlikte resmedilmiş bir 
diğer mozaikte, bir insanın sahip olması gereken en önemli 
kavramlar olan erdem (arete), eğitim (paideia), bilgelik 
(sophia) betimlenmiştir. Mozaikler üzerindeki bu betimlemeler 
binlerce yıl öncesine ait Zeugma yaşayanlarının “eğitimi” 
besleyen felsefeye, müziğe, edebiyata ve beşeri sanatlara ne 
kadar önem verdiklerinin gösteriyor. Zeugma bugün bizlere 
antik dünya mozaik sanatının en güzel ve en ilginç örneklerini 
sunmasının yanında, Yunan-Roma dünyasının en önemli 
sosyalleşme aracı sayılan, yeme-içme, ayş u işret veya antik 
dönemdeki adıyla convivium kültürü ve bu kültürün mimari 
bağlamı hakkında eşsiz bilgiler sağlıyor. Yemek davetleri Antik 
Yunan-Roma kültürünün en önemli toplu eğlence biçimiydi. 
Yemeklerin verildiği mekânların taban döşemesini oluşturan 
mozaiklerde, antik mitoloji ve edebi romanlardan uyarlanmış 
ve yemek sırasında veya sonrasında gerçekleştirilen mim, 
pantomim ve tragedya oyunlarından en etkileyici 
sahneler betimlenirdi. Bu gösterilerde mitolojik 
hikâyelerin yanı sıra, önde gelen tragedya 
ve komedya yazarlarının bu dönemde 
popüler olmuş eserleri, mekana 
çağrılmış sanatçılar tarafından müzik 
eşliğinde ezbere okunarak misafirleri 
eğlendirmek ve düşündürmek için mim 
veya pantomim şeklinde icra edilirdi. 
Zeugma, Antik Roma dünyasında bu 
eğlence sektörüyle de oldukça ünlenmiş bir 
şehir olarak bilinmekte ve günümüze 

“MS.252/253 
yıllarında Sasanilerin 
kenti istila etmesiyle 

her şey olduğu gibi 
kalmış, Zeugma’da 

zaman donmuş, biz o 
zamanı yakalamaya 

çalışıyoruz.”
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Müze

kadar korunmamış ve unutulmuş edebi metinlerin yeniden 
keşfedilmesini sağlayan ve Antik Dönem edebiyatının 
kaybolmuş sayfalarını yeniden açan bir antik kenttir. 

Muzalar Evi’nde başka neler bulundu?
Koridordan güneye doğru ilerledikçe sağda konutun kadın 

yaşayanlarına ait daha mahrem bir özel oda bulunmaktadır. 
Odanın duvarları oldukça gösterişli kaliteli beyaz kireçten 
kalıpla yapılmış ve kabartma olarak duvara aplike edilmiş 
yaprak, çiçek ve meyvelerden oluşan çelenk bezemelerle 
süslenmiştir. Antik Dönemde toprak boyalarla boyanmış 
olduğu düşünülen bu zengin duvar dekorasyonundan 
günümüze kadar ne yazık ki çok az bir kısım korunmuştur. 
Odanın tabanında Hellenistik Dönem stilinde verilmiş üç 
boyutlu izlenimi uyandıran perspektif-svastika meander 
bezemesiyle çerçevelenmiş madalyonlar içinde betimlenmiş 
dört adet kadın figürünün yer aldığı taban mozaiği yer 

alır. Korinth düzeninde sütunların bulunduğu, gösterişli 
bir mimariye sahip avluya bakan bu sundurmada yer alan 
mozaik üzerinde, geometrik desenli çerçeveler içinde iki kadın 
figürü daha vardır. Her iki mekanda yer alan bu mozaiklerde 
betimlenen kadın figürleri Antik Yunan edebiyatında ve 
mitolojisinde eşine, aileye bağlı, ideal eş ve kahraman kadınlar 
olarak bilinen ‘Heroides’lere aittir. İsimleri bir herhangi 
bir yazıtla belirtilmemiş bu figürlerin hangi Herodies’a 
ait olduğunu söylemek oldukça güç olsa da Homeros 
dünyasından başlayarak Yunan edebi metinlerinde övülen 
ve değer verilen kadın kahramanlar, yüksek meziyetleriyle 
tanınan ideal kadınlar olduğu anlaşılmaktadır. Mousalar 
Evi’nin ana avlusunda ise Zeugma’daki diğer konutlarda da 
sıkça rastlanan Klasik Yunan Mitolojisi’nde denizlerin yaratıcı 
tanrı ve tanrıçası Okeanos ve Tethys betimlenmiştir. Çeşitli 
deniz canlıları ve balıklarla birlikte oldukça zengin bir şekilde 
betimlenmiş bu avlu mozaiğinin köşelerinde yunus balıkları 
üzerinde balık tutan Eros figürleri yer alır. Evin neredeyse 
ana yaşam alanını oluşturan ve konuta hava ve ışık girmesini 
sağlayan üzeri açık bu avlu, aynı zamanda yaşayanlarının 
önemli ihtiyacı olan yağmur suyunun toplandığı bir yüzeydi. 
Antik Yunan-Roma kültürünün vazgeçilmez sosyalleşme 
kültürü içinde çok önemli rol oynayan ve evlerde gerçekleşen 
müzikli yeme-içme toplantılarında (symposium/convivium) 
bu avlular suyla doldurulmakta ve mekanların soğutulması 
sağlanmaktaydı. Bu sayede suyla bütünleşen mozaik ve 
üzerindeki çeşitli deniz canlıları mimari anlamda suyla 
bütünlük sağlayarak evin bereketini, bolluğunu sembolize 
ediyordu. 

Muzalar Evi ne zaman sergilenmeye başlayacak?
Amacımız Zeugma’yı dünyaya tanıtan mozaiklerinin ve 

duvar dekorasyonlarının özgüm mimarı bağlamında, tıpkı 
İtalya’da Vezüv Yanardağı’nın lavları altında adeta bir zaman 
kapsülünde donmuş kalmış Pompeii ve Herculaneum gibi 
yerinde sergilenmesini sağlamak. Zeugma bu bakımdan çok 
şanslı, MS 252/253 yıllarında Sasanilerin kenti istila etmesiyle 
her şey olduğu gibi kalmış, Zeugma’da zaman donmuş, biz 
o zamanı yakalamaya çalışıyoruz. Halihazırda Zeugma’da 
Dionysos ve Danae Roma evleri olarak adlandırılan ve üzeri 
korugan bir çatıyla örtülü bir gezi alanı var. Ziyaretçiler 
burada Roma konutlarını gezebiliyorlar. Muzalar Evi’nde de 
uygulamayı düşündüğümüz model bu olacak. Ziyaretçiler 
bu oldukça iyi korunmuş Roma evini, kent dokusu içinde ve 
çevresindeki mahallesiyle birlikte algılayarak gezebilecekler. 

Muzalar Evi kazısı devamında bölgede hangi 
çalışmalar sürecek?

2020 sezonunda bu yapının çevresindeki yapılarla ilişkisini 
anlamaya yönelik ve üzerine yapılacak olan korugan yapının 
strüktürünü tespite yönelik kazılar gerçekleştirilecek. Bunun 
amacı tasarlanacak olan korugan çatının Muzalar Evi’nin 
çevresindeki ve bağlamındaki diğer yapılarla entegrasyonunun 
kesmeyecek bir strüktüre sahip olmasını hedeflememiz. Fo
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Gelecek kazı sezonunda öncelikli olarak 2007 yılından bu 
yana kazıları devam etmiş ve bu sene büyük oranda kazıları 
tamamlanmış olan Muzalar Roma Evi’nin restorasyon ve 
konservasyon çalışmaları yanında, bu iyi korunmuş Roma 
konutunun kaya oyma olarak yapılmış odalarının kazılarının 
tamamlanması ve yapının bir korugan çatıyla koruma altına 
alınmasına yönelik kazıların ve projelerin gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. Bu kazılar sırasında büyük olasılıkla Muzalar 
Evi’nin yanındaki diğer bir Roma evinin de kazı hazırlıkları 
başlayacaktır. 

Bunun dışında Zeugma’da yerini tespit ettiğimiz ve bir 
çeşme yapısına ait olduğunu düşündüğümüz bir yapının, 
kentin Hellenistik agorasında bulunan market binası ve bu 
bina içindeki mekanların kazı çalışmalarını da planlamayı 
düşünüyoruz. Ayrıca bu süre içine antik kentin kutsal 
alanındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm bu 
çalışmalar bilimsel sorular üzerine geliştirilmekte ama ancak 
uzun vadede Zeugma’nın bir arkeoloji parkı haline gelmesini 
de amaçlamaktadır.  

Diğer Zeugma mozaiklerine kıyasla Muzalar Evi mozaikleri 
ne durumdalar? 

Zeugma’da ele geçmiş bütün mozaikler oldukça özgün, 
birbirini tekrarlayan bazı sahneler olsa da hepsinin kendine 
özgü bir stili var ve çoğu da eğer kaçak kazılar ve doğa 
şartları tahrip etmediyse oldukça sağlam olarak karşımıza 
çıkıyor. Muzalar Evi’ndeki mozaikler için ise çok çok sağlam 
durumda olduklarını söyleyebiliyoruz. Ana kaya üzerine 
oturan mekanlarda çok sağlam bir zemin donatısı üzerine 
yapılmış. Zeugma’daki bütün mozaikler taşıdıkları sahneler, 
dekorasyonlar ve bize ulaştırdıkları bilgi açısından çok çok 
değerli. 

Nizip’te ve Gaziantep civarında üzerinde çalışılması 
gereken başka hangi bölgeler var?

Gaziantep ve çevresi “bereketli hilal” dediğimiz 
Mezopotamya’dan Mısır’a uzanan coğrafyanın kuzeydeki 
en orta noktasında yer alıyor. Son yıllarda yapılan yüzey 
araştırmaları ve arkeolojik kazılar buranın prehistorik 
dönemlerden bu yana insanlık tarihi için çok önemli bir bölge 
olduğunu ortaya koyuyor. Gaziantep’in hemen hemen tüm 
ilçelerini kaplayan il sınırları içinde sayısız önemli merkez 
ve yerleşim var, hemen hemen tüm çağlardan kesintisiz 
devam eden kültür katmanlarıyla dolu. Bunu anlamak için 
Gaziantep’e gelip eşsiz gastronomi kültürü yanında, özellikle 
Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak 
üzere diğer müzelerini de gezmek gerekir. Kültür turizmi 
açısından şu anda belki potansiyeli en yüksek şehirlerimizden 
biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle şu anda Gaziantep’te 
kurulmakta olan Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü 
gerek bölgenin bu zengin arkeolojik varlıklarını gerekse zengin 
kültür mirası değerlerinin korunması ve değerlendirmesi için 
önemli adımlarını atılmasını sağlayacaktır. 
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Turizm

Habeş Kanyonu 
dağcıları bekliyor

ARABAN İLÇESİNDEKİ ARABAN OVASI’NA DÜŞEN YAĞMURLARLA BESLENEN 
HABEŞ DERESİ, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ’NDEN ÇAĞLAYARAK KIVRILA KIVRILA 
İLERLER VE FIRAT’A DÖKÜLÜR. ONUN BU YOLCULUĞUNU SEYREDEN VE İKİ 
YANINDA ADETA ONU KORURMUŞÇASINA YÜKSELEN HABEŞ KANYONU İSE 

ZİYARETÇİLERİNE SEYRİNE DOYULMAZ MANZARALAR SUNAR. 
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Turizm

Gaziantep’in saklı hazinelerinden biri olan Habeş 
Kanyonu, Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) Kırsal 
Mahallesi’ndeki Ardıl Çayı’ndan Araban Ovası’nın 

ortasından geçerek Fırat nehriyle birleşen kıyıda yer alır. 
Birecik Barajı sularının yükselmesinden dolayı kanyonun 

içinden akan su 5-6 metre boyunca yükselince kanyonun 
manzarası eskiden olduğundan daha da etkileyici bir hal 
aldı. Özellikle Hisar kırsal mahallesinden Habeş Kanyonu’nun 
Fırat ile birleştiği uç bölgesinde, en yüksek noktada durup 
sarp kayalıklarda yankılanan suyun sesini dinlemek, doğal 
güzelliklerin suya yansıyan aksini seyretmek eşsiz bir 
deneyimdir. 

Aşağıda ise derenin kenarlarında yükselen meşe, melengiç, 
dikenli meşe ve çınar ağaçlarının gölgesinde dinlenmek, tarihi 
yerlerin izinde bir yürüyüş yapmak mümkündür.  

Araban, tarih olarak çok eskilere dayanan bir yerleşim 
bölgesidir. Nitekim Habeş Deresi’nde ilk çağ dönemine ait 
mağaralar ve bu mağaralarda çeşitli figürler de yer alır. Yöre 
ilk olarak M.Ö. 1600’lü yıllarda Hitit Devleti’nin egemenliğine 
girmiş ardından da Mittaniler, Kommagene Krallığı, Persler, 
Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Araplar ve nihayetinde Türkler 
hâkim olmuşlar. 

Bu nedenle de doğal zenginliklerinin yanı sıra bu zengin 
geçmiş Habeş Kanyonu’na git gide daha fazla dikkatleri 
üzerine çeken bir bölge olma özelliği kazandırmış. 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, 
adeta saklı bir cennet olduğunu vurguladığı kanyonu dünyaya 
tanıtmak amacıyla çalışmalara başlanacağını açıklaması 
buranın daha popüler bir bölge olacağının da işareti. 

Habeş Kanyonu fazla bilinmediği ve dolayısıyla kalabalık 
olmadığı için dağcılık tutkunlarının yeni rotası olabilecek 
özellikler taşıyor. “Kanyonlar, Anadolu’nun en güzel hazineleri” 
diyen Şahin, dünyada yükselen bir değer olan kanyon turizmini 
bu bölgede başlatmak için girişimleri olduğunu da belirterek 
şunları söyledi: 

“Kanyon görmek istiyorum” diyen bütün uluslararası dağcıları 
ve meraklıları bu bölgeye getirmeyi hedefliyoruz. Burası 
dünyanın ve Türkiye’nin en güzel parkurlarından biri olacak. 

Kanyon turizmi, Şahin’in de belirttiği gibi Türkiye’de 
gelişmeye çok açık bir alan. Gaziantep sınırları içindeki Habeş 
Kanyonu orta zorlukta tırmanma ve yürüyüş parkurlarıyla, 
su geçişleriyle, hatta molalarda sunduğu nefes kesen 
manzarasıyla bu işin meraklılarına unutamayacakları bir 
deneyim vaat ediyor. 
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Mütercim Âsım’a, 
saygıyla

18’inci yüzyıl Gaziantep... Daha doğrusu o zamanki adıyla 
Ayıntab. Toprakları isyanlarla yangın yerine dönen Osmanlı 
Devleti gerileme dönemini yaşasa da Ayıntab ilim ve kültür 
merkezi şehir kimliğini sürdürmektedir. Ancak ilim yuvası bu 
şehir, bir yandan da ülkedeki isyanlardan payını almaktan 
geri kalmaz. Tarihe adını Mütercim Âsım olarak yazdıran 
bilim insanı, şair, yazar ve mütercim Seyyid Ahmed Âsım, 
güç savaşlarının ortasında, 1755 yılında Ayıntab’da dünyaya 
gelir.

 “Bir Avuç Toprak-Aynı Tas Aynı Hamam-18. Yüzyılda 
Ayıntab” eserini kaleme alan Gaziantepli Araştırmacı Yazar 
Ahmet Özsoy, Gaziantep 27 gazetesine verdiği röportajında 

GAZİANTEP’İN YAZIN DÜNYASINA KAZANDIRDIĞI EN ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİ 
OLAN BİLİM İNSANI, ŞAİR, YAZAR VE ÇEVİRMEN MÜTERCİM ÂSIM, ÖLÜMÜNÜN 

200’ÜNCÜ YILINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI. ESERLERİYLE OSMANLI 
TARİHİNE ADINI YAZDIRAN MÜTERCİM ÂSIM’IN HAYATI İNANILMAZ 

İNİŞ ÇIKIŞLARLA VE OLAYLARLA DOLU. 

YAZI: ŞULE KAYA

Yazar

şehirdeki yaşam koşullarını şu sözlerle anlatıyor: 
“Ayıntab yıllar boyu dramatik olaylara sahne olmuş. 18’inci 

yüzyılda Ayıntap gelirlerinin toplanması ve şehir yönetimin 
işinin İstanbul’da ihaleyle verilmesi sonucu o dönem şehirde 
yeni oluşan ayanlar (şehir seçkinleri) ve bunların arasındaki 
gücü elde etme, edinilmiş gücü elde tutma savaşı önemli 
gelişmelere yol açmış. Gerek yerel yönetimin kendi içinde 
yaptığı, gerekse merkezi yönetimle yapılan ittifaklar, 
Ayıntap’ın Osmanlı Devleti’ne iltihakın ardından Haleb’e, 
arkasından kendinden daha küçük nüfusa sahip Maraş’a 
bağlanması Haleb ve Rakka valilerinin bitmez müdahaleleri 
ve paylaşım savaşı Antep’in bu üç gücün ortasında 
kalmasına yol açmış.”

Mütercim Âsım, işte böyle bir kargaşanın içinde ama 
köklerinde birçok bilim insanı bulunan Semerkandlı varlıklı 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası, şehrin 
ileri gelenlerinden Osman Husûlî Efendi’nin oğlu, Ayıntab 
mahkemesinin baş kâtibi Cenânî Efendi’dir. Ataları arasında 
Nazmü’l-leâl yazarı Şeyh Ahmed Şihâbî Efendi ile Çarpınlı 
Hattat Şeyh Ahmed Efendi gibi şair, lugatçı ve hattat 
birçok önemli kişilik vardır. Böyle bir aileye doğunca Ahmed 
Âsım’ın da ilme yönelmesi çok zor olmaz. Antep’te iyi bir 
eğitim görür. Arapça, hat ve dinî ilimler eğitimi alırken şiir 
ve edebiyatı babasından ve o sırada Antep’te bulunan Kilisli 
Rûhî Mustafa Efendi’den öğrenir. Ailesinden öğrendiği 
Arapça ve Farsça’yla şiir yazacak seviyeye ulaşır.  Bununla da 
kalmaz Antep Mahkemesi Kalemi’ne devam ettiği sırada bir 
taraftan da tanınmış âlim ve şairlerin meclislerine katılır. 
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Antep’te kanlı günler
Mütercim Âsım, mahkeme kalemindeki görevinden 

sonra 33 yaşındayken Antep Mukataası Amiri Battalzade 
Mehmed Nuri Paşa’nın divan katipliği görevine getilir. 
Ancak memlekette öylesine karışık günler yaşanmaktadır 
ki bu önemli görevdeki insanlar el üstünde tutulurken bir 
anda vatan haini ilan edilebilmektedir. Nitekim Mehmed 
Nuri Paşa da bu karmaşadan nasibini alır ve padişaha isyan 
ettiği gerekçesiyle hakkında idam hükmü çıkarılır. Tüm bu 
gelişmeler Antep’te çatışmalara da yol açar. İstanbul’dan 
Antep’e askerler gönderilir, şehir yağmalanır. 

Mütercim Âsım’ın eski huzurlu günleri sona ermiştir. Bu 
kargaşa ortamında kütüphanesi yakılır, bütün mal varlığını 
kaybeder. Kaynaklarda askerlerin evine doğru geldiğini gören 
Âsım’ın, çatılardan atlayarak bir komşusunun evindeki 
mağaraya sığındığı, bir süre orada saklandığı anlatılır. Bu 
yaşananlar Mütercim Âsım’ın hayatının kökten değişmesine 
yol açar. Yazar çareyi, bazı alimlerin de yardımıyla ailesiyle 
birlikte Kilis’e kaçmakta bulur. O dönem bir ilim irfan 
yuvası olan Kilis kısa bir süre de olsa Mütercim Âsım’ın 
çalışmalarına ev sahipliği yapar. Ancak bir süre sonra maddi 
olanaksızlar bir kez daha belini büker yazarın. İçine girdiği 
borçlar ve maddi sıkıntı sebebiyle eşini ve çocuklarını 
Antep’e geri göndermek zorunda kalır. Yaklaşık sekiz ay 
Kilis’te kalan Âsım, 1790 yılında çalışıp para kazanmak üzere 
ailesini Antep’te bırakarak İstanbul’a gider.

Bir yıkım daha
O dönem Osmanlı’nın başında, III. Selim vardır. Osmanlı 

yine için için kaynamaktadır. Devlet adamları ve ulema 
takımı arasında büyük bir rekabetin yaşandığı bu dönemde 
Âsım Efendi, Tebrizli Hüseyin bin Halef’in Tıbyan-ı Nâfî 
der Tercüme-i Burhân-ı Katı adlı eserini Türkçeye çevirir 
ve III. Selim’e sunar. Edebiyatla çok yakından ilgilenen III. 
Selim başarıyla çevrilen bu eserden çok etkilenir ve Âsım 
Efendi’ye üç yüz kuruş maaş bağlatır, ailesini İstanbul’a 
getirmesi için de ev ve para yardımında bulunur. Padişah 
tarafından “Sefâret, 
vekâyi‘ tahriri ve 
nâmenüvislik” 
görevlerine tayin 
edilen Mütercim 
Âsım’ın talihi 
dönmek üzere gibi 
görünse de o sırada 
patlayan Mısır Vak’ası 
sebebiyle ailesini 
İstanbul’a getiremez. 
Üstüne üstlük evinin 
bulunduğu mahallede 
çıkan yangın sonucu 
hem evini hem de tüm 
mal varlığını kaybeder.  
Ancak Mütercim Mütercim Âsım Efendi’nin günlüğünden iki sayfa

Âsım, III. Selim’in yardımıyla hayatını yeniden toparlar ve 
çalışmalarına devam eder. Önce Arapça öğrenmek isteyenler 
için  Tuhfe-i Âsım’ı yazar, ardından Halepli İbrahim Efendi’nin 
Siyer-i Halebî adlı eserini çevirerek padişaha sunar. Hazreti 
Muhammed’in savaşlarını ve menkıbelerini anlatan kitap 
ülkede o kadar büyük ilgi görür ki Mütercim Âsım, ismini 
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Yazar

daha fazla duyurur. 
Eserleri ve III. Selim’in kendisine verdiği değer sayesinde 

Mütercim Âsım için artık hayat daha kolaylaşmıştır. 
Mütercim Âsım 1800 yılında III. Selim’in maddi yardımıyla 
hacca gider. Medine’de hocası Abdullah Necip Efendi 
ile görüşen yazar, Medine’den dönüşünde, 1801 yılında 
memleketi Antep’e yeniden gelir. Yıllar sonra memleketine 
kavuşan Ãsım, bir süre burada kaldıktan sonra ailesiyle 
birlikte İstanbul’a döner ve Üsküdar’daki evine yerleşir. 
Döndükten sonra 1807 yılında III. Selim tarafından resmi 
tarih yazarlığı (vak’anüvislik) görevine atanır. 

Yükselme dönemi
Mütercim Âsım’a padişahlığı süresince kol kanat geren 

III. Mustafa, 1808 yılında Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan 
indirilir. Yenilikçi, yumuşak huylu ve nazik bir insan olan III. 
Selim’in tahttan indirilmesi Mütercim Âsım için sıkıntılı 
günlerin yeniden başlaması anlamına gelir. Kaynaklarda 
belirtildiğine göre bir kez daha büyük bir geçim sıkıntısına 
giren Âsım, III. Selim’den sonra tahta geçen IV. Mustafa’nın 
bir yıllık hükümdarlığı süresince elindeki değerli eserleri yok 
pahasına satarak hayatını sürdürmeye çalışır. 

Mütercim Âsım’ın talihi, II. Mahmut’un IV. Mustafa’nın 
ardından 28 yaşında tahta geçmesiyle bir kez daha döner. 
Osmanlı tarihinin gerileme döneminde en fazla icraat yapan 
padişahlarından birisi olan modern düşünce yapısına sahip 
II. Mahmut, Mütercim Âsım’a kol kanat gerer. Bu, yazar için 
de yükselme döneminin başlangıcıdır. 19. yüzyılın başlarında 
Mütercim Âsım’ın da şöhreti iyice artar. Özellikle Arapça’dan 
ve Farsça’dan yaptığı tercümelerle cilt cilt eserler kaleme alır. 
Sözlüklerinde oldukça yalın bir dil ve kısa cümleler kullanan 
Mütercim Âsım, tercüme ettiği eserlerde sadece kitabın 
aslına bağlı kalmamış, otuzdan fazla sözlükten yararlanarak 
yapıtları farklı bir forma ulaştırmıştır. Kelimelere doğru 
karşılık bulmakta büyük dikkat gösteren Mütercim Âsım, 
yazı diliyle yetinmeyip halk ağzından da faydalanmıştır. 

Mütercim Âsım’ın en önemli eserlerinden biri de Arap dil 
alimi Firûzâbâdî tarafından kaleme alınan ve hâlâ Arapça’nın 
temel kitaplarından biri olarak kabul edilen El-Kâmus’ul 
Muhit isimli sözlüktür. Âsım, 1805-1810 yılları arasında 
çevirdiği bu esere yalnız mütercim kimliğiyle yaklaşmamış, 
birçok kaynağın yanı sıra tefsir ve hadis kitaplarını da 
süzerek yepyeni bir eser ortaya çıkarmıştır.  Üç dilde şiir 
yazacak kadar güçlü bir yazar olan Âsım’ın Tibyân-ı Nâfi‘ ile 
Kāmus Tercümesi’nin önsözünde yer alan şiirleri bu alandaki 
başarısının da bir kanıtıdır. 

Kâmûs Tercümesi’nin bütün zamanını aldığı gerekçesiyle 
bir dönem görevinden ayrılmak istese de talebi kabul 
olmayan Mütercim Âsım, bu görevini ölünceye kadar 
sürdürür. 1813 yılında Selanik kadılığına tayin edilir ancak 
kısa süre sonra yeniden İstanbul’a geri döner. 28 KÂsım 
1819’da, 65 yaşındayken veba sebebiyle vefat eden bilim 
insanı, şair, yazar ve mütercim Seyyid Ahmed Âsım’ın mezarı 
Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunmaktadır. 

Mütercim Âsım, ölümünün 200. yılında anıldı

Arapça sözlük
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Leylek’le Deli Hayce

O gün hiç de alışık olmadığımız bir ortam vardı. Pür 
dikkat dersi dinliyorduk ya da dinler gibi yapıyorduk. 
Tam Leylek Hoca bir şey söylemek için ağzını açtığı 

sırada sessizliği bir tıkırtı bozdu. Sınıfın kapısı çalınıyordu. 
Leylek, şaşırmış bir halde yüzünü kapıya döndü “Giiirrr.” 

Sınıfta çıt çıtmıyordu. Herkes merakla ders sırasında 
kapıdan kimin gireceğine odaklanmıştı. Ama kapı açılmadı. 
Leylek, bu kez biraz daha gür bir şekilde “Gir” komutunu 
tekrarladı. Kapıda yine bir hareket yok. 

Bu kez hoca üstelemedi, kafasını “Cık cık cık” diye bir ses 
çıkararak iki tarafa salladı. Döndü, sınıfa sordu “Nerede 
kalmıştık?” Kimsenin bu soruyu cevaplamaya hevesli 
olduğunu değildi. Çünkü en başta ben olmak üzere herkes 
dersten başka her şeyle ilgileniyordu. Neden derseniz; doğrusu 
hiçbirimiz ne bu dersi ne de hocamızı seviyordu. 

Aslında Leylek, hocamızın lakabı değil soyadıydı ve nedense 
Leylek Hoca yani matematik hocamız İbrahim Leylek’le 
yıldızımız hiç mi hiç barışmamıştı. Hoş bizim sınıfla arası iyi 
olan hoca da pek olağan bir şey değildi ya!..

Yıl 1968… “Gaziantep Lisesi 5 Edebiyat B” dedin mi herkes 
yaka silkiyordu. Ben ilkokulu Dayı Ahmet Ağa’da bitirdikten 
sonra ortaokulu sanat enstitüsünde okumuş, sonra liseyi 
okumak için Gaziantep Lisesi’ne gelmiştim. Lise 1’de o yıla 
kadar hiç bütünlemeye kalmamış olmama rağmen fizikten 

çakmış, bu yüzden de 5. sınıfta fen değil edebiyat bölümüne 
geçmek zorunda kalmış ve kendimi apar topar bu sınıfta 
buluvermiştim. 

Sınıf ama ne sınıf!..
Benim gibi küçük bir iki kişi olmasa neredeyse yaş 

ortalamamız üniversite ortalamasını geçecek gibiydi. Palavra 
atmıyorum bizim sınıfın babalarından biri fizik hocasından bile 
yaşlı çıkmıştı… 

Sınıf arkadaşlarımın arasında Hayri Girişken, Doğan Berk, M. 
Ali Eylen, Mehmet Beşlioğlu, Fevzi Evren, Nihat Kanalıcı, Salih 
Bahçeci, Sönmez Kınalıcı ve sıra arkadaşım Mustafa Yikrik gibi 
Gaziantep’in renkli simaları vardı.  

Neyse biz yine o güne dönelim. Hoca tekrar derse 
odaklandıktan birkaç dakika sonra kapı yine çalınmaz mı?.. 
Leylek bu kez biraz daha gür bir sesle “Giiiir” diye seslendi. 
Hayret yine giren yok… Hoca kapıya yönelirken kapı bir daha 
çalındı. Leylek, bir yandan “Giirrr” diye bağırırken hızı adımlarla 
kapıya koşup pat diye açıverdi. Hoca dahil herkes dondu kaldı. 
Çünkü kapıda kimse yoktu… 

“Allah Allah, Allah Allah…” diye söylenerek kapıyı kapattı. 
Yine tahtanın önüne geldi. Tekrar derse döndük, beş on dakika 
geçti geçmedi kapı yine çalındı. Bu kez Leylek taktik değiştirdi. 
Kapının dibine sindi. Cevap da vermiyor. Bir süre bekledi ve 
kapı tıklatılırken inanılmaz bir süratle sonuna kadar açtı. 
Aaaaa inanılır gibi değil, yine kimse yok iyi mi!

Bu kez Leylek koridora fırladı. Onun peşinden de bir iki 
meraklı öğrenci koşturdu. Dertleri kapıyı çalanı bulmak değil, 
Leylek ne yapıyor diye bakacaklar. Hoca koridorda kimseyi 
göremeyince bir iki sınıfın kapısını açıp dersleri de bölmüş. 
Üstüne diğer öğretmenlere “Şimdi içeriye giren biri var mı?” 
diye sinirle sormuş…

Yok… Yok… Yok… Sonunda pes etti. Sınıfa döndü ama 
garibanın moral sıfır. Suratı allak bullak. Bu kez kendine göre 
bir tedbir uyguladı, sınıfın kapısını açık bıraktı. Gerçekten de 
bir daha kapı çalınmadı. Leylek işi çözdüğü için mutluydu ama 
ders yapacak hali kalmamıştı. Zilin çalması ile birlikte çıktı 
gitti…

Bu garip duruma hiçbirimiz akıl erdirememiştik. Tam 
dışarıya çıkmak için kapıya doğru yönelmiştik ki kapının 
yanındaki büyük dolabın kapısı güm diye açıldı. Bir de ne 

MEHMET ALİ AKKAN ANLATIYOR
YAZI: TURGAY NOYAN

Kayacık hikâyeleri

6 Edebiyat B Sınıfı öğrencileri, fizik hocamız Mustafa Soytürk 
ortada, sağda Mehmet Ali Akkan
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görelim. Fevzi Evren dolabın içinde bir sandalyeye kurulmuş 
kıkır kıkır gülmüyor mu?..

Adam üşenmemiş dolabın içindeki rafları sökmüş, içine 
yerleşip Leylek’i delirtmeyi başarmıştı…

Bu kapı çalınması işi bizim sınıfın kötü şöhretini iyice 
artırmıştı. Taa ki rahmetli edebiyat hocamız Elvan Atay bize 
elini uzatana kadar. Elvan Hoca, ne yaptı etti, o hababam 
sınıfını edebiyat dersine odaklandırdı. Midas’ın Kulakları 
adlı oyunu sahneledik. Çok da başarılı olduk. Öyle ki sınıf bir 
anda popüler oldu. Tüm hocalar bize daha sıcak duygularla 
bakmaya başladılar. Bizimkiler de bu sayede biraz duruldular 
desem yalan olmaz. Bu sayede sınıfı da geçtik. Gelgelelim bizi 
yakından tanıyanlar için sonuç pek değişmiyordu. Özellikle de 
İngilizce hocamız Bengü Çalı için. 

Bir gün kahvede dedikodu yapıldı. Kahve dediğim, Kırkayak 
Kahvesi bizim sınıfın okul dışındaki lokali gibiydi. Okula 
gitmeden sabahın erken saatlerinde hemen herkes orada 
toplanır, dersler bittiğinde de oraya koşardık. Kitaplar, 
çantalar kahvenin rafında dururdu. Sakın, “Evde ders çalışmaz 
mıydınız?” diye sorup güldürmeyin beni!..

Nasıl olduysa birinin kulağına “Bengü Hoca ertesi sene bize 
gelmeyecek” diye çalınmış… Epeyi bir tartışıldı. Sonunda 
öğretmenimize bunun doğru olup olmadığını sorduk. Bengü 
Hanım soruya hiç şaşırmadan cevap verdi: “Evet bu mesleği 
bırakırım yine de sizin sınıfa gelmeyeceğim.”

Oysa biz Bengü Hanım’ı çok seviyorduk. Yalvarmamız, uslu 
durma sözlerimizin bir faydası oldu sanıyorduk. Ama olmamış. 
Kadıncağız vallahi de dediğini yapmış.

Yeni yıl başladı. Artık son sınıftaydık. 6 Edebiyat B… Bengü 
Hocam, müdüre gitmek istemiyorum diye bastırmış, bu haylaz 
sınıfa gitmemek için ikna ettiğini de sanmış. Üstelik bizim 
artık 6 Edebiyat B olduğumuzun farkında değil. Biz de umudu 
kestik. İngilizce de ilk derse hocalardan kimi verecekler diye 
merak içinde bekliyoruz. Kapı bir açıldı. Aaaaa Bengü Hanım 
içeri girmez mi? Sınıfta nasıl bir alkış koptu anlatamam… 
Bengü Hoca bir iki dakika tezahüratın dinmesini bekledi sonra 
baktı şamata bitmeyecek, eliyle işaret ederek susturmayı 
başardı. 

“Çocuklar  ne yapsanız boşuna” diye başladı, “Geçen 
sene beni çok üzdünüz. Bünyem bunu bir daha kaldıramaz. 
Şimdi müdüre gidiyorum. Değiştirmezse vallahi billahi istifa 
edeceğim.” 

Gerçekten de çıktı gitti. Bir daha da gelmedi. O sırada okulda 
biri erkek diğeri kadın iki İngilizce hocası daha vardı. “Kim 
gelecek” diye bekliyoruz. Birkaç ders boş geçti. 

Meğer o arada müdür Gaziantep’in efsane İngilizce hocası 
Hatice Güllü’yü aramış. “Hocam bunlarla ancak siz baş 
edersiniz” diye. O sırada Güllü, Ticaret Lisesi’nde öğretmen. 
Çok geçmeden bu iş de sınıfta duyuldu. Güllü ise sertliği ile 
meşhur. Bizimkiler “Aman” dediler “Bunun eline düşersek 
yandık demektir. Bari uslu duralım da iyice delirmesin!” İtiraf 
edeyim ki yine de içimizde belki gelmez diye bir umut ışığı 
vardı.

Ama acı gerçekten kaçamadık. Öğrenciler arasındaki 

adıyla (Yiğit lakabıyla anılır derler) ‘Deli Hayce’nin geleceği 
kesinleşti. Biz heyecanla başımıza gelecekleri bekliyoruz. Ama 
ne bekleme! Sonunda o gün geldi çattı. Sınıfta çıt çıkmıyor. 
Nasıl efendiyiz, nasıl cici çocuklarız anlatamam. Ama Güllü 
içeriye barut gibi girdi. Merhaba bile demeden “Eşekler…” diye 
gürledi… Peşinden ne gelecek diye çıt çıkarmadan bekliyoruz. 
“Bu ne gürültü. Sesiniz taa aşağıya geliyor!”.  

Bre aman daha nasıl sessiz olunur. Neredeyse nefes bile 
almıyoruz… Vallahi tüm dersi bağıra çağıra bizi fırçalayarak 
bitirdi. Azarlamaya doyamamış gibi de hırsla çıktı gitti… Arada 
şunu da kendi ağzından şöyle öğrendik. “Hiç bakmam küfür 
ederim. Küfür de bana yakışır…” 

Hatice Güllü dersten çıktı gitti, uzunca bir süre kimse 
yerinden kalkamadı. O sessizlikten sonra güçlü bir tartışma 
başladı. Sonunda şunda mutabık kaldık: Bu kadını kızdırmaya 
gelmez.

İkinci derste de süt dökmüş kedi gibiydik. Ama Antep 
ağzıyla Deli Hayce içeriye yine barut gibi girdi. İlk lafı 
“Eşeklerrrr bu ne gürültü!..” oldu. Neredeyse o saati de bize 
saydırarak bitirdi. İnanmayacaksınız ama bir iki ders sonra 
Deli Hayce sınıfın taptığı hoca oldu. Bir duruldu, bir duruldu 
anlatamam. Biz onu, o da bizim sınıfı çok sevdi. O güne kadar 
hiç sevmediğimiz İngilizceyi sevebildik mi? Bak orası tartışılır…

Edebiyat hocası Elvan Atay ile Midas’ın Kulakları oyununun kadrosu bir arada

Kırkayak Kahvesi kadrosu bir arada. Akkan daire içinde
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Küllerinden doğan 
kültür evi

Hüseyin Enç Kültür Evi, geçmişi günümüze taşıyan, 
insana zaman tünelindeymiş hissini yaratan bir 
yapı. Evin eski sahiplerinden edinilen bilgiye göre 

1890’ların başında yapıldığı tahmin ediliyor. Mazlum Efendi’nin 
yaptırdığı evin içinde bulunan çeşmenin üzerindeki hicri tarih 

TÜRKTEPE MAHALLESİ, MAZLUM ÇIKMAZI, NUMARA 5. 
UZUN YILLAR MAZLUM EFENDİ’NİN AİLESİNE HİZMET EDEN BU EV, 2009’DAN 
BERİ BİR KÜLTÜR MERKEZİ OLARAK HİZMET VERİYOR. T.M.M.O.B. MİMARLAR 

ODASI’NIN SATIN ALARAK RESTORASYONUNU ÜSTLENDİĞİ YAPI, ÇEŞİTLİ 
ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR, GENÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİ 

AĞIRLIYOR, KİMİ ZAMAN DA TELEVİZYON DİZİLERİNE SET OLUYOR. 
YAZI: AYŞEGÜL BAKIŞ

Mimari 

ise çeşmenin 1905 yılında yapıldığını gösteriyor. Uzun yıllar 
Mazlum Efendi’nin çocukları ve torunlarına hizmet etmiş, en 
son torunlarından Hüseyin Enç ve ailesini barındırmış. 

Kesme taştan yapılmış iki katlı Antep evinin zemin 
kat mekânları avluya açılıyor. Üst kata çıkan merdiven, 
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25 Mayıs 2009’daki açılışında konuşma yapan Mimarlar 
Odası Başkanı Asım Güzel, uzun yıllar boyunca Mazlum 
Efendi ve çocuklarını barındıran evi torunlarından Hüseyin 
Enç ve çocuklarının da kullandığını belirterek, “2004 yılında 
odamızca satın alınarak proje çalışmaları sürdürülen, içinde 
bulunduğumuz bölümün restorasyon çalışmalarına başlanmış 
olup, bugün hizmete açılır hale gelmiştir. Ben yaşamlarının 
önemli bölümlerini içinde geçirdikleri aile yuvalarını odamıza 
devrederek, Hüseyin Enç Kültür Evi’nin kent yaşamına 
kazandırılmasında ilk adımı atan Enç ailesinin değerli üyeleri 
M. Mazlum Enç, A. Suna Önemli, A. Arif Enç, M. İsmet Enç, F. 
Neslihan Akaçay’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yapıldığı günden beri pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan 
kültür merkezinin koridorları kimi zaman mimar adaylarıyla 
dolup taşıyor kimi zaman şire şenliği için bir araya gelen 
Gazianteplilerle. Bugünlerde Güvercin dizisinin çekimlerinde 
kullanılan evin avlusu spot ışıklarıyla aydınlanıyor. Onu 
yaşatmak için çaba gösterenler sayesinde, geçmişin izlerini 
taşıyan bir Antep evi daha yok olmaktan kurtularak yeni 
nesillerle buluşuyor. 

Projede emeği geçenler
Kültürel Değerlerimizin Korunması ve 

Yaşatılması Komisyonu: A.Zafer Okuducu, Hüsnü Uğur, 
Ö.Faruk Arpacıoğlu, F.Şeyma Battal, Cevdet Bakırcı, Ercan 
Şahinalp, Bahar Budak, Elif Bozhüyük, Derya Bakbak, Taner 
Arıkan

Antep Evi Özel Komisyonu: A.Zafer Okuducu, Hüsnü 
Uğur, Murat Parlak

avlu seviyesinde binaya dik, tek bir kat olarak başlıyor, 
bir sahanlıktan sonra iki kola ayrılıyor, oda önlerindeki 
sahanlıklara ulaşılıyor. Evin ön cephesini kemerli pencereler, 
kaş kemerli ve oval tepe pencereleri ile dikdörtgen pencereler 
hareketlendirmiş. Giriş yerleri kemerli; odalar ahşap 
kaplama tavanla ve sıvalı ‘tekne tavan’la örtülü. Mekân 
içinde duvarlarda ahşap gömme dolaplar ve ahşap kaplama 
nişler yer alıyor. Odaların ahşap döşemeleri üzerinde ahşap 
işlemeciliğiyle yapılmış süslemeler var.

Daha dışarıda dolaşırken insanı etkisi altına alması 
boşuna değil. Gaziantep savunmasından bile anılar var evin 
duvarlarında. Örneğin top mermisi ile yıkılan ön bölümü 
(köşklü oda) savaş sonrasında tekrar onarılmış. Bina konak 
şeklinde bir bütün olarak inşa edilmiş ancak daha sonra 
mülkiyet ayrımı ile iki bölüm haline getirilmiş. Yıllarca 
odalarında, koridorlarında şen kahkahalar da ağıtlar da 
yankılanmış. Nesilleri büyütmüş ancak ailenin Gaziantep 
dışına taşınması ile uzun yıllar boş kalmış. 

İkinci hayat 
2004 yılında Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi tarafından 

satın alınmasıyla evin talihi gülmüş. Mimarlar Odası Gaziantep 
Şubesi 7. Dönem Yönetim Kurulu kararı ile Hüseyin Enç’e ait 
Antep evinin alım işlemi tamamlanmış. Boş geçirdiği yılların 
ardından 2008 yılında restorasyon çalışması başlamış. 2009 
yılında yeniden yaratım süreci sona erince Mimarlar Odası 
Gaziantep Şube Hüseyin Enç Kültür Evi olarak Gaziantep 
kültürüne sunulmuş. 

Mustafa Korumaz’ın restorasyon projesi mimarı olduğu 
projede müteahhitliği Mehmet Kulak üstlenmiş. Kültür evinin 
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Antep şiveli burçlar
KOÇ (21 Mart-20 Nisan)

Acer güne acer umutlarnan başleycınız ama gene 
herzamanhı kimi havasınız gursaanızda galıcı. Siz eyisimi 
şeytana nalede ding ve bu kötü durumlara lışmıya çalışın. 
Ne demişler, doluya goyuym almey boşa goyuym olmey. İş 
olacaana varır tasa edmeng.

BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs)
Birligde oldoonuz gişi sizin monotonloonuzdan şikayedci, 

birez süblüzler yabmıya çalışın. Nebiliym işde bi dürümcüde 
baş başa mum ışığında dürüm yiyn, avmlerde şoo 30 kaede 
içilen gaafelerden içiring gendine vs. hee bide şu Mamedin 
cöbünü versenen hele, bendeki numaralar silinmiş. 

İKİZLER (22 Mayıs - 21 Haziran)
Romantig bi yapıya sahib olmanızı, süplüzleri sevdeenizi, 

yeniligci falan oldoonuzu anleym. Bunar hoş ve gözel 
şeyler ama sevgililer günü uçun sevgileeze hediye olarag 
köfde leençesi almanızı anlıyamadım. Tamam köfdeyi 
seviyn amma bugaderde bohunu çıharma yanı. Şindi bişey 
deycimde yerim dar.

YENGEÇ (22 Haziran-23 Temmuz)
Sevgililer günü sizing uçun böög bi fırsad.  Bence bu 

fırsatı deyerlendiririn. Gedig bi hediye alın ve gapısına 
dayanın ve böylece gırmış oldoonuz galbi tamir eding. 
Sevgililer gününe sevgilisiz girme hoş bişey deel, 
gendimden biliym.. Seningkinin bi arhadaşı gonşusu falan 
varmı ola yav?

ASLAN (24 Temmuz-23 Ağustos)
Uzun zamandan belli ona açılamamanızı siz her negader 

çekingenleenize versenizde ben sizing bir odun oldoonuzu 
düşünmüye başladım bile. Lan ağam 5 sene oldu daha 
gedig açılamadın yav. Dinime gedig ben açılıcım nerdese 
sening adına. Bugader çekingen olmayıng, ucunda ölüm 
yog. Çog çog gafana çantey ying daha ötesi varmı?.. de gag.

BAŞAK (24 Ağustos-23 Eylül)
Bönlerde bi dahım sorunlar yaşıyabilirsiniz ama bu 

sizi ideallerigizden geni çevirmesin sahın. Argısız baş 
olmaz usda, derdsiz baş varmı heç? Ancag sen birez yeen 

Mizah

pimpiriglisin bu huyunuda terge acı. 

TERAZİ (24 Eylül-23 Ekim)
Guşgucu yapınız sizing başıgıza böög işler açabilir. 

Osurugdan nem gabmanız ve her şeyin altında başga 
sebebler aramanız hoş bişey deel.  Tamam insanlara 
benimde güvenim yog amma beş barmaan beşide bir deel 
sonuçda.  

AKREP (24 Ekim-22 Kasım)
Son zamanlarda spor yabmanız ve 1 senede yarım kilov 

vermeniz hoş, fahad bence bu çabanız birez yetersiz gibi. 
Bide bundan dolayı gendigizi gala fetedig gibi görmenizde 
ayrı bi gonu tabiy. Ağam sen eyisimi recim felan yabma, 
gafana göre dahıl daha eyi. Hem bizde gurtulurug sende. 
Osandıg valla yav.

YAY (23 Kasım-22 Aralık)
Penbe pancurlu bağ evi hayalleriniz bu senede 

gerçegleşmeyci. Üzgünüm ama grçeg olan bu. Tamam 
tutumlusun, parayıng gıymatını biliyn ve sıçmeynki acıhırım 
diye ancag genede bu iş zor gibi. Bence sen şu belediyenin 
hobi bahcelerine yazıl hele amanatan, gendigi ordan avara 
edde sovnası Allah kerim. 

OĞLAK (23 Aralık-20 Ocak)
Bence sening evlenmeyin zamanı geldide geçiy bile. Bu 

hovardalığı belki birez tergersin. Boşuna demeyigler arvad 
yog ahıl yog diye, beki evlenirsen arvad çekig çevirir seni. 
Anaga söylede gız bagmıya başlasın saa yavaş yavaş. 

KOVA (21 Ocak-19 Şubat)
Sen o ohulu bitiringde bende görürüm zaar. Ağam gusura 

bagmada sen yeen sehligsin yav. Acı elige kitabıgı alda ders 
çalışsanan. O bilgisayarın başından heç gagma ha görüym 
seni. 

BALIK (20 Şubat-20 Mart)
Havada aşg gohusu var amma sende iş yog. Yav arhadaş 

bugaderde çekingen olunmaz yav. Acı gede açıl o gişiye. 
Ondan beglersen egmee ying sen söyleym. Her şeyi 
garşıdan belgeme acı. İlg adımı atan dayıma avantajlıdır.  

YAZI: ORHAN USLU
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Herşeyi soran ve marag eden Antep arvadı.
-kimi geziyn ovlum? 
+heç dezze dolanıym eyle.. 

-kele anam eylesine dolanılırmıymış. balleycimisin, 
pıcagcımısıng sen.. hırhız bellerler taman seni. 

+yog dezze yav, evelden bu mahallede oturuymuşug bizde, 
acı esgi mahallemi bi görüym dediydim.. 

-heee, aneyn adı ney sening? 
+naimenin ovluyum ben. 
-hösüynün arvadı naimeyimi deyn? 
+hee dezze.. 
-beyygg. maşalla nasıda böömüşün anam sen. burdan 

göçdöönüzde daha dınnag gaderding sen.. maşalla eşşeg 
gader olmuşung ha. 

+???.. sağolasın dezze. 
-aynı yerdemi oturuynuz daa, 60. yılda? 
+he dezze, 
-asgere gedding geldingmi sen? 
+yog dezze seneye inşalla.. 2 tertip gedicim.. 
-hee. allah esirgiye bes. bacını verdeezmi, 
+hee, ammimin ovluna nişannadıg gendini.. 
-keşke agrabıya vermiyedeez, neyse genede allah başlarını 

bozmuya anam.. 
+sağolasın dezzem.. 
-evin üsdünü yabdırdınızmı? 
+yog daha tablasını addıg duruy eyle.. gabası biddi yanı.. 
-zatan bundan sonra yir parey. goley deel valla. aha biz 4 

senedir bi pencereleri dagdıramadıg valla.. parıya ne geliyki. 
bide yeni oğlan everdig ya elimiz yeen sıhışdı dezzesi.. güccüg 
ovlanda asgerde, bizim herifde gırediynen araba alıgdı 
gazandıını oruya suvey, halım olsa geder bende çalışırım valla.. 

-??? neyse dezze benim acilen gedmem gereg.. allaha 
amanad ol yeri. 

+kele anam nere gediyn iki haneg ediydig şurda.. acı o anan 
olacag şarmıtaya söylede gelsin yanıma.. anca işi düşdöö kimi 
geliy zatan. 

-???

eskiden herkez birbirini tanıdığı için yabancı görülen 
herkeze bu soru sorulurdu. 

-kiming ovlusun sen 
+heyrinin dezze. 
-haa heyrinin kele? 
+bahırcı gara heyrining.. 
-heee. güllünün oğlu heyriyi deyn sen. 

Orhan Uslu kimdir?
Gaziantep de faaliyet gösteren Çeled Uşaglar tiyatro ekibinin kurucusu, yazarı, yönetmeni ve 
aynı zamandada oyuncusudur. Tiyatro hayatına 11 yaşında başlayan Uslu, oyunculuğun yanı 
sıra Gaziantep araştırmacısı ve yazarıdır. Çeled Uşaglar oyunlarının tamamını kendisi yazmış 
ve yönetmiştir. Aynı zamanda Ayıntap Kültür ve Sanat Derneği başkanlığınıda yürüten Uslu, 
Kültür ve Sanat alanlarında Gaziantep’e birçok hizmetleri olmuştur. 

Antep Arvadları Serisi

1

2

3

+hee dezze. 
-bacını everdeezmi, duruymu daa? 
+nişanladıg dezze.. 
-kime verdeez? geregsize düşmüyedi sovna.. 
+yog babamın bi arhadaşının oğluna verdig. esnaf yanı.. 
-heee. eyi etmişeez. babang daa içiymi? 
+yog dezze, tergedi artı. içmey. 
-maşalla.. eyi tergemiş.. heç ayıg gezmezdi meram. o halan 

herifiynen barışdımı geni? 
+yog dezze ayrılar daa.. 
-kele anam, o gader uşagnan nere sığar eesig. minnedci 

felan salsalardı keşke. 
+gısmed deezze. beyle heyirlimiş demegki.. 
-amming nediy şindi? (diye durmaksızın devam eder)

Anteb arvadı sürücü kursunda
-bakın arkadaşlar, kaza anında yabmanız gerekenleri 

anlatacağım. misal sen kalk bakalım minire 
+hı? 
-kaza anında yaralanan birine naparsın? 
+gara merhem çalarım yarasına. eyi gelir o 
-?? peki, nefes alamayan birine suni teneffüs yapmayı 

bilirmisin? 
+oney kele? 
-böyle dudaktan öpüpde onun nefesini açıyorsun ya 
+kele anam eling adamını neen öpüym. herif görse gapıya 

gor beni 
-ama bi insanın hayatı söz gonusu 
+ama benimde evliliğimin gelecee sözgonusu. ben mamed 

kimi herifi nerde buluym geni, 
-peki emniyet kemerini bağlamazsan nolur? 
+tumanım düşer.. 
-???.. pekey, kalk bakalım ayağa 
-hocam galhıym da çok duramam ayagda 
+neden? 
-ayaam balhır romatizmam varya
+peki oturduğun yerden cevap ver 
-yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki 

durum ve hareketlerine ne denir? 
+galebelig
-yok bilemedin
+horanta?
-yok oda değil 
+şendig?
-otur sıfır.
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Alleben’de yüzelim
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘ALLEBEN’İ İNSANLARLA 

BULUŞTURMA PROJESİ’ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI. MAVİYİ YEŞİLLE, 
İNSANI SUYLA BÜTÜNLEŞTİRMESİ HEDEFLENEN PROJE, KENTİN SİMGESİ 

ALLEBEN’İN, İKİ TAŞ DUVAR ARASINDA SIKIŞMIŞLIĞINA 
SON VERECEK. ONU DAHA CAZİBELİ HALE GETİRECEK. HATTA DERENİN 

BELLİ BÖLÜMÜNDE YÜZÜLEBİLECEK!

Proje

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ‘vuslat 
projesi’ olarak tanımladığı çalışmaların Alleben ile 
insanlar arasındaki engelleri kaldıracağını ifade ediyor: 

“Gaziantep’in en önemli tabiat varlığı olan Alleben Deresi, her 
dönem kent kimliğinin önemli bir parçasıdır, Alleben’de maviyi 
yeşille, insanı suyla buluşturacağız.” Kentin vizyonuna vizyon 
katacak projenin Alleben’e yeniden hayat vereceği belirtiliyor. 

Projeye yönelik çalışmalar hakkında bilgiler veren Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, “SANKOPARK 
AVM’den başlayıp Demokrasi Meydanı’na kadar Alleben’i 
İnsanlarla Buluşturma Projesi tasdik edilerek, Avrupa Birliği 
yüzde yüz hibe kapsamına alındı. Çok yüksek maliyetli bu 
proje, hibeyle yapılacak ama Başkan Fatma Şahin, tedbiri elden 
bırakmıyor. Başkan, ‘bir süre daha bekleyelim eğer hibe kaynağı 
olmazsa biz buna kendi imkânlarımızla başka formüllerle 
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başlayalım’ talimatı verdi. Birkaç ay daha bekleyeceğiz, kaynak 
gelmezse de biz başka formüllerle işe başlayacağız” dedi.

Neler yapılacak?
Bir örneği Seul’da uygulanan projenin ana teması elbette 

‘su’. Proje kapsamında Demokrasi Meydanı ile SANKO AVM 
arasında kalan bin 350 metre uzunluğundaki yaklaşık 200 
bin metrekarelik alanda duvarlarından kurtulan Alleben 
Deresi’nden tertemiz su akması planlanıyor. 

 Yeşil çeşitliliğin artması için mevcut ağaçların tamamı 
korunmasının yanında ilave 80 adet yeni ağaç, 7 bin 467 adet 
çalı, 60 bin 755 tane yer örtücü, 7 bin 960 tane mevsimlik çiçek, 
4 bin 456 tane su bitkisi dikilecek.

 Sinevizyon gösterilerine uygun 1.000 metreküp hacimli 
açık su deposu ve paket arıtma ünitesi yapılacak. 

 Belli bir dere kesiti içerisinden sürekli akan su, proje 
alanı sonunda bir pompa yardımıyla alınarak paket arıtma 
ünitesinde arıtılarak livas görünümü verilen su kanallarıyla 
tekrar dere kesitine bırakılacak. Su, döngüsel olarak arıtıldığı, 
pompa merkezindeki otomatik cihazlarla sürekli analiz 
yapılacağı için dereden akan suya girilebilecek. 

 Proje alanında Gaziantepliler için manevi bir önemi 
olan Hıdrellez ruhunun yaşatacağı bir havuzla tarihi livas ve 
gannelere vurgu yapan çeşmeler bulunacak. 

 1.350 metrelik dere boyunca yapılacak 13 adet kaskat yapısı 
suya hareket kazandıracak, küçük adacıklar ve havuzlar doğal 
dere yatağı görüntüsü verecek. 

 Çeşitli su oyunlarının da yer alacağı Alleben kıyısı, 
Gaziantepliler için oyun oynama, dinlenme ve eğlenme mekanı 
haline getirilecek. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
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Tatlar
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Leziz mi leziz bir minder
DEDEDEN DEVRALDIĞI TATLICILIĞI GELİŞTİREN KENAN SÜZERER, TATLICI 
KENO ADIYLA GAZİANTEP’E YEPYENİ BİR LEZZET KAZANDIRDI. MİNDER 
TATLISI ADINDAKİ BU LEZZET BOMBASI, ÇİKOLATALI LOKMA VE YÖREYE 

ÖZGÜ HALKA TATLININ BİR ARAYA GETİRİLMESİYLE ORTAYA ÇIKTI. 

Gaziantep mutfağında tatlının, özellikle de fıstıkla 
süslenen tatlıların yeri ayrıdır. Tatlıcı Keno da 
memlekete özel bu zenginlikleri menüsüne taşıyor. 

Ancak bunlardan bir tanesi çok özel çünkü tamamen kendi 
yaratımı ve patente başvurulmuş bir lezzet. 

Neden yeni bir ürün yaratmak istediğini sorduğumuzda 
Süzerer şöyle yanıt veriyor: “Hem yurt dışında hem yurt içinde 
birçok tatlı tattım. Bunların nerdeyse birçoğu aynı damak 
tadını verdi bana. Bu yüzden farklı bir lezzet arayışına girdim, 
onlarca deneme yaptım. Birçok farklı yollar denedim, en 
son görünüşünden dolayı adına minder tatlısı dediğin tarifi 
ortaya çıkardım. Şu an popüler olan lezzet, dünyada sadece 
Gaziantep ilimizde ve bizim işletmeye ait, dünyanın başka 
hiçbir yerinde göremezsiniz, yiyemezsiniz.”

Minder tatlısı önce hamuru yoğrularak hazırlanıyor. Bu tatlı 
hamur, daha sonra yağda kızartılıyor. Ardından hamurun 
kesme işlemleri yapılıyor. Son olarak müşterilerin isteğine göre 
dondurmalı, kaymaklı, muzlu olarak, bol fıstıkla sunuluyor.

Tatlı 15 dakika içerisinde taze olarak yapılıp servis edildiği 
için başka şehre gönderimi yapılamıyor. Bu nedenle lezzetini 
merak edenler, Gaziantep seyahatlerini şimdiden planlamalı. 

Tatlı Keno için yoğun bir franchise talebi olduğunu belirten 
Süzerer, şu an değilse de ileride bunu da uygulamaya 
geçirmeyi düşündüklerini belirtiyor. Girişimci tatlıcının planları 
arasında minder tatlısının peynirli halini yapmak da var; bunu 
için bir mandıra ile görüşmeleri sürüyor. 

Her şeyde olduğu gibi minder tatlısının meşhur olmasında 
da sosyal medyanın payı var tabii. Tatlıcı, farklı lezzetler 
arayanların gösterdiği ilgiden memnun. Yerli ve yabancı 
konukların minder tatlısını çok beğendiklerini söylüyor. 
Her aşamasının özenle yapıldığını, yerel ve iyi malzeme 
kullanıldığını, fıstık yönünden zengin olduğunu da özellikle 
belirtiyor. 

Adres: Gümüştekin Mahallesi, 14011 Sokak No: 71 A 
Şahinbey, Gaziantep

www.tatlicikeno.com
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Antarktika’da 
27 plaka

2015 YILINDA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) KUTUP ARAŞTIRMALARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (POLREC) GAZİANTEPLİ DOÇ. DR. BURCU 

ÖZSOY’UN MÜDÜRLÜĞÜNDE KURULDU. İTÜ POLREC’İN ÇALIŞMALARI VE 
TÜBİTAK’IN BAŞVURUSU İLE 2016 YILINDA TÜRKİYE, ANTARKTİK ARAŞTIRMALAR 
BİLİMSEL KOMİTESİ’NE (SCAR) ÜYE OLDU. 2017 YILINDA CUMHURBAŞKANLIĞIMIZ 

HİMAYELERİNDE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI UHDESİNDE VE İTÜ 
POLREC KOORDİNASYONUNDA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 

YAPILAN ANTARKTİKA BİLİM SEFERİ, ULUSAL OLARAK DOÇ. DR. BURCU ÖZSOY 
LİDERLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Başarı

Burcu Özsoy (önde)
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Türkiye’nin de bulunduğu kuzey yarım kürenin en kuzey 
noktası, Kuzey Kutbu’dur. Ancak, 66 derece 33 dakika 
enleminin, yani kutup dairesinin daha kuzeyi Kuzey 

Kutup Bölgesi’dir ve dünya hidrokarbon rezervlerinin üçte biri 
burada yer almaktadır. Latincede kuzey ve ayı anlamlarına 
gelen ‘arktos’ sözcüğünden türeyen ismiyle Arktik Bölge’nin 
merkezinde Arktik Okyanusu yer alırken, etrafı ise Asya, 
Avrupa ve Kuzey Amerika kıtaları ile çevrilidir. Dünyanın en 
sığ okyanusu olan ve yaklaşık 14 milyon kilometrekare yüz 
ölçümüne sahip Arktik’in kışın neredeyse tamamı donar, yazın 
ise büyük bir bölümü erir. Dünya iklim sisteminin temeli olan 
bu donma/erime süreci, küresel iklim değişikliğinin etkileri 
ile değişikliğe uğrar ve bu iklimi küresel ölçüde etkiler. Arktik 
Okyanusu’na kıyıdaş devletler ve yerel topluluk temsilcilerinin 
daimi üye, diğer ülkeler ve kuruluşların ise gözlemci olduğu 
Arktik Konseyi, bölge hakkında alınacak kararlarda etkin rol 
alır. Türkiye’nin bölgede yeterli çalışma yapmaması sebebiyle, 
konseye gözlemci üyelik başvurusu henüz kabul edilmedi. 

Her yıl daha da azalan deniz buzları bölgede balıkçılık, 
ulaştırma ve doğal kaynaklar gibi ekonomik değerler ortaya 
çıkmasına sebep oluyor. Dünyanın diğer yarım küresine 
baktığımızda, buranın da en güneyinde Güney Kutbu’nu da 
kapsayan, Anti-Arktik yani Antarktika kıtası yer alır. Hiçbir 
ülkeye ait olmayan ve dünyadaki tatlı suyun %70’inden 
fazlasını donmuş halde saklayan kıta, yaklaşık 14 milyon 

kilometrekare yüz ölçümü ile Türkiye’nin 17 katından ve 
Avrupa’dan büyüktür. Bu buzulların tamamının erimesi 
halinde deniz suyu seviyelerinin küresel düzeyde 70 metre 
kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Kıta 1959 yılında imzalanan 
ve 1996 yılında Türkiye’nin de taraf olduğu Antarktika 
Antlaşması ile sadece barış ve bilime adandı. Şu an 54 
ülkenin taraf olduğu antlaşma çerçevesinde, alınacak kararlar 
29 danışman üye ülkenin oyu ile alınırken, Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu 25 ülke danışman olmayan statüdedir.

Türklerin 1900’lerin başından beri kutup bölgelerine 
ilgisi olsa da 1967 yılından beri Türk bilim insanları bireysel 
girişimler ile bölgede çalışmalar sürdürmekteydi. 2014 yılında 
başlayan girişimler ile 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(PolReC) Doç. Dr. Burcu Özsoy’un müdürlüğünde kuruldu. 
Kutup bölgeleri ile ilgili akademik ve siyasi çalışmalar yapan 
Türkiye’nin ilk kurumu olan İTÜ PolReC’in çalışmaları ve 
TÜBİTAK’ın başvurusu ile 2016 yılında Türkiye, Antarktik 
Araştırmalar Bilimsel Komitesi’ne (SCAR) üye oldu. 2017 
yılında ise Cumhurbaşkanlığımız himayelerine alınan proje, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İTÜ PolReC 
koordinasyonunda sürdürülürken ulusal olarak Antarktika’ya 
ilk bilim seferi Doç. Dr. Burcu Özsoy liderliğinde gerçekleştirildi. 
Aynı yıl TBMM’de Antarktika Antlaşması Çevre Koruma 
Protokolü kabul edildi. 2018 yılında Türkiye Antarktik Program 
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Başarı

Yürütücüleri Konseyi’ne (COMNAP) üye oldu. Antarktika 
hakkında alınacak kararlarda Türkiye’nin de söz sahibi olması 
için danışman üye olması gerekiyor. Danışman ülke olmak 
için belirlenen kriterler, bu üyelikler ile tamamlanıyor, diğer bir 
kriter ise kayda değer bilimsel çalışmalar yapmak. 2017 yılında 
gerçekleşen Birinci Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE-I), 
2018-2019 yıllarında Özsoy liderliğinde gerçekleşen TAE-II ve 
TAE-III ve yabancı ülkeler ile yapılan iş birlikleri kapsamında, 
bu ülkelerin Antarktika bilim üslerinde Türk bilim insanlarının 
aldıkları görevler kapsamlarında yapılan çalışmalarda bugüne 
kadar 11 bilimsel makale yayınlandı, 35 makalenin ise hazırlığı 
sürüyor. Alınan örneklerden yeni türler keşfediliyor, keşfedilen 
bir bakteri türünün tarım ilaçlarının bitkilere zararlı etkisini 
azalttığı ortaya konuldu. Yine alınan bitki örnekleri ile ilgili 
çalışmalar tarımda daha dayanıklı türler üretilmesi için devam 
ediyor.

İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi (TASE) ise 2019 yılında sekiz 

araştırmacının katılımı, Türkiye İş Bankası sponsorluğu, İTÜ 
PolReC koordinasyonu ve Özsoy liderliğinde gerçekleşti. 14 
projeye dair örneklemeler, ölçümler ve gözlemler yapılmış olan 
sefer yaklaşık bir ay sürdü. Alınan örneklerden yeni bir bakteri 
türü keşfedildi.

Bilimsel ve siyasi çalışmalara ek olarak, başta çocuklar 
olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık 
çalışmaları da sürdürüldü. Okullarda yapılan seminerler, 
fotoğraf ve resim sergileri, resim yarışmaları, kurum 
ziyaretleri, röportajlar ve anketler gibi çalışmalarla son üç 
yılda 90.000 kişiye doğrudan ulaşıldı. İlkokullar, ortaokullar ve 
liselerde gerçekleştirilmek üzere 20 haftalık bir kutup ve iklim 
müfredatı hazırlanarak okullarda yaklaşık 80 kulüp kuruldu. 

Türkiye’nin ulusal düzeyde yapılan tüm kutup seferlerinin 
liderliğini ve Türkiye’nin kutup araştırmaları konusunda 
çalışmalar yapan tek merkezinin müdürlüğünü yapan 
Gaziantepli Doç. Dr. Burcu Özsoy, 1993 yılında Gaziantep 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanında lisans ve 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini ABD’de 
alan Özsoy, ilk defa 2005-2006 yıllarında Antarktika’da 
bulundu. Doktora çalışmalarında ortaya koyduğu sonuçlar 
ile ilgili olarak NASA’da da görev aldı. Uzaktan algılama 
çalışmaları ile iklimin temeli olan deniz buzlarını araştıran 
Özsoy, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Dünya 
İklim Araştırmaları Programı (WCRP), Güney Okyanusu 
Gözlem Sistemi (SOOS) gibi uluslararası kuruluşlarda da 
görev alıyor. 2018 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği törenle “Gaziantep’e Değer Katanlar” bilim 
ödülünü aldı.
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Küçük cennet: Hisarönü
MASMAVİ BİR DENİZDE, ISSIZ BİR KOYDASINIZ… TATLI TATLI SALINAN TEKNEDE 
YILDIZLARI ÜZERİNİZE YORGAN YAPMIŞ, UYKUYA DALMAK ÜZERESİNİZ… İYİ Kİ 
BU DEFA TATİL İÇİN TIKLIM TIKLIM PLAJLARI SEÇMEDİNİZ. İYİ Kİ HER ŞEY DAHİL 

ANLAYIŞINIZA DENİZİ, GÜNEŞİ, MELTEMİ EKLEMİŞSİNİZ. 
MAVİ DÜNYAMIZA SİZ DE HOŞGELDİNİZ.

YAZI: TÛBA NOYAN

Mavi rota

Orhaniye
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Bütün sene dört duvar arasında çalışıp didindikten 
sonra yine dört duvar arasında, bir otel odasında 
uyanmak, şezlonga havlu bırakmak için erkenden 

plaja koşmak da bir tatil anlayışı… Bu ‘klişeleri’ yıkıp 
ufkunuzu genişletmek arzusundaysanız, Mavi Yolculuk en iyi 
alternatiflerden biridir. Üstelik Mavi Yolculuk isterseniz lüks 
otel konforunda, isterseniz bir kamp sadeliğinde seçenekler 
sunar size…

Mavi Yolculuk çıkış noktası itibarıyla her ne kadar çoğunlukla 
Gökova’yı çağrıştırsa da ülkemizin dantel gibi kıyılarında tekne 
ile gezmek için birbirinden farklı rotalar yaratabilir, istediğiniz 
kıyıları ‘denizden’ doyasıya gezebilirsiniz. Biz bu defa Bodrum 
çıkışlı Gökova koyları yerine ‘aşağıya’ doğru dümen tutacak, 
Knidos’un tarihini içimize çekip Hisarönü Körfezi’ne dümeni 
çevireceğiz… Sabahları uyanıp bizimle birlikte yüzünüzü 
denizde yıkamaya hazır mısınız?

Hisarönü Körfezi
Kuzeyini Datça, güneyini Bozburun Yarımadaları’nın 

oluşturduğu her iki tarafı yüksek dağlarla çevrili olan bu 
körfez, Gökova ve Göcek kadar ‘moda’ olmasa da (Belki de 
buraya iyi ki yazmalıydım) ülkemizin en güzel kıyı şeritlerinin 
başında gelir. Oya gibi işlenmiş bu kıyıların bir kısmı çorak 
görünse de körfezin çoğunluğunda ormanla deniz iç içedir… 
Burada sabahları gözünüzü çam ormanlarının kokusuyla açıp 
yüzünüzü masmavi sularda yıkamaya doyamazsınız. Öğleden 
sonra çıkan, hafif çırpıntılı ama dalga kaldırmayan, akşam da 
yüzünüzü okşayıp kaybolan rüzgârı vardır. 

Dünyayı yelkenli tekne ile gezen ilk Türk denizcimiz 
rahmetli Sadun Boro, Vira Demir isimli kitabında Hisarönü’nde 
gezilecek 17 koy ismi verir. Ağabeyleri Gökova ve Göcek kadar 
büyük olmayan Hisarönü’nü minik köyleri ve kısa mesafeleri 
ile gezmesi kolaydır.

Bodrum Turgutreis’ten sabah saatlerinin sakinliğinde 
denize çıktıktan 25 mil sonra Knidos’a ulaşırsınız. İç ve dış 
liman olarak adlandırılan doğal oluşum, Knidos’a farklı 
bir görünüm kazandırmıştır. Milattan önce 4. yüzyılda 
kurulan ve dönemin en önemli bilim ve sanat merkezi olan 
Knidos, astronom ve matematikçi Eudoksos, İskenderiye 
Feneri’nin mimarı Sostratos gibi isimlerin de memleketi. 
Şehrin duvarları dört kilometrelik bölgeye yayılmış; birisi 
limanın kenarında, öteki dik yamaçta olmak üzere 20 bin 
ve 5 bin kişilik iki adet antik tiyatro kalıntısı bulunuyor. 
Karia kentinde Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait 
kalıntılar var; tepede de meşhur deniz feneri. Bu koyda 
geceyi geçirecekseniz hele de mehtap gökyüzünü fazla 
aydınlatmıyorsa antik kent atmosferinin eşlik ettiği bir yıldız 
şölenine hazırlıklı olun.

Knidos’un ardından Palamutbükü’ne uğramak adettendir. 
Eskiden basit köy hayatı ve yazlıkçılara ev sahipliği yapan bu 
köy, günümüzde artan ünün neticesinde lokantalarıyla dikkat 
çekiyor. İhtiyaçlarınızı alabileceğiniz köy marketi de mevcut.

Palamutbükü’nün ardından Hayıtbükü ve Datça karşınıza 
çıkar. Datça Limanı’nın içinde ya da açıkta alargada kalmak 
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mümkün. Her sahil beldesi gibi kıyıda lokantalar, kafeler ve 
market bulabilirsiniz. Burda çok oyalanmanızı tavsiye etmem 
çünkü Datça’dan çıkışta birbirinden güzel koylar sizi bekler. Biz 
kuzeyden başladık, ilk durağımız Bencik!

Bencik Koyu 
Benim için Türkiye kıyılarının ‘fiyord’ vari koylarının başında 

gelir Bencik. MTA’ya ait bir tesisin yer aldığı bu koyun içi küçük 
‘koylarla’ doludur. 1,5 mil kadar içeri giren Bencik’te ormanla 
denizle kucak kucağadır. Datça Yarımadası’nın da en dar yeri 
olan Bencik’in Gökova Körfezi’nde yer alan Balıkaşıran Koyu ile 
arası 800 metredir. Mutlaka karaya çıkmalı, tepeye yürümeli 
ve iki körfezi yani Gökova ve Hisarönü’nü seyretmelisiniz. 
Unutmayın bir deniz tatili, karaya çıkıp ormanda yürüyüş 
yapmadan tamamlanmış sayılmaz… 

Adeta yılan gibi içeriye doğru kıvrılan ve mutlaka görülmesi 
gereken Bencik Koyu’nun ağzında Dişlice isimli bir ada yer alır. 
Etkileyici bir görüntüsü olan bu adada koya girmeden önce ya 
da çıkışta mutlaka bir yüzme molası verin benim için.

Çamurlu Koy 
İşte yeşile doyacağınız bir doğa harikası yer daha… O 

yeşilliğin içindeki kamp alanı denizden bakıldığında görünmez 
bile… Koyun ortasına uzanan burunda demirleme şansınız 
olursa, burası adeta size özel bir koymuş hissiyatı verecektir… 
Adının Çamurlu olduğuna bakmayın; deniz burada maviden 
çok laciverttir ve en çok ormanın yeşiline yakışır. Bu birliktelik 
körfezin dibine doğru ilerledikçe format değiştirecektir çünkü 
dökülen akarsu sazlık alanlar yaratır, su bulanıklaşır ancak 
oraların da başka güzellikleri vardır.

Orhaniye  
Keçibükü de denen Orhaniye’ye denizden yaklaştığınızda 

üzerinde kalesi olan bir ada sizi selamlar. Haftasonları karadan 
gelen tatilcilerin akınına uğrayan bu köyün bir de meşhur 
Kızkumu vardır. 

Hakkında çeşitli efsaneler olan Kızkumu, 400 metre uzanan 
deniz seviyesine yakın kıpkırmızı kumdur… Öğleden sonraları 
esmeye başlayan meltem, günün kavurucu sıcağını keser. 
Körfezin en büyük ve donanımlı marinası olan Martı Marina da 
bu koydadır.

Hayıtbükü

Bencik

Orhaniye
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Selimiye 
Ben Orhaniye’dense Selimiye’yi her daim tercih ederim. 

Ancak son zamanlarda kaçak yapılaşmadan nasibini 
almaya başlayan bu güzeller güzeli minik köyün denizi de 
altyapı eksikleri nedeniyle iyice bulanmaya başladı. Kapalı, 
sirkülasyonu az olan bir noktada yer alan Selimiye’nin eski 
adı Losta’dır. Temiz ve güzel restoranları var, küçük hediyelik 
eşya dükkanları ile özellikle akşamları canlanır. Hisarönü’nün 
kalbinin attığı köydür Selimiye, insanları da sıcacıktır. 

Dirsek bükü 
Selimiye’den sonra Dirsekbükü’ne gelene kadar arada Ada 

Boğazı, Germe Koyu, Kocabahçe, Girneyit gibi demirlemeye 
uygun yerlerde kalabilir ya da yüzme molası verebilirsiniz. 
Dirsek bükü (Ağıl-Gerence) tüm teknecilerin uğradığı, tertemiz 
ve serin deniziyle gerçek bir Mavi Yolculuk durağıdır. İsterseniz 
koyun ucunda bulunan restoranın önüne bağlayabilir ya da 
yıldızların tadını koyun ıssız bir noktasına demir atarak da 
çıkarabilirsiniz. Burası aynı zamanda Hisarönü Körfezi’nin son 
bulduğu duraktır.

Selimiye

Dirsek bükü

Ambassador Yachting
www.ambassadoryachting.com
0252 316 06 32

Argolis Yacht Lines
www.aylines.com/tr/
0555 654 07 27

boattripturkey.com
www.boattripturkey.com
0542 731 23 58

Blues Yactçılık 
www.bluesyachting.com
0532 111 10 10

Ege Yat 
www.aegeanyacht.com
0252 313 26 55

Gala Yachting
www.galayachting.com
0532 232 59 49

Galeo Yachting
www.galeoyachting.com
0252 645 20 32

Golden Yacht 
www.goldenyacht.com
0530 500 20 30

ICE Yachting 
www.ice-yachting.com
0532 435 55 66

Sanda Yachting
www.sandayachting.com
0252 413 54 54

Mavi Yolculuk için adresler
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Sosyal medya

Linkedin 
kullanma kılavuzu

2003 YILINDA HAYATIMIZA GİREN, PROFESYONEL İŞ HAYATINA YÖNELİK 
LINKEDIN HERHANGİ BİR SOSYAL MEDYA MECRASINDAN ÇOK DAHA 

FAZLASI. YENİ İŞ BULMAK VE KARİYERİNDE İLERLEMEK YA DA ŞİRKETİNİN 
REKLAMINI YAPMAK İÇİN EŞSİZ BİR KANAL OLAN LINKEDIN’İ DOĞRU 

KULLANMAK İŞİN EN ÖNEMLİ KISMI.
YAZI: ŞULE KAYA
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Profesyonel iş yaşamının sosyal medya mecrası Linkedin 
hayatımıza gireli 17 yıl olmuş bile. Hiç kuşkusuz bu 
sürecin önemli bir kısmı mecrayı anlamaya çalışmakla 

geçti. Kimileri Facebook gibi bir eğlence kanalı zannedip uzun 
süre ‘kedili, bebekli videolar’ paylaştı. Nihayet bir süre sonra 
Linkedin’in gerçek amacı anlaşıldı ve doğru kullanılmaya 
başlandı. Linkedin, diğer mecraların aksine kariyerinde yol 
almayı amaçlayan, yeni ve daha iyi bir iş bulmak isteyen, 
kendisini alanında söz sahibi kişi olarak konumlandırmayı 
hedefleyen kişilerin kendini gösterebileceği bir sosyal medya 
kanalı. Çünkü aynı zamanda ve şirketlerindeki açık pozisyona 
en uygun profili yerleştirmek için uğraşan kişilerin en değerli 
araştırma alanı. Artık insan kaynakları departmanları ve işe alım 
şirketleri aradıkları kişiyi bulmak için Linkedin’i tercih ediyor. 

İşte tam da bu yüzden Linkedin’i doğru kullanmak çok önemli. 
Özgeçmişinizi doğru bir şekilde düzenlemek size yeni kapıları 
aralayacağı gibi yapacağınız yanlış paylaşım ya da yorum 
kariyerinizde olumsuz etkiler yaratabilir. Meseleyi incelemeden 
önce Linkedin’le ilgili istatistiklere göz atalım:

Linkedin’in bugün yaklaşık 600 milyon kullanıcısı var. Haftalık 
aktif kullanıcı sayısı ise 260 milyon. Saniyede iki, üç kişi üye 
oluyor.  En önemlisi insan kaynakları uzmanlarının yüzde 90’ı 
yeni çalışan arayışları için düzenli olarak Linkedin kullanıyor. Bu 
oran, Linkedin’in doğru kullanmanın ne kadar elzem olduğunun 
da önemli bir kanıtı. O halde iş hayatı için bu çok önemli mecrayı 
doğru kullanma konusundaki tavsiyelere kulak verelim:

 Linkedin’de aktif olun. Sık sık paylaşımlarda bulunun, 
başkalarının paylaşımlarına yorumlar yapın. Ancak okuyacaklara 
yeni birşeyler katacağına inandığınız paylaşımlarınızın ciddi, 
tutarlı, güvenilir ve alanınızla ilgili olmasına dikkat edin. 
Yorumlarınızı yaparken de aynı noktalara dikkat edin. Sadece 
kariyerinizdeki önemli gelişmeler ve sektörünüzle ilgili 
kendi yorumlarınız ile katıldığınız başkalarınınkini paylaşın. 
Paylaşımlarınızın tutarlı ve güvenilir olmasına dikkat edin.

 Kariyer planınıza uygun olarak arayış içinde olduğumuz 
rolü/pozisyonu net bir şekilde belirtin. Aradığınız pozisyona 
uygun hareket ederseniz alanınızda hizmet veren, doğru işe 
ulaşabilirsiniz.

 Kim olduğunuzu doğru şekilde profilinizde anlatın. Bunu 
yaparken uzun uzun cümleler ve satırlar dolusu bir metin 
değil kısa, net ve etkileyici birkaç cümleyi tercih edin. Neden 
farklısınız? Bir şirkete girdiğinizde nasıl bir katma değer 
sağlayacaksınız? Tüm bunları gerekli anahtar kelimeleri de 
kullanarak kısa ve öz bir metin haline getirin.

 Linkedin’e koyacağınız profil fotoğrafınızın profesyonel 
olmasına dikkat edin. Eğer fotoğraflarınız profesyonel olursa bu 
profilinizi daha ilgi çekici yapacaktır. Kalitesi düşük veya özenli 
olmayan bir fotoğraf sizin profilinizi biraz aşağıya çekebilir ve bu 
durum sizi kötü etkiler. Bu yüzden profesyonel fotoğraf koymak 
sizin profilinizi daha ilgi çekici gösterecektir.

 Profilinizi düzenlerken, paylaşım ya da yorumda bulunurken 
yazdığınız metinlerde imlâ hatası, cümle ya da harf düşüklükleri 
olmamasına, düşük profilli kelimeler bulunmamasına çok dikkat 
edin. Üslubunuzun düzgün olmasına özen gösterin. Çünkü 
yazdığınız her cümle hem birikiminiz hem de karakterinizin bir 
aynası olacak. 

 İnsan kaynakları uzmanlarının dikkat ettiği önemli bir 
konu da ‘endorsement’ olarak anılan, daha önce ya da hâlâ 
birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın yetenek ve deneyimlerinizi 
onaylaması. Bu onayların bir nevi referans olduğunu unutmayın. 
Yakın arkadaşlarınızdan, yeteneklerinizi onaylamalarını 
isteyebilirsiniz.

 Profilinizi sık sık güncellemeyi unutmayın. İş 
değiştirdiğinizde, bir ödüle layık görüldüğünüzde, herhangi bir 
yerde konuşma yaptığınızda ya da yeni bir eğitim aldığınızda 
bunu profilinize ekleyin.

 Eğer varsa blog ya da internet sitenizin linkini mutlaka 
profilinize ekleyin. Bu bağlantılar bir anlamda sizin portfolyonuz 
olacak.

 Eğer yeni bir iş arayışı içerisindeyseniz, profilinizi herkes 
tarafından görünür olarak ayarlayın. 
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Şirket hesabı yönetimi
Linkedin şirketlerin tanıtımında da önemli bir paya sahip. 

Nitekim içerik paylaşımında ve B2B pazarlamada bir numaralı 
sosyal medya mecrası olarak kabul ediliyor. Bir önemli bilgi 
daha: Kurumsal internet sitelerine girişlerin yüzde 64’ü 
Linkedin’deki şirket hesabı üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla 
bu veriler şirketlerin Linkedin’de kurumsal bir hesapla var 

olmasının ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. 
Pekiyi Linkedin’de şirket hesabı açtıktan sonra doğru 

yönetmenin incelikleri neler? Bu konudaki tavsiyeler ise şöyle:
 Sayfa kesinlikle bir şirket sayfası olmalı, kişisel bir hesap 

değil. Profesyonel bir şirket sayfası kurumun itibarını da 
yükseltecektir.

 Şirketinizin profil sayfasını eksiksiz bir şekilde tamamlayın. 
Özellikle logo, firma tanımı, internet sitesi adresi, firma 
büyüklüğü, sektör, şirket tipi ve yer gibi bilgileri eksiksiz 
doldurduğunuzdan emin olun. Araştırmalara göre profili 
tamamlanmış bir şirket sayfası, tamamlanmamış ve eksik bir 
şirket sayfasına oranla %30 daha fazla görüntüleme alıyor.

 Profil resmi olarak şirketinizin logosunu koyarken kapak 
fotoğrafı olarak şirketinizin felsefesini yansıtan profesyonel 
bir fotoğraf tercih edin. Bilgilerinizi düzenlerken, takipçilerinizi 
harekete geçirmek ve sizinle iletişim kurmalarını sağlamak 
için kişiselleştirilmiş düğmeler ekleyin.

 Bu adımları izledikten sonra şirket sayfanız hazır. Artık 
paylaşımlar yapmaya başlayabilirsiniz. Aslında işin en önemli 
kısmı da bu. Yaratıcı, ilgi çekici ve harekete geçirici içeriklerle 
şirket sayfanızın takipçi sayısını kısa sürede artırabilirsiniz. 
Paylaşımlarınız dikkat çekici bir grafik de olabilir bir video da...

 Haftada en az iki içerik paylaşmaya dikkat edin. 
Paylaşımlarınızı düzenli olarak aynı günlerde, atlamadan 
gerçekleştirin. Düzenli olsun ki takipçileriniz hangi gün ve 
saatte yayın yaptığınızı benimsesinler.

 Paylaşımlarınızda kişi ya da firmaları etiketlemeyi, 
etiketleri (hashtag) eklemeyi unutmayın. Etiketleri kitabın konu 
başlıkları gibi düşünebilirsiniz. Siz o konu başlığına tıklarsınız 
ve konu ile ilgili tüm her şeyi görebilirsiniz. Pazarlama iletişim 
uzmanları ve markalar için önemli olmasının sebebi de budur. 
Etiketler, değişik kullanıcılar tarafından marka ve kurumlar 
hakkında yapılan en ufak bilgileri aynı başlık altında toplar 
bir araya getirir. Dolayısıyla etiketleri seçerken kafanıza göre 
değil, paylaşımını yaptığınız sektörün anahtar kelimelerine 
göre seçin. Ve en fazla beş adet etiket kullanın. 

 Çalışanlarınızı şirketin Linkedin hesabından yapılan 
paylaşımları beğenmesi ve paylaşması için teşvik edin. 
Paylaşımlarınız ne kadar çok beğeni alır ve paylaşılırsa 
görünürlüğünüz ve takipçi sayınız o hızla artacaktır. 

 Linkedin’de şirket hesabı yönetiminin önemli bir 
ayağı da yorumların takibi ve yönetimi. Paylaşımlarınızın 
altına yapılan yorumları sıkı bir şekilde takip edin, soruları 
cevapsız bırakmayın. Bunun için ‘Faaliyet’ bölümünü 
kullanın. Sayfanızda gerçekleşen tüm aktiviteleri gösteren 
‘Faaliyet Bölümü’ sayesinde yorum yapanları, beğenenleri, 
gönderilerinizi paylaşanları kolaylıkla takip edebilir ve hiçbirini 
atlamadan cevaplayabilirsiniz. 

 Son olarak sayfa analizlerinizi düzenli olarak inceleyin. 
Yaptığınız işi anlamlandırmak ve verilerle somutlaştırmak için 
ölçümleme, işin en önemli kısmı. Analizleri incelediğinizde 
hangi paylaşımların daha fazla ilgi gördüğünü, yeni takipçiler 
kazandırdığını görerek bundan sonrakileri buna göre 
hazırlayabilirsiniz. 
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Menenjit aşısı nedir?
Çocuklarımızı mutlaka 

aşılatmalı mıyız?

SON GÜNLERDE AŞI KONUSUNDA KAFALAR KARIŞIK. BİR ÇOCUK HEKİMİ 
OLARAK MESLEK HAYATIM SÜRESİNCE GÜNÜMÜZDE AŞILARIN ENGELLEDİĞİ 

HASTALIKLAR NEDENİYLE ÇOCUKLARIN HASTANEDE YATACAK DURUMA 
GELDİĞİNİ GÖRDÜM VE HATTA HER ŞEYİ YAPMAMIZA RAĞMEN BAZI ÇOCUKLARI 

KAYBETMENİN ACISINI YAŞADIM. MEVCUT AŞILAR, TÜM ÇOCUKLARA 
UYGULANIRKEN BİR YANDAN DA YENİ AŞILAR ONAY ALIP HALKIN HİZMETİNE 

SUNULUYOR. GÜNDEMDE OLAN AŞILARDAN BİRİ DE HALK ARASINDA MENENJİT 
AŞISI DİYE BİLİNEN MENİNGOKOK AŞILARI.

YAZI: PROF. DR. BÜLENT KARADAĞ

Sağlık

Önlenebilecek hastalıklardan yaşadığımız kayıplar çok 
acı. Yoğun aşılama ile artık bu hastalıkların çoğunu 
görmüyoruz. Kızamık, suçiçeği, tetanos, çocuk felci 

gibi hastalıklar giderek azalıyor ve aşı dolayısıyla da tarihe 
karışıyor. 

Mevcut aşılar tüm çocuklara uygulanırken bir yandan 
da yeni aşılar onay alıp halkın hizmetine sunuluyor. Son 
günlerde gündemde olan aşılardan biri de halk arasında 

menenjit aşısı diye bilinen meningokok aşıları. Aslında 
daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan hemofilus 
influenza ve pnömokok aşıları da menenjite karşı koruyucu 
olduğu için hasta oranları azalmıştı. 

Menenjit beyni saran zarın iltihabı demektir. Erken tedavi 
edilmezse ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir enfeksiyondur. 
Menenjite birçok mikrop neden olur. Neisseria Menengitidis 
denilen meningokok mikrobu ise çocukluk çağında en 
sık menenjit yapan üç bakteriden biridir. Türkiye’de 
meningokoklara bağlı hastalıklar, en sık beş yaşın altındaki 
çocukları, ergenlik dönemindekileri, yaşlıları, kalabalık 
yerlerde yaşayanları etkiler. Solunum yollarıyla bulaşan 
bakteri özellikle toplu yaşanan alanlarda salgınlara neden 
olabilir. Bu nedenle kreş, yuva, okul, askeri birlikler, yurt, hac 
gibi kalabalık ortamlar yayılmasını kolaylaştırabilir.

Türkiye’de menenjit sıklığı 100.000’de 3-4 olarak 
bildirilmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında 
49 hastada meningokok menenjiti görülmüş olup bu 
hastaların 7’si kaybedilmiştir. Gerçek rakamların ne kadar 
doğru olduğu konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır. 
Ama eldeki verilere bakılırsa birçok uzmanın iddia ettiği gibi 
Türkiye’nin orta risk grubunda olduğu ve meningokok için 
ulusal çapta rutin aşı uygulanması gerektiğine dair bir kanıt 
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henüz yoktur. 
Meningokok mikrobunun A, B, C, Y, W135 şeklinde alt 

tipleri bulunuyor. Bu tiplerin dağılımı ve sıklığı ülkelere 
göre farklılık gösteriyor. Örneğin; Asya’da en sık A tipi, 
bazı Avrupa ülkelerinde B tipi görülüyor. Bizim ülkemizde 
W135, B, A, Y tipleri enfeksiyona neden olur. Meningokok 
enfeksiyonunun A, C, Y, W135 tiplerine etkili dörtlü menenjit 
aşısı, 2005 yılında uygulanmaya başlandı. Yaklaşık 65 
ülkede ruhsatlı bir aşıdır. Türkiye’de ise 2013 yılından 
beri uygulanıyor. 9. aydan itibaren; 2 yaşından önce belli 
aralıklarla iki doz ve 2 yaşından sonra ise tek doz olarak 
uygulanıyor.

En son çıkan menenjit aşısı ise meningokok mikrobunun 
B tipine karşı etkili bir aşıdır. 3 ay-50 yaşlar arası öneriliyor. 
Ülkemizde kasım 2018 tarihi itibari ile uygulanmaya 
başlanan aşı, 2013 yılında ilk kez ABD’nde ruhsat almış. Ciddi 
bir yan etkisi görülmedi. Ülkemizde bu iki aşı henüz Sağlık 
Bakanlığı’nın rutin aşı takviminde değil. 

Bir aşının herkese önerilmesi için sağlaması gereken 
bir takım şartlar var; aşının engelleyeceği hastalığın 
sıklığı, aşının koruyuculuğu, yan etkileri ve ülke çapında 
uygulanmasının ekonomik olarak avantajlı olup olmadığı. 

1. Aşının engelleyeceği hastalığın sıklığı
Tam net veri olmamakla birlikte meningokok enfeksiyon 

oranı 100.000’de 0.9-4 arasında gibi görülmektedir. Sağlık 
Bakanlığı’nın kayıtlarındaki 49 hastadan hareket edersek 
milyonda birden az gibi görülmektedir. Gerçek rakamın 
bundan daha yüksek olduğu düşünülmekle beraber ne yazık 
ki elimizde kesin bilgi bulunmamaktadır. 

2. Aşının koruyuculuğu
 Aşıların koruyuculuğu %90-95 gibi iyi bir orana 

ulaşmaktadır. 

3. Yan etkileri
Sadece hafif ağrı ve ateş gibi bir takım hafif yan etkileri 

dışında bir bulguya rastlanamamıştır. 

4. Ülke çapında uygulanma gerekliliği
Hastalığın sıklığı ve aşının maliyeti göz önüne alındığında, 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı bu aşıyı rutin aşı olarak 
önermemektedir. Maliyetin aşı başına yaklaşık 400 lira 
olması kişi başına aşılama maliyetini çok yüksek miktarlara 
taşımaktadır. Mevcut fiyatlandırma ile tüm toplumu 
aşılamak yerine hasta olanlarla temasta olanların koruyucu 
tedaviye alınması, hastalığın erken tanı alması şu anda 
Sağlık Bakanlığı açısından daha geçerli bir yaklaşımdır. 
Geçmişte buna benzer durumlarda aşı maliyetinin 
düşürülmesi ile rutin aşılama programına alınan aşılar 
olduğu düşünülürse gelecekte rutin olarak önerilebilir.

Sonuç olarak; mevcut menenjit aşıları etkin ve yan etki 
oranı düşük güvenilir aşılardır. Ancak bu tarz menenjitin 
ülkemizde salgın olarak görülmemesi ve aşı fiyatının 

yüksekliği şu anda isteğe bağlı yapılmanın daha doğru 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. 
Sağlık Bakanlığı’nın rutin önerdiği aşıların ise mutlaka 
yaptırılması gerekmektedir. Bu konuda en ufak bir tereddüt 
bulunmamaktadır. 

Herkese çocukları ve ailesiyle sağlıkla geçireceği mutlu bir 
yıl dilerim.
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