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HAKKIMIZDA
TAGA, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

öğrencilerinin hazırladığı dönemsel popüler 
kültür dergisidir. Dergimiz Gaziantep başta 
olmak üzere ülkemizin yaşama dair sosyal, 

kültürel, güncel gündemini size taşımaktadır.

Cemil Meriç’in “Hür tefekkürün kalesi” 
olarak tanımladığı dergiler, söz söyleme 
heyecanının, paylaşma tutkusunun, 
yazının evreninde akislendiği, kağıdın, 
mürekkebin kokusuna karışarak 
harmanlandığı “pencere”lerdir. 
“Hayata bir de buradan bakın”, “Bir de 
böyle düşünün” yahut “Bunu gözden 
kaçırmayın” demenin, özgün ve özgür 
düşüncenin alıştırmalarının yapıldığı, 
farkına varmanın ve farkında olmanın 
düsturlarının oluştuğu vasatlardır. 
Her dergi, bir “üniversite”dir aslında. 
Kendi okurunu ve yazarını yetiştirir. 
Hele ki, bir üniversite dergisiyse söz 
konusu olan, faide katmerlenir, çoğalır, 
bereketlenir. Üniversitelerin aurasında 
demlenen, “hayret” duygusunun 
tazeliğinde kurulan cümleler, bir “tohum” 
gibi bellekte neşvünema bulmaya 
başlar. “Şehir”le bağ kuran, tarihinden, 
kültüründen, insanından “devşirdiği” 
güzellikleri paylaşan dergilerin ömrü 
uzun, rüzgarı “velut” olur. 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Görsel 
İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencileri 
tarafından çıkarılan, ağırlıklı olarak 
akademisyenler ve öğrencilerin yazılarının 
yer aldığı TAGA, böylesi bir “perspektif”in 
gergefinde dokunan ve okunan bir dergi 
olmak iddiasıyla huzurlarınızda!..
Peki, dergimizin ismi neden mi TAGA?
TAGA, Gazianteplilerin bildiği üzere 
‘pencere’ anlamına geliyor. Biz, ülkemize 

ve dünyaya açılan bir kültür ve yaşam 
penceresi olmak istiyoruz. Gaziantep 
ve bölge insanımızın kadim kültürünü, 
hayatını, heyecanlarını anlatmak 
istiyoruz. Kentin sosyal, ekonomik ve 
kültürel gelişimine katkı sunmak için 
pencerelerimizi açıyoruz. Eğitime olduğu 
kadar kültürel gelişime ve girişimciliğe de 
önem veren üniversitemizin desteğiyle 
çıkan dergimizi öğrencilerimiz her 
aşamasıyla titiz bir şekilde ilgilenerek 
hazırlıyor. Hem gelecek iş yaşamları 
için şimdiden deneyim kazanıyorlar 
hem de çalışmalarıyla Gaziantep’e katkı 
sunuyorlar. Onlara ne kadar teşekkür 
etsek azdır.
Biz, bir “pencere” açtık; yaşadığımız, 
öğrendiğimiz ve hayran kaldığımız şehre, 
Gaziantep’e dikkat kesildik. Baktığımız 
“pencere”den siz de bakın istiyoruz. 
Çünkü, tarihi İpekyolu’nun önemli 
noktalarından bir tanesi olan Gaziantep, 
kadim kültürümüzün izlerini taşıyan bir 
şehir. Ve bu izler bizleri, şehrin ve insanın 
“aşk”la buluştuğu zamanlara götürüyor. 
Bu sayımızda Gaziantep’in birbirinden 
özel konularını, fotoğraflarını bulacağınız 
gibi, bölgemizin farklı şehirlerinden 
yaşam karelerine tanık olacaksınız. 
Her köşesinde geçmişten bir “remiz” 
gördüğümüz, “kapı tokmakları”nın, 
“nakış”ların dile geldiği, “şerbet”in şifa 
olduğu, kırk yıllık hatırı olan “tahmis 
kahvesi”nin yudumlandığı Gaziantep’in 

birbirinden zengin, renkli ve kadim 
kültürünün izlerini takip ediyoruz. TAGA 
ile Gaziantep’in penceresini dünyaya 
açıyoruz!  

TAGA, bir şehrin sesi!..
Sizin derginiz, sizin sesiniz!..
Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, bizler 
Gaziantep kültürünü, gündelik yaşamını 
yakından takip ediyor, bilimsel düşünce 
ve çalışmalarla şehrin gelişimine katkıda 
bulunuyoruz. Akademik kadromuz ve 
öğrencilerimizle birlikte çalışmalar 
üretiyor, Gaziantep’i ve bölgemizi 
anlatmak için gayret ediyoruz.
TAGA, bu gayretin, bu sorumluluk 
duygusunun ve akademik hassasiyetin 
bir neticesidir.
Gündem belirleyici, alanında dinamik bir 
aktör olmak hedefiyle yayın stratejisini 
belirleyen TAGA, Gaziantep’in ve bölgenin 
haberlerini basılı ve dijital içerik olarak 
sizlere taşıyacak. Gaziantep ve yöremizin 
yaşam kültürü ve özelliklerine yer veren 
dergimiz, fotoğraf ve illüstrasyon gibi 
görsel sanat eserlerini de sayfalarına 
taşıyor.
Siz değerli Gazianteplileri şimdi 
olduğu gibi gelecekte de yayınımıza 
katkı sunmaya davet ediyoruz. 
“Pencere”lerimiz, kapımız, her zaman 
sizlere açık. Görüşlerinizi dergimize 
yazabilir, bizlerle çekinmeden temas 
kurabilirsiniz.

TAGA’dan herkese merhaba,
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YAŞAMIN İÇİNDEN

“Sebilullah, Hasbetenullah”

DERTLERE DEVA
HASTALARA ŞİFA
Gaziantep kadar 
Güneydoğu Anadolu 
bölgesinin bilinen 
içeceği Meyan Şerbeti, 
içeriği ile sağlık, şifa 
sunarken “otuz iki dişe 
trampet çaldırıyor”.



29
TAGA

Işıl Işıl Gaziantep

Antep akşamları bir başkadır. Işıklandırılmış caddeleri, mekanları 
ve tarihi eserleri ile gece Antep’i gezmek farklı bir etki yaratır 

ziyaretçilerinde. Kale’nin bulunduğu şehir merkezi ayrı bir güzellik 
sunarken, Gazimuhtar caddesi ışıl ışıl bir gezi alanı sunuyor.

Anadolu kadınının kendini olduğu kadar 
evini ifade edişidir Türk İşi. 
Onun sesidir, iç dünyasının ifadesi, 
hayatı yorumlama biçimidir.

14
KÜLTÜR - SANAT

Geçmişten Seslenen
Bir Sanat: Türk İşi

Taga’yı Dijitalden de Takip Edebilirsiniz.Tagadergisi

Almacı Pazarı



Ali Bey Konağı 
Tarih ile iç içe olmak ve konaklamak isteyenler için özel bir yer olan 
Ali Bey Konağı, günümüzde butik otel olarak hizmet vermektedir. 
Gaziantep Kalesi’nin eteğinde ve Tarihi Bakırcılar Çarşısı’na yürüme 
mesafesinde olan bu asırlık konak, kapısı gibi Gaziantep şehrinin 
dokusunu taşır.

Uğur Karalar

4 Y A Ş A M I N  İ Ç İ N D E N
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GAZİANTEP 
SOKAKLARI

KAPILARIYLA 
DİLE GELİYOR

İnsan, her mekanda bir “iz” bırakır. Bu izler, 
geçmişten günümüze yazılmış mektup gibidir. 
Bugün eski zamanların efsunuyla, hayret ve 
merakla bir sokaktan geçerken, bir çeşme-
nin önünde soluklanırken yahut bir kapının 
önünde beklerken, geçmişten bir “mana” göz 
kırpar, dikkat çeker ve cezbeder. Gaziantep, 
mimarisiyle böylesine gönül çelen, dikkat çe-
ken ve merak uyandıran bir şehirdir. Çünkü bu 
şehrin kadim mimarisi, insanı muhatap alır ve 
konuşur onunla. Misal kapılar ve kapı tokmak-
ları... Kapı zillerinin olmadığı zamanların hatırlı 

ve hatırda kalan bir iletişim dili olabilmiş olan 
“kapı tokmakları”, kültürün sanatla buluş-
tuğunda nasıl zenginleştiğini ve kalıcı hale 
geldiğinin özeti gibidir. Aynı zamanda yaşan-
mışlığın “izdüşümünde”, kapı tokmaklarının 
sesleri, mahalle arası sohbetlere, çocukların 
oyunlarına ve heyecanla eve koşturmalarına, 
aile büyüğünün gelişine yahut bir başka Tanrı 
misafirine dair ipuçlarını ve anıları günümü-
ze taşır. Gaziantep’te böylesi bir yolculuğa 
çıkmak isteyenlere bir iki adres vermek isteriz. 
Gerisi meraklılarının keşfine âmadedir.
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T okmaklar dökme ya da 
dövme olarak üretilir 
ve şu anda kullanılan 
kapı zillerinin ilk 
hali olarak bilinir. 

Kapı tokmakları, Osmanlı 
Dönemi’nde daha büyük 
öneme sahipti. Mahremi-
yete önem verildiğinden, 
tokmaklar da buna göre 
tasarlanırdı. İç içe, üst 
üste bindirilen ya da aslan 
ve çiçek motifli tokmaklar-
dan biri kalın, diğeri ince 
ses çıkarırdı. Erkek konuk-
lar kalın ses çıkaran kapı 
tokmağını; kadın konuklar 
ise ince seslisini kullanır-
lardı. Böylelikle ev sahipleri ka-
pıdaki misafirin kimliği hakkında 

bilgi sahibi olur ve buna göre 
karşılama yapılırdı. 
Dış kapı, bir nevi dış dünya ile 

bağlantıdır. Evde kimsenin olma-
dığını belirlemek için tokmağa 

ip dolanır ya da tokmak tersine 
çevrilirdi. Kapı ile ev arasında bu-
lunan avlu, sokak ile ev arasında 

ara bir mahremiyet ve öz-
gürlük alanı oluştururdu. 
Avlu içerisinde kadınlar 
birlikte halı dokur, ekmek 
pişirir, sohbetler ederdi.
Kapı önünde çıkarılan 
ayakkabıların burunları 
evin içine doğru bakacak 
şekilde konurdu.  Bu dav-
ranış, misafire “memnun 
kaldık tekrarına bekleriz” 
demenin bir yoluydu. Ka-
pılar üzerinde Ya Fettah 
yazmaktaydı. Kapı tok-
makları üzerine işlenen 

desenler dönemin zarafetinin 
temsiliydi.

Mirza Kına

Kapının Zarafeti: 
KAPI TOKMAKLARI
Geçmişten günümüze kapıların tasarımları farklı anlamlar taşır. 
Üzerlerindeki işlemeler, büyüklükleri, renkleri gibi her ayrıntısı 
adeta konuşur. Gaziantep’te kapıların en önemli özelliklerinden 
biri de tokmaklarıdır.

Turhan Yavuz

6 Y A Ş A M I N  İ Ç İ N D E N
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Uğur Karalar
Yaprak Mahallesi/GAZİANTEP



On sekizinci yüzyılda Darendeli 
Hüseyin Paşa tarafından 

yaptırılan Zincirli Bedesten, 
halk arasında “Kara Basamak 
Bedesteni” olarak bilinir. Uzun 

yıllar kasaplara ev sahipliği 
yaptığı için ‘et hali’ olarak da 

anılır. Şimdilerde turistik amaçla 
kullanılan Bedesten’in kapıları 

Antepliler kadar, şehrin dışından 
gelen ziyaretçiler için de gezilip 

görülecek bir yerdir. 

Zincirli Bedesten

8 Y A Ş A M I N  İ Ç İ N D E N
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Mirza Kına

MEDENİYETLER
DİYARI HATAY

Bir şehir düşünün farklı dinlere, farklı ırklara, farklı kültürlere ve 
farklı düşüncelere ev sahipliği yapmış…

Zehra Tılfarlıgil
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Hatay işte böyle bir 
şehir! Hatay, Anado-
lu’nun en eski yerleşim 
merkezlerinden biri... 
Şehrin yaşamı kolay-

laştıran ılıman iklim koşulları ve 
verimli topraklarının varlığı, çok 
eski zamanlardan bu yana yerle-
şim yeri olarak tercih edilmesinin 
bir nedeni olmuştur. 

Yöredeki yerleşmelerin tarihi, İ.Ö. 
100.000’e kadar geri götürülen 
Orta Paleolitik Dönem’e kadar 
uzanır. Hatay şehrini ilgi çekici 
kılan ve tarihin her döneminde 
göçlere açık olmasını sağlayan 
bir başka özellik de Anadolu’yu 
Çukurova yoluyla Suriye-Filis-
tin’e bağlayan yolların kavşak 
noktasında olmasıdır. Ayrıca, 
Mezopotamya’dan Akdeniz’e çık-
mak için kullanabilecek en uygun 
limanlar yine Hatay’da bulunur.
Hatay adının kaynağına ilişkin ilk 
bilgiler İ.Ö. 1200’le başlayan Genç 
Hitit prenslikleri dönemine aittir. 
Bu dönemde, Amik Ovası´ndaki 
Hitit Prensliklerinin birleşerek 

Hattena Krallığı adını aldıkları bi-
linir ve Hatay adının da buradan 
geldiği sanılır. Hattena Krallı-
ğı’nın başkenti, bugünkü Kırıkhan 
yakınlardaki Kanula’da (Çatalhö-
yük) kalıntıları bulunan yerleşim 
yeridir. Şehrin bugünkü bilinen 
adını 1936’da Atatürk verdi.
Kısaca Hatay, tarihiyle, kültürüy-
le, farklılıkları içinde barındıran 

bir kadim şehirdir. Eğer ilk kez 
Hatay’a gidecekseniz muhakkak 
bir rehber eşliğinde gezin. Zira 
tarihi yüz binlerce yıl öncesi-
ne giden bu kadim kenti yalnız 
gezmek ve anlamak pek müm-
kün değildir. Şehrin gündelik 
hayatında, her din ve mezhep-
ten insanın bir arada, ahenkle 
yaşaması,  dünya barışına dair 

umutlarınızı yeşertir. Ancak bu 
dostluğun inceliklerini, nüansla-
rını da yine orada yaşayan birin-
den dinlemek gerekecektir. Bizim 
gezimizde rehberimiz olan Ali, 
Hatay’ı bize tarihiyle, insanıyla 
ve kültürel zenginlikleriyle tıpkı 
Hatay’ın kendisi gibi samimiyetle 
anlattı.
Şehri gezmeye ilk olarak, Arke-
oloji Müzesi’nden başladık. Sa-
nırım, doğru bir başlangıç oldu. 
Arkeoloji Müzesi mozaiklerinin 
kronolojisi M.S ikinci yüzyıldan, 
M.S. altıncı yüzyıla kadar uzanan 
dört yüz yıllık döneme ait. Çeşit-
liliği açısından çok zengin olan 
bu mozaiklerde mitolojik konular, 

Fatma Özcan

Tarihi Kurşunlu Han
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çeşitli inanç ve günlük hayat un-
surlarının tasvirlerinin yanı sıra 
geometrik ve bitkisel süsleme-
lerle anlatılıyor. Arkeoloji Müze-
si’ndeki zengin çeşitlilik açıkça 
ekibi ve beni büyüledi. Gezmeye 
henüz yeni başladığım şehirle 

ilgili daha fazla bilgi edinme ve 
kitap okuma ihtiyacı hissettim.  
İkinci durağımız Hac Dağı’nın 
eteklerinde yer alan St. Pierre 
Kilisesi oldu. Rehberimiz Ali bu-
ranın önemini anlattı: ‘’St. Pierre 
Kilisesi, Aziz Petrus’un ilk papa 
olarak kabul edildiği yerdir. O 
yüzden Katolik inancı ilk 
kez buradan dünyaya ya-
yılmıştır. Yine tarihte ilk kez 
‘Hristiyan’ olarak adlandıran 
insanların dinsel yaşamına 
tanıklık etmiş burası’’. Çok 
şaşırdım. Ali bunları anlatır-
ken, rutubet kokusu içerisinde 
insan kendini Aziz Petrus’u bu 
mağarada, ibadet ederken hayal 

etmekten alıkoyamıyor. Dağın 
yüksekliği şehir manzarasını da 
izlemeyi mümkün kılıyor. Bilmi-
yorum buranın kutsallığından mı 
yoksa bir azizi buraya getirecek 
sebepleri düşünmemden midir, 
St. Pierre Kilisesi gördüğüm en 
etkileyici mekanlardan biri oldu.
Hatay şehir gezimizin rotasında 
bu kez, şehir merkezinde bu-
lunan ve Anadolu’da kurulmuş 
olan ilk cami olma özelliği taşı-
yan, Habib-i Neccar Camii vardı. 
Habib-i Neccar Cami hakkında 
anlatılan inançlar, efsaneler, hi-
kayeler müthiş. Ali bize en sahih 

olduğuna inandığını anlatıyor. 
Hazır mısınız? 
‘’Caminin içerisinde yatan zatın 

yani Habib-i Neccar’ın (Arapça 
‘Nacar’ marangoz demektir) hi-
kayesi şöyle rivayet ediliyor: Za-
manında putperest olan Hatay 
halkına Cenabı Allah’ın emriyle 
Hz. İsa, havarilerinden Yahya ve 
Yunus’u (yabancı metinlerde bu 
isimler Yuhanna ve Pavlus olarak 
geçer), dini tebliğ etmek üzere 
gönderir. Yuhanna ve Pavlus ilk 
olarak cüzzamlı bir oğlu olduğu 
için dağda bir mağarada yaşa-
yan Habib-i Neccar’a rast gelir. 
Habib-i Neccar’a Hz. İsa’nın elçi-
leri olduklarını söylerler. Habib-i 
Neccar iki elçiden kendilerini 

peygamberin yolladığına dair 
bir delil ister. Onlar da derler ki: 
“Allah’ın izniyle biz hastalıklara 
şifa veririz.” Cüzzamlı oğlu, onla-
rın elinden şifa bulunca Habib-i 
Neccar iman eder. Sonra elçiler 
şehre inip halkı dine davet eder-
ler; fakat çabaları sonuçsuz kalır. 

Hastalıklara şifâ verdikleri 
duyulup halkın onların et-
rafında toplandığını haber 
alan şehrin hükümdarı bu 
elçileri sorgusuz sualsiz 
zindana attırır. Uzun süre 
havarilerinden haber ala-

mayan Hz. İsa, onlardan haber 
almak üzere Şem-un Sefa yani 
Petrus’u görevlendirir. Kim ol-

Hatay künefesi
yemeden sakın

dönmeyin

Hatay Şehir Merkezi
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duğunu gizleyerek kralın sarayı-
na giren Petrus, zamanla kralın 
güvenini kazanır. Petrus krala 
kendisinden önce şehre gele-
rek hastalara 
şifa verdiklerini 
söyleyen elçi-
leri imtihana 
tâbi tutmayı 
teklif eder. Kral, 
kabul eder ve 
elçileri çağırtır. 
Elçiler arkadaş 
oldukları hâl-
de birbirlerini 
tanımazlıktan 
gelirler. Pet-
rus “Nereden 
gelip nereye 
gidersiniz, sizi 
kim gönder-
di?” diye sorar. Elçiler kendilerini 
İsa peygamberin gönderdiğini, 
hak olan dini davete geldiklerini 
söylerler. Petrus ‘Madem sizi bir 
peygamber gönderdi, elinizde 
bir delil olmalı’ der. Hastalıklara 
şifa veren elçiler ölüleri de diril-
tebildiklerini söylerler. Sarayda 
yeni vefat eden birini elçilerin 
huzuruna getirirler ve diriltme-
lerini isterler; onlar da diriltirler. 
Dirilen kişi, ‘Ey Hatay halkı, siz de 
öldükten sonra benim gördüğüm 
azabı görmek istemiyorsanız 
beni kurtaran bu üç kişiye uyun’ 
der. Fakat halk davete icabet et-
mez, aksine inkâr ederler. Büyü 

yapmakla suçlarlar elçileri. Bunu 
duyan Habib-i Neccar şehre ko-
şarak gelir ve der ki: ‘Ey kavmim, 
sizden hiçbir karşılık beklemeyen 

bu kimsele-
re uyun. Onlar 
doğru yola er-
miş olanlardan-
dır.’ (Bu olayın 
Yasîn Suresi 
20-22. ayetler-
de geçen olay 
olduğuna ina-
nılır). Halk, el-
çilerin getirdiği 
dine inandığı 
ge rekçes i y l e 
Habib-i Neccar’ı 
da taşlayarak 
öldürürler. Baş-
ka bir rivayette 

bir dağa götürüp orada Habib-i 
Neccar’ın kellesini bedeninden 
ayırırlar. Habib-i Neccar’ın kafa-
sı dağdan yuvarlanarak şimdiki 
Habib-i Neccar Cami’nin yeri-
ne düşer. Hatay 636 yılında Hz. 
Ömer’in hilâfeti döneminde, Ebu 
Ubeyde Bin Cerrâh komutasın-
daki İslam ordusu tarafından 
fethedilir ve Habib-i Neccar’ın 
kellesinin düştüğü yer olduğuna 
inanılarak buraya cami inşa edi-
lir.” Bu hikayeyi bilmeden Habib-i 
Neccar Camii’ni gezmenin fazla 
bir anlamı olmazdı. Bu olağan-
dışı tarihe sahiplik eden camide 
daha fazla kalmak isterdik.  An-
cak ‘’Hatay’da iseniz gezecek çok 
yer var.’’ diyor rehberimiz Ali.
İstikamet eski Hatay sokakları... 
İtiraf edeyim bu dar, tarih kokan 
sokaklar arasında kaybolmak is-
tedik. Dar sokaklar arasından bir 
dükkâna çıktık. Burası bir ipek 
dokuma dükkânı ve dededen to-
runa devredilmiş bir yer. Sepet-
ler ipek kozalarıyla dolu. Haya-
tımda ilk kez bir kozayı salladım 
ve içinden gelen tıkırtıyı işittim. 
Birde eskiden kalma ipek doku-
ma tezgahını görünce iyice sev-
dim bu küçük ama işleri büyük 
dükkânı. Çarşılar, pasajlar derken 
kendimizi bir künefecinin önünde 
bulduk. Müthiş… Hatay künefesi 
yemeden sakın dönmeyin. Naçi-
zane tavsiyem.
Künefeyle verdiğimiz gezi arasını 
kapatmak üzere düştük Harbiye 

yollarına… Yemyeşil bir vadi, bir 
yandan küçük şelalelerin şırıltı-
ları bir yandan da hafif yağmur 
damlaları karşıladı bizi. Bir an 
kendimi masal ormanına girmi-
şim gibi hissettim. Harbiye’nin 
hikayesini duyunca da doğru his-
setmişim dedim. Yine Ali anlattı, 
ben masal dinler gibi dinledim; 
Harbiye’nin mitolojik hikayesini...
Zeus’un oğlu Işık Tanrısı Apollon, 
ırmak kenarında genç ve güzel 
bir peri kız görür. Bu eşsiz güze-
lin adı ‘Daphne’, yani Defne’dir. 
Apollon ilk görüşte Defne’ye âşık 
olur. Onunla konuşmak ister. 
Fakat Defne, Işık Tanrısı’ndan 
kaçmaya başlar. O kaçar, Apol-
lon kovalar. Çapkın Tanrı bir ta-

Zeus’un oğlu Işık 
Tanrısı Apollon, 

ırmak kenarında 
genç ve güzel bir 
peri kız görür. Bu 
eşsiz güzelin adı 

‘Daphne’, yani 
Defne’dir. 

Hatay Arkeoloji Müzesi

Hatay Arkeoloji Müzesi
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raftan “Kaçma seni seviyorum” 
diye bağırır. Defne ise bir tan-
rıyla birlikte olmak istemez ve 
kaçmaya devam eder. Apollon’a 
gelince, bu güzel periyi mutlaka 
yakalamak istemektedir. Arala-
rındaki mesafe gittikçe kısalır ve 
bir an gelir ki Defne, Apollon’un 
sıcak nefesini saçlarının arasında 
duyar. Artık kurtuluş imkânı kal-
madığını anlayan Defne, birden 
durur ve ayağı ile toprağı kazıya-
rak şöyle bağırır: “Ey toprak ana, 
beni ört, beni sakla, beni koru”. 
Bu içten yalvarış üzerine Defne 
organlarının ağırlaştığını, odun-
laştığını hisseder. Kokulu saçları 
yapraklara dönüşür, kolları dallar 
halinde uzar, körpe ayakları kök 

olup toprağın derinliklerine dalar, 
bir defne ağacı oluverir. Bu man-
zara karşısında şaşıran Apollon, 
Defne’nin ağaç oluşunu hayret 
ve üzüntü ile seyreder. Sonra 
da sarılır ve sert kabukları altın-
da hala çarpmakta olan kalbinin 
sesini duyar ve şöyle seslenir: 
“Defne, bundan sonra sen, Apol-
lon’un kutsal ağacı olacaksın. O 
solmayan ve dökülmeyen yap-
rakların, başımın çelengi olacak. 
Değerli kahramanlar, savaşlarda 
zafere ulaşanlar, hep senin yap-
raklarınla alınlarını süsleyecek. 
Şarkılarda, şiirlerde adımız yan 
yana geçecek. Bu tatlı sözler 
üzerine Defne, dallarını eğerek 
Apollon’u saygı ile selamlar. Bu 

masalsı yeşilliğe de böylesi güzel 
bir efsane yaraşırdı diye içimden 
geçirmeden edemedim.
Gün bitiyordu… Güneş batmak 
üzereydi. Gezimizin son mekânı 
olacak ‘Saman Dağ’ sahile doğru 
yola koyulduk. Güneşin kırmızı, 
turuncu tonlarının, denizin ma-
visine karıştığı bir noktadan izle-
dik günbatımını. Ve doğal olarak 
dinlendik. Hatay’dan ayrılmanın 
hafif burukluğu kapladı içimizi. 
Vedalaştık, helalleştik Saman-
dağ’ıyla.  Koca bir şehri hatıra-
larımızda bırakarak yola çıktık… 
Hoşça kal medeniyetler diyarı 
Hatay.



GEÇMİŞTEN
SESLENEN
BİR SANAT:
TÜRK İŞİ

İnce bir duyarlılık, hayatı 
derinden kavrayış, 
sevgi, fedakarlık, inanç 
ve azimle ifade edilir 
Anadolu kadınının başat 
özellikleri. Özünde taşıdığı 
özen duygusu, naif bir 
yorumla ipekten ipliğin, 
kumaşın marifetiyle 
birleşir, bütünleşir de 
hayranlık uyandıran 
bir sanatın vasıtasına 
dönüşür. Öylesine bir 
sanat ki, adeta sırlı bir 
mektup gibi “aşinası”nın 
okuduğu ve anladığı 
bir nağmedir. Türk 
İşi, Anadolu kadınının 
duygularını ifade 
etme biçimi, hüznünü, 
coşkusunu, heyecanını, 
aşkını, inancını anlattığı 
bir kağıt gibidir. 

Mirza Kına
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Anadolu’nun her yerinde 
sanat eseri sayılabilecek 
nitelikte birçok el işi bu-
lunuyor. Bu toprakların 

tarihinin, kültürünün, yazgısının 
dile gelişidir bu el işleri. Hüznün, 
sevincin, aşkın, kavuşmanın, has-
retin, coşkunun işlendiği bu el iş-
lerinin en önemlisi ve belki de ilk 
sırada olanıysa “Türk İşi”dir.
Anadolu’da kadın olmak zordur, 
söz söylemek zordur. Varlığı-
nı göstermek zordur. O yüzden 
“ipek”ler işlenir ilmek ilmek. İş-
lenmekle de kalmaz bir de sır 
çıkmasın diye de kenarı gözlenir. 
Gönüller bu ipeklerde görünür 
olur…
Tarihi ilk olarak Türklere daya-
nan “Türk İşi” bir genç kızın; be-
yaz gelinliğinin, çeyiz dizmesinin, 
yatağının örtüsünün, eşi ile ba-
şını koyacağı yastığın hayalidir. 
Anlamlar bütünüdür “Türk İşi” … 
Türklüğün, doğanın, insanlığın 
o zarif tasviridir. Ve hayat bulur 
kasnaklarda.
“Türk İşi”, pesent, mürver, mu-
şabak, dolgu, sarma, gözeme, 
balıksırtı, hasır iğne tekniklerinin 
hepsinin bir arada ya da birkaçı-
nın birlikte kullanıldığı bir işleme 
tekniğidir. Kumaş ve iplik kalın-
lıklarının orantılı olması, insanın 
orantılı olmasına, renklerin dese-
ne ve kumaşa uygun olması da 
kişiliğin oturmasına işaret eder. 
İpliğin tarazlanmaması, desenin 

Türk işi karakteri taşıması gere-
kir. Yani anlayacağınız sadece el 
işi sanatı değildir “Türk İşi”, haya-
tın ta kendisidir…
Çok zahmetlidir zahmetli olma-
sına ama bir kızın çeyizinin de 
olmazsa olmazıdır. “Türk İşi” iş-
lemek sabır ister, göz nuru ister. 
Sonu ise güzeldir, mutluluktur. 
Eskiden “Türk İşi” örtü, yağlık, 
çevre, mendil, elbise gibi eşyalar 
üzerine uygulanmaktaydı. Günü-
müzde ise çeşitli örtüler, giyim 
süslemeleri, bohça, yatak örtüle-
ri, yastıklar, abajur, kitap ve al-
büm kapağı, giyim aksesuarları, 
fular, gazetelik, kutu, seccade, 
çanta, kese, pano gibi ürünlere 
de uygulanıyor. Çeşitli ketenler, 
yerli dokumalar, saten, kadife, 
Ödemiş ipeği, tafta, yün tela gibi 
kumaşlar “Türk İşi” için kullanılan 
kumaşlardan bazıları. 
El emeği göz nuru bir iştir, “Türk 
İşi”… Anadolu kadınının kendini 
olduğu kadar evini ifade edişidir. 
Yapılan işlerden karyola örtü-
sü, yorgan bandı, masa örtüsü 
ve vitrin mendili bu zarif sanatı 
bilenlerin evlerini süsler. Eğer 
bir gün bir Anadolu evini ziyaret 
ederseniz, mutlaka bir köşesinde 
“Türk İşi” işlemesine rastlarsınız. 
Bilin ki o işleme evin sesidir, Ana-
dolu kadınının sesidir.
“Türk İşi” işlemesine rastlarsınız. 
Bilin ki o işleme evin sesidir, Ana-
dolu kadınının sesidir.

Fatma Özcan
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Zehra Tılfarlıgil
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Gaziantep kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinin bilinen 
içeceği meyan şerbeti, içeriği ile sağlık, şifa sunarken 

“otuz iki dişe trampet çaldırıyor”.

Meyan kökünün 
zahmetli işlem-
lerden geçiril-
mesiyle yapılan 
meyan şerbeti, 
içenlerin damak-

larını şenlendiriyor. Genellikle 
Güneydoğu bölgesinde Şanlıur-
fa, Mardin, Diyarbakır ve Gazian-
tep’te yaygın olan meyan şerbe-

ti tatlı bir şerbetten çok daha 
fazlasıdır. 

Şerbetin adı bazı 
şehirlerde ‘’bi-

yan balı’’ 
olarak da 
b i l i n i r . 
Osmanl ı 
k ü l t ü -
r ü n d e n 

miras kalan 
meyan şerbeti, 
aynı zamanda 

kültürel zengin-
liklerimizdendir. Soğuk içilmesi 
önerilen meyan şerbeti genel-
likle yöresel kıyafetler giyen 

‘hayratçıların’ sırtındaki işlemeli 
bakır sebil ya da güğümlerde sa-
tılır. Güğümlerin içine bolca buz 
da konulur. Şerbetçi, Gaziantep 
sokaklarında dolaşırken, elindeki 
küçük demir tasları ritimli şekilde 
birbirine vurarak geldiğini haber 
verir. Sırtına yüklediği sebilin 
içinde sadece şerbet taşımaz 
hayratçı aynı zamanda önemli 
bir kültür mirasını gelecek nesil-
lere taşır. 
Hayratçılık ya da şerbetçilik ge-
nellikle nesilden nesle devam 
eden bir meslektir. Meslek er-
bapları bu işi babalarından ya 
da baba bildikleri ustalarından 
öğrenmişlerdir. Özenle yaptıkları 
meyan şerbetini aynı özenle da-
ğıtan şerbetçilerden mesleki ün 
kazanmış olanlar da vardır. Bar-
dak bardak da satılabilen meyan 
şerbeti, hayratçıya bütün şerbe-
tin parası verilerek sebil yaptırı-
labilir. Hayır sahipleri güğümdeki 
bütün şerbetin parasını öder ve 
şerbetçi şerbeti halka dağıtır. 

Şerbetçinin ‘’Sebilullah’’ sesiyle 
insanlar başına toplanıverir. Hiç 
kuşkusuz buz gibi meyan şerbet-
lerini alan insanlar hayır sahibi 
için dua eder. Genellikle Rama-
zan ayında rağbet gören Meyan 
Şerbeti Sebili cuma günlerinde 
Cuma namazı çıkışında da olduk-
ça ilgi görür. Ramazan ayında 
öğleden sonraları insanlar iftar 
sofrasına koyacakları şerbeti 
almak için evin küçük çocuğunu 
şerbetçiye gönderir. Kimi zaman 
uzun kuyruklar oluşan şerbetçi 
önü hem Ramazan’da iftar vakti-
ni iple çekenlere bir eğlence hem 
de bir sosyalleşme alanı olarak 
nitelendirilebilir.
Böbreklere oldukça faydası ol-
duğu bilinen meyan şerbeti, gü-
nümüzün zararlı gazlı içecekleri 
yerine oldukça iyi bir alternatif 
oluşturuyor. Dünyada insanların 
obezite ile başının dertte olduğu 
günlerde böyle faydalı bir içece-
ğin tüketilmesini önemle tavsiye 
ediyoruz.

Zehra Tılfarlıgil

DERTLERE 
DEVA 

HASTALARA ŞİFA: 
“Meyan Şerbeti”
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İbrahim EREN
TRT Genel Müdürü



TRT Genel Müdürü İbrahim Eren 
TAGA’ya verdiği özel röportajda 

gençlere seslendi

“GELECEĞİN 
İLETİŞİMCİLERİNE 
TRT TECRÜBESİNİ 

TAŞIYORUZ”
Üniversitelere, özellikle de iletişim fakültelerine 

yönelik olarak sektör uzmanlarının katılacağı 
atölyeler planladıklarını belirten TRT Genel Müdürü 

İbrahim Eren: ‘’Kurumsal tecrübemizi akademik 
camia ile paylaşıyoruz. Geleceğin iletişimcilerine 

TRT markası altında ürünlerini sunma imkânı 
oluşturuyoruz. Uluslararası eğitim işbirliği imkânları 
geliştirerek, TRT’nin yayıncılık tecrübesini dünya ile 

paylaşıyoruz.” diyor.
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1968 yılında yayına başlayan TRT, İbrahim Eren’in 
2013 yılında TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevine 
ve 2017 yılı itibariyle TRT Genel Müdürlüğü görevine 
gelişiyle yeni ve daha dinamik bir çizgiye büründü. 
Son yıllarda kaliteli yayınlarıyla adından sıkça söz 
ettiren Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun 
(TRT) vizyon ve projelerini TRT Genel Müdürü 
İbrahim Eren ile ele aldık.

Sayın Eren, TRT’nin yeni dönem 
vizyonunun temel öğeleri 
nelerdir? Kamu yayıncılığında 
bugüne kadar görmediğimiz ne 
gibi yeni projeler ve farklılıklar 
öngörülüyor?
TRT Genel Müdürü olarak yaşadı-
ğım en büyük duygu, sorumluluk 
duygusu. Sizin de belirttiğiniz 
gibi biz kamu yayıncısıyız. Bun-
dan dolayı yaptığımız işlerde çok 
hassas davranıyoruz. Bize düşen 
her ne şartta olursa olsun doğru-
yu yapmak.
TRT yapacağı yayınlarla özel 
sektöre de öncü olacaktır. Bu 
şekilde de Kurumumuz hem hak 
ettiği konuma gelir hem de biz 
hissettiğimiz sorumluluğun kar-
şılığını verebiliriz. Yaptığımız bir 
işin ekran karşısında yer alan 
herkesin ruh dünyasını etkiledi-
ğinin bilinciyle çalışıyoruz. Kurum 
olarak milli menfaatlere uygun 
biçimde bir strateji ortaya koy-
ma amacındayız. İzleyicilerimizin 
keyif alacakları, aynı zamanda 
dünyaya da hitap eden projeler 
için hızla ve titizlikle çalışıyoruz.
TRT kendi içinde büyük bir dönü-
şümü başlattı. Biz, kamu yayıncı-
lığı misyonuyla özgün formatlara 
en çok yer açan kanal olma viz-
yonunu hâkim kıldık.
Dünyadaki kamu yayıncılığı ile 
kıyaslandığında TRT kendisini 
bu alanda nerede görüyor?
Dünyadaki kamu yayıncılarının 
geçirdiği evreleri biz de geçi-
riyoruz. Her kurumun zaman 
içinde çağa ayak uydurması ve 

yenilenmesi gerekir. Biz bu dev-
rimi ortaya koyduğumuz yeni 
yaklaşımlarla, TRT Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini yürüttüğüm 
dönemden itibaren yapmaya 
başladık.
Bu değişim ve yenilenmenin etki-
sini TRT yayınlarında görürsünüz. 
TRT 1 özellikle dizi ve film sektö-
ründe bizim için önemli olan  ve 
toplum hafızasında iz bırakacak 
yapımları ile lider konuma gel-
miştir. Bu içeriği dünyaya ihraç 
ediyoruz. 40’ın üzerinde ülkeye 
program lisanslıyoruz.
Dünyaya program lisanslama ko-
nusunda en önemli marka kamu 
yayıncılarından biri BBC’dir. Bu 
sebeple yayıncılık dünyasında 
“BBC yapımı” gibi bir kavram 
oluşmuş durumda. İşte biz de bu 
sahada artık iddialıyız. “TRT yapı-
mı” kavramını, bu tanınırlığı hak 
ettiğimizi düşünüyorum. Bunun 
için de anlatım dili, üslubu, içeriği 
bize özgü yapımlar gerçekleşti-
riyoruz ve projeler geliştiriyoruz.
Gelecek perspektifimiz; “TRT Ya-
pımı” dendiğinde, uluslararası 
alanda herkesin kalite olarak 
ulaşmaya çalıştığı bir seviye ve 
böyle bir marka haline gelmektir.
Diğer bir nokta habercilik alanın-
da. Dünyadaki güçlü kamu ya-
yıncılarının çoğu bir propaganda 
aracı olma geleneğinden geliyor. 
Habercilikteki hâkim dili kullanı-
yorlar. Biz TRT World’ü kurarak 
buna karşı bir itiraz geliştirdik. 
Görülmeyeni göstermekten yana 
bir tavrımız var. Habercilik dilimiz 

sesi duyulmayanların sesini yük-
seltmekte. Böyle olmaya da de-
vam edeceğiz.
Milli ve manevi değerlerimiz bi-
zim daha farklı bir tutum sergi-
lememize engeldir. Bizim ülke-
mizde ve dünyada sergilediğimiz 
habercilik üslubumuz insanı mer-
kezine alır, vicdanı ön planda tu-
tar.
Özellikle merak ediyoruz, TRT 
Çocuk kanalının başarısının 
arkasında ne gibi faktörler yer 
almakta?
Biz kurum politikası olarak ço-
cuğun yüksek yararını her şeyin 
üstünde görüyoruz.
Çocuklarımız; geleceğimizi ka-
zanmak anlamına geldiği için 
titiz bir çalışma sergiliyoruz. 
Bunun da olumlu sonucu kana-
lın başarısı oluyor. TRT Çocuk’ta 
içeriklerin yüzde 80’i yerli. Yaptı-
ğımız işlerde referansımız tarihi, 
milli ve manevi köklerimiz. Bu 
düsturun üzerine bir de içeriğin 
dünya standartlarında bir kalite-
yi tutturmasını sağladığımızda, 
sonuç TRT Çocuk ve TRT 1’de ol-
duğu gibi memnuniyet verici bir 
başarı oluyor.
TRT Çocuk markasını güçlü kılan 
temel faktör ise, hedef kitlesiyle 
özdeşleşebilme kabiliyetidir. TRT 
Çocuk, hedef kitlesiyle birlikte 
hareket eden, gerek sosyolojik 
dönüşümler gerekse teknolojik 
gelişmelerle birlikte kendini ve 
kitlesini yeniden konumlandıra-
bilen bir kanaldır. Zaten bir mar-
kayı güçlü kılan da tam olarak 
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budur: hedef kitlenin memnuni-
yetiyle, ondan beslenerek ve onu 
besleyerek büyümek.
TRT Çocuk’u güçlü kılan bir diğer 
önemli unsur da kamu yayıncı-
lığı yapıyor ol-
manın getirdiği 
yelpaze geniş-
liği ve hedef 
kitleye ulaşa-
bilme imkânıdır. 
Kamu yayıncı-
lığı yapmanın 
kattığı artı de-
ğer kadar getir-
diği yükümlülük 
ve hassasiyet 
de var elbet-
te. Hele de söz 
konusu çocuk 
ve medya olun-
ca! Bu sorumluluk ve hassasiyet 
ile çok daha özenli çalışmak, eş 
zamanlı birçok konuyu birlikte 
değerlendirmek durumunda kalı-
yorsunuz ve bu da günün sonun-

da kaliteli ve sorumlu bir yayıncı 
bakış açısı ile işlerin yine özenle 
yürütülmesine vesile oluyor.
TRT Çocuk, içerik üretirken çocuk-
lara ne katabileceğini titizlikle 

hesap ediyor. 
Yalnızca bir te-
levizyon kanalı 
olarak değil bir 
marka olarak 
hareket edi-
yor. Çocukların 
duygusal, bi-
lişsel, fiziksel, 
davranışsal ve 
kültürel geli-
şimlerine kat-
kıda bulunacak 
içerikleri üre-
tiyor ve temin 
ediyoruz. Diğer 

taraftan hedef kitlemiz olan ço-
cukların Türkiye’ye özgü, yani 
Türkiyeli bir tasavvura, bir gele-
cek perspektifine sahip olmala-
rını önemsiyoruz. Çocukların da 

bu bakış açısıyla üretilmiş içerik-
leri seyretmelerini, onlarla bes-
lenmelerini istiyoruz. Yani yerli 
ürünleri kullanmalarını istiyoruz.
Mesela TRT Çocuk, yerli mobil 
oyun uygulaması üreten ilk ço-
cuk kanalı oldu. İki yıl içerisinde 
otuzu aşkın kendi mobil ve web 
oyunlarımızı ücretsiz ve reklam-
sız olarak çocuklarımıza sunuyo-
ruz.
TRT Çocuk Mobil adlı video uygu-
lamamız ile çocuklarımıza kana-
lımızı kişiselleştirebilme imkânı 
sunduk. Çocuklar en sevdikleri 
programları listeleyip çevrimdışı 
mod ile yani internet bağlantısı 
olmadan bu programlara erişe-
biliyor. En önemlisi aile modu ile 
ebeveynler video izleme sürele-
rini belirleyebiliyor, çocuklarının 
izlemesini istediği içerikleri liste-
leyebiliyor.
Tüm bunlar, TRT Çocuk markası-
nın başarısını sağlayan faktörler-
dir diye düşünüyorum.

TRT Çocuk, 
yerli mobil oyun 

uygulaması 
üreten ilk 

çocuk kanalı 
oldu.

TRT Devamlılık Stüdyoları/Ankara
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Türkiye’nin dünya markası olma 
ve değişime ilham olma sloganı 
ile yola çıkan TRT World’ün yeni 
dönemde amaç ve vizyonu 
nedir?
TRT WORLD olarak, insanı merke-
ze koyan bir perspektifimiz var. 
Bunu artık herkes biliyor. Haktan 
ve adaletten yana taraf olanlar 
için referans olacak bir haber ka-
nalıyız. Dünyaya bu bakış açısıy-
la haber sunuyoruz ve sunmaya 
devam edeceğiz.
Yakın geçmişte, bunu destek-
lemek, uluslararası platformda 
konuşulmayanları gündeme taşı-
mak ve medyanın sorumluluğu-
na odaklanmak için TRT WORLD 
FORUM’u gerçekleştirdik. Bu Fo-
rum, siyaset ve medyanın Da-
vos’u olma gayesiyle başlatıldı. 
TRT WORLD FORUM bir gelenek 
haline gelecek inşallah. Biz dün-
yada siyasal meselelerin çözüm 
ve insan odaklı bakış açısıyla tar-
tışıldığı, çıkar merkezli olmayan 

ve fikir üreten bir organizasyon 
gerçekleştirdik. Buna benzer 
organizasyonların altında TRT 
WORLD imzasını daha çok göre-
ceksiniz inşallah.
Türkiye’nin dünya sorunlarına çö-
züm üretme misyonuna katkıda 
bulunacak birçok projemiz var. 
Bu projelerle dünya kamuoyuna 
önemli mesajlar verme gayesin-
deyiz.
Özellikle Türkiye’nin kültürel 
diplomasisinde önemli yer 
teşkil eden dizi sektöründe, 
TRT’nin Diriliş Ertuğrul, Payitaht 
Abdulhamid ile yakaladığı 
başarıyı Alija ve Mehmetçik 
Kûtulamâre gibi yapımlarla 
da sürdürdüğünü görüyoruz. 
Bundan sonra özellikle 
yurtdışına yönelik yeni yapımlar 
görecek miyiz?
TRT’nin yurt dışındaki faaliyetleri 
yurt içi kadar önemli. Yaptığımız 
diziler hamdolsun dünyada bir-
çok ülkede seyrediliyor. Bunların 

izleyici bulması bir kültürün bura-
dan oralara taşınması demek. Bu 
sayede milletler arasında bağlar 
da artıyor.
Şu anda dünyaya ihraç ettiğimiz 
yapımlarımızla vermeye çalıştı-
ğımız şey, Türkiye’nin kendisini 
yansıtmak. Bunu ne kadar yan-
sıtırsak, o kadar diğer ülkelerde 
rağbet görüyoruz. Bazı yeni pro-
jeler seneye yayına hazırlanıyor. 
Bu sayede önümüzdeki 3-4 yıl 
dolu dolu geçecek. Ama zanne-
dilmesin ki; perspektifimiz 3-4 
yıllıktır. Biz, önümüzdeki 10-15 yılı 
içine alacak şekilde bütün içerik-
leri planlamak, kurum olarak milli 
menfaatlere uygun biçimde bir 
strateji ortaya koyma amacında-
yız. İzleyicilerimizin çok keyif ala-
cakları içerikler olacak. Gelecek 
yıl için tarihimizin farklı kesitleri-
ni işleyecek birçok proje üzerinde 
çalışıyoruz. Yani tarihten ilham 
alıp, geleceğe yansıyan işler yap-
maya devam ediyor olacağız.
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Özellikle genç izleyici 
kitlesine yönelik programlar 
ve gençlerin yayınlarda 
daha fazla seslerinin 
duyurulması için TRT’nin 
yeni yılda yeni açılımları 
olacak mı?
Daha önce yayında olan ve 
kültür-sanat içeriğiyle dikkat 
çeken TRT 2 kanalı, inşallah 
bu yıl içerisinde yine ‘TRT 2’ 
adıyla yayına başlayacak.
Teknolojinin henüz bu kadar 
gelişmediği bir dönemde kül-
tür sanat odaklı yayın yapan 
bu kanalımızın TRT’nin ‘2’nci-
si olması önemliydi, şimdi biz 
tekrar bu kanalı hayata ge-
çiriyoruz.
Kültür-sanat içerikli yayın 

yapacak olan bu kanalımızda 
festival kuşakları, filmler, kültür 
sanat programları yer alacak.
Ayrıca, burada gençlere yöne-
lik çok güzel içerikler üretmeyi 
hedefliyoruz. Ana mecrasında 
olmayan ancak gençlerin ilgi 
duyduğu birçok içeriği bu ka-
nalda yayınlamayı düşünüyo-
ruz.
Gençlik kanalı, televizyon ka-
nalı olarak tartışmalı bir konu. 
Çünkü bu konuda kurulan te-
levizyon kanalları, daha önce 
ifade ettiğim gibi gençler artık 
pek de televizyon seyretmedik-
leri için, bugüne kadar başarılı 
olmamış. Ama yine hep be-
lirttiğim gibi ‘içerik’ en önemli 
nokta. Eminim ki, TRT 2 kendi 

TRT’nin ve sektör 
uzmanlarının 

katılacağı atölye 
çalışmaları 

planlıyoruz. Böylece 
medya ve yayıncılık 

alanında nitelikli 
insan kaynağı 

yetişmesine katkıda 
bulunuyoruz.

TRT HABER Ankara Stüdyosu
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kitlesini yeniden yakalayacak ve 
tekrardan önemli bir marka ol-
maya devam edecek.
TRT Akademi projesi ile 
Türkiye’deki tüm üniversitelerde 
TRT uzmanları ve akademi 
dünyası bir araya geliyor. 
Bu projedeki amacınız ve 
hedefleriniz nelerdir?
TRT’nin geçmişten beri süregelen 
bir okul misyonu var. Usta-çırak 
ilişkisi şeklinde devam eden ve 
bugüne kadar sektörü insan 
kaynağı olarak besleyen TRT’nin 
bu geleneğini akademik bir for-
matta güncelleyerek geliştirme 
çabasının bir ürünü TRT Akademi. 
Medya sektörü ile akademi ara-
sındaki etkileşimi artırmak için 
bir köprü işlevi görüyor. Kurduğu-

muz bu iletişim yoluyla sektörün 
ve akademinin kamu yayıncısı 
olarak TRT’den beklentilerini de 
ölçerek kurumsal kapasitemizi 
geliştiriyoruz.
TRT Akademi ile medya ve yayın-
cılık alanında akademi dünyası-
nın istifade edebileceği özgün 
çalışmalar yayınlıyoruz. Kurum-
sal tecrübemizi akademik camia 
ile paylaşıyoruz. Geleceğin ileti-
şimcilerine TRT markası altında 
ürünlerini sunma imkânı oluştu-
ruyoruz.
Uluslararası eğitim işbirliği im-
kânları geliştirerek, TRT’nin ya-
yıncılık tecrübesini dünya ile 
paylaşıyoruz. Üniversitelere, 
özellikle iletişim fakültelerine yö-
nelik, TRT’nin ve sektör uzmanla-

rının katılacağı atölye çalışmaları 
planlıyoruz. Böylece medya ve 
yayıncılık alanında nitelikli insan 
kaynağı yetişmesine katkıda bu-
lunuyoruz.
TRT Akademi bünyesinde ger-
çekleştirdiğimiz bir diğer çalış-
ma Medya Akademi Programı. 
Yayıncılığın felsefî arka planını 
tartıştığımız bu programa geçen 
yıl 70 ülkeden 162 medya çalı-
şanı katıldı. Bu yıl daha zengin 
bir içerikle dünya kamuoyunun 
dikkatini çekmeyi hedefliyoruz. 
Hakkaniyete dayalı yayıncılık için 
uluslararası bir farkındalık oluş-
turmak istiyoruz.
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TRT World’ün deneyimli editörü Hüseyin Yılmaz:

Habercilikte Artık İçerikten 
Ziyade Hızı Konuşuyoruz
Üniversitemiz Görsel İletişim Tasarım bölümünün konuğu olarak 
geldiği “Ortadoğu, Kaos ve Habercilik” konulu panelde konuşan 
Yılmaz, 25 yıllık gazetecilik mesleğinde edindiği deneyimleri genç 
meslek adaylarına verdiği önerilerle paylaştı. Bölüm öğretim 
görevlilerinin de katıldığı ve TRT World Ankara Bürosu şefi 
gazeteci Nur Özkan’ın yönetiminde gerçekleşen panelde konuşan 
Yılmaz, haberciliğin her bakımdan teknolojinin etkisinde geldiği 
noktayı anlattı.

Nur Özkan: Teknolojiyle 
birlikte gazeteciliğin bu 
kadar gelişmiş olmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Hüseyin Yılmaz: Geldiğimiz sü-
reçte, 1996’dan bu yana iletişim 
çağı oldukça hızlı ilerliyor. Yani bu 
anlattığımız süre yirmi yıllık bir 
süre ama yirmi yılda logaritmik 
bir şekilde katlandı her şey. Şu 
an cep telefonlarınızdan çoğu iş-
lemi gerçekleştirebiliyorsunuz ve 
bir yandan da haber alıyorsunuz. 
Dolayısıyla televizyondan haber 
seyretmek artık eskisi kadar in-
sanlara “seksi” gelmiyor. Hatta 

BBC’nin yaptığı araştırmalara 
göre, insanların Facebook’tan 
Twitter’dan seyrettikleri video-
lar yaklaşık bir buçuk dakikalık 
videolar. Ama haberlere ayırdık-
ları süre 30 saniyeyle 45 sani-
ye arasında. Böyle bir ortamda 
sizler medya işi yapmaya çalı-
şıyorsunuz. Tehlikenin farkında 
mısınız bilemiyorum. Yarışmanız 
gereken sadece birbiriniz değil, 
aynı zamanda teknoloji ve bilgi 
ile de yarışmanız, donanımınızı 
arttırmanız gerekiyor. Onun üze-
rine birtakım şeyler inşa etmeniz 
gerekiyor. Mesela, daha önce 

Anadolu’nun başka yerlerinde 
otobüse veriyordum kaseti. Oto-
büs sabaha İstanbul’a gidiyordu, 
gün boyunca montajlanıyordu, 
telefonla haberini yazdırıyor-
dum, akşam haberlerinde yeti-
şiyordu. Katlanarak büyüme var. 
Bundan sonraki 10 yılda belki her 
şey daha da faklı olacak. Şimdi 
gözünüzden tanıyan telefonlar 
falan var. Bunlara baktığınızda 
sizin daha donanımlı olmanız ge-
rekiyor. Daha fazla okumanız ge-
rekiyor. Her şeyin farkında olmalı 
ve farklı bir boyutunu insanlara 
göstermeniz gerekiyor. Türkiye 

Hazer Karakurt
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şu anda her alanda kutuplaştığı 
için, kimisi bardağın dolu tarafı-
nı, kimisi boş tarafını gösteriyor. 
Hâlbuki gazetecinin görevi boş 
alanın neden boş olduğunu dolu 
alanın neden dolu olduğunu an-
latmaktır.
Nur Özkan: Haberci adaylarının, 
bugün haberciliğin de bulundu-
ğu nokta itibariyle dikkat etme-
si gereken şeyler, disiplinlerden 
edinecekleri kazanımlar ne ola-
bilir? 
Hüseyin Yılmaz: Öncelikle gün-
demi takip etmek zaten başlı 
başına bir göreviniz. Dolayısıyla 
da gazete okumanız gerekiyor. 
Her yerden haber okuyun. Gaze-
teciliğin temeli, toplumla empati 
kurmaktır. Fikrini beğenmeseniz 
bile insanların belli meselelere 
nasıl baktığını bilmeniz gereki-
yor ki ona göre insanların ver-
diği tepkileri ölçüp, 
değer verebilesiniz. 
Bir başka unsur ola-
rak, mutlaka kitap 
okuyun. Neticede 
biz haberciler kelime 
oyunu yapıyoruz. Bu 
işin bir matematiği 
var. İnsanların gün-
lük hayatlarında 
kullandıkları kelime 
sayısı beş yüzü geç-
mez. Ama bu size 
yetmez haber ya-
zarken. Size daha 
yaratıcı cümleler 
gerekir. Tekrardan uzaklaşmanız, 
o tekrarı yapmamak için de yeni 
kelimeler türetmeniz gerekir. 
Bir röportaj esnasında soru so-
rabilmeniz için konuyu bilmeniz 
gerekir. Konuyu bilmiyorsanız 
soracağınız soru bellidir. Ger-
çekten cevap almak istiyorsanız 
da o konuya çalışmanız gerekir. 
Çünkü karşınızda röportaj veren 
kişi, sizin sorduğunuz sorudan 
konuya hâkimiyetinizi anlar ve 
sizi istediği yöne çekebilir. 
Nur Özkan: İdeal gazetecilik 
reyting kaygısı gözetmenin 
dışında, özellikle şiddete 
yönelik haberleri topluma 
pompalamak mıdır? 
Hüseyin Yılmaz: Ne yapalım se-
yirci bunu istiyor gibi genel bir 
inanış vardır. Ayrıca haber prog-

ramlarının reyting sıralamasında 
ilk yüze girmek büyük bir başa-
rıdır. Sonra da saatlik reytingler 
gelir. Özellikle ana haber bülten-
lerinde saat 19.00 ile 19.05 ara-
sında aldığınız reyting seyirciyi 
kapma reytingidir. CNN’nin haber 
toplantı odasının kapısında şöy-
le bir yazı vardır: “Haber toplar, 
program tutar.” Yani, siz seyirciyi 
yaptığınız iyi haberlerle yakalar-
sınız. Ama seyircinin sizde daimî 
olması için iyi haber programları 
da yapmanız gerekir. Bunlar bir-
birini tamamlayan şeylerdir. 
Nur Özkan: Programlarda bir 
çatıştırma üzerinden izleyiciyi 
ekrana kitleme, orada tutma 
kaygısı görüyoruz. Bu anlamda 
bundan sonraki dönem ne olur? 
Hüseyin Yılmaz: Şöyle bir şey var. 
Şu anda biz içerikten ziyade hızı 
konuşuyoruz. Ortada bir yarış var 

ve bu hız yarışında bir yerlerde 
birilerinin nefesi kesilecek. Yarı-
şın, yerini daha oturaklı ve daha 
sürdürülebilir işlere bırakması 
gerekiyor. Önceden videofon diye 
bir alet vardı. Toplam 128 mb hı-
zında görüntü aktarabiliyordu. İki 
tane telefonu bağlıyorduk, 256 
mb oluyordu ve ben kameranın 
karşısına geçip hiç hareket et-
meden konuşuyordum, sadece 
ağzımı oynatıyordum. Sabit dur-
mazsan görüntü bozuluyordu. 
Şimdi ise, cep telefonunuzdan 
bile çok daha rahat ve net görün-
tüler alabiliyorsunuz. “Gazetecilik 
bedensel olduğu kadar zihinsel 
de yapılan bir iştir. Kendinize za-
man ayırmanız, gündemi takip 
etmeniz, bilgilerinizi tazelemeniz 
gerekir. Eğer habercilik sektörün-

de yer alıyorsanız her zaman, her 
duruma hazır olmanız gerekiyor”. 
Bu sektörde ilerleyebilmek ve 
kendini geliştirmek bir günde ol-
muyor. Her ne yapıyorsanız, ona 
iyice sarılmanız, kendi donanımı-
nızı kendiniz yaratmalısınız. Biri-
leri sizi işe sokabilir. Türkiye’de, 
işe girme hususunda liyakatten 
daha önemli faktörler olabiliyor. 
Ama o iş yerinde ne kadar kala-
cağınız size bağlı. Dolayısıyla da 
bunu, sizin belirlemeniz gerekir. 
Size güvenip aracılık eden insan-
ları da mahcup etmeyin. Özellikle 
gazetecilikte. 
Gazeteciliğin bir yarısı da dedi-
kodu üzerine kuruludur. Herkes 
birbirini çekiştirir. Bir sürü dedi-
kodu duyarsınız. Ama gerçek ile 
yalanı ayırabilecek bir donanıma 
sahip olursanız gülüp geçebilir-
siniz. Tüm bunları yapmak için 

iyi bir alt yapı ile 
temelden ilerleme-
niz gerekir. “Sadece 
günü kurtarmaya 
çalışmayın”. Gaze-
tecilik, hiçbir zaman 
zengin olabileceği-
niz bir sektör de-
ğildir. Yani, hayatı-
nız boyunca taksit 
ödeyeceksiniz. Ama 
hayatınız boyunca 
insanlar sizden bir 
şeyler bekleyecek. 
Yaptığınız haberin 
içeriği ne olursa ol-

sun, insanlar daima bir beklenti 
içerisinde olmaya devam edecek 
ve her zaman o beklentiyi karşı-
lamakla yükümlü olacaksınız. Et-
rafınıza karşı duyarlı ve farkında 
olmanız gerekir. 
Habercilik, suya yazı yazmak 
gibi bir şey. Özellikle televizyon 
haberciliği öyledir. Her gün bir 
puzzle yapıp, akşam onu bozuyo-
ruz ve ertesi gün yeniden yapıp 
yeniden bozuyoruz. Biz bu duru-
mu kendi aramızda “koşu bandı” 
olarak adlandırıyoruz. Yani, siz 
gazetecilik yapmaya karar verdi-
ğinizde bir koşu bandının üstüne 
çıkmış olursunuz. Koşu bandının 
üstünden indiğinizde, muhteme-
len tüm enerjiniz bitmiş, emekli-
liğiniz de gelmiş; en fazla Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti’nin bir onur 

Mahmut İyibükücüNur Özkan, Hüseyin Yılmaz
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üyesi olarak, mesleki anılarınızı anlattığınız 
noktaya gelmiş olursunuz. Fakat, o koşu ban-
dında hızlı koşarsanız, ön taraftaki bariyere 
çarpıp düşme ihtimaliniz var. Dolayısıyla, tem-
ponuzu koşu bandına göre ayarlamanız gere-
kir. Koşu bandının hızını da gündem belirler. 
Gazetecilik bir yandan da adrenalin işidir. 
Nur Özkan: Sormak istediğim bir diğer konu 
ise küresel ölçekte haberlere konu olan 
Türkiye’nin günümüzde nereye geldiği. 
Hüseyin Yılmaz: Öncelikle gazetecilik alanın-
da ilerlemek istiyorsanız, biraz tarih bilginizin 
olması; en azından yakın tarihi iyi biliyor ol-
manız gerekir. Birileri sizin yerinize karar ver-
diğinde ya o kararı kabul edeceksiniz ya da 
reddedeceksiniz. Eğer kendi bölgenizde söz 
sahibi olmazsanız, başkaları o hakkı kendi-
lerinde görebilir. Dünya, kendi sistemini size 
empoze etmeye çalışır ve siz de ya içinde 

olursunuz çemberin 
ya da dışında. Türki-
ye, 50’li yıllardan beri 
bu çemberin içinde 
yer almak istedi. Za-
yıflamış bir devlet 
olarak yeniden güç 
bulabilmek için bu 
uluslararası sisteme 
entegre oldu. Uzun 
bir süre, bu şekilde 
devam etti. Batı’nın 
müttefiki olduğumu-
zu düşündük ama as-
lında sadece Batı’nın 
tamponu olduk. Daha 
sonrasında olanlara 
bir tepki göstermek 
ve söz sahibi olmak 
istedik. Ama o zama-

na kadar tepkisiz olduğumuz için hiçbir devlet 
bu durumu ciddiye almadı. 
Nur Özkan: Kaos bu coğrafyanın kaderi mi? 
Hüseyin Yılmaz: Aslında değil ama bir süre 
daha böyle sürecek gibi görünüyor. Bir fo-
toğraf vardı hatırlar mısınız? Trump ve Su-
udi kralı bir küreye ellerini koymuştu. İşte o 
küre, Ortadoğu’daki kaos. Küreye el koyduk-
larında herkes dalga geçmişti. Şimdi, ortama 
baktığımız zaman, o kürenin, bir iş birliğinin 
simgesi olduğunu görüyoruz. Bizim coğrafya-
mızın aslında kaostan beslenen bir tarafı da 
var. Mesela Ortadoğu’daki en ucuz şey insan 
hayatıdır. İnsan hayatının bir kıymeti yoktur. 
Kayıplar olur, birkaç gün yas tutulur ve son-
rasında hayat kaldığı yerden devam eder. 
Ama bir askerinin ayağına taş değse Amerika, 
askeri bir harekât başlatılabilir. Dolayısıyla, 
öncelikle bizim, insanlara, hayatlarına değer 
vermemiz ve yaşam kalitemizi arttırmamız 
gerekiyor. Neyse ki genç, dinamik ve dünyaya 

açık bir nüfusumuz var. Yaptığımız işleri, daha 
özenli ve iyi yaparak daha sağlıklı bir ortam 
yaratabiliriz. Öncelikle, ne istediğimizi bilmeli 
ve ona göre adımlar atmalıyız. Yaşananlardan 
ders çıkarmamız, umutsuzluğa kapılmamamız 
ve işimizi layıkıyla yerine getirmemiz gerekli. 
Nur Özkan: Gazeteciliğin kötü ve zorlayıcı 
yanlarından bahsettiniz, çektiğiniz zorlukları 
anlattınız. 25 yıllık gazetecilik hayatınızda 
sizi motive eden şey ne oldu? 
Hüseyin Yılmaz: Sanırım, bir kere daha dün-
yaya gelsem yine gazeteci olurdum. Bu işi se-
viyorum. Öğrenciliğimden beri bu alana ilgim 
vardı. Ama bir yandan da hayatın şartları, sizi 
o sektörde kalmaya itebiliyor. İnsanlara bir 
şeyler sunmak, bir şeyleri göstermek; bir ga-
zeteci olarak sorumluluk almak açısından bu 
mesleği seviyorum. Bu işin her dönemde ken-
dine özgü zorlukları vardır. Bir gazeteci olarak 
bardağın boş tarafını da dolu tarafını da gös-
termeniz gerekir. Patronun kaygılarına göre 
dolu ya da boş tarafın haberini yaparsınız. 
Türkiye’de hangi sektöre baksanız, o sektör-
de çalışanlar muhtemelen sistemden şikâyet 
edecektir. Gazetecilik de böyle bir sektördür. 
Ama, her ne kadar şikayetçi olsak da mesle-
ğimizi yapmaktan vazgeçmeyiz. Kamu adına 
böyle bir sorumluluğu yerine getirmek benim 
hoşuma gidiyor. Mesleki tatmin açısından bir 
sıkıntı yaşamadığım sürece de işimi devam 
ettirmek istiyorum. Siz de her şeyden önce bu 
işi gerçekten yapmak istiyorsanız ve kafanız-
daki soruların cevapları sizi tatmin ediyorsa 
devam etmelisiniz. Aksi durumda, kendinize 
daha yakın gördüğünüz bir sektörde ve yol 
yakınken devam etmelisiniz. 
Nur Özkan: 25 senelik gazetecilik 
hayatınızda, Türkiye açısından ele alacak 
olursak, haberciliğin çığırından çıktığı ve etik 
çizgiden şaştığı yoğun bir dönem oldu mu? 
Hüseyin Yılmaz: Yoğun bir dönem olmadı ama 
aslında, Türkiye’de habercilik her dönemde 
biraz çığırından çıkıyor. Mesela diğerlerinden 
farklı görünmeye çalışan; kendini, milli, cesur, 
güvenilir ya da tarafsız gibi sıfatlarla toplu-
ma sunan çeşitli medya grupları oluyor. Bu da 
aslında bir çığırından çıkmadır. Sizler, yaşınız 
itibariyle sadece bir iktidar görmüş bir nesil-
siniz. Dolayısıyla, bir şeyleri mukayese etme 
şansınız pek yok. Medya alanındaki bir zehir-
lenmenin sizleri etkilemesine izin vermeyin. 
Bu dönemlerin geçici olduğunun bilincinde 
olun. Eğer yapacaksanız, herhangi bir tarafa 
ya da görüşe dahil olmadan, olabildiğince ob-
jektif bir yaklaşımla habercilik yapın. Çevreniz-
deki herkesi bir şekilde kandırabilirsiniz. Ama 
gece, yatağınızda kendiniz ile baş başa kaldı-
ğınızda vicdan azabı çekmiyor ve işinizi hakkı 
ile yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız rahat 
bir uyku geçirebilirsiniz.
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TAGA
↗ GAZİANTEP’İN DÜNYAYA AÇILAN POPÜLER KÜLTÜR PENCERESİ

IŞIL IŞIL 

GAZİANTEP

Bir şehri gezmek, 
farklı anlarına 
tanık olmak 
ve bu anları 
birlikte yaşamak 
gibidir. Kuşkusuz 
ayrılanın da 
kalanın da 
belleğinde bir iz 
bırakır. Bu izler 
zamanla tekrar 
tekrar yad edilir, 
anlatılır. 



Uğur Karalar
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Almacı Pazarı
Kültür yolu üzerinde bulunan tarihi çarşı 250 yıllık geçmişi ile 

Ahilik geleneğini nesilden nesle aktarıyor. Almacı Pazarı ismini, 
eski dönemlerde elma satışının merkezi olmasından almaktadır. 
Çarşı, içerisinde yöreye ait bastık, sucuk, fıstık, salça, kuruluk ve 

baharat satışının yapıldığı bir merkezdir.

Gaziantep akşamları da böylesi 
güzelliklerin ve özel zamanların 

yaşandığı zamanların davetçisidir. 
Işıklandırılmış caddeleri ve her biri 

geçmiş zamanlardan göz kırpan tarihi 
eserler ile geçmiş ile bugün arasında 

mekik dokunacak bir yolculuğu başlatır.  
Gece gezmelerinden farklı şahitliklerle 

dönülür. Kale’nin bulunduğu şehir 
merkezi ayrı bir güzeldir geceyle... 
Gazimuhtar caddesi ışıl ışıl parlar 
ve adeta gezmeleri için davetiye 

çıkarır. Birkaç ipucu bizden, diğerlerini 
yaşayarak keşfetmek ise sizden olsun...
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Kurtuluş Camii
Kurtuluş camii 1892 valide Meryem Kilisesi olarak yaptırılmıştır. 1963 
yılından 1988 yılına kadar cezaevi olarak kullanılan bu tarihi eser 1988 
yılından sonra camiye dönüştürülerek ibadete açılmıştır.
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Uğur Karalar
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Tramvay İle Akşamları Gaziantep Bir Başka
Forum Alışveriş Merkezi’nin olduğu meydandayız. Burası alışveriş yapmak isteyenler 
için ayrı bir güzellik sunuyor. Gaziantep’te akşamları dolaşmak isterseniz, tramvay 
altyapısı ile tüm şehri rahatlıkla gezebilirsiniz. Şehrin ışıklandırılmış mekanlarını, 
caddelerini doyasıya görebilirsiniz.
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Celal Karasakal
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Uğur Karalar
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Eski Adliye
1950’li yıllarda Cumhuriyet Dönemi’nde hükümet konağı ve adliye 

olarak inşa edildi. Kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Şehrin 
merkezinde Saat Kulesi ve yüksek sütunlu girişleri ile anıtsal bir 

yapıya sahiptir. Şimdilerde sanat merkezi olarak kullanılan mekan, 
sanatseverleri ağırlıyor.
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İllustrasyon İzel Argül
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BİR HÜZNÜN 
HİKAYESİ
Hikayeler vardır; asırlar boyu şifa niyetine 
insandan insana anlatılarak kulaklarda derlenir, 
gönüllerde demlenir. Anadolu, her köşesinde 
hüzünlü bir nağmenin eşliğinde, yürekten kopan 
hikayelerle doludur. Bu hikayeler insanı anlatır 
bize, bizi anlatır. Ve yaşanmış bir geçmişin izlerini 
taşır. Acıyı bal eylemiş insanların mütebessim 
anlatışı vardır nağmelerinde. Olduğu gibi akar 
gider hayatımızın içinden ve geçmişin duygusunu 
bugüne taşır, bizi geçmişe götürür. Bir dere 
gibi çağıldadıkça çoğaltır, sağaltır ve bizi biz 
kılar. Çünkü sevda vardır, hikayelerin özünde... 
Sevdalarımız... Yürekten yakalar, her bir tınısı 
uzaklardan akislenir ve bir yolculuğa davet 
eder. Ezo Gelin’in hikayesi de böyledir. Anadolu 
kadınının hüzünlü gerçeğini, sazına ve sözüne 
yansır. Ve dilden dile, gönülden gönüle dolaşır:

Aldılar elimden Ezo Gelin’i 
Saramadım yârin ince belini 
Kim silecek gözlerimin selini 

Dağlar, yüce dağlar 
Derdim nece dağlar 
Yol ver kurban olam 
Yârim geçe dağlar 

Ezo gelin şu Antep’in maralı 
Ak elleri elvan elvan kınalı 
Avcı vurmuş yüreğinden yaralı 

Dağlar, yüce dağlar 
Derdim nece dağlar 
Yol ver kurban olam 
Yârim geçe dağlar

Arif Sağ (Ezo Gelin Sözleri)
İçinde ihanet, gurbet, ayrılık, 

hasret, çile, acı gelenekler 
bulunan bir dramdır, Ezo 
Gelin Hikayesi. Halk hikaye-
lerinden yalnızca biri değil-

dir. Ortadoğu’da yaşanan politik 
değişimlerin kültürel yansımala-
rından birine işaret 
eder aynı zamanda. 
Kurtuluş Savaşı’n-
dan sonra Anadolu 
ile Ortadoğu arasına 
sınırlar çizilince, on-
larca Ezo Gelin dra-
mı ortaya çıkar. Öze-
likle güneyimizdeki 
Irak ve Suriye sınır-
ları, asırlarca birlikte 
yaşamış insanların 
dostluklarının bitişi 
ve akrabalıklarının 
hasrete dönüşmesi 
anlamına gelir. Bu 

sınır çizgisinin sembol ismi ise 
Ezo Gelin olur.
Ezo Gelin adı ile meşhur olan 
Zöhre’nin öyküsü, Gaziantep’in 
Oğuzeli ilçesine bağlı kendine 
has bir kültürel kimliği olan Ba-
rak Ovası’ndaki Uruş (Dokuzyol) 

İrem Bağrıyanık

Enes DemirEzo gelinin Oğuzeli Dokuzyol köyündeki evi.
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köyünde yaşandı. Zöhre’ye (1909-1936) neden Ezo denil-
diği ise kesin olarak bilinmiyor.
Ezo Gelin’in güzelliği Barak’ta herkesin dilinde dolaşırdı. 
Evleri yol üzerinde, kuyunun yanında bulunduğu için yol-
dan geçenler su ihtiyacını karşılamak amacıyla burada 
mola verirmiş. Su istedikleri bu yerde, suyu sunan Ezo 
olunca su daha da çok içilir olmuş. Öyle ki Ezo’nun gü-
zelliğini duyanlar onu görmek için özel olarak su içmeye 
gelirlermiş.
Ezo, berdel yoluyla evlendirilir. Berdel, ailelerin karşılıklı 
olarak kızlarını birbirine gelin vermeleri ya da evlenecek 
iki erkeğin, ailelerindeki kızları karşılıklı olarak kendilerine 
eş olarak seçmeleri ile gerçekleşen bir evlilik yöntemidir. 
Simetrik evlilik ve mübadele evliliği olarak da adlandırıl-
maktadır. Köyde başkasını seven Şido Hanifi (Açıkgöz) 
sevdiği kızla evlenmek için berdel yapmak ister. Ancak 
karşı tarafın ailesi buna izin vermeyince bu evlilik ger-
çekleşmez. Sevdiğine kavuşamayan Şido Hanifi halasını 
Ezo’nun ağabeyine verir. Kendisi de Ezo ile evlenir.
Ancak Şido Hanifi eski sevdiği kızı bir türlü unutama-
maktadır. Barak’ın müzik kültürü ile büyüyen Şido Hanifi, 
sazı ile sözü ile eski sevgilisi için türküler yakar. Şido, 
Ezo Gelin’i ihmal eder. Ezo aldığı duyumlarda aldatıldığı-
nı düşünür ve evliliğinin on yedinci ayında evi terk eder.
Geleneğin acı tarafı, berdel usulüyle evlendikleri için 
Ezo’nun ayrılmasından sonra aralarında bir sorun olma-
yan ağabeyi de Ezo’ya karşı aldığı Hazik kadından ayrılır. 
Şido Hanifi, dul olan halasını sevdiği kızın ağabeyine ve-
rir, sevdiği kızı alır. Bu şekilde belki ilk sayılabilecek dul 
bir Berdel gerçekleşir.
Berdel geleneğine kurban olan Ezo içine kapanır. Evden 
dışarıya çıkmaz olur, kimseyle konuşmaz. O artık dünya-
ya küsmüş bir Barak gülüdür.
Suriye ile Türkiye’yi ayıran sınırlar çizilmiş ancak gidip 
gelmeler hala vardır. Aileler bölünmüş olsa da bu gidip 
gelmeler esnasında Ezo’yu yine Suriye’deki teyzesinin 
oğlu Abuzer Memey ister. Ezo altı yıl dul kaldıktan son-
ra bu teklifi kabul eder. Barak’ta çok sayıda isteyenle 
evlenmemesine rağmen, Suriye’deki biri ile evlenmesi 
biraz da kendinden ve bulunduğu çevreden kaçıştır.
Suriye’deki evleneceği kişi zengin değildir. Düğün yapıl-
mayacaktır. Gelin alayı gelip Ezo’yu götürecektir. Gelin 
alayı gelmek üzere iken Ezo ortalıktan kaybolur. İlk evli-
liğinden şansı olmayan Ezo için akrabaları endişelenme-
ye başlar. Herkes Ezo’yu aramaya başlar. Düğün alayı 
geldi gelecektir. Ancak birazdan Ezo sırtında bir çuvalla 
görülür. Herkes Ezo’nun sırtındaki çuvalda ne olduğunu 
merak eder. Ezo çuvalı getirdiğinde herkes çuvalın içinde 
toprak olduğunu görür. Bunun ne anlama geldiğini sorar 
gözlerle Ezo’ya bakarlar. Ezo toprağı vatan hasreti çekti-
ği zamanlar öpüp koklamak üzere, öldüğünde mezarına 
konması için götürdüğünü söyler. Zaten hüzünlü olan 
akrabaları hepten hüzünlenir.
Ezo giderken, sevgisini, aşkını vatanını bırakmanın acı-
sı ile kavrulur. Arkasından gitmemesi için çok uğraşılır. 
Hatta Eski eşi Şido Hanifi sazını bu kez varken kıymetini 
bilmediği Ezo için çalmaya başlar.

Enes Demir
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Bir kahveden daha fazlasını mı 
istiyorsunuz?  Tarih, hatıralar ve 
neşesiyle bütünleşmiş bir şehrin 

günlüğünü mü okumak istiyorsunuz?  
O zaman kahvenin Antep’teki 

adresine ulaşın…

‘Soluğum çıktı’ Gaziantep’te sık-
ça kullanılan bir deyimdir. “Ra-
hatladım, ferahladım” anlamında 
kullanılır. Eğer Gaziantep sokak-
larında gezdiniz ve yorulduysa-
nız, biraz olsun ferahlamak ister-
seniz kahve kokuları sizi mutlaka 
kendine çekecektir. Eskiden buğ-
dayların öğütüldüğü çarşının 
içinden geçerseniz, “Buğday Ara-

sası” diye bilinen bu eski çarşının 
içinden çıkmadan menengiç kah-
vesinin kokusu sizi karşılayacak. 
Kokuyu takip edin… Bilmelisiniz 
ki, tarihi ahşap yapısıyla Tahmis 
Kahvesi sizi etkileyici mekanına 
çekmeye başladı.
Ahşap yapının renkli camlı kapı-
sından içeriye doğru ilk adımınızı 
attığınızda ise odun sobasının 

sıcaklığı, ortamın sıcaklığıyla bir-
likte yüzünüze doğru vuracak. 
Hani derler ya ‘’soluğum çıktı’’ 
diye. İşte tam da bu zaman ötesi 
yerde, kısa bir an içinde ruhunuz 
dinlenecek. Yani soluğunuz çıka-
cak…
Mekân, sizde merak duygusu 
uyandıracak, şaşırmayın, bırakın 
kendinizi Tahmis’in etkileyiciliği-

SOLUĞUNUZUN ÇIKACAĞI YER

TAHMİS
KAHVESİ

Fatma Özcan
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ne. Merdivenlerden yukarı çıkın-
ca, asma katın pencerelerinden 
süzülen güneş, sanki tarihin 
sırlarını sızdırıyor hissine kapıla-
caksınız. Duvarlar bir dilden, gı-
cırdayan parkeler ayrı bir dilden 
misafirlerine fısıldıyor burada: 
“İyi dinle, iki yangın geçirdim ve 
hala buradayım’’. Süzülen ışık-
lar, tavandaki büyük avizeler 
şahitlik yapar gibi aydınlatıyor, 
Tarihi Tahmis Kahvesi’ni.
Tahmis kelimesi ‘kahvenin dö-
vüldüğü yer’ anlamına geliyor. 
İsmiyle müsemma bu yer Türk-
men Ağası ve Sancak Beyi olan 
Mustafa Ağa Bin Yusuf tarafın-
dan Mevlevihane tekkesine gelir 
sağlaması amacıyla 1638 yılında 
yaptırılmış. Yani anlayacağınız 
bu samimi mekânın yaptırılması 
da samimi bir niyetten geçiyor 

ve günümüze kadar iki büyük 
yangına rağmen yaşamını sür-
dürüyor.
Gaziantep binbir çeşit bahara-
tıyla tarihi İpekyolu’nun baharat 
taşıyan yorgun kervanlarından 
günümüze birbirine karışmış bir 
aromayı taşıyor adeta... Tahmis 
Kahvesi’nde kokusunu aldığınız 
menengiç kahvesini ahşap yu-
varlak masaya oturur oturmaz 
söylemelisiniz. Ama öncesinde 
keskin kokusu ve ferahlatıcı ta-
dıyla zahter içmek gerek. Lez-
zetlerin de mekân gibi kendine 
has özel bir sunumu var. Ma-
sada ikramlık duran yeşil öğü-
tülmemiş menengiç, kavrulmuş 
kırık leblebi, kendir tohumu karı-
şımı çerez bakır tabak içerisinde 
sunuluyor. İsteseniz de isteme-
seniz de eliniz sürekli bakır ta-

baktaki çereze gidiyor.
Türkiye’nin en eski kahvele-
rinden olan Tahmis Kahvesi, 
Löküslü Kahve ve Tömbekici 
Kahvesi adıyla da anılıyor. Geç-
mişte olduğu gibi bugün de bü-
yük ilgi görüyor Tahmis Kahvesi. 
Dördüncü Murat Bağdat seferi 
sırasında Tahmis Kahvesi’nde 
dinlenmiştir. Gaziantep’e ge-
len devlet erkanı da yine solu-
ğu Tahmis’te alır. Her kuşağa 
hitap ediyor Tahmis Kahvesi. 
Zamanında Hacivat ve Karagöz 
de oynatılan kahvede bugün 
müzisyenler şarkılar söylüyor, 
masaların arasında dolaşarak 
gelenlere müzik ziyafeti yaşa-
tıyor. Siz siz olun eğer Tahmis 
Kahvesi’ne gidecekseniz, burada 
zamanınızı biraz uzun tutmaya 
çalışın hatta zamanı unutun…
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Her biri savaşın yarattığı yıkımdan sağ kurtuldu, 
ülkelerini, sevdiklerini, hatıralarını geride bıraktı. Başka 
bir ülkede yeni bir hayat kurmanın zorluklarına yelken 

açtılar. Kimi dil kimi kültür kimi ekonomik nedenlerle 
zorluklar yaşadı, yaşamaya devam ediyor.

YENİDEN 

Enes Demir - Celal Karasakal
Uğur Karalar - Musab Taş

BU HABERİ 
İZLEMEK İÇİN
hkü l tü r . hku .edu . t r
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GELECEĞİMİZİ   
KURMAK 
ZORUNDAYIZ
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Halep Sokakları/SURİYE
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Suriye’de 2011 yılındaki 
iç savaş, bilinenin ak-
sine ‘Arap Baharı’yla 
başlamadı. Nasıl baş-
ladığını merak ediyor 

musunuz? Telefonları istihbarat 
tarafından dinlenen iki kadın 
doktor; “Hüsnü Mübarek düş-
müş, darısı bizim başımıza...” 
şeklinde niyetlerini dile getiri-
yorlar. Tutuklanıyorlar ve ceza 
olarak saçları sıfıra vurduruluyor. 
Bunun üzerine, bu kadınlardan 
birinin akrabası olan 12-13 çocuk, 
duvarlara “Halk, düzenin yıkıl-
masını istiyor” sloganını yazıyor. 
Okulun müdürü bu çocukları is-
tihbarata şikâyet ediyor. Ço-
cukları içeri alıyorlar ve çok ağır 
işkencelere maruz bırakılıyorlar.
Bunun üzerine Dera bölgesin-
deki aşiretlerin reisleri, Dera’nın 
istihbarat sorumlusuna gidiyor 
ve çocukların bırakılmasını isti-
yorlar. Ancak hakaretle karşılaşı-
yorlar. Bunun üzerine bir sonraki 
gün bin kişi sokağa çıkıyor. Ço-
cukların bırakılmamasını ve aşi-
ret reislerine yapılan bu hakareti 
protesto ediyorlar.
Dera Bölgesi Suriye’de yapı iti-
bariyle özel bir yerleşim birimi. 
Dera’da yaşayanların büyük bir 

çoğunluğu Seyyidi, Ehl-i Beyt 
torunları...
Dera şehrinde insanlar öldükçe 
isyan önce bütün şehre yayılı-
yor. İlk başlarda birkaç bin kişi 
gösterilere çıkarken, kısa bir za-
man içerisinde on binlerce Deralı 
sokakları doldurmaya başlıyor. 
Peygamber torunları olan Sey-
yidlere, Baas rejminin geçmiş-
ten beri büyük baskı uyguladığı 
biliniyor. Bunun da etkisiyle De-
ra’daki isyan büyüdükçe diğer 
şehirlerde de etkisini gösteriyor. 
İsyan dalgası zaman içinde Şam, 
Lazkiye, Humus, Banyas, Hama, 
Kamışlı ve Halep’e doğru genişli-
yor. Cuma günleri namaz sonra-
sı Dera halkına destek amacıyla 
sokağa çıkan diğer şehirlerdeki 
halka yönelik olarak yönetim ta-
rafından şiddet kullanılınca, Su-
riye’deki isyan Esad’ın gitmesini 
isteyen bir halk ayaklanmasına 
dönüşüyor.
Ve bugün iç savaşa varan süreç 
bu şekilde başlıyor. Bilindiği üze-
re arka planı çok daha derin olan 
sorunların su yüzüne çıktığı bu 
olaylardan sonra on binlerce si-
vil insan ölüyor, şehirler bomba-
lanıyor, donanma kendi halkına 
deniz kenarlarından bombalar 

yağdırıyor. Geldiğimiz nokta ise 
dünyanın en büyük göç dalgası-
na sebep oluyor.
Bugün yaşanan bu dramın sonu-
cunda, 19 milyon Suriyelinin ka-
deri değişti. 3 milyonun üzerinde 
Suriyeli vatandaş, Türkiye’ye göç 
etmek zorunda kaldı. Dünyanın 
dört bir yanına büyük bir göç 
hareketi başladı. On binlerce Su-
riyeli gitmek istedikleri ülkeye 
varamadan maalesef yollarda 
hayatlarını kaybetti. Türkiye de 
konuya hassasiyet göstererek 
en çok göç alan ülke sıralama-
sında ilk sırayı aldı. Yedi yıl önce 
göç eden insanlardan bebek 
olanlar büyüdü, çocuk oldu. Ço-
cuk olanlar gençliğe ilk adım-
larını attı. Hatta Suriyeli olup, 
Suriye’de doğmayan çocuklar, 
Türkiye topraklarında dünyaya 
geldi.
Suriye’den çocukluklarında 
mülteci olarak gelmiş ve şimdi 
gençlik çağında olan mülteciler 
hayatlarını nasıl sürdürüyor? 
Türkiye’ye alıştılar mı, yeni ha-
yatlarında yaşadıkları zorluklar 
neler? Ya gelecek beklentileri? 
Onlara kulak verdik ve sizler için 
görüşlerini derledik.

Suriyeli genç misafirler Türkiye’de yeni bir 
hayat kurarken, çocuk olarak geldikleri bu 
topraklarda geleceklerini arıyorlar.

Fatma Özcan



Halit Halep’li ve burada ailesiyle 
yaşıyor. Halit’in ailesi Gazian-
tep’e gelmeden önce oldukça iyi 
bir hayata sahipmiş. Babası avu-
kat, annesi ev hanımı, ağabeyleri 
öğretmen ve mühendis olarak 
yaşamlarını sürdürüyormuş. Ko-
lay değil, edinilen onca birikimi 
geride bırakmak. “Suriye’de çok 
güzel bir yaşantımız vardı” diyor 

Halit, özlemle hatırlayarak. “Ha-
lep’i, evimi mahallemi özlüyorum. 
Halep kalesini evimin taşlarını 
özledim” diyor, buruk bir sesle. 
Gaziantep’in yemeklerini seviyor 
Halit, “Lahmacuna alıştım” diyor 
ve ekliyor: “Yabancı bakışlara 
alışamadım… Ama gelenekleri-
miz, yaşam alışkanlıklarımız çok 
yakın”.

Fatma Özcan: Türkiye’ye ilk 
geldiğinizde ne sıkıntılar 
çektiniz?
Halit: Türkiye’ye kaçak olarak 
geldik, mecburen çalışmak zo-
rundaydık. Bir ev ve okumak için 
çalıştım. Suriye’den çıktığımda 
sanki kendimden bir şey çıktı-
ğını hissettim. Bizim ailemiz 17 
kişiydi, çalışmak zorundaydım. 

HALİT HAMEN 

Yabancı Bakışlara      Alışamadım
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2015’te okumaya başladım. Türk-
çe öğrendikten sonra tercüman-
lık yapmaya başladım ve daha 
sonra Suriyelilerin okuduğu okul-
larda bulundum. Çok güzel oldu, 
edebiyat dersleri veriyorum.
Fatma: Kaynaşabildin mi 
insanlarla?
Halit: Kaynaşma konusunda bi-
raz zaman lazımdı. İlk geldiğimiz-
de yabancı kaldık. Türkçeyi öğ-

rendiğimizde her şey daha kolay 
oldu ve uyum sağlamaya başla-
dım. Sınıf arkadaşlarımla pikniğe 
gittik. Ben de Antepli olmuşum. 
Uyum sağlamak zorundayım 
yoksa olmaz.
Fatma: Gelecekten beklentin 
neler?
Halit: Suriye’ye dönmek... Ama 
bilgili ve öğrenmiş biri olmak is-
tiyorum. Asıl amacım, okumak 

ve iyi bir nesil yetiştirmek. Ha-
yallerim büyük. Geleceği bırak-
mıyorum ve günlük yaşıyorum. 
Hayallerim okuduktan sonra 
insanlara bildiklerimi aktarmak, 
eğitim verdiğim çocukları güldür-
mek. Benim hayallerim bunlar. 
Hayallerim tek cümle ile söylen-
mez. Önce kendimi aydınlatmak, 
sonra da insanları aydınlatmak.
Fatma: Türkiye’de olmanın 
hayallerin açısından artıları var 
mı?
Halit: Tabii ki. Hem edebiyat hem 
uluslararası ticaret ve lojistik 
okuyorum. Ben insanlardan farklı 
olmalıyım, benim ülkemde savaş 
var, daha çok çalışmalıyım, şeh-
rimde değilim, her açıdan farklı 
olmam lazım.
Fatma: Suriye’deki eğitim siste-
mi, Türkiye’deki ile aynı mı? Fark-
lılıklar varsa nelerdir?
Halit: Eğitim sistemleri Türkiye 
ve Suriye’de hemen hemen aynı. 
Suriye’de sadece dönem sonun-
da bir sınav oluyordu. Türkiye’de 
devamsızlıktan kalmak benim 
için zor. Çalıştığım için zor oluyor.
Fatma: Türkiye’de arkadaş bul-
mak konusunda zorlandın mı?
Halit: Türkiye’de benim gibi dü-
şünen arkadaş bulamadım. Gazi-
antep Üniversitesi’nde hiç arka-
daşım yok. Arkadaşım var ama 
samimi değil. Üniversite dışında 
samimi arkadaşlar buldum ama. 
Osmanlıcadan bir diploma aldım. 
Osmanlıca, Arapça gibi. Arapça-
dan etkilenmiş.
Fatma: Gelecekte kendini nerede 
görüyorsun?
Halit: Gelecekte kendimi Suri-
ye’de görmek istiyorum. Öğret-
men veya müdür olarak görmek 
istiyorum. Eğitim alanında olmak 
istiyorum. Eğitim düzenine yeni 
şeyler eklemek istiyorum. Tak-
lit etmek değil kendimden bir 
şeyler eklemek istiyorum. Deği-
şiklikleri ben yapmak istiyorum. 
Bana “Savaş ne zaman bitecek” 
dediklerinde “Okumaya başladı-
ğın anda” diyorum. Biz yardımı 
sadece Allah’tan isteriz. Ben bu 
konular üzerinde çok hassasım.

Halit Hamen, dört yıl önce 
Türkiye’ye mülteci olarak geldi. 
23 yaşındaki Halit, Gaziantep 
Üniversitesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyatı üçüncü sınıfta okuyor. 
Öğretmen olarak Suriyelilerin 
öğrenim gördüğü bir ortaokulda 
çalışıyor.  Halit, Suriye’den 
geldiğinde gençliğinin 
başında bir ergendi. Ve 
şimdi bir delikanlı olarak 
Türkiye’de hayatını 
sürdüren on binlerce 
Suriyeli genç 
misafirlerimizden 
biri.
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Yabancı Bakışlara      Alışamadım
Enes Demir
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Ablası hariç tüm aile bireyleri 
birlikteler. Mohamad’in babası 
emekli İngilizce öğretmeni, aynı 
zamanda sanatçı. İş olarak 
resim çizmese de hobi olarak 
yapıyor. Suriye’de Güzel Sa-
natlar Fakültesi Moda Tasarım 
Bölümü’nde okumuş. O dönem-
de bölüm birincisi olarak ödül 
aldığını söylüyor. “Savaş çıkınca 
mecburen Türkiye’ye geldim, hiç 
aklımda yoktu” diyor Mohamad. 
Tasarımcı ve karikatürist olmak 
istiyor.
Fatma: Neleri özlüyorsun?
Muhammed: Eski halimize dön-
mek istiyorum. Halebi eski ar-
kadaşlarımı ve şehit düşen iki 
arkadaşımı. Yeğenlerim ben bu-
raya gelirken küçüklerdi bensiz 
büyüdüler onların küçüklüklerini 
özlüyorum.
Fatma: Burada nelere alıştın?
Muhammed: Pek fazla bir de-
ğişiklik olmadı. Antep Halep’e 
çok benziyor hatta bir parçası, 
bir mahalleye gittiğimde sanki 
Halep’teki sokak isimlerine ben-

zer isimler. Sadece dil sorunu 
çektim. Gelenekler kadına saygı. 
Kadına otobüste yer vermek ve 
saygı göstermek. Bizimle aynı 
adetler.
Fatma: Nelere alışamadın?
Muhammed: Türkçeyi öğrenmeyi 
başaramadım. Sınır olarak yakın 
olsak da başaramadım. Halep’te 
çalışırken gelen Türk müşterilere 
rağmen öğrenemedim.
Fatma: Gelecekten 
beklentilerin ne?
Muhammed: Savaştan sonra 
Türkiye ye gelince hayallerim de-
ğişti. Moda tasarımcısı olmak is-
tiyordum. Türkçe bilmediğim için 
tasarımcı olmazsın dediler. Per-
deci dükkanında çalıştım ve ütü 
yaptım. Daha sonrada reklamcı 
da çalıştım.
Fatma: Türkiye’de olmak sana 
neler kattı?
Muhammed: Çalışmak ve motive 
olmakla ilgili büyük bir tecrübem 
kattı. Bizde bir atasözü var: “Sa-
vaş gelince seni güçlendirir.”
Fatma: Gelecekte kendini 

nerede görüyorsun?
Muhammed: Suriye’de… Savaş 
bitse de Türkiye’ye gidip gele-
ceğim. Türkiye’ye benim ikinci 
memleketim.
Fatma: Türk insanını nasıl 
buluyorsun?
Muhammed: Temiz ve iyi niyetli 
insanlar gelmeden önce başka 
bir şey düşünüyorduk. Duydu-
ğumuz gibi değil insanlar batıya 
dönük olduklarını düşünüyorduk. 
Arap ülkelerindeki insanlardan 
daha iyiler. Gelmeden önce bunu 
bilmiyordum fazla bilgim yoktu.
Fatma: Türkiye ile Suriye’yi 
karşılaştırdığında neler aynı?
Muhammed: İkisi de Müslüman 
ülke. Fazla ayrımcılık yok. Gele-
nek ve yemekler hemen hemen 
aynı. Biz Suriye de iken geç sa-
atlerde kalkıyordum, işleri hep 
akşam saatlerinde yapıyorduk. 
Burada daha erken yatıyorum 
ve gün erken başlıyor. Benim için 
burada olmak olumlu bir şey. Arı-
lar gibi çalışıyoruz.

Mohamad

Savaş
Gelince Seni 
Güçlendirir

Enes Demir

Mohamad 25 yaşında. Türkiye’ye geleli dört yıl olmuş. Mohamad 
buraya ilk geldiğinde bir perdecide çalışmış. İş bulunca da hemen 
ailesini getirmiş. Şu anda bir reklam ajansında çalışıyor.
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Meryem Hüseyin  

Ölüm Görmeyelim 
Artık Hayat 
Güzel Olsun

Adı Meryem. Altı yıl önce savaş 
yüzünden gelmişler Antep’e. 
Liseyi burada okumuş. Şam’da 
ise ortaokulu bitirmiş. “Antep’te 
ilk geldiğimizde bir iki yıl hiçbir şey 
yapmadım. Hep evde oturdum, 
geri dönmeyi bekledik. Ama uzun 
sürünce mecburen çıktık. Dışarı 
millet ile konuşmaya başladık, 
dil öğrenmeye başladık.” diyor 
Meryem. İlk zamanlarda çok zor 
şeyler yaşadığını dile getiriyor. İlk 
olarak dil, ondan sonra resmi işler 
bakımından zorluklar yaşamış. 
“Çünkü biz kaçak girdik, yani 
resmi girmedik. Resmi girsek çok 
beleyecektik. İşler vardı, bunun 
için mecburen kaçak girdik” 
diye de ekliyor. Anne ve babası 
Türkiye’deymiş şu an. Babası 
Suriye’deyken askermiş, aynı 
zamanda emlakçılık yapıyormuş. 
Meryem’in abileri bir de ablası 
var. Ablası Ankara’da yaşıyormuş, 
savaştan çok önce evlendiği için 
gelmiş. İki abisi ise daha önceden 
Almanya’da yaşayan başka bir 

abisinin yanına gitmişler. Türkiye 
üzerinden gitmişler. Burada 
evlenmiş ve okumuş Meryem. 
Şimdi üniversite de ilahiyat 
fakültesi öğrenimine üçüncü 
sınıfta devam ediyor… Bir Türk 
vatandaşı ile evli Meryem. “İlk 
yıllar zordu, üç yıldan sonra alıştık 
ama alışmama rağmen hala 
zorluk çıkıyor” diyor. Gelecekten 
beklentisini soruyoruz Meryem’e: 
“Savaşsız bir yerde yaşamak, 
Suriye’deki savaş bitsin” diye 
cümlesini tamamlıyor. 
Fatma: Türkçeyi nasıl öğrendin 
Meryem?
Meryem: Türkiye’de okudum lise 
bittikten sonra üniversiteye git-
tim. Bir yıl okudum ondan sonra 
öğrendim. Öğretmenlerle öğren-
cilerle falan konuşurken yavaş 
yavaş öğrendim Türkçeyi. Sonra 
bir ilkokulda öğretmenlik yapa-
maya başladım. Türkçe’yi iyi ko-
nuşmaya başladım. Kardeşlerim 
Türk okullarına gidiyorlar. Oradan 
öğrendiler, ama sıkıntımız anne 

babamız. Yani büyükler nasıl öğ-
renecekler bilmiyoruz. Onlarda 
yani mecburen dışarı çıkıyorlar, 
alışveriş yapıyorlar. Onlarda çok 
zorluk yaşıyorlar dil konuda.
Fatma: Suriye’de ki hayatın 
nasıldı?
Meryem: Çok güzeldi hatırladığım 
kadarıyla. Çok güzeldi. Çocuktum 
buraya geldiğimde. Bunun için 
çok şeyler hatırlamıyorum aslın-
da ama biz alıştık. Çocuk geldik 
buraya hemen alıştık.
Fatma: Suriye’de geride kalan, 
bıraktığın neleri özlüyorsun?
Meryem: Her şeyi ev, arkadaşları-
mı, okulumu her şeyi özlüyorum. 
Yani baze hatırlıyorum. Nasıl 
yaşıyorduk falan… Arkadaşlarım 
aklıma geliyor. Her şeyi özlü-
yorum. İlk gelince hastalandım, 
psikoloji olarak hastalandım. Çok 
zor geldi bana aslında. Bana bu-
raya abimin çocuklarını bırakmak 
için geldik dedi ailem. Yoksa ben 
asla gelmezdim… Ailem savaş-
tan önce yaz tatillerinde falan 

Bir Türk vatandaşı ile evli Meryem. “İlk 
yıllar zordu, üç yıldan sonra alıştık ama 
alışmama rağmen hala zorluk çıkıyor” 
diyor. Gelecekten beklentisini soruyoruz 
Meryem’e: “Savaşsız bir yerde yaşamak, 
Suriye’deki savaş bitsin” diye cümlesini 
tamamlıyor.
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gezmeye çıkıyorlardı, yurt dışına 
ben çıkamıyordum. Yazın hep 
Suriye’de oturuyordum.
Fatma: Peki gelirken nasıl bir 
yolculuk yaptınız korktun mu 
kaçarken?
Meryem: Şam’dan çıktık çok zor-
du. Bir sürü şehir geçtik. Oradan 
hep bomba sesleri vardı, askerler 
vardı yollarda falan… Çok zor gel-
dik, bomba atıyorlar geçtiğimiz 
yerlerde. Akşam girdik Türkiye’ye 
sınırdan çok korktuk. Sizi askerler 
durdurup arıyorlar. Ailem vardı 
annem babam kardeşlerim vardı, 
babam yaşlıydı.
Fatma: Türkiye de nelere 
alıştın?
Meryem: Hemen hemen her şeye 
alıştım burada.
Fatma: Hayallerin neler?
Meryem: Hayallerim çocukları-
mız kardeşlerimiz Suriye’ye geri 
dönsünler. Oradaki yerleri tekrar 
inşa etsinler. Her yer güzel olsun, 
ölüm görmeyelim hayat güzel 
olsun. Ölüm görmeyelim… Savaş 
yüzünden yani bu acılar bitsin 
artık. Benim dayımlar hala orada 
yaşıyorlar. Suriye Araka tarafın-
da yaşıyorlar. Orada yaşamak 
çok zor. Orada savaş çok zor. Hep 
meraklıyız. Annem hep ağlıyor 
evet burada yaşıyoruz. Savaş 
yok ama aklımız hala orada. On-
lar nasıl bir durumda yaşıyorlar, 
amcam halam falan herkes hala 
orada. Ailemizde birçok kişi ora-
da kaldı.

Fatma: Meryem Türk biriyle 
evlendin bize biraz bundan 
bahseder misin? Nasıl tanıştınız 
nasıl evlendiniz? Türk biriyle 
evlenmek aklından geçer miydi?
Meryem: Asla. Ben Suriye’de ya-
şadığım için Suriyeli biriyle ev-
lenmeyi düşünürdüm. Bir sürü 
kişi istedi Suriyeli, Türk falan. 
Türk Okulunda öğretmen olarak 
çalışmaya başladığımda, ben 
öğleden sonra gidiyordum eşim 
sabah. Onunla Türk okulunda 
konuştuk, tanıştık, geldi evimize 
babamla konuştu. Babam ilk yıl-
larda yok diyordu. Hayır vermem 
evlendirmem diyordu. Çünkü çok 
zor yani, ondan sonra yavaş ya-
vaş geldi konuştuk kabul etmeye 
başladık. Çok şükür onunla ya-
şamaktan memnunum. Ailesi de 
iyi insanlar. Onlar mesela ailesi 
her şey demiş. Bütün Türk kızları 
bıraktınız Suriyeli bir kızla evlen-
meye karar verdin. Bende bili-
yordum böyle bir şey olduğunu. 
Onlara ben de korktum dedim. 
Çünkü nasıl Türklerle evlene-
ceksin, onlar kadın evleniyorlar, 
sonrasında kadına verdikleri al-
tın falan her şeyi alıp satıyorlar. 
Yani kandırıyorlar… Sonraki gün 
boşanıyorlar… Böyle şeyler çok 
duydum. Yani çok korktum. Suri-
ye de boşanma vardı ama kadın 
hak ettiği şeyleri alıyor. Ama bu-
rada evleniyor boşanıyor hiçbir 
şey almadan yani mağdur oluyor 
kadın.

Fatma: Peki Meryem Türkiye 
ile Suriye’yi karşılaştırır mısın? 
Geleneklerde neler ayrı neler 
aynı?
Meryem: Orada çocuktuk. Fazla 
şey hatırlamıyorum ama hatır-
ladığım kadarıyla bir sürü şey 
aynı.  Birde bazı yemekler farklı 
mesela. Ben duyduğuma göre 
Halep ile Gaziantep arasında çok 
benzerlikler var yani yemek gele-
nek falan çok benziyor. Ama biz 
Şam’dan geldiğimiz için farklılık-
lar Hale’ göre daha çok.
Fatma: Peki Türk biriyle 
evlendin. İleride Suriye’de savaş 
bittiğinde oraya mı gitmek 
istersin yoksa burada mı 
yaşarsın?
Meryem: Düşünmedim bunu ama 
galiba burada okuyorum burada 
kalırım. Her şeyim burada artık. 
Ama çocukluk hatırası falan on-
lar için gideceğim gezeceğim. 
Orada hep gideceğim Suriye’ye 
insan sonunda yaşadığı yeri 
unutmaz ama burada hayatıma 
devam edeceğim.
Fatma: Peki sen Türk kimliği 
aldın mı?
Meryem: Şimdi eşim babamla 
anlaşırken babam ilk iş resmi 
nikah yapacağız benim için daha 
güvenli falan dedi. İlk iş resmi 
nikah yaptık ama vatandaşlık 
daha alamadım. Üç yıl sonra 
alabiliyorum. Çocuğumun kimliği 
var, eşimin var ama benim yok. 
Sadece aile cüzdanı var.
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Abdullah
Ne Kadar Rahat
Olsak da İnsanın
Kendi Evi Gibi
Olmuyor

Babası Suriye’de iken memur-
muş. Ağabeyinin bir cep telefo-
nu dükkânı bulunuyormuş. Diğer 
kardeşleri gibi o da öğrenciymiş 
ve Biyoloji Mühendisliği ikinci 
sınıf öğrencisiymiş. Türkiye’ye 
gelince okulunu mecburen bı-
raktığını söylüyor. “En çok evimi 
özlüyorum. Bir de arkadaşları-
mı, çevremi çok özlüyorum. Ne 
kadar rahat olsak da ev gibi 
olmuyor” diyor Abdullah. Tüm 
ailesi buradaymış. Anne, baba, 
kardeşleri yanı sıra amcaları da…
Fatma: Orada nasıl bir 
yaşantın vardı?
Abdullah: Normal bir öğrenci gibi 
bir yaşantım vardı. Sadece oku-

la üniversite odaklanmıştı. Şim-
di hem çalışıp okuyor hem de 
okuyorum zor oluyor. Herkesin 
kendi memleketi daha iyi oluyor, 
sosyal faaliyetlere katılıyordum. 
Normalde futbolda oynuyordum 
bir takımda.
Fatma: Türkiye’de nelere 
alıştın?
Abdullah: Çay içmeye alıştım. 
Normalde çay içmeyi sevmem 
ama burada alıştım. Verimli ça-
lışmaya alıştım. Türk kardeşleri-
miz verimli çalışmaya alışmışlar. 
Bence biz bir alt seviyedeyiz bu-
rada. Verimli çalışıyorlar. Türkiye 
daha çalışkan ve çalışma koşulla-
rı daha zor işçiler yönünden. Ama 
alışmışlar. Biz de alıştık.
Fatma: En büyük hayalin nedir?
Abdullah: Kendi çabamla bölü-
mü bitirmek ve iyi bir işe sahip 
olmak. Herkes adım adım başlar 
ama hayallerin büyük… Ama ya-
vaş yavaş inşallah gerçekleşir. 
Hayallerimden birisi mesela bir 
firmaya da şirkette yönetim de 
yer almak. Ülkemin düzelmesi 
tabi oda hayallerimin birisi…
Fatma: Türkiye’nin sana artıları 
ve eksikleri nelerdir?
Abdullah: Tabii ki eksileri yok 
fakat katkıları var. Yeni hayata 
alışmak zor olsa da alıştım. Ge-
lenekler görenekler yeni halkla 
tanışmak. Nasıl alışveriş yapa-
caksın, muhabbet sohbet ar-

kadaşlık, dostluk. Burada biraz 
insanlar fazla samimi olmuyor. 
Önyargılı yaklaşıyorlar. Suriyeli 
olduğum için her yerde herkes 
değil de var yani hem yardım-
sever insanlarla karşılaştım hem 
de önyargılı insanlarla.  Ama çok 
hayırlı ve yardımsever insanlarda 
var.
Fatma: Gelecekte kendini 
nerede görüyorsun?
Abdullah: Gelecekte öncelikle 
üniversite bitirdikten sonra yük-
sek lisans yapmayı düşünüyo-
rum. Onu bitirdikten sonra inşal-
lah uygun bir iş bulursam bana 
göre bir kızla evlenme zamanı 
gelmiş olur, evlenirim.
Fatma: Hayatındaki değişiklikler 
nelerdir?
Abdullah: Önceden çok rahat-
tım. Sorumluluk sahibi değildim 
çalışma derdim yoktu. Günlük 
yaşamla ilgili bir sıkıntım yoktu. 
Şu anda hayatımı sürdürmek için 
çalışmam lazım. Çünkü farklı bir 
yerdesin. O ülkende değilsin ama 
yine de çok şükür devam edebi-
liyoruz.
Fatma: Türkiye ile Suriye 
arasında ne değişiklikler var?
Abdullah: Türkiye’yi çok seviyo-
rum. Savaş çıkmadan önce Tür-
kiye’yi takip ediyordum fakat in-
sanın ülkesi gibi olmuyor. İnsan 
nereye gitse de ne kadar kalsa 
da kendi ülkesini özlüyor.

25 yaşında 
Abdullah, beş yıl 
önce Türkiye’ye 
ailesiyle birlikte 
gelmiş. Şu 
anda Gaziantep 
Üniversitesi 
İşletme 
bölümünde 
öğrenci. 
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Mustafa Naim Süleyman 25 ya-
şında. Beş sene önce Türkiye’ye 
gelmiş olan Mustafa, Gaziantep 
Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si’nde Makina Mühendisliği Bölü-
mü’nde okuyor. Halep’ten gelmiş 
ve ailesiyle yaşıyor. Akrabalarının 
büyük bir kısmı geride kalmış, 
gelememiş. Babası öğretmene, 
annesi ziraat mühendisiymiş 
Mustafa’nın. “Halep’te rahat bir 
hayatımız vardı” diyor. Gelecek-
ten beklentilerin ve hayallerin 
nedir diye soruyoruz Mustafa’ya. 
“Önce diplomamı alıp iş bulmak 
istiyorum. Sonrasında evlilik is-
tiyorum” diyor. Her Suriyeli gibi 
“vatanımızı, evimizi, şehrimizi 
özlüyoruz” diyor Mustafa. Antep 
yemeklerini ise sevmiş, acı da 
olsa alıştığını söylüyor.
Fatma: Genel olarak Türk insanı-
nı nasıl buluyorsun?
Mustafa: Bana göre Türk insan-
ları çok iyi. İlk geldiğim sıralarda, 
onlarla bir iletişim yoktu. Türkçe-

yi öğrendiğim zaman iletişimim 
daha da kolay oldu. Bazı arka-
daşlarım onlarla çok samimi, ben 
onlardan çok memnunum.
Fatma: Türkiye’ye geldikten 
sonra nelere alıştın?
Mustafa: Özellikle çaya çok alış-
tım. Sizler çayı çok seviyorsunuz, 
biz o kadar içmiyoruz. Biz Suri-
ye’de çok çalışmıyorduk halk ola-
rak, ancak buradaki herkes çok 
çalışıyor. Çalışmaya da alıştık.
Fatma: Peki Türkiye’de nelere 
alışamadın?
Mustafa: Sizler erken kalkıyorsu-
nuz, buna alışmak bizim için zor 
oldu.
Fatma: Türkiye’ye gelirken ne 
gibi zorluklarla karşılaştınız?
Mustafa: İlk geldiğimizde maddi 
olarak çok sıkıntı yaşadık, çok şü-
kür şimdi atlattık o günleri geri-
de bıraktık. İlk geldiğimiz zaman 
Türkçe kurslarına Türkçe öğren-
dikten sonra, iş imkânı bulmaya 
çalıştık.

Fatma: Türk gelenek, 
görenek ve adetleri. 
Suriye gelenek, 
görenekler ve 
adetleri aynı ya da 
ayrı mı?
Mustafa: Bazı adetleri 
Suriye ile aynı. Bazı 
adetleri de farklı. Me-
sela çay örneği, Türk-
ler çayı çok seviyorlar. 
Biz çayı çok az içeriz.

Mustafa N. Süleyman 
Vatanımızı, Evimizi, 
Şehrimizi Özlüyoruz

Al Madina Souq, Halep çarşısının 
savaş öncesi görüntüsü
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INOVASYON MU DEDİNİZ? 
O ZAMAN 
ÇOCUKTAN AL 
HABERİ
Her şey öylesine hızlı gelişiyor ki… Bu gelişmeye 
bir yandan birey ve toplum ayak uydurmaya 
çalışırken öte yandan farklı alanlarda yeni 
“kavram”lar hayatımıza giriyor. Ve bu kavramlar, 
bir süre sonra bu alanlarda “dönüştürücü”, 
“tanımlayıcı” ve “aktif” bir rol üstleniyor. 
Sonra bir başka kelime ve kavram giriyor 
hayatımıza... “Tanımlayan kazanır” düsturunca, 
“tanımlanmış” halde hayatımıza giren ve her 
biri “arka plan”da bir kültürün, hayat tarzının 
ve kavrayışın temsilciliğini yapan bu kavramlar, 
ekonomiden sosyolojiye, siyasetten felsefeye 
her alanda varlıklarını hissettiriyor. Peki bazen 
“tanımlamak”tan acze düştüğümüz ve anlatmak 
için birçok cümle kurduğumuz bu kavramları 
çocuklar nasıl tanımlardı? Onların dünyasında, 
inovasyon, yenilikçilik, girişimcilik gibi kavramlar 
ne ifade ediyor? 

Enes Demir - Ömer Kalyancıoğlu
Deniz Onay - Bekir Harputluoğlu
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Ekonominin, sosyal 
yaşamın gündemine 
girmiş yeni kavram-
lardan biridir, inovas-
yon. Türkçe’de yenilik, 

yenileme gibi sözcüklerle kar-
şılanmaya çalışılsa da anlamı 
tek bir sözcükle ifade edileme-
yecek kadar geniş. Bir buluş 
konusu da değil tam olarak. 
Ancak hayatın içindeki konu-
lara çözüm bulmada farklı yol 
ve yöntem geliştirmenin de bir 
adresi…
Yetişkinlerin dünyasında ino-
vasyonun yeri ve önemi bili-
niyor. Özellikle ekonomi dün-
yası bu kavramı çok sevdi. 

Hayalin sınırlarını zorluyorsu-
nuz, üretim süreçlerinde bir-
çok faktörü birlikte düşünerek, 
sürdürülebilir çözümler gelişti-
riyorsunuz. Şu anda gıpta ile 
baktığımız projelerin her biri 
kreatiflikle birleşerek inovatif 
düşünce ışığında ortaya çık-
mış. 
Ve yenilikler çağında fikirler 
sürekli değişime uğramaya 
devam ediyor. Gelecek nesil-
ler, belki de şu an hayal bile 
edemediğimiz düşüncelerin 
gelişeceği zihinlere sahip ol-
mak üzere yetişiyor. Bu genç 
zihinlerde yeşerecek fikirlerin 
temelinde birçok değer yatı-

yor. Tohum niteliğindeki bu 
zihinler pek tabi günümüzdeki 
havalı kavramlara pek hâkim 
değil. Ama muhakkak bir fi-
kirleri var. Yarının yetişkinleri 
olacak çocuklar, geleceğimiz 
olan küçükler inovasyon, yara-
tıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik 
gibi kavramlar konusunda ne 
düşünüyorlar? Anlamları hak-
kında bir fikirleri var mı?
Bunların cevabını biz de me-
rak ettik. Ve yarının yetişkin-
leri olacak çocuklarımıza bu 
soruları sorduk…  Ve aldığımız 
cevaplar karşısında zaman za-
man şaşkınlık yaşadık. Bunları 
sizler için derledik.

Emel Turgut

 Ece Özkoçak:  
 “Yenilikçilik Yeni Bir Şey 

Bulmaktır”

Ece sence inovasyon ne demek? 
Düşünüp bir şeyi yaratmak. 
Nasıl yani? 
Immm düşündüğümüz şeyi yenile-
mek, yaratmak. 
Girişimcilik ne demek Ece? 
Immm bir yeni ortama girip bir şey 
yapmak. Alımızdan geçen bir şeyi 
daha çok ımmm yani geliştirmek. 
Peki Ece yenilikçilik ne demektir? 
Yeni bir şey bulmak. 
Nasıl yani? 
Yeni bir şey bulunca onları yapmak 
düşünmek. 
Sen hiç yeni bir şey buldun mu? 
Çok sayılmaz.

Mustafa:
“Yaratıcılık Bir Çözüm 

Bulmaktır”

Mustafa sence yaratıcılık ne 
demektir? 
Bir proje veya çözüm bulmak için 
girişimler, kendimize ait gelişim-
ler. Beynimizi farklı şekillerde 
kullanarak ürettiğimiz fikirlere 
denir. 
Sence en yaratıcı kişi kimdir 
senin çevrende? 
Bence dünyadaki en yaratıcı kişi 
Atatürk’tür. Çünkü bir ülkeyi kur-
taracak kadar yaratıcılık olması 
bütün yaratıcılıkları bence geçer. 
O savaşlarda yaptığı yeni çözüm-
ler bence çok büyük bir yaratıcı-
lıktır.

Gökhan:
“Inovasyon Televizyona 

Aktarılan Şeyin 3D’si”

Gökhan sence yaratıcılık ne 
demek? 
Immmm aklımızdan geçen fikirlerin 
doğaçlama yapılacak şekilde gelen 
şeyler. 
Gökhan, sana göre inovasyon ne 
demek? 
Immmm inovasyon televizyona ak-
tarılan şeyin 3D’si. 
Nasıl yani? 
Animasyon gibi yani. 
O zaman inovasyonu kimler 
kullanır? 
Immm yapımcılar, yönetmenler, bu 
kişiler.
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    Selim Dağüstü:  
 “Inovasyon Zor Bir İşi Risk 

Alarak Yapmaktır”

 Hayrunisa:  
“Birçok Şeyi Yeniliyoruz”

Gülçin Naz Boğur:
“Girişimcilik Bir Ortama Çok 

Çabuk Atlamaktır”

Su Eda: 
“Girişimcilik Girişken Olmaktır”

Ramazan Efe:
“Yaratıcılık Hayal Gücündeki 

Şeyi Tasarlamaktır”

Selim inovasyon ne demektir?
İnovasyon, bir şeyi yapmak. Zor 
bir işi risk alarak yapmaktır ben-
ce. 
Selim sen hiç risk aldın mı? 
Bazen alıyorum. 
Nasıl yani nerde risk alıyorsun? 
Ödevimi sonraya bırakıyorum, 
son saniye yapıyorum. 

Hayrunisa sence inovasyon 
nedir? 
Immm bir alet gibi bir şeyler ola-
bilir belki değişik fotoğrafla ilgili 
bir şeyler olabilir. Olabilir neden 
olmasın. 
Peki girişimcilik ne demek? 
Girişimcilik bir şeye giriş yapmak, 
yani o işe atılmak gibi. 
Yenilikçilik ne demektir? 
Yenilikçilik bir şeyi yenilemek gibi, 
yeni bir şeylere atılmak gibi. Sen 
hiçbir şeyi yeniledin mi? 
Yani birçok şeyi yeniliyoruz yani.

Gülçin Naz sence inovasyon 
nedir? 
Bence inovasyon bir şeyi tasarla-
maktır. 
Nasıl yani? Sen hiçbir şey 
tasarladın mı? 
Birkaç tane elbise tasarlamıştım. 
Gülçin Naz sence girişimcilik ne 
demek? 
Bir ortama çok çabuk atlamak. 
Sen hiçbir ortama çok çabuk 
atladın mı? Evet. 
Hangi ortamda? 
Sınıfa ilk geldiğimde sadece Zey-
nep’i tanıyordum arkadaş olarak, 
ama başka kızları böyle arkadaş 
olmak için onlarla çok çabuk arka-
daş oldum.

Girişimcilik ne demektir Su Eda? 
Girişimcilik bir işe eeeee yapmak 
için girişken olmak, yeni şeylere 
açık olmak olabilir. 
Sen girişimci bir insan mısın? 
Yani. 
Yaratıcılık ne demektir? 
Yaratıcılık, bir şeyi yaratmak için 
içinde var olan bir şey aslında. Na-
sıl anlatayım bir şeyi yaratmak için 
onu içinde, onu yaratabilmesi için 
bir şey olması lazım ve bir kişinin 
içerisinde yaratıcılık olmazsa yeni-
likçilik olmaz. 
Peki o zaman yenilikçilik ne de-
mektir? 
Yenilikçilik, yeni şeyleri, yeni şeyler 
yapmaya açık olan bir kişi olabilir. 
Çevrende hiç yeni şeyler yapan 
biri var mı? 
Var aslında. 
Kim? 
Ablam kitap yazıyor onu diyebili-
rim, öyle görebilirim.

Efe sence inovasyon ne 
demektir? 
Eee yeni bir şeyler tasarlamak, 
yeni bir şeyler yapmak. 
Nasıl yani? 
Immm ne bileyim, bir tablet filan 
yapmak. 
Tablet yapmak! Sen hiç yeni bir 
şey tasarladın mı? 
Hayır. 
Efe sence yaratıcılık ne demektir? 
Eee bir şeyler yapmak, hayal gü-
cündeki şeyi tasarlamaya çalış-
mak.

Mehmet:
“Yaratıcılık Yeni Fikirler 

Ortaya Atmaktır”

Sence yaratıcılık ne demektir? 
Yaratıcılık, farklı fikirler kullan-
mak, yeni fikirler ortaya atmak. 
Yaratıcı deyice aklına kim geli-
yor? 
Allah. 
Sence girişimcilik ne demektir? 
Girişimcilik, mesela fikrini hiç çe-
kinmeden ortaya sunmak.  
Sen hiç girişimci birini tanıdın 
mı? 
Girişimci…Hayır. 
Yenilikçilik ne demektir sence? 
Yenilikçilik, yeni şeyler yapmak, 
öncekilere benzer olmayan şey-
ler ortaya sunmak.
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Melike:
“Yaratıcılık Hayal Gücünü 
Kullanarak Yeni Bir Şeyler 

Tasarlamaktır”

Yunus Emre:
“Kafamda Bir Robot 

Tasarlamıştım”

Burak Ege:
“Yenilikçilik İcat Bulmaya 

Çalışmaktır”

Cansu Şahan:
“Edison Mesela Yaratıcıdır 

Lambayı Bulmuştur”

Ata:
“Yenilikçi Yeni Bilgi Dağıtır”

Melike sence yenilikçilik ne 
demektir? 
Yenilikçilik, yani bir şeyi ya da ola-
ya yenilikler getirmek. 
Peki girişimcilik ne demektir? 
Girişimcilik, yani mesela bir işte ya 
da bir olayda…
Peki Melike yaratıcılık ne 
demektir? 
Yaratıcılık, genellikle hayal gücünü 
kullanarak yeni bir şeyler tasarla-
mak.

Yunus Emre sence inovasyon ne 
demektir? 
Kamerada bir şeyi kayıt yapmak. 
Nasıl yani? 
Bir kişiyi çekerken kameraya, çek-
me adına inovasyon denilebilir. 
Peki o zaman inovasyonu hangi 
meslek grubu kullanır? 
Fotoğrafçılık, bir de Tv’de çalışan-
lar. 
Peki Yunus Emre sence yenilikçilik 
ne demektir? 
Hayal gücünde yeni bir tasarım 
yaratmak. 
Sen hiç yeni bir şey yaptın mı, 
tasarladın mı? 
Kafamda konuşabilen bir tane ro-
bot tasarlamıştım.

Burak, sence inovasyon ne 
demektir? 
Bilmem. 
Hiç inovasyonun ne olduğunu 
duymadın mı? 
Yaaa kelimeyi duydum ama anla-
mını hiç duymadım. 
Peki sence inovasyonu kimler 
kullanıyordur? 
Yönetmenler. 
Yenilikçilik ne demektir? 
Yenilik böyle sürekli icat bulmaya 
çalışan, yeni bir şeyler bulmaya ça-
lışan insanlara yenilikçi denir.

Cansu, sence yaratıcılık ne 
demektir? 
Bence yaratıcılık bir kişinin böyle 
bir şey yaratmasıdır. Örneğin; Edi-
son lambayı bulmuştur, yaratıcılık 
bence O’dur. 
Peki girişimcilik ne demek o 
zaman? 
Girişimcilik, mesela sen bir şeyi 
bilmesen bile mesela Karagöz ve 
Hacivat’a gitsek mesela ikisinin de 
işi yoktur ama Hacivat mesela bir 
şeyi konuşurken farklı kelimeler 
kullanırlar, o onun girişimcilik halini 
gösterir. 
Sen girişimci birimisin? 
Yani bence biraz. 
Mesela neler yapıyorsun girişimci 
olarak? 
Mesela yani hocaların karşısında 
yani iyi oluyorum, çalışkan olmakla.

Ata sence yenilikçilik ne demek 
olabilir? 
İnsanlara yeni bilgileri dağıtan 
kişi. 
Sence sizin okuldaki en yenilikçi 
kişi kim? 
Öğretmen, müdür. 
Sence Gaziantep yaratıcı bir şe-
hir mi? 
Az çok evet.  
Sence neyimiz yaratıcı? 
Şapkalı pervane, pervaneli şap-
ka. 
Gaziantep’e özü bir şey mi perva-
neli şapka? 
Bilmiyorum, emin değilim.

Işıl:  
“Girişimci Yeni İşlere Hevesi 

Olandır”

Işıl, sence yenilikçilik ne 
demektir? 
Yeniliğe açık olan kişi. 
Nasıl yani? 
Yeni işler yapan. 
Sen yenilikçi biri misin? 
Evet. 
Işıl, girişimcilik ne demektir? 
Yeni işlere hevesli olan, 
girişen kişi olabilir. 
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Onur:
“Girişimcilik Bir İşi 

Başlatmaktır”

Ali İhsan:
“Yenilikçi Yeni Bir Şey Üretir”

Nisa:
“Girişimcilik Bir Şeye 

Girişmektir”

Elif:
“Yenilikçilik Her Zaman 

Yeni Bir Şey Düşünmektir”

Ahmet Eren:
“Girişimci Bir İşi Yaparken 

Parıldayan Kişidir”

Onur, sence yenilikçilik ne 
demektir? 
Yenilikçilik, olan bir şeye daha fark-
lı şeyler ekleyerek onu geliştirmek. 
Peki girişimcilik ne demektir? 
Mesela bir işi başlatıp başka bir 
kişilere iş ayarlayıp farlı farklı işler 
yapmak. 
Sen girişimci bir insan mısın? 
Çok değil. 
Senin hayatında girişimci olan 
birisi var mı? 
Var. 
Kim? 
Babam.

Sence Ali İhsan yenilikçilik ne de-
mektir? 
Yeni bir şey üretmek yani eski 
olan bir şeyi daha değişik, daha 
iyi bir şey olarak yapmak. 
Peki sen hiç yenilik uygulanmış 
bir şey gördün mü? 
Gördüm. 
Mesela? 
Mesela, telefon içindeki yeni iş-
letimler, bilgisayarın içindeki yeni 
işletim sistemleri.

Nisa, sence yeniliçilik ne demek? 
Yenilikçilik mesela ımmmm… me-
sela bir şeyi yenilemek. Mesela bir 
harddisk’i o mesela az bilgi alıyor-
sa daha çok yamak veya ımmm bir 
önce mesela bundan yıllar yıllar 
önce telefon yoktu. Mesela ye-
niden telefon icat oluyor. Ondan 
sonra haberleşme gelişiyor, bilgi-
sayar, bilişim şey hepsi gelişiyor. 
Ama önce dumanlaşmayla şey 
ismini unuttum ama neydi hatır-
lamıyorum sonra davullarla, ses-
lerle, bağırarak haberleşiliyormuş 
bu kadar. 
Peki sence girişimcilik ne demek? 
Girişimcilik, mesela bir şeye giriş-
mek, bir iş ona girmek istemek gi-
rişmek yani. Mesela doktor olmak 
istemek, o işi çok istemek, onun 
gibi. 
Sen girişimci birisi misin? 
Evet.

Elif, sence yenilikçilik ne 
demektir? 
Immm her zaman daha yeni dü-
şünmek, daha iyisini olmak iste-
mek. Yani şey, bir şey bulduk ya 
daha iyisi olmasını istemek. 
Sen yenilikçi bir insan mısın? 
Hayır. 
Elif, sence yaratıcılık ne 
demektir? 
Yaratıcılık, bir şey getirme, yani 
mesela icat etme. 
Nasıl yani? 
Yani mesela bir şey icat etme.

Ahmet Eren sana birkaç soru so-
racağım, sence yaratıcılık nedir? 
Bir şey oluşturma ve aklına gelen 
şeyleri yapabilme.  
Sence girişimcilik nedir? 
Bir işi yaparken parıldayan kişi 
olabilir. 
Sence sen girişici misin? 
Azıcık. 
Sen hiç girişimci birini tanıdın 
mı? 
Babam.

   Kerem Anaç:  
  “Inovasyon Yaptım, Çift 

Taraflı Kalem Ürettim”

Kerem sence inovasyon ne 
demek? 
Immm yenilikçilik, yeni bir alet 
üretmek filan. 
Sen yeni bir alet ürettin mi? 
Çok az. 
Yani ürettin, ne ürettin? 
Çift taraflı kalem. 
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İNSAN İYİ 
OLUNCA 
HER YERDE
BARINIYOR
Bölge insanlarının 
kaynaştığı, bir geçiş 
noktasıdır Gaziantep. 
Yüzyıllar boyunca, alışverişin 
bir durak noktası, sanatın ve 
kültürün paylaşım merkezi, 
bir şehir hikayesidir. Tıpkı 
Halepli bir antikacı ailenin 
hayat seyri gibi.

Böylesi bir keşif mi olur” 
dedim kendi kendime. 
Gümrük Han’a defalar-
ca yolum düşmüştü, 
ancak bir antika dük-

kanının varlığına hiç tanık olma-
mıştım. Tesadüfen girdiğim bu 
dükkânda rengarenk abajurlar, 
birbirinden güzel antika fincanlar 
beni zamanın ötesine götürdü. 
Üstelik hiç tahmin etmediğim bir 
kişiyle de tanıştım bu dükkânda. 
Halepli olduğunu öğrendiğim yir-
mi bir yaşındaki dükkân sahibi 
Hüseyin Sultan’dı bu kişi.
Mütevazi bir genç olan Hüseyin, 
babası gibi üç kuşak boyunca 
sürdürdükleri antikacılıkla uğra-

Fatma Özcan
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şıyor. Çocukluğunun ilk dö-
nemi Halep’te geçen Hüse-
yin, on üç yaşında ailesinden 
ayrılarak gelmiş. “O yıllarda 
sık sık Türkiye’ye gelip gidi-
yordum” diyen Hüseyin, bir 
gün babasının Türkiye’de an-
tikacılık işleri için şube açma 
kararı almasıyla hayatının 
değiştiğini söylüyor. Ailesini 
geride bırakarak Gaziantep’e 
gelen bu küçük çocuk, şimdi 
genç yaşında antikacılık işin-
de ilerleme sağlamış görü-
nüyor.
Halep’ten gelmiş olan Hü-
seyin’e soyadının nereden 

geldiğini sordum. Öyle ya 
Sultan soyadı pek sık karşı-
laşılan bir soyadı değildi. Ce-
vap ise beni oldukça şaşırttı. 
Dedeleri aslen İstanbulluy-
muş. Osmanlı döneminde 
İstanbul’dan Halep’e gelmiş-
ler. Tabii o dönemde Halep 
Osmanlı sınırlarındaydı. Kısa-
cası Osmanlı kökleri, onların 
soyadına kaynaklık etmiş. 
Suriyeli olmadıklarını, asılla-
rının İstanbul’a dayandığını 
böylelikle öğrenmiş oldum.
Hüseyin, Suriye’de iç savaş 
çıkınca ailesini de yanına al-
mış. Tüm ailesi artık burada 

Enes Demir
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yaşıyor. Babası da aynı işi, yani antikacılığı devam ettiriyor. ‘’Doğrusu-
nu söylemek gerekirse, Halep’teki yaşantımla Gaziantep’teki yaşan-
tım aynı. İşimi severek yapıyorum” diyen Hüseyin’e “Savaş bitince Su-
riye’ye geri dönecek misin?” diye sorduğumda ise: ‘’ Buraya alıştım, 
artık Gaziantepli oldum.’’ diyor. Esnafla, bölge insanıyla arasının nasıl 
olduğunu sorduğumda ise günün son cümlesi ortak bir dünyayı özet-
liyor: “İnsan İyi olunca her yerde barınıyor’’. Sanırım haklı bu genç. 
Antikaların dili de aynı şeyi fısıldıyor…

66 Y A Ş A M I N  İ Ç İ N D E N
İ N S A N  İ Y İ  O L U N C A  H E R  Y E R D E  B A R I N I Y O R



ACIYI GÜNEŞTE 
PİŞİRMEK

Zeynep Akgün

GAZİANTEP MUTFAĞININ OLMAZSA OLMAZI: KURUTMALIK



Kırmızının ve yeşilin tüm 
tonlarını taşıyan dol-
malık biberler, yazın 
son günlerinin yaklaş-
ması ile Antepli kadın-

ların ellerinde bir o kadar zor ve 
bir o kadar da güzel uğraşları ile 
çatıları, pencereleri ve bahçeleri 
adeta süsler. Antep’te kurutma-
lık mevsimi bir başkadır…

Öyle kolay iş değildir “dolmalık 
kurutmalık” yapmak. Kendine 
kadar yaparsan sorun yok, 5-10 
dizi yapar asarsın pencerene. 
Ama Antep mutfağının acılı dol-
masını hem evdekilere hem de 
gelen misafirlere yapıp suna-
caksan o zaman başkalaşır her 
şey. Çuvallar dolusu alınan bi-
berleri ayıklamak ve dizmek için 

imece yapmak lazım önce. Yani 
tüm komşular toplanacak, bi-
berler yıkanacak, içleri bir güzel 
temizlenecek ki çekirdekleri kal-
masın. Sonra iplere dizilecek ve 
içinde çekirdek kalmaması için 
tekrar suya batırılıp çıkarılacak. 
Bu arada yanılıp da dolmalık acı 
biber ayıkladığınızı unutup elinizi 
yüzünüze ve gözünüze sürerse-

Kurutmalık biber ve patlıcan için verilen çaba Anadolu 
insanının yardımlaşmasının en güzel göstergelerinden 

biridir. Dayanışmanın, ortak duyguların, köklü 
geleneklerin nesilden nesle taşındığı bir mevsimdir, 

kurutmalık mevsimi…

Fatma Özcan
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niz… Yandınız ki ne yandınız, öyle 
böyle değil hem de. Daha uzak-
tan kokusunu alırsınız acının ve 
burnunuz, gözleriniz biraz yanar. 
Bunun için kadınlar ellerine eldi-
ven giyerler ve tülbent örtüleri 
ile ağız ve burunlarını sararlar.
Bu yardımlaşma Anadolu insa-
nının yıllardır edindiği bir ya-
şam biçimidir. Kadınlar, biberler 
ayıklanıp dizilirken hem yöresel 
yemekleri yaparlar hem de bir-
likte yerler. Toplanır mahalledeki 
kadınlar, açarlar yere savanlarını 
(üzerine oturulan bez örtü) ve 
çaylar demlenir. Karınlar Gazian-
tep’e has bir yemek olan ‘Yağlı 
Köfte’ yoğrularak doyurulur. Ar-

dından biberler oyulmaya başla-
nır. İçleri dolma bıçağıyla oyulur. 
Oyulan biberin içinde tohum kal-
masın diye itina gösterilir.
İplere dizilen kırmızılı yeşilli bi-
berlerin Antep’in güneşinde ya-
vaş yavaş suyu uçar ve biberler 
hafifledikçe acısı pişer, lezzeti 
artar. Pencereler ve evlerin dam-
larının yanında, bahçelerde ve 
geniş tepelerde uzun kurutmalık 
tezgahlarında biberler kurutul-
maya bırakılır. Almacı pazarını 
süsleyen kurutmalık biberler, 
patlıcanlar daha büyük ve uzun 
tezgahlarda kurutulur. Öyle ki 
bazı tezgahların uzunluğu yüz 
metreyi bulur ve her askıya on 

sıra, iki metre ipliğe dizilmiş bi-
berler asılır. Uzaklardan bile gö-
rülen bu kurutmalık tezgahların 
aralarında gezdiğinizde hapşır-
mamak elde değil… Gözleriniz 
hafif yanar ve gezdikçe paçaları-
nız hafif kırmızıya boyanır. Çünkü 
kuruyan biberlerden etrafa yayı-
lan tozlar havada uçuşmaktadır.
Yaklaşık bir hafta güneşte ku-
rutulan biberler, iplerin birbirine 
bağlanmasıyla kışın hazırlanmak 
üzere kilerdeki yerlerini alır. Ku-
rutulmuş biber ve patlıcanın dol-
ması da ayrı bir lezzettir. Hem bu 
dolmanın yapımı ayrı bir zahmet. 
Eh zaten Gaziantep’te zahmetsiz 
yemek mi olur? 

Zeynep Akgün
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Fatma Özcan



Gaziantep’de kurutmalık dolmalıklar yazın son 
günlerinde yapılır. Gölge ve rüzgarlı yaz günleri 

kurutmalıkların daha hızlı kurumasını sağlar.



Dolma yapımı sabahın erken saat-
leriyle başlar Antep evlerinde. Kuru-
tulmuş patlıcan ayrı bir tencerede 
kaynamış suda yumuşayana kadar 
kaynatılır. Öğleden sonra dolma 
yapımına başlamadan önce patlı-
canın acı suyu defalarca değiştirilir. 
Kurutulmuş biberler de yine ayrı bir 
tencerede sıcak suda ıslanarak bir 
saate yakın bekletilir. Ardından bir 
süzgece alınan patlıcanlar ve biber-
ler suları süzülmek üzere bırakılır. 
Bu arada ayıklanan pirinçler yıkanır, 
soğan sarımsak soyulur, ince ince 
doğranır. Zeytinyağı, olmazsa olma-
zı kuyruk yağı, kırmızı pul biber, ka-
rabiber bol Antep salçası ile pirinç-
ten ayrı bir kapta yoğrulur. Ayrı bir 
kapta yoğrulur ki pirinçler kırılmasın. 
En son pirinç de alınır kaba ve ka-
rıştırılır. Yavaşça ve ellerle, narince. 
Hazırlanan dolma içi, kurutulmuş 
haşlanmış biber ve patlıcanların içi-
ne doldurulur. Bakır tencereye dizi-
lir, üzerine dolma taşı konulur. Dol-
ma taşının üzerini kapatacak kadar 
sıcak su ilave edilerek, sumak ekşisi 
dökülür ve tencerenin kapağı kapa-
tılır. Su kaynayıncaya kadar harlı 
ateşte, kaynadıktan sonra da kısık 
ateşte pişmek üzere ocağa alınır.
Tencere dolusu patlıcan ve biber 
dolması, uzun bir uğraşın ardından 
kısa bir sürede yenir. Hem de ne 
yemek, kimse acısına aldırmaz, acı-
yı bastırsın diye bir daha, bir daha 
yenir.
Eh yerken ne mi konuşulur? Burası 
Gaziantep, yemekte yine yemek ko-
nuşulur. Gaziantep’te yemek bitme-
yen bir senfoni gibidir, sürer gider.

Orta asya türklerinden gelen kış 
aylarının eşsiz lezzeti kuru patlıcan 
biber dolması

Kuru antep dolma yapımı için  
malzemeler:
Kurutmalık patlıcan,
Kurutmalık biber,
Baldo pirinç,
Kuyruk yağı,
Sızma Zeytin yağı,
Domates ve biber salçası,
Kuru soğan, sarımsak,
Karabiber,
Kırmızı biber,
Tuz,
Sumak ekşisi.
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Kumandan 
Çeşmesi’ni
Görmeden 
Geçmeyin

Bunaltıcı yaz günlerinde ya da 
kışın soğuk, güneşin kendisini 

gizlediği kasvetli günlerde, canımız 
sıkıldığında aklımıza gitmek için 

neresi gelebilir?

Enes Demir



Bunaltıcı yaz günlerinde ya da kışın soğuk, güneşin kendisini gizlediği kas-
vetli günlerde, canınız sıkıldığında aklınıza gitmek için neresi gelebilir?
Her kentte kahve ya da çay içebileceğimiz, sohbet edebileceğimiz bir kır 
kahvesi ya da kahvehane mutlaka vardır. Kahve denildiğinde benim ak-
lıma “Dutlu Kahve” olarak da bilinen Tarihi Kır Kahvesi gelir. Dışarıdan 

baktığımızda üst kısımları ahşap ve taştan yapılmış, renkli camları ile gözümüze 
çarpan hoş bir görüntüsü var… İçeriye girdiğimizde, bizi, tarihin kokusu ve mistik 
havası ile karşılayan taş duvarları, renkli camları, kürsüleri ve kutnu kumaş örtüleri 
tüm benliğimize seslenmektedir.
Bahçe girişindeki 150 yıllık dut ağacı ve Kumandan Çeşmesi hoş geldiniz diyen bir 
edayla bizi karşılıyor. Ayrıca çalınan müziklerle, Gaziantep Kalesi’nin tüm ihtişamını 
görerek, tarihle modern yaşam arasında zamansal gelgitleri, nargilenizi tüttürürken, 
demli bir çay ya da kahve eşliğinde yaşayabilirsiniz. Yolunuz düştüğünde tarihi do-
kuyu ve mistik havasını hissedebilmeniz ve yorgunluğunuzu atmak için uğrayabile-
ceğiniz bir yer.

Emel Turgut
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Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde şehit düşen Kumandan İlmi Bey anı-
sına 1915 yılında Sancak Beyi Şükrü Bey tarafından yaptırılan ve Kumandan Çeş-
mesi’nden adını alan Tarihi Kır Kahvesi daha önce Kumandan Kahvesi olarak da 
anılmaktaydı. 
Avrupa Birliği GAP Kültürel Mirası Geliştirme Programı kapsamında restore edilen bu 
geleneksel kahvehane mırrayı denemek için (birkaç kez demlenerek hazırlanan acı 
kahve) gezginlerin tercih ettiği iyi bir mola noktası.
Bina Antep taşlarından imal edilmiş olup, renkli camları, bir kısmı korunan eski ahşap 
pencereleri, Antep nacarlığını yansıtan tavanı, oturum mekanlarındaki sandalyeleri, 
kürsüleri ve masa örtüleriyle tamamen geleneksel Gaziantep temasını yansıtıyor. 
Gaziantep’in yöresel peynirini, zeytin böreğini tadabilir, menengiç kahvesini ve me-
yan şerbetini bu tarihi mekânda yudumlayabilirsiniz.
Eğer Antep’te kaleye yakın bir yerdeyseniz mutlaka uğramanız gereken yerlerden bi-
ridir Tarihi Kır Kahvesi. Girişindeki asırlık dut ağacı ve tarihi çeşme sizleri karşılayacak.
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Osmanlı döneminde hemen hemen her mahalleye bir çeşme yaptırılmaktaydı. Gerek 
Osmanlı Devleti’nin ileri gelenleri ve yöneticileri ve gerekse hayır sahibi kimseler tara-
fından yaptırılan bu çeşmeler, mahalle meydanlarında özellikle de ticaretin fazla olduğu 
ve gün içinde nüfusun yoğun olduğu yerlerde bulunurdu. Çeşmelerin üzerine genellikle 
hayır sahibi kişilerin adı yazılıp dua istenirdi. Suyun hayati önem taşımasından dolayı 
atasözleri, methiyeler yazılan bu çeşmelerden biri de Gaziantep’in simgelerinden olan 
Kumandan Çeşmesi’dir.

“İç suyu bu burçtan, şehitlerin şahı aşkına,
 Kumandan Mir İlmi’ye canı gönülden eyle dua”

Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi’nde şehit düşen Kumandan İlmi Bey anısına 1915 
yılında Sancak Beyi Şükrü Bey tarafından yaptırılan 150 yıllık Kumandan Çeşmesi de 
bu çeşmelerden biridir. Ve Osmanlı’dan kalma bu nadir eser günümüze kadar gelmiştir.

Kumandan Mir İlmi’ye canı gönülden eyle dua
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İLMİN VE GAYRETİN 
SİMGESİFatma Özcan
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AYDİ BABA

Gönül erleri vardır, 
gönül diliyle konuşur. 

Onların sözleri ruha 
deva, bedene şifadır. 

Hikmet denizinden 
mana devşirir saçarlar. 

Her sözleri hakikat 
incisidir. Anadolu, bu 

erlerin yurdudur. Yanıp 
kavrulmuş ve burada 

yeniden doğmuşlardır.  
Bir memba gibi, 

onların doğduğu 
yerlerde bereketli bir 
söz akislenir durur.... 
Böylesi söz ve gönül 

erlerinden biri de Aydi 
Baba’dır. 
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İlk eğitimine Gaziantep’te 
başlayan Aydî Baba ilerleyen 
yıllarda, ilim öğrenmek için, 
Halep, Kayseri ve İstanbul’a 
gider. Eğitimini tamamla-

dıktan sonra, bir süre Kayseri 
Medresesi’nde müderrislik yapar. 
Buradan sonra Aydî Baba, Gazi-
antep’e döner ve İki Şerefeli Câ-
mide imamlık yapmaya başlar. 
Evinin bir bölümünü tekke hâline 
getirir ve şehrin ileri gelenleri ve 
halktan pek çok kimseye dersler 
verir. Bir süre sonra Allah aşkı 
ile yanan Aydî Baba “Halktan 
uzak olmaz isem Allah’a yakın 
olamam” düşüncesiyle şeyhliği, 
imâmlığı ve hatipliği bırakır, iç 

dünyasına çekilir.
Aydi Baba, Allah aşkı ile Yunus 
Emre gibi yanmış ve şiirler söyle-
miştir. Gündüz yazdığı şiirlerinde 
Aydî, gece söylediği şiirlerinde 
ise Ayanî mahlasını kullanmıştır. 
İlim öğrenmek için Kayseri’den 
İstanbul’a, Mekke’den Halep’e il 
il gezmiş olan Aydî Baba, aldığı 
ilim ve irfanı, çevresindekilere de 
yaymıştır. 
Aydî Baba’nın şiirlerinin toplan-
dığı bir Divanı bulunmaktadır. 
Bu divan Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde korunmaktadır. Eserleri 
Ömer Asım Aksoy tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir. 
Aydî Baba, cezbe hâlinde söyle-

diği bazı sözleri ve davranışları 
yüzünden tenkitlere uğramış, bir 
ara Birecik’e sürgüne gönderil-
miştir. Sonra tekrar Antep’e dö-
nen Aydî Baba, dönüşünden kısa 
bir süre sonra 1865’te (H.1282) 
Antep’te vefat etmiş, önce eski 
mezarlığa defnedildi ise de kabri 
sonraları kurulan yeni mezarlığa 
nakledilmiştir. 
Bugün varlığını Millet Han’da 
hissettiren Aydî Baba, hanın zi-
yaretçilerinin ilgi ve sevgisi ile 
yaşatılmaktadır. 
Aydî Baba’nın heykelinin bulun-
duğu Millet Han ise ayrı bir ta-
rihsel özelliğe sahiptir. 1571– 1572 
yıllarında Lala Mustafa Paşa 

Cismim yanar bu nâr ile 
gönlüm dolar bu zâr ile
Bağrım fırak-i yâr ile 
deldim ağlayu ağlayu

Boynum eğüp sünbül gibi, 
feryâd edip bülbül gibi
Aydî iken ben gül gibi, 
soldum ağlayu ağlayu.

Enes Demir

Fatma Özcan

Gerçek adı Mehmed… Tasavvuf 
gibi birçok ilimde kendini 
yetiştirmiş alimlerden biri… 
1812’de Gaziantep’te doğmuş 
ve Gaziantepliler için ilim ve 
irfanın sembolü haline gelmiştir. 
Şu sözler, Ayni Baba’nın 
Divan’ından:
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tarafından yaptırılmıştır. Tipik 
Osmanlı mimarisinin izlerini taşı-
yan Millet Han, adını Atatürk’ten 
almaktadır. Çoğu kişi bilmez ama 
Atatürk’ün nüfus kütüğü Gazian-
tep’in Bey Mahallesi’ne kayde-
dilmiş ve Gaziantep halkı da bu 
hanı Atatürk’e armağan etmiştir. 
Atatürk ise ‘’Bu han milletin ha-
nıdır. Adı da Millet Han olsun.’’ 
demiş ve böylece Aziziye Han’ın 
adı Millet Han olarak değişmiştir.  
Hala işlevselliğini koruyan Han, 
içinde birçok dükkân ve imalat-
haneye ev sahipliği yaparken, 
Aydî Baba heykeli ise ilmin, çalış-
manın ve gayretin bir göstergesi 
olarak, akıp giden hayata sessiz-
ce eşlik etmektedir.

Enes Demir
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Antep İşlerinin
AdresiEnes Demir
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Antep
Sepeti

Geçmişten 
günümüze tarihin 

hikayelerini, izlerini 
taşıyan Gümrük 
Han’ı, Şekeroğlu 

Mahallesi Gümrük 
Caddesi’nde 

bulunuyor. 
Geçmişte olduğu 
gibi günümüzde 

de ticaret merkezi 
olarak hizmet 

vermeye devam 
eden Han, Antep 

İşi meraklılarını 
bekliyor. 

Mekanlar, insanla 
kaimdir. Geçmiş 
zamanlardan 
günümüze varlığını 
sürdürmüş mekan-

lar, farklı zamanlardan anıları 
biriktirir. Adından da anlaşılacağı 
üzere Gümrük Han’ı, Gaziantep 
ekonomisinde gümrük olarak 
kullanılmakta ve kervanlar bu 
görkemli handa konaklamaktay-
dı. Hayvanlarını barındıracakları, 
alım-satımlarını yapacakları 
bir ticaret merkezi işlevi gören 
Han, ticaret merkezinden sanayi 
merkezine geçişte şehrin en 
önemli tanıklarından biri oldu. 
Şimdi ise içerisinde unutulmaya 
yüz tutmuş el sanatları ve yöre-
sel eşyaların yeniden dünyaya 
sunulduğu bir merkez olarak öne 
çıkıyor.
Han, bugün birçok yöresel ticari 
ürünün sunulduğu dükkanların 
yanı sıra, Gaziantep’in gelenek-
sel ve yöresel ürünlerini yeni ve 
modern tasarımlarla kazandır-
mayı hedefleyen Antep Sepe-
ti’ne de ev sahipliği yapıyor.
Antep Sepeti, Han’a başka bir 
özellik katıyor. Gaziantep’in yö-
resel kumaşı olan kutnu ile ge-
leneksel el sanatlarından Antep 
işinin harmanlanarak dünyaya 
sunulduğu Antep Sepeti, hediye-
lik eşya meraklıları için ilgi çekici 
bir mekân. Türkiye’de sadece 
Gaziantep’te dokunan kutnu ku-

Mirza Kına
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maşı, on altıncı yüzyıldan bu yana 
dokunuyor. Osmanlı döneminde 
padişahların kaftanlarının dikildiği 
“Saray kumaşı” olarak da bilinen 
Kutnu kumaşı, teknolojinin gelişme-
si ile unutulmaya yüz tutuyor.
Kutnu kumaşının hazırlığı ipliğin 
renk kazanlarında boyanması ile 
başlar. Daha sonra tezgâhlarda 
geleneksel motif ve desenler 3000 
ilmekle işlenir. Antep Sepeti’nin 
kendi patentli ürünü olan şallar için 
kumaş kergâh (Antep işi işlenmek 
üzere yapılmış ahşap tezgâh) üze-
rine gerilir, jilet ve makas yardımı 

ile telleri çekilir. Dolama tekniği ile 
kutnudan çıkarılan iplerle Antep işi 
olan desenler işlenir. İşlenen her 
motifin kendine özel ismi vardır.
Yöresel el sanatlarından olan Antep 
işi örtüler, Gaziantepli kızların 
çeyizlerinin vazgeçilmez parçaların-
dandır. Masa ve sehpa örtülerinden 
yatak odası takımlarına, havlular-
dan mendillere, kundaklardan beşik 
örtülerine kadar pek çok alanda 
kullanılan Antep işi nakışlar, ipek, 
krep ya da keten kumaşın telleri tek 
tek çekilerek, ipek ipliklerle işlenme-
siyle yapılıyor.

Enes Demir
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Değirmencilik ve 
un üretimi işinde 
çalışmalar yapan 
Antep’li genç bir 
girişimci Oğuz 
Özmen. 40 yılı 
aşkın bir süredir 
Gaziantep’te 
değirmencilik 
sektöründe 
çalışmalar 
yapan bir ailenin 
dördüncü 
kuşağı… 

Türkiye’nin un üretimi 
alanındaki ilk özel lisans 
depolarından birine sa-
hip olan “Özmen Un” 
markasının sahibi Oğuz 
Özmen ile bu köklü mar-
kanın ve ailenin hikayesini konuştuk. Robert Koleji’ni 
bitirmiş iddialı ve gelecekten beklentileri büyük olan 
genç girişimci Oğuz Özmen Gaziantep’i, hayatını, iş 
yaşamındaki hedeflerini ve tecrübelerini anlattı.  Ai-
lenin turizm yatırımları yanında, Antep’te Hışvahan, 
İstanbul’da ise Sırçacı 14 diye bilinen iki restoran iş-
letmesi girişimi de bulunuyor. 

Çalıştığınız sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz, 
sizce nasıl olmalı? Genç biri olarak hedefleriniz 
neler?
Genel olarak içinde bulunduğumuz sektörlerde eksik 
olarak gördüğüm bir nokta var, o da vizyon. Türki-
ye’deki en büyük sorunlardan biri de bu. Yani biraz 
dar bir görüş açısıyla bakıyoruz. Yaratıcılıktan yoksun 
bakıyoruz olaylara. Diyoruz ki çatal bu zamana kadar 
böyle üretildiyse bundan sonra böyle üretilir. Bence 
bu bizim en büyük eksiklerimizden biri. Bu öngörü 
sahibi şirketler için ve doğru bakan şirketler için bir 
fırsat. İnsanlar için de bir fırsat. Burada bir dünya gö-
rüşüne sahip olmak lazım yani küresel yapıyı iyi gö-
rüyor olmak lazım. Biz genellikle yatırımlarımızı ya-
parken hep buna göre değerlendirmeler yapıyoruz. 
Mesela en son fabrikamız. Dün yönetim kurulu baş-
kanımız Erhan Bey ödül aldı. Yeni yaptığımız fabrika 
2017’nin en iyi üretim tesisi seçildi. Çünkü çok özel bir 

Gaziantep’in Umut Veren Kuşakları

Özmen: 
Yeniliği Temsil

Ediyoruz

Hazırlayanlar:
Elif Büşra Kılıç
Şerifcan Yavuztürk
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tesis oldu çok büyük emek vererek 2 yıl 
üzerinde çalıştığım bir tesis. Avrupa’nın ilk 
endüstri 4.0 değirmenlerinden bir tanesi 
oldu. Gıda güvenliği en yüksek tesislerden 
bir tanesi. Orada biz yeni bir değirmen ya-
pıyoruz yeni bir fabrika kuruyoruz. Herkes 
bunu yapıyor bizde yapalım demedik. 
Biz dedik ki dünyada insanlar bunu na-
sıl yapıyor, dünyada un nasıl yapılıyorsa 

uygulayalım. 41 yıldır bu işi 
yapıyoruz ve biz bile tekrar 
tekrar bu soruyu sorduk. Ve 
gerçekten Avrupa’ya gidip 
baktığımızda çok farklı şey-
ler öğrendik. Bizim hiç bilme-
diğimiz gıda güvenliği diye 
bir yaklaşım var mesela. 
Avrupa bunu çok iyi biliyor 
ve bunu öğrendik. Biz bunu 
muhtemelen 8-10 yıl sonra 
konuşmaya başlayacağız. 
Şu anda Avrupa’nın gıda 
güvenliği en yüksek tesis-
lerinden bir tanesi olmamız 
önemli mi? Belki şu an Tür-
kiye pazarında önemli değil 
ama 8 yıl sonra 10 yıl son-
ra çok önem kazanacak. Biz 
önde olmuş olacağız. İkinci 

olarak kişiye özel üretim diye bir şey var 
Avrupa’da. Bizde bu yoktu. Normalde un 
dediğinde birkaç çeşit un var, bunlar yapı-
lıyordu. Mesela pastalık, pizzalık… Bunlar 
vardı yalnızca. Biz yeni yaptığımız tesiste 
Dominos Pizza markasına farklı bir pizza 
unu, Pizza Hut markasına farklı bir pizza 
unu yapıyoruz. Yani firmalara farklı unlar 
yapabiliyoruz. Burada kişiye özel ürün 
yapabiliyoruz. Bu da bizi farklı bir yere 
koyuyor şu an. Bu anlamda da markalaşı-
yoruz, bu yüzden bana göre bizim içinde 
bulunduğumuz sektörde de genel olarak 
Türkiye’de de en büyük eksiklik yaratıcılık 
vizyon eksikliği. Burada biraz daha küre-
sel olarak sektörde neler oluyor hakkında 
bilgi sahibi olunması lazım. Gelişmelerin 
takip ediliyor olması lazım.
Ailenizle ilişkileriniz nasıl, size geçmiş 
deneyimleri aktarıyor mu?
Ailem benim en büyük şansım. Biz dört 
kişilik bir aileyiz ve çok büyük bir aile de-
ğiliz. Kız kardeşim, annem, babam ve ben. 
Hep çok yakın bir aile olduk. Çok bağlı bir 
aile olduk. Çekirdek aile olduğumuzdan 
çok güçlüydük ve her zamanda güçlüyüz. 
Buranın kültürü itibariyle akşam yedide 
babanın eve gelip yemeğe gelmesi, hep 
beraber oturmak, sabah kahvaltıları be-
raber yapmak mesela. Sabahları biz hep 
beraber kahve içerdik babamla, annemin 
ritüeliydi. Biz büyüyünce onlara eşlik et-

meye başladık, hep beraber oturur hep 
beraber tatile giderdik. Birbiriyle çok iyi 
anlaşan bir aile olgusuna sahibim. Bu 
anlamda da çok şanslıyım. Bu da bizim 
işlerimizde kolaylık sağlıyor, çünkü aile 
işi yapıyoruz. Ailem tabii ki bu anlamda 
bana çok fazla katkı sağladı ve çok faz-
la şey paylaştı. Bu sohbetler sırasında 
paylaşımlar gerçekleşti. Kendi hayatında 
neler olduysa onları anlatıyorsun. Geçmi-
şinde neler oldu onları anlatıyorsun. Aile 
büyüklerin geçmişte ne gibi şeyler yaşa-
mış onları öğreniyorsun. Eğer hatalar ol-
duysa ki olabiliyor, onları konuşuyorsunuz 
kendi aranızda. Bu anlamda bunları çok 
konuşan bir aileyiz. Başımıza bizi üzen bir 
durum geldiyse, bir arada oturup bunları 
tartışan değerlendiren bir aileyiz. Geçmiş 
tecrübelerimizi olumlu ve olumsuz de-
ğerlendiren bunları paylaşmayı bilen bir 
aileyiz.
Bir genç girişimci olarak günlerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Hep iş değil tabii ki. Öyle de olmaması 
gerek. Bizim kuşağı isteseler de öyle ya-
pamazlar çünkü neden biz bizden önceki 
kuşak gibi birtakım şeylerin yokluğunu 
sıkıntısını çekmiş kuşaklar değiliz. O yüz-
den bu hem iyi hem kötü. Bu anlamda ne 
yapıyoruz, biz biraz daha mutlu olmaya 
çabalıyoruz bence. Böyle de olması gere-
kiyor. Ben bunu doğru buluyorum bizim 
kuşağımız açısından ama olumsuz yanları 
da var. Mesela çok kolay vazgeçebiliyoruz, 
mücadele etmeyebiliyoruz. Zaten sahip 
olduğumuz koşullarda olduğu için idealist 
olmayabiliyoruz. Bunlar olumsuz yanları. 
Ben ne yapıyorum bu anlamda, mümkün 
olduğunca dengeli bir hayat yaşamaya 
çalışıyorum. Yani eğer işteysem işin hak-
kını vermeye çalışıyorum. Eğer sosyalleş-
mek için bir akşam yemeğine gittiysem 
akşam yemeğinin hakkını vermeye çalışı-
yorum. Eğer bir akşam yemeği için dışarı 
çıktıysam bir masada oturuyorsam be-
nim o masada oturduğumu hissedersin. 
Neden? Çünkü ben hayata öyle bakan 
bir inanım ya da bir toplantıya girdiysem, 
benim o toplantıda olduğumu hisseder-
sin. Çünkü hazırlıklı giderim yönetici ola-
yım ya da olmasam bile. Staj yaptığım 
dönemlerde böyleydim. Okul hayatımda 
da böyleydim açıkçası. Derslerde de hep 
aktif bir insan oldum. Şu anda da genç bir 
girişimci olarak dengeli hayatı yaşayabili-
yorum. Bence en önemli konuda o. Hafta 
içleri genellikle çok yoğun ve iş odaklı ya-
şıyorum ama işkolik değilim. Hafta sonla-
rı da ya Gaziantep’te ya İstanbul’da veya 
yurtdışında vakit geçiriyorum. 

86 Y E N İ  K U Ş A K L A R
Y E N İ L İ Ğ İ  T E M S İ L  E D İ Y O R U Z



Hayalleriniz nelerdi ve 
gerçekleştirebildiniz mi?
Hayallerim konusunda şanslıyım. 
Hayaller küçük yaştan itibaren 
başlıyor ve hiç bitmiyor. Benim 
ilk hayallerimden biri Robert Ko-
leji’ni kazanmaktı. 14 yaşımda bu 
hayalim gerçekleşti ve kazandım. 
İyi ki gerçekleşmiş, benim haya-
tımdaki en büyük kazanımlardan 
bir tanesi çünkü… 16-17 yaşınday-
ken, hakikaten beni büyük bir 

adam yaptı orası yani bir birey 
haline getirdi. Çünkü şu anda 
bizim yine yaşadığımız en büyük 
sorunlardan bir tanesi biz kim 
olduğumuzun farkında olmama-
mız. Aslında yani bugün yoldan 
geçerken bir insana git de ki en 
sevdiğin renk ne, insanlar bunu 
sorgulayabilirler en sevdiği ren-
gin ne olduğunu bilmeyebilir. Bir 
insanın kendini tanıyor ve biliyor 
olması lazım. Robert Koleji bana 

bunu kazandırdı o yüzden büyük 
bir şanstır benim için. O yüzden 
ilk hayalim oydu. Onun dışında 
aile şirketimizde verimli ve doğru 
bir şekilde çalışmaya başlamaktı. 
Doğru hayalim ailenin refahına 
ve gelirine katkı sağlıyor olmaktı. 
Bunu da gerçekleştiriyor oldum 
ve o yüzden de mutluyum. Üçün-
cü olarak da bu yeni yaptığımız 
değirmeni küçük yaştan beri ha-
yal ediyordum. Yani 17-18 yaşın-
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da bir adamın hayalleri arasında böyle 
bir hayal olmaması gerekir ama benim 
hayallerim arasında vardı. İsviçre kay-
naklı bir değirmen çünkü… Özel bir değir-
men ve özel bir tesis. Onlarla çalışmayı 
istiyordum hep. Onu da bu projeyle ger-

çekleştirmiş oldum, bundan sonrada çok 
fazla hayalim var. Umarım onları da tek 
tek gerçekleştirebilirim.
İş hayatınızda aileden gelen bir 
deneyim olmasaydı neye yönelirdiniz?
Ailemden aldığım görgü ve deneyim çok 
fazla ve bununla artık özdeşleştim. Ki 

alternatif bir hayat düşünmedim. Söz 
gelimi hep futbol oynayan bir çocuktum. 
Robert Koleji’nde futbol takım kaptanlı-
ğı yaptım. Koç Üniversitesi’nde de takım 
kaptanlığı yaptım. Antepspor’da oyna-
dım ama hiçbir zaman futbolcu olmak 
bir hayalim olmadı. Çünkü küçük yaşta 
bile biliyordum ki gelip aile işinde çalı-
şacağım. O yüzden alternatif bir planım 
olmadı ama muhtemelen şu olurdu, 
uluslararası kurumsal bir şirkette yüksek 
kademelere gelmeye çalışıyor olurdum.
Genç girişimci adayına önerileriniz 
nelerdir?
Benim iş hayatında yaşadığım ilk göz-
lem genç olmamla ilgiliydi. Şirketin ope-
rasyonunda ben varım. İnsanlar beni gö-
rünce ilk tepkileri bu kadar genç biriyle 
karşılaşacağımı beklemiyordum şeklinde 
oluyor. Oradaki kritik nokta işine hâkim 
olmak. Çünkü hep derler, görüntüler 
karşılar fikirler uğurlar diye. İşte orada 
senin fikirlerin insanları uğurluyor ve çok 
şükür ki bizde genellikle şöyle oluyor. İn-
sanlar geliyorlar benim genç bir yönetici 
olduğumu görüyorlar ama kapıdan çık-
tıktan sonra hep benimle muhatap olu-
yorlar. Erhan beyle ya da yönetim kurulu 
başkanımızla görüşme gereği hissetmi-
yorlar. Neden? Çünkü benim konuya hâ-
kim olduğumu biliyorlar. Burada bu ör-
neği şu yüzden veriyorum. Genç idealist 
girişimci arkadaşlara hep şunu söyleye-
bilirim. Kendilerini iyi bilmeleri gerekiyor, 
hayatları boyunca seveceği işleri yapıyor 
olmaları lazım. Burada da kendimizi iyi 
tanıyor olmamız gerek. Bunları bilip yol 
haritasını belirledikten sonra ise biraz 
daha net, doğru bir yola çıkmak lazım. 
Çünkü benim çok fazla arkadaşım var 
30-32 yaşına kadar bir yerlere gelip 
yaptığı meslekten mutlu olamayıp vaz-
geçen. Burada doğru hedefi belirlemek 
lazım, çünkü bu zamanlar insanların en 
fazla çalışacağı zamanlar. O yüzden bun-
ların kıymetli harcanması gerekiyor diye 
düşünüyorum. Bunun dışında hedefleri 
daha çok maddi olarak değil de manevi 
olarak koymak lazım. Mesela biz Türki-
ye’nin en büyük un fabrikası olmak isti-
yoruz. Yani hiçbir zaman Türkiye’nin en 
büyük kazanç sağlayan markası olmak 
istemiyoruz. Bu hedefe gittikçe zaten 
diğer koşullarda beraberinde geliyor. 
Bu yüzden bence girişimcilik anlamında 
böyle hedefler belirlemek lazım.
Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için te-
şekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
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Enes Demir

Bir Tatlı 
Huzur

Almaya 
Geldik

Şehirden çıkmadan ancak şehir hayatından çıkarak 
tarihi yaşayıp hissetmek ve sıcak bir kahveyi, çayı, 

nargileyi yudumlamak mı istediniz? O zaman ilk 
durağınız Tütün Hanı olsun.



G
Gaziantep’te eskiden tütün 
tüccarlarının konakladığı ve 
alışveriş yaptıkları Tütün 
Hanı, bugünün modern şehir 
dokusu içinde tarihi izleri ta-

şıyan, dinlenmek, nefes almak isteyenleri 
ağırlayan değerli ziyaret noktalarından biri 
olarak öne çıkıyor. Şehrin izlerini, seslerini, 
sözlerini bulabileceğiniz, şehir içinde yü-

rüyerek, Bakırcılar Çarşısı içinde kolaylıkla 
bulabileceğiniz bu han, Gaziantep’in izlerini 
size anlatan nadir mekanlardan biri…
1790-1799 yılları arasında yapıldığı sanılan 
ve Osmanlı Han mimarisinde iki katlı tek 
avlulu hanlar grubuna giren Tütün Hanı’nın 
ilk sahibi Nur Ali Ağa Oğlu Hüseyin Ağa. Tü-
tün tüccarlarının konakladığı, aynı zaman-
da ticaret yapılan han hem misafirhane 

Zeynep Akgün
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Enes Demir
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hem de pazar yeri olarak inşa edilmiş.  Han eskiye sadık kalınarak yapısı değişme-
den günümüze kadar taşınmış. Yöreye ait ürünlerin satıldığı dükkanlar bize adeta 
bir pazar yeri hissi veriyor. Han her mevsimde bizi ağırlamaya müsait… Yazın serin, 
kışın ise yakılan mangalda kömür ile içimizi ısıtıyor. Hanın girişinde bizi karşılayan 
tütün kokusu bize geçmişi anlatıyor. Kokusu ve tarihiyle bizi etkileyen Tütün Ha-
nı’nın avlusunda oturma alanı olarak kullanılan Yörük çadırı hem rahatlığımıza hem 
de gözümüze hitap ederek bizi kendine çekiyor. 
Hanı ilginç ve farklı kılan özelliklerden biri de hanın altında bulunan bir mağara. Harp 
zamanında mühimmat ve erzak ambarı olarak kullanılan bu mağara şimdilerde Ma-
ğara Kafe olarak hizmet veriyor ve ziyaretçilerini ağırlıyor.
Mağaranın girişinde tarihi büyük bir kapı göze çarpıyor ve gittikçe daralan mer-
divenlerden sonra kendimizi mağara içerisinde buluyoruz. Mağarada bulunan su 
kuyuları ve su dağıtım sistemi ise son derece dikkat çekici.
Gaziantep’te Tütün Hanı, soluklanmak ve dinlenmek isteyenler kadar, dert ortakları-
nın, uzun zamandır görüşmemişlerin, hasretliklerin, yorgunların, sevgililerin buluştu-
ğu bir mekân. Tarih ve yöresel lezzetleri seviyorsanız mutlaka uğrayın.

Enes Demir
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Geleceğin nitelikli 
toplumları, 
dayanışma bilinci 
yüksek, işbirliği 
kültürü gelişmiş 
toplumlar olarak 
tanımlanıyor. Sivil 
toplum kurumları 
ise bu gelişmişliğin 
önemli bir 
göstergesidir. Peki 
gençler sivil toplum 
kurumları hakkında 
ne düşünüyor ve ne 
biliyor? 

Toplumun kendine ilişkin sosyal 
sorunlarını, kendi eliyle çözdüğü 
sivil toplum organizasyonları, 
devlet yapısı dışında, katılımcı 
anlayışla ve toplumun dayanış-

masıyla çözümlerin üretildiği 
insanlar arası ortaklık yapılarını 
ifade ediyor. STK olarak da bili-
nen sivil toplum kuruluşları, res-
mi devlet yapısından bağımsız 
olarak çalışan, politik, sosyal, kül-
türel, hukuki ve çevresel amaçla-
rı doğrultusunda lobi çalışmala-
rı, ikna ve eylemlerde bulunan, 
üyelerini ve çalışanlarını gönül-
lülük usulüyle alan, kâr amacı 
gütmeyen ve gelirlerini bağışlar 
ve/veya üyelik ödemeleri ile sağ-
layan kuruluşlardır. 
Sivil toplum kuruluşları ülkemiz-
de oda, sendika, vakıf ve dernek 
adı altında faaliyet göstermek-
tedir. Vakıf ve dernekler, toplu-
ma yararlı bir hizmet geliştirmek 
için kurulmuş yasal topluluklar-
dır ve herkese yardım amacıyla 
kurulmaktadırlar. Ülkemizde bu 
amaçlarla çalışmakta olan birçok 
STK (Sivil Toplum Kuruluşu) bu-
lunmaktadır.
Çevremizde bulunan, tanıdığımız 
ya da tanımadığımız birçok in-

san, STK’larda gönüllü olarak gö-
rev almaktadır. Bunun yanı sıra 
bu kuruluşlardan bihaber olan 
ya da kuruluşlarının adını bildiği 
hâlde, ‘STK’ adı altında olduğunu 
bilmeyen birçok kişi de bulun-
maktadır. 
Bu kuruluşların insana ve diğer 
canlılara sağladığı olanak ve 
faydaların artmasına, herkesin 
bilmesine ve gönüllü çalışma-
larda bulunmasına toplumsal 
olarak çok ihtiyacımız var. Özel-
likle gençlerin sivil toplum kuru-
luşlarında aktif olması, toplum 
gönüllüsü olarak çalışmalarda 
bulunması büyük önem taşıyor. 
Peki gençler STK’lardan ne kadar 
haberdar, konuyla ilgili olarak ne 
düşünüyorlar? HKÜLTÜR olarak 
gençlere bu konudaki görüşlerini 
sorduk. Öyle ya, geleceğin top-
lum liderleri olmaya aday genç-
ler, toplumun birer ferdi olarak 
toplumsal çalışmalarda ne dü-
zeyde katılımcı ve ilgili? Bakalım 
neler biliyorlar? Neler söylediler?

Gençler STK 
Hakkında Ne 

Düşünüyorlar
Merve Nergiz Rana Şeker Ruken Akman
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Beyzanur 
Menekşe Bozkurt: 
“Sivil Toplum 
Kuruluşlarında 
Sanki Gönüllülükten 
Çok Kar Amacı Öne 
Çıkıyor”
HUKUK FAKÜLTESİ 2. SINIF
Beyza, Sivil Toplum Kuruluş 
nedir, fikrin var mı?
Beyza: Sivil toplum kuruluşları, 
tamamen sivil halkın, toplumun 
eksik kalan yanlarını ya da ge-
liştirmek istediği yönlerini değiş-
tirmek için kâr amacı gütmeden, 
halk tarafından oluşturulmuş ku-
ruluşlardır.
Hiçbir sivil toplum kuruluşunda 
bir etkinliğe katıldın mı ya da ne 
gibi faaliyetlerde bulunuyorlar, 
nasıl çalışıyorlar, fikrin var mı?
Etkinliğin oluşturulmasına katıl-
madım ama genelde hani, özel-
likle Kızılay için elimden geldi-
ğince kan vermeye çalışıyorum. 
Çalışmalara katılmasam da des-
tekte bulunmaya çalışıyorum. 
Özellikle Kızılay’da kan toplama 
söz konusu oluğunda. 3 ayda bir 
kan bağışı yaparım, sağlığım el 
verdiği ölçüde.
Sence sivil toplum kuruluşları na-
sıl çalışıyor? Gönüllülük esasıyla, 
insanlar bu kuruluşlara nasıl ba-
kıyor?
Açıkçası ben kendi görüşümü 
söyleyeyim. Hakkında en iyi bil-
gim olan Kızılay var, onun üze-
rinden gideyim. Ben öyle bakma-
sam da halk şöyle bakıyor: Sanki 
gönüllülük esas değil de bir yer-
den sonra kâr amacı güttüklerini 
söylüyorlar. Özellikle okulumuza 
Kızılay geldiği zaman bazı arka-
daşlarımdan ‘Kan vermek istemi-
yorum. Çünkü kanımızı satıyor-
larmış.’ gibi sözler duydum. Ama 
bence kan, satılsa dahi ihtiyacı 
olan birine satılıyor. O düşünce, 
o esas ile yaklaşmak gerekiyor.
Yeşilay falan ise bence Türki-
ye’de gerektiği kadar çalışamı-
yor. Kendim için söyleyeyim, 
Yeşilay benim ilkokulda hayat 
bilgisi dersinde gördüğüm ile kal-
dı. Onun dışında herhangi bir ak-
tivite görmedim. Bence yabancı 

ülkelerde daha fazla uygulama-
ya geçiyorlar. Daha fazla bilinçle-
niyor insanlar. Türkiye’de o kadar 
aktif değil maalesef.

Yakup Burak Koca: 
“Sivil Toplum 
Bir Gönüllülük 
Konusudur”

HUKUK FAKÜLTESİ 2. SINIF
Yakup Sivil Toplum Kuruluşu sen-
ce nedir? 
Sivil toplum kuruluşu, belli bir 
kâr amacı gütmeden insanlara 
fayda sağlamayı amaçlayan ör-
gütlerdir.
Bu kurumların ne gibi faydaları 
ve çalışmaları oluyor?
Belirttiğim gibi herhangi bir kâr 
amacı gütmeden insanlara fay-

da sağlamayı amaçlar.  Bunlara 
Lösev’i örnek verebiliriz. Yeşilay’ı 
örnek verebiliriz.
Lösev nasıl çalışmalar yapıyor? 
Ne gibi bir amacı var?
Ben zaten Lösev gönüllüsüyüm. 
Lösev genel olarak, ilk başta yar-
dıma ihtiyacı olan hastaları be-
lirler. Bunların genel kriteri çocuk 
olmasıdır. Onların ihtiyaçlarını 
belirleyerek, hazırladığı, açtığı 
stantlardan elde ettiği gelirlerle 
onlara belirli bir maddi yardım 
yapar. Gerektiğinde manevi yar-
dım yapar. Hastane masraflarını 
karşılar.
Sivil toplum kuruluşlarının daha 
fazla bir kitleye ve gönüllü çalı-
şana ulaşması için ne gibi şeyler 
yapılmalıdır?
İlk başta sosyal medyayı etkin 
olarak kullanmalı. Bu, hani hepi-
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mizin bildiği üzere sosyal medya 
bir kitleye ulaşmak için en büyük 
araç olarak kullanılıyor. İlk başta 
sosyal medyayı etkin olarak kul-
lanmalı. İkinci olarak kendine üye 
devşirmesi lazım.

Muhammed Enes 
Aksoy: “Yardıma 
Muhtaç İnsanlar İçin 
Çok Faydalı”
MİMARLIK 2. SINIF
Muhammed sivil toplum kurulu-
şu deyince ne anlıyorsun?
İnsanlara yardım etmek için ku-
rulan, küçük topluluklardır.
Sana göre faydaları nelerdir?
Aslında birçok faydası var. Çev-
remizde birçok yardıma muhtaç 
insan var ve bu benim adıma çok 

yüce bir görev.
Bildiğiniz Sivil Toplum Kuruluşları 
var mı?
Tema vakfını biliyorum. Tema 
vakfının yaptığı çoğu çalışmalar 
doğa ile ilgili ağaçlandırma çalış-
maları çoğunlukta ve faydalı bu-
luyorum. Lösev vakfını biliyorum 
küçük yaştaki çocukların gerek 
maddi gerek manevi yardıma ih-
tiyaçları oluyor ve Lösev bu ihti-
yacı karşılıyor, oldukça faydalılar.

Enes Özdişli: 
“Gerçek Anlamda 
Gönüllü Olmak 
Gerekiyor”

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF
Enes, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
herhangi bir faaliyetinde bulun-

dun mu? 
Ben şu an AKUT Sivil Toplum Ku-
ruluşu’nda çalışmalar yapıyorum 
zaten. Genellikle insanlar haricin-
de hayvanlara da arama kurtar-
ma operasyonları oluyor. En son 
geçtiğimiz salı günü bir köpek 
kurtarma operasyonu olmuştu 
orada yer almıştım. Yerel gaze-
telerde yer almıştı bu operasyon.
Kuruluşun faaliyeti olarak ele 
alırsak en son bir doğa yürüyüşü 
yapılmıştı, herkese hitap eden 
bir yürüyüştü.
Sivil toplum kuruluşlarına gönül-
lü olarak katılımlar ne durumda?
Genellikle insanlar gönüllü ol-
mayı talep ediyorlar ama karşı-
laştırma yapacak olursam AFAT 
kuruluşunda gönüllülük esasıyla 
çalışıyor ama maaş üzerinden 
devlet kadrolu eleman da alıyor. 
Bu yüzden insanların kafasında 
oluşan algı Sivil Toplum Kuruluş-
larında çalışan insanların gönüllü 
değil de maaş için bu kuruluşlar-
da yer aldığı üzerine oluşuyor. 

Muhammed 
Can Bora: “STK 
Faaliyetleri Beni 
Duygulandırıyor”

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 
3. SINIF
Muhammed sence sivil tolum ku-
ruluşu nedir?
Sivil toplum kuruluşu hiçbir kâr 
amacı gütmeyen, canlılara daha 
faydalı, doğaya daha faydalı hiz-
metler vermeye çalışan, hedefle-
yen bir toplum kuruludur.

Ne gibi faydaları var? Veya sen 
hiçbir sivil toplum kuruluşunun 
faaliyetinde bulundun mu?
Ben genellikle Kızılay’a 3 ayda bir 
kan bağışında bulunuyorum. Kan 
bağışladıktan sonra bana gelen 
mesajlar beni çok duygulandırı-
yor ve güzel hissettiriyor, motive 
ediyor. Çünkü gelen mesajda 3 
kişiye hayat bağışladığımı ve be-
nim adıma doğaya bir adet fidan 
dikildiği söyleniyor. Bu beni duy-
gulandırıyor ve gururlandırıyor 
açıkçası. 3 ayda bir aksatmadan 
kan bağışında bulunuyorum. Za-
yıfım ama aksatmam yani.
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Melisa Göktepeli

Mersin’de Bir Lezzet Durağı
Memoş Tantuni

Mersin’e gelip de Memoş Tantuni’yi 
bilmeyen yoktur herhalde… 1964 

yılından bu yana Mersin’in en özel 
lezzetlerinden birini sunuyor Memoş 

Tantuni.

Dededen babaya, babadan oğula, oğuldan toruna geçen 
Tantuni lezzetinin sırrı da işte burada, bir aile mesleği olma-
sında yatıyor. Kökeni kasaplıktan gelen Yelkenkaç ailesinin 
kendi bildiği geleneksel yöntemle, özel işlemlerden geçire-
rek pişirdiği “memur usulü tantuni”nin en önemli özelliği, 

“et”in yeri ve lezzetlendirilmesi işlemi. Eti tanımak, bilmek ve her par-
çasının lezzetini ve pişme sürelerini ayarlamak, kıvamını bilmek bu 
ailenin meslek sırrı... Bu sayede Mersin’de tantuni deyince akla ilk 



gelen lezzet Memoş oluyor. Memoş Tantu-
ni ‘’standart’’ haline gelmiş ve yıllar geçse 
de bozulmayan lezzeti aktarıyor.
Bugün tüketilen Tantuni iki çeşit etle ya-
pılıyor. Sadece et içeren dürüme biftek 
tantuni hem et hem de yağ içeren dürüme 
ise tantuni deniyor. Memoş Tantuni mar-
kasının kurucularından olan Mehmet Can 
Yelkenaç bizi dükkanında ağırlıyor. Yıllardır 
değişmeyen bu lezzetin sebebini merak 
ediyoruz. 
Mehmet Can Bey tezgâhın başında bir ta-
raftan anlatıyor, bir taraftan yapıyor: “Çok 
küçük kuşbaşı doğranmış et öncelikle haş-
lanır. Kızgın saca toz biber eklenir, önceden 
haşladığımız eti sacın içine koyup çevrilir 
ve pişirme sırasında içine arada bir su ek-
lenir. Buradaki amaç sacın sıcaklığını kont-
rol etmek ve tantuninin sarılacağı ekmeği 
yumuşatmak için buhar sağlamak. Daha 
sonradan pişen et, sumaklı maydanozlu 
soğan piyazı, domates ve çeşitli baharatlar 
ile ekmek arası ya da dürüm yapılır. Ekmek 
olarak kullandığımız çeşitler somun ve açık 
ekmek. Tantuniye eklenen baharatlar ve 
otlar, ekmeğin yumuşaklığı, buhar ve yağ 

oranı, malzemenin dürüm ya da somunda 
katmanlanması, etin pişme süresi, sacın 
içine atılan toz biber ve diğer malzemelerin 
tantuninin gerçek lezzetini ortaya çıkardı-
ğını söyleyebilirim”.
Mehmet Can Bey, İslahiye’de özel ipek adı 
ile bilinen yaprak kırmızı pul biber ve doğal 
baharat karışımlarının özel baharat çeşnisi 
olarak ürünlerinde kullanıldığını belirtiyor 
ve tantuninin lezzetine daha bir lezzet kat-
tığının altını çiziyor.

Dede mesleği olan kasaplığın bilgisiyle 
tantuni yapımında tamamen yağsız biftek, 
antrikot, kontra nuar ve tranç bölgelerin-
den et kullandıklarını söyleyen Mehmet 
Can Bey, lezzet içinse sinirleri alınmış ve 
kendi doğalı bulunan pençata ya da kabur-
ga denilen et bölümlerini tercih ettiklerini 
açıklıyor. Mersin yöresine özel bir ekmek 
türü olan incecik yufka ekmekler (açık ek-
mek diye bilinir) ya da içinde katkı maddesi 
bulunmayan sütlü somun ekmeği bu lezze-
te ayrı bir değer katıyor.
Mehmet Can Bey, Memoş Tantuni’nin en 
önemli sırrının, reçetesinde kullandıkları ve 
midede yanma hissi yaratmayan, katkısız, 
tamamen doğal hazırlanan özel bir tantuni 
yağı olduğunu belirtiyor.
Memoş Tantuni’nin bugün itibari ile Mer-
sin’de iki şubesi var. İlk ana merkezlerinin 
Mersin merkez olduğunu ve buradan baş-
layarak işlerini büyüttüğünü de belirten 
Mehmet Can Bey, yakın zamanda İstan-
bul’da yeni bir şube planladıklarının altını 
çiziyor.
Memoş Tantuni’deyken dükkâna gelen bir 
Mersinli kadına neden burayı tercih et-
tiklerini sormadan edemiyorum. Buranın 
lezzetini hiçbir yerde bulamadığını belirten 
müşteri: “Mersin’de tantuni yenilecek bir 
yer varsa orası da burasıdır. Yıllar boyu lez-
zetini hiç bozmadı. Aynı zamanda servisleri 
hep hızlı, çalışanları ilgili ve sunumlarının 
gayet güzel olduğunu belirtmek isterim. 
Etinin, ekmeğinin, malzemelerinin çok ka-
liteli olması da var. Kısaca burada tantuni 
yemeyen tantuni yedim diyemez. Mersin’e 
gelip de tantuniyi tatmak isteyenlerin bu-
raya gelmelerini öneririm.”
Anlaşılan o ki Mersin halkı da tantuniyi Me-
moş sayesinde öğrenmiş ve tanımış. Eğer 
yolunuz Mersin’e düşerse, Memoş Tantu-
ni’ye mutlaka uğrayın. Lezzeti ve Mersin’in 
misafirperverliğini görebileceğiniz bir yerel 
markayı yakından tanımış olacaksınız.

Melisa Göktepeli
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MARANGOZ
ALİ USTA’DAN

MİRAS

Nacar Ali Usta cami yaptırmak ister. Cemaat, “Sevabın fazla 
olması için paranın helal olması lazım” der. Ali Usta, bütün 
parasını kütüğün içine koyar ve Alleben Deresi’ne bırakır...

Uğur Karalar

Mirza Kına



M eddahlar, dengbejler anlatırmış eski-
den... Bir köyde duydukları hikayeleri 
diğer köyde demler, meraklı insanlara 
sunarmış. Gerçek ile ötesinin buluştu-
ğu, kaynaştığı, konuştuğu zamanların 

ve iklimlerin işine akıl sır ermez. İnsanımızın hassasi-
yeti, gayreti ve gönül yüceliğini gösterir bu hikayeler. 
Ali Usta’nın hikayesi de böylesine derinlikli ve mani-
dar bir özden besleniyor. Asıl işi nacarlık (marangoz-
luk) olan Ali usta cami yaptırmak için alimlere danışır. 
Alimler; ‘’Caminin cemaatinin çok, sevabının fazla ol-
masını istiyorsan elindeki paranın helal olması lazım” 
derler. Bunun üzerine Ali usta cami yaptıracağı parayı 
bir kütüğün içerisine koyar ve Alleben Deresi’ne bırakır. 
Birkaç gün sonra kütük Oğuzeli mevkiinde bir tarlada 
çalışan kişi tarafından bulunur. Kütüğü bulan kişi Ali 
ustaya saban yapması için götürür. Ali usta kütüğü 
görünce anlar ki para helal paradır. Hemen cami yapı-
mına başlar. Zorlu çalışmalar sonunda, caminin tavan 
yapım aşamasına gelinir. Tavanın bir kısmı yapılır, son 
aşamaya gelindiğinde Nacar Ali Usta’nın parası biter. 
O gün yatsı namazını kıldıktan sonra bu düşüncelerle 
uykuya dalar. Sabah namazı için kalktığında caminin 
kapısı önünde 10 tane deve – yüküyle beraber- bağ-
lanmış, “BUNLAR ALİNACAR CAMİSİNE VAKIFTIR” yazısı-
nı görür. Develer satılıp caminin eksik kalan bölümleri 
tamamlanır ve Ali Nacar Camii bu şekilde ibadete açılır. 
Ali Nacar Camii Yaprak Mahallesi’nde, Alleben Dere-
si’nin akışına göre sol tarafında bulunmaktadır. Siyah 
ve beyaz taşlarla örülü cami, iki metrelik duvarlarla 
çevrilerek katılmıştır. Müezzin mahfiline çıkan merdi-
ven üzerinde 1213 hicri tarihi yazmaktadır. 2014 yılına 
kadar Camii ve minaresinin, Antep Savunmasından 
etkilendiğini üzerindeki kurşun yaralarından anlamak 
mümkündü.
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