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Açıklama
Tablo
K. Kanasaka & D. Murphy
Mektup (Asit Biswas vs 11 kişi) Web Sitesi
J. Peleg & T. Tsuk! A mektup (İsrail) “
Mektup (W. Aylward vs 6 kişi)
“
P. Kessener & T. Drew-bear & M. Barrel Web Sitesi
Sencer Şahin
Web sitesi
S. Şahin & İ. Gürer & G. Wipplinger Web sitesi
H. Fahlbusch
Martin Schwarz Web sitesi
J. Burdy & G. Meyer & S. Anestidis (mektup)
Tahir Mıhçızade torunu D. Şaşmaz Web
Oktay Gülağacı & Rıza Durakbaşı
Galip Büyükyıldırım
Web
Şemsi Sinangil !!!!!
Galip & Barış Büyükyıldırım konser
Yaşat Manav KL Albüm
Fahlbusch İstanbul ziyaret
Fatih Keskin Afyon Taşkın Koruma Sempozyumu
Doğanhisar Kültür Derneği
Internetten ARI Yıllığı satışı (benim sayfam var)
İ:TÜ Mezunları Derneği (istifa) & Evangelia Balta Web
S. Anestidis & Eddie Owens (Web yeniden)
Evangelia Balta biyografi
Barkon Taçoy
Zakarya Mildanoğlu Agos- Van kanal)
Konser Avusturya Kültür Ofisi (Mozart & Franz Schubert)
Su Vakfı & İSKİ İklim Değişikliği Paneli daveti
Zakarya Mildanoğlu (Van Urartu Su Kanalları)
Saime Yardımcı’ya mail
Zakarya Mildanoğlu (Van su kanalları)
son

son
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Dear Kanasaka

09.02.2010

Thank you very much for your mail. Congratulations for your RGS exhibition of in the
footsteps of Isabella Bird. I wish I visited these very interesting documents. What about the
photos of Eastern Anatolia?. From which regions and the subjects of these photos?
Please visit my Web site.
www.mehmetbildirici.com
There are 5000 pages about my works and historical water aqueducts of ancient Anatolian
sites. At the same time you will see Japanese page inside. The address of my Web site
www.mehmetbildirici.com
In the Web site of DWhG ( Deutsche Wasser Historische Gesellschaft) there is a link for my
Web site.
www.dwhg-ev.de
If you visit Guestbook and write something in Japanese and English, I will be glad.
I wrote your note to Sedat Ozpınar, he could not reply?
Hope to hear you
Sincerely yours
Mehmet Bildirici

Dear Dennis Murphy

09.02.2010

Thank you very much for your mail. What about your mother in love? Is she fine or sick?
I was very glad that you really enjoyed my Web site. Prof Fahbuch even enjoyed my web site
and promised support for it. DWhG gave me a link in her web site (In the links). Please send
me your paper of Radiapolis and the others.
www.dwhg-ev.de
Selin is very busy in her school. In her spear time she always reads very serious books. She
likes her school and her lessons. Ozlem works hurt in her job. The address of my Web site
www.mehmetbildirici.com
Hope to hear soo
Your friend
Mehmet Bildirici
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Asit Biswas
akbiswas@thirdwordcentre.org

(No reply)

Robert Varady
rvarady@email.arzina.edu

(No reply)

Rodriquez Tirado
Josea.rodriquez@conagua.gob.mx

(No reply)

Dear Mr.

10.02.2010

We were together in WWF5 in Istanbul. I want you some good news.
I set up a Webb site that contains 5000 pages. In chapter 20 there are texts of historical water
supply systems in Turkish, English and German of ancient Anatolian cites. My Web site
www.mehmetbildirici.com.
In the Web site of DWhG ( Deutsche Wasser Historische Gesellschaft) there is a link for my
Web site in the link of it. The address
www.dwhg-ev.de
If you visit my Web site I will be glad.
Hope to hear you and to be in dialog with you
Yours truly
Mehmet Bildirici
Ueli Bellwald
intrmeem@go.com.jo

(No reply)

Mathias Döring
doering-Adenstedt@t-online.de

(No reply)

Werner Eck
Werner.Eck@uni-koeln.de

(No reply)

Duncan Keenan-Jones
duncan.keenan@students.mq.edu.au

(No reply)

Femke Martens
Femke.Martens@arts.kuleuven.be

(No reply)

Joseph Patrich
patrichj@mscc.huji.ac.il

(No reply)

Maria Agorreta
mperex@geo.uned.es

(No reply)

Inge Uytterhoeven
Inge.Uytterhoeven@arts.kuleuven.be

(No reply)
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Yehuda Peleg
y_peleg@mayan.org.il
Tsvika Tsuk
tsuk@npa.org.il

Dear Sir

10.02.2010

We were together in Cura Aquarum meeting in Jordan. I want to share some good news.
I set up a Webb site that contains 5000 pages. In chapter 20 there are texts of historical water
supply systems in Turkish, English and German of ancient Anatolian cites. The address of my
Web site
www.mehmetbildirici.com.
In the Web site of DWhG ( Deutsche Wasser Historische Gesellschaft) there is a link for my
Web site in the link of it. The address
www.dwhg-ev.de
If you visit my Web site I will be glad. Write your opinion in Guest book.
Hope to hear you and to be in dialog with you
Yours truly
- Prof Fahlbusch was in İstanbul, we spent very good weekend together…
Mehmet Bildirici
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William Aylward
aylward@wisc.edu

(No reply)

Dora Crouch
dpcca@ojai.net

(No reply)

D’Andria Francesco
francesco.dandria@unile.it

(No reply)

Meshel Zeev
zmeshel@hotmail.com

(No reply)

Christoph Ohlig
cristoph .ohlig@t-online.de

(No reply)

Charles Ortloff
Ortloff5@aol.com

(No reply)

Dear Sir

11.02.2010

We were together in Cura Aquarum meeting in Ephesus in 2004. I want to share some good
news with you.
I set up a Webb site that contains 5000 pages. In chapter 20 there are texts of historical water
supply systems in Turkish, English and German of ancient Anatolian cites. The address of my
Web site
www.mehmetbildirici.com.
In the Web site of DWhG ( Deutsche Wasser Historische Gesellschaft) there is a link for my
Web site in the link of it. The address
www.dwhg-ev.de
If you visit my Web site I will be glad. Please write your opinion in the Guest book.
Hope to hear you and to be in dialog with you
Yours truly
Mehmet Bildirici
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Paul Kessener
lenl@euronet.nl

(No reply)

Dear Mr. Kessener

11.02.2010

We were together in Cura Aquarum meeting in Ephesus in 2004. I want to share some good
news with you.
I set up a Webb site that contains 5000 pages. In chapter 20 there are texts of historical water
supply systems in Turkish, English and German of ancient Anatolian cites. The address of my
Web site
www.mehmetbildirici.com.
In my Web site I put your excellence paper of Aspendos. I wanted Turkish colleges read it.
On the other hand there are Turkish texts that are unknown for European. I think you will
understand me that before I could not write you.
Henning Fahlbusch examined and liked my Web Site. By his help in the Web site of DWhG (
Deutsche Wasser Historische Gesellschaft) there is a link for my Web site in the link of it.
The address
www.dwhg-ev.de
If you visit my Web site I will be glad. Please write your opinion in the Guest book.
Hope to hear you and to be in dialog with you
Yours truly
Mehmet Bildirici

Thomas Drew Bear

(No reply)

Sevgili dostum,
Uzun zamandır haber alamıyorum. İyi ve sağlıklı olduğunu umuyorum. Bana ara sıra
yazarsan çok sevinirim. Ben bir Web sitesi kurdum 5000 sayfa. Sitemin adresi
www.mehmetbildirici.com
Öncelikle iyi haberlerini almayı, ardından sitemi ziyaret etmeni bekliyorum
En içten dilek ve saygılarımla
Mehmet Bildirici

Michele Merve Barel

(No reply)

Merve Hanım
Uzun zamandır haber alamıyorum. İyi ve sağlıklı olduğunu umuyorum. Bana ara sıra
yazarsan çok sevinirim. Ben bir Web sitesi kurdum 5000 sayfa. Sitemin adresi
www.mehmetbildirici.com
Öncelikle iyi haberlerini almayı, ardından sitemi ziyaret etmeni bekliyorum
En içten dilek ve saygılarımla
Mehmet Bildirici
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sencersahin@akdeniz.edu.tr
12.02.2010
Sayın Sencer Şahin
Sizinle birlikte Cura Aquarum 2004 toplantısına katılmış ve tanışmıştık.
Bilgi birikimimi paylaşmak için bir Web sitesi hazırladım. Adresi şöyle
www.mehmetbildirici.com
Bu site içine çoğu Konya ve Tarihi su yapıları konusunda 5000 sayfa yerleştirdik. Örnek
olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1994 ve 2004 yılında ilk baskıları yapılan ve 2009
yılında yenilenmiş ve revize edilmiş CD olarak basılmış, Konya Tarihi Su Yapıları ve Tarihi
Sulamalar, depolama ve taşkın Koruma tesisleri … vs. (1.1) ve (1.2)
Bölüm 20 de ise benim için bir hedef olan ve kısmen toplantılarda açıklama yapmaya
çalıştığım Anadolu antik kentleri ile ilgili en önde gelen makaleleri yazarlarının isimleri ile bir
kütüphanede toplamak. Türkiye’de başka kurumlarda olmayan çok az özel kişilerde olan,
arşivimdeki bildirileri elektronik bir kitaplıkta topladım. Yazarların isimleri ile bana verdikleri
metinleri resim gibi tarayarak yerleştirdim.
Sizden sitemi ziyaretinizi, Misafir defterine bir görüş yazmanızı diliyorum
Sonsuz saygılarımla

Web sitesi
Monday, February 15, 2010 9:46 PM

"Sencer Şahin" <sencersahin@akdeniz.edu.tr>
Add sender to Contacts
"Mehmet Bildirici" mehmet_bildirici@yahoo.com

From:

To:

Değerli Mehmet Bey,
mailinz için çok teşekkür ederim. Cura Aquarum'dan yıllar sonra beni hatırlamış olmanız ve
yazmanız beni hem şaşırttı hem sevindirdi. Web sitenizi ziyaret edip te orada Konya
Lisesinden 1957 yılında mezun olmuş olmanız da beni heyecanlandırdı ve tekrar 1959-60
yıllarını bana anımsattı. Zira tam da sizin mezun olup Teknik Üniversiteye gittiğiniz yıllarda
ben Erzurum Lisesinden naklen Konya Lisesine gelip oradan mezun olmuş ve 27 Mayıs
devrimini orada yaşamıştım. Cura Aquarum sempozyumunda keşke daha uzun sohbet etme
fırsatımız olsaydı.
Neyse... konumuza gelecek olursak: Sitenize konmak üzere elbette konuyla ilgili bir
makalemi yollayabilirim. 2005 yılında Münih'teki bir Kollokyum'da Patara suyoluna ait
Delikkemer basınçlı su kemerini bildiri olarak sunmuştum. Aynı konunun bir özetini Cura
Aquarum'a da bildiri olarak sunmuştum. Makalemi (Almanca) elektronik olarak tarattıktan
sonra pdf dosyası olarak size yollarım.
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Değerli Sencer Şahin
17.02.2010
Mailinizi alınca ne kadar sevindiğimi ve duygulandığımı anlatamam, özellikle Konya
Lisesi’nden mezun olduğunuz çok ilginç geldi. Misafir defterine yazdıklarınız da çok güzel.
Hepsi için yeniden teşekkürler.
Web Lisesi içinde Konya Lisesi ile çok bilgi ve belge var. Özellikle Korukent 2 3 4 dosyaları
içinde tüm öğretmenlerimizin yaşamları fotoğraflarını bulacaksınız. Sağ olanları ile de hep
haberleşiyorum. Attila Taçoy çok yakın sınıf arkadaşım idi.
Fahlbusch, sitemi beğendi ve DWhG Alman sitesinde linkler bölümünde benim siteye link
verdi.
www.dwhg-ev.de
Delikkemer konusundaki yazınıza yer verdiğimde sitemin daha zenginleşeceğine inanıyorum.
Cura Aquarum toplantılarında yer alan Anadolu antik kentlerine ait diğer bildirileri de zaman
içinde yerleştireceğim. Türkçe yazılmış güzel bildirilerden Avrupalıların haberleri yok.
Böylece onları onlara tanıtmış olacağız. Bazılarını da zaman içinde İngilizce’ye çevirmeyi
düşünüyorum.
Konya Lisesi dosyalarına girdiğinizde konuşacak çok olacağına inanıyorum.
Tekrar teşekkürlerimi ve saygılarımı en iyi dileklerimle sunuyorum.
İbrahim Gürer
17.02.2010
Sayın Hocam
Web sayfamın misafir defterine yazdığınız güzel yorum için teşekkür ediyorum. Ayrıca 2010
Eylül de yapılacak “Global Changes” isimli toplantı hakkında da bilgi aldım.
Sayın Hocam Web Sitem ile ilgili bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Prof. Dr.
Fahlbusch siteme destek verdi. Alman Tarihi Su Araştırmaları Vakfının Web sitesinde bana
bir link verdi.
www.dwhg-ev.de
web sitesi bu kuruluşun web sayfası, burada links bölümüne
girildiğinde benim Web sitesine link bulunmakta. Hocanın desteği ile Anadolu antik
kentlerine su sistemlerine (hydraulic structure) tüm yazıları toplamaya çalışacağım. Böylece
Türkçe yazılmış ve onlarca bilinmeyenleri de onların bilgisine sunmuş oluyoruz. Bu Türkçe
metinleri de zaman içinde İngilizceye çevirmeyi, çevrilmesini sağlamayı düşlüyorum.
Saygı ve en iyi dileklerimle
Mehmet Bildirici

Sevgili Gilbert Wiplinger

(No reply)

17.02.2010

Tüm bilgi birikimimi bir Web sitesinde topladım. 5000 sayfa. Adresi
www.mehmetbildirici.com
Bunun içinde benim çalışmalarım, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış kitaplarım.
Web sitemin 20. Bölümü ise özel sadece Anadolu antik kentleri su yapıları ile ilgili bildiriler,
birkaç dilde olan bu yayınları elektronik bir kitaplıkta topladım.
Web sitemi Fahlbusch beğendi ve destek veriyor. DWhG web sitesi linkler bölümünde benim
Web siteme link verdi.
Nasılsın Efes de mi yoksa Avusturya’da mısın? Bu konuda senin de yardım ve desteğini
bekliyorum
Saygı ve sevgilerimle
Mehmet Bildirici
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Dear Fahlbush
22.02.2010
Thank you very much for your last mail. I am very pleased to get it. And I am very glad that
we will meet in Istanbul.
What is your supposed program for Istanbul journey, I offer you some alternatives.
First Istanbul Archaeological Museum (one day)
We can visit Melen Project, its Bosphore crossing tunnel, under 130 m down. The Regional
Director of DSİ is my friend, we can arrange a trip?
A trip to old Istanbul water supply systems, Ottoman dams, aqueducts of Architect Sinan, I
have a friend who knows the area well
In Saturday or Sunday my daughter wants to organize a trip to Princess Island or some other
places for ladies.
Thank you very much for your support for my Web site. I accept that this is the beginning in
my Web Site, I want to put all papers that were discussed and published in Cura Aquarum
meetings, about the water supply systems of ancient cities in Turkey, including 1979 and the
other years. In that year in 1979 I was out of the subjects.
I and my wife send our best wishes to Fahlbusch family.
Hope to meet you in Istanbul
Dear Mr. Bildirici:

03.03.2010

Thank you very, very much for your kind mail, which arrived when I was together with my wife on
Ruegen island at the Baltic sea. This holiday trip was very nice but due to it my answer is delayed. I'm
very sorry for it and hope for your understanding.
Thank you also very much for all the arrangements you intend for our visit in Istanbul. But that is by far
too much. A trip to the water installations in the Belgrade forest is surely of outmost interest. However
as we'll arrive on March 31 and leave on April 5 time is very scarce. Therefore I propose that you
discuss the program together with Mr. Wellbrock, who'll arrive already on March 23 in Istanbul. He'll
check the archive at the German Archaeological Institute and will know soon after his arrival how
much time I'll need to look at the pictures and documents in the Institute. I'll ask Mr. Wellbrock to
contact you by phone as soon as possible.
However I've another question. Is there anything what you or your family would like to get from, please
tell me the wishes that I might try to get those things in time.
Looking forward to a hopefully pleasant meeting in Istanbul I send you my warmest regards
Yours truly
Henning Fahlbusch

Dear Prof. Dr. Fahlbusch
Thank you very much for your mail dated of 03.03.2010.
DSI asked me to be in Afyon in 22-24 March 2010 for a symposium about “Historical Flood
Control Systems. I will visit Wellbrook at 26th March 2010, and we will discuss the program.
If you can have some copies of Anatolian historical water supply systems as an example of
1979 symposium. I will be very glad.
I and my wife hope to meet you and your wife as soon as possible in Istanbul.
Yours truly
Mehmet Bildirici
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Dear Martin
12.02.2010
For a long time I could not hear you. How are you? I hope you and Maria are fine. I will give
you some good news. I set up a Web-site. Here the address
www.mehmetbildirici.com
Total are 5000 pages. These are my papers, my books published by DSİ, and Section 20 for
the water supply systems of ancient of ancient cities in Turkey.
Prof Fahlbusch liked my works and gave a link in the Web-site of DWhG. So I am very
happy. Fahlbusch and his wife will visit Istanbul in April. I am very glad that I will meet him.
My wife is sometime ill, in these days she is fine.
We spent good days in the past. I hope to meet you and Maria in the future? Ques sera,
I and my wife send our best wishes to you and Maria
Mehmet Bildirici

Web site
Wednesday, February 17, 2010 11:04 PM
"Martin Schwarz" <maschwarz@hispeed.ch>
View contact details

From:
To:

"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Message contains attachments

1 File (450KB)

•

FensterblickSchneeSonne1.2.10.JPG

Dear Mehmet,
17,2,10
Thank you very much for Mail,
I am glad, you are fine and your wife is it as well. Just now I saw your mail, will look at your
website later. My congratulations!
I was 80 in last December. In May, when days are longer and nature is on flower our family is
invited to meet here for the festivities on Wildegg Castle. I have to do some organization.
I feel quite healthy, but many things go slower than before. "C`est la vie".
Reading, working in house and garden and sometimes in the mountains, where in "my" little
power station are now 4 turbines with generators, which produce power and send it in the
grid. In the last years we produced an amount of more then a Million kWh.
I have still some improvements to do there.
Now there is not enough water. When snow smelts, all machines will have to give full power.
In the dark days of winter I often sat in front of one of my computers to make more of this
fascinating technology. I write now under LINUX. - I repaired my color printer. ....
My house should have better Windows with Argon between the glasses. I try to do the
framing myself. -Senior sports-. This winter is quite long and cold here. With all this I have no
time to become lazy!
Last time, I annouced you a paper about modern irrigation in Spain. Sorry, I sent it, it did not
reach you, it came back. I will try it once more.
I am still thinking of Istanbul. When will you come again to Switzerland?
Maria thanks as well for good wishes.
We wish you a good springtime
Martin+Maria
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16 rue Roger Radisson 69005 Lyon

19.02.2010

Dear Poulette & Jean Burdy
For a long time, I could not get news from you. How are you? I hope you are fine? I live in
Istanbul in winters and at Akyaka in summers.
I sat up a Web Site, here is the address
www.mehmetbildirici.com
In Web site you will many documents about historical water systems of ancient Anatolian
cities, including your text of Psidian Antioch.
Hope to hear you, please write to my e mail.
Yours truly
Mehmet Bildirici
P.K. 42 Mecidiyeköy Istanbul – Turkey
Mail: mehmet_bildirici@yahoo.com

54 A Rene Coty 750/4
Paris

19.02.2010

Dear Meyer
For a long time, I could not get news from you. How are you? I hope you are fine? I live in
Istanbul in winters and at Akyaka in summers.
I sat up a Web Site, here is the address
www.mehmetbildirici.com
In Web site you will many documents about Idyma. I f you write me I will give some others
news.
Our friend Selim Adham went to some other places near İznik. Last year he died !!!
Hope to hear you, please write to my e mail.
Yours truly
Mehmet Bildirici
P.K. 42 Mecidiyeköy Istanbul – Turkey
Mail: mehmet_bildirici@yahoo.com

Kydathinon 11 Athens

19.02.2010

Sevgili Stavro
Uzun zamandır haberleşemedik. Patriklik Kütüphanesi’nde Yorgo Benlisoy’dan hala orada
çalıştığını, Müdürlük makamına getirildiğini duydum. Kutluyor başarılı çalışmaların olsun
istiyorum. Bende bilgi birikimimi paylaşmak istedim. Bir Web sitesi kurdum. Adresi
www.mehmetbildirici.com
İçinde Konya ve tarihi ile ilgili bilgiler, Konya’dan göç edenlerle ilgili yazılarım yer alıyor.
Bunları duyurmak istedim.
Bazı yazılarımız göç ile ilgili, İngilizce bölümünde olan Helenizm dönemi su yapıları ile
olanların orada bir dergi, hiç olmazsa 1-2 sinin Grekçe’ye çevrilip yayını mümkün mü?
Gene iş birliğinin devamı dilerim.
Cevabını bekliyor, sevgilerimi sunuyorum. Lütfen mailime yaz
Mehmet Bildirici
P.K 42 Mecidiyeköy İstanbul
Mail: Mehmet_bildirici@yahoo.com
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TAHİR MIHÇIZADE ile ilgili düzeltme
Saturday, February 27, 2010 5:47 PM
From:
"Deniz SASMAZ" <dsasmaz@hotmail.com>
Add sender to Contacts

To:

mehmet_bildirici@yahoo.com

Sayın Mehmet Bey,
Ben Tahir Mıhçızade'nin büyük kızı Fatma Yıldız Şaşmaz'ın kızı Dişhekimi Deniz
Şaşmaz'ım. Dedemle ilgili yazılarınızı internetteki sayfanızdan okudum ve çok gurur duydum.
Zaten kişiliği ve yaptıkları hakkında ailemden bilgi sahibiydim, ancak bilmediğim birkaç
bilgiye de sayeniz ve de Emine halanın (ki kendisini tanıma şerefine nail olmuştum) sayesinde
eriştim. Ancak kitabınızda eksik olan bilgiyi de haddim olmayarak size ulaştırmak
istedim.Tahir dedemin 2 evliliği vardır.ilk eşi doğumda vefat eder. İkinci eşi Emine
Mıhçızade yani benim anneannemden 3 değil 4 çocuğu olur. Fatma Yıldız Şaşmaz (Konya'ya
kendini adamış babam Dr Ali Şaşmaz'ın eşi) müteveffa Mustafa Kudsi Mıhçızade ve İKİZ
olan Ali Uğur Mıhçızade İle Zehra Nur Cansu (Konya doğumlu Akseki kökenli müteveffa
Mehmet Mesut Cansu' nun eşi).Teyzem olan Zehra Nur Cansu'dan kitabınızda bahis
edilmediği için kendisi çok müteessir olmuştur ve bu bilgiyi size iletmek ve mümkünse
düzelmesi için yardımlarınıza teşekkür etmek istedim. Çalışmalarınız için tekrar teşekkür
ederim. Saygılarımla...
Deniz Şaşmaz

Değerli Deniz Hanım
03.03.2010
Dedeniz Tahir Mıhçızade’yi bu araştırmalara başladığım yıllarda aradım. İki defa ziyaret
ettim. Daha sonra trafik kazasında kaybettik. Kendisi her yönü ile akraba olarak öğündüğüm
bir kişi idi. Uzun yaşayan halası Emine Hanım’ı pek çok kere ziyaret ettim, bilgiler aldım.
Daha sonra babanız Dr. Ali Şaşmaz ve annenizle de görüştüm. Babanız, Atatürk Kız
Lisesi’nin okul doktoruydu. eşim de orada Coğrafya öğretmeni idi. Ama konu ile pek
ilgilenmediler. Sonra ailesi ve çocukları İstanbul’a taşındı.
Devamlı bu aile ile nasıl irtibat kurarım. Bilgi alırım diye hep düşünürdüm. Bu yönden sizin
mailiniz ilaç gibi geldi, Çok teşekkür ediyorum.
Kardeşi, eşi ve çocukları hakkında fazla bilgi sahibi olamadım. Bunlar hakkında biraz daha
detaylı bilgi ve internetle birkaç fotoğraf gönderirseniz, ne kadar iyi olur. Ana sayfaları
değiştirmek olanaksız, ben bunları ek olarak gireceğim.
Ben 14 yıldan bu yana İstanbul’dayım. Siz hangi kenttesiniz. Sağ ise anneniz ve babanıza
selam ve hürmetlerimi sunuyorum.
Mehmet Bildirici
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Re: Web site
Sunday, February 28, 2010 4:06 PM
From:
"Oktay GULAGACI" <oktay.gulagaci@yetke.com>
Add sender to Contacts
To:

"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Mehmet abi merhaba,
Çalışmalarınızın oda bürokrasisi tarafından görülmemesi konusunda bir şey söylememe gerek
yok sanırım. Gerekçesi malumdur. Odanın katılımcı, daha demokratik bir yapıya kavuşması
çabamızla tüm katkı koymak isteyenler odada kendilerini ifade edebileceklerdir, fikirlerine
katılmasak da. Ancak şu anda odamızda böyle bir iklim yok. Çabamız bu iklimin yaşanması
üzerinedir. Görüşmek üzere, Saygılarımla,
Oktay Gülağacı
RIZA DURAKBAŞI
Selam, Memet,
Kusura bakma yazım gecikti. Yeni okudum. On gündür sorun vardı açamadım.
Senin sitene bir kaç kez girdim.
Hatta düşüncemi ve tebriklerimi de ilk seferinde yazmış idim Sana.
Orhan'a on kere söyledim. Ben hayatımda kimseye küsmeyi beceremedim.
Benim birine küs olmam mümkün değil. On kere söyledim. Ama, Orhan neden anlamıyor.
Hala bir küs varmış gibi barışma öğütlüyor.. Olur öyle şeyler.
Ben, Lise'ye girdiğimizde, 2,3,4 sınıfta olanları ve son sınıfa geldiğimizde de, 2 ve 1 de
olanları hep haberdar etmiştim. İnançları, görüşleri ne olursa olsun.
Aynı yıllarda müşterek olaylar yaşadık diye düşünürdüm.
Geride kalmış günleri ve dostlukları yaşamak hoştur. Hiç bir ön yargı ve beklenti olmadan...
Böyle düşünürüm. Daha sık ve daha çok olsa ne güzel olur. Yardımlaşıp herkes yapsa...
Farklı zamanlarda... Eskişehir'de bu yıl için Bodrum'u istediler.
Aynı otel arzu edildi.
Müdür değişmiş. Yeni Müdürle anlaşamadım 40. lira verdim. 55 ten aşağı inmedi yarım
pansiyona, kalsın dedim. 27,28,29 Mart 2010 için. (En ucuz sezon aralığı)
Sanki heyecanım yok gibi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Halbuki her şeyi de hazırlamıştım.
Başarılar ve sevgiler..
Rıza Durakbaşı
Bodrum
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FW: Baris NY Stainway konseri
Thursday, March 11, 2010 9:37 AM

"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Add sender to Contacts
"Galip BÜYÜKYILDIRIM" <galipbm@hotmail.com>

From:

To:

Sevgili arkadaşım
Barış'ın konseri dolayısıyla gönderdiğiniz maili aldım. Çok mutlu oldum. Annesi ve babası
olarak böyle sanatçı bir evlada sahip olduğunuz için sizi kutluyorum. Bende klasik müziği
dinlerim MEZZO kanalından.
Barış nerede eitim aldı, halen eğitimi sürüyor mu?
İstanbul'da konseri olyrsa mutlaka izlemek isterim.
Web sitem için yazdığın satırlara da çok teşekkür ederim. Bir sürü Almanca İngilizce yazı
vardı, onları koydum. Bunun yanında çok güzel (senin yazıların dahil) Türkçe çalışmalar var.
Bunları da Avrupalıların önüne koyuyoruz. DWhG Almanya'da tarihi araştırma yapan bir
vakıf, onlarda beğendi oradan bana link verdiler. Türkçe metinler de İngilizce'ye çeviririz diye
düş kuruyorum.
Antalya DSİ Bölge Müdürü de benim eski öğrencim, Konya'dan arkadaşım.
En içten selam ve saygılarımla
Mehmet Bildirici
Tel: ++90-542-2410302
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Şemsi Sinangil

12.03.2010

Sevgili Şemsi
Telefonda konuşmalarımız üzerine ben de çok üzüldüm. Tüm yazdıklarımı okudum. Özellikle
Sinanzade Ahmet Efendi’nin dürüst ve saygın bir kişi olduğunu vurguluyorum. Aksini
düşünmek mümkün değil. Hiçbir art niyetim olmadığını, yazdıklarımı belki bir dil sürçmesi,
iyi ifade edememe gibi kabul edilmesini diliyor alenen sizlerden özür diliyorum.
Dünya ekonomik bunalımı döneminde Amerika’da bir günde şirketler yok olmuş, olay
Türkiye’ye ve dünyaya yayılmış, bu olayların Konya’daki yansımaları olmuştur.
Konya’da ve mahallesinde saygın bir kişi olan Sinanzade Ahmet Efendi ve ailesi buhran
dolayısıyla hak etmediği bir sıkıntı yaşamak durumunda kalmıştır. Bundan dolayı kendisine
rahmet diliyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.
Bu olaylar sonucu Konya, tarihinde, gördüğü en yoksul günlerini geçirmiştir. Burada uzun
süren savaşların, dünya ekonomik buhranının, sanatçı ve ticaret ehli Rum ve Ermenilerin göç
ettirilmesinin de etkisi olduğunu sanıyorum. Tabii bu, benim uzun araştırmalarımın sonucu
edindiğim izlenimler. Tartışmaya açıktır.
Bu konulara neye girdin? Sana ne denilebilir. Olay Ahmet Efendi’nin bir hatasından
kaynaklanmadığı için bu olay Sinangil’ler kadar Konya’nın bir dramıdır. Hepimizin dramıdır.
Dün Sınıf arkadaşlarımızın Moda’da bir yemeği vardı. Bir arkadaşım Karadeniz Ereğli’de
Japonlarla birlikte yıllarca çalıştığı, çelik kazıklı temeller konusunda, üniversitenin bile
bilmediği donelere ulaştığını, bunu bir kitap olarak yayınlamak istediğini ve bunu
yapamadığını ifade etti, sen bunu başardın kutlarım dedi.
Gerçekten bir şeyler yazmak çok zordur. Risklidir. Seçilecek metot önemlidir. Büyük Filozof
Eflatun “insanlara verilen gülsuyu ve ilaç hakkında şunları söyler. Gülsuyu insanların hoşuna
gider, güzel kokusu vardır, bir süre sonra tesiri kaybolur, Halbuki ilaç acıdır, ağzı buruşturur
ama insanın sağlığı için gereklidir der.
Ben hiçbir zaman gülsuyu yazarı olmak istemedim. Toplumu tanımak, değerleri ile onu
ileriye aktarmak istedim. Onu araştırmak irdelemek istedim. Neler eksikti de Türk toplumu
arzu ettiğimiz yerde değil onu irdelemeye çalıştım. Sonuçta her şey tartışılsın istedim.
Sonuçta ben de bir bireyim. İyi niyetliyim ama yanılabilirim de.
Tekrar Sinangillere dönersem, gurur duyduğumuz, gölgesi koyu akrabamızdır. Yıllarca
onlarla teyzezade olmaktan iftihar ettim. Kötülemek asla düşünemeyeceğim bir durum.
Üstüne üstlük biz fakir bir aileydik, daima maddi ve manevi yardımlarını gördük. Örneğin
anneannem Emine dünyanın en iyi niyetli kişisi idi, en sevdiği yeğeni Hacı Receba idi. Biz
çocuktuk, teyzesinin hep arkasında oldu. Mal bölüşümünde bulundu, halama yaklaşık 1.500
TL ödenecekti, elde 1.200 TL vardı. Halam da ev alacak parasını tam istiyordu. Rahmetli
teyzesi için bu parayı Hacı Receba ödedi, Evimiz satılmadı, Annem yoğurt satarak ödemeye
çalıştı, bir kısmını Hacı Receba teyzesine bağışladı, bu nasıl unutulur?
Ben ilkokulda iken annem ciğerlerinden hasta, günde 3 öğün iğne yapılıyor. Doktoru ise
rahmetli Dr. Mustafa Tiryaki, rahmetli Muzaffer Sinangil’in yakın arkadaşı, büyük
yardımlarını gördük. Yıllar sonra 1957 yılında Nişantaşı’ndaki evinde bir yemek daveti vardı,
ne sebeple bilmiyorum, ben de vardım, benimle ilgilendi, ilk defa karidesi bu evde gördüm,
aynı yılda vefat etti. Allah rahmet etsin.
Bazen uzaktan görsem de Sinan ağabeyin yaşamı tahsili benim için bir şablon oldu. Daha
sonra Fransızca bilmesi, İsviçre Hukuk Fakültesi’nde okuması benim için ulaşılmaz
hedeflerdi. Benim modern bir yaşama, batılı değerlere yönelmemde etkisi olduğunu
sanıyorum.
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Ama şu var ki Sinan, Ali Doğan ve Ahmet Oturanç benden büyük olmalarına karşı sülalede
Dr. Nevzat Özkal’dan sonra üniversite diploması alan benim. Konya’dan gidip benim İTÜ ye
girmem o dönem de inanılmaz bir olaydı.
Bu yüzden Muzaffer Sinangil beni severdi. Ayda, iki haftada mutlaka Fincancılar çarşısındaki
dükkanına giderdim. Konya’dan haber alırdım. Orada ticaret ve üniversite çevresinden pek
çok ileri gelenle tanıştım.
1960 yılında siyasi olaylardan üniversite süresiz kapandı, Muzaffer Sinangil bana bir arkadaşı
yanında iş buldu. Tam başlayacağım gün 27 Mayıs İhtilali gerçekleşti.
Aynı Mayıs ayında ciğerlerimi üşüttüm. Bana Muzaffera Pazar günü eve gel dedi, saç böreği
partisi vardı. Hem börek yedim. Ardından “Cihat (Abaoğlu) yeğenimi bir muayene et dedi,
özel orada muayene oldum, ilaç verdi.
Fakat sonraları sanıyorum annemin bazı durumları karşısında biraz geri durdu. Bana
Almanya’dan sürgülü hesap cetveli o getirdi, bütün öğrenim hayatımda o cetveli kullandım.
Ben ise İstanbul’da kalıp statik vs konularında çalışmayı umuyordum. Ama kendimi apar
topar Konya’da buldum, memleketim ama zor intibak kurdum, fikren zor intibak sağladım.
Burada sülale ile tek aykırılığım, benim CHP li olmam idi. Bazı akrabalarla ters düşüyordum.
Şimdi düşünüyorum da bu konuda pek doğruyu görememişim…
İstanbul’da kalsam daha zengin mi fakir mi olurdum bilmiyorum ama, önemli projeler de
imzam olurdu diye düşünüyorum. Çünkü girişken ve hırslı idim, yükselmek istiyordum.
Son olarak ta annemler İstanbul’a taşındı, Haşim Bey’in öğrenimi için, validenin kolu şişti,
Konya’da bilemediler. Ali Doğan Sinangil, İlköz Hanım çok ilgilendiler, Gene kolunu Cihat
Abaoğlu’na gösterdiler yardımcı oldular, ama sonuç vermedi, Sungu gelmiş Cerrahpaşa’da
Prof Ayhan Songar kanalı ile Prof Erol Düren’e gösterdi. Teyze boşuna uğraşma elini yukarı
asacaksın dedi, Valide ömür boyu bunu uyguladı. Çok gözü tok asil bir adamdı Prof Erol
Düren.
Sungu benim çok yakınımdı. Psikoloji uzmanı idi, benim fikir yapımı, fikir coğrafyamı
benden iyi bilirdi. Keşke yaşasaydı da benim gibi anılarını yayınlasaydı. Beni irdeleseydi,
tenkit etseydi !!!!!!! Onun değerlendirmelerini görmeyi o kadar isterdim ki
Sonuç olarak ben sanata sanatçıya çok büyük bir saygı besliyorum. Dikkatini çekiyorum
parası olana demiyorum. İstanbul’a gittikten sonra çok konsere gittim, klasik müzik
dinleyicisiyim. Ali Doğan Sinangil’in Borusan da bestelerinin çalındığını biliyorum.
Kendisinden CD lerini nasıl elde ederim diye düşünüyordum….
Sonuç olarak benim Sinangiller’e karşı olmam, kendime karşı olmak, mazime ve anılarıma
karşı olmak demektir diye düşünüyorum. Meramımı iyi anlatamadığım anlaşılıyor. Senin
şahsında özür dilerim.
Bunları uzun uzun niye anlattım. Çok parlak bir zekan vardı büyüklerine saygılı idin. Aradaki
yaş farkından bilmediğin dönemlerdeki olayları aktarmak istedim. Pek çok güzellikler sizler
önüne koymuşum. Bunları öldükten sonra yayınlasam daha mı iyi olurdu? Bilmiyorum.
Son olarak da Fransızca bildiği için, Avrupa’yı tanıdığı için çok sevdiğim Sinan Abi ile ara
sıra görüşmek kültür dünyasından yararlanmak istedim. Tabii ki mecbur da değil, Ben de çok
sevdiğimden dolayı en az bir telefonla aramasını bekledim.
Ailemi akrabalarımı seviyorum, velev ki hataları olsa da, onları sevmesem yıllarca uğraşmam,
insan sevdiklerini kaleme alır. Onların yaşantılarından çok alacağımız dersler olduğunu
düşünüyorum. Benim önüme böyle yayınlar araştırmalar konulmadı, ben bunları sizlerin
önüne koydum, hatalarım eksiklerim mutlaka vardır. Ama bunlar kesin anayasal hükümler
de değildir. Tartışıldığında yeniden araştırıldığında çok daha güzellerinin ortaya
çıkacağına inanıyorum. Yeter ki metot iyi olsun, iyi niyet olsun.
Başarı dileklerimle gözlerinden öperim.
Mehmet Bildirici
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Galip Büyükyıldırım
Değerli arkadaşım,

15.03.2010

Oğlum Barış'ın özgeçmişini ekte gönderiyorum. Eğer istersen posta ile daha sonra ses ve
görüntü CD’si de gönderebilirim.
Ben TRT Radyo 3'ü dinliyorum. MEZZO acaba Antalya'dan çıkar mı?
Senin sitedeki yazılara ulaşmak çok zor oluyor, açılmıyor.
Bölge. Müdürü. Sedat Bey ile tanıştık birkaç kez görüştük. Sen de bahsettik.
Benim Antalya'da 1992'lerden başlayan DSİ müzesi çalışmalarım ve birikimlerim vardı.
Emekli olduğum 2006 başına dek binlerce belge materyal birktirip saklayıp korudum. (80
yıllık projeler, paftalar, fotolar, teodolitler, nivolar, telefonlar,.. çok sayıda araç gereç.
Ayrıca açık havada dozerler, vinçler, otobüsler,...). Veysel Eroğlu da bunların
sergileneceği bir müze kurulmasını onaylamış, ödenek bile ayırmış; bu amaçla bir bina
onarılmıştı...
Hepsi şimdi yok olmak üzere.
Sedat Bey'e birkaç kez bahsettim, çok ilgilenmedi, geçiştirdi.
Bu birikim yalnız DSİ için değil; yakın dönem mühendislik tarihi açısından da olarak da
çok önemli idi.Müzenin açılmamasının, 80, yıllık birikimin yok oluşunu önleyememenin
sıkıntısı içindeyim…
Saygı, sevgi ve iyi dileklerimle
11.3.10
Galip Büyükyldırım.

BARIŞ LÜTFİ BÜYÜKYILDIRIM
(Piyanist)
23.12.1982 İstanbul doğumlu.
İlk öğrenimini Antalya’da tamamladı.
1993’de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Piyano ana sanat
dalında Prof. Selçuk Gündemir ve Prof. Kamuran Gündemir’in öğrencisi oldu.
Piyanonun yanısıra 1997’de başladığı orkestra şefliği, kompozisyon eğitimi sürecinde Prof.
İlhan Baran, İstemihan Taviloğlu, Turgay Erdener’le calıştı.
1998’de Almanya’da Ettlingen Uluslararası Genç Piyanistler Yarışması’na katıldı.
1999’da Ankara’da Kültür Bakanlığı’nca ve Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı’nca düzenlenen
piyano yarışmalarının her ikisinde de ‘ikincilik’ ve ‘en iyi Türk eseri yorumcusu’ ödüllerini
kazandı.
1999’da Ankara Devlet Konservatuvarı ‘Piyano’ ve ‘Orkestra Şefliği, Kompozisyon ana sanat
dallarında lise öğrenimini tamamlayarak yüksek bölümlerinin giriş sınavlarını kazandı.
Aynı dönemde Almanya’da Musikhochschule Lübeck giriş sınavlarını kazandı ve TC.
Kültür Bakanlığı’nın yurtdışı eğitim desteğini de kazanarak buradaki piyano eğitimine Prof.
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Gotlinde Sudau ile başladı. 2000-2001 Prof. Gotlinde Sudau’nun emekli olması nedeniyle
piyano öğrenimini Prof. Konstanze Eickhorst ile sürdürdü.
Haziran 2005 de Musikhochschule Lübeck’de piyano lisans eğitimini tamamladı.
2005 de ABD New York Kenti’nde Manhattan School of Music, ve Cincinnati Üniversitesi
College-Conservatory of Music giriş sınavlarını burslu olarak kazandı. Lisans üstü piyano
çalışmalarını Ekim 2005’den sonra Cincinnati’de Prof. James Tocco ile sürdürdü ve master
derecesi aldı. Bu dönemde Türkiye’den Eczacıbaşı Vakfı ve Yapı Merkezi eğitim
desteklerinden de yararlandı.
Önümüzdeki dönemde de piyano artistlik çalışmalarını Prof. James Tocco ile sürdürecektir.
Klasik piyano eğitiminin yanı sıra konserlere katılmakta; caz da çalmaktadır. Bunlardan
başlıcaları:
1998 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Azizname” oyununda Korepetitor olarak çalıştı.
26, 27 Mayıs 2000’de Hannover’de Millennium-Konzert; 2000 Finger auf 8800 Tasten
Konseri’nde 100 piyanistten biri olarak çaldı.
Aralık 2001 de Lübeck’de Possehl Yarışma’sına piyano-klarinet ikilisi olarak katıldı ve
ikincilik kazandılar.
Ekim 2001’de Lübeck’te Marie Luis Imbusch Bursunu kazandi.
3 Mayıs 2002 de Antalya Piyano Festivali kapsamında AKM’de bir solo konser verdi.
Ekim 2002`de Förderer Geselschaft’in yardım ödülünü aldı.
Ekim 2002’de Kiwanis Club Hanse Lübeck’in 2002 Müzik ödülünü aldı.
24-25 Mayıs 2003 de İtalya Gravina’da (Puglia) BENEDETTO XIII uluslararası piyano
yarışmasına katıldı, ilk on yarışmacı arasına kaldı.
2003 Aralık ayında Maritim San ve Korrepetitor yarışmasında birincilik ödülünü kazandı.
Mart 2004’de Jürgen Sellheim yarışmasında piyano ve oda müziği dallarında finale kaldı.
Haziran 2005’de Kiel Operhaus Orkestrası eşliğinde 5000’in üstünde dinleyiciye Gershwin
seslendirdi.
Barıs Büyükyıldırım aynı zamanda, Fazıl Say, Sabine Meyer, Hakan Hardenberger, Sigfried
Jersussalem gibi klasik müzik dünyasınının en önemli isimlerinin bulunduğu Almanya’nın
Deutschland adlı gemisiyle 2004, 2005 yıllarında turnelere katılmıştır.
2006 yılında Grammy ödüllü caz sanatçısı Othello Molineaux ile turnelere katıldı..
2007’de University of Cincinnati CCM Orkestrasiyla birlikte Saint Seans’in Hayvanlar
Karnavalı adlı eserini Kentucky Tech Universitesi’nde seslendirdi.
2007’de Rolando Matias’ın grubuyla ilk Latin caz (albumu) CD’sine imzasını attı.
2007’de Cincinnati Opera’da korepetitor olarak çalıştı.
21 Eylül 2007 ‘de Yapı Merkezi 42. kuruluş yılı için İstanbul’da Irmak Okulları konser
salonunda resital verdi. 2008’de Cincinnati Universitesi’nde yüksek lisans çalışmalarını
Profesor James Tocco ile tamamladı.
2008 ‘de Manhattan School of Music giriş sınavlarını burslu olarak kazanmış olup müzik
çalışmalarını NewYork’da, bu okul çerçevesinde sürdürmektedir.
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Sevgili Yaşat Manav

İstanbul: 18. Mart 2010

Konya Liselilerin KORUKENT BULUŞMALARI I ve II den sonra “60 YIILIK KONYA LİSELİ
YAŞAT MANAV” isimli albüm kitabın hazırlanması aşamasında bana da görev verilmesi beni
çok mutlu etmiştir.
Önceki etkinliklerin de çoğunun içinde bulunmam dolayısıyla, çalışmaları zevk ve keyifle
yaptım. Titizlikle her done ve fotoğrafı taradım. Bana bu aşamada verilen doneler
kapsamında 23.01.2010 günü başlattığımız çalışmaları tamamlamış ve incelenmek üzere
ekte sunuyorum. Böylece bu projenin ilk kısmı tamamlanmış olmaktadır.
Ancak
- Kapak benim geçici tasarımdır…
- Sayfa 13 teki sayfanın yerine Manav ailesinin resmini koymayı öneririm
- Sayfa 33 deki boş sayfaya metin ve fotoğraflı Abide sitesi özeti
-Sayfa 34-35 deki boş sayfaya metin ve fotoğraflı Korukent sitesi özeti
- Sayfa 87
12.10.1999 (Videonun CD si gelince yazılacak)
- Doneler gelince şeref defterinden belgeler, bayram yıl başı tebrikleri değerlen-dirilecektir.
-Mevcut arkadaş ve hoca adresleri, Kaynak Yayınlar (Konya Lisesi ile ilgili) konacaktır
Bir devre sonra Konya Liseli arkadaşın olarak 60. Yıl Jübilesinin de öncekiler gibi unutulmaz
olmasını ve hazırlanan bu albüm kitabının, arkadaşlar, onların eşleri, çocukları ve henüz
doğmamış olanlar tarafından okunmasını diliyorum. Bu albüm kitabın bizden çok daha fazla
yaşayacağına inanıyorum.
Saygılarımla
Mehmet Bildirici

Anahtar:
Arial 12 punta, satır araları 3 nk olarak düzenlenmiştir. Başlıklar Arial 14 punta
Manav 1
1-30
Manav 2
31-64
Manav 3
65-110
Manav 4
111- 142
Mavna 5
143-188
Manav 6
189-226
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19.03.2010
Dear Prof. Fahlbusch
At first I received your mail later the mail of Kai Wellbrock. Thanks both of you. In my
mail to you I told you that I would visit Wellbrock at 26 th of March in Istanbul.
Now I will visit Wellbrock at 9.00 o’clock in 30 th of March (Tuesday) at Sed Hotel in
Taksim. I know the hotel
I apologize for that. My son who lives in Konya urgently asked me to come to Konya
for his very important project. Afyon is very near to Konya.
My mobile phone: 90 542 241 03 02
Yours truly

Istanbul
Wednesday, March 17, 2010 12:01 PM
From:
"fahlbusch@fh-luebeck.de" <fahlbusch@fh-luebeck.de>
View contact details

To:

"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Mehmet Bildirici schrieb:
> Dear Prof. Dr. Fahlbusch
> Thank you very much for your mail dated of 03.03.2010. DSI
asked me to be in Afyon in 22-24 March 2010 for a symposium
about “Historical Flood Control Systems. I will visit
Wellbrook at 26th March 2010, and we will discuss the program.
If you can have some copies of Anatolian historical water
supply systems as an example of 1979 symposium. I will be very
glad.
> I and my wife hope to meet you and your wife as soon as
possible in Istanbul.
> Yours truly
> Mehmet Bildirici
>
> Mehmet Bildirici
> Tel: ++90-542-2410302
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2. Ulusal Taskin Sempozyumu
Tuesday, March 16, 2010 9:28 PM
From:
"Fatih Keskin" <fatihk@dsi.gov.tr>
Add sender to Contacts
To:
"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Mehmet bey,
Gelecek olmanız bizleri son derece sevindirdi. Teşekkür etmek
istiyorum.
Telefon ile konuştuğumuz üzere, konuşmanızda tarihsel
taşkınlar ağırlı olursa memnun oluruz. Bununla ilgili teknik
destek talebiniz olur ise lütfen iletiniz.
saygılar.
Fatih KESKIN
DSI Genel Mudurlugu
Etud ve Plan Dairesi Baskanligi
State Hydraulic Works
Investigation and Planning Department
Tel: +90 (312) 417 83 00 - 2141
Fax :+ 90 (312) 417 13 78
________________________________________

Paylaşım ve Kitap Basımı Hk.da
Wednesday, March 17, 2010 2:45 PM
From:
"Yunus Doğanhisarlılar Dernek. Bşk.lığı" <dernek2008@windowslive.com>
Add sender to Contacts

To:

mehmet_bildirici@yahoo.com

Mehmet Bey : şahsım bir Doğanhisarlı olarak yayınladığınız tarihi ya da başka kayda değer konuları
içeren dükümanları paylaşmanız mümkün mü? Amacımız ilçemize ait elde tutulur kitap olmaması
ancak geçmişte ki tarihi zenginliklerin neden bu zamana gelmediğinin araştırılmasıdır.
İlginiz bekler Selam ve saygılarımı sunarım
Yunus TARI 0 535 691 37 14
Doğanhisarlılar Kültür - Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
Yön. Krl. Bşk.
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nşaat Fakültesi MEHMET BİLDİRİCİ

Ürün #: 23954070

İzlemeye Al | Arkadaşına Gönder

munuzu görmek için üye girişi yapın

Hemen AL! fiyatı

:

20,00 TL
6,67 TL x 3 taksit

Bu ürünü alın,
Evinizde deneyin,
Onay verin,

Paranız satıcıya aktarılsın
Kalan ürün adedi

:

1 adet

Ürün formatı

:

Dükkan formatlı ürün

Satıldığı bölge

:

Ankara

Kargo ücretini

:

Alıcı öder
Kargo detaylarını okuyun

Kargo şirketleri

:

Gönderi alanları

:

Alarm mesajları gelsin ve Bana Özel'den takip et

Türkiye ve Yurtdışına gönderilir

Detaylı bilgi edinin

Satıcı hakkında bilgi edinin:
eskisevda ( 6606

)

1934 işlemde, %100 olumlu puan almıştır.
Üyelik tarihi: 01/10/2006, Ankara
Profilindeki yorumları oku
Satıcıya soru sor
Favori satıcı listesine ekle
Diğer ürünlerine bak
Dükkanını ziyaret et:
ESKİSEVDA DÜKKANI

ması

1962 İTÜ İnşaat Fakültesi MEHMET BİLDİRİCİ
Yıllıktan alınma resmi, karikatürü ve şakalı sözler.
(Bu, insanları geçmişleriyle buluşturma hizmetidir.
Köprülerin altından akan sulara bir daha bakın fısıltısı...
Yüzlerde, yüzlerimizi arama çabası...)
ir dostunuza sürpriz yapın, ister hatırasını başucunuzda saklayın.
lmayan geçmiş zaman yolculuklarınız için... HİZMETİNİZDEYİZ...
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09.04.2010
Ref:1940
Sayın Mehmet Bildirici,
İsteğiniz üzerine istifa işleminiz İTÜ Mezunları Derneği Yönetim
Kurulunda görüşülerek karara bağlanmıştır.
Saygılarımızla
İTÜ Mezunları Derneği
Yön. Kur. Başkanı
M. Orhan Baykal

Sayın Ertuğrul Aladağ
e-aladag@mynet.com
Daha önce tanışmıştık. Ben yazları Akyaka’da yaşıyor. “Idyma’dan Gökova Akyaka’ya”
isimli fotoğraf ve belge sergisi açmıştım.
Bu defa tüm bilgi birikimi aşağıda ki Web sitemde topladım. Ziyaretinizi ve Misafir defterine
görüş bildirirseniz sevinirim.
Saygı ve başarı dileklerimle

Evangelia Balta
evabalta@eie.gr
Sayın Evangelia Balta
Adresinizi Istanbul’da Yorgo Benlisoy’dan aldım. Ben aslen Konya’lıyım. Ozellilkle
Konya’dan gocen insanlar ve onlardan kalan kulturel varliklari arastiriyorum. Sizinle bilgi
paylasimi isterim. Web Sayfamin adresi
www.mehmetbildirici.com
If you want I can you in English. The address of my WEB site is above.
If I hear you, I will be glad.
With my best wishes

<kms@otenet.gr
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Sevgili Stavro
Aşagidaki mektubu gondermistim. Cevap alamadim. Tekrar yaziyorum. Cevap alirsam
sevinirim.
“Uzun zamandır haberleşemedik. Patriklik Kütüphanesi’nde Yorgo Benlisoy’dan hala orada
çalıştığını, Müdürlük makamına getirildiğini duydum. Kutluyor başarılı çalışmaların olsun
istiyorum. Bende bilgi birikimimi paylaşmak istedim. Bir Web sitesi kurdum. Adresi
www.mehmetbildirici.com
İçinde Konya ve tarihi ile ilgili bilgiler, Konya’dan göç edenlerle ilgili yazılarım yer alıyor.
Bunları duyurmak istedim.
Bazı yazılarımız göç ile ilgili, İngilizce bölümünde olan Helenizm dönemi su yapıları ile
olanların orada bir dergi, hiç olmazsa 1-2 sinin Grekçe’ye çevrilip yayını mümkün mü?
Gene iş birliğinin devamı dilerim.
Cevabını bekliyor, sevgilerimi sunuyorum. Lütfen mailime yaz
Mehmet Bildirici
P.K 42 Mecidiyeköy İstanbul
Mail: Mehmet_bildirici@yahoo.com

Linda & Edy Owens
I sent the mail below, before. I could not get reply, so I rewrite again. Hope to hear you.
We were together in Cura Aquarum meeting in Ephesus in 2004. I want to share some good
news with you.
I set up a Webb site that contains 5000 pages. In chapter 20 there are texts of historical water
supply systems in Turkish, English and German of ancient Anatolian cites. The address of my
Web site
www.mehmetbildirici.com.
In my Web site I put your some of excellence papers. I wanted Turkish colleges read it. On
the other hand there are Turkish texts that are unknown for European. I think you will
understand me that before I could not write you.
Henning Fahlbusch examined and liked my Web Site. By his help in the Web site of DWhG (
Deutsche Wasser Historische Gesellschaft) there is a link for my Web site in the link of it.
The address
www.dwhg-ev.de
If you visit my Web site I will be glad. Please write your opinion in the Guest book.
On the other hand, do you know about Stenton Coulton? Their text of Oionanda is very good.
Are they living? Have their address?
Hope to hear you and to be in dialog with you in other historical hydraulic structure!!!!!
I send my warmest regards to You and wife Lind.
Yours truly
Mehmet Bildirici
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Evangelia Balta. Born in Kavala in 1955. Studied in the Department of
History of the Faculty of Letters at the Aristotle University of Thessaloniki
(1973-1977). With a scholarship awarded by the “A.S. Onassis” Foundation
she continued her studies at the University of Paris I (Panthéon - Sorbonne)
and the École Pratique des Hautes Études, IV Section (1980-83), from where
she received her doctorate (1983). She has worked in the Historical Archive
of Macedonia (Thessaloniki, 1979) and the Centre for Asia Minor Studies
(Athens, 1978, 1984-1987), and has taught at the Ionian University (Corfu,
1985-1987). Since 1987 she has been working at the National Hellenic
Research Foundation. Her research interests are economic history of Greek
lands under Ottoman rule and the history of Asia Minor Hellenism.
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KONYA L!SES!'NDEN ELL!YED!L!LER DE GEÇT!
Thursday, April 15, 2010 10:46 PM
From:
"Barkon Tacoy" <tacoy@bluewin.ch>
Add sender to Contacts
To:
mehmet_bildirici@yahoo.com

Merhaba,
Ben Barkon Taçoy. Attila Taçoy'un ogluyum. Cenevre'de yasiyorum.
Bu gün esim Chantal bir rastantı sonucu internet'de yayınladığınız Konya Lisesi Elliyedililer
Mezunları ile ilgili belgeyi bulmus ve hemen bana gonderdi. Ne diyecegimi bilemiyorum,
harika bir dokuman.
Babamın cocukluk ve gençlik resimlerine gururla bakıyoruz oglum Luka ile. Size icten
Tesekkurler.
Sizinle tanismakdan buyuk gurur duyacagim. Her yil birkac kez annemin yanina Antalya'ya
geliyoruz. Gecen hafta bir haftaligina Konya ve Istanbul'a geldik.
Ben 23 yildir yurtdisindayim, Cenevre'de bankaciyim. Esim Isvicreli, ve mayis'da 15 yasina
girecek bir oglum var. En kucuk Taçoy.
Haberlerinizi sabirsizlikla bekliyorum.
Sevgiler.
Barkon Taçoy

tacoy@bluewin.ce
Sevgili Barkon Taçoy
Mailini alınca ne kadar duygulandığımı anlatamam. Tüylerim diken diken oldu. Attila benim
çok yakın arkadaşım idi. Lise Orta 1 den itibaren sınıf arkadaşımdı. Çok yakın günlerimiz
oldu. Ortaokul da iken beraber ara ara beraber çalışırdık. Halan Perihan Öğretmenin çok
yemeklerini yedim. Liseden sonra hayat bizi farklı yerlere fırlattı. Çok erken aramızdan
ayrılması biz arkadaşlarını çok çok üzdü.
Bu vesile ile annenize, kardeşine (Konya’da bir defa ziyaret etmiştim), halana selam ve
saygılarımı sunuyorum. Ayrıca tanımadığım eşinin ve en küçük Taçoy’un ve özellikle senin
gözlerinden öperim.
Mehmet Bildirici
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zakaryamil@gmail.com
Sayın Zakarya Mildanoğlu
Agos’un son sayısında çıkan “Tuşba’dan Van Vilayetine” isimli yazıyı okudum. Van tarihi
konusunda bilgi aldım.
Ben Agos okuyucusuyum, Sarkis Seropyan ile tanışığım. Tarihi su yapıları konusunda
araştırma ve yayınlarım vardır. Van’daki su yapıları çok iyi araştırılmış konudur. Bu konuda
Web sitem de DSİ tarafından yayınlanmış “Tarihi sulamalar, su depolama ve Taşkın Koruma
tesisleri” dosyasında Urartu su yapıları konusunda geniş özet var.
Yazınızda “Kral Gagik tarafından Varak (Erek) dağı eteklerinden Van’a doğru taştan bir
kanal kazdırıldı” ifadesi yer almaktadır.
Su yapıları literatürün de Faruk Bendi (Geniş göl-Sikhe bendi arasında) dışında Erek dağı
üzerinde yapılan Geniş Gölden Sikhe ve Doni göletlerine kanallar Urartu döneminde inşa
edilmiştir.
Saygılarımla
Mehmet Bildirici

evabalta@eie.gr
Dear Balta
Thank you very much for your reply. When you come to Istanbul, I can visit you at “Fener
Patrikhanesi Kütüphanesi”. Please write me in which day?
With my best wishes
Mehmet Bildirici
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[hidroloji] TURIYE IKLIM DEGISIKLIGI KONGRESI 2010
Tuesday, March 30, 2010 10:57 AM
From:
"Hamza Özgüler" <hamza.ozguler@dsi.gov.tr>
Add sender to Contacts
To:
"Hidroloji e-Grup" <hidroloji@yahoogroups.com>

Sayın İlgili, (Mehmet Bildirici)
SU VAKFI ve İSKİ işbirliği ile “16-18 Haziran, 2010” tarihleri arasında II.
Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK-2010) düzenlenecektir. Ana tema
“Yerel Yönetimler ve İklim Değişikliği” olarak belirlenmiştir.
Buna ilave olarak “İklim Değişikliği, Etkileri, Modellenmesi İntibak Süreci”
başlığı altında bir kurs düzenlenecektir. Kongre ve kurs ile ilgili detaylı bilgiye
www.suvakfi. org.tr/tikdek_ 2010 adresinden ulaşabilirsiniz.
Son Başvuru tarihi 15 Nisan 2010’ dur.
Kongreye göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.
Kongrede buluşmak dileğiyle,

(Toplantı’nın ilk günkü oturumlarına katıldım.)
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Van su kanalları
Sunday, April 18, 2010 9:48 PM
From:
This sender is DomainKeys verified
"zakarya mildanoglu" <zakaryamil@gmail.com>
Add sender to Contacts
"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

To:

Sayın Mehmet Bildirici,
Benim mesleğim de mimarlık ve aktif olarak devam ediyor. Yıllar önce Ermeni basın yayın
tarihinin süreli yayınlar özel alanında amatör bir çalışma yürütüyor ve öğrendiklerimi
insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Agos gazetesinde yazmaya başladıktan sonra
periyodiklerle birlikte tarih konusunda da kısa notlar sunmanın yararlı olacağını düşündüm.
Çünkü bizler yerel tarihten uzak ve tek yönlü bir eğitim sistemi ile yetiştirildik. Araştırmacı
yönlerimiz gelişemedi. Ben İTÜ de okudum. Ancak ne yazık ki mimarlık ve sanat tarihi
derslerimizde satır aralarında da olsa Ermenilerin bu alandaki rolü ile ilgili tek satır
öğrenemedik, dile getirilmedi. Ben birçok bilgiyi ermenice, ingilizce
kaynaklardan ulaşabiliyorum. Türkçe kaynaklara yansıyanların çoğu ideolojik içerikli ve
sadece tek yönlü oluyor. Van Akhtamar kilisesi restorasyonunda görev aldım. Bu nedenle
özellikle Ardzruniler dönemine daha yakından bakma şansım oldu.
Urartu tarihinde Geniş Göl-Sikhe bilgileri ve kanallarını ben de okudum, bu bilgiler Ermenice
kaynaklarca da teyit edilmektedir. Ancak Ardzruniler tarihinin yazılı kaynaklarında Kral
Gagikin imar faaliyetleri arasında Erek dağının eteklerinden Van'a taştan bir kanal döşettiği
yönünde bilgiler yer almaktadır. Ben bu bilgilere dayanarak yazdım.
Eğer sakıncası yoksa önümüzdeki hafta köşemde bu mailinizden alıntı yaparak yaptığınız bu
çalışmadan ve öneminden bahsetmek ve yayının künye bilgilerini sunmak istiyorum. Yarın
akşam yazımı göndereceğim. Eğer sizin açınızdan bir sorun yaratcaksa lütfen bana bildirin.
zakarya mildanoğlu
Zakarya Mildanoğlu
zakaryamil@

Zakarya Bey
18.04.2010
Mailiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin görüşlerinize katılıyorum. Ben de bu konuda
Van’da çalışan en önde gelen Garbrecht’in çalışmaları ve haritaları var. Başka çalışanlarda
var. Bu haritalarda böyle bir kanal görünmüyor. Onu belirtmek istedim. Kaynaklarda da bazen
hata olabilir. Eğer böyle bir kanal varsa kalıntısı ve hattı yerinde tespit edilmelidir. Bu
gerçekleşirse Van Tarihi su yapıları çok daha da zenginleşecektir.
Bende İTÜ 1962 İnşaat mezunuyum. Sizinle sanal olarak da olsa tanışmaktan mutlu oldum.
Tabii yazınızda benim mailimden söz edebilirsiniz. Memnun olur, teşekkür ederim.
Size yazdığım önceki meyilde Web sitemin adresini unutmuştum.
www.mehmetbildirici.com
Türkçe Bölüm 1.2 de Tarihi Sulamalar…. Bölümünde bu konuda geniş özet var.
Saygılarımla
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22.04.2010
Saime Hanım
Soy araştırması dolayısıyla beni telefonda aramanız, beni heyecanlandırdı. Eşim dolayısıyla
birlikte toplandıklarınızı biliyor, kültürel ve sosyal alanda çok duyarlı bir kişi olduğunuzu
duyuyordum. Telefonda konuşulanlar biraz sonra uçuyor. Yazı kalıcıdır düşüncesi ile mail
yazmayı uygun buldum.
Sizlerle 1995 yılında İnşaat Mühendislerinin eski üyelerine plaket verilmesi töreninde birlikte
idik. Faik Sevilir, Nazif Yardımcı, İbrahim Önoğlu ve ben eşlerimizle katılmıştık. Buna ait
fotoğraf Web sitem içinde.
Nazif Bey’in genç denilebilecek yaşta aramızdan ayrılması iş alemi ve Konya için bir kayıp
olduğunu düşünüyorum. Çok sık görüşmesek de çok anlaştığımız bir kişi idi. Bir anımı
burada belirteceğim. 1975 Belediye seçimlerinde Nazif Bey adaydı. Ben de seçim çalışmasına
katılmıştım. Bu benim için ilk ve son siyasi bir etkinlikti. Maalesef kazanamadı, kazansa ne
iyi olurdu… Sınıf arkadaşım Mustafa Gür sizinle çalıştı. Nazif Bey’in iyi haberlerini ondan
alıyordum.
Sizinle telefonda konuştuktan sonra, sizin Holding sayfanıza girdim. M. Ali Uz ile yapılmış
uzun röportajı okudum. Çok etkilendim. Yemek konusunda bu kadar tarihi bilgileri
derlediğinizi bilmiyordum. Ne kadar güzel şeyler, iğde çiçeği kurusu, vişne yaprağı,…..vs.
Bir de kızlarımdan yeni nesle bakıyorum. Vişne ağacını görmüyor ki yaprağından yararlansın.
Meyveyi bile yemiyor, Tamek vişne suyunu içiyor…. Ananas yiyor, onun suyunu içiyor.
Tabii bunlarda dönüşü olmayan global gerçekler…. Ama vişne yaprağını kullanmasak bile, bu
güzellikleri mutlaka belirlemeli, kitaplaştırmalı ve belgesel haline getirmek zorundayız diye
düşünüyorum, sizi bu konuda kutluyorum.
Bir de şu yorumumu ekliyorum. Dikkat edersek elma ve erik gibi isimler dışında meyve ve
sebze isimleri genellikle Anadolu’nun eski dillerinden gelme, dimdit, vişne, kiraz, labada …
vs gibi. Bu güzellikler de, birlikte yaşadığımız, bugün mevcut olmayan halkların büyük etkisi
olduğunu sanıyorum.
Son çalışmanız soy araştırması işi çok güzel diye düşünüyorum. Eşim Düzay ile akrabalık
şöyle; Zeynel Abidin Efendi’nin kardeşi Konya’da suçsuz asıldığına inanılan Rifat Efendi’nin
eşi Aliye Hanım, Zeki Özdemir’in teyzesi idi. Ben yeni evlenince ona el öpmeye gittiğimizi
hatırlıyorum. Halbuki Nazif Bey Zeynel Abidin Efendi soyundan.
Hafize, Aliye, Hediye (Düzay’ın babannesi) kardeşler. Burada çok ilginç bir evlilik
görüyoruz. İki kardeşten Aliye, Rifat Efendi ile, ablası Hafize kayınpederi ile evleniyor, ama
Hafize sonraki bir eş olduğundan çocuğu olmuyor ve genç ölüyor. En uzun yaşayan Aliye
teyze, Ahmet Erenmemiş’in annesi. Biz kendisine bayramlarda kayınpeder ile ziyarete
giderdik. Oldukça uzun sohbetlerimiz oldu. Bize hayatından çok kesitleri anlattı. Beni severdi.
Bu üç kız kardeşin babaları Sadettin Efendi de çok ilginç. Konyalıların aksine uzun boylu,
uzun saçlı beyaz bir adammış. Sadettin Efendi’nin bu üç kızının annesinden sonra yeniden
evleniyor. Benim babamın baba annesi ile bağı var. Yıllar sonra bu araştırmalar dolayısıyla
eşim Düzay ile uzaktan olsa da bir akrabalık bağı olduğunu çıkardım.
SADETTİN dedenin, yaptığım araştırmalar sonucu bir kız kardeşi ile Avrupa’dan geldiğini
düşünüyorum. Eşim ve halalarının tipini onun belirlediğini sanıyorum. Bu konuda Düzay’ın
Zehra halası ile uzun uzun konuştum. Bana şunu söyledi, “dedemi pek (Sadettin)
tanıyamadım. Pek fazla bir şey bilmiyorum, senin sözlerine doğrudur da diyemiyorum,
yanlıştır da diyemiyorum” dedi. Benim gözlemim kızı Hediye’nin tipi bu anlatılanları
yansıtmıyor ama Hediye’nin çocukları Şakire, Zeynep, Zehra hala, Zeki Özdemir ve kızı
Düzay’ın tipleri bu görüşlerimi doğruluyor.
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Sadettin dede ya buraya Nakşibendi olarak geliyor, ya da dünürleri Nakşibendi şeyhinin
(Zeynel Abidin Efendi babası) izine giriyor…..
Benim 2009 sonunda açtığım Web sitemde Özdemir Ailesi bölümünde (5. madde) çok
açıklama fotoğraf bulunmakta, adresi
www.mehmetbildirici.com
Ben bu soy çalışmalarımı yaklaşık 80’li yıllardan beri yapıyorum. Oğlum bile karşı çıktı, ne
gerek var, biz sadrazam sülalesi miyiz? Diye, ama ben hep şunu göz önüne aldım, ben
kimim?. Sorusu yanında toplumun artı ve eksi değerlerini belirlemek ve onları da ileriye
taşımaktı. Benim laboratuarım ise benim aile ve akrabalarım. Onları seviyorum velevki
hataları da olsa…
Web sitemden sonra bunun doğru olduğunu anladım.
Diş Hekimi Deniz Şaşmaz (akrabam Tahir Mıhçızade’in torunu) dedesi hakkında bilgi almış,
benim ulaşamadığım bilgileri bana ulaştırdı.
Konya’da görüştüğüm uzaktan akrabam, Ayhan Alp benim verdiğim soy ağacında benim
göremediğim ulaşamadığım dalları bulmuş eklemiş. Bana da gönderecek
Amerika’da benim sitemin farkına varan Eski Adalet Bakanı Sedat Çumralı’nın kızı Dilek
Çumralı babası hakkında bilgi aldı, bana bir sürü yeni bilgi ulaştırdı…. Bunlar beni
ziyadesiyle mutlu etti…
Bu listeyi daha da uzatmak mümkün…. Ama gereksiz
Ben İstanbul’da oturuyorum. Sizin merkez Kadıköy’de imiş siz orada olduğunuzda Düzay
(bazen hasta oluyor, iyi olursa) ziyaretinize gelebiliriz.
Bu konuda üzerime düşeni yapmaktan keyif ve mutluluk alacağımı ifade etmek isterim.
Saygılarımla
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25.04.2010
Sayın Mildanoğlu
23.04.2010 tarihli köşe yazısında hakkımda yaptığınız açıklama için çok teşekkür ediyorum.
Bana göre sizin Ermenice bilmekle artı özelliğiniz var. SU konusunda Ermenice kaynaklarda
karşılaştığınız belgeleri birlikte değerlendirsek diyorum. Güzel şeyler ortaya çıkacağına
inanıyorum. Bunlara bazı örnekler
-Van’da Varaka Vank su yolu (Gagik’in kanalı burada olabilir ???)
- Faruk bendi konusunda
-Çarpanak adasında bulunan kehrizler hakkında
-Palu su yolu (Burada Elazığ’da tarih öğretmeni Mustafa Balaban ile yaptığımız ön
araştırmada basınçlı su yolu olasılığı var.
Saygılarımla
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