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STAVROS ANESTİDİS’DEN 22.04.2010
Cok memnun oldum !
Thursday, April 22, 2010 1:21 PM
"Stavros Anestidis" <stavran@otenet.gr>
Add sender to Contacts

From:
To:

mehmet_bildirici@yahoo.com

Sayın Bildirici,
Epey zaman sonra sizden haber aldığıma çok sevindim.
Web sitenizi gördüm. Bu çok olumlu insiyatifiniz ve de sitenizin kalitesi için lütfen samimi
tebriklerimi kabul edin.
Size mesajımla paralel olarak Kurumumuzun yayın organının (Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών) en son cildini gönderiyorum.
Eğer sizde varolan sırada eksik sayılar varsa lütfen bana bildirin.
Artık KAAM’ın da websitesi var (www.kms.org.gr).
Konya ile ilgili çalışmalarınızda daimi başarılar dilerim.
Saygılarımla,

Stavros Anestidis

27.04.2010
Stavros Anestidis
stavran@otenet.gr
kms@otenet.gr
Sevgili Anestidis
Gönderdiğiniz mail ve WEB sitemi öven cümleleriniz için sonsuz teşekkürler. Eşim de
Atina’da yediğimiz yemeği hep anlatır. Hiç unutmadı hep hatırlar. İyi dileklerini sunuyor.
Adres ve mailinizi Patrikhane’de görevli Yorgo Benlisoy’dan aldım. Kendisi ile tanışığım.
Yorgo aynı zamanda Araştırmacı Evangelia Balta’nın da mailini verdi, İstanbul’a gelince
Patrikhane’de görüşeceğiz.
Ben başından beri Konya Bölgesi ile buradan göçen insanlar arasında kültürel köprü olmak
istedim, bu konuda başka çalışan ve konuya gönül veren de yok.
Önceleri Konya gazetelerinde yazılar yazdım. Bu konuda sizden ve verdiğiniz dokümanlardan
yararlandım. Bunların hepsi halen WEB sitesi içindedir.
Web Sitesini 2009 da açtım. Bunu açmakla bambaşka bir durum ortaya çıktı yaklaşık Web
siteme 700 e yakın giriş oldu. Pek çok mesaj geldi, Amerika’dan İsviçre’den….vs. Yıllardır
nerede olduğunu bilmediğim akrabalarımla karşılaştım….
Bu durumda gene sizden yardım istiyorum, şüphesiz kültür bazında….
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Benim Web sitemin 20 maddesi Anadolu antik kentlerine ait bu konuda en önde olan
yazılarını tarayarak koydum. Türkçe, İngilizce, Almanca.. Bunun akademisyenler için çok ilgi
çekici olduğunu sanıyorum. (Samos adasındaki tarihi su tüneli dahil)
Almanya’da tanış olduğum Prof Dr. H. Fahlbush buna destek verdi. Sizin gibi bir araştırma
kurumu olan DWhG (Deutsche Wasser hisrorische Gesellsaft) sitesinde bana link verdi. O
siteye giren bana da dönebiliyor. Bu sitenin adresi
www.dwhg-ev.de
Sizin www.kms.org.gr

de böyle bir şey olabilir mi ????

Benim misafir defterine girerseniz sizin hakkınızda ve bu site (KMS) hakkında duyuru
yaptım, Bu misafir defterinde ki isimlere internet siteleri gönderi yapıyor.
Sitemde dikkat etmişseniz, Ermenice dili açtım, benim bildiğim bir dil değil. Agos gazetesi
Ermenice sayfasında 2009 yılında yapılan 5. Dünya Su Forumu (WWF5) yaptığım konuşma
Ermenice’ye çevrilmişti, onu koydum.
Bunun için 2 veya 3 yazı için önerim olacak, biri Gökova Akyaka tarihi ile ile ilgili, diğeri
Konya’da doğup Lozan anlaşması ile Yunanistan’a göç eden, 1996 yılında hayatta olan bir
kadının anıları ile ilgili bir yazım Grekçe’ye çevrilip yayınlanırsa çok çok sevinirim. Bu yazı
Yeni Meram gazetesinde yayınlandı.
Dünya Su Forumu dolayısıyla “A Tale of Water” isimli İngilizce bir kitap yayınlandı. Sümer,
Hitit, Helenistik dönem su yapıları ile açıklamalar ve sonlarında konunun bir uzmanı ile
röportaj bulunmaktadır. Sayın Patriğin “Water in Christianity” konulu açıklamaları vardır.
Helenistik dönem su yapıları konusunda İngilizce röportaj benim. Bu 3 sayfalık röportaj
benim Web sitem de İngilizce bölümünde bulunmaktadır. Sizin dergi veya başkasında Grekçe
yayınlansa (özette olabilir) ne kadar iyi olur.
Web sitemin Konya Sergisi bölümüne girerseniz, çok ilgi çekici durumları göreceksiniz. Ben
bu sergide kendime bir soru sordum. Roma döneminde zamanın büyük kentler arasına olan
ICONIUM büyük bir kent mi idi? Cevap evet. Peki neler bugüne geliyor? Düz arazi
olduğundan pek bina gelmiyor. İnsanlar bir önceki uygarlığın kalıntılarını kullanmışlar.
Ama Selçuklu yapılarının duvarları incelendiğinde pek çok şey görülmektedir. Bunlara bazı
örnekler verdim.
Çok detaylı incelediğim bir başka konu Marmaris’e yakın Gökova Akyaka (antik Idyma
sahası içinde). Buradaki tüm Helenistik yazıtları topladım. Grekçe orijinallerini koydum.
Bu konuda iki halkın (aynı geni taşıdığını, aynı kültürü paylaştığını bilmeyen) paylaşacak o
kadar çok şeyi varki….
Siz bir kurumsunuz. Ben ise İngilizce bilen, Grekçe bilmeyen (uzun uğraş sonucu sadece
anlamadan okuyan) yalnız bir kişi olarak beraber bir şeyler yapalım diyorum…
Son detay bir konu İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 1962 mezunu Mihail
Zizopulos benim yakın sınıf arkadaşım. Atina’da olduğunu sanıyorum. Mühendisler Odası
..vs kendine ulaşmak mümkün mü?
Bir daha Yunanistan’a gelemedim, Rodos çok yakın ama vize almak dağı dolanmaktan zor..
Fransa’ya vizesiz giriyorum. Rodos’a gidemiyorum, Yunan Hükümeti niçin böyle yapıyor
anlayamıyorum.
Bir kitap vs gelmedi her ihtimale karşı ev adresini yazıyorum.
P:K 42 Mecidiyeköy İstanbul ya da ev adresi
Fulya mahallesi Belen sok 10/6 Şişli İstanbul Turkey
Saygılarımla
Mehmet Bildirici
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29.04.2010
Araci_5@hotmail.com
Denizli
Sevgili Erkan Arıcı
Mailini aldım. Teşekkür ederim. Tahmin ediyorum Prof. Dr. Orhan Baykan’ın öğrencisisin.
Önce benim Web sayfasından bahsedeceğim. Adresi
www.mehmetbildirici.com
Bu siteye girersen 1.1. Konya Tarihi Su Yapılarını göreceksin. Burada dereler hakkında su
projeleri, Konya Ovası sulaması konusunda oldukça detaylı bilgiler var.
Ancak Ben araştırma kapsamın Tarihi su yolları, ben gene de projeleri 1988 yılı itibariyle
inceledim. Daha sonra ki gelişmeler bu çalışmanın kapsamı dışında ,
Gene de çok yararlanacağın var. Kolay gelsin diyorum. Bu vesile ile Orhan Bey’e selam ve
saygılarımı ilet.
Mehmet Bildirici

2. Organize Sanayi Lalehan cad. 59 Yardımcı Beton
Konya
Saime Hanım
Telefonda istediğiniz fotoğrafların bulunduğu dosyanın tümünü daha kolay olduğu için
gönderiyorum.
Yapacağınız çalışmalarda başarı diliyor. Özellikle bu konuda yayın mı yoksa kitap mı
düşünüyorsunuz bilmiyorum, ondan bana da gönderirseniz sevinirim.
Mustafa Gür benim sınıf arkadaşım
Selam ve saygılarımla
11.05.2010
Mehmet Bildirici
Eki: CD ve Akyaka 2006 sergi
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pb@artcarnuntung

12.05.2010

Dear Piero Bordin
I attended “From Qarnuntum to Constantinople (Istanbul)” at 11.05.2010 at Yenikoy Austrian
Culltural Office. I astonished very much when I have hearded that 4 Roman Emperors had
signed and agreement to grant freedom for Christians in Qarnuntung. Here is what I know.
“In the East , the death of Emperor Galerius (311) produced two rivals –Licinius who allied
himself with Constantine and Maximinus Daia who supported ill-fated Maxentius. Licinius
emerged victorious and his relations with Constantine were peaceful at first.
The emperors met at Milan and agreed to grant freedom of worship to Christians and to
restore their confiscated property. This agreement is called the Edict of Milan, although no
formal law seems to have been promulgated.”
(Encyclopedia International 5, page 179)
No knowledge about Qarnungtun, Carnungtun in EI
Why Qarnungtun, some new inscriptions were found? If I learn the reasons I will be happy
With my best wishes.
Mehmet Bildirici

Re: Carnungtun
Monday, May 17, 2010 11:31 PM
From:

"Piero Bordin" <pb@artcarnuntum.at>
Add sender to Contacts

To:

"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Dear Mehmet Bildirici!
Just returned to Austria, I will answer your questions in the next days.
Please a little patience.
Best wishes from Austria,
Piero Bordin
(Başka cevap gelmedi)
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FAHLBUSCH

Thanks
Sunday, April 25, 2010 1:33 PM
"Fahlbusch" <fahlbusch@freenet.de>
Add sender to Contacts

From:
To:

"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Dear Mr. Bildirici:
Safely Mr. Wellbrock and I arrived Germany again, just before the airtraffic was
interrupted. Thus we were happy to return home just in time. Looking back it was a
wonderful trip to Turkey. And without your overwhelming hospitality it would never
have been thus successful.
At Pergamon we found quite a number of hints that will help us to prove our
hypothesis about the water distribution in the ancient town. And most important you
opened us the way to Mrs. Silay. She welcomed us in an extraordinary warm manner
and ordered that her hydrologist gave us the respective rainfall data, which will
help us a lot.
After the visit in Pergamon we made also a short trip to Priene, Didyma, Miletus
and Efes, where we also successfully looked for ancient pipes. It was very, very
nice.
Now I'm on the way to hopefully my next project, the Villa Hadriana near Rome. It
would be very nice if we could get also for that research a grant. But first of all
we need the permission of the department. And that we hope to get next week in
Italy.
Once more many thanks and all good wishes for you and your family I send you my
warmest regards
Yours truly Henning Fahlbusch

13.05.
Dear Prof. Fahlbusch
Thank you very much for your mail dated of 25.04.2010. I am very glad that your trip was
successful. I hope to see you at the future and read your book about Pergamon.
I send you two photos of Istanbul days.
I and my family send you and your wife our warmest regards.
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Schau dir meine Fotos auf Facebook an - von dir ist bestimmt auch eins dabei
Thursday, May 13, 2010 5:53 PM
From:

"Ugur Evren" <invite+24gg5anr@facebookmail.com>
Add sender to Contacts

To:

"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

facebook
Schau dir meine Fotos auf Facebook an - von dir ist bestimmt auch eins dabei
Hallo Mehmet,

Ugur Evren hat:
103 Freunde
9 Fotos
11 Pinnwandeinträge
2 Gruppen

Ich habe ein Facebook-Profil erstellt, in dem ich meine Bilder, Videos und Veranstaltungen posten kann, und
möchte dich als FreundIn hinzufügen, damit du diese sehen kannst. Zuerst musst du Facebook beitreten! Sobald
du dich registriert hast, kannst du ebenfalls dein eigenes Profil erstellen.
---------Merhaba ben bolvadin büyükkarabag kasabasin ugur evren. almanya wuppertal sehrinde insaat mühendizliginde
8.semesterde okuyorum. yakin bir tanidigimdan aldim adresinizi.sizinle tanismak fikirlerinizi almak istiyorum.
saygilarimla
---------Grüße,
Ugur

Um dich für Facebook zu registrieren, folge dem untenstehenden Link:
http://www.facebook.com/p.php?i=100000572447131&k=Z6E3Y5R3WZZ15AEJPDXUSWSTSSIB4Z3CRWDRE&r

Siehe nach, wer dich noch alles zu Facebook eingeladen hat:
Rıza Durakbaşı
42 Freunde
5 Fotos

Weitere Personen auf Facebook, die du vielleicht kennst:
Gilbert Wiplinger

Uzeyir Kırca

Asuman Dulek

Muzaffer Tanrıkul

עמית צוק

Duncan KeenanJones

Paula Guventurk
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Sevgili Ugur
Sevgili meslektasim
Telefonla konustuk, mailini bekliyordum. Cok mutlu oldum. Oncelikle facebook’ta gordugum
tum kisiler arkadasim.
Rıza Durakbası Liseden sinif arkadasim
Gilbert Wiplinger, tarihi su toplantilarinda Israel, Efes (Turkey) Petra (Jordan) beraber olduk.
Benim Web sitesi 20. bolumde onun yazilari var.
Uzeyir Kırca Liseden arkadasim
Asuman Dulek Istanbul’dan bilirkisi arkadasim
Muzaffer Tanrikul, akrabam, sanirim o verdi adresimi
Duncan Keenan Jones, Jordan’da tanistik, Web sitemi yazdim, no reply
Paula Guventurk, Newyork’ta ise torunumun yengesi
Bolvadin Buyukkarabag benim isteyip goremedigim bir yer. Benim Web sitesi Bildirici
Soyagaci kisminde bilgiler var. Benim babannemin babasi Cihanbeyli Karabag’dan, ama ben
Karabag kulturu icinde yasamadim. 300-400 yıl once Karabag’dan gelmisler, bu bugunku
Karabag mı? Musluman olup mu gelmisler? Ana kulturleri ne ? hep soru??? İlk oraya
gelmisler ? ?????? Simdilik ulasabildiklerim bunlar !!!!!!
Benim Web sayfam
www.mehmetbildirici.com
Bana ait fotograf ve bilgiler hep orada…Web sitem içinde gezin, soruların olursa
memnunlukla yanıtlamaya hazırım. Mesleğimiz güzel, sana basarılar diliyorum.
Mehmet Bildirici
13.05.10
Sevgili Anestedis
Gonderdiginiz DELTIO isimli kitabi adlim. Cok mersi. Ne kadar memnun oldugumu
anlatamam. İcinde “Crypto Christianity in the Pontos”
Tabii benim yasadigim bolge degil. Konya ve Sille ile ilgili “Aya Xariton Manastiri” yazisi cok
ilginc ama okutmaya calisacagim.
Bu konuda Semavi Eyice’nin yazisi var, Patrik Krillos ve Hasluk’tan gelen bilgiler oldugunu
biliyorum. Cok tesekkur ediyorum. Umarım bunlarin ve isbirliginin arkasi gelecek. Esimde sizi
hic unutmadi, selam ve sevgilerimizle
Mehmet Bildirici
21.05
edaseldasahin@hotmail.com
Selam Eda
Şiir kitabınızın tümünü zevkle okudum. Çok temiz ve güzel bir Türkçeniz var. Çok duyarak
yazmışsınız? Büyük aşk yaşamış olmalısınız. Gerçekten yaşayan ancak böyle yazabilir. Yeni
kitaplarını ve yeni baskıları görmek dileğiyle…. Akyaka’nın tarihi güzellikleri için de şiir
yazsan ne iyi olur.
Ben Akyaka’yı çok sevdim. Web sitem içinde bunlar var, önerilerin için teşekkürler.. Akyaka
için bir şey kazandırmada birlikte olalım.
Başarı dileklerimle gözlerinden öperim.
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ERMENEK İZVİT

[ No Subject ]
Friday, May 14, 2010 12:30 AM
"ramazan bahar" <ramazanb@hotmail.com>
Add sender to Contacts

From:
To:

mehmet_bildirici@yahoo.com, durmusaliozbek@hotmail.com

Merhaba Değerli Hocam;
Ben Ermenek/Yukarı Çağlar Köyündenim. www.izvit.com sitesinin yöneticilerindenim.
Yazınızı okudum oldukça heyecanlandım. İlginize teşekkür etmek ve sizinle tanışmak için
yarın irtibata geçmek istiyorum.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda görevli memurum.
Yarın akşam, mesai bitiminde Köye gideceğim. Bu konuyu Muhtar ve köy öğretmenleriyle de
paylaşacağım. Umuyorum sizin ve bizlerin istediği olur ve bu heyecan verici konuyu,
ilgilileriyle paylaşırız ve günyüzüne çıkarırız. Tabi bu konuda size büyük iş düşüyor. Selçuk
Üniversitesi ya da diğer üniversitelerimizdeki ilgililere buraya yönlendirmeye çaba sarfetmek
istiyorum.
Benim telefonum: 0535 749 55 26, siz de bana telefonunuzu verirseniz, hem bir teşekkür
etmek hem de konu ile ilgili bilgi alış-verişi yapmak istiyorum.
Saygılar sunuyorum.
14.05
Ramazan Bey
Hemen cevap yazdığınız için teşekkür ederim. Ben İzvit!i çok sevdim. Araştırmalarım
sırasında beni buraya Eski Ermenek Belediye Başkanı Halil Akbulut yönlendirmişti. Ben
bunu DSİ tarafından yayınlanan ‘Konya Tarihi Su yapılarında” yayınladım.
Web sitemden buraya girebilirsiniz.
İzvit Haber’i görünce çok ilgimi çekti. Bu eser Karaman ve Konya ili dahilinde çok nadir
görülen bir tarihi su yapısıdır. Benim arzum, bunun tanınması ve tanıtılması, Benim emekli
olmama rağmen DSİ ile temasım iyi. Ben Genel Müdürlükle görüşeceğim.
Ama meraklı ve genç harita veya inşaat mühendisinin 1-2 gün elektronik bir ölçü yapması ve
bol fotoğraf çekmesi yeterli, gerisini internet ortamında birlikte çözeriz. Ben 71 yaşında
İstanbul’da oturuyorum.
Ama burayı tanımak, gelenlere göstermek, bu eserle övünmek de size düşüyor.
Haddim olmayarak bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Prof Dr. Bilge Umar kolayca eski
isimleri nereden geliyor buluveriyor. !!!! Ben bu konuda yurt dışında uzmanlarca konuştum.
Öyle pek kolay değil, İrenepolis (İrnebol), Germanicopolis (Ermenek) biliniyor. Ama Sbide
(İzvit) ve pek çoğu bilinemiyor. Şu da var İrnebol ve Ermenek halk ağzında bozularak gelmiş,
Türkçeleşmiş. Bunların hiçbir dilde anlamı yok.
Çalışmalarınız da başarılar diliyorum. Ben buradan üzerime düşeni yapmağa hazırım.
Mehmet Bildirici
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Deutsche Wasserhistorische Gesellschaft e.V.
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe DWhG-Mitglieder!
Da sich Fertigstellung und Versand der angekündigten 15. DWhG-Mitteilung mit
umfangreichen Informationen über unsere Arbeit und Planungen sowie
Veröffentlichungen,
besonders auch unserer Mitglieder, sowie wasserhistorische Publikationen, Tagungen,
Ausstellungen usw. auch anderer Vereinigungen und Einrichungen noch etwas verzögert,
möchten wir Ihnen einige Hinweise auf zeitnahe Tagungen und andere Veranstaltungen
sowie
aktuelle wasserhistorische Publikationen geben:
1. Wir beginnen mit unserer 18. Fachtagung „Die Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung Berlins in zeitlicher und regionaler Betrachtung“ am 4./5. Juni 2010
im Wasserwerk Berlin-Friedrichshagen, zu der wir Sie am 10. März 2010 eingeladen
haben. Die Tagung findet unter großzügiger Förderung und in Zusammenarbeit mit den
Berliner Wasserbetrieben und der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und
Verbraucherschutz, Abteilung Integrativeer Umweltschutz, Berlin, statt. Sie wurde von
unserem Mitglied Prof. Dr.-Ing. Dietrich Jahn, bisher in der Senatsverwaltung von Berlin
tätig, angeregt und mit ihrer Unterstützung vorbereitet. Bei Bedarf sendet Ihnen die
DWhG-Geschäftsstelle gern nochmals die Einladung und das Programm zu. Die
Tagungsunterlagen einschließlich Anmeldevordruck finden Sie auch auf der Homepage
der
DWhG im Internet: www.dwhg-ev.de.
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Basche in der DWhG-Geschäftsstelle unter Tel.:
02241/128-102, Fax: 02241/128-109, E-Mail: basche@wahnbach.de, gern zur Verüfung.
Die Anmeldung erbitten wir möglichst bis zum 21. Mai 2010.
Wir möchten Sie auf folgende Veröffentlichungen, besonders auch aus dem Kreis unserer
Mitglieder, hinweisen, die mit den auf der 18. Fachtagung behandelten Themen im
Zusammenhang stehen und die Sie in der DWhG-Geschäftsstelle gern anfordern können:
- DWhG-Mitglied Benno Bjarsch: 125 Jahre Berliner Rieselfeld-Geschichte, Zeitschrift
WASSER & BODEN, 49. Jahrang, März 1997, Seite 45-48, 1 Bild, 3 Tabellen
- Dr. Hilmar Bärthel: Wasser für Berlin: Die Geschichte der Wassserversorgung
(Herausgeber: Berliner Wasser-Betriebe), 304 Seiten, zahlreiche Schwarz-Weiß- und
Farbbilder, Verlag für Bauwesen, Berlin, 1997
- Hilmar Bärthel: Geklärt! 125 Jahre Berliner Stadtentwässerung (Herausgeber: Berliner
Wasser-Betriebe), 293 Seiten, zahlreiche Schwarz-Weiß- und Farbbilder, HUSSMEDIEN
GmbH, Verlag Bauwesen, Berlin, 2003
- Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Abt. II: Integrativer
Umweltschutz, Referat Wasserwirtschaft, Wasserrecht, Geologie (Herausgeber),
Redaktion: Alexander Limberg, Dr. Dietrich Jahn u.a.: Grundwasser in Berlin –
Vorkommen, Nutzung, Schutz, Gefährdung, 130 Seiten, zahlreiche Farbbilder,
Diagramme, Karten, im Internet abrufbar unter: www.berlin.de/sen/
umwelt/wasser/grundwasser
Seite 2 von 5

2. Ankündigung der 19. DWhG-Fachtagung, gemeinsam mit dem Förderkreis
Kulturdenkmal Stecknitzfahrt, dem Museum Altes Rathaus Mölln, dem CANAL-Verein in
Rendsburg und dem Verein zur Förderung des Elbschifffahrtsmuseums in Lauenburg, mit
denen die DWhG in Kooperation verbunden ist, von Donnerstag, 9.9., bis Sonntag,
12.9.2010, in Mölln/Schleswig-Holstein, unter dem Motto „Wasserstraßen in SchleswigHolstein – Basis der wirtschaftlichen und touristischen Regionalentwicklung?“
Schwerpunkte der Tagung werden neben der Elbe, dem Elbe-Seiten-Kanal, die
historischen Wasserstraßen Elbe-Lübeck-Kanal, Stecknitz-Delvenau-Kanal und AlsterBeste-Kanal sein. Die Einladung zur Tagung und DWhG-Mitgliederversammlung 2010
geht
Ihnen rechtzeitig zu,
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3. Der mit der DWhG in Kooperation verbundende Förderverein Europa Begegnungen
e.V.,
Schloßstraße 19, 04860 Torgau/Elbe, Tel./Fax: 03421/715647, E-Mail:
ostwest@online.de, veranstaltet die Tagung der Festungsforscher und Zeithistoriker
„200 Jahre Sächsische Elb- und Landesfestung Torgau, Edikt vom November 1810 und
250 Jahre Schlacht bei Torgau, 3. November 1760“ am 28./29. Mai 2010 im Schloß
Hartenfels in Torgau (keine Tagungsgebühren).
4. Der Freundeskreis Leinakanal e.V., Vorsitzender: Wolfgang Möller, Friedrichsrodaer
Straße
59, 99880 Waltershausen, Tel./Fax: 03622/903169, E-Mail: moeller.documentation@
online.de, mit dem die DWhG in Kooperation verbunden ist, veranstaltet Mitte Oktober
2010 eine einwöchige Flugreise nach Jordanien zu den antiken Vorbildern des Viaduktes
im Zuge des vom Freundeskreis betreuten Leinakanals im Kreis Gotha. Interessenten an
einer Mitreise wollen bitte mit dem Vereinsvorsitzenden Möller Verbindung aufnehmen.
5. Der mit der DWhG in Kooperation verbundene Bund Heimat und Umwelt in
Deutschland
(BHU), Bund für Natur- und Denkmalschutz, Landschafts- und Brauchtumspflege e.V.,
Adenauerallee 68, 53113 Bonn, Tel.: 0228/224081, Fax: 0228/215503, E-Mail:
bhu@bhu.de, Internet: www.bhu.de, veranstaltet in Kooperation mit dem
BHULandesverband
Schwäbischer Heimatbund (SHB) am 10./11. Juni 2010 eine Tagung
„Landwirtschaft – Kulturlandschaft – Regionale Esskultur“ im Landhotel Alte
Mühle,
Auenstraße 13, 88356 Ostrach-Waldbeuren/Baden-Württemberg. Die Tagung mit
Exkursion unter Leitung von DWhG-Mitglied Prof. Dr. Werner Konold beschäftigt sich u.a.
mit Wiedervernässungsmaßnahmen, extensiver Beweidung im Naturschutzgebiet und
historischer Weiherwirtschaft in Oberschwaben (Teilnahmebeitrag: 80,- Euro).
6. Das von DWhG-Mitglied Prof. Dr. Robert Jüpner an der TU Kaiserslautern geleitete
Kaiserslautern Institute For Flood Management and River Engineering (KLIFF), PaulEhrlich-Straße 14, 67663 Kaiserslautern (Ansprechpartnerin: Brigitte Kolbe, Tel./Fax:
0631/205-4115/-3904, E-Mail: b.kolbe@rhrk.uni-kl.de) lädt zum 2. Forum zur
Umsetzung der Europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
(EUHWRMRL) am Donnerstag, 17. Juni 2010, 9.00 – 17.30 Uhr, in die TU Kaiserslautern,
Rotunde, Gebäude 57, ein. Mitveranstalter sind die Umweltministerien von RheinlandPfalz, der Freistaaten Sachsen und Thüringen, BWK, DWA und die Stadt Kaiserslautern.
7. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR), Fachbereich Umwelt, Ottoplatz 2, 50679
Köln,
Tel./Fax: 0221/809-3780/-2461, E-Mail: christa.linden@lvr.de, veranstaltet in
Zusammenarbeit mit der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NordrheinWestfalen e.V. (LNU) am 26./27. Mai 2010 die 20. Fachtagung „Naturschutz und
Kulturlandschaft – Gemeinsame Persepektiven“ in der Biologischen Station
Knechtsteden/Rhein- Kreis Neuss (Teilnahmegebühr: 60,- Euro).
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8. Die mit der DWhG in kooperativer Mitgliedschaft verbundene DWA Deutsche
Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef,
Tel./Fax: 02242/872-206/-135, (Ansprechpartnerin: Frau Johanna Engels, E-Mail:
engels@dwa.de) lädt zu folgenden Veranstaltungen ein:
8.1 Seminar „Flussdeiche und Dichtungselemente im Wasserbau“ am 18./19. Mai
2010 im Mercure Hotel Duisburg, Landfermannstraße 20, 47051 Duisburg
8.2 Seminar „Altgewässer – Ökologie, Sanierung und Neuanlage“ am 22./23. Juni
2010 in der DGUV-Akademie, Hochschule und Studieninstitut der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung, Zum Steimelsberg 7, 53773 Hennef
8.3 Seminar „Aktuelle Aspekte zu Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern“
mit Exkursion am 24./25. Juni 2010 im Conference Partner Hotel Haus Oberwinter,
Am Unkelstein 1a, 53424 Remagen-Oberwinter
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8.4 Gemeinschaftstagung in Kooperation mit dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen
Städte- und Gemeindebund und der Bauhaus-Universität Weimar über
„Demografischer Wandel – Herausforderung für die Wasserwirtschaft“ am
22./23. Juni 2010 in der Bauhaus Universität Weimar, Hauptgebäude, Dachgeschoss,
Oberlichtsaal, Geschwister-Scholl-Straße 8a, 99423 Weimar (Ansprechpartnerin:
Renate Teichmann, DWA, 53773 Hennef, Tel./Fax: 02242/872-118/-135, E-Mail:
teichmann@dwa.de, Internet: www.dwa.de
8.5 Der DWA-Landesverband Sachsen/Thüringen, Geschäftsführerin: Frau Dr. Gabriele
Lang, Geschäftsstelle: Niedersedlitzer Platz 13, 01259 Dresden, Tel./Fax:
0351/20320-25/-26, E-Mail: info@dwa-st.de, lädt zu einer Fachexkursion zum
Neubau des Schiffshebewerkes Niederfinow am 6./7. September 2010 ein.
8.6 Die DWA-Landesverbandstagung zum 20-jährigen Bestehen der Landesverbände
Sachsen/Thüringen und Nord-Ost findet am 2./3. Juni 2010 unter dem Motto
„Entwicklungen und Perspektiven in der Wasserwirtschaft“ im Congress
Center Leipzig (CCL) statt. Sie wird durch den Workshop „Wasserstadt Leipzig“ mit
Fachexkursion am 3. Juni 2010 ergänzt (Ansprechpartnerin: wie 8.5)
9. Die pigadi GmbH, Leykestraße 11-13, 12053 Berlin, Ansprechpartner: Dipl.-Geol. Ralf
Moche, Tel./Fax: 030/747575-82/-76, Mobil: 0173/6279020, E-Mail:
ralf.moche@pigadi.com, Internet: www.pigadi.com, oder Frau Petra Forker, Tel./Fax:
030/747575-75/-76, E-Mail: petra.forker@pigadi.com, lädt zum Workshop „BerlinBrandenburger Brunnentage“ am 31.5./1.6.2010 in das Seminaris Seehotel Potsdam
ein.
10. AUSSTELLUNGEN
10.1 ARCHÄOLOGIE UND POLITIK IM RUHR MUSEUM ESSEN
Vom 12. Februar bis 13. Juni 2010 findet die umfangreiche Ausstellung „Das
große Spiel – Archäologie und Politik“ im Ruhr Museum auf Zollverein A14
(Schacht XII, Kohlenwäsche), Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen, Tel.:
0201/8845200, E-Mail: info@ruhrmuseum.de, Internet: www.ruhrmuseum.de,
statt (täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr)
10.2 BYZANZ – PRACHT UND ALLTAG
Vom 26. Februar bis 13. Juni 2010 ist die große Ausstellung „Byzanz – Pracht
und Alltag“ in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
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Deutschland, Museumsmeile Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn, Tel./Fax:
0228/9171-200/-209, E-Mail: info@kah-bonn.de, Internet:
www.bundeskunsthalle. de, Dienstag u. Mittwoch 10 – 21 Uhr, Donnerstag bis
Sonntag 10 – 19 Uhr geöffnet. Montag geschlossen
10.3 INDUSTRIEPIONIER UNTER DREI KAISERN
Vom 25. April bis 31. Oktober 2010 findet die Ausstellung „Industriepionier
unter drei Kaisern – Der Schiffbau-Ingenieur Rudolph Haack (18331909) – ein Held der Technik?“ im Westfälischen Landesmuseum für
Industriekultur, Schiffshebewerk Henrichenburg, Am Hebewerk, 45731 Waltrop,
statt. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 – 18 Uhr. Internet:
www.lwlindustriemuseum.
de
10.4 VERSUNKEN IN DER ELBE – SCHÄTZE VOM NIL
Vom 28. Februar bis zunächst Ende Juni 2010 zeigt das Natureum Niederelbe in
Balje-Neuenhof/Landkreis Stade die Ausstellung „Versunken in der Elbe –
Schätze vom Nil“ (www.natureum-niederelbe.de). Die Ausstellung beleuchtet
die mit dem Untergang des Frachtenseglers „Gottfried“ in einem der schwersten
Orkane in der Nacht vom 11. auf den 12. März 1822 auf dem Weg von Triest
nach Hamburg in der Elbmündung verschollene Ladung zahlreicher altägyptischer
Altertümer, die für die Königlich Preußischen Sammlungen in Berlin bestimmt
waren. DWhG-Mitglied Rainer Leive, ehrenamtlicher Vorstand des Natureums
Niederelbe, wohnhaft in 27432 Basdahl, hat in mehr als zwei Jahrzehnte
dauernder Forschungsarbeit die Voraussetzungen für die mögliche Bergung des
gesunkenen Schiffes geschaffen und kann nun mit der Stiftung Preußischer
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Kulturbesitz als Träger des kürzlich wieder eröffneten Neuen Museums in Berlin
auf eine Hebung der verschollenen Schätze hoffen.
11. PUBLIKATIONEN

11.1 WASSERSPIEGEL – SONDERBAND 6 DER DWHG-SCHRIFTEN

Das Buch „Wasserspiegel – Zitate zu Hochwasser, Wasserbau und
Wasserwirtschaft aus drei Jahrhunderten von 1700 bis 1950“, zusammengestellt
und bearbeitet von den DWhG-Mitgliedern Dr. Mathias Deutsch, Dr.-Ing. Klaus
Röttcher und Prof. Dr. Karl-Heinz Pörtge, ist als Sonderband 6 in der
Schriftenreihe der DWhG erschienen (143 Seiten, zahlreiche Farb- und SchwarzWeiß-Abbildungen, 1. Auflage, 2009, Spurbuchverlag, 96148 Baunach, ISBN 9783-88778-3, Format: 17,5 x 22,0 cm, fester Einband). Der Sonderband ist zum
Mitgliederpreis von 15,50 Euro zuzüglich Versandkosten über die DWhGGeschäftsstelle
zu beziehen.

11.2 HEIZUNG UND WASSERERWÄRMUNG IN RÖMISCHEN THERMEN, 2. AUFLAGE

DWhG-Mitglied Hans Schiebold konnte den Inhalt seiner im Jahr 2006 als
Sonderband 3 der DWhG-Schriften erschienenen Veröffentlichung durch neue
Forschungsergebnisse und zusätzliche Materialien über die „Heizung und
Wassererwärmung in römischen Thermen“ erheblich erweitern.
Gemeinsam haben sich deshalb der Verfasser und der Herausgeber der DWhGSchriften,
Dr. Christoph Ohlig, zu einer 2. Auflage des Buches entschlossen. Es
kann in der DWhG-Geschäftsstelle zum Mitgliederpreis von 19,50 Euro zuzüglich
Versandkosten bezogen werden.

11.3 HOCHWASSERMARKEN IN THÜRINGEN

Die DWhG-Mitglieder Dr. Mathias Deutsch und Prof. Dr. Karl-Heinz Pörtge haben
in der vom Freistaat Thüringen herausgegebenen Veröffentlichung (104 Seiten)
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110 Bilder und Karten, Format: DIN A4, broschiert) die an thüringischen
Gewässern vorhandenen, teilweise erst durch einen veranstalteten Wettbewerb
bekannt gewordenen Hochwassermarken dokumentiert sowie aufgrund
gewonnener Erkenntnisse und Erfahrungen Empfehlungen über deren
zweckmäßige Anbringung erarbeitet. Die Broschüre kann kostenfrei beim
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz –
Presse, Öffenlichkeitsarbeit – Beethovenstraße 3, 99096 Erfurt, Tel./Fax:
0361/3799-922/-950, E-Mail: poststelle@tmlfun.thueringen.de oder bei der
DWhG-Geschäftsstelle angefordert werden.
Wir hoffen, Ihnen interessante Informationen zu übermitteln und grüßen Sie herzlich
Ihre
Marga Basche und Wolfram Such
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Konya Ovasini Sulama Projesi - "Alman Sulama Tüneli"
Thursday, May 20, 2010 5:07 PM
".ANKA WZ-100 Albayrak, Ilknur" <wz-100@anka.auswaertiges-amt.de>
Add sender to Contacts

From:
To:

mehmet_bildirici@yahoo.com

Sayin Mehmet Bildirici,
Internet'te yayinlamis oldugunuz Antik Su Sistemleri ile ilgili makalenizi
Büyükelciligimizde büyük ilgi okumus bulunmaktayiz. Su an ilgimizi ceken ancak
yapmis oldugumuz arastirmalarimizda pek fazla bilgi edinemedigimiz bir konu ile
ilgili sizin derin tecrübelerinizden faydlanmak istemekteyiz.
Özellikle üzerinde durdugumuz konu takriben 100 yil önce Konya'da insa edilmis olan
"Alman Sulama Tüneli ve Kanali"dir. Edinmis oldugumuz bilgiler dahilinde ilk olarak
1880'li yillarinda Kuru Kafa Mehmet Efendi tarafindan sulama projesi olarak ele
alindigini kesfetttik. Carsamba Cayinin 3'e ayrildigi noktada TASBENT ismiyle bir
taksim bendinin insa edilmesine karar verildigini ancak Carsamba cayinin zengin bir
kanagi sahip olmamasi neticesinde irmagin yaz aylarinda durulup akmamaktadir.
Bunun üzerine 1887 yilinda hüküm süre kuraklik nediyle yeni tetkikler yapilir ve
neticesinde Konya Ovasini sulama amaciyla farkli güzergahlari icerecek sekilde yeni
bir kanal acmaya karar verilir ve Beysehir Cay'i Mavi Bogaz'a baglanir.
Son olarak Konya Ovasinin Sulanmasi ile ilgili olarak 1902 yilinda Sultan
Abdülhamit Han'in onayi alinarak Istanbul-Bagdat Demiryolunu insa eden Alman
firmasi ile görüsmeler yapilir. Proje ihale edilir. Bu Proje ile toplam 53.000 ha
arazinin sulanmasi hedeflenir.
Büyükelciligimiz özellikle projenin tamamlanmasindan sonraki asamalar ile
ilgilendirmektedir. Bu kanalin yapimindan sonra hangi yörelerde kanalin sebebiyet
verdigi kurakliklar meydana gelmistir. Kanalin cevreye verdigi yarar ve zararlar
hakkinda bilgiler acaba sizde mevcut mudur veya önerebileceginiz faydali linkler
varmidir?
Göstereceginiz ilgiden dolayi simdiden size tesekkür ederim.
Saygilarimla
-- Ilknur Albayrak
Deutsche Botschaft Ankara / Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiligi
Wirtschaftsabteilung / Ekonomi ve Ticaret Bölümü
Atatürk Bulvari 114, Kavaklidere 06680 -- Ankara
Tel.: (+90) 312-455 52 99, Fax: (+90) 312--455 53 31
E-Mail: wz-100@anka.diplo.de
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Wz-100@anka.diplo.de
Sayın İlknur Albayrak
Mailinizi aldim, cok tesekkür ederim. Ne kadar duygulandigimi anlatamam.
KONYA OVASI SULAMASI
Bu konuda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1994 yılında yayınlanan kitabimin, (2009 yilinda
CD olarak ikinci basimi yapildi) Türkce bölümünde Konya Ovasi Sulamasi hakkinda genis
bilgi bulunmaktadir. Buraya Web sitem
Türkce 1.1. bölümünden ulasmak mümkündür.
www.mehmetbildirici.com
Proje öncesi calismalar, projenin yapimi, daha sonraki durumu hakkinda gereken bilgiler
vardir.
Ayrica Proje Müdürü, yapimcisi A. Waldorp tarafindan yazilmis ilk ciddi ve bilimsel raporun
(1903 ve 1904 Tarihli) orijinali Web sitesi Fransizca bölümündedir. Özellikle bu bölümü
mutlaka izlemenizi öneririm.
Proje halen calismaktadir. Ben yayinimde 1965 yilina kadari inceledim. Son gelismeleri de
yakin bir zamanda incelemeyi düsünüyorum.
Bunlar ana kanalin betonlanmasi, Sugla gölü icinde sulamalar, bazi pompajla sulamalar, ve
Gembos darivasyonu ile Beysehir gölünden kacan sularin pompajla göle geri aktarilmasidir.
1.Haddim olmayarak bu konuda size bir önerilerim olacak.İstanbul (Ankara’da da olabilir)
konuyu bir konferans, özel toplantida, seminer de ortaya koymak isterim
2.Bu topladigim dokümanlari Almanca ve Ingilizce’ye çevirmek (sizlerin yardimi ile)
3.Konunun en önde gelen müdür ve mühendisi (çalisma süresi 1903-1913) A. Waldorp
hakkinda cok arastirma yaptim, hayat kikayesine rastlamadim, bu konuda yardiminizi isterim.
Yazinizde bahsettiginiz Alman Tüneli ve kanali saniyorum. Konya Eregli ilcesinde 1938’li
yillarda yapilan ve Eregli’de kurulan Eregli Bez Fabrikasi icin Ivriz suyundan bir tünelle su
alinip Hidro elektrik Santralina verilmiş, sözü edilen Alman tüneli bu olmalıdır.
Bu konuda aynı yayin icinde Eregli bölümünde cok kisa bilgi vardır.
Ayrıca Karaman Ayranci bölümünde Ayranci Baraji insaati bir Alman Firma tarafindan
yaptirilmiştir. Firma Wilhelm Wahman kisa bilgi vardir.
Ayrica pek cok su yapisinin projeleri de Alman mühendislerince yapilmistir. Bu projeler cogu
kayboldugu icin pek fazla bilgi sahibi olamadim.
Ayrica Web sitem 20. bölümde Alman arastirmacilar tarafindan yapilmiş su arastirmalari var.
Onlara bir göz atilmasini öneriyorum.
Bu konuda ben üzrime düseni yapmaya hazirim.
Saygilarimla
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Türk Musevileri 500. Yıl Vakfı
Davetinize icabet ederek, serginizin açılışına katıldım. Özellikle Konyalı olduğum için, sergiyi
dini bir makamda farklı kültürlerin bir araya gelmesi, dans etmesi hatta öpüşmesi olarak
yorumladım, çok duygulandım. Böyle sergiler hep olsun…. Sayın Rozita Kandiyotti’yi böyle
güzel bir konu seçtiği için candan kutluyorum.
Efendim ben Konyalıyım. Aşağıdaki Web sitemde Konya, antik kentleri, suyolları hakkında
5000 sayfa bilgi ve doküman var. Web sitemin adresini yazıyorum.
www.mehmetbildirici.com
ilgilenenlere….
Bana göre çok önemli bir konu da 1930-1950 yılları arasında Almanya’dan gelen
profesörler… Bu çok önemli konunun Türkiye’de çok az kişi farkında..Bazen gazetelerde
bölük börçük yazılar çıkıyor. Bazı kitaplarda da bazı bilgiler mevcut, Müzede’de onlara ait
pek fazla bilgiler göremedim. Bazılarının yaşam yılları bile yok…
Bu konuda kapsamlı bir yayın olsa ne iyi olur diyor, saygılar sunuyorum….

h.millas@zaman.com.tr
millas@otenet.gr

Sayın Herkül Milas
Ben aslen Konyalıyım, Konya çevresinde araştırmalar yapıyorum. Özellikle Konya’da kalan
(götürülemeyen) kültür kalıntıları çok ilgimi çekmektedir.
Sizin yazılarınızı bazen Agos gazetesinde görüyor, okuyorum..
Ayrıca belki hatırlayacaksınız, 1960’lı yıllarda birlikte spor yapmışınız Konya’lı Orhan Arda
benim yakın arkadaşım. (Sporcu Kurtuluş Spor Kulubü) o da bu konulara çok duyarlı ve
devamlı iletişim halindeyiz.
Sizinle tanışmak istiyoruz, Cevap alabilirsek mutlu olacağım.
Ben bu konularda hazırladığım 5000 sayfalık Web sitemin adresini veriyorum, içinde Konya
ile çok fazla belge ve bilgi bulunmaktadır.
www.mehmetbildirici.com
Saygılarımla
(Cevap gelmedi)
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GÜLDEN EBESEK

Selam
Wednesday, May 5, 2010 11:13 AM
"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Add sender to Contacts

From:
To:

"Günden & Saip Ebesek" <gundenebesek@yahoo.com>

Günden Hanım (EBESEK)
Saip çok yakın ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Ben 5000 sayfa doküman
koydum. Yazdığım hikayeyi kendisi anlatmıştı.
Saip okulda çalışkan bir öğrenci değildi. Biyoloji sınavında hocaya
tehdit savurduğunu söylerdi. Öğrenim hayatı da bildiğim kadar
sıkıntılı idi. Ama hepimizin önünde çok başarılı Mimar oldu, çok
projeler yaptığını biliyorum.
Sitem çok tutuldu, altı ay içinde şu an itibariyle 730 ziyaretçi
girdi. Misafir defterine girerseniz çok beğeni aldığını
göreceksiniz.
5000 sayfa yazarken koyup koymama konusunda benim de hatalarım
olabilir. Ama gerçekten çok bilgiler ortaya koyduğuma inanıyorum.
Sizinde hassasiyetiniz olabileceğini kabul ediyorum.
Günden Hanım sizden 2 şey rica ediyorum. Açıklamanızı bana yazın,
ikincisi mimar olarak arkadışım olarak gurur duyuduğum, Saip'in
başarılı projelerini yazın, bunları zaman içinde ekleme yapacağım.
Sahip'in şu lafını da hiç aklımdan çıkarmıyorum. "DİŞTEN DEĞİL
İŞTEN ARTAR" Bu lafı başarı kazanmış bir iş adamı söyleyebilir.
Konya toplantısında örneğin Gilisıra ayağında anlattığım tarihi
bilgiler bazı arkadaşlara ve size Bildirici hazır bizleri bulmuş
atıp tutuyor mu? diye geldiğini sezinledim.
Konya Tarihi Su Yapılarına girin orada en derli toplu bilgilerin
benim kitapta olduğunu göreceksiniz, örneğin çok büyük uygarlıkların
yaşandığı Sarayönü Ladik için benim yazılarım dışında hiç Türkçe
yazıya rastlayamazsınız (Ladikli Ahmet Ağa hariç). Gidin Sille'yi
gezin buranın tarihi hakkında kime başvuruyum derseniz benim ismimi
verecektir. Benim araştırma alanım eski dönem, örneğin Mevlana
konusunda bazı şeyler bilirim ama, ama sadece dinlerim asla
konuşmam. Çatalhöyük konusunda da fazla konuşmadım.
Siz bana kızsanız da tüm arkadaşlarımı ve hocalarımı ve tabii
sizleri seviyorum. Fehime hocamız ağır hasta, konuşma yateneğini de
kaybetti. Onu ziyaret eden tek kişi benim.
Saygılarımla
Mehmet Bildirici
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Annem öğretmen Şerife Özdemir’in (1907-1991) ben yazdım dediği, Konya ile ilgili güzel şiir
KONYAM
Vatanım çok güzel, Konya’m güzel
Ben ayrımsam bile hislerim özler
Bu güzel şehir bir inciye benzer
Cennete değişmem doğduğum yeri
Garbında şen Meram, aşk ile titrer
Yoktur onda elem, yoktur onda keder
Bütün hastaları o iyi eder
Cennete değişmem, doğduğum yeri
Şarkında dergahın yeşil çinisi
Altındır, elmastır, gümüştür kimisi
Güneşin aksi ile parlar hepisi
Cennete değişmem doğduğum yeri
Kızı : Düzay (Özdemir) Bildirici
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Su Kütüphanesi
Wednesday, June 9, 2010 4:39 PM
From:
"Water Channel" <waterchannel@worldwaterforum5.org>
Add sender to Contacts
To:
Mehmet_bildirici@yahoo.com

Mart 2009’da yapılan 5.Dünya Su Forumu sonrası Final raporu, Değerlendirme Raporu gibi basılı
ürünler hazırladık. Bu eserleri basım, dağıtım ve web sitemiz yoluyla sizlerle paylaştık. Bütün bu verileri
kullanarak katılımcılarımız için “Su Kütüphanesi” oluşturmaya karar verdik. Sizlerin kolay kullanımı için en
iyi olanakları oluşturarak www.waterchannel.org ve www.sukanali.org sitelerini oluşturduk. Bu siteler
içerisinde öncelikle forum haftasında yapılmış olan oturumların video kayıtlarını, daha sonrada bu
oturumlara ait sunum, doküman ve resimleri paylaşacağız.
Sekretarya ekibimiz bilgilere kolay erişebilmeniz için tüm oturum videolarını analiz ederek arama kriterleri
oluşturdu. Bu arama kriterleri sayesinde istediğiniz bilgiye hızlı ve çabuk bir şekilde ulaşabileceğiniz gibi
yeni geliştirdiğimiz video yayınlama motoru sayesinde de videoları her türlü internet hızında, sanki
bilgisayarınızdan izliyormuşsunuz gibi akıcı bir şekilde izleyebileceksiniz.
Sayın katılımcılarımız, sizlerinde paylaşmak ve yayınlamak istediği buna benzer bilgileriniz ve
kayıtlarınız varsa Su Kütüphanesine katkılarınızı bekliyoruz.
Saygılarımızla,
Prof.Dr. Oktay TABASARAN

Prof.Dr. Ahmet Mete SAATÇİ

Secretary General
5th World Water Forum Secretariat

Vice-Secretary General
5th World Water Forum Secretariat
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Sevgili Onur
Mailini aldım. Ben daha ziyade antik çağ ile ilgileniyorum, ama 3 kişi hakkında bildiklerimi
yazacağım. Bunların Konya ile ilgili kısımları olacak.
Pertev Naili Boratav
1931-1936 yılları arası Konya Lisesi Türkçe öğretmenidir.
Sebahattin Ali
Konya Lisesi öğretmeni değildir. Şunu açıklamalıyım. Konya Lisesi bugünkü binasına 1934
yılında taşınmıştır. Daha önce bugün Karma Orta okul olan binada idi. Onun hemen yanı da
Hapishane idi.
Sabahattin Ali, Meramda bir toplantıda Atatürk aleyhine hakaret içeren bir şiir okuyor. (Sana
tapacak mıyız? Ey Koca ….. diye, orada bulunan sonra Belediye Başkanı olan Muhlis Koner
ihbar ediyor, yargılanıyor ve tutuklanıyor… benim bildiğim bunlar…
Nail Çakırhan
Muğla Ula’lıdır. Orada eski bir aileden gelmektedir. Muğla’da lise olmadığı için okumak için
Konya Lisesi’ne gelmiştir. Sol görüşleri burada kapmıştır.
Ben 1985 yılında evinde ziyaret etmiştim. 2004 yılında ilk defa “İdima’dan Gökova
Akyaka’ya” diye belge ve fotoğraf sergisi açmıştım. Bu sergiye eşi ve kardeşi ile bu sergiye
katılmıştı. Fotoğrafları var. Web sitem sergiler bölümünde var. Hayatı hakkında web sitemde
geniş bilgi var.
Sana meslek ve kültür hayatında başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum.
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Dünya Grubu Konseri
Tuesday, June 8, 2010 1:45 PM
From:
"500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi" <info@muze500.com>
Add sender to Contacts
To:
"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Sayın Mehmet Bildirici,
Osmanlı döneminin en özel kültür miraslarından biri olan Musevi
"Maftirim" korolarının icra ettiği eserler özellikle başlangıç itibariyle
Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarının müzikal geleneklerinden
etkilenmiştir. Mevlevi bestekârların eserlerinin sadece insan sesleri ile
Tevrat'tan alınmış İbranice metinlere eşlik ettiğini bugün dahi işitmek
mümkündür. 16 Haziran 2010 tarihinde, saat 18:00 'da DUNYA
grubunun 5 kişilik özel bir kadrosu, Maftirim korolarının bu
"kutsal köprü"yü yansıtan eserlerinden bir repertuvar ile, kimi
zaman ney, tambur, ud gibi sazlar ile insan seslerini ve Maftirim
eserlerini bir araya getirirken kimi zaman da bu tarikat ve
Maftirim korolarının eserlerini otantik biçimlerinde ayrı ayrı icra
edecektir. Grup özel kadrosu, A.B.D. de Emerson College'de öğretim
görevlisi Dr. Mehmet Ali SANLIKOL ve New England
Konservatuvarının Müzikoloji ve Müzik Tarihi bölüm başkanı Prof.
Robert LABAREE önderliğinde kadro, ABD li Musevi müzisyenler
Beth Bahia COHEN ve Noam SENDER ile vurmalı çalgılarda
Cem MUTLU'dan oluşmaktadır.
500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi
Not:Sınırlı yer olması nedeniyle rezervazyon yapılması önemle rica
olunur.
Telefon:212 2926333-34

Üyelikleriniz / Your Subscription:
Üyeliğinizi değiştirin veya Kaydınızı silin
Karaköy Meydanı, Perçemli Sok. (Selanik Pasajı
Arkası)
Karaköy / İstanbul
+90 (212) 292 63 33 - 34
info@muze500.com
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Parev - Merhaba - Hello - Bonjour
Thursday, July 1, 2010 9:37 AM
This sender is DomainKeys verified
"Baret BINATLI" <baretbinatli@gmail.com>
Add sender to Contacts

From:

To:
anojanig@yahoo.com, kamberyan@yahoo.fr, arpicik@orange.fr, akasparyan@hotmail.com, aygzen@gmail.com, aa0804@wayne.edu,
elmonhancer@gmail.com, etirtir@gmail.com, kuruyaz@turk.net, za_jamil@yahoo.com, jimirze@superonline.com,
leon_erarslan@yahoo.com, lorabaytar@gmail.com, marihergel@yahoo.com, mehmet_bildirici@yahoo.com, nadinoz@gmail.com,
nadyareisyan@hotmail.com, nazarbinatli@gmail.com, ntirtir@hotmail.com, neclabozdogan@hotmail.com, nerminb@fuchs.com.tr,
jmuratoglu@yahoo.com, shilam@yahoo.com, sseropyan@agos.com.tr, sasnuhimusliyan@yahoo.com, sevan82@ttmail.com,
srphibilal@yahoo.com, silvamalhasyan@yahoo.com, daron.manuelyan@cnc.fr, skasparyan@hotmail.com, sonab53@hotmail.com,
vartkeshergel@hotmail.com, vgonkeser@gmail.com, zakarya_mil@yahoo.com... more
Message contains attachments
3 Files (2219KB) | Download All

•

HAYCARgezginleri.pdf

•

13.jpg

•

14.jpg

Herkese parev,
Gezi ardindan topladigimiz mail adreslerinin paylasimini saglamak adina bu maili
yolluyorum. Ekte katilimcilarin isimlerini, varsa email adresleri ile beraber fotograflariyla
eslestirdim. Iskhan Kilisesi'nde Zakarya Ahparig'in makinesiyle cektirdigimiz toplu
fotograflari da ekledim.
Sevgili katilimcilar,
Geleneksellestirdigimiz HAYCAR gezilerinin ardindan bir de gezi sunumu gerceklestirmek
artik aliskanlik haline geldi. Bu sunumlarda ziyaret edilen yerleri slideshow halinde tekrar
gozden gecirirken eksik kalan bilgileri de tamamlamayi arzuluyoruz. Taze tanisip tez
ayrilmanin getirdigi ozlemi gidermek de cabası...
Muhtemel sunum tarihi 8 Temmuz 2010 Persembe'dir. Sunum yeri ve zamanini onumuzdeki
gunlerde bildirecegiz.
Gecmis gezilerde katilimcilarin cektigi fotograflari ve videolari toplamistik. Daha sonra ise
toplu bir sekilde herkese CD olarak iletmistik. Yine benzer bir calismayi yapmayi
arzuluyoruz. Destekte bulunursaniz seviniriz. Bu destegi eger sunum gunu oncesinde
gerceklestirirseniz, sunum gunu sizlere CD'leri de dagitabiliriz.
Goz acip kapatincaya kadar gecen gezimizden memnun kaldiginizi umuyorum. Tum
elestirilere acik bir ekip oldugumuzu ise ictenlikle soyluyorum.
Siz degerli gezginleri tanimis olmak ve beraber 5 gun gecirmek cok gurur vericiydi. Bize
guvenip geziye katildiginiz icin arkadaslarim adina tesekkur ediyorum.
Haftaya gorusmek uzere,
Iyi gunler,
Ser yev Harkank - Sevgi ve Saygilarimla,
Baret BINATLI
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Parev everybody,
I am sending this mail in order to share the e-mail addresses that I collected. You can find an
attached file containing the names and the photographs of the participants with their e-mail if
it exists.
Dear participants,
After each trip, we organise a slideshow presentation of the visited places. By doing this we
would review our trip in order to fill any missing information if it exists. We also wish to see
agian the people that we very recently met.
The probable date of the presentation is 8th of July. The place and the exact time will be
announced soon.
Following our past trips, we used to collect the pictures and the videos taken by every
participant. And then we shared them by CD's. We would like to do the same thing again. We
will be happy if you can send us your data. If you do that before the presentation, we can
distribute the CDs on presentation day.
We expect that you are satisfied by our trip. Besides, we would sincerely say that we are open
to all possible critics you can make.
It is very proud to meet you and spend 5 days with you all. We appreciate your confidence in
us.
See you next week.
Have a nice day!
Regards,
Baret BINATLI

Re: Carnuntum Changed The World
Friday, June 25, 2010 1:39 AM
From:
"Piero Bordin" <pb@artcarnuntum.at>
Add sender to Contacts
To:
"Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Dear Mehmet Bildirici!
This must be a misunderstanding, Carnuntum was the place where the power have been given
to 4 Emperors, who afterwards and in a time of 5 years give for the first time tolerance to
christians too. First together with the EDICT OF NICOMEDIA in 311 and 2 years later by
Constantine and Licinius in Milan 313. Please read our homepage carefully. If the power had
been given to other Men, the word's history maybe another... As historican and artist it is of
great intertest to find the roots of the change, specially because Diocletian and Galerius have
been the greatest fighters against christianity. So the decision made in Carnuntum on
November 11th, 308, to give the power to exactly this 4 Emperors changed the world
forever...
Here the text of our homepage:
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1700 years ago, on November 11th, 308 A.D. the so-called “Conference at Carnuntum” took place
under the leadership of the former emperor Diocletian. Finally a decision was made that was very
important for mankind: With the resolution to establish an new Tetrarchy (rule of four), the power over
the Roman Empire was redistributed. The rulers of the East were now Galerius as Augustus and
Maximinus as Caesar; the West was ruled by Licinius as Augustus and Constantine as Caesar. The
same Constantine, that later was known as “The Great” and who had changed the world by accepting
Christianity. But not only Constantine, rather Galerius, who just two and a half years later - on the 30th
of April, 311 - decreed the “Edict of Religious Toleration from Nicomedia”, expressing tolerance of
Christianity for the first time. Constantine and Licinius then signed “The Edict of Milan” two years later
which gave Christianity the status of an official religion.
Consequently, and within a short period of time, through the “Emperors of Carnuntum” and through the
change of course 1700 years ago, an incomprehensible change took place which altered and
engraved our world and our Culture forever.
For the first time light is thrown onto the dimensions of the new order and the results of the historic
events that took place at Carnuntum: Piero Bordin, Founder and Director of the Festival and
Symposium Art Carnuntum, initializes a unique series of international events presented over the next
years. “THE EMPERORS OF CARNUNTUM - They Changed The World”.
Emphasis centre is the fascinating time span at the beginning of the “Constantine’s Conversion”
between the classical Ancient Time and its Gods, up to the dawn of Christianity. You will be
accompanied through selected, outstanding artistic performances and academic events of period
intervals from exactly 1700 years, from the redistribution of power to the four Tetrarchs in Carnuntum
on the 11th of Nov. 308 / 2008, to the moment the “Edict of Tolerance from Nicomedia” was enacted
311 / 2011, from the victory on the Milvian Bridge 312 / 2012, up to “The Edict of Milan” in the year 313
/ 2013. It is highly recommended to gain insight on this outstanding development for the humanity and
mankind and the distinguishing role Carnuntum played in history.

With best greetings from Austria,
Piero Bordin
Tel. +43 2163 3400

Dear Piero Bordin
04.07.2010
Thank you very much for your mail dated 25th June 2010. I have read it carefully.
What I knows are partly different what you write. I must see the name of Carnungtun in
serious history boks. I will try to do this.
Thank you very much again for everythings
With my best wishes
Mehmet Bildirici
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05.07.2010
Dear Dennis
In these days I was busy, so I could not reply your mail. This year I was participant of a
meeting in Afyon in March that was organized by the Ministry of Forest.
At the end of July we will go to Akyaka. Will you come to Turkey this year? Did you notice
your paper Andriake in item 20, in my Web-site. I do want to put here your other papers
(Rhadiopolis ..). Please send them to me.
In April Prof Fahlbusch was and his family, were in Istanbul. This time he gave me his others
procedings to put My Web site.
Hope to meet you again.
I and my family send our warmest regards.
Your friend Mehmet
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