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DICRAN TOMAJAN
(Latin Harfleri ile ErmenicE)
Mon, July 12, 2010 10:15:09 PM
Re: Sunum ertelendi
From: Dickran T. Toumajan <aa0804@wayne.edu>
Add to Contacts
To: Baret BINATLI <baretbinatli@gmail.com>
Cc: anojanig@yahoo.com; kamberyan@yahoo.fr; arpicik@orange.fr;
akasparyan@hotmail.com; aygzen@gmail.com; elmonhancer@gmail.com;
etirtir@gmail.com; kuruyaz@turk.net; za jamil <za_jamil@yahoo.com>;
jimirze@superonline.com; leon erarslan <leon_erarslan@yahoo.com>;
lorabaytar@gmail.com… more
Sireli Baret yev Polor Ughegitsner,
Menk anmoranali orer antsutsink tsezi hed yev shad urakh bidi ullank versdin hantibelu.
Shnorhagal enk tser ghrgads ngarnerun hamar. G’uzei tsezi deghyag bahel, te Digin
Toumajan-in yeghpor dghan ays hinkshapti, Hulis 15-in, Meds Gghzin (Byukada), 65
yeridasart hay yev turk nvakoghneru hed Aram Khachaturian-i chutagi koncherton (Violin
Concerto) bidi nvake, menanvak (solo), irigvan 9-in, tsri hamerk. Khntrem, yete gareli e,
nerga kdnvetsek yev dsanotatsek 19 daregan nor tartsads Hrayr-in hed. Khmpavarn al, Nvart
Andreassian, im nakhgin tratsis er Yerevan mech. Bolis desnvetsank mer megnumen arach.
Pokrig ashkharh.
Bachigner amenut,
Dickran yev Anahit

88

SELÇUK GÜZELOĞLU
Mon, August 2, 2010 7:12:50 PM
Van Urartu sulama tesisleri hak.
From: Selçuk GÜZELOĞLU <sguzeloglu@piramitmuh.com.tr>Add to Contacts
Değerli Mehmet Bey,
Ben, İnşat Mühendisiyim. Belki tanırsınız babam, Turgut Güzeloğlu, 1983- 1993 yılları arası
DSİ Van Bölge Müdürlüğü görevinde bulundu.
Size nette araştırma yaparken ulaştım. Türkiye’de sizin gibi araştırmacı büyüklerimiz olduğu
için kıvanç duydum.
Ben Vandaki Urartu sulama tesisleriyle ilgili bir çalışma yapıyorum. Özellikle Faruk Bendi ve
Muradiye Sultan Barajı ile ilgili bilgi ve eski foto arıyorum. Her iki yapı da aynı tarzda gövde
üzerinde bulunan gözler (sulice gate) ile suyu savaklamaktaydı.
Bu konuda Kazım Çeçen hocamızdan belki yararlanabilirim (kendisini tanıyor olduğunuzu
okudum). Heralde artık çok yaşlanmıştır. Kendisinin telefonunu 531 6459418 olarak aldım
118’den. Aradım ancak yanıt veren olmadı. Belki de yanlıştır. Biliyorsanız sizden öğrenebilir
miyim?
Bahsettiğim konuda sizin de katkınız olursa sevinirim. Ankara’da yaşıyorum ancak Çarşamba
günü İstanbul’da olacağım.
Sevgi ve saygılarımla…
Selçuk Güzeloğlu 532 404 1991

02.08.2010 Akyaka
Sevgili Selçuk Güzeloğlu
Mailini aldım. Öncelikle yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Urartu su yapıları Doğu
Anadolu’da en araştırılmış konu, ama o kadar zengin ki daha yapılacak şeyler var.
Urartu Su Yapıları konusunda en kapsamlı araştırmayı yapan Alman Gunter Garbrecht, çok
yaşlı olarak Almanya’da yaşıyor. Ben bir vesile ile birkaç mektubunu aldım.
Rahmetli Kazım Çeçen (1919-1997) sadece buradaki tesisleri özet olarak yazan kişi, aslen
Elazığlı… Esas çalışma alanı İstanbul…
Ben iki defa Van’a gittim. Bu değerli tesislerin bazılarını görebildim…. Halen DSİ Bölge
Müdür Yardımcısı Sıddık Kılınçer’i tanırım. Kendisinin de özetleme çalışmaları var.
Sorunuza gelince Faruk Bendi Van’da Roma döneminden kalan tek tesis… Bunun önemini
kavrayabilmek için Rusa Barajından, Sikhe Göletine su aktaran kısmen doğal su yolunun
kesitini bir çıkarmak gerek, böyle bir çalışma maalesef bugüne kadar yapılmamıştır…..
Zira meyil çok yüksektir. Faruk Bendi suyu dinlendirmek için yapıldığı kanısındayım. Benim
Web sitemde Gunter Garbrecht’in kendi makalesi de yer almaktadır.
Muradiye Barajına gelince Urartu yapısı olduğunu biliyorum. Ama o konuda kapsamlı bir
çalışmaya rastlamadım…
Size bu çalışmalarınızda başarılar dilerim, Çalışmalarınızda mutlaka orijinal bilgilere
ulaşacaksınız. Sonuçlardan beni de haberdar ederseniz memnun olurum…
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Tue, August 3, 2010 9:33:11 AM
RE: Van Urartu sulama tesisleri hak.
From: Selçuk GÜZELOĞLU
<sguzeloglu@piramitmuh.com.tr>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <90stanb_bildirici@yahoo.com>
Değerli Mehmet Bey,
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
Mezun olduğum ODTU’de de bir süre çalışmış olan Garbrecht hocamızın makalelerini okumuştum. Bu
yapılarla ilgili pek 90stanbul rastlamamıştım (ağırlıklı olarak Menua kanalı ve Rusa Barajı).Mail adresi
sizde var mı acaba? Yazışabilirim.
Kazım Hocamız nur içinde yatsın. İçimde bir kuşku vardı zaten yaşayıp yaşamadığı hakkında. Dün
ITU İnşaat Bölümünü aradım, bir şey söyleyen olmadı. Nette de biyografik bilgi bulamamıştım.
Faruk Bendi, doğrudur bir taşkından koruma yapısıdır. Ben 1990 yılında görüntülemiştim (yapının
yarısı yıkılmıştı). Daha sonra Kazım hocamın makalesindeki bir fotoğrafa rastladım ki orada sadece
yapının kaydığı ve kendine yol bulan suyun yapının alttan aktığını gördüm. İlginç olan gövde üzerinde
tek su alma kapağı, mansap tarafında ise çift gözlü kapak bulunmasıydı. Yani su düşük kotlardan
alınıyor, daha yukarı çıkartılarak deşarj edilip gövde altında oluşacak orifis basıncı düşürülmüş oluyor.
Debinin çok olduğu zamanlarda da girişle aynı hizada olan çıkış kapağı açılmış olmalı. Kazım hocam
bu yapının İran’da yapılanlarla aynı olduğunu yazıyor. Bu anlamda araştıracağım. Bölgede bir sürü
mühendis var ama inceleme yok. Çok üzücü.
Gelelim Muradiye’ye. Ben daha ortaokul sıralarındayken (1975), babam iş için gittiği Muradiye’ye beni
de götürmüştü. O zaman yol yoktu, çoğunlukla dereleri doldurarak arabaya yol açmıştık. Hatırlıyorum
babam ve diğer mühendis arkadaşlarının çok ilgisini çekmişti. Gövde üzerinde üç kapak ve bir de
kitabesi vardı. Benim bu arada 1995 yılında yazmış olduğum Van ve çevresindeki tarihi yapılarla ilgili
bir kitabım var; “Tanrı Haldi’nin Başkenti”, başlıklı. Bu kitabı yazdığım dönemlerde oraya gittim ve
Topraksu tarafından yapılan yenileme sırasında bu kapaklar ve kitabenin yok olduğunu gördüm. Israrlı
araştırmalarım sonrasında kitabeyi, operatörün evinde, merdivenin altında buldum. Bunu Prof. Oktay
Belli Hoca ile paylaştım. Urartu kitabesi beklerken, kitabenin Ermenice olduğunu anladım. Kitabede bu
barajın 1311 (1895) yılında yeniden yapıldığı yazılıydı. Öncesi neydi? En azından benim gittiğim
dönemlerde çekilmiş olan bir foto var mıydı?. Şu anda çok daha profesyonelce bir kitap hazırlıyorum.
Van’da hem kehrizler hem de bu kanallarla ilgili harita çalışması yaptırmayı düşünüyorum. Özalp
Atıksu Arıtma tesisinin projelerini biz hazırlayacağız, o esnada buradan gidecek haritacılara bir
çalışma yaptırabilirim umarım.
Çalışmalarımı ve gelişmeleri size aktaracağım mutlaka.
Saygılarımla,
Selçuk Güzeloğlu
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03.08.2010
Sevgili Selçuk Bey
Mailiniz ve verdiğiniz güzel bilgiler için teşekkürler. Faruk Bendi tabii ki taşkın koruma
amaçlı.. Bunun ötesinde Sikhe barajına giden su yolunda su hızını düşürdüğü kanısındayım.
Zira başka küçük bentler de olduğunu biliyorum.
Bu konuda Garbrecht’in Web sitemin 20 maddesinde Almanca bölümünde makalesi var, onu
mutlaka okuyun… Garbrecht’in çok sevdiği öğrencisi Prof. Fahlbush’tan öğrendiğime göre
Garbrecht çok yaşlı, evinden çıkmıyormuş.. Ona ulaşmak mümkün görünmüyor…
Muradiye Sultan Barajı konusunda benim Web sitesi 20. Bölümünde Sıdık Kılınçer’in Urartu
Barajları bölümünde kısa bilgi var.
Sultan Barajının Ermenice kitabesi olduğu çok ilginç.. Bu büyük bir gerçeği ortaya koyuyor.
Ben bu konularda bilimsel ve tarafsız düşünmeye çalışırım.
Urartu Krallığı çok büyük bir su uygarlığı ortaya koyduğu halde, Urartuca konuşan halk bana
göre çok az olduğu için Urartu devletinin yok oluşu ile tarih sahnesinden silinmiştir. Bu eşsiz
hidrolik eserler bugüne gelebilmişse bunu sağlayan burada yaşayan Ermeni halkı olmuştur.
Bakımını sağlamışlar, ekonomik olarak yararlanmışlardır. Aşağı yukarı bu durum 1915
yılındaki zorunlu göç olayına kadar sürmüştür.
Ancak Oktay Belli ile tanıştım, kitaplarını okudum. Yazılarında Ermeni unsurunu yok
sayıyor… buradan tarafsız düşünmediği izlenimini edindim.

Tue, August 3, 2010 9:33:11 AM
RE: Van Urartu sulama tesisleri hak.
From: Selçuk GÜZELOĞLU
<sguzeloglu@piramitmuh.com.tr>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <91stanb_bildirici@yahoo.com>

Tue, August 3, 2010 4:35:30 PM
RE: Van Urartu sulama tesisleri hak.
From: Selçuk GÜZELOĞLU
<sguzeloglu@piramitmuh.com.tr>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <91stanb_bildirici@yahoo.com>
Mehmet Bey,
Siz harika bir insansınız.
Hocalarımızın çoğu maalesef bilimsel düşünmeyi beceremedi, etnik kökene takılıp gitti. Babamı ziyaret
eden Baki Öğün Hoca da yok sayardı. Ancak artık onlara göre öz güvenimiz daha fazla ve daha
ilerdeyiz diye düşünüyorum.
Görüşmek dileğiyle.
Saygılarımla,
Selçuk Güzeloğlu
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KONYA BEYŞEHİR KUBATABAT KAZILARI
06 Ağustos 2010 Cuma 15:09
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad’ın emriyle 1220-1236 tarihleri arasında yaptırılan
Beyşehir Gölü’nün Gölyaka beldesi kıyısındaki Kubad Abad Saray Külliyesi’nde 30. yılının
dolduran kazı çalışmalarının bu yılki bölümü sona erdi.
Kazı çalışmaları neticesinde bölgede yine tarihe ışık tutacak yeni kalıntı ve buluntuların
ortaya çıkarıldığı bildirildi. Günümüze ulaşabilmiş tek Selçuklu saray yapısı olarak bilinen
Kubad Abad Sarayları’nda 30 yıldan bu yana sistemli bir şekilde yürütülen kazı çalışmalarına
başkanlık eden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüçhan Arık, bölgede yaklaşık 1,5 aydır devam eden kazı
çalışmalarının bu yılki bölümünün tamamlandığını söyledi. Prof. Dr. Arık, Selçuklu Sultanı
Alaeddin Keykubad’ın emriyle yaptırılan saray külliyesinde gerçekleştirilen kazı
çalışmalarının bu yıl yine oldukça verimli geçtiğini belirtti. Kubad Abad’ın tarih öncesi
dönemini ortaya çıkarmak açısından yapılan çalışmalardan çok mutlu olduklarını ifade eden
Arık, hem kalkolitik, hem de erken tunç çağı özelliklerini gösteren pek çok kalıntının bu
çalışmalar sonunda ortaya çıkarıldığını kaydetti. Çalışmalar sonunda saray mimarisi
yönünden daha ne olduğunu tam olarak anlayamadıkları anonim bir yapının bulunduğunu
vurgulayan Prof. Dr. Arık, “Tabii, açıldıkça, ortaya çıktıkça, mimari yapılar daha da anlaşılır
hale gelecek. Bu çıkardığımız son büyük yapı herhalde bir hizmet binası idi. Yine hamamı
var, yanında kuyusu ortaya çıktı. Mekanların tam olarak ne olduğunu anlayamadık ama
inşallah gelecek yıl diğer bulunan yapılarla bağlantısı araştırılıp ortaya çıkacak” dedi. Kazı
çalışmaları sonunda güzel malzemelerin ortaya çıkarıldığını, bunların arasında çinilerin yine
bulunduğunu dile getiren Arık, “Çinimiz bu sene çok fazla değil ama aynı çinilerin devam
ettiğini görüyoruz. Çıkan ufak tefek parçalar arasında çok fazla madeni eşyalar da çıktı. Bizim
için bunlar da çok önemli. Çünkü Selçuklu dönemine ait madeni kullanma eşyası. Bunlar pek
bilinmiyor. Bunların içerisinde ok uçları da var. Onların da çalışması yapılıyor. Yine sırsız
seramikler ortaya çıktı. Bunlar sırlı değil, yani parlak ve bol desenli olmayanlarından sade,
topraktan yapılmış kaplar da çıktı. Bunlar da bizim için oldukça önemli bulgular. Bu
bakımdan bu yıl kazı çalışmaları sonunda verimli bir sezonu geride bıraktığımızı
söyleyebiliriz” diye konuştu. Tarihi mekanın milli saraylar kapsamına dahil edilmesi
konusunda yürütülen çalışmalara da değinen Prof. Dr. Arık, milli saraylar içerisinde Kubad
Abad’ı da görmek için son dönemde çok büyük bir çabanın içerisine girdiklerini anlattı.
TBMM Başkanı ile konu hakkında görüştüklerini ve olumlu bir görüşü olduğu düşüncesine
vardıklarını dile getiren Arık, bunun daha gelişmesi için hem bakanlık, hem de diğer üst
düzey yetkililerin de bu konuda kendilerine destek verdiklerini anımsattı. Bölgede yürütülen
kazı çalışmaları sonunda ortaya çıkarılan buluntuların Konya’daki müzelere gittiğini, arzu
ettikleri şeyin gelecekte saray külliyesinin bir açık hava müzesi haline dönüşmesi olduğunu
belirten Prof. Dr. Arık, “Bunun adına şimdi arkeopark diyorlar. Genelde o şekilde ele almak
ve burayı gelecekte açık hava müzesi haline dönüştürmenin arzusundayız. Tabii kapalı yerler
de olacak ve sarayın kendi malının kendisinde kalmasını sağlamak, yani yerinde sergilenmesi
ve yerinde korunması en doğru olanıdır. Şu anda onu koruyacak bir imkanımız yok ama esas
nihai hedefimiz bu sarayımızı bu şekilde, oradaki eserleri, çinileri ve diğer buluntularıyla,
altyapısıyla yerinde sergileyebilmektir. Altyapı da biliyorsunuz çok önemli, asıl arkeolojinin
amacı da budur. Selçuklu döneminde bu insanların uygarlık düzeyini ortaya koymak
açısından çok önemli, bunlar bize tabi yaşadığımız kültürlerin, en önemlisi de bu ülkeyi bize
armağan eden Selçukluların nasıl bir yaşantısı olduğunu ortaya koymak açısından önem
taşıyor” şeklinde konuştu.
Gönderen Muzaffer Tanrıkul

92

TARİHİ SKANDAL
Belediye ekipleri, detektörle tarihi eser araması yaptı. Kepçeler, gece yarısı tespit edilen bölgeyi kazarak, kamyonlara yükledi.
Tarihi eserler, kamyonlarla Et Balık Kombinası arazisine getirildi. Satılabilecek eserler alındı, geriye tarih talanı kaldı

HABER: Oğuz AKÇAKOCA
Meram Belediyesi personelinin, belediyeye ait kepçelerle tarihi eser kazısı yaptığı,
toprakla kamyonlara yüklenen tarihi eserlerin belediye arazisinde seçildikten sonra
satıldığı iddia edildi.
Yeni Meram Gazetesi, yaklaşık 6 ay önce aldığı belediye içerisindeki haber
kaynağından gelen “Belediye personeli, detektörlerle eski yerleşim bölgelerinde
arama yapıyor. Tespit edilen bölgeye gece saatlerinde gidilerek belediye kepçeleriyle
kazılıyor. Çok fazla dikkat çekmemek için kazılan bölgedeki toprak belediye
kamyonlarına yükleniyor. Boş bir araziye dökülen toprak içerisinde tarihi eser
aranıyor ve bulunan eserler satılıyor” sözleri üzerine çalışma başlattı.
ESER DOLU TOPRAK
KOMBİNA ARAZİSİNDE
Yapılan araştırmada, Meram Dere ve Meram-Antalya Yolu bağlantı bölgesinde arama
yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Kaçak olarak tarihi eser araması yapan belediye personeli,
kullanılan kepçe ve kamyonların izini sürekli olarak kaybettirmeyi başardı. Bunun
üzerine, haber kaynağının verdiği bir diğer bilgi olan; içi tarihi eser dolu toprağın
boşaltıldığı yer aranmaya başlandı.
Belediye imkanlarını kullanan şebekenin, güvenilir olacağı gerekçesiyle toprağı da,
belediyeye ait bir mülk veya araziye dökmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren Yeni
Meram Gazetesi, belediyeye ait taşınmazları yakın takibe aldı. Meram Belediyesi’ne
devredilen Et Balık Kombinası arazisine normal vatandaş kılığında giren Yeni Meram
Gazetesi muhabirleri, tarihi eser kalıntılarının bulunduğu bir toprak yığını ile
karşılaştı. Güvenilir bir belediye personelinin yardımıyla o toprak yığını ve tarihi
kalıntıların fotoğraflanması başarıldı.
M.S. 2. YÜZYILA AİT
BİZANS MEZARLARI
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Söz konusu fotoğrafları, arkeolog ve sanat tarihi konusunda uzman bilim adamlarına
gösteren Yeni Meram, kalıntıların Milattan Sonra 2’nci ve 3’üncü yüzyıllar arasına ait
bir Bizans mezar lahit’ine, hatta lahitlerine ait olduğunu öğrendi. Bu bilgiye göre,
kazıyı yapan belediye personeli, kepçeyle kazı yaptığı için lahitleri parçalamış, mezar
içerisinde kolayca satılabilecek olanları seçmiş, geriye de tarihi talan bırakmıştı.
TARİHİ MİRAS ADETA
TALAN EDİLMİŞ
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu hatırlatan bilim adamları,
normal bir kazıda ortaya çıkacak kemik veya tarihi eser kalıntısı görülmesi halinde
anında kazının durdurularak yetkililere haber verilmesi gerektiğini belirterek,
“Burada daha büyük bir skandal var. Hem kazı yapılmaması gereken bölgede kaçak
kazı yapılmış, hem de asla bulunduğu yerden taşınmaması gereken tabiat varlıkları
taşınmış. Üstelik kazıdan tam olarak nelerin çıktığı, çıkanların ne kadarının yasal
olmayan yollarla satıldığını da bilmek imkansız. Çünkü bu tür mezarlara ölünün
değerli eşyaları konuyordu. Bu tür kazılarda pişmiş toprak levhaların çıkma ihtimali
de yüksek. Üstelik lahitlerin ayakları parçalanmış ve birçok lahit’in parçaları da eksik
gözüküyor. Günümüze kadar özgün haliyle gelen lahit bulmak oldukça zor. Bu
lahitler parçalanmamış olsa idi belki de çok önemli bir tarihi miras gün yüzüne
çıkmış olacaktı. Açıkçası bunu yapanlar tarihi talan etmiş, katliam yapmış.
Yetkililerin bir an önce harekete geçerek sorumlular hakkında yasal işlem
başlatılması gerekmektedir” açıklaması yaptı.
LAHİT NEDEN ÖNEMLİ,
İÇİNDE NE BULUNUYOR?
Antik Çağ’da insanların ölülerini gömdükleri sandık şeklindeki mezarlara lahit ismi
verildi. Lahitler, mermer ya da bölgede bulunabilecek diğer taş türlerinden
yontularak yapılırdı. Antik Mısır’da mumyaların konulduğu lahitler üzerinde genellikle
ölünün kabartma heykeli bulunurdu. Antik Yunan’da ise lahitler, genellikle dönemin
tapınaklarına benzer biçimlerde inşa edilirdi. Üzerlerinde tapınaklarda görülebilecek
türlerden çeşitli süslemeler, alçak veya yüksek kabartma şeklinde oyularak yapılırdı.
Lahitlere ölü ile birlikte, ölümden sonraki hayatta kullanacağı çeşitli eşyalar ve
değerli metallerden yapılmış objeler de konurdu. Lahitler, Antik Çağ ve günümüzde
bu nedenle sık sık mezar soyguncularının saldırılarına uğrayarak tahrik ediliyor.
Günümüze kadar özgün halinde korunmuş lahit örnekleri çok az sayıda.
Tamamen elle yontulan ve heykeltıraşlar tarafından yapılan süslemelere sahip
olduklarından, ancak zengin insanların ölüleri için lahitler kullanılıyordu. Dünyaca
ünlü lahitlere örnek olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan İskender Lahdi ve
Ağlayan Kadınlar Lahdi gösteriliyor.

Sevgili Muzaffer
Mailin ve haberin için teşekkürler. 94İstanbul ortada ben şahsen karınca kararınca bu
değerlerin korunması için çaba harcamaktayım. Ama toplum özellikle Konya çok duyarsız.
Gerçekten 2. ve 3. yüzyılda Roma tarafından sağlam temeller üzerine kurulmuş, büyük bir
kent, ben bunu sergimde vurgulamaya çalıştım. Web içinde bulunmaktadır. Ama adamlar
Frikya diye sayıklamakta...
Ayrıca İhsaniye ve civarında uluslar arası lahit bulunmuştur. Müzede pek çok var. Ayrıca
Musalla yolu üzerinde yeri bilinen toprak altında lahitler var. İki tanesi de Sahip Ata Camii
minareleri altında...Müzelerde görülen aslanlar da bu dönemden.
Aynı zamanlarda Paris de Roma kenti olarak kurulmaya başlamış, bence Iconium çok daha
büyük, ama onlar her taş parçasını değerlendiriyor. Bizler yok etmeye uğraşıyoruz.
Selamlar
Mehmet Bildirici
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Lora Hanım (Baytar)
Yukarıdaki siteye
www.yasni.com/mehmet...bildirici
yada
www.armeniangenealogy.org
girilebilir. Ingilizce ilkten (www.mediafire.....) , orijinali için alt.
Bu yılki gezi için henüz hazırlamadım. Ama Web sitem
www.mehmetbildirici.com
haber panosunda 39- 38 sayfada
Armeniangenealogy sitesi hakkında sizlerden bilgi olanınız var mı?
Etem Tezcan çevirmiş dili cok akici ve terimler yerinde
Seropyan’a da bigi verirsen sevinirim. 04.08.2010

Trip to Van, Mush and Harpout
Moderator: debbi
Post a reply
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Trip to Van, Mush and Harpout
by etemtezcan on Wed Jun 09, 2010 10:13 am
Last year a group of Armenians and their Turkish friends made a “Armenian Reminiscences” oriented
trip to Van, Mush and Harpout.
One of them, namely Mehmet Bildirici documented journey and put it internet. I believe the document
may be significant for some members of this forum so I translated it into English.
You can find English translation in
http://www.mediafire.com/?zzjyrnzedyy
original document is at
http://www.mehmetbildirici.com/download/van_mus.pdf
Sincerely
Etem
etemtezcan
Active Member
Posts: 8
Joined: Sat Jun 05, 2010 1:14 pm
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AFYON TAŞKIN KORUMA SEMPOZYUMU

www.kocatepegazetesi.com/haberdetay
Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından
Afyonkarahisar Korel Termal Otel’de düzenlenen 2. Ulusal Taşkın Sempozyumu’nda
konuşan Prof. Tosun, sel ve taşkına psikolojik açıdan bakılacak olursa bunun bir
felaket olduğunu ifade etti. Tosun, felaket halini almış sel ve taşkınının ağır bir psikososyal travmaya yol açtığını söyledi
Sel ve taşkının, insanın çevresiyle ilişkisi açısından çok yönlü karşılıklı etkileşimi
olduğunu dile getiren Tosun, “Bir çevre felaketi olarak karşımıza çıkan sel ve taşkın
kişiyi etkiliyor, yakınlarını etkiliyor, kurtarma ekibini etkiliyor ve bütün toplumu
etkileyebiliyor.” Dedi. Türkiye’de sel ve taşkınların psikolojik boyutu ile ilgili bir
çalışmanın olmadığına değinen Tosun, depremle ilgili bir çok çalışma bulunduğuna
dikkat çekti. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ‘nden Doç Dr. Sibel Kalaycıoğlu
da taşkınların özellikle kadınlara büyük yük getirdiğini söyledi. Can ve mal kaybının
kadınların üzerine daha ağır yük yüklediğini belirten Doç. Kalaycıoğlu, “Herhangi bir
afet durumunda, özellikle toplumsal kontrol zayıflıyor. O toplumsal kontrolün
zayıflaması başka afetlere yol açabiliyor. Bu anlamda mutlaka ve mutlaka güvenlik
planlamasının daha başında, kriz planlaması yapılırken tedbir planlaması da
muhakkak yapılmalı.” Diye konuştu.
‘Taşkınların sosyolojik, psikolojik ve ekonomik boyutu ile taşkın sonrasında
yaşanılacak sağlık problemleri’ konulu oturumun başkanlığını İstanbul Teknik
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu yaptı. Oturuma, DSİ Bölge Müdürü
Mustafa Altundal ile DSİ Genel Müdürlüğü’nden emekli Mehmet Bildirici konuşmacı
olarak katıldı. (CİHAN)
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GILBERT WIPLINGER
Wed, September 8, 2010 12:57:36 PM
Byzanz Artikel
From: Dipl.Ing. Gilbert Wiplinger <gilbert.wiplinger@gmail.com>
Add to Contacts
To: Aylward William <aylward@wisc.edu>; Bagg Ariel M. <ambagg@zedat.fuberlin.de>; Baykan N. Orhan <obaykan@pamukkale.edu.tr>; Bellwald Ulrich
<intrmeem@go.com.jo>; Bestue Cardiel Isabel <ibestue@coagranada.org>; Bildirici
Mehmet <97stanb_bildirici@yahoo.com>... more
Byzanz_Sonderdruck_Wiplinger.pdf (2895KB)

Liebe KollegInnen und FreundInnen,
in der Anlage schicke ich Euch einen Sonderdruck über “Die Wasserversorgung von Ephesos
in byzantinischer Zeit”.
Mit herzlichen Grüßen
Gilbert Wiplinger
----------------------------------------------------Dipl. Ing. Gilbert Wiplinger
Österreichisches Archäologisches Institut
Franz Klein Gasse 1
A – 1190 Wien
Tel.: 0043-1-4277-27146
Mobil: 0043-664-5000812
Fax: 0043-1-4277-9271
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REYHAN TAŞKALE (ÖNAL ÖZTAŞ’IN KIZI)
Tue, September 28, 2010 10:49:48 AM
Soyağacı
From: reyhan taskale
<taskalereyhan@hotmail.com>
Add to Contacts
To: 98stanb_bildirici@yahoo.com
Merhaba. Ben internetten soyağacı bilgilerinizi okudum. Emekli bir çalışma yapmışsınız.
Tebrik ederim. Çok duygulandım.
Bunun sebeplerinden biri, sizin soy ağacınıza sahip çıkmanızdı. Köklerine sahip çıkanlar
hayata ve insanlığa da sahip çıkarlar ve köklerinden aldıkları güçle hizmet ehli olurlar.
Beni duygulandıran diğer bir sebep ise benim ailemden de bahsetmiş olmanızdı. Babam Önal
Öztaş’tan amcam Avni Öztaş’tan...Beni de kendi köklerime ulaştırdınız.
Sonsuz minnet ve teşekkürlerimle...
Reyhan Taşkale
01.10
Reyhan Hanım
Mailini alınca nasıl duygulandığımı anlatamam. Bir saniye tüylerim diken diken oldu. Web
sitem hakkındaki övücü sözlerin için çok teşekkürler. Gerçekten çok çalıştım. Hala da
çalışıyorum. İleriye doğru bilgiler aktarmayı ilke edindim. Yapabilirsem ne mutlu bana.
Akraba değiliz ama biz sizin aile ile dedelerimiz ve onların babalarından komşuyuz. Babanın
dedesi Ömer Efendi dedem Mehmet Bildirici’nin, babam Nazım, deden Ali ve amcan Ahmet
Öztaş ile, mahalle ve mahalle mektebi arkadaşları, Baban Önal abi, Avni benim mahalle
arkadaşlarım. Dedenlerin evi eski (Cumhuriyet öncesi) mahalle mektebi imiş.
Avni, Türkmenlerin Nail ve ben okul öncesi arkadaştık. Çok oyun oynadık. Maalesef ben bu
iki arkadaşımı çok genç yaşta kaybettim.
Önal abi bizden büyüktü, şair idi, şiir yazardı. Benim ilk karşılaştığım şair babandı. Çok güzel
şiirler olduğunu hatırlıyorum.
Ben Konya Lisesi Orta son sınıf iken Önal abi dışarıdan Ortaokul bitirme sınavlarına girdi.
Bazı dersleri birlikte çalıştık. Ona yardımcı olduğumu sanıyorum. Tabii 3 sınıfın derslerini
veremedi, kalanları ikinci yıl temizledi ve Konya Lisesi’ne başladı. Ben bir yıl öndeyim. Daha
sonra Siyasal Bilgilere girdi, pek görüşemedik. Çok kısa süre de ailen 4 erkeğini kaybetti.
Gerçekten baban ve amcan çok geç yaşta aramızdan ayrıldılar.
Babaannen Hayriye Abla, annem Nesibe’nin çok yakın arkadaşı idi. Ara ara görüşürlerdi. Çok
uzun yaşadı, nerede ne zaman öldü bilmiyorum.
Büyük amcan Ahmet Öztaş Konya’da Atatürk anıtının taşçı ustalarındandır. Bu güzel sanat
eserinde nasıl çalıştıklarını bir defa uzun uzun anlatmıştı.
Çok çok teşekkür ediyorum. Nerede yaşıyorsun, mesleğin nedir?
Selam ve sevgilerimle
Mehmet Bildirici
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Mon, October 4, 2010 1:57:51 PM
Reyhan Taşkale
From: reyhan taskale <taskalereyhan@hotmail.com>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici
<99stanb_bildirici@yahoo.com>
Efendim,
Öncelikle cevabınız ve ailem hakkındaki açıklayıcı bilgileriniz için çok teşekkür ederim.
Mailinizi aldığımda bir baba dostu ve bir aile dostu ile konuşuyor olmanın mutluluğunu
yaşadım. Hatta rahmetli babamla konuşmuş gibi oldum. Ailemizin geçmişte yaşamış fertlerini
çok iyi tanıyorsunuz. Bu benim için çok az tattığım bir duygu. Çünkü İzin günlerimiz dışında
Konya’da hiç yaşamadım. Dolayısıyla ailemi tanıyanları da ben bilmiyorum. Bu, insan hayatı
için çok büyük bir eksiklik.
Babam Önal Bey çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Ankara’ya yerleştik ve orada
vefat etti. Bu arada şiir yazmaya devam etti. İki de roman yazdı: Ulgar ve Duvar. Bunlardan
Duvar yayınlandı.
Babam vefat ettiğinde, biz üç kardeş, hepimiz tahsil hayatlarımızın ortasındaydık. Bu zor
süreçte dayılarım bize destek oldular.
Ben kardeşlerimin en büyüğüyüm. Ankara Ün. İlahiyat Fak. Mezunuyum. Diyanet görevlisi
olarak Kur’an Kurslarında öğretmenlik yaptım. Sonra Vaizeliği seçtim. Topluma hitap etmeyi
ve yanlış inanışları düzeltmeyi çok seviyorum. Kahramanmaraş- Afşin’li Haluk Taşkale Bey’
le evlendim ve İstanbul’a yerleştik. Halen Sancaktepe’de ikamet ediyoruz. Üç oğlum var.
Büyük oğlum Alperen İzmir’de Su Ürünleri Mühendisi, İkinci oğlum Arif Emre İşletme
okuyor, küçük oğlum Kerem Önal 9. sınıfta.
Eşim Kadıköy Kadem Dershanesinin sahibi. Ailemizin yaşlılarına her zaman sahip çıktı.
Büyük amcamız Ahmet Öztaş’ ın eşi annemin de teyzesi Nazife Hanım benim yanımda 12
sene yaşadı ve tamamen şuurunu da kaybetmiş olarak 98 yaşında vefat etti.
İki sene sonra babaannem Hayriye Hanım benimle yaşamaya başladı. Babam ve babaannem
benim için hayatımın gayesiydi. Babaannemle olmak babamla da olmak gibiydi. Ve biz
babaannemle konuşurken hep üç kişiydik. Herkesle geçinemeyen gururlu bir kişiliği vardı.
Ailede kimseyle kalmak istemedi.Beni seçti. Eşim de ona çok hürmet ve muhabbet gösterdi.
Eşime sarılırdı ve “ sen benim Önal’ımsın” derdi. 13 sene de onunla yaşadım. O da 96- 98
yaşlarında benim kollarımda vefat etti. Vasiyeti gereği Konya’ya amcamın yanına defnettik.
Annem Mukaddes hayatta ve kardeşim Selman’la yaşıyor. Onun üç kızı var. Çavuşbaşı(ist)
ında oturuyor. O da şair. Küçük kardeşim Adnan Uluslar arası Mühendisi. İGDAŞ’ta
çalışıyor. Kurtköy’de oturuyor ve onun da bir kızı iki oğlu var. Yani Önal Bey’in 9 torunu
onun neslini devam ettiriyorlar.
Efendim, mailinizden ailemin son kuşağını tanımak istediğiniz sonucunu çıkardığım için
başınızı ağrıttım. Ben sizden çok büyük dersler aldım. En kısa zamanda ben de ailemin
soyağacını çıkarma işine başlayacağım. Sonsuz teşekkür ve saygılarımla...
Reyhan Taşkale
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04.10.2010
Reyhan Hanım
Mailin ve yazdıkların çok teşekkür, ederim. Eski mahalle komşumun çocukları hakkında bilgi
almak benim için çok güzel. Sizin ev duruyor, ama bizim önceden sattığımız ev tamamen
yıkıldı. Belediyece yaptırılan Mesnevi Konutları içinde kalıyor.
Önal abi emekli olmadan mı öldü? Şiirlerinden bir kaçını yazarsan sevinirim. Şair Fevzi
Halıcı, 50 yıldan bu yana ÇAĞRI Dergisini çıkarıyor, Babanın şiirlerine de 30 yıl önceki
sayılarında yer vermiş, bir konuşmamda Önal Öztaş’ı tanıdığını söylemişti. Babanı ilk yıllarda
şair olarak destekleyen o. Telefon numarası 0 212 277 5888 Bir telefon edin…
Annenle hiç karşılaşmadık. Ama Avni’ni eşi Yatağanlı uzak uzak benim akrabam.. Babası
yedi kız babası Mehmet Yatağanlıoğlu ile mahalle komşusu idik. Görüşürdük. Sanıyorum
Benim Yatağan kitabı içinde fotoğrafı da var.
Nazie Hanım da mahalle komşusu, annemin yakın arkadaşlarıydı. Annem Nesibe Bildirici
(1920-2003) Konya’da öldü. Senin Babannen ve Nazife Hanım’a bakman ne kadar güzel,
ilahiyatçı imişsin, çok büyük sevap kazanmışın. Tabii burada eşin Haluk Taşkale’nin desteği
de çok önemli, alnından öpülmesi gerekir. Demek hala bugünde böyle iyi insanlar mevcut.
Aynı mahallede Ahmet Öztaş’ın evinin olduğu çıkmaz sokakta, onun halası Rahime Hanım
vardı. İvaz Hocanın eşi imiş, kızı vardı Münire, ana kız birlikte oturur, Ahmet Öztaş onları
destekler idi. Anam Nesibe Münire’nin evlenmesi için ön ayak oldu, ona dünürcü buldu, ama
annesi müsaade etmedi…
Bu yıl aynı sokağın kızı Saad Arapların kızı Ayşe Gürüz 91 yaşında İstanbul’da öldü. Onunla
da akraba değildik, ama daha yakın benim 53 yıllık ablam idi….
Sevgi ve saygılarımla
Mehmet Bildirici
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04.10.2010
Sevgili arkadaşım Gilbert
Bizans dönemi Efes tarihi suyolları isimli yazını aldım. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben
aşağıda adresini vereceğim WEB sitesini kurdum. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından
yayınlanan kitaplarım dahil tüm yazılarımı yerleştirdim.

www.mehmetbildirici.com
Web sitemin 20. bölümünde Anadolu antik kentleri ile ilgili topladığım tüm yazıları (Türkçeİngilizce-Almanca) buraya scan yaparak nerede yayınlandığı ve kimler tarafından yazıldığını
belirterek koydum. Tabii bu arada pek çok yazı Fahlbusch’un, sonra kendisine mail ile
bildirdim. Çok memnun oldu. Yeni yazılarından gönderdi. Bazılarını henüz hazırlayıp
koyamadım. DWhG web sitesinden benim Web siteme link verdi.
2008 yılında İzmir’de Ünal Öziş önderliğinde “Tarihi Su Yapıları” toplantısı yapıldı, burada
benden Hitit ve Urartu dönemi su yapılarının özeti istendi, ben onları sundum. Toplantıda
Ünal Hoca ve arkadaşları, 5-6 defa yayınlanmış eski bildirilerini sundu. Bir örnek verirsem,
arkadaşı Turhan Acatay’ın 1975 yılında Efes ile yaptığı çalışmayı sundu. Ben söz alarak 2004
yılında Avusturya Araştırma Enstitüsü destekli Gilbert Wipplinger tarafından 2004 yılında
uluslar arası toplantı düzenlendiğini, yeni çalışmalar yapıldığını, bunların yayınlandığını,
bunları yok sayarak defalarca yayınlanmış bildirileri tekrar görüşmenin doğru olamayacağını
gibi bir faydasının da olamayacağını ifade ettim..
Sonuçta benim Hitit ve Urartu dönemi bildirim DSİ tarafından teklif edildi, WWF5 (5. Dünya
Su Formu ilgili bölümünde yer aldı…
Nisan 2010 de Fahlbusch ailesi ile bir haftalığına İstanbul’a geldi. Tarihi yerleri gezdik.
Ailecek görüştük. Unutamayacağım mutlu anlar yaşadım….Fahlbusch Pergamon ile ilgili bir
çalışma yapıyor….
Senin Efes suyolları özetinin İngilizcesini buldum. Bunu da yerleştireceğim. Bana Efes
kitabında yer alan, Petra’da sunduğun Almanca Efes suyollarını mail ile gönderebilirsen
sevinirim. Türkçem anlaşılmaz ise İngilizce’de yazabilirim.
Selam ve sevgilerimle
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Deniz Şaşmaz

Plaketli Beyoğlu Hatıratı
İstanbul’un ilk gece kulüplerinden “Serkldoryan”, Mehmet Akif Ersoy’un son nefesini verdiği “Mısır apartmanı” ve Jön
Türkler’in buluşma yeri “Hacopulo pasajı” gibi birçok tarihi bina, dikkatli gözler için Beyoğlu’nu bir açık hava müzesine
dönüştürüyor.

Beyoğlu Belediyesi, geçen yıl başlattığı “Beyoğlu’nun Belleği” adlı projeyle, tanınmış
sanatçı ve yazarların yaşadığı evleri, toplumsal hayatta iz bırakmış lokanta, kafe, sinema,
tiyatro, müzikhol ve stüdyoların olduğu ancak şimdi birçoğu başka amaçlarla kullanılan
binaları belirleyerek, cephelerine o binaların tarihiyle ilgili bilgilendirici plaketler
çakıyor.Proje, görkemli kültürel yaşamı ile eski Beyoğlu’nu gözünde canlandırmak isteyenler
için İstiklal Caddesi’ni açık bir müze haline getiriyor.
Proje, görkemli kültürel yaşamı ile eski Beyoğlu’nu gözünde canlandırmak isteyenler için
İstiklal Caddesi’ni açık bir müze haline getiriyor.
Beyoğlu’nda bugün başka amaçlarla kullanılan mekânlar, bir dönem tiyatro, sinema, opera ve
müzikholleri ile entelektüellerin buluşma mekanlarıydı. Beyoğlu’nda bugün “Elhamra Han”da
İstanbul’un en görkemli sineması “Elhamra Sineması”, Attila İlhan Kültür Merkezi’nin
olduğu yerde 1896’da halka açık ilk sinema gösterisinin yapıldığı “Sponeck Birahanesi”
bulunuyordu.
Ünlü “Çiçek Pasajı”nın yerinde de İstanbul’un ilk tiyatrolarının sergilendiği tarihi “Naum
Tiyatrosu” vardı. Adını işletmecisi Mihail Naum’dan alan tiyatro, 102stanbul döneminin
önemli tiyatro olaylarına sahne oldu.
1844’te “Theatre de Pera” adıyla açılan tiyatroda sahnelenen ilk yapıt “Lucrezia Borgia” adlı
bir opera oldu.
Ahşap yapı, çıkan bir yangın sonucu yanınca tekrar inşa edilerek 1849’da “Theatre Italien
Naum” adıyla yeniden açıldı. 1870’te büyük Beyoğlu yangınıyla tamamen yanan tiyatronun
yerine o zaman “Hristaki Pasajı” olarak bilinen bugünkü “Çiçek Pasajı” yapıldı.
Cumhuriyet döneminde ise “Çiçek Pasajı”nın girişinde açılan “Degüstasyon Lokantası”,
dönemin yazar ve sanatçılarının uğrak yeriydi.
Yahya Kemal, Ahmet Haşim, İbrahim Çallı, Abidin Dino, Burhan Toprak ve Elif Naci gibi
sanatçılara bu mekanda çok sık rastlanırdı. Mekan Orhan Veli’nin “Canan ki Degüstasyon’a
gelmez, balık pazarına hiç gelmez” dizelerine de konu olmuştu.
Bugün “Darty Mağazası” ve “Robert’s Cafe”nin bulunduğu binada sanatçıların ve yazarların
uğrak yerlerinden tarihi “Lebon” ve “Markiz Pastanesi” bulunuyordu.
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19. yüzyılın ikinci yarısında açılan ve Fransız “Café” türünün ilk örneği olan “Lebon
Pastanesi”, Namık Kemal ve Ziya Paşa’dan başlayarak Servet-i Fünuncular, Fecr-i Aticiler ve
daha sonra çağdaş edebiyatçıları ağırlayan başlıca yerdi.
1890’larda “Lebon” karşı köşeye geçti, onun yerinde “Markiz Pastanesi” açıldı. O dönem
“Markiz”, Abdülhak Şinasi Hisar, Edip Hakkı Köseoğlu, Celal Sılay ve Ragıp Sarıca gibi
yazarların 5 çayına gittikleri, iş konuşmalarını gerçekleştirdikleri bir kulüp gibiydi.
Bugün hala yerinde olan “Rejans Lokantası” da Beyoğlu’nun tarihi mekanları arasında
bulunuyor.
Bolşevik devriminden kaçıp İstanbul’a gelen general, kont, dük ve baronların birahane, bar ve
lokanta açtıkları dönemde açılan “Rejans”, Rus ve Avrupa mutfaklarına ait zengin bir menüye
sahipti.
Buraya yalnızca yazarlar değil, dönemin önde gelen siyasetçileri, bürokrat ve gazetecileri de
giderlerdi.
Bugün Garanti Bankası’nın yerinde bulunan “Nisuaz (Niçioise) Pastanesi” ise Orhan Veli,
İbrahim Çallı, Necip Fazıl, Sait Faik, Bedri Rahmi, Sadri Esad Siyavuşgil ve Ahmet Hamdi
Tanpınar gibi tanınmış yazarların uğrak yeriydi.
Beyoğlu’nun en gözde tarihi mekanlarının başında hiç kuşkusuz “Mısır apartmanı” geliyor.
Abbas Halim Paşa’nın isteği üzerine mimar Hovsep Aznavuryan’a kışlık konak olarak
yaptırılan binada, ihtişamlı balolar verilir, önemli toplantılar yapılırdı.
Paşanın varisleri tarafından apartmana dönüştürülen binaya, daha sonra Hollywood yıldızı
Virginia ile evli olan Hayri İpar ve ailesi yerleşti.
Ünlü şair Mithat Cemal Kuntay da burada hayata veda etti. “Mısır Apartmanı” ayrıca Fuat
Şemsi İnan’a, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün dişçisi Musevi asıllı
Sami Günzberg’e de ev sahipliği yaptı. Atatürk’ün de dişçisinin muayenehanesinin burada
bulunması dolayısıyla apartmana geldiği biliniyor.
Günümüzde film festivallerinin bir numaralı ev sahibi Beyoğlu, bu özelliğini de geçmişten
alıyor. Birçok sinema salonunun bulunduğu İstiklal Caddesi’nde bugün L.C Waikiki
Mağazası’nın olduğu binada “Şark Sineması”, Akbank İstiklal Şubesi’nin yerinde “Şık
Sineması” ve “Cinema Palace”, ING Bank binasında “Rus-Amerikan Sineması”, Centro
Mağazası binasının yerinde “Yıldız Sineması”, şu anda kapalı olan Megavizyon Mağazası’nın
yerinde ise “Lale Sineması” vardı.
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İstanbul’un en eski gece kulüplerinden “Serkldoryan” diye bilinen “Cercle d’Orient”ın
bulunduğu bina da proje kapsamında plaket çakılacak önemli tarihi binalar arasında
bulunuyor.
1880’li yıllarda Abraham Paşa tarafından ünlü mimar Alexsandre Vallaury’e yaptırılan bina,
1882 yılından itibaren İstanbul’un en eski kulüplerinden biri olan “Serkldoryan’a (Cercle
d’Orient)” ev sahipliği yaptı.
Binanın girişinde bulunan kulübün üyelerinin çoğunluğu 104stanbul, azınlık ya da yabancı
uyruklulardan oluşuyordu ve şehrin ileri gelen zenginleriydi.
İstiklal Caddesi ile Yeşilçam Sokak’ın kesiştiği noktada 4 bin 103 metre kare arsaya ve 9 bin
873 metre kare net kullanım alanına sahip bina hala caddenin en büyük binası konumunda
bulunuyor.
Beyoğlu Belediyesi tarafından “Beyoğlu’nun Belleği’ ’projesi kapsamında bilgilendirme
plaketi çakılacak diğer tarihi binalar ise “Anadolu Hanı ve Pasajı”, “Tokatlıyan Oteli”,
“Turkuvaz Lokantası”, “Bonmarşe”, “104stanbul Pasajı” ve “Şark Pasajı” diye bilinen
Odakule, Apoyevmatini gazetesi ve İstanbul gazetesine ev sahipliği yapan “Suriye Pasajı” yer
alıyor.
Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1944-1951 arasında
bir süre kaldığı “Narmanlı Yurdu” da plaket çakılacak diğer önemli binalar arasında
bulunuyor.
1831 yılında inşa edilen ve 1880 yılına kadar Rusya Büyükelçiliği olarak kullanılan bina,
1914’e dek Rus hapishanesi olarak kullanıldı.
Daha sonra Narmanlı ailesinin mülkü olan bina, aile tarafından sonraki yıllarda stüdyo ve
konut olarak kullanıldı, oda oda kiraya verildi.
Binada Aliye Berger, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bedri Rahmi Eyüboğlu başta olmak üzere
birçok yazar ve sanatçı kaldı.
“Narmanlı Yurdu”nun karşısında “Botter Apartmanı” da dönemin önemli mekanlarından
biriydi. Tünel’de İsveç Büyükelçiliği’nin hemen yanında restore edilmek üzere bekleyen
apartman, 19. yüzyılda İstanbul’a göç eden Hollandalı terzi Jean Botter tarafından yaptırıldı.
Osmanlı üst tabakalarınca çok tutulan ve çok zenginleşen Botter, söylenenlere göre Sultan
Abdülhamid’in özel terzisiydi. Botter’in o günlerin gözde mimarı Raimondo D’Aronco’ya
yaptırdığı apartman 1890’ların Art Nouveau akımının bir örneği olarak hala duruyor.
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Beyoğlu’nun en özellikli pasajlarından biri olan ve 1871’de yapılan “Hacopulo Pasajı”, tüccar
Hacopulo’ya aitti. Pasaj yapıldığı günden beri iplikçi, ibrişimci, düğmeci, şapkacı, terzi
türünden ticaret ve sanat erbabını bir arada barındırdı.
Üst katları konut olarak kullanılan pasajın 13 numaralı dükkanında Ahmet Mithat Efendi
matbaası vardı. Namık Kemal’in İbret gazetesi de bu matbaada basılırdı. Dolayısıyla
“Hacopulo Pasajı”, bir dönem Jön Türkler’in buluşma yeri olmuştu.
Pasajda bulunan Çuhacıyan’ın opera tiyatrosu geçen yüzyıl sonundaki önemli kültür
merkezlerinden biriydi. Ünlü fotoğrafçı Ara Güler’in babası Dacat Güler’in eczanesi de bu
pasajda 38 numaradaydı. Pasaj, İstiklal Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi’ni birbirine bağlayan
üç ana yapıdan oluşuyor.
Beyoğlu Belediyesi, proje kapsamında fotoğraf tekniğinin bulunduğu ve yaygınlaştığı yıllarda
İstanbul’daki ilk açılan fotoğraf stüdyoları ile İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı’na bakan
tarafında yer alan İstanbul’a su taşıyan Taksim 105stanbu gibi birçok mekana daha
bilgilendirme plaketi çakacak.
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REYHAN TAŞKALE
Fri, October 8, 2010 6:32:25 PM
Önal Vasıf
From: reyhan taskale <taskalereyhan@hotmail.com>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici
<106stanb_bildirici@yahoo.com>
Merhaba
Efendim,
Yine benim için çok değerli bilgiler edindim sizden. Tavsiyenize uyup Feyzi Halıcı
Beyefendiyi mutlaka arayacağım. Babamın emekli olmadan mı vefat ettiğini sormuşsunuz.
Evet emekli olmamıştı. Birgün sabah bizlerle şakalaşarak evden çıktı ve işine gitti ve bir daha
dönmedi. Öğlen arkadaşlarıyla biraz sohbet etmek için klübe gitmiş. Orada beyin kanaması
geçirmiş. En yakın hastaneye kaldırmışlar. Birkaç saat içinde de ruhunu teslim etti.
Arkadaşları annemden tuttukları taksinin parasını istemişlerdi de annemin içinden ömür boyu
çıkmadı. Böyle insanları tanıdıktan sonra sizin gibi vefa sahibi dostları olduğunu görmek çok
mutluluk vericidir. Ama az olan şeyler değerlidir. Dost ise en az bulunan şey diye
düşünüyorum.
Babamın şiirlerinden istemiştiniz. İki tane gönderiyorum. Sağlık ve mutlulukla kalın efendim.
Saygılar...

BU RESİM
Ben bu resmimi hiç sevmem
Kuru kuru bakmışım dosta düşmana
İçimden gelmeden gülümsemişim
Oysa gülümsemek yakışmaz bana
Ben bu resmimi hiç sevmem
O zaman sevmeyi de öğrenmemiştim
Ne çabuk geçti yıllar
Ne çabuk değiştim.
Ben bu resmimi hiç sevmem
Kardeşim yanımda boş yere çocuklanır
Mutlu günlerdeki kaygusuzluk
İnsanı bir daha bırakmaz sanır
Ben bu resmimi hiç sevmem
Mutluluğu o günlerden getiremedik
Annem o yıl terk edip gitti bizi
Bir daha göremedik
Ben bu resmimi hiç sevmem
Şimdi yapayalnız kaldım aralarından
Bu çerçeveyi mezattan almış babam
Ayıramadık gitti hatıralarından
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Ben bu resmimi hiç sevmem
Nedendir bilmem yırtıp atamadığım
Birini ararım bu resme her bakışta
Birini ararım hiç unutamadığım
Ben bu resmimi hiç sevmem
Resim dediğin durduğu köşeyi doldurmalı
İndirmeli bu resmi buradan
Yüz kere bin kere yere vurmalı!.

SESLENİŞ
Doğuya gidiyorum güzelim
Doğuya,
Aldırmıyorum aşkın varken
Fırtınaya soğuğa,
Alev alevsin içimde.
Rüzgârda saçlarının kokusu
Her halini teneffüs ediyorum,
Yine de içimde bir boşluk
Sen yoksun resmin yok.
Olsa ne çıkar,
Konuşamazsın gülemezsin,
Güzelim diyemezsin..
Burcumuz ne diyor?
Yine mi can sıkıntısı
Bak Ağrı da dumanlı başım gibi
Bu dağlar mı bizi ayıran
Biz ayrı değiliz güzelim
Ben hudut bekçiliğinde senin için buradayım
Yerimiz ayrı olsun, kalbimiz bir değil mi?
Benim gibi kaç Mehmedim var,
Onlar da vuslatın özleminde
Onlar da bekliyorlar
Ayşeleri, Fatmaları var benim gibi.
Duyuyor musun beni, yirmi dört sularında,
Sen de uyanık mısın? Sen de yalnız mısın?
Sigaram parmaklarımı yaktı
Seni düşünürken.
Unutamam, unutamazsın burcumuzu
Elinin sıcaklığı parmaklarımda
Öpüyorum onları
Bende kalan tek hatıran
Öpüyorum onları.
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Muzaffer Tanrıkul
Değerli Ağabeyciğim,
Lütfedip haberdar ettiğiniz için çok teşekkür ederim.Bayan Silva Özararat’ın cenaze
törenine,eşim Hülya ile birlikte katıldık ve çok renkli anlara tanıklık ettik.Burada şunu
söylemeden geçemeyeceğim; Sizin benim yaşamımdaki yeriniz çok önemlidir.Benim bakış
açımı siz oluşturdunuz.Çok sıkı fıkı değildik belki ama yeterli feyzi bana verdiniz.Eğer sizi
tanımasaydım ya da ortamınızda bulunmasaydım, bugünkü bu cenaze törenine “Ne işi var elin
gavurunun Konya’da” yorumunu yapan dar kafalı biri olurdum belki.Bu konuda Haşim
Bey’in katkılarını da yadsıyamam.Ama inanınız ki sizi hep örnek aldım,size öykündüm.Size
sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı iletirim...--- On Sun, 10/17/10, konhaber.com <noreply@konhaber.com> wrote:

108

Fri, October 22, 2010 6:07:40 PM
bilgi istegi

From: 109stanb kurkcu
<memo_ksd@yahoo.fr>
Add to Contacts
To: 109stanb_bildirici@yahoo.com
Sayın Bildirici
Antik donemde su sistemleri üzerine doktora tezi hazirlamaktayım. Kaynak arastirmasi
yaparken sizin de konu ile ilgili çalismalariniza ve konuya buyuk katkilariniz olduguna sahit
oldum. Çalismalarim bilhassa sarniç ve kuyular uzerine yogunlasmakla birlikte konu ile ilgili
her turlu kaynagin faydali olacagini biliyorum. Arastirmalariniza nasil ulasabilecegim
konusunda yardimci olabilirseniz sevinirim.
Saygilarimla
Mehmet KURKCU
Université de Paris-Sorbonne Paris IV

22.10
Sevgili Kürkçü
Mailinizi aldım, beni heyecanlandırdı. Bu konuda WEB Sitemden bahsedeceğim.
www.mehmetbildirici.com
Bunun Türkçe bölümüne girerseniz benim DSİ tarafından yayınlanan kitaplarım, bu konuda
bildirilerim var.
Türkçe- İngilizce-Almanca-Fransızca bölümünün 20. maddesinde (hepsinin en sonunda)
hazırlanmış kısım tam bu sahada çalışacak insanlar için hazırlandı. 2011 yazında daha da
ekleyeceklerim var. Bunlara mutlaka girmelisin. Bu konuda büyük otorite Fahlbusch Almanca
ve İngilizce yazıları var.
Fransızca bölümü çok az ama orada da çok önemli dokümanlar var. Konya Ovası Sulamasına
ait Konya Tarihi Su Yapıları bölümünde bilgiler var, bu Fransızca bölümünde ise ‘Fransızca
çok önemli dokümanlar var” Ben Fransızca bilmediğim için değerlendiremedim.
Bunları bir incele gene görüşelim.
Böyle bir konuya gireceğin beni sevindirdi. Başarılar diliyorum
Selam ve sevgilerimle
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22.10.
Sevgili Onur ÇEÇEN
Maillerini aldım. Çok teşekkür ederim. Sırası ile cevaplayacağım. Annen Kızöğretmen 1976
mezunu ise eşim onların Coğrafya öğretmeni DÜZAY Bildirici’dir.
İkincisi Konya Ermenileri hakkında biraz, Panos hakkında yeteri bilgi var. Benim Haber
panoma girersen (WEB ilk sayfasından) orada bazı açıklamalara rastlayacaksın.
Jenanyan Okulu hakkında da geniş bilgiler var, onları da WEB siteme koyacağım. Ama
hazırlıyorum. Jenanyan Okulu hakkındaki yazı kimin bilgi verebilir misin? Bu konuda Frank
Stone isimli bir Amerikalı araştırmacının 10-12 sayfalık İngilizce yazısı var, hocalar listesi
var…. Konya’daki azınlıklar konusunda (Ermeniler- Rumlar- Süryaniler hakkında bölük
pörçük bilgiler var…
Burada ben bazı peşin kararlı kişilerden farklı olarak geçen zaman sonra olayları
serinkanlılıkla doğru değerlendirmek, ileriye dönük varsa yanlışlıklar bunları tekrar
yaşamamak… kültürlerle barışık olmak…. Güzel diyorum. Ama tabii çok zor bir iş,
Senin Odatv de yazıların çıkması çok güzel benim siteden de isim vermek kaydıyla dosyalar
koyabilirler. Zaten pek çok sitelerde benim dosyalarım bulunuyor.
Daha bana göre çok gençsin, önce mesleğinde ilerlemeni dilerim, bunları biraz ileriye ve
ikinci plana ertele….derim.
Sevgi ve başarı dileklerimle
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NAİL ÇAKIRHAN
Gazeteci, şair, uluslar arası ödüllü mimar ve restoratör Nail Vahdeti Çakırhan, 1910
yılında Ula’da doğdu. Lise son sınıfta yazdığı bir şiir nedeniyle, hakkında dava açıldı.
İstanbul Tıp Fakültesi’nde başladığı eğitimini yarıda bırakıp, Hukuk Fakültesi’ne
devam etti. Bu mesleği de benimsemeyince, Edebiyat Fakültesi’ne girdi. 1930’da
Nazım Hikmet ile birlikte ‘1+1=Bir’ adlı ortak şiir kitabını çıkardı. 1934 yılında gittiği
Sovyetler Birliği’nden 1937’de yurda döndü. 1938’de arkeolog Halet Çambel ile
evlendi.
Mimarlık kariyerine ilk adımını, Halet Çambel’ in kazı çalışmalarına katıldığı
Karatepe’de attı. Karatepe çıplak beton açık hava müzesini, müteahhit işi bırakınca,
kendisi inşa etti. Sağlığı için, doktorların tavsiyesi üzerine, 1970’te Akyaka’ya yerleşti.
Burada geleneksel mimariyi, günümüz şartlarıyla buluşturan, çevre ve doğayla
bütünleştiren bir ev inşaatı gerçekleştirdi. Bugün Akyaka Evleri diye bilinen ekolü
oluşturdu.
Beton yerine ahşap evler inşa ederek çevreye saygılı mimariye öncülük etmesi, Nail
Çakırhan’a 1983’te, dünyanın en saygın mimarlık ödüllerinden Ağa Han Mimarlık
Ödülü’nü getirdi. Mimarlık eğitimi almamış biri olarak bu ödülü alması, mimarlık
dünyasında alaylı- mektepli tartışması başlattı. Sanatçı, 10 Ekim 2008’de Akyaka’da
kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
‘Gelenekten Çağdaşa Akyaka – Gökova Mimarisi Nail V. Çakırhan Günleri’,
Derneğimiz, Akyaka Belediyesi ve Yücelen Tesislerinin geleneksel hale getirdiği, bu
yıl 5. si düzenlenen Nail Çakırhan Günleri, 9 – 10 Ekim 2010 tarihin de yapıldı. Her
sene olduğu gibi, Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca ve Yücelen Otel’in sahibi
Hamdi Yücel Gürsoy, bu etkinlikte desteklerini, katkılarını eksik etmediler.
Etkinliğinin ilk gününde büyük ustanın kabri ziyaret edildi. Yücelen Otel’in bahçesinde
bulunan büstüne kırmızı karanfiller bırakarak, saygı duruşu yapıldı. Dernek
Başkanımız Aydın Turunç küçük bir konuşma yaptı. Tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy
mezarı başında ve büstünün önünde Nail Çakırhan’ın şiirlerini okudu. Nail
Çakırhan’ın son 30 yıllık arkadaşı olan Yücelen Otel sahibi Hamdi Yücel Gürsoy da
dostluklarını, Çakırhan’ın Akyaka’yı kendi elleriyle yarattığını anlattı. Çakırhan’ın
şiirleri okunurken, eşi Halet Çambel duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe Ula Kaymakamı
Erol Karaömeroğlu, Yüksek Mimar Yazar Oktay Ekinci, Araştırmacı Yazar Prof. Dr.
Şadan Gökovalı, Gazeteci Yazar Ünal Türkeş, Yüksek Mimar Yazar Ertuğrul Aladağ,
Yüksek Mimar. Melih Güneş, Çakırhan’ın eşi Halet Çambel, yakınları, sevenleri
katıldı.
Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca, Nail Çakırhan’ın öğretilerini, başarılarını ve
yaşam tarzını gençlere aktarmayı hedeflediklerini kaydetti. Çalca, “Nail Çakırhan
beldemizde yeni bir mimari tarz oluşturdu. Edebiyat ve şiir alanında öncü olan bir
aydındır. Onunla büyük gurur duyuyoruz. Her yıl onu anarak gelecek nesillere
aktaracağız” dedi. Ula Belediye Başkanı Nadi Şenkal, Nail Çakırhan’ın Ula doğumlu
olduğunu hatırlattı. Şenkal, “Böyle büyük bir aydının Ula’mızdan çıkması bizi mutlu
ediyor. O ölmedi eserleriyle yaşıyor. “ diye konuştu.
Büstü önünde ki bu konuşmalar sonrası, Nail Çakırhan Paneli yapıldı. Panelde,
Oktay Eksi, Türkiye’de Akyaka’nın doğayı koruyarak, mimarı yapısıyla örnek bir belde
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olduğunu vurguladı. Panel de Nail Çakırhan’ın azim ve kararlılığı, şiirleri, hayata ve
insana yaklaşımı anlatıldı. Panel sonrası fotoğraf Sanatçısı Reha Günay’ın
fotoğraflarıyla, Geleneksel mimarinin Şairi Nail V. Çakırhan ile ilgili Anılar Sergisi
Açılış Kokteyli ve Sergi Gezisi yapıldı. Sergi sonrası, Selçuk İnanç’ın yazdığı, şairin o
güzel dizeleri, Musander Oyuncuları’nın oynadığı, “Dolu Dizgin” sahne gösterisi ile
can buldu. Büyük bir keyif ve alkışla taçlanan “Dolu Dizgin” sahne gösterisi ile ilk gün
etkinliği
son
buldu.
İkinci gün etkinlikleri, Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca’nın açılış konuşması ile
başladı. Akyaka Cahit Belkıs Güneyman İlköğretim Okulu, Gökova Beldesi Salih
Güneyman İlköğretim Okulu, Kızılyaka İlköğretim Okulu’nun öğrencileri, Resim
Öğretmeni Gül Gökovalı ve Meral Kurnaz’ın rehberliğinde Azmak Boyu Sokak’ta
resimler yaptılar. Satranç öğretmeni Fahri Can Kaya rehberliğinde bir grup öğrenci
satranç oynadı. Akyaka Belediyesi’nin katkıları ile kadınlar, yöre yemekleri yaptılar.
Fotoğraf sanatçısı Tevfik Ekici, Azmak Boyu Sokak’ta Akyaka fotoğrafları sergisi açtı.
Gökova Beldesi Kültür-Sanat ve Spor Derneği yönetim kurulu ve üyelerinin yoğun
katılımı, hem etkinliği şenlendirdi hem de dayanışma duygusunu pekiştirdi.
Azmak boyunda ki Vira Vira Restaurant’ta da saat 14.00 te ‘Nail
Çakırhan….Gölgeler, İzler… konulu bir söyleşi yapıldı. Söyleşiye; Prof. Şadan
Gökovalı, Gazeteci-Yazar Ünal Türkeş, Mimar (Moderatör) Rukiye Uslu, Ahşap
ustası Mehmet Şahin, Ahşap ustası Şakir Köroğlu katıldılar. Konuşmacılar Nail
Çakırhan’ın ustalığını ve anılarını katılımcılarla paylaştılar. Söyleşi sonunda Akyaka
Belediye Başkanı Ahmet Çalca, Akyaka’nın tanınması ve kalkınmasına hizmeti olmuş
Mümin Usta’nın anısına, Ailesine plaket verdi.
Resim ve satranç etkinliklerinde dereceye girenlere, coşkuyla, madalyaları verildi.
Katılan her herkese katılım belgesi verildi. Müzik öğretmeni Semra
Karaosmanoğlu’nun, Gökova ve Akyaka’da uzun süredir yetiştirdiği öğrencilerinin
gitar dinletisi ile ikinci gün etkinliği de son buldu.
Nail Çakırhan Anma Günleri’nin, önümüzdeki senelerde Nail Çakırhan Şenlikleri’ne
dönüşmesi konusunda Belediye Başkanımız Ahmet Çalca ile anlaştık. Geçen sene
ikinci gün kutlamaları, İlköğretim Okulu bahçesinde yapılmıştı. Bu sene Akyaka
Sokak’larına taşınmasında emeği geçen, derneğimiz üyelerine, her zaman olduğu
gibi katkı ve destekleri için Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca’ya ve Yücelen Otel
sahibi Hamdi Yücel Gürsoy’a teşekkür ederiz.
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Yer: Pera Müzesi Oditoryumu
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’a ilişkin tarih, arkeoloji, tarihi
topografya, sanat tarihi gibi konularda, alanlarında uzmanlaşmış araştırmacılar
tarafından sunulacak bir dizi konferans hazırladı.
İstanbul Konferansları adını taşıyan bu dizinin 2010 Güz programında iki
konferans yer alıyor. İlki 26 Ekim Salı günü, Ankara Başkent Üniversitesi öğretim
üyesi, Osmanlı dönemi mimarisi ve çini sanatına ilişkin özgün çalışmalara imza
atmış Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu tarafından veriliyor ve “Topkapı Sarayı’nın
Gizli Çini Hazinesi” başlığını taşıyor.
İkincisi ise, Akdeniz liman kentlerinin geç dönem mimarisi üzerine çalışmalarıyla
tanınan Selanik Volos Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vasilis Colonas’ın
“Tanzimat Sonrası İstanbul’da Rum Mimarlar” konulu konferansı.
26 Ekim 2010 Salı, 18:30
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu / Başkent Üniversitesi, Ankara
Topkapı sarayı’nın Gizli Çini Hazinesi
Konferans dili İngilizce’dir, simültane çeviri yapılacaktır.
24 Kasım 2010 Çarşamba, 18:30
Prof. Dr. Vasilis COLONAS / Volos Üniversitesi, Yunanistan
113sta Architects in 113stanbul after the Tanzimat
(Tanzimat’tan Sonra İstanbul’da Rum Mimarlar)
Konferans dili İngilizce’dir, simültane çeviri yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgi
Etkinlik ücretsizdir.
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KURBAN HİKAYESİ

Sevgili Arkadaşlarım (İTÜ 62)
Hepinizin Kurban bayramını kutlar, eş ve çocuklarınızla huzur içinde geçirmenizi dilerim.
Bu vesileyle bu bayramın kısa bir tarihçesine değineceğim. Bilindiği gibi Tevrat ve Musevi
inancına göre Hazreti İbrahim oğlu Ishak’ı kurban edecekken Tanrı bir koç gönderiri ve Ishak
kurban edilmekten kurtulur.
İslam inancına göre ise İbrahim diğer oğlu Ishak’ın kardeşi İsmail’i kurban edecek iken Allah
koç gönderir ve koç kurban edilir. Ishak’ın oğlu Yakup (İsrail) 12 oğlundan Yahudiler gelir ve
Beni İsrail olarak bilinir. Yahudi yazar Avram Galanti bu olaydan ötürü Müslümanlara Beni
İsmail diye seslenir. Müslümanlar bu kurban olayını en önemli bayramları olarak kutlar.
Ben şuna dikkatinizi çekeceğim, neden İshak, İsmail oldu? Önemlimi? sadece isim değişikliği
gibi düşünülebilir. Bence çok önemli ve üzerinde uzun uzun düşünülmesi gerekir. !!!!!
Saygılarımla

25.11.2010
Sevgili Kültür dostları
WEB Siteme yaptığım 3. dalga yükleme ile sayfa sayım 7000’e yaklaşmış bulunmaktadır.
Konya ile ilgili son yüklenen bazı yazılardan söz edeceğim.
Bu defa SİLLE ile ilgili çalışmalarımı konmuştur. Bunun için önce Web sitesine girmeniz
gerekecektir.
www.mehmetbildirici.com
Daha sonra Türkçe düğmesine basıp bölüm 14 de Sille maddesine ulaşacaksınız.
Ayrıca merhum Adalet eski Bakanı Sedat Çumralı’nın “Su Hakları” isimli kitabı siteye
yerleştirilmiştir. Türkçe bölüm 20 bulacaksınız. Biraz dili ağır ama bu konuda çok önemli bir
kaynak olduğuna inanıyorum. Zamanım olursa bunu aynen bugünün Türkçesi’ne çevirmeyi
tasarlıyorum.
Ayrıca Konya, benim yayınlanmış DSİ yayınları ve gazete yazıları, soy ağacı çalışmaları yer
almaktadır.
Bu vesileyle geçmiş bayramınızı ve yaklaşan yeni yılınızı kutluyorum.
AMACIM: Kültürel, doğru ve yansız bilgilerin dağılması, bunların benimle öbür dünyaya
gitmemesi, ileride gençlere hatta henüz doğmamış olanlara ulaşması…
Saygılarımla
Orhan Arda – Cemil Evirgen – Serdar Işık – Ata Karatay - Muzaffer Tanrıkulu – Mevlüt
Mermer- Mevlüt Pınarkaya – Zeki Oğuz – Jülide Seviş – Cengiz Özkara – Mustafa Bahçıvan
– Hasan Özönder
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ŞEKİBE AKSOY
ÖĞRENCİLERE DEĞERLERİMİZİ ÖĞRETELİM
84 yıllık yaşamının 45 yılını eğitime adayan, 1 çocuk 2 torun sahibi Şekibe Aksoy, yeni nesil gençlikten
kültürlerine sahip çıkmalarını istedi. Aksoy, “Okullarda bakıyorum öğrenciler sigara içiyor,
geleneklerine, kültürüne ve tarihine sahip çıkmıyor. Gençlerimiz dinini, vatanını, bayrağını, tarihini
sevmeli. Bu temel değerlerimize bağlı gençlik yetişir ise ülke olarak hiçbir sıkıntımız kalmaz” dedi.
OKUL YAPTIRDI, HAYALİ GERÇEK OLDU
45 yıl eğitimden kazandığı birikimini okul yaptırmak için harcayan Aksoy, “En büyük hayalim adıma
okul yaptırmaktı. Bu hayalimi de 1991 yılında gerçekleştirdim ve Karatay ilçesine Şekibe Aksoy
İlköğretim Okulu’nu kazandırdım. Daha sonra babam Hamdi ve annem Zehra Aksoy adına aynı okulun
çeşmesini ve yine kendi adıma okulun kütüphanesini hayata geçirdim. Bu benim için en büyük
mutluluktu” diye konuştu. 84 yıllık yaşamının 45 yılını eğitime adayan ve yıllarca kazandığı tüm
birikimini adına okul yaptırarak harcayan 1 çocuk ve 2 torun sahibi olan Şekibe Aksoy, “Günümüz
gençliği ne yazık ki geleneklerinden uzak yaşıyor.
Öğretmenlere olan sevgi ve saygısını azaltan, ezberci ve batı kültürüne esir bir şekilde yaşayan
gençliğimizin geleceğinden kaygılıyım” dedi. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Yeşil Meram
Sitesi’ndeki evinde ziyaret ettiğimiz Şekibe Aksoy, 45 yıllık eğitim yaşantısını da kısaca özetledi.
Çocukluğundan bu yana eğitime büyük önem verdiğini dile getiren Aksoy, “1926 yılında Karaman da
dünyaya geldim. Sırasıyla Karaman Gazi İlkokulu, Karaman Ortaokulu ve Konya Kız Öğretmen
Okulunda tamamladım. 1945–1050 yılları arasında Karaman Burhanköy İlkokulu’nda Başöğretmenlik,
1950–1954 yılları arasında Karaman Güneş İlkokulu’nda öğretmenlik, 1956–1958 yılları arasında Van
Erkek Sanat Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı ve öğretmenlik yaptım. 1958–1960 yılları arasında
Karaman Kazım Karabekir Ortaokulu’nda öğretmenlik, 1960–1965 yılları arasında Karaman Lisesi’nde
öğretmenlik ve Müdür başyardımcılığı görevlerini yerine getirdim. Daha sonra Konya’da 11 yıl Kız
Ortaokulu, 15 yıl Kız Meslek Lisesi olmak üzere toplam 26 yıl müdürlük yaparak bu alanda bir rekora
imza attım” dedi.
Emekliye ayrılacağı 1990 yılına kadar kazandığı tüm maaşını okul yaptırmak için biriktirdiğini ifade
eden Aksoy, “En büyük hayalim kendi adıma okul yaptırmak idi. Bu hayalimi de 1991 yılında
gerçekleştirdim. Yıllardır biriktirdiğim maaşlarım ve emekli ikramiyem ile Karatay İlçesi’nde okulumu
yaptırdım. Daha sonra babam Hamdi ve annem Zehra Aksoy adına aynı okulun çeşmesini ve yine
kendi adıma okulun kütüphanesini hayata geçirdim. Bana bu konuda destek olan başta Milli Eğitim
Müdürlüğü camiası ile Belediye Başkanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım” diye konuştu
Konuşmasının sonunda gençlik yıllarındaki eğitim sistemi ile günümüz eğitim sistemini kıyaslayan
Aksoy, yeni nesil gençliğin geleceğinden duyduğu kaygıyı da dile getirdi. Gençlerin kesinlikle
geleneklerine bağlı kalmasını isteyen Aksoy, “Bizim zamanımızda bırakın anne ve babaya okuldaki
öğretmene, çevrimizdeki büyüklere saygı ve sevgi vardı. Kesinlikle hiçbir öğretmenimizin karşısında
saygısızlık yapma gibi bir durumumuz olamazdı. Aynı şekilde öğretmenlerimizde bizlere karşı oldukça
sevecendi. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki günümüz gençliği için aynı düşüncelere sahip değilim.
Okullarda bakıyorum öğrenciler sigara içiyor, derslere girmiyor, geleneklerine, kültürüne ve tarihine
bizim kadar sahip çıkmıyor. Ne olursa olsun gençlerimiz dinini, vatanını, bayrağını, tarihini sevmeli. Bu
temel değerlerimizden kesinlikle uzak kalmamalı. Bu şekilde geleneklerine ve kültürüne bağlı gençlik
yetişir ise ülke olarak hiçbir sıkıntımız kalmaz” dedi.
Yeşil Meram Sitesindeki evinde yıllardır sakin bir yaşam süren ve en büyük korkusunun unutulmak
olduğunu söyleyen Şekibe Aksoy konuşmasını şöyle sürdürdü, “İnsan yaşlandıkça unutulma korkusu
artıyor. Bende tabi ki bundan çok huzursuz oluyorum. Benim mezun ettiğim öğrencilerin büyük bölümü
gerek siyaset, gerek iş gerek bürokrasi alanlarında önemli makamlara ulaştı zaman zamanda beni
ziyaret ederek gönlümü alıyorlar. Bundan gurur duyuyorum. Ancak 45 yıllık eğitim hayatında ve 84
yıllık yaşamımda sayısız başarılara imza atmama rağmen, 50’nin üzerinde takdirname ve plaket
almama rağmen halen eğitime olan tutkum azalmadı. Bunun için elimden geldiği kadar okumak
isteyipte imkanı olmayan çocuklarımıza her türlü imkanı sundum ömrüm yettiği sürece de sunmaya
devam edeceğim. Yeterki çocuklarımız okusun ve ülkelerine sahip çıkan bir genç olsun. Ben elimde
avucumda ne kadar birikimim varsa bu yolda harcamaya hazırım.”
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığımız ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine
ekleyen Aksoy, “Bana bu değeri verdiğiniz için sizlere, bana her konuda destek olan Milli Eğitim
Camiamız ile başta Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli olmak üzere tüm belediye
başkanlarımıza tüm ailem adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
ALİ SAİT ÖGE
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AHMET HİLMİ NALÇACI
Türk Belediye Başkanlarının “simgesi”, Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Konferansı Başkan
Yardımcısı…“Önder” ve “ender” yetişen bir Konyalı… Ahmet Hilmi Nalçacı…
Konya Belediye Başkanı Ahmet Hilmi Nalçacı, 5 Şubat 1925 günü Konya’nın Meram’ın
Sephavan Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir.
AHMET HİLMİ NALÇACI’NIN AİLESİ

Ahmet Hilmi Nalçacı’nın babasının ismi Ali Rıza Efendi, annesinin ismi ise Havva hanımdır.
Ali Rıza Nalçacı ilkokul öğretmenidir. Akören köyünde öğretmenliğe başlamış, uzun yıllar da
Hakimiyet-i Milliye ilkokulunda öğretmenlik yapmış ve buradan emekli olmuştur. Ali Rıza
Nalçacı, 1895 yılında Konya’da dünyaya gelmiş medrese tahsilinden sonra öğretmenliğe
geçmiştir.
30 Mart 1973 günüde vefat etmiştir. Havva Hanım ise ev kadınıdır. 1902 yılında Konya’da
doğmuş 1981 yılında da vefat etmiştir. Kabirleri Hacıfettah Mezarlığı’ndadır. Ahmet Hilmi
Nalçacı’nın kendisinden küçük Mukadder ve Mehmet isminde iki erkek kardeşi vardır. Halen
her ikisi de İstanbul’da yaşamaktadırlar. Ahmet Hilmi Nalçacı, Özden Hanımefendi ile
evlenmiş ve Semiha, Sema, Selma isminde üç kızları dünyaya gelmiştir.
AHMET HİLMİ NALÇACI’NIN EĞİTİM HAYATI
Ahmet Hilmi Nalçacı babası Ali Rıza Nalçacı’nın öğretmenlik yaptığı Hakimiyet-i Milliye
İlkokulu’nu bitirmiş, orta okulu Karma Ortaokulu’nda okumuştur. Tarihi Konya Lisesi’nden
de pekiyi derece ile mezun olmuştur.
Konya Lisesi, Anadolu’da açılan ilk liselerin başında gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk,
Konya Lisesi’ni ziyaret etmiş tarihi bir konuşma yapmıştır. O tarihlerde lisede öğrenci olan
eski Başbakanlardan Prof. Dr. Sadi Irmak da teşekkür konuşması yapmıştır. İşte böylesine
tarihi bir liseden mezun olan Ahmet Hilmi Nalçacı, daha sonra Ankara Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ne girmiş, buradan da pekiyi derece ile mezun olmuştur.
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AHMET HİLMİ NALÇACI’NIN MEMURİYETİ
Ahmet Hilmi Nalçacı, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi eski ismiyle mülkiyeyi bitirdikten
sonra Konya Valiliğinde maiyet memuru olarak göreve başlamıştır. Konya’nın Cihanbeyli ve
Çumra ilçelerinde kaymakam vekilliğinde bulunan Ahmet Hilmi Nalçacı sırasıyla şu ilçelerde
kaymakamlık yapmıştır: Seydişehir, Boyabat, Ayancık, Ladik ve Ilgın. Ahmet Hilmi Nalçacı
Ilgın Kaymakamlığı görevinde bulunduğu zaman Konya Belediye Başkanlığını da, Avrupa’da
tahsil yapmış dönemin aydın kişileri arasında yer alan Nafiz Tahralı bulunuyordu…
Konya Belediyesine iyi bir kadro kurmak arzusu ile Mehmet Ortaer’i ikdisat müdürlüğüne,
Hilmi Altınbaş’ı hesap işleri müdürlüğüne, Kubilay İmer’i de mal müdürlüğüne getirmiştir.
Çok iyi bir başkan yardımcısı aradığı sırada öğretmen Ali Rıza Nalçacı’nın oğlu Ahmet Hilmi
Nalçacı’nın Ilgın Kaymakamlığı yaptığını bildiği için de bu göreve onu getirmek istemiş ve
kendisine belediye başkan yardımcılığı teklifini yapmıştır.
Ahmet Hilmi Nalçacı “memlekete hizmet kaymakamlıkla da belediye başkan yardımcılığı ile
de olur, hizmet hizmettir” diyerek Konya Belediye Başkanı Nafiz Tahralı’nın bu teklifine
olumlu cevap vermiş, 1957 yılında Belediye Başkan yardımcılığı görevini kabul ederek
Konya’da belediyeye ilk adımını atmıştır. Ahmet Hilmi Nalçacı 1957 yılında başladığı başkan
yardımcılığı görevini 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar sürdürmüştür.
Bu tarihte Konya Belediyesinde bir tasfiyecilik hareketi başlamış, Ahmet Hilmi Nalçacı,
Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü İdari Amirliğine atanmıştır. Devlet Su İşleri’ndeki
görevinin yanı sıra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nde Fransızca derslerine de girmiş bu
enstitüde uzun bir dönem öğretmenlik yapmıştır.
AHMET HİLMİ NALÇACI’NIN MÜZİKLE OLAN İLGİSİ
Ahmet Hilmi Nalçacı, babasının teşviki ile Türk Tasavvuf müziğine çok büyük ilgi duymuş,
küçük yaşlarda Mevlevi terbiyesi almış, Mevlevi adap ve erkanına göre yetişmiş bir kişidir.
Ahmet Hilmi Nalçacı her Konyalı gibi Mevlana sevgisi ile büyümüş, Mevlana’nın aşk
potasında yanmıştır. Mevlana’nın yazmış olduğu Mesnevi’nin “Dinle Neyden” diye
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başlamasından dolayı mı yoksa ney’in cazibesine kapıldığı için mi bilinmez ama Ahmet
Hilmi Nalçacı çok küçük yaşlarda Neyzenlerden ney üfleme dersleri almış, çok iyi bir neyzen
olmuştur.
Perşembe akşamları Eşref Yazgan, Sezai Arısoy, Orhan Kurşun gibi o tarihte Konya’nın
tasavvuf musikisinde üstatlar bir araya gelir, müzik yaparlardı. Recai Kıcıkoğlu’nun babasının
Meram Dibekbaşı’ndaki evlerinde de yaz akşamları meşk ederek birçok gençlerin de
yetişmesini sağlamışlardır.
AHMET HİLMİ NALÇACI BELEDİYE BAŞKANI OLUYOR
27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonraki dönemde siyasi partiler kurulmuş ve seçime gidilmiştir.
Ragıp Gümüşpala’nın kurduğu Adalet Partisi yurdun her yerinde çok geniş kitlelerin sevgisini
kazanmış “Dapa-tera” Adalet Partisi yazıları yazılmaya başlanılmıştır. Adalet Partisi Konya İl
Teşkilatı belediye seçimlerini kazanmak için memleketin sevdiği, saydığı, vatanperver bir
aday üzerinde durmuş ve en kuvvetli aday olarak da Ahmet Hilmi Nalçacı’yı uygun
görmüşlerdir.
Belediyeciliği bilen birisi olan Ahmet Hilmi Nalçacı da bu teklifi kabul etmiş, Adalet
Partisi’nden Belediye Başkanlığı için aday olmuştur. Yapılan seçimlerde rakiplerini geride
bırakan Ahmet Hilmi Nalçacı seçimi kazanmış ve Konya Belediye Başkanlık koltuğuna 17
Kasım 1963 günü yapılan seçimler sonucunda oturmuştur. Ahmet Hilmi Nalçacı 35 yaşında
Konya Belediye Başkan yardımcılığı koltuğunu terk etmiş, fakat bu kez 38 yaşında Belediye
Başkanı olarak Konya’ya hizmet etme aşkıyla tekrar Belediye’ye dönmüştür. Mazbatasını 23
Kasım 1963 günü almış ve belediye başkanlığına başlamıştır.
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13.12.2010
Dear Prof. Fahlbusch
I could not get news from you for a long time. How are you? Did you finish your work about
Pergamon.
We put yours articles of historical water supplies in my Web site. Here are the lists:
ENGLISH
20.1.101

20.1.105.

MUNICIPAL WATER SUPPLY IN ANTIQUITY
Henning Fahlbusch, 24 pages
VITRUVIUS AND FRONTINUS- HYDRAULIC IN ROMAN PERIOD
Henning Fahlbusch, 12 pages

20.1.106.PRESSURE CONDUITS IN ANCIENT AQUEDUCTS
Henning Fahlbusch, 26 pages
20.1.107.TECHNICAL INNOVATIONS IN HYDRAULIC ENGİNEERING
IN THE LAST 5000 YEARS
Henning Fahlbusch, 18 pages

GERMAN
20.1.206

ÜBERLEGUNGENZUR MÖGLICHKEIT DER CHEMİSCHEN
ENTSINTERUNG VON DRUCKROHREN IM VERLAUF
RÖMİSCHER FERNWASSERLEITUNGEN
Henning Fahlbusch
28 pages

20.1.207

ELEMENTE GRIECHISCHER UND RÖMİSCHER
WASSERVERSORGUNSANLAGEN
Henning Fahlbusch
32 seiten

20.1.208

ELEMENTE RÖMISCHER FERNWASSERLEITUNGEN
Henning Fahlbusch
17 pages

20.1.214
ÜBER ABFLUSSMESGUNG UND STANDARDISIERUNG BEI DEN
WASSERVERSUNGSANLAGEN ROMS
Henning Fahlbusch 18 pages
20.1.

HISTORISCHE BAUWERKE ANATOLISCHER STAEDTE
Hier finden Sie Texte uber Anatolische Staedte der Antike
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20.2.207.WASSER WIRTSCHAFTLICHEANLAGEN DES ANTİKEN PRIENE
H.Fahlbusch 30 pages
20.2.211

WASSERWIRTSCHAFTLICHE ANLAGEN DES ANTIKEN PERGAMON
Gunter Garbrecht, Henning Fahlbusch
64 pages

20.2.212

WASSERWIRTSCHAFTLICHE ANLAGEN DES ANTIKEN PERGAMON
Gunter Garbrecht,
34 pages

Nowadays I study on historical wells. Is there a “Prophet Joseph Well in Egypt? I need
something about it. If you write, I will be happy.
Dou you visit Gunter Garbrecht? I think that he finished his working on the subject. How is
he?
I and my family send our best wishes to you and to your wife…
And “A merry Christmas and a happy new year”
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GRACIE HORTON (REKLAM)
14.12
Merhaba Mehmet,
Bize geri dönüş yaptığınız için teşekkürler! Sizi ilgilendirebilecek birkaç tane endüstri daha
temsil ediyoruz:
-Online Oyun: Yılda 120 USD alacak.
-Finans,
telekomünikasyon,
turizm
ve
sağlık:
Yılda
100
USD
alacak.
Reklam banner değil, metin halinde olacak.
Tek bir sayfada görünecektir. Reklam, sitenizde yayınlandığı andan itibaren 48 içinde sizlere
güvenli ödeme ortakları olan Paypal veya Moneybookers aracılığıyla ödeme yapmayı
amaçlıyoruz.
Bir metin reklam neye benzediğini bir fikir vermek için, aşağıdaki linkten bizim örnek
görmek için lütfen: çapa nerede http://www.discoverdisney.co.uk/family-diary 'Virgin
Atlantic' dir.
Ayrıca, lütfen koşullarımızı okuyunuz www.moredigital.com/terms.pdf.
Sonrasında sizi, sizin için en uygun müşteri konusunda bilgilendiriyoruz.
Herhangi bir sorunuz olursa lütfen bana bildiriniz.
(Size sadece İngilizce cevap yazabilirim, umarım sizin için sorun olmaz.)
Saygılarımla,
Gracie Horton
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MAIA LANNEN
13.12
Dear Maia
I could not get news from you for a long time. How are you?. I am fine, working on the same
subjects. Nowadays I work on a water history exhibition.
You wrote me that you would translate one of my articles into Portuguese. I hope you will do
this for me. It is the article in English “Water supply in Hellenic era’. You will enter my WEB
site and press English button, in the second page, you will see, may be all or some important
part. I will be very happy. The address of my WEB Site
www.mehmetbildirici.com
A merry Christmas and a happy new year
With my best wishes

Sun, December 19, 2010 5:39:43 PM
Re: New Year

From: "maia@unigaia.com"
<maia@unigaia.com>
Add to Contacts
To: mehmet_bildirici@yahoo.com
Dear Mr. Bildirici,
First of all, it was a pleasant surprise to receive your message as I have been thinking about
to contact you. I started already doing the translations and I plan to send it to you this very
evening. However, I can not find the part Water Supply in Hellenic Era. I try to follow your
instructions, I went to the English text, but can not find the above mentioned text. Please, can
you send the link to me of this particular page.
I wish you and your family all the very best. If you receive my message, try to send the link
as soon as possible.
Kind regards,
Maia
----- Original Message ----From: mehmet_bildirici@yahoo.com
To: maia@unigaia.com
Sent: 12/13/10 3:44 AM
Subject: New Year

> Dear Maia
> I could not get news from you for a long time. How are you?. I am fine, working
> on the same subjects. Nowadays I work on a water history exhibition.
>
> You wrote me that you would translate one of my articles into Portuguese. I hope
> you will do this for me. It is the article in English “Water supply in Hellenic
> era’. You will enter my WEB site and press English button, in the second page,
> you will see, may be all or some important part. I will be very happy. The
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> address of my WEB Site
> www.mehmetbildirici.com
>
> A merry Christmas and a happy new year
> With my best wishes
> Mehmet Bildirici
> Tel: ++90-542-2410302

13.12
Dear Maia
I could not get news from you for a long time. How are you?. I am fine, working on the same
subjects. Nowadays I work on a water history exhibition.
You wrote me that you would translate one of my articles into Portuguese. I hope you will do
this for me. It is the article in English “Water supply in Hellenic era’. You will enter my WEB
site and press English button, in the second page, you will see, may be all or some important
part. I will be very happy. The address of my WEB Site
www.mehmetbildirici.com
A merry Christmas and a happy new year
With my best wishes

Dear Maia
Thank you very much. İt is wonderfull to hear you again. It will be very
interesting for me to have a "Portoguese" button in my Web site.
Please enter to my Web site
www.mehmetbildirici.com
than enter İngilizce (English) you will see down.
1.6 A tale of Water
(This book was published as the activity of World Water Forum 5 and presented to
foreign attenders.)
.."For the Greeks Water meant development"
...........
All or some part of this article may be translated into Poteguese
I hpo you are fine? Nowadays what are you working on ?
I will be very happy when I get these papers.
I and my family send our best wishes
Kind regards
Mehmet Bildirici
Tel: ++90-542-2410302
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Sun, December 19, 2010 9:58:48 PM
Re:

From: "paavo.roos@telia.com" <paavo.roos@telia.com>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Dear Mehmet Bildirici,
Thank you for your mail. I have not been in Turkey this year, but perhaps next year again. I
have enough to write about at home, especially Labraunda, and I am awaiting for the
volumes of Mugla kültür envanteri to be published that will deal with much that I have been
working on. From the beginning many volumes were expected in a few years, but as usual
such publishing takes much more time than expected. For the Akyaka - Keramos area I shall
have nothing more to write about, anyhow. What are you working on for the moment?
Yours sincerely
Paavo Roos
-------------------------------------------------From: "Mehmet Bildirici" <mehmet_bildirici@yahoo.com>
Sent: Tuesday, December 14, 2010 7:50 PM
To: "Paavo Roos" <paavo.roos@telia.com>

> Dear Roos
> A merry Christmas and a happy year
> If we reach each others, there are so many things to discuss in Central Caria
> and AKYAKA
> Hope to hear you.
> With my best regards
> Mehmet Bildirici

Thu, December 23, 2010 12:40:56 AM
Akyaka

From: Mehmet Bildirici
<mehmet_bildirici@yahoo.com>
Add to Contacts
To: paavo.roos@telia.com

Dear Roos
Thank you very much for your mail. Nowadays I have been working on Akyaka. Next
year I hope to meet you at Akyaka. But I only stay at summer months . I have a
Web site
www.mehmetbildirici.com
If you visit you will see so many things about Idyma and Akyaka.
On the other hand, If I meet you, I want to show you some new foundings there
Your sincerely
Mehmet Bildirici
Tel: ++90-542-2410302
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MARTIN SCHWARZ
Mon, December 20, 2010 1:21:35 AM
Re: New year

From: Martin Schwarz <maschwarz@hispeed.ch>
View Contact
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>
4 Files View Slideshow Download All
Suzukikasten1-4.10.10.JPG (229KB); Martinim Glashaus.JPG (709KB);
Peltonrevision4.JPG (278KB); TränendeHerzen15.4.05.JPG (258KB)
Dear Mehmed,
Thanks for your mail. I am glad to see, you all are in good health.
So are we.- As it can be in our age.
All the time I was thinking, I would write a mail to you. And now you did first. I am very short
of time. Perhaps I am a bit mad. But I have unfinished projects.
I do not know how long I will have time to do all that. I realize the health problems of my
elder brothers.
My main project:
I think I told you how I want t improve the work in the steep vineyards of my friend.
I made him a device to mew the weeds between the wines on a rope with cable drum.
The latter is build on a 4-wheel drive Suzuki jeep, that will drivie on a narrow cross way. With
electrical drive!
I changed the Jeep to a hybrid device. Current comes through a cable from wall sockets
which are installed in the vineyard and from the hydraulic power station, we built near my
friends mountain brook .
All the electrical devices I make here in my house.(Picture) All design and special inventions.
It would be impossible without computer and my machinery.
The idea is 10 years old.
I began 5 years ago.
I had to wait for a mechanic who changed me a gear for either driving the car or dragging the
rope.
He had health problems and I did not find an other. But now it is OK.
Nobody is known, who has such all electric device. Mostly they use dirty fuel driven
maschines.
We do not want to have rests of diesel exhaust gases in the wine, which could be found in it
with modern analyticel methods.
It is a really new invention, made with all thinkable security devices, really not simple and not
cheep.
I try to reuse many parts, a second hand 5.5 kw motor, an inverter to control the speed of
rope and the speed of the car....
And I have to learn in my old days how an inverter works!
Next I will have to make all the connections from control boxes to motor and to the security
end switches.
Then begin the tests.
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My friend waits to use it and I am eager have it finished.
Last week I visited him and our small power plants in the mountains. Since ten years we
produced more than a million kWh to the grid.
But sometimes there are technical problems to be solved or improvements to be installed.
In the garden we harvested apples, peers... daily we enjoy them now.
In the greenhouse I grow more than 200 plants .
You will understand that this year we did not so much travel around. Perhaps in the future it
will be better. But I have no plans.
Some times I think of our nice discussions, when you stayed in Möriken and I would like to
continue with you.
When will you next time come to Möriken? Or Istanbul, or Akyaka? I have more and more
problems with flying. Now we have a real winter with lots of snow, even in in Möriken. For
many years we had not so cold in this time of year as in the last months.
Best wishes from Maria and me to ll of you
yours
Martin

Fri, December 24, 2010 12:23:39 PM
Re: New year

From: Mehmet Bildirici
<mehmet_bildirici@yahoo.com>
Add to Contacts
To: Martin Schwarz <maschwarz@hispeed.ch>

Dear Martin
Thank you very much for your mail. I have read your engineering plans very
carefully. They are high engineering projects.
I have never forgotten our nice discussing when I was in Möriken.
I do want to continue them, perhaps I visit you June or September 2011, this
time may be with wife although she is some times ill?
I work on the same subjects and I add some articles in my Web site.
www.mehmetbildirici.com
I and my family send our best wishes to you and Maria
Mehmet Bildirici
Tel: ++90-542-2410302
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SYMPOSIUM IN WİEN
Tue, December 21, 2010 2:41:02 PM
Internationales Symposium in Wien 2011 / International Symposium in Vienna 2011
From: "Fricke, Petra" <Fricke@dvgw.de>
Add to Contacts
To: "Fricke, Petra" <Fricke@dvgw.de>
Cc: gilbert.wiplinger@oeai.at
3 Files Download All
Erinnerung dt.pdf (632KB); Erinnerung engl.pdf (681KB); Registrierungsformular.pdf
(13KB)

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Erinnerung für die Anmeldung und den "Call for papers" für das
Internationale Symposium "Historische Wasserleitungen - Gestern - Heute - Morgen in Wien,
19. - 23. Oktober 2011. Weitere Einzelheiten zum Symposium finden Sie auch unter
www.frontinus.de.
Wir würden uns freuen, Sie in Wien begrüßen zu können. Gerne können Sie diese
Unterlagen an Interessierte weiterleiten.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
--Ladies and gentlemen,
please find enclosed the reminder for the registration and the call for papers for the International
Symposium "Historic Water Supplies - Yesterday - Today - Tomorrow" in Vienna, 19 - 23 October
2011. More Information you will find on www.frontinus.de.
We would be happy to see you in Vienna. Feel free to forward the papers to interested persons!
We wish you a Merry Christmas and a happy New Year 2011!

Freundliche Grüße

Best regards

Frontinus-Gesellschaft e. V.
c/o DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e. V.
Dipl.-Ing. Gabriele Schmidt
Petra Fricke
Josef-Wirmer-Straße 1 – 3
53123 Bonn
Deutschland
Tel.: ++49 228 9188 666
Fax: ++49 228 9188 667
Mail: info@frontinus.de
www.frontinus.de

Frontinus Society
c/o German Association
On Gas an Water
Dipl.-Ing. Gabriele Schmidt
Petra Fricke
Josef-Wirmer-Straße 1 – 3
53123 Bonn
Germany
Tel.: ++49 228 9188 666
Tel.: ++49 228 9188 667
Mail: info@frontinus.de
www.frontinus.de
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28.12.2010
Sayın Orhan Baykan
Gönderdiğiniz 6. Ulusal Hidroloji Kongre kitabını aldım. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabı
dikkatlice inceledim.
Bilimsel makaleler gerçekten emek verilmiş çalışmalar. Kendilerini kutlamak isterim.
Sayfa 88-125 arasında ise tarihi su yapıları incelenmiştir. İncelenen bölge bu konuda
Türkiye’nin en zengin bölgesidir.
Uzun uzun düşündüm. Size şahsınıza bilimsel kariyerinize sonsuz bir saygım vardır.
Ama bu çalışmalara 2 noktada itirazım var.
1.Karya ve Likya bölgesi ve burada yaşayan Karyalılar ve Likyalılar, Lüvi (Hitit) kökenli
olduğu konusunda hiç veri bulunmamaktadır. Bu konuda en büyük araştırma yapan George
Bean’dir. Onun görüşleri ile yazılanlar asla uyum sağlamamaktadır. Sayın Umar’ın verdiği
kent adları kelimelere dayanan kendi kurgularıdır. Dolayıyla Milasa’nın Likya’nın
Lüvice’den geldiği sadece bilimsel olmayan kendi varsayımıdır. Her şey buna
dayandırılmıştır. Gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. Lüviler bu bölgede hiç yaşamamıştır.
2.Kentlerin su çalışmalar da yabancı araştırmacıların ki bunların yaptığı yayınlar ve
araştırmaların çok önemli olduğu bilimsel bir gerçektir. Bu bölgede uzun çalışmalar yapan ve
yakından tanıdığım Prof. Dr. Henning Fahlbusch hiç kaynak değildir. Bolca lisans tezleri
yapan kişilerin çalışmalarından söz edilmektedir. Bu konuda daha pek çok isim vermem
mümkündür.
3.BU KONUDA ÇALIŞAN TARİHÇİLERE KULAĞIMIZI KAPAYARAK, YAPILAN
ÇOK DEĞERLİ ÇALIŞMALARI YOK SAYARAK, LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN
TEZLERİ İLE BİR YANA VARMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Bu kongreye ben de katılacaktım. İYİKİ KATILMAMIŞIM DİYORUM. BU GERÇEKLERİ
ORADA AÇIKLAMAK DURUMUNDA OLACAKMIŞIM.
Sonsuz saygılarımla
Mehmet Bildirici
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"obaykan@pau.edu.tr" <obaykan@pau.edu.tr>
Add to Contacts
To: Mehmet Bildirici <mehmet_bildirici@yahoo.com>

Saygıdeğer Mehmet Bey, 28.12.2010
2011 yeni yılınızı içtenlikle kutluyorum. Sağlık ve huzur diliyorum. Nice
yıllarda çalışmalarınıza devam etmenizi umuyorum.
Lisans tezleri "Tarih Tezleri" değildir. Sadece eskil (antik) su
yapılarının "tozunu" almaktadır. Onları kabaca tanıtmaktır. O iş
tamamlanmıştır. Tezlerin tarih bölümleri amaç olarak algılanmamalıdır.
Kaldı ki, bazı bilgiler bugün için doğrudur, yarın yeni bulgular ışığında
ne olacağı hiç belli değildir. Bean'in bilgileri neredeyse 50 yıl eskidir.
Bizim tarihimizi batılılar yazmıştır. Dolayısıyla kendilerine göre
yazmışlardır. Biz yeni yeni yazmaya başladık. Bunun için Patara eski kazı
başkanı, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Fahri Işık
(28 yıllık Prof.), uygarlığın Anadolu kökleri konusunda yıllardan beri
araştırma yapmakta ve gerçek sanılan bazı noktaları tersine çevirecek
kanıtlar toplamaktadır. Zaman içinde bazı şeyler yerine oturacaktır.
Canınızı çok sıkmayın. Herşey olacağına varır. Önemli olan bu çalışmaların
başlamış olmasıdır. Yalan yanlış ta olsa bir yere gelmiş olmasıdır. Zaten
ne doğru ki! İnanın, Ünal hocadan, sizden, benden sonra bir başkası artık
pek bu işlerle uğraşmayacaktır. Gençler para getirecek işler peşinde
koşmaktadır.
Bilvesile esenlik dileklerimi iletir, en derin saygılarımı sunarım.
N. Orhan Baykan
DURSUN ÖZDEN
Mon, December 13, 2010 10:49:20 AM
Yeni yil
From: Mehmet Bildirici
<mehmet_bildirici@yahoo.com>
Add to Contacts
To: Dursun Özden <dursun@dursunozden.com.tr>

Dursun Bey
Cok guzel ve yararli gir gun gecirdik, unutulmaz.
Ben de "Turkiye'de 8000 yillik su uygarligi ismli Akyaka'da acacagim bir sergi
uzerinde calisiyorum. Tamamlaninca bilgilendirecegim.
Bu vesile ile yeni yilinizi kutlar, mutluluklar getirsin..
Saygilarimla
Mehmet Bildirici
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