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Merhaba
Yirminci  sayımızın dosya konusu İzmir’in en eski
yerleşim merkezlerinden Damlacık semti..
Konak-Yeşildere tüneli gerekçe gösterilerek, ka-
mulaştırılmak istenen Damlacık’ ın yok olmasına
karşın, başta semt sakinleri olmak üzere İzmirliler
topyekün bir direniş sergiliyor. Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş’ın öncülük ettiği var olma
mücadelesinde önemli girişimlerde bulunuldu.
Önce yoğun katılımlı forum düzenlendi ve ardın-
dan Damlacık’ı yaşatma derneği kuruldu. Ozan
Yayman, Damlacık semtinin dününü ve bugün
var olma mücadelesini kaleme aldı. Reha Alan
yazdı; tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda günümüze
kadar ayakta kalabilen önemli yapılar arasında yer
alan Mirkelam Han’ın girişinde 45’lik Plak Evi
de bulunduğu yapı gibi geçmişi günümüze taşıyor.
Adolf Hitler, Nazi Almanyası’nın bayrağında kul-
landığı gamalı haçı (Svastika) görünce nefret edi-
yor ve  içimiz ürperiyor, ama işin aslı çok daha
farklı. İnsanoğlu çağlar boyunca kendisine iyilik
ve şans getirecek değişik semboller oluşturmuş ve
bunları taşımanın kendisine uğur getireceğine
inanmıştır. Swastika yani gamalı haç da yüz yıl-
larca iyi şansı temsil eden antik bir sembol olarak
kullanılmıştır. Tufan Atakişi’nin araştırmasını il-
giyle okuyacaksınız. Nalan Kolağası  İmre’nin
Kemeraltı’nın yüz yıllık kitapçısıyla röportajı ilgi-
nizi çekecek. Usta kalem Gürkan Ertaç, yine mu-
habir heyecanı ile Altınordu’nun mücadelesini
anlattı. “Bir dev uyandı” başlığıyla kuruluş aşa-
masından, pırıltılı yıllara ve amatör kümeye dü-
şüşe kadar geçen yılları; 3.Ligden İkinci Lige,

oradan da PTT Birinci Lige yükselen kırmızı-la-
civertlilerin hedefi Gürkan Ertaç’ın kaleminden
KNK sayfalarında.. Neslihan Perşembe, bir kül-
tür yuvası ve dostluk dergahı olan ‘Bab-ı Âli’nin
30 yıllık müdavimlerini tanıtıyor. Duayen araştır-
macı gazeteci Tayfur Göçmenoğlu çok özel bir
levanten aile olan Guiffray’lar’ın 1872 yılında
başlayıp 1990 yılında Çeşme’de son bulan yaşam
öyküsünü yazdı.. Ahmet Gürel, Atatürk’ün üç
kez ziyaret ettiği “İzmir Kız Muallim Mektebi”
anılarını aktardı. Antep’in işgalinde çeteci Şahin-
bey’in emrinde Fransızlara karşı çarpışırken sağ
gözünü, Musul’da İngilizlere esir düşünce sol gö-
zünü kaybeden “Hafız Mustafa”, İzmir’in kurtu-
luşundan sonra yerleştiği bu kentin Kemeraltı
çarşısı girişinde, çakmaklara benzin satarak 1930-
90 yılları arasında “Benzinci Hafız” ismiyle
büyük üne kavuştu. Yazar Yaşar Aksoy’un kale-
minden.. Tarık Dursun K’ya göre, “İzmir, Al-
sancak değildir. Karşıyaka hiç değildir. Alireis
Mahallesi gerçek İzmir’dir” diye anlatıyor; Lütfü
Dağtaş’a.. Saadet Erciyas yazdı; Hüseyin Erci-
yas fotoğrafladı: Dünya üzerinde bulunan tescilli
üç karantina adasından biri “Klazomen Tahaffuz-
hanesi müze olmayı bekliyor” bir solukta oku-
yacaksınız. Araştırmacı yazar Orhan Beşikçi,
yıllarca İzmir’in su sorununa çare olan tarihi Hal-
kapınar’ın ilginç öyküsünü bizimle paylaşıyor.
İnsanları, mekanları ve öyküleri bu sayfalarda an-
latmaya devam edeceğiz; keyifle okuyun..

Işık Teoman

Reha Alan
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Konak Belediyesi’nce bu yıl 4’üncüsü
düzenlenen Mehmet Ulusoy Sokakta
Tiyatro Festivali sona erdi.
Gültepe’den Alsancak’a binlerce
Konaklıyı tiyatroyla buluşturan
etkinlik sayesinde sokaklar sahneye
döndü, Konaklılar tiyatroya doydu.

Beş yıl aranın ardından bu yıl yeniden yaşama geçirilen
4. Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali
kapsamında Konak’ın farklı noktalarında kurulan
sahnelerle tiyatro sokağa girdi. İzmirli tiyatro oyuncusu
ve yönetmen Mehmet Ulusoy’un anısına düzenlenen
festival kapsamında Kadifekale’den Alsancak’a,
Gültepe’den Agora’ya ilçenin birçok noktasındaki
oyunlar sokaklarda sergilendi. Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş, festivale gösterilen yoğun ilginin gelecek
yıl da büyüyerek devam edeceğini belirterek, “Konak’ın
sokaklarını sanatla buluşturmak adına beş yıl aranın
ardından yeniden hayata geçirdiğimiz Mehmet Ulusoy

Sokakta Tiyatro Festivali’ne İzmir halkının gösterdiği
yoğun ilgi, bizlere almış olduğumuz kararın
doğruluğunu bir kez daha gösterdi. Her sokağın bir
tiyatro sahnesi olduğu festivalimiz gelecek yıl daha da
güçlü buluşmalara sahne olacak. Sokakların
özgürlüğünü ve sanatın sesini yine hep birlikte
haykıracağız” diye konuştu.

NEFRETE ‘HAYIR’
4.Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivalinin son
gününde Agora Parkı, Kılıçreis Mahallesi, Kadifekale,
Kadriye, Aziziye Mahallesi ile Karataş ve Alsancak
sokaklarında tiyatro oyunları ve söyleşiler
gerçekleştirildi. Festival kapanışı ise tüm tiyatro
oyuncularının katıldığı ödül töreni ve ‘Nefret Suçlarına
Karşı Sanat’ söyleşisiyle noktalandı. Sanatçıların nefret
ve şiddete ‘hayır’ dediği söyleşinin ardından festival
süresince kentin farklı noktalarında sokaklarda kurulan
sahnelerde sanatlarını icra eden tiyatro oyuncuları 
bir araya geldi.

Konak’›n sokaklar› 
sanatla bulufltu



K N K  Y A Z  2 0 1 4
8

Bir tuval sunuyoruz size.
Mavinin hallerinde, bir tuval…
Özgürlüğün renginden bir zemin seçtik.
Bir süre bakışın, karşılıklı. Öylece duruyor ve henüz yazılma-
mış bir hali var. 

Siz yazın o halde, üzerine. 
Ya da katın kendinizi mavinin sonsuzluğuna.  
Ne diyorlardı bu dünyadan ayrılan, “Mavi Yolculuk” sevdalı-
ları, Halikarnas Balıkçısı, Sebahattin Eyüboğlu, Azra Erhat
ve daha nicesinin ardından:

MAVİNİN SONSUZLUĞUNDA… 
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”O güzel insanlar, maviliklere gittiler”. 
Bizim, mavinin sonsuzluğuna deyişimiz, sonsuz yolculuktan
önceki adımlara yönelik; ama.
“Mavide yolculuk” diyelim mi adına? 
Yolculuğunuzun kostümü olsun  bu fotoğraf. Maviye bürünün
de, özgürlük saatleriyle tamamlayın zamanınızı, isteriz. 
Goethe’nin, “Genç Werther’in Acıları” adlı yapıtını anımsayın.
Lotte’nin peşinde her gün mavilere bürünen, Werther’in hal-
lerini bir düşünsenize. 

Goethe’nin 1700’lü yıllardaki
kahramanının sevda ritueli tüm
Avrupa’yı etkilemiş ve o yıllarda,
ortalıkta maviye bürünmüş, genç-
ler öylece dolanmaya başlamıştı
ya; hani.
Ve romantizmin rengi sayılır ol-
muştu mavi. 
Ve şimdi fotoğrafımızı kapladıysa
rengimiz, siz de izliyorsanız hala,
bir davet var bizden; size… 
Özgürlüğün kapısına çağırıyoruz
sizi. Kaybolmaya dairdir çağrımız
ve bu halin hazzını, efsane bildi-
ğimiz rengimizde yaşayın istiyo-
ruz. 
Sahi siz hiç kayboldunuz mu?
Kaybolmanın keyfini sürdünüz
mü? 
Yanıt hayır ise; şiddetle tavsiye
olunur. Belki de tam sırası. Mavi-
nin hallerinden birini seçip dene-
yebilirsiniz. 
Bildik algının dışında, ezberleri
bozacağınız, ama illa ki kaybola-
cağınız, mavide yolculuk; fena ol-
maz hani… 
Kattıysan kendini maviye, ilk
adımı da attın sayılır. 
Bak ki, ne kadar sade…
Beyazı bile ona özenmiş. Işık,
naif anını resmen lütfetmiş bu fo-
toğrafa. 
En zorunu izliyorsun, hala bakı-
yorsan fotoğrafımıza. Sadeye, ya-
lına ve özgürlüğe ilmiklendiyse
gözler, girdin say kendini o kapı-
dan. 
Yok, benim rengim o değil diyen-
lerdenseniz, siz bilirsiniz, mavinin
hallerini ıskalamak da bir tercih-
tir.  
Yok da sayabilirsiniz, bu izledi-
ğiniz fotoğrafı. 
Foto moto da diyebilirsiniz hani. 
Tüm fotoğraflar nihayetinde ya-
lan söyler zaten. 

Neymiş! Fotoğraflar zamanı durdururmuş. Yalan!  
Evet, tüm fotoğraflar yalan söyler; çünkü zaman durmaz. 
Tıpkı mavide olduğu gibi. O da, sonsuzluğunda akar ve sadece
akar.
İzmir’in en müstesna yerlerinden birisi olan, Damlacık Sem-
ti’nden, karşıyı doğru izlerken odaklandık bu görüntüye… 
Seyre dalmak isterseniz, bu ve benzeri kompozisyonları, Dam-
lacık tarafında görmek olası.

Burçe Armağan
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Tarihi, kültürü, gizemi ve hüznüy
Damlacık Direniyor....
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üyle 
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İzmir’in en müstesna yerlerinden birisi
olan, Damlacık Semti’nin geçmiş yıl-
larından birkaç fotoğraf karesi sunu-

yoruz; sizlere. İzleyenin derinine işleyen,
tekrarının olmayacağı anların fotoğraf-
ları…  Ve şimdi, Damlacık’ın, günümüze
kalan hali de yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya. Çünkü, Konak-Yeşildere Tünel-
leri gerekçe gösterilerek, bir semt boşal-
tılmak ve ortadan kaldırılmak isteniyor. 

Ama biz istemiyoruz.

Damlacık yok olmasın!

Yeniden eski, ihtişamlı günlerine kavuş-
sun diyoruz. 

Çünkü biliyoruz ki, Damlacık doğma
büyüme, İzmirli kavramına karşılık
yerleşimdir. Güzelleşmenin örneği sa-
yılır ve Damlacık, İzmir’dir…İzmirli
olanı, asıl sahibini doğup, büyüdüğü
yerleşimden uzaklaştırmak istiyorlar
şimdilerde. Başka yere sürgüne gön-
dermenin derdindeler. Çünkü, semt,
çok kıymetli bir alan ve üzerinde yaşa-
yanlar, dar gelirli, insanlar. Konak-Ye-
şildere Tünelleri gerekçe gösterilerek,
Damlacık yıkılmak, yok edilmek iste-
niyor. Sakinleri, kabullenemiyorlar bu
olup biteni. Damlacık’ın el değiştirece-
ğine inanıyorlar. 

Bir dernek 
çatısı altında 

örgütlenme kararı 
alındı. Bu kanal 

üzerinden mücadele 
verilecek...

Damlac›k,
‹zmir’dir...Yazı ve fotoğraflar

Ozan Yayman

İzmir’in tarihi semti Damlacık, bir oldu bitti projesi gerekçe gösterilerek
ortadan kaldırılmak isteniyor. Semt sakinleri söz konusu duruma direniyor. 
Mahalle kültürünün baskın olduğu semtin yok olmasına karşı çıkılıyor.

Bu anlamda Konak
Belediyesi’nin
öncülüğünde, Damlacık
Parkı’nda bir forum
düzenlendi ve halka görüşü
soruldu. Yerleşimin
sakinleri, evlerinden,
sokaklarından ayrılmak
istemediklerini dile getirdi. 
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BURUK, KIRGIN VE 

ÖFKELİLER

Geleceklerini tartıştılar geçtiğimiz gün-
lerde. Belediyelerinin öncülüğünde,
semt parkında bir araya geldiler ve
forum düzenlediler. Katılımcı ve yerin-
den demokrasi anlayışı gereği halka

görüşü soruldu. Buruk, kırgın ve öfkeli

Damlacık halkı, kuşaklar boyu yaşa-

dıkları semtlerinin el değiştirme ihti-

maline vurgu yaptı ve geleceğini

koruma adına bir dernek çatısı altında

örgütlenmeye karar verdi. 

TARİHİ ROMA DÖNEMİ’NE

KADAR UZANIYOR

Damlacık Semti’nin tarihi Roma Döne-
mi’ne kadar uzanıyor. Gerek tünel kazı-
ları sırasında çıkan gerekse semte yakın
konumdaki Karataş çevresinde bulunan
antik eserler, Damlacık’ın, Roma Döne-
mi’ne ışık tutuyor. Damlacık yakın tari-
himize kadar Maşatlık olarak da bilinirdi.
Bunun nedeni de bölgeyi gayri müslim
yurttaşların mezarlık olarak kullanmasın-
dan gelir. Özellikle de Yahudi vatandaş-
ların gömüldüğü mezarlıktı…Tünel
kazıları sırasında 300’ün üzerinde mezar
çıkarılmış bu mezarların yirmi beş, otuz
civarında olanının mezar taşları Yahudi
cemaatine teslim edilmiştir. Mezarlar,
Gürçeşme’deki mezarlığa nakledilmiştir. 

300 YIL ÖNCE DE AYAK

OYNUYORDU

Yakın dönemin ilk sakinleri, 1600’lü yıl-
ların ikinci yarısında “Orta Asya’dan gö-
çenlerden oluşuyor.  Oğuz Türkleri Orta
Asya’dan çıkıp Kırım yoluyla Roman-
ya’dan geliyorlar. Padişaha, ‘Kuraklıktan
kaçıyoruz, bize yer verin’ diye ricada bu-
lunuyorlar. Bir grup da İzmir’e gönderili-
yor. İzmir’e gelenler şu an Damlacık
Semti’nin mahallelerinden birisi olan Fa-
tih’e yerleştiriliyor ve yaşam başlıyor.

İŞGAL YILLARINDA

ÖRGÜTLENME MEKANI

Damlacık ayrıca, emperyalist odakların
İzmir’i işgal ettiği yıllarda, işgale karşı
direnişin başladığı nokta olarak da bili-
nir. Emperyalistlere ilk kurşunu sıkan
gazeteci Hasan Tahsin ve arkadaşları,
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DAMLACIK YOKUŞU
Günümüzdeki adını bir söyleme göre semtin altındaki su gözeneklerinden alır diğer 
aktarıma göre ise emekçilerin adımlarından… Bir dönem, Eşrefpaşa ve civarından gelip,
Doğum Hastanesi yakınında bulunan tütün işliğinde çalışan işçilerin yolu, semtin adıyla 
ünlü yokuşundan geçer. İşçilere damla damla ter döktüren yokuş, semte Damlacık adının
verilmesine neden olur.  Zamanla Ege’nin karşı kıyısından da, Anadolu’nun farklı yerlerinden
de yerleşenler olur. 1900’lü yılların başında, nüfusu çoğalmaya başlar. Konak Meydanı’na
yürüyerek beş dakikalık mesafede oluşu, ucuz ekonomik koşullar sağlaması, iyi komşuluk
ilişkileri  Damlacık’ı çekim merkezi yapar. Damlacık’taki evlerin, İzmir Körfezi’ne asılı 
duran balkonları, semt sakinlerince “sefa mekanı” diye adlandırılıyor. Nasıl olmasın ki, 
gündüz güneş odası, gece ışık odası konumundaki evler söz konusu. Kaçıncı kez, 
çiçekli balkonlarında, körfeze doğru kurulan masalar var orta yerde. 
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toplanan kalabalıklara, Damlacık
Semti’nde hitap ettiler.

GÜN KÖRFEZİN BİR YERİNDE

BATACAK

Apartman gölgelerinin düşmediği, tek
katlı-iki katlı evlerle bezeli burası. Bir-
birinden güç alan, iki-üç mendillik bah-
çeli, cumbalı evler. Kapılarında tokmak
olan, kadınlarının eşiğinde sohbete dal-
dığı, gençlerin önünde dört döndüğü
evler… Adımların mahalle bakkalı
önünde kesiştiği sokaklar…  Hayat so-
kakta başlıyor sanki, Damlacık’ta… So-
kakları, insanları gibi, sıcak ve renkli…
Şimdilerde, numaralarla kodlanan so-
kaklarından, 413 Sokak’ı kaç kişi bilebi-
lir ki? Ama, Damlacık Yokuşu
denildiğinde, Varyant ile Konak Mey-
danı arasındaki o dik yokuşu işaret etme-
yecek eski İzmirli var mıdır? 

METİN OKTAY’IN MAHALLESİ 

Türk Sporu’nun efsane ismi, “Taçsız
Kral”, Metin Oktay’ın futbolculuk ya-
şamına başladığı Damlacıkspor’un yer
aldığı semt, burası. . Metin Oktay’ın,
ilk gençlik yıllarında bölgedeki ağaç-
ları kale direği diye kullandığını anlatır
eskiler.  Dik yokuşun başındaki mey-
danda bulunan Damlacıkspor Kulüp
Merkezi, taçsız kralın fotoğraflarıyla

süslü. 

KAZMALARLA GELDİLER 

Ve şimdi Metin Oktay’ın semtine,
İzmir’in orta yerine kazmalarla, kü-
reklerle geldiler. Bir tarihi yerle bir
etmeye hazırlanıyorlar.  İzmirli de-
yimiyle: ”Antin-kuntin hesaplar
dönüyor Damlacık üzerinde”.
Önünden her gün koca bir kent
geçiyor. Geçenler biliyor mu bu
gerçeği? İzmir’i uzaktan izle-
yenler duydu mu bu olup bi-
teni?  O halde, görenler
görmeyenlere, duyanlar duy-
mayanlara anlatsın istiyoruz!
Damlacık yok edilmek iste-
niyor! Konak-Yeşildere Tü-
nelleri gerekçe gösterilerek,

semtin altı oyuluyor. Yaşayanları, sür-

16
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güne hazırlanıyor. Semtin sakinleri
buruk, kırkın ve küskün… 

KONAK-YEŞİLDERE TÜNELİ
TEHDİDİ

İzmir’de yaşayanlar bir gün karşılarında
“35 İzmir” diye bir kitapçık buldular.
AKP Hükümeti’nin, İzmir’e dair uygu-
lamaya almak istediği ve ilin plaka
numarasından esinlenilen, 35 proje de-
meti…Kentteki sivil toplum kuruluş-
ları, meslek odaları, üniversiteler,
yerel yönetimler ve halk olmak üzere
hiçbir kesime sorulmadan hazırlan-
mış 35 proje, İzmir’e dayatıldı.
Bunlar içerisinde Konak-Yeşil-
dere ara-

sında açılması plan-
lanan tünel de yer
aldı. 

Tünelin, Konak tara-
fındaki girişi için “acil

kamulaştırma” adı al-

tında,
60 adet yaşam alanı
olan konut boşaltıldı.
Yeşildere tarafında,
380 ağaç kesildi. 

Konak
kısmındaki inşaat çalışma-
ları sırasında tarihi eserler
gün yüzüne çıktı ancak bu
durum inşaatın durmasını en-
gellemedi. 

Alt kısımlardaki kamulaştırma-
nın ardından, konutları bo-
şaltma sırası, üst bölgeye geldi.
Mülk sahiplerine, “evlerinizde
çatlaklar oluştu, risk altındasınız”

denilerek, semtten ayrılma çağrısı yapı-
lıyor. Ayrılmamaları durumunda da, ka-
mulaştırma yoluna gidileceği aktarılıyor.   

Mal sahipleri kadar, yerleşimin kiracıları
da büyük sıkıntı içerisinde.Yol parası bile
onlar için önemli bir gider kalemi. İzmir’in
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YAKIN TARİHTEKİ İLMEK 
Kemeraltı’nı, Konak Meydanı’nı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nı kuş bakışı izleyen bir yer Damlacık Semti. Tarihi Agora’nın
yanı başında. Arkeloji ve etnografya müzesinin dibinde. Bayramyeri’ne komşu. Varyant’ın üzerindeki, Arnavut kaldırımlı
sokağın girişinde başlar, binlerce yıllık İpek Yolu’nun ucunda sonlanır.  Anılan bu kadrajın içindeki, Namık Kemal, Fatih,
Sümer, Bozkurt ve Odunkapı mahallelerinin başka semtlerden ayrılıp gelen sokakları, Damlacık’ta buluşur. Damlacık’ın
hikayesi, 1600’lü yılların sonlarına doğru Orta Asya’dan göç ederek, İzmir’i yurt belleyenlerle başlar. O dönem, kuraklıktan
kaçan Oğuz Türkleri, padişahtan yer ister. Padişah’ın, İzmir’e gönderdiği göçerler, bugün Damlacık’ın bir mahallesini
oluşturan Fatih’e yerleşir. Damlacık’ın yakın tarihteki ilk ilmeği böylece atılır.



merkezinde oturduklarından, Kemeraltı ve
çevresinde çalıştıklarından, yürüyerek gi-
dip gelebiliyorlar işlerine. Ancak şimdi
sürgün hali düşündürüyor, kara kara...
Oysa, gezi sürecinde duvarlara yazılan “ev
kira ama semt bizim” söylemini benim-
semişlerdi. 

İSTANBUL İÇİN TAKSİM, 

İZMİR İÇİN DAMLACIK

Geçtiğimiz yıl bu saatlerde ilk olarak, İs-
tanbul’da sonrasında yurdun dört bir ya-
nında insanlar, mahallesine, meydanına,
ağacına, suyuna, toprağına, kentine, par-
kına, evinin içine dokunulmasını isteme-
dikleri için, bir araya geldi. Kitleler,
yaşam alanıma karışma diyordu. Merke-
zinde, kapitalizmin değil, insana ait de-
ğerlerin olduğu kamusal hayat isteminin
çağrısıyla, yankılandı sokaklar. 

DAMLACIK FORUMU 

Şimdi, İzmir sokaklarında yeni bir çağrı
var. Şehrin tarihi semti Damlacık yok ol-
masın, yeniden eski görkemli günlerine
kavuşsun deniliyor. Semtin sakinleri anı-
larının mekanı kuşaktan kuşağa aktarılsın,
doğup büyüdükleri yerleşimlerinden kop-
masınlar, evleri ellerinden alınmasın isti-
yor. Hem konum itibarıyla hem de Gezi
süreci olgusunda, İstanbul için Taksim ne
ise, İzmir için de, Damlacık odur diyoruz.
Bu bilinçle, “Ses ver İzmir” diye toplan-
dık. “İzmirlilere sorulmadan yapılan, şeh-
rimizin tarihi semtini tehdit eden, İzmir’in
tarihsel ve kentsel belleğine ihanet niteliği
taşıyan Konak-Yeşildere Tüneli’ni tartış-
maya açıyoruz, gelin birlikte değerlendi-
relim” dedik.  Ve halk çağrıya yanıt verdi.
Damlacık Parkı’nda gerçekleşti-
rilen fo-
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‹STANBUL ‹Ç‹N TAKS‹M, 
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‹ZM‹R ‹Ç‹N DAMLACIK...



rumda bir araya geldik. Buluşmada, öne
çıkan vurgulardan birisi de, İstanbul için
Taksim’in taşıdığı anlam ile İzmir için
Damlacık’ın aynı olduğuydu.  

ADIMLAR KONAK’TAN 
ATILIYOR

İzmir’de adımlar Konak’tan atılmaya baş-
landı. Gencimiz de, yaşı 90’a dayanmışı-
mız da, Damlacık Forumu’ndaydı. 90
yaşındaydı ve adını söylüyordu başka-
nına, ardından da ekliyordu:”Ne zaman,
ne görev düşerse hazırım” diyordu. Ya-
şamdaki en büyük zenginliktir ki, o da söz
hakkıdır. Hanidir ellerinden alınan, zen-

K N K  Y A Z  2 0 1 4
22



ginliklerini bulmanın gönenciyle istediler.
Adam gibi bir adam istediler. Haklarını,
gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nde arayacak avukatlarla hukuksal
mücadele verilmesi gerektiğine vurgu ya-
pıldı. Komşuluk ilişkilerine dikkat çekilen
forumda, dünyaya gözlerin açıldığı gün-
den bu yana mahalle kültürü içinde ya-
şandığı, apartman hayatına alışkın
olunmadığı aktarıldı. Forumunda bir
araya gelen halk, evlerini hiçbir şart al-
tında terk etmeyeceğinin altını çizdi.

PEKDAŞ: 
“DAMLACIK, İZMİR’DİR”

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
başlangıçların önemli olduğunu ve
adımlar atılması gerektiğini vurguladığı
Damlacık Forumu’nda, Konak’ın büyük
bir aile olduğunu, birlik ve beraberlik ha-
linde aşılamayacak sorun bulunmadığını
vurguladı.Başkan Pekdaş, İzmir’in tarihi
semti Damlacık üzerine, ranta dayalı he-
saplar yapıldığına dikkat çekerek, “Bu
alana yönelik, Konak-Yeşildere Tüneli
adıyla bir proje geliştirdiler ve hiçbir aşa-
masında halka, meslek  odalarına,

STK’lara, yerel yönetimlere görüş sor-
madılar. İzmir’in tarihsel ve kentsel bel-
leğine ihanet niteliği taşıyan projeyi
halkımızla birlikte tartıştık. Sonuç ola-
rak, Damlacık’ın yıkılmadan yeniden
eski görkemli günlerine dönmesi fikri ön
plana çıktı. Halkımızın görüşü doğrultu-
sunda, tarihi semtimizin Konak-Yeşil-
dere Tüneli gerekçe gösterilerek,
yıkılmasına izin vermeyeceğiz” dedi. 

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ 

İzmir’in tarihi semti Damlacık yok ol-
masın diye Konak Belediyesi ve
İzmir’deki meslek odaları, STK’lar,
Damlacık halkıyla birlikte hareket edi-
yorlar. İstem tek ve “mahalleme, kül-
türüme, evime, yaşantıma dokunma
diyor” kitleler. Bu anlamda sosyal
medya üzerinden harekete geçildi.
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Konak Belediyesi’nin ilk meclis
toplantısının 30’uncu yıldönümü
nedeniyle düzenlenen törende
hayattaki belediye başkanları ve
bugüne kadar görev yapmış meclis
üyeleri buluştu. Geçmiş 30 yılın
anıları tazelendi duygusal anlar 
yaşandı. 

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ın 1 Haziran 1984
tarihinde ilk meclis toplantısının gerçekleştirilişinin
30’uncu yıldönümü  törenle kutlandı. Konak’ın

seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev
sahipliğinde  Fuar Evlendirme Dairesi'ndeki kutlamaya
önceki dönemlerin Belediye başkanları; Ahmet Sarışın,
Erdal İzgi, Muzaffer Tunçağ ve Hakan Tartan'ın yanı
sıra 30 yıllık sürede görev yapan meclis üyeleri katıldı.
CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir
Milletvekilleri Rıza Türmen, Oğuz Oyan, Alaattin
Yüksel, Erdal Aksünger, Musa Çam ile Mustafa
Moroğlu'nun yanı sıra dönemin CHP Konak İlçe
Başkanı Nilüfer Akyüz ve AKP ilçe Başkanı Yaşar Ötnü
de buluşmaya katıldı.

BAYKAL VE MERHUM MECLİS 
ÜYELERİ ANILDI

Konak Belediyesi’nin
geçmiş dönemlerde
görev yapan belediye
başkanları ve dönemin
meclis üyelerinin ilk
kez bir araya geldiği
etkinlikte geçtiğimiz yıl
vefat eden kurucu
Belediye Başkanı Süha
Baykal ile merhum meclis üyeleri de anıldı.

DEMOKRASİ VURGUSU

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan 30’uncu yıl
kutlama töreninde, geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen
icraatları ve belediye tarihini anlatan kısa film sinevizyon
eşliğinde gösterildi. 30 yıllık geçmişi yansıtan film büyük
beğeni toplarken, Konak Belediyesi’nin ilk yıllarında
görev yapan meclis üyeleri, geçmişe yolculuk yaptıran
görüntüler sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Törenin
açılış konuşmasını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş
yaptı. 147 yıllık belediyecilik tarihi bulunan Konak'ta 30
yıl önce Konak Belediyesi adıyla ilk meclis toplantısının
yapıldığını dile getiren Pekdaş, konuşmasında sık sık
birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Belediye meclislerinin
ve kurumların demokratikleşme sürecindeki önemine
değinen Başkan Pekdaş, Konak Belediyesi’nin kurucu
başkanı Süha Baykal’ın ilk meclis toplantısında yaptığı
konuşmadan alıntılara da yer verdi.

Konak’ta 30’uncu y›l coflkusu
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Tahaffuzhane, sefer sırasında
yolcu ya da çalışanları arasında
bulaşıcı hastalık görülen gemi-

lerin karantina sürelerini geçirip,
gerekli sağlık önlemleri alınıncaya
kadar konakladıkları, hastaların iy-
ileştirilmesi için büyük liman yakın-
larına kurulmuş sağlık kuruluşları
olarak tanımlanıyor.

Klazomen (Urla) Tahaffuzhanesi 1865
yılında, o dönemde sterilizasyon
konusunda oldukça iyi durumda olan
Fransızlara yaptırılıyor. Ada, ticaret
gemileri ve yolcu gemilerince, özel-
likle de kuzey hac yolu için Anadolu,
Rumeli, Bosna ve Rusya'ya gidip gelen
hacılar için düşünülmüş ve işlevini
1950 yılına kadar sürdürmüş. Daha
sonra günün koşullarına uygun olarak

bir salgın ya da bulaşıcı hastalıklarda
kullanılmak üzere ada üzerine Karan-
tina Hastanesi yaptırılmış. Bina önce
Deniz ve Güneş Tedavi Enstitüsü sonra
Kemik ve Mafsal Hastalıkları Has-
tanesi olarak kullanılmış. 1986 yılında
Urla Devlet Hastanesi olarak kullanıma
açılmış.

Binası ve donanımıyla 148 yıldır

Dünya 
üzerinde
bulunan
tescilli üç
karantina
adas›ndan
biri

Saadet Erciyas
Fotoğraf: Hüseyin Erciyas 

Klazomen 
Tahaffuzhanesi müze
olmayı bekliyor

1800'lü yıllar, tüm dünyada kolera,
tifüs, veba, sarı humma, çiçek gibi
bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu
yıllar. Bu salgın hastalıklardan
korunmak amacıyla Osmanlı
Devleti'nin ülkenin birçok yerinde
tahaffuzhaneler kurmuş.
Bunlardan biri de Urla'da. 
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ayakta olan Klazomen Tahaffuzhanesi
ya da bugün bilinen adıyla Karantina
Adası, Amerika'daki Ellis Adası ve
Hırvatistan Dubrovnik'teki Zupa
Dubrovacka Adası ile birlikte dünyada
ayakta kalmayı başarmış, tescilli üç
karantina adasından biri.

Klazomenai Antik Kenti'nin yanıbaşın-
daki adaya bugün bizi ulaştıran yol
1950 yılında inşa edilmiş. Ancak daha
önce ulaşımı sağlayan iki yolun daha
bulunduğu biliniyor. Biri tahaf-
fuzhaneyi inşa eden Fransızlar'ın yap-
tığı, şimdiki yolun kuzeyine düşen
köprülü yol. Diğeri de antik kalıntıları
yolun hemen yanında görülen M.Ö. 6.
Yüzyıl'da İskender Dönemi'nde yapılan
mermer bloklarla döşeli yol.

Daha yoldayken bile tarihle, doğayla
kucaklaştığınız, tatlı esintiyle içinize
dolan oksijenle rahatladığınız yemyeşil
adaya geldiğinizde sizi bir tabela
karşılıyor. Sağlık Bakanlığı Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Urla

Karantina Adası Müdürlüğü. Kocaman
tabelanın altında yine iki ayrı tabela
var. Biri Urla Devlet Hastanesi'ni,
diğeri İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Eğitim Merkezi'ni işaret ediyor.

Sola dönüp tahaffuzhane binasının da
olduğu eğitim merkezine yöneliyoruz.
Çam ağaçları, palmiye ağaçları ve
tertemiz bir deniz. Oksijeni bol, insanın
ömrüne ömür katar denilen bir yer
burası. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Eğitim Merkezi olarak kullanılan
bölümde bugün Türkiye'nin dört bir
yanından gelen Sağlık Bakanlığı
çalışanlarına simülasyonlu ileri sürüş
tekniklerinin yanı sıra ileri yaşam
desteği eğitimleri de veriliyor.

Tahaffuzhane binası, Karantina Adası
Müdürlük binasının az ilerisinde
pembe bir bina. Deniz manzaralı bina
sessizce selamlıyor sizi. Karantina
Adası Müdürü Şaban Koçoğlu ile bir-
likte tarihi Tahaffuzhane binasına
gidiyoruz. Yolda 2008 yılında göreve

geldiği adada yaptıkları çalışmaları an-
latıyor Koçoğlu. 

Dr. Behçet Uz döneminde ağaç-
landırılan adayı, son yıllarda da kur-
dukları seralarda üretilen bitkilerle
yeşillendirdiklerini belirten Koçoğlu,
adada kurum olarak binanın ve içindeki
donanımın ayakta kalması için çalış-
malar yapıldığını, ama buranın bir
Sağlık Müzesi olduğunda gerçek
değerini bulacağına dikkat çekiyor.

323 dönümlük arazi içinde 1000 me-
trekarelik bir alanda kurulu Tahaf-
fuzhane binasının girişinde bir raylı
sistem bulunuyor. Urla Karantina
Adası Müdürü Şaban Koçoğlu, bu-
radaki işleyişi Tahaffuzhane'yi
gezdirirken anlatıyor. 

Koçoğlu'nun verdiği bilgiye göre, yol-
cular adanın bir mil açığında
demirleyen gemilerden filikalarla
adaya getiriliyor, eşyaları da raylı sis-
temle binaya geliyordu. Yolcular



eşyalarının içeri alındığı kapının
haricindeki kapılardan içeri alınarak
kayıt ve ön muayeneden sonra duş yer-
lerine gönderiliyordu. Önce kıyafetleri
çıkartılıp numaralı filelere konuluyor,
bu numaralar kişilerin bileklerine de
yazılıyordu. Filelerdeki eşyalar 360
derece dönebilen dolaplarla soyunma
odalarının arka tarafında olan
görevlilere aktarılıyordu. 

Görevliler kıyafetleri alıp dezenfek-
siyon ve sterilazyon işleminin yapıla-
cağı bölüme gönderiyorlardı.
Kıyafetler, kişisel eşyalar ve gemide
kullanılabilen ve yıkanabilecek eşyalar
da dezenfeksiyon kazanlarında dezen-
feksiyon işlemine tutuluyordu. Yolcu-
larsa kendilerine verilen sabun,
peştamal ve takunyalarla sterilize
edilmiş suyla yıkanıyor, duştan çıkan-
lara steril gisyileri teslim ediliyordu. 

Gelen yolcular banyo işleminden sonra
temizce doktor kontrolünden geçip üç
gün adadaki tesislerde misafir ediliy-
ordu. Üç gün süresince gemide salgına
neden olabilecek fare ve zararlıların
yok edilmesi işlemi de yapılıyordu. Bu
arada hasta olan yolcular için de özel
işlemler uygulanıyordu. Onlar adanın
bir başka bölümüne tecrit bölümüne
gönderiliyor, tedavi edilene kadar
orada kalıyordu. Hastalıktan ölenlerse
adada kendi usullerince yapılan dini

törenin ardından sönmüş kireç
dökülerek adanın doğusundaki
mezarlığa gömülüyordu. Şaban
Koçoğlu, bu şekilde adada yaşamını yi-
tiren 300-350 kadar yolcunun yat-
tığının söylendiğini anlatıyor.

Anlatılanlar sanki bir film senaryosu
gibi canlanıyor gözümüzde. Bugün
sadece rüzgarın sesinin duyulduğu
adada, filikalardan eşyalarıyla birlikte
telaşla inen kadın erkek, genç yaşlı
farklı ülkelerden insanların koşuştur-
duklarını düşlüyoruz. Biliyoruz ki
burası geçici yolcuların yanı sıra, bin-
bir umutla ve acılarla gelen mübadil-
lerin de ülkeye giriş noktası aynı

zamanda. Kimbilir ne düşüncelerle
adaya adımlar atıldı diye düşünmeden
edemiyoruz.

Bina donanımıyla ayakta

Raylı sistemin olduğu ana kapıdan içeri
girdiğimizde etüv kazanlarını görüy-
oruz. Bu araçların küçük onarımlarla
bugün bile işlevsel olabileceğini
öğreniyoruz. Urla Karantina Adası
Müdürü 

Şaban Koçoğlu, "1984-1986 yıllarında
Kemik Hastanesi olarak kullanılan
Urla Devlet Hastanesi'nin sterilizasyon
kazanlarının bozulması nedeniyle
tahaffuzhanedeki otoklavlar iki yıl
boyunca sterilizasyon işlemini yürüt-
müştü" diye anlatıyor.

Etüv kazanlarının olduğu yerdeki
ahşap dolaplar hala çalışır durumda. Bu
bölümün ardından banyoların olduğu
bölüme geçiyoruz. Yerler mermer
kaplı, duş kabinleri, duşluklar, zarif
sabunluklar, askılıklar hala yerli
yerinde. Koruma amacıyla yıllar
boyunca kaba bir boyayla boyanmış
olsa da müze projesi yaşama geçtiğinde
her şey orijinal haline dönebilecek.

Tahaffuzhane binası tahmin edebile-
ceğiniz gibi soğuk bir mekan. "Burası
filmlerde gördüğümüz Nazi kam-
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plarına benziyor biraz" deyince
Koçoğlu, "Bunu ilk söyleyen siz
değilsiniz. Burayı ziyarete gelen ya-
bancılar da önce bir şaşırıp Almanya'-
daki Nazi Kampları'nı anımsattığını
söylüyorlar. O zaman biz de şunu be-
lirtiyoruz. O kamplar insanları
öldürmek için yapılmıştı. Burada ise
insanlar sağlıklarına kavuşuyordu diy-
oruz" karşılığını veriyor. 

Tahaffuzhane binasındaki araçların
küçük onarımlarla işleyebilecek kon-
umda kalmasını sağlayan bir ekip de
var elbette adada. Ekipteki en önemli
insanlardan birisi, yaşamı adada
geçmiş teknisyen Ahmet Özdemir.
"Babam da burada çalışırdı, adanın
bahçevanıydı" diyen Özdemir, iki
yaşında geldiği adada etüv kazanlarını
bugün çalıştırma belgesine ve bilgisine
sahip tek kişi. 

Dünyadaki örnekleri içinde donanımı
korunan en iyi tahaffuzhanenin Kla-
zomen Tahaffuzhanesi olduğuna dikkat
çeken Şaban Koçoğlu'na müze pro-

jesinin ne aşamada olduğunu soruy-
oruz. "Bakanlıktan cevap bekliyoruz"
diyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na
iki yıl önce sunulan Sağlık Açık Alan
Müzesi projesinin yanı sıra adaya gelen
yol için de tarihi misyonla uyumlu bir
Kazıklı Yol Projesi daha olduğunu
öğreniyoruz.

Adanın kurulduğundan bu yana sağlık
alanında hizmet verdiğine dikkat çeken
Şaban Koçoğlu, projenin gerçek-
leşmesi durumunda Türkiye'deki ilk
sağlık açık alan müzesinin İzmir'e
kazandırılacağını belirtiyor. Müzede
suyla tedaviden müzikle tedaviye farklı
tedavi yöntemlerinin interaktif şekilde
sunulması hedefleniyor. Sağlık
alanında kullanılan yöntemleri, araçları
sunmak, balmumu heykellerle, sesli
bilgi sistemiyle, farklı dillerde gelen zi-
yaretçileri bilgilendirmek, adaya ilişkin
arşivlerdeki fotoğrafları belgeleri
sergilemek diğer hedefler. 

Tahaffuzhane'nin bulunduğu adada,
ambulanslara ilişkin de bir açık

sergileme alanı yapılması planlanmış.
Yurt dışındaki benzer müzelere giriş-
lerin 70-80 Euro olduğuna dikkat
çeken Koçoğlu, "Bizim binamız benz-
erlerinin yanında daha iyi donanıma
sahip. Alanımız antik bir kentin or-
tasında, doğal güzelliklerimiz eşsiz.
Niye böyle bir mekanı sağlık turizmine
kazandırmayalım?" diyor. 

Ülkeyi veba, tifüs, kolera gibi hastalık-
lardan korumak amacıyla inşa edilmiş
ve bugün hala ayakta duran yapıları ve
donanımıyla ada, gerçekten de böyle
bir ilgiyi çoktan hak ediyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı
Adana'ya kaptıran (!) İzmir'de, kuru-
mun yaptırdığı proje umarız daha fazla
beklemez ve kısa sürede yaşama geçer.
Bir sonraki ziyaretimizin müze açılışı
için olmasını dileyerek adadan
ayrılırken, sessizliğini bunca yıl ko-
ruyan tahaffuzhanenin kurulma
amacıyla bir daha hiç kullanılmaması
da bir başka dileğimiz oluyor.
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“Ne bitmezmiş bu Tarık Dursun K.’nın İzmir’i. 
Yazmış yazmış bitmemiş. Tarık Dursun K.’nın İzmir’i 
bitmeyecek bir şiir, bir şarkı, bir senfoni. 
İyi ki yazmış Tarık Dursun K. İzmir’i.”

Lütfü Dağtaş 

“Siz de zaman zaman ister misiniz
çocukluğunuza dönmeyi?” diye
sorar Tarık Dursun K. Kendisinin

yanıtı ise, “Ben isterim” şeklindedir.
Karşıyaka Bostanlıköy’de doğan; ço-
cukluğu, Eski İzmir olarak adlandırılan
Alireis Mahallesi, Yangın Yokuşu, İki-

çeşmelik, Eşrefpaşa, Topaltı, Namaz-
gâh, Tilkilik, Agora semtlerinde geçen
ünlü yazarımız, yine Eski İzmir’i
“avucunun içi” gibi bildiğin-
den alır bizleri, buralara
götürür. Ayrıntıları ka-
ğıda geçirme yetene-
ğinin yanı sıra güçlü
gözlem yeteneğine
dayanarak oluştur-
duğu metinleriyle
de ne denli güzel
bir kentte yaşadı-
ğımız gerçeğini
tak, diye önü-
müze kor. Koy-
makla da kalmaz,
biz de kentimiz İz-
mir’i Tarık Dursun
K. gibi pat diye
sevme sarmalının
içinde buluruz kendi-
mizi; işte o saat İzmir’in
meltem saatidir, bizim de
İzmir’de meltemi derinden
duyduğumuz saattir. Ne mutlu! 

Nereleri mi dolaşalım Tarık Dursun K.
ile? Başlayalım: Alireis Mahallesi, Ma-
halledeki çıkmaz sokak. Tarık Dursun

K’ya göre, “İzmir, Alsancak değildir.
Karşıyaka hiç değildir. Alireis Mahal-

lesi gerçek İzmir’dir.” Bos-
tanlıköy’de doğduktan

hemen sonra taşın-
dıkları Alireis

Mahallesi’ndeki
evlerinin tarifi
ise şöyle:
“ T e k k e ’ y i
geçtim mi,
sağdaki ilk
çıkmaz so-
kakta yan
yana dört
ev vardır.
Biri bizimdi
o evlerin, iki

katlı, bahçeli
ve taraçalı.”

Evin konumu
öylesine güzeldir

ki, geceleyin ışıklar
içinde olan İzmir ayakla-

rının altındadır sanki. Manzara-
nın bu doyumsuzluğu başka ne getirir?
Anneciğinin; on yedi lira aylıklı, mali-
yede sıradan memur babacığına akşam-
ları çilingir sofraları kurmasını.

Şükran Yücel, 
Öpüldünüz Çocuklar, Dostlarının Dilinden 

Tarık Dursun K’ya Armağan Kitap.
Derleyen: Hamide Bahriyeli. 

İBB Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi 
yayını, Şubat 2013. 

Yazar Tar›k Dursun K.’n›n 
Sevgili ‹zmir’i…

Çocukluğunun Geçtiği Reis Mahallesi'ndeki
Çıkmaz sokakta.
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Tarık Dursun K. Saat Kulesinin Önünde



Bilmem kaçıncı kadehte kırık bir sesle
o şarkıya başlar: “Yalnız bırakıp gitme
beni bu akşam yine erken.” Nazlı bir
kadın değildir anneciği, babasının iste-
ğini kırmaz, o da söyler: “Öksüz sanı-
rım ben, kendimi yalnız içerken…”
Ve o Alireis Mahallesi ki, bugün de
durmaktadır, “Ne Alsancak gibi, ne
Karşıyaka gibi yıkılıp yeni baştan ya-
pılmamıştır.”

Sarı Kışladan Kıtaya… 
Tarık Dursun K.’nın anılarında, Ko-
nak’ta şimdi olmayan Sarı Kışla’nın ayrı
bir yeri vardır. “Üstünde ondan başka-
sına ait bir asker giysisi, ayağında üç nu-
mara büyük, altı kabaralı postallarıyla”
bu Sarı Kışla’dan askere gitmiştir çünkü:
“Kepim, başıma geçirdiğimde kulakla-
rıma iniyordu. Cengiz Tuncer o kılıktaki
bana baktı, çok güldü.”

Konak, demek; tarihi hayli eskilere uza-
nan Kemeraltı Çarşısı demek. Kemeraltı
Çarşısı demek; Birinci Beyler, İkinci
Beyler, Üçüncü Beyler Sokakları ile Hi-
sarönü, Kestanepazarı demek. Yürüye-
rek ve de zamanı bolca kullanarak aheste
aheste gezmeye değmez mi?...

Kemeraltı, Yasef Usta ve Ünlü
Havra
Havra Sokağı, 1940’ların, 50’lerin
sebze, meyve, balık, peynir, sakatatçı
alışveriş merkezi olduğu kadar Yasef
Ustasıyla da ünlüdür. Kimdir Yasef
Usta? Havra’da dillere destan, “gençlik
yıllarının eşsiz limanı meyhane”nin sa-
hibidir. Müşterisi ile müşteri olduğu
için değil, arkadaş olduğu için kaynaş-
mış, çok sıcakkanlı bir Yahudi’dir.
“Büyük Göç” sırasında gitmemiş olsa
da fazla da kalamamış, sonunda o da
İsrail’in yolunu tutmuştur ama İzmir
özlemiyle kavruk. Dolayısıyla, Değerli
Yazarımızın, “Hayatımızın ilk ve tek
caddesi” biçiminde nitelendirdiği Ke-
meraltı ile Kemeraltı’ndan ya da İki-
çeşmelik’ten ulaşılan Havra’nın
güzelliği dillere destan anlatımla Tarık
Dursun K.’nın yazılarında başköşeyi
alır.
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Tilkilik'teki Emniyet Kıraathanesi'nde.

Lütfü Dağtaş, Tarık Dursun

Tarık Dursun K.'nın cȩktigĭ filmlerin çogŭnda rol alan, arkadası̧ Ahmet Mekin, Modist Esin Yılmaz



Ya sinemaları İzmir’in…
Romanları, öyküleri denli Türk Sine-
ması’nda yönetmenliği ve senaristliği
ile de öne çıkan bir addır Tarık Dursun
K. İşe ilkin sinema filmi eleştirileriyle
başlamıştır. Film eleştirmenliğinin te-
melini ise İkiçeşmelik’te, arkadaşla-
rıyla yüzlerce film izlediği Asri, Tan,
Lale, Yeni adlarını taşıyan sinemalara
müdavimliği oluşturur. Sinema geçmi-
şinde 11 filme yönetmenlik yapan
Tarık Dursun K., 23 filmin de özgün
senaryosunu yazar. (Söyleşilerimizden
birinde dayanamadıydım da sorduy-
dum Tarık Ağabey’e: Ağabey, anıları-
nızda hep İkiçeşmelik sinemalarının
adları geçiyor da Konak’taki ünlü El-
hamra ile Birinci Kordon’daki Tayyare
sinemasından hiç söz etmiyorsunuz.
Niçin? Biletleri daha pahalıydı da
ondan mı gitmiyordunuz? Yok abey,
demişti, para meselesi değil; bu söyle-
diğin sinemalarda bizim deyimimizle
aşkî filmler gösteriliyordu. Oysa biz
vurdulu, kırdılı filmlerin, kovboy film-
lerinin müptelasıydık.)

İzmirli sanatçımız Tarık Dursun
K.’nın, sinema alanındaki bir başka
mutluluğunu ise filmlerden birisini ise
tümüyle Buca’da çekmiş olması oluş-

turur. Tarık Dursun K.’nın, Atlas Film
adına, “Yaralı Kartal” adıyla çektiği
filminde; Yılmaz Güney, Pervin Par,
Muhterem Nur, Hayati Hamzaoğlu
başlıca rolleri üstleneceklerdir.

Rıza Bey Aile Evi
İzmir’de, döneminde iz bırakmış aile
evlerini konu alan “Rıza Bey Aile Evi”
adlı romanın da yazarı olan Tarık Dur-
sun K. ile İzmir’i dolaşmak, anılar var-
sıllığını onun kitaplarından özellikle
okuyarak dolaşmak ayrı bir keyiftir. 
Bugüne değin çocuklara dönük olanlar

da dahil roman ve öykü dalında 60’ın
üzerinde kitabı bulunan, yüzlerce ga-
zete ve dergi yazısıyla da bizlere sesle-
nen Tarık Dursun K.’ya, “İzmir’i
gezelim mi?” diyecek olursanız, size,
“abey, ben zamanında çok gezdim,
şimdi de sen gez”, demez, sizle birlikte
düşer yollara yeniden. Eh, böylesi de
daha bir keyifli, üstelik meltem esintili,
üstüne üstlük yine Kemeraltı’nın ünlü
“Altın Damlası” ya da “Gizli Çiçek”
kolonyası kokulu olur, değil mi değerli
okur?
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Tarık Dursun K. Konak'taki Aysȩ Hatun Camisi'nin on̈un̈de.
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Bir kültür yuvası ve dostluk der-
gahı olan ‘Bab-ı Âli’ye 30 yıldır
gelen basın emekçileri,

sanatçılar, siyasetçilerin başı çektiği in-
sanlar, aslında bir İzmir Tarihi yazdılar.
Bu tarih inatla ve sevgiyle yazılmaya de-
vam ediliyor.

Bab-ı Âli Restaurant-Cafe, bir kültür yu-
vası ve dostluk dergahı. Bu dergahta basın
ve sanat camiası yıllardır buluşuyor. Her
ayın ilk Salı günü yapılan bu buluşmaya,
biz de tanık olduk. O gün basın ve sanat
camiasından Okan Yüksel, Sancar Maru-
flu, Nevit Tokdemir, Zeki Arpaz, Ayhan
Toğuş, Onur Şenli, Aydın Zümreoğlu,
Hasan Dağlar, Hüsnü Tükel, Zafer Yıl-
maz, Ali Gümüşay, Nail Yavuz, Erkin Us-
man, Bülent Tokalıoğlu ve belki de ismini
anmayı unuttuğumuz değerli kişiler de
vardı. Bab-ı Âli’nin sahibi Süleyman Ba-

hadır, Milliyet Gazetesi’nde çalışmış,
basından gelen bir isim. Milliyet
Gazetesi’nin Almanya bürosunda Nurettin
Tekindor ile çalışan Bahadır, 1984’de
yurda döner. Milliyet Gazetesi Ege Tem-
silciliği yapmış Nurettin Tekindor’un isim
babası olduğu Bab-ı Âli’yi, İzmir, Güm-
rük’te açar. 30 yıldır işletmenin hizmet
verdiğini belirten Bahadır, 31. yılına
girdikleri Bab-ı Âli’ye basın ve sanat in-
sanlarından bir soy ağacı oluşturduklarına
değinerek, “Bu soy ağacının içinde Avni
Anıl, Onur Şenli, Fikret Tartan gibi o
kadar çok isim var ki… Ahmed Arif, Can
Yücel, Şener Şen, Erdal İnönü, Ahmed
Piriştina gibi sanat ve siyaset dünyasından
sayamayacağımız kadar çok değerli kişiler
de geldi. Ayrıca buraya gelen müşeriler-
imizin bağışladığı kitaplarla bir kitaplık
oluşturduk“ diyor.

HER GÜN GELDİLER

Kahvehane kültürü olmayan basın ve
sanat insanlarının eskiden her gün Bab-
ı Âli’ye öğlen 14.00 gibi geldiklerini
belirten Süleyman Bahadır, aralarında
sohbet edip şiirler okuduklarını, görüş
alışverişinde bulunduklarına değinerek
sözlerini şöyle sürdürüyor: "Zaman
içerisinde bu kesim yaşlandı ve çoğu
kişi de rahmetli oldu. Geçmişten
bugüne Bab-ı Âli’ye gelen
arkadaşlarımızı iki yıldır her ayın ilk
Salı günü burada buluşturarak bir kişiye
plaket veriyoruz. Çünkü 30 yıllık müş-
terimizler. En son olarak rahmetli,
oyuncu, yazar, yönetmen Fikret Tar-
tan’ı andık." Her şeyde olan değişimden
Bab-ı Âli de pay alsa da, 30 yıldır gelen
o seviyeli basın ve sanat insanlarında
olumsuz anlamda bir değişim olmaz.

Neslihan Perşembe

Bir kültür yuvas› 

‘Bab-› Âli’

Orhan Ozan, Onur Şenli, Okan Yuk̈sel Fikret Alan



K N K  Y A Z  2 0 1 4
34

Hus̈eyin Yurttaş Sul̈eyman Bahadır, don̈emin Anayasa Mahkemesi Basķanı
Yekta Güngor̈ Oz̈den.

Nevit Tokdemi, İhsan Yakut, Refik Durbas,̧ Hus̈eyin Yurttaş, Nursȩn Yurttaş

Cı̧nar Cı̧g,̆ İhsan Yakut, Orhan Ozan

Besim Akımsar, Sul̈eyman Bahadır Sancar Maruflu, Sul̈eyman Bahadır



Genç nesilden de Bab-ı Âli’yi duyup
bu güzel insanların arasında katılmak
isteyenler olduğuna değinen Süleyman
Bahadır, “İnsanların alım gücü azaldı.
Böylesi mekanlara gelmekte zorlanıy-
orlar. Ancak biz dostlar ve dostluğa ve
sevgiye inananlar için Bab-ı Âli’yi hep
açık tutacağız“ diyor.

SON KALE

Şair Okan Yüksel ve İzmir’i Sevenler
Platformu Başkanı Sancar Maruflu,
geçmişten bugüne gelen Bab-ı Âli mü-
davimleri adına konuştular. Okan Yük-
sel, Bab-ı Âli'nin başlangıcından bu
yana 'şiiristan ülkesi' gibi bir yer
olduğunu belirtiyor. Şair, yazar; ede-
biyatçı ve gazetecilerin yanı sıra res-
imden tiyatroya sanatın birçok dalında
kişinin buluştuğu böylesi yerlerin
İzmir'de eskiden daha fazla olduğunu,
ancak Bab-ı Âli'nin artık bir 'son kale'ye
dönüştüğüne dikkat çekerek şöyle
diyor: “Bab-ı Âli, bu kişilerin işlerinden
çıktıklarında evlerine gitmeden
uğradıkları 'ikinci bir adres'ti. Şiirler
okunur, türküler, şarkılar söylenir,
kültür-sanat ve kenti ilgilendiren soh-
betler yapılırdı. Alım gücünün düşmesi
ile artık bu kişilerin her gün uğradığı
bir yer olmaktan çıktı. Biz de her ayın
ilk salı günü buluşuyoruz. Kültüre-
sanata-basına ve İzmir'e gönül ve emek
vermiş yaşayan ve hayatta olmayan in-
sanlarımıza da bir vefa borcunu ödüy-
oruz.”

KİMLER GELDİ, GEÇTİ...

Sancar Maruflu "30 yılı aşkın süredir
açık olan bu mekanda bizler neler neler
yaşadık…" diyerek şöyle diyor: “Kim-
ler buradan geçmedi ki… Tanju Okan,
Ertan Anapa, Ayla Dikmen, Enis Berki
gibi İzmir’in hep belli başlı adını bu-
rada anamayacağım kadar çok insanı..
Bir gazeteciler grubu var ki, içinde
Özdemir Hazar, Nurettin Tekindor,
Erkin Usman, İlhan Selçuk, Hikmet
Çetinkaya, Atilla Sertel, Serdar Kızık,
Mustafa Balbay... Yazar ve şairlerimiz
Salah Birsel, Selim İleri, Samim
Kocagöz, Turgay Gönenç, Refik Dur-
baş, Ataol Behramoğlu… Her ayın ilk
Salı günü yapılan bu toplantıların bir
önemi var ki; şairler, yazarlar, basın
emekçileri buluşuyor. Yeni yi-
tirdiğimiz Fikret Tartan’ı andık.
Anılarını anlattık, bir arkadaşımız onun
bir mesajını iletti. Şerefine kadeh
kaldırdık. Böylesi güzel bir ortam…
Burası aynı zamanda bir lezzet
kültürünün de olduğu bir yer.”

SOY AĞACI

Bab-ı Âli’nin en eski müdavimlerinden
emekli bankacı Zeki Arpas, "Bab-ı Âli de-
mek önce bizim için kültür, eğitim ve bir
lokalin haricinde Bab-ı Âlilerin geldiği bir
yer" diyor. Arpas, Fikret Tartan’ı anarak
gelen diğer tiyatrocular Mustafa Yalçın,
Salih Yakın, Köroğlu’na değinerek söz-
lerini şöyle sürdürüyor: “Tiyatrocudan tu-
tun, bestekarlarımıza, çok büyük şairler-
imizden, sanat, siyaset dünyasına
insanlarımızın buluştuğu Bab-ı Âli, bizim
için bir kültür yuvası oldu. Yukarı katta
Süleyman Bahadır bize bir oval masa oluş-
turdu. Biz o masada 60 kişiye vardık. Kay-
bettiğimiz arkadaşlarımızın ruhları şad ol-
sun. Yeni Asır Gazetesi’den Bahattin
Ertürk arkadaşımızın yaptığı soy ağacımız
yine yukarıda yer alır. Bab-ı Âli ve İzmir’i
genç nesil o soy ağacına da bakarak
tanısın. Bakın, İzmir daha yazılmadı.
İzmir’i yazmak için önce ‘Bodrum Mey-
hanesi’ni, 'Veysel Çıkmazı’nı ve 'Bab-ı
Âli’yi mutlaka yazmak lazım. Bab-ı Âli
üzerine bir beste de yapmak lazım. Bizi
burada buluşturmak için toplayan başta
Nevit Tokdemir’e ve tüm arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum. Ne güzel ki, bunca
yıldır aramızda hiçbir menfaat olmadı.“
Basından yine bir isim Nevit Tokdemir
de Bab-ı Âli’de ‘Öğle Rakıları‘ adı altında
toplanan gruba değinerek, “Ankara’da
edebiyatçı, sanatçı, basın dünyasından in-
sanlar böyle bir buluşma yapıyordu.
İzmir’de bunu başarabilir miyiz diye
düşündüğümüzde kendiliğinden oluştu.
Bu oluşumda iyi niyet, dostluk, üretim,
vefa vardı. Öğle Rakı’ları geleneğini 30
yıldır yaşattık. Arkadaşlarımızın dediği
gibi buradan kimler geldi, kimler geçti...”
diye söz ediyor.
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Sȩner Sȩn, Erdal Iṅon̈u,̈ Yuk̈sel Çakmur, Süleyman Bahadır
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“Dârülmuallimât, 1870 yılında,
İstanbul Sultanahmet  semtinde,
kız ilkokul ve ortaokul öğretmeni

yetiştirmek üzere açılmıştır. 1913
tarihinde,bu okulların eğitim süresi 5
yıla çıkarılmış ve bazı büyük il
merkezlerinde, yeni kız okulları
açılmıştır. 1914 yılında, 253 olan kız
öğrenci sayısı, 1919 yılında İzmir,
Ankara, Konya, Adana, Edirne,
Eskişehir, Beyrut, Halep ve Bursa’da
bulunan okullarla birlikte öğrenci sayısı
6000’e yaklaşmıştır.1922’de Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlanan
Dârülmuallimât, 1924’te “Kız Muallim
Mektebi” adını almıştır.

İzmir’deki “Kız Muallim Mektebi” ise
günümüzün Karşıyaka Lisesi’nin
bulunduğu binada yıllarca eğitim
vermiştir. Atatürk’ün üç kez ziyaret
ettiği “İzmir Kız Muallim Mektebi”,
1940’lı yıllara kadar eğitim verdikten
sonra öğrencileri, Balıkesir ve Edirne
Muallim mekteplerine taşınmışlardır.
İzmir’de öğretmen yetiştirilme
görevini, 1940 yılında açılan,
Kızılçullu Köy Enstitüsü’ne
(günümüzün Şirinyer semtinde)
verilmiştir. Bu okullarda sadece
köylerden gelen kız ve erkek öğrenciler
eğitilerek, köylere öğretmen
yetiştirilmiştir.

İzmir Kız Muallim Mektebi’nin
taşınmasından sonra, 1946 yılından
itibaren, bu binalarda Karşıyaka Lisesi
eğitime başlamıştır. “Atatürk’ü Gören
Son Nesil” adıyla yapılan, İzmir Kız
Muallim Mektebi’nin 1930 ve 1940’lı
yıllarındaki mezunlarından, bugün
hayatta olan 41 kişin katıldığı
söyleşinin moderatörlüğünü eğitimci-
yazar Yücel İzmirli yapmıştır. 

Kız Muallim Mektebi’nin mezunları o
günleri anarak, Atatürk’le ilgili
anılarını paylaşmışlardır, mezunların
yaptığı tüm konuşmaları ilerde
kitaplaştırmak üzere kaydettim. 13
Ekim 1925, 02 Şubat 1931 ve 22

Haziran 1934 tarihlerinde, Atatürk’ün,
Kız Muallim Mektebi’ne yaptığı
ziyaretlerini, İzmir Büyük Şehir
Belediyesi (APİKAM) tarafından
basılan “Gazi’nin İzmir Anıları”
kitabımdan sizlere aktarıyorum:

‹ZM‹R KIZ MUALL‹M 
MEKTEB‹’NDEN KIZILÇULLU 

KÖY ENST‹TÜSÜ’NE...
Ahmet Gürel: İTK Uşakizade Köşkü Md.
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Cumhurbaşkanı, İzmir Kız
Muallim Mektebi’ne 1. Gelişi

13 Ekim 1925 günü, Cumhurbaşkanı
Gazi Mustafa Kemal, Naim Palas’taki
onuruna verilen ziyafetten sonra,
tekneye binerek Karşıyaka’ya gitmiştir.
Halk tarafından tezahüratlarla
karşılanan Cumhurbaşkanı, ‘Kız
Öğretmen Okulu’nu ziyaret etmiştir. O
gece yaşananları Cumhuriyet gazetesi
şöyle yazmıştır:

“Önceki gün, hükümet konağında
yapılan törende Cumhurbaşkanı
Hazretleri, Beden Terbiyesi Genel
Müfettişi Selim Sırrı Bey’e çok övgüde
bulunmuş ve yeniden düzenlediği
zeybek dansının kadınla beraber
oynanan şeklini görmek istediğini
söylemiştir.

Dün akşam, Gazi Hazretleri Kız
Öğretmen Okulu’nun konferans
salonunda Selim Sırrı Bey’in
öğrencilerinden Mualla Hanım ile
beraber oynadıkları bu güzel dansı
seyretmiş ve çok övgüde
bulunmuşlardır. Selim Sırrı Bey, oyuna
başlamadan önce sahneye çıkarak Gazi

Paşa’ya hitaben

‘Büyük kalpli, yüksek düşünceli
Gazi’miz! Siz yalnız kurtarıcı
değilsiniz. Aynı zaman da bir yol
göstericisi ve eğiticisin. Koca
memleketi yok olmaktan kurtardınız;
millete hayat hakkı verdiniz, hayatın
yollarını gösterdiniz. Siz Türk
milletinden bir medeniyet abidesi
ortaya çıkarmak istediniz. Biz
öğretmenler abidenin sıradan birer

işçisi olmaktan
gurur duyuyoruz’

dedikten sonra
Mualla

Hanım’la

birlikte dans etmiş ve pek çok
alkışlanmıştır. Gazi Paşa, ikinci kez
oynamasını istemiş, Selim Sırrı Bey
tekrar oynamıştır. Gazi Paşa
devamında üstadı yanına çağırıp elini
sıkmışlar ve bazı bilgiler aldıktan
sonra demişler ki:  

‘Hanımefendiler, Beyler! Selim Sırrı
Bey, zeybek oyununu canlandırırken
ona medeni şekil vermiştir. Bu sanatkâr
üstadın eseri hepimiz tarafından kabul
edilerek, milli ve toplumsal
hayatımızda yer tutacak kadar gelişmiş
güzel bir şekli almıştır. Artık
Avrupalılara ‘Bizim de bir kusursuz ve
güzel dansımız var! Diyebiliriz. Ve bu
oyunu salonlarımızda,



müsamerelerimizde oynayabiliriz.
Zeybek dansı, her toplantı salonunda
kadınla beraber oynanabilir ve
oynanmalıdır.’

Ve tekrar Selim Sırrı Bey’e dönerek
‘Yorulmadınızsa Mualla Hanım ile bir
defa daha şehir elbisesiyle oynadığınızı
görmek isterim’ buyurmuşlardır.

Selim Sırrı Bey üçüncü defa olarak
oynamış ve sürekli alkışlarla sahneden
ayrılmıştır. Gazi paşa üstadın elini
tekrar sıkmış, kendisini tebrik etmiş
‘Pek kıymetli bir eser sahnelediniz’
demiştir.”

O gecenin devamını ‘Anadolu
Ajansı’nın 14 Ekim 1925 tarihli
haberinde şöyle yazmıştır: 

“Dün gece, İzmir Kız Öğretmen
Okulu’nda verilen gösteride zeybek
dansının bitiminden sonra,
Cumhurbaşkanı geleceğin
öğretmenlerini imtihan edeceğini
bildirmiştir. Sorulacak sorular
Belediye Başkanı Aziz Bey tarafından
hazırlanmıştır. Soruların birincisini
Meclis Başkanı Kazım Paşa ve
ikincisini Ordu müfettişi Fahrettin
Paşa, üçüncüsünü de Vali sormuştur.
Sorulara öğrenciler  tarafından uygun
cevaplar verilmiş ve devamında Gazi
Paşa verilen cevaplardan etkilendiğini
belirtmiş ve soruları şu şekilde tekrar
etmiş açıklamıştır:

‘Cumhuriyet nedir, sultanlıktan farkı
nedir?’

‘Cumhuriyet, ahlak ve erdeme dayanan
bir idaredir. Cumhuriyet erdemdir.
Sultanlık korku ve tehdide dayanan bir
idaredir. Cumhuriyet idaresi erdemli
namuslu insanlar yetiştirir. Sultanlık
korkuya, tehdide dayalı olduğu için,
korkak, alçak, sefil, rezil insanlar
yetiştirir. Aradaki fark bundan
ibarettir.’

‘Milli mücadelede başarılı olduk mu,
niçin başarılı olduk?’

‘Milli mücadeleyi yapan doğrudan
doğruya milletin kendisidir. Millet
analarıyla babalarıyla, hemşerileriyle
mücadeleyi kendisine ülkü seçti.

Biliyorsunuz ki, yüzyıllardır yapıla
gelen mücadeleler ve bunların
sonuçları olarak da kendi ülküleri
olarak değil, şunun bunun hırsı peşinde
kul, köle olarak bulunmuşlardır. Oysa
milli mücadelede şahsi hırslar değil,
milli ülkü, milli onur gerçek sebep
olmuştur.’

‘Türk kadını nasıl olmalıdır?’

‘Türk kadını dünyanın en aydın, en
faziletli ve en ağır kadını olmalıdır.
Ağır sıklette değil: ahlakta, fazilette
ağır, vakur bir kadın olmalıdır. Türk
kadınını görevi, Türk zihniyetiyle,
pazusuyla, azmiyle muhafaza ve
korumaya yetenekli nesiller
yetiştirmektir. Milletin kaynağı, toplum
hayatının esası olan kadın, ancak
faziletli olursa, görevini yerine
getirebilir. Herhalde kadın, çok yüksek
olmalıdır. Burada rahmetli Fikret’in
herkesçe bilinen bir sözünü
hatırlatırım: ‘Elbet sefil olursa kadın
alçalır toplum.’

‘Hayatta müzik gerekli midir?’

‘Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü
hayat müziktir. Müzikle ilgisi olmayan
kişi insan değildir. Eğer söz konusu
olan hayat insan hayatı ise, müzik her
şekilde vardır. Müziksiz hayat, zaten
mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi,
ruhu, sevinci ve her şeyidir. Yalnız,
müziğin çeşitleri tartışmaya
değerdir.’”

13/14 Ekim gecesi geç vakitlere kadar
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‘İzmir Kız Öğretmen Okulu’nda kalan
Cumhurbaşkanı, okulun hatıra
defterine şunları yazmıştır:

“İzmir Kız Öğretmen Okulu’nda
geçirdiğim bu gecenin saatleri, bugün
değil, gelecekte bütün milletin
yaşayacağı hayata örnek oldu.”

Cumhurbaşkanı’nın ‘İzmir Kız
Öğretmen Okulu’nu 2. Kez
Ziyareti

02 Şubat 1931 günü öğleden sonra,
Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler ve
diğer görevlilerle birlikte Karşıyaka’ya
gelmişlerdir. Halkın sıcak ve sevgi
dolu gösteriler arasında İzmir Kız
Öğretmen Okulu’nu ziyaret eden
Cumhurbaşkanı, okul müdürü
ve öğretmenler tarafından
karşılanmıştır. Okulun
yatakhanesini, kütüphanesini
ve bazı sınıfları gezmiştir.
Dördüncü sınıfın öğretmeni
Nezahat Hanım’ın yurttaşlık
dersine girerek, öğretmenin
anlattığı dersi dinlemiş ve sınıftan
memnun bir biçimde ayrılmıştır.

Cumhurbaşkanı’nın yaptığı ziyaret,
‘Anadolu Ajansı’ haberlerine şöyle
yansımıştır: 

“Cumhurbaşkanı Hazretleri dün İzmir
Kız Öğretmen Okulu’nu gezmiş ve bazı
derslere girmiştir. Bundan sonra
okulun müdür odasında dinlenerek
öğretmenlerle sohbette bulunmuştur.
Sohbet konularından biri, Türk
kadınına tam anlamıyla tüm siyasi
hakların verilmesiydi. Vatandaşın oy
vermesinin bir hak olduğu tekrar
edildikten sonra erkek ve kadın için
bireysel ve siyasi haklara sahip olması
için her vatandaş gözünde şeref ve
haysiyet hakkı ve bir vatan borcu olan

askerlik görevini resmen yapabilmesi
olağan görüldü. Demokrasinin asıl
noktalarından biri olan eşitlikçiliğin de
ancak bu şekilde gerçekleşebileceği
vurgulandı. Kadının vücut yapısı,
tabiatı, ruh hali askerlik gibi görevleri
yapmaya alışkın almaması tartışıldı.
Türk köylü kadınının en ağır işleri
yapmakta erkeklerle olan işbirliği ve
dayanıklılığı değerlendirildi. Türk
tarihinde ve yakın devrim tarihinde
Türk kadının yaptığı fedakârlık,
doğrudan doğruya savaş

meydanlarında

yapabileceği hizmetlerin kanıtları
ortaya konuldu. Sonuç olarak, Gazi
Hazretleri görüşmeyi özetleyerek,
bugün için kadının askerlik yapması
söz konusu olmasa bile, bütün kızların
vatanın ve milletin yüksek
menfaatlerini her şekilde ve her araçla
müdafaa ve muhafaza edebilecek
yetenekte yetiştirilebilmesinin milli
terbiyeye mazhar edilmesi gerektiğini
açıklayarak şu cümleleri ettiler:    

‘Türk kadınının aslında ne kıymette
olduğuna şüphe yoktur. Onun içindir
ki, Türk kadınları, memleketin kaderini

millet adına idare eden siyasi zümreye
katılma arzusunu göstermekle
memleketin, milletin, vatandaşlara
yüklediği görevlerin hiçbirinden
kendilerinin uzak tutulamayacağını
düşünemezler. Çünkü görev karşılığı
olmayan hak mevcut değildir!’”

O gün, Cumhurbaşkanı, İzmir Kız
Öğretmen okulunun hatıra defterine
şunları yazmıştır:

“Karşıyaka Kız Öğretmen Okulunu
ikinci kez geliyorum. Çok memnun
oldum. Bundan sonraki ziyaretlerimde,
daha çok memnun olacağıma kanaat
ettiğim ilerlemeler gördüm.”

Cumhurbaşkanı’nın ‘İzmir
Kız Öğretmen Okulu’nu 3.
Kez Ziyareti

22 Haziran 1934 günü İzmir’e
gelen İran Şahı Rıza Pehlevi,
Atatürk tarafından Naim

Palas’a götürülmüştür. Orada,
konuk Şah, saat: 15.00’e kadar

dinlenmiş ve Atatürk’le birlikte
Karşıyaka’daki Kız Öğretmen
Okulu’nu ziyaret etmişlerdir. Okulda
geçen bir anıyı, Murteza
Murtezaoğlu’ndan dinleyelim:

“İran Şehinşahı Rıza Pehlevi
Atatürk’ün misafiriydi. Ilık bir bahar
günü okul koridorlarında şimşek gibi
bir haber yayıldı. Şimşek gibi diyorum,
gerçekten hepimiz bir anda
elektriklenmiştik.

‘Atatürk geliyor.’ 

İzmir Öğretmen Okulu, kendi tarihi için
önemli bir ziyarete kendini,
hazırlarken, biz bir alay çocuk onu
yakından görebilmek imkânının verdiği
sevinçle sarhoşuz. İzciler, siviller pırıl
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pırıl… Öğle vakti… Yemek zili boşuna
çalıyor. Caddeden, kırk basamağın
ucundaki giriş kapısına kadar bütün
merdiveni dolduruyoruz. Ben tam kapı
ağzında nöbetteyim.

Ta uzaklardan kopup gelen ‘yaşalarla
alkışlar, yüreğimizi ağzımıza getiriyor. 

İşte karşıdalar… Hazır ol vaziyette
heyecandan donmuş birer heykeliz
sanki… Yalnız, yaşadığımızı hissettiren
kalbimiz ve onun onunla birlikte
yürüyen bakışlarımızda hareket var. 

Tam yanı başımda, kapıdan bir adım
gerileyerek o dünyaya bedel
nezaketiyle misafirine yol gösteriyor:

‘Buyurun’

Merdivenden gülümseyerek çıkan İran

Şehinşahı Rıza Pehlevi birden
ciddileşerek sağ elini yukarıya kaldırdı ve:

‘Yok’ dedi, ‘Men leşkerem, 
sen Serdarsen.’

Atatürk, çaresiz  önden yürüdü.”  

Bir yıl süren bu yazı dizimde,
Atatürk’ün İzmir’de ziyaret ettiği
okullardaki anılarını yazdım. Bu
okulları bir daha anımsayalım; “Sanayi
Mektebi” (Mithatpaşa Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi), İzmir Kız
Lisesi, İzmir Erkek Lisesi (İzmir
Atatürk Lisesi), İzmir Kız Muallim
Mektebi. Bu anılar, Atatürk’ün bir
başöğretmen olarak gittiği İzmir’deki
okullarda verilen eğitimi
sorgulamasıyla, eğitime ne kadar önem
verdiğini ortaya çıkarmaktadır. 

25 Ağustos 1924 günü Ankara’da
Öğretmenler Birliği toplantısında, Gazi
Mustafa Kemal Paşa’nın “Öğretmenlik
Andı” olabilecek sözlerini okuyarak
makaleme son veriyorum:

“…Öğretmenler! Erkek ve kız
çocuklarımızın eşit olarak, bütün
öğrenim basamaklarındaki eğitim ve
öğrenimlerinin iş ilkesine dayanması
önemlidir. Yurt çocukları, her öğrenim
basamağında, tutumsal alanda yapıcı,
etkili ve başarılı olacak biçimde
donatılmalıdır. Ulusal törelerimiz,
uygarlık ilkeleriyle ve özgür
düşüncelerle geliştirilmeli,
güçlendirilmelidir. Bu, çok önemlidir;
özellikle dikkatinizi çekerim. Korkuya
dayanan ahlak, bir erdem olmadıktan
başka, güvenilir de değildir.

Hiçbir zaman unutmayın ki,
Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı
hür, irfanı hür nesiller ister.”

Atatürk’ün, Cumhuriyet’in emanetçisi
olarak görev verdiği Türk gencine,
Cumhuriyet dönemi öğretmenleri ile
Köy Enstitülü öğretmenler görevlerini
yaparak, sorumluluklarını yerini
getirmişlerdir. Bu yadsınamaz bir
gerçektir. Günümüzün öğretmenleri
olarak, Atatürk’ün vasiyetini ne kadar
yerine getirdiğimizi sorgulama zamanı
gelmedi mi? 
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HEDEFE YENİLGİSİZ ULAŞTI

Konak’ın şampiyon kızları
hem galibiyeti, hem de
namağlup kazanılan
kupanın sevincini
doyasıya yaşadı. Mavi-
beyazlılar, geçen
sezonun ardından bu
sezonda Avrupa
Kadınlar Şampiyonlar
Ligi'nde ülkemizi temsil
etme gururunu yaşayacak.
Konak Belediyespor, bu sezon
oynadığı 20 maçtan 18 galibiyet
2 beraberlik alarak 52 puanla yenilgisiz
şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşarken
rakip filelere 73 gol atıp, kalesinde ise 15
gol gördü. Ligde en son 11 Kasım 2012'de
deplasmanda Ataşehir Belediyespor'a 4-2
mağlup olan mavi-beyazlı kızlar  36
karşılaşmadır yenilgi yüzü görmeyerek
rekor kırdı.

KUPA BAŞKAN PEKDAŞ’A

Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı,
şampiyonluğu doyasıya kutladı. Yeşil
sahalarda fırtına gibi eserek şampiyonluk
kupasını ikinci kez İzmir’e getiren Konak’ın
kızları kupayı Anneler Günü hediyesi olarak

Belediye Başkanı Sema
Pekdaş’a hediye etti.  Konak

Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kadınlar

Futbol 1.Ligi’nde şampiyonluk koltuğunu
kimselere bırakmayan Konakbelediyespor
Kadın Futbol Takımı’nın onuruna
şampiyonluk yemeği verdi. 

HEDEF AVRUPA

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise,
İzmir' e yaşattıkları gurur için futbolculara ve
teknik heyete teşekkür etti. Konak
Belediyespor Kadın Futbol Takımı' nın
bundan sonraki hedefinin İzmir' i ve Türkiye'
yi Avrupa' da en iyi şekilde temsil etmek
olacağını dile getiren Pekdaş, Avrupa' dan da
kupayla dönmek istediklerini söyledi.

BİR GURUR DAHA

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi' nin
(TMOK) düzenlediği 2013 Türkiye Fair Play
ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Ataköy'
deki Olimpiyatevi' nde gerçekleştirilen
törende namağlup şampiyon olan Konak
Belediyesi Kadın Futbol Takımı, Sportif
Kariyer Dalı' nda büyük ödülü kazandı.
Birçok dalda Türkiye' nin farklı illerinden
gelen sporcu ve takımların ödüllendirildiği
gecede Kadınlar Futbol 1.Ligini namağlup
tamamlayarak kupayı kazanan Konak
Belediyesi Kadın Futbol Takımı' na Sportif
Kariyer dalında büyük ödül verildi. Şampiyon
kızların ödülünü duayen spiker Halit Kıvanç,
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Teknik Direktör Hüseyin Tavur ve kaleci
Fatma Şahin' e birlikte verdi.

Konak 
Belediyespor 

Kadın Futbol Takımı,
Kadınlar Futbol 1.Ligi 
Play-Off son maçında

deplasmanda Derincespor'u
3-2 yenerek namağlup

şampiyon oldu. 

Türkiye’nin aydınlık yüzü genç kızları herkesin gururu olacak.

fiampiyonluk kupas› ‹zmirli
k›zlar›n 
fiampiyonluk kupas› ‹zmirli
k›zlar›n 
fiampiyonluk kupas› ‹zmirli
k›zlar›n 
fiampiyonluk kupas› ‹zmirli
k›zlar›n 
fiampiyonluk kupas› ‹zmirli
k›zlar›n 



K N K  Y A Z  2 0 1 4
42

Avrupa Kad›nlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi 
temsil etme gururunu yaşayacak.                    

2013-2014
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Osmanlı döneminde Fransa ile an-
laşmaya bağlanan kapütilasyon-
ların; İzmir'de önemli yatırımlara

fırsat yarattığı gibi garip bir tablo vardır.

Kapitülasyonların tetiklediği levanten
akımı, bir dönem bu kenti, Avrupa'nın ve
Orta Doğu'nun en önemli yatırım merke-
zlerinden biri haline getirmiştir. Bu garip
ama gerçek olguya imza atanların başında
da Fransız Guiffray ailesi gelir.

Birinci kuşak Guiffray'ların en büyüğü
Elie Guiffray, 1849 yılında Marsilya'da
doğmuştu. 1871'de Reine Budouin ile
evlendi ve genç çift, bir yıl sonra İzmir'e
yerleşti. Sermaye getirmişlerdi. Öncelikle
Göztepe Tramvay Kumpanyası'nı kur-
dular ve Konak ile Reşadiye arasında ve
Karşıyaka'da atlı tramvay çalıştırdılar.

O yıl Claire, bir yıl sonra Magda, 1878'de
de Elzear dünyaya geldi. Küçük çocukları
Fernand da 1882 doğumlu idi.

Guiffray'lar, kısa süre içinde İzmir'in
ticaretinde ve sanayisinde söz sahibi ol-
muşlardı. Elie Guiffray, 1893'de Belçikalı
bir ortağı ile Şark Sanayi Kumpanyası'nı
kurdu. Amacı İngiliz ve Hind mamullerine
karşı ciddi bir rekabet oluşturmaktı.

Çok özel bir levanten aile:

Guiffray'lar
Tayfur GÖÇMENOĞLU

Şark Sanayi'den Tramvay Kumpanyası'na, Fransız Hastane-
si'nden İzmir Elektrik Şirketi'ne; pek çok önemli yatırımı bu
aile gerçekleştirdi. Guiffray'ların 1872'de başlayan İzmir hi-
kayesi, 1990'da Çeşme'de son buldu.

Guiffray Ailesi, 1872 yılında aldığı teklif üzerine; şimdiki Güm-
rük ile Pasaport  arasındaki kıyıya, 1960’lı yılların ortasına
kadar denizcilik sektörüne büyük ölçüde  hizmet veren İzmir
Rıhtımı’nın yapımına başladı. 1875 yılında tamamlanan rıh-
tım, uzun süre aynı aile tarafından imtiyazlı olarak işletildi.

2
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Yasalar, hiç sorunsuz faaliyet gösterme-
sine büyük olanak sağlıyordu. Elie
Guiffray, Aydın sınırları içindeki Tatar
Çiftliği'ni de satın alarak zirai alana da
yöneldi. Bu çiftlikte büyük bir ma-
likaneleri vardı. Kordon'da şimdiki Alman
Konsolosluğu'nun bulunduğu bina da
onların kışlık malikaneleriydi.

Elie Guiffray, İzmir Elektrik Şirketi'ni
de kurarak enerji alanında önemli bir
atılım yaptı. Önce şimdiki Karataş ve
çevresini, sonra da Alsancak yöresini
elektriğe kavuşturdu. Elektrik, belli
saatlerde veriliyor ve şimdiye kıyasla
büyük ilkellik taşıyordu ama geleceğe
yönelik umut da sunuyordu. Aydın-Kasa-
ba(Turgutlu) tren yolu işletmeciliği de
onların kontrolündeydi.

1900'lü yılların başlarında Elie Guiffray,
Vali Rahmi Bey'le tanıştı. O yıllarda
İzmir, Aydın Valiliğine bağlıydı ve Rahmi
Bey de Aydın Valisi idi. İttihat ve Ter-
akki'nin ileri gelen isimlerinden biri
olması nedeniyle levantenlere sıcak bakan
bir aydın adamdı Rahmi Bey. Özel
dostlukları, İzmir'e yatırım yapılması
konusunda önemli rol oynadı.

Bu arada Elie Guiffray'ın üçüncü çocuğu
Elzear da büyümüş, kocaman bir delikanlı
olmuştu. Babasına yardım konusunda
hem yetenekli, hem de heyecanlıydı.
Elzear Guiffray, İzmir'de yaşayan lev-
antenlerle Osmanlı ahalisini aynı çatı al-
tında bütünleştirmeyi amaçlayan bir pro-
jeye imza attı ve Sporting Club'ı kurdu.
Sporting Club, şimdi Birinci Kordon'da
yer alan ve İzmir Ticaret Odası'na ait
Tüccar Kulübü'nün kapladığı alanda
muhteşem bir binada faaliyet gösteriyordu.
Tenisten biniciliğe, yüzmeden futbola,

pek çok sportif alanda faaliyet gösteren
bir kulüptü ve özellikle Türk ve ecnebi
gençlerin bütünleşmesinde önemli rol
oynamıştı. Elie'den sonra Elzear Guiffray
da bu kulübün başkanlığını yaptılar. Vali
Rahmi Bey, kulübün onur üyesiydi.

Elzear Guiffray, yaz aylarını geçirmek
üzere Buca'da da bir ev satın aldı. Bu
ev, Katolik Kilisesi'nin hemen arka
sokağında yer alır. Elzear Guiffray'ın
1930 yılında, henüz 42 yaşında Cannes'da
kalp krizi sonucu ölmesinden sonra bir
süre boş kalan bu evi; İzmir Büyükşehir

4
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Belediye eski başkanlarından
Ahmet Piriştina'nın babası
Derviş Piriştina satın aldı. Ah-
met Piriştina da bu evde
dünyaya geldi. Tarihi ev, şimdi
Ukrayna'nın İzmir Fahri Kon-
solosu Çetin Güvercin'in konutu
olarak kullanılıyor.

Vali Rahmi Bey'in, 1918 yılında
görevden alınıp sürgüne gön-
derilmesinden sonra Aydın Valil-
iği makamına oturan Kambur
İzzite Paşa döneminde ve İzmir'in
işgal yıllarında Guiffray Ailesi,
sıkıntılı bir döneme girdi. Ailenin
ikinci kuşağı Marsilya ve Cannes'a
taşınarak oralarda iş kurdu. Aile,
buradaki şirketlerini yavaş yavaş
küçültmeye başladı. Şark Sanayi
Kumpanyası'na Türk ortaklar
alındı.

Kambur İzzet Paşa, hem Rahmi
Bey'in, hem de onların dostlarının
düşmanı kesilince keyifler iyice
kaçtı. İzmir'in kurtuluşundan ve
Cumhuriyet'in ilanından sonra
oluşan yeni ekonomik ve sosyal
statüler, Guiffray'ları, bu kentten
koparttı.

Üçüncü kuşak Guiffray'ların
en büyüğü 1905 doğumlu Yves
Guiffray, 1927'de Cannes'a
taşındı ve orada evlendi. Çocuk-
ları Suzanne, Michel, Magali
ve Patrice, bir süre yarım kalan
işleri takip için İzmir'e gelip
gittiler. Atlı Tramvay Şirketi'nin
1926 yılında kapatılıp elektrikli
tramvay sistemine geçilmesiyle
ve Cumhuriyet'i takip eden yıl-
larda kapitülasyonların kaldırıl-
masıyla aile, kendine yeni bir

yön çizdi. İzmir'de en uzun
süre yaşamayı başaran 1929
Cannes doğumlu Michel
Guiffray, 1990 yılında
Çeşme'de öldü.

Guiffray'ların 1872 yılında
başlayan İzmir macerası da
böylece son buldu.

1-Birinci kuşak Guiffray'ların
en büyüğü Elie Guiffray

2-Bayan Reine Guiffray

3-Elie,kardeşi Eliane ve Tonton
Jo

4-Yıl 1902 Aile Tatar
Çiftliği'nde

5-Ailenin Birinci Kordon'daki
evleri, şimdi Alman Kon-
solosloğu olarak hizmet veriy-
or.

6-Ferdinand Guiffray, atlı
arabasıyla evlerinin önünde.

7-Yıl 1912 Aile birarada.

8-Vali Rahmi Bey'Ayakta sol-
dan üçüncü),Guiffray ailesinin
yakın dostuydu.

9-Sporting Club, şimdiki Tüccar
Kulübü'nün yerinde yer alıy-
ordu.

10-Elzear Guiffra, misafirlerini
Tatar Çiftlik'te ağırlıyor.

11-Guiffray'ların kurduğu Şark
Sanayi, sonraki yıllarda Türk
ortak alarak millileştirildi.

12-Tarih 7 Ağustos 1923 Rahmi
Bey (Arka sırada ortada) ve
Elzear Guiffray(Önde sağda)ile
dostları birarada.,

13-Atlı tramvayı ilk kez
Guiffray ailesi çalıştırdı.

10
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Kemeraltı’nın hatta İzmir’in
simgelerinden biri olan ve bu yıl
100. yaşını kutlayan Yavuz

Kitabevi İzmir’in aydınlık yüzü. Tarihi
Kemeraltı Çarşısı’nda iki şubeyle bir asırdır
hizmet veriyor. Okuma alışkanlığı düşük bir
ülkede bir kitabevinin 100 yıldır ayakta
kalması alkışlanacak bir başarı. Bu başarı
öyküsünün temelleri de Birinci Dünya
Savaşı’nın ilk yıllarında atılıyor. Hem de bir
göç hikayesiyle birlikte… 

Bugün baba mesleğini canla başla devam

ettiren, müşteri
memnuniyeti ilkesiyle
çalışan Birgül Kitapçı
ve Ali Ragıp Kitapçı
kardeşler yüz yıllık
ahde vefanın aktör ve
aktristi. Atatürk, Türk
Bayrağı, 100 yıllık
kitabevinin temelini
atan baba ve
amcalarının
fotoğrafları, anılar ve
kitaplarla dolu
vitrinlerinin önünden
kim bilir kaç kez geçmişizdir.
Kemeraltı’nda 100 yıldır ayakta kalmayı
başaran, ilmin zuhur olduğu Yavuz
Kitabevi’nin kuruluş hikayesini Birgül ve
Ali Galip Kitapçı kardeşler anlattı. İşte
hüzün ve başarı dolu o öykü… 

SELANİK’TEN KAÇIŞ
Birgül ve Ali Ragıp kardeşlerin dedeleri Ali
Ragıp Bey, amcazade Hüsnü Bey, halazade
ve  babaları Fahrettin Bey 1912 yılında
Birinci Dünya Savaşı’nın patlak verdiği
sıralarda Selanik’ten İzmir’e göç ederler.
Zorlu ve uzun bir deniz yolculuğundan
sonra nihayet aile İzmir’e ulaşır. Aydın bir
ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olan Birgül
Hanım hikayeyi şöyle anlatıyor:

“Amcam Hüsnü Bey Selanik’te hukuk
fakültesini bitirmiş, babam da yine hukuk
fakültesi öğrencisi. Dedem Ali Ragıp Bey
ise Selanik Üniversitesi’nde fıkıh
profesörüymüş. O kadar kültürlü bir ailenin
İzmir’de yapacağı iş de kitapçılık olmuş.
Amcamın da çok istediği bir şeymiş zaten.
Halazademlerle birlikte 1913 yılında Oska
Paşajı’nda Ragıpzade biraderler lakabıyla
ilk dükkanı açmışlar. O pasajda kumaştan
kitaba şimdiki AVM’ler gibi her şey
satılıyormuş. Babam, amcazadem ve
halazadem bütün aile pasajda çalışıyormuş.
Babam İzmir’e gelince bir taraftan da
hukuk fakültesine devam etmiş. 4.
sınıftayken babamı İstiklal Harbi’ne
(Kurtuluş Savaşı: 1919-1922) çağırmışlar.

Yazı ve fotoğraf: Nalan Kolağası İmre

İzmir’in yaşayan, canlı
tarihi olan Yavuz Kitabevi
100 yaşını kutlamanın
mutluluğunu, gururunu
İzmirlilerle paylaştı.

Ifl›€a 
koflan ateflböce€i 
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Babam
da zamanın Harbiye

Nazırı’na “İstikbalimiz ne olacak?” diye
sormuş. O da; “Önce devletin istiklali,
sonra sizin istikbaliniz” demiş. 3 ay için
diye askere almışlar, 3 yıl Şam, Beyrut
dolaşıp, bütün cephelerde
savaşmışlar. Savaştan sonra
babamın eğitimi de yarım kalıyor
tabii. Hukuk, içinde hep ukde
kalıyor. Harf İnkılabı’yla (1 Kasım
1928) birlikte eski yazıyla yazılan
kitapların yok edilmesi istenmiş.
Kitaplar yok edilince yeniden
yapılanma sürecinde aile üyelerinden
kitapçılığa veda etmek isteyenler
olmuş. Ancak babam sürdürmeye
kararlıymış. Amcam da hukukçu
olduğu için İzmir’e en ağırlıklı hukuk
kitaplarını biz getirdik. O zamandan bu
yana da hukuk ağırlıklı kitaplar
satmaya devam ediyoruz.
Babamın hukuk özlemi ise
hiç gitmedi.” 

SOYADLARINI
ATATÜRK VERİYOR
Bu arada amcazade Hüsnü
Bey de Cumhuriyet’in ilanıyla
ilk devre mebuslarından
seçiliyor ve tam 16 sene 4
dönem Muğla ve İzmir
milletvekilliği yapıyor. O
zamanlar soyadı olmadığı için
Hüsnü Bey’in lakabı Kitapçı
Hüsnü’ymüş. Atatürk’e de Hüsnü Bey sık
sık Avrupa’dan gelen kitapları götürdüğü
için 1934 yılında Soyadı Kanunu çıkınca
Atatürk Hüsnü Bey’e, “Senin soyadın
Kitapçı olsun” demiş ve böylece aile,
işleriyle örtüşen soyadlarını Atatürk’ten
almışlar. Bunun onurunu ve gururunu
yaşayan Kitapçı kardeşler de bu anıyı
gözlerinin içi parlayarak dile getiriyor.  

YAVUZ İSMİ NEREDEN
GELİYOR?
Kitabevinin adının Yavuz ol-
masının hikayesi de çok etkileyici.
İsim babası da Fahrettin Bey.
Birinci Dünya Savaşı’nda Al-
manya’dan Türkiye’ye gelen
Goeben ve Breslau gemilerine
Türkiye’de Yavuz ve Midilli

adı verilir. Birgül ve Ali Ragıp Ki-
tapçı’nın babaları Fahrettin Bey de güçlü,
güvenilir ve dürüst anlamına gelen ve za-
manın popüler ismi olan Yavuz ismini
kitapçı dükkanına verir. 

Oska Pasajı’ndan sonra 1935 yılında
Kemeraltı Çarşısı’nda küçük bir dükkan
daha açmışlar. İkinci şubelerini de
yaklaşık 30 yıl önce daha büyük bir
dükkan olan Milli Kütüphane Caddesi
üzerinde bulunan Tibaş İş Hanı’nda
açmışlar. O zamanlar İzmir’de ve
Türkiye’de sayılı birkaç kitabevinden
biri olan Yavuz Kitabevi başta hukuk
kitapları olmak üzere geniş bir kitap
yelpazesiyle İzmirliler’e hizmet veriyor.
Kitapçı Ailesi ilk İzmir İktisat
Kongresi’nde yer alan tek kitabevi
olmanın da haklı gururunu yaşıyor. 



FARKLARI MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ
Yavuz Kitabevi’ni başka kitabevlerinden
ayıran nedir dediğimiz de ise Birgül Hanım
farklarının müşteriyi memnun etmek
olduğunu söylüyor. “Her an müşteriyi
memnun etme çabası içindeyiz. Onların
isteğini yerine getirmek bizim amacımız.
Ben bunu satmam, o kitabı getiremem
demeyiz. Biz kitapçıysak her istenen kitabı
bulup getirmekle yükümlüyüz. Mümkün
olduğu kadar müşterinin istediklerini
verebilmek zorundayız. Bebek
kitaplarından üniversiteye, kırtasiyeden
hediyelik objelere kadar geniş bir
yelpazemiz var. Yerimize sığamıyoruz
artık ama başka yere de taşınmayı
düşünmüyoruz” diyor Birgül Hanım. 

YENİ NESİL YENİ İŞLER
1938 doğumlu Birgül Hanım hungoroloji
(Macar dili), 1943 doğumlu Ali Ragıp Bey
de siyasal eğitimi almış. İkisi de mesleğini
yapmayarak baba mesleği olan kitapçılığı
tercih etmiş. Ancak onlardan sonra bu
geleneği devam ettirecek yeni nesil yok.

Aileden tek onlar bu mirasa sahip çıkmış.
Amcaları Hüsnü Bey’in çocuğu olmamış.
Zaten 57 yaşında da kaybetmişler. İş ve
hayat telaşından Birgül Hanım hiç
evlenmemiş. Kendini kitabevine adamış.
Kardeşi Ragıp Bey ise bir oğlu bir kızı var.
Kızı, dedesi Fahrettin Bey’in bitiremediği
hukuk fakültesini bitirmiş ve İngiltere’de
hukuk mastırı yapıyor. Oğlu da Kanada’da
reklam üzerine eğitim almış.
“Askerliğini yaptıktan sonra
kitapçılıkta mı, reklamcılıkta
mı yola devam edeceğine karar
verecek” diyor Ali Ragıp Bey.
Halazade ise zaten yıllar önce
kopmuş aile mesleğinden. İki
kardeş Yavuz Kitapevi’nin son
temsilcileri. Nostaljik yapılarını
bozmadan, çağa da ayak
uydurmayı ihmal etmeden 100
yılı geride bırakmanın haklı
gururunu ve ayrıcalığını
yaşıyorlar. Yerlerine sığamasalar
da, kitapları istedikleri gibi
sergileyemeseler de onlar da
müşteriler de bu durumdan
memnun. Hatta dükkanın müdavimi

olan şirin kedi bile bu atmosferin bir parçası
olmuş. “Kemeraltı’ndaki küçük dükkanda
kardeşim, burada da ben sürdürebildiğimiz
kadar bu mesleği sürdüreceğiz” diyor
Birgül Hanım.  Işığa koşan ateşböcekleri
misali Kitapçı Ailesi de kuşaklar boyu
bilgiye koşmuş ve koşanlara da adres
olmuş, ışık olmuşlar. 
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Altyapı aşığı Seyit Mehmet Özkan
dümene geçtikten sonra durak
yapmadan 3.Ligden İkinci Lige,
oradan da PTT Birinci Lige
yükselen kırmızı-lacivertlilerin
hedefi hiç yabancı oynatmadan
Süper Lige çıkabilmek

Dönertaş diğer bir adıyla Tilk-
ilik bir zamanlar İzmir'in
seçkin kişilerinin oturduğu

önemli semtler arasındaydı. Bundan bir
asır kadar öncesinde kentin eşrafı Agora,
Dönertaş, İkiçeşmelik ve Eşrefpaşa'da
yaşardı. Bir de Konak'tan, Kokaryalı'ya
uzanan sahil şeridinde ve Karşıyaka'da.
Rahmetli babam anlatırdı, Yunanlılar
İzmir'i yakıp gitkikten sonra ilgililer in-
sanları Alsancak'a çağırır, "Gelin bu-
raları temizleyin oturun" derlermiş,
kimse yukarılardan aşağı inmezmiş. İşte
91 yıllık şanlı maziye sahip ulu çınar
A.Ordu, Dönertaş'ta Ragıp Paşa
Kıraathanesi'nin önündeki ulu çınarın al-
tında gerçekleşmiş. Kulübün temeli, 26
Aralık 1923'te semt gençlerinden
Mustafa Balöz, Hüseyin Yurdakul,
Mehmet Hancıoğlu (Hoca Mehmet) ve
Dr. Hasanzade Ethem Bey tarafından,
şimdiki Eczacıbaşı Holding'in kurucusu

S ü -
leyman

Ferit Eczacıbaşı Bey önderliğinde atıldı.
Dr. Cevdet Fuat Bey, 

Vali Muavini Murat Bey, Ahmet Şer-
afettin Bey, Kemal Kamil Aktaş Bey
(Kemeraltı'nda şimdiki Aktaş Eczane ve
Itriyatın kurucusu), Edip Berkant Bey,
Eczacı Sermet Bey, Numanzade Ali
Rıza Bey, Muallim Mehmet Rıza Bey,
Katip Selami Bey, Cerrah Necipzade Ali
Bey ve Eczacı Rıza Bey de kurucu
üyeler olarak tarihe adını yazdırmıştı.  

Adını Eczacıbaşı koydu
Kuruluş aşamasında kulübün ismi için,
Zafer, Hilal, Kurtuluş, Göktürk,
Sakatürk gibi çeşitli isimler ortaya
atılmış, ancak kurucu başkan Dr.Süley-
man Ferit Eczacıbaşı'nın, tarihteki büyük
Türk imparatorluğunun ismini önermişti:
Altınordu... Bu isim herkes tarafından
onay gördü. Artık, KSK ve Altay'dan

GÜRKAN ERTAÇ

Kuruluş aşamasında kulübün ismi için, Zafer, Hilal,
Kurtuluş, Göktürk, Sakatürk gibi çeşitli isimler ortaya
atılmış, ancak kurucu başkan Dr.Süleyman Ferit
Eczacıbaşı'nın, tarihteki büyük Türk imparatorluğunun
ismini önermişti: Altınordu... 

Şeytanlar, Türk gençlerinin sırtında sürekli yükseliyor

Bir dev uyand›: 

Alt›nordu



K N K  Y A Z  2 0 1 4
52

sonra İzmir'in, renklerini kırmızı-lacivert
olarak belirleyen bir kulübü daha vardı.
İlk resmi maçını 1 Ocak 1924'te Altay'la
oynayıp rakibini 2-1 yenen Altınordu,
ilk başarı abidesi olarak İzmir Kupası'nı
müzesine koymuştu. Bu başarının arkası
da geldi. İzmir Ligi'nde 6 kez şampiyon-
luk yaşayan A.Ordu, 1959'da yükseldiği
1. Lig'de en iyi derecesini Zadel'li, Şiy-
atski'li kadrosuyla 1961-1962'de yaşıyor
ve sezonu 8. bitiriyordu. 

Duraklama dönemleri
1964-65 sezonunda 2. Lige düşen Al-
tınordu, ertesi yıl yeniden çıkar ama
takımı futbolda şampiyonluğa götüren,
Basketbol Türkiye Deplasmanlı Ligi'nin
ilk şampiyonu yapan Candoğan
Sakaoğlu'nun ayrılmasından sonra ger-
ileme devri başlar, A.Ordu uzun bir süre
2. Lig'de tutunmasına rağmen, önce 3.
Lig'e, daha sonra da amatör kümeye
kadar düşer.Altınordu sevdalıları, kır-
mızı-lacivert vefalıları mücadeleden hiç
vazgeçmez. Dr.Salih Mertan ve İlyas
Gönen gibi idealist Altınorduluların
öncülüğünde takım Şener Öztürk'ün
başkanlığı döneminde önce 3.Lig'e
döner, sonra Bülent Erdik yönetiminde
Trabzon'daki tarihi maçta 2.Lig'e çık-
mayı başarır. Ama maddi kaynaklar
kısıtlıdır. Gerileme dönemi tribün erozy-
onu yaratmıştır. Altınordu'nun şaşaalı
günlerini yaşayan taraftarlar yaşlan-
mıştır. Neredeyse tribüne gelen 40 ve
üzeri yaştaki Altınordu aşıkları yoklama

yapılacak derecede azalmıştır. İzmir'in
şeytanları, 3. Lig girdabında, ağır borç
yükü altında çırpınırken, kulüp bir çık-
maza girmişti.   

Aranan kan bulundu
Bu olumsuz tabloyu ancak bir mucize,
bir sihirli el değiştirebilirdi. Altınordu'-
nun geleceğini kurtarmak, ulu çınarın
yeniden yeşermesini sağlamak için ça-
balayanların gözü, Bucaspor Futbol
Akademisi'ni kuran ve futbol sevgisini,
ekonomik güçle birleştirip, kendisini
Türk çocuklarından yıldızlar yaratmaya
adayan Seyit Mehmet Özkan'a döndü.
Bucaspor yönetimiyle yaşadığı görüş

ayrılığı, Özkan'ı 5 yıl emek verdiği
kulüpten koparmış, ancak idealleri
doğrultusunda hiç bir engeli tanımayan
Özkan, hayallerini gerçekleştireceği
başka bir kulüp arayışına girmişti. Adres
doğruydu, aranan kan bulunmuştu. 

Anlaşma olacak mı?
Yapılacak tek şey, Seyit Mehmet
Özkan'ı "Hayallerini Altınordu'da
gerçekleştirebilirsin" düşüncesine ikna
etmekti. Altınordu'nun yeniden doğması
anlamına gelen bu adım için, camia her
türlü şarta rıza göstermeliydi. Çünkü,
Özkan'ın Bucaspor'da başardıklarıyla,
yapmak istedikleri, Altınordu'yu bırakın
içinde bulunduğu girdaptan kurtarmak,
Türkiye standartlarının üzerinde bir
kulüp haline getirebilirdi. Bunun için
harekete geçildi. Altınordu sevdalıları,
bir yandan camianın nabzını tutuyor,
diğer yandan Seyit Mehmet Özkan'ın
kapısını çalıyordu. Sonunda anlaşma
sağlandı, Altınordu'nun kurtuluşu için
gereken sihirli el lacivert-beyazlı ren-
klere dokundu... Ama nasıl?

Yabancılara karşı, Türklere aşık
Seyit Mehmet Özkan'ın hayali: Altınor-
du'yu Süper Lige çıkarmak ama, ya-
bancılarla değil tamamı Altınordu
özkaynağından yetişmiş, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı gençlerden kuru
bir takımla bunu gerçekleştirmek.
Toplumumuza örnek bir futbol kulübü
ve takımıyla yola devam etmek.
Göğsünde Altınordu arması taşıyarak
spor yapan çocuklarımızın sayısını artır-
mak ve içlerinden önce ahlaklı, sonra
hızlı ve doğal yetenekli olanların gerçek
profesyoneller olmalarına katkı sağla-
mak.

Dünya çapında bir şirketi var
Seyit Mehmet Özkan spor alemindeki
başarısını iş alemindeki müthiş ham-
leleriyle sürdürüyor. Yönetim Kurulu
Başkanlığını yaptığı Özkan Demir Çelik,
100.000 m2 alanda, 500.000 ton yıl ka-
pasitesi ile İzmir - 

Aliağa Demir Çelik Bölgesinde, ince,
orta ve kalın kesit olmak üzere hadde-
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hane ünitelerinden oluşan tesisleriyle
faaliyet gösteriyor, dünyanın dört bir
yanına ihracat yapıyor.

Kocakarı Plajında yaratılan Milat
İZVAK (İzmir Güçbirliği Spor Vakfı)
toplantısı...Altınordu'ya uzun yıllar
hizmet vermiş olan eski yönetici Rafet
Akkaya'nın kızı Sema Akkaya ile Halim
ve Sinan Bezircilioğlu kardeşler, o sırada
Bucaspor Yönetimiyle arası bozuk olan
Altyapının mimarı Seyit Mehmet
Özkan'ın Altınordu'ya kazandırılmasının
ne kadar büyük bir aşama olacağını
konuşuyorlar ve medyada çıkan "Özkan,
Isparta Emrespor'u satın alıyor" haber-
lerini fırsatın kaçırılması olarak nite-
lendiriyor, hayıflanıyorlar, "Böyle bir
seçkin kişi bizim kulübe başkan olsa"
özlemini yaşıyorlar. Sinan Bezircilioğlu,
"Vallahi gidelim, bir şansımızı zorlay-
alım, Sayın Özkan'la görüşüp A.Ordu'yu
almasını teklif edelim" diyor. Dr.Salih
Mertan'ı da arıyor ve ertesi gün Seyit
Mehmet Özkan'ı Çeşme'de ziyaret edip
son bir yoklama yapmayı kararlaştırıy-
orlar. Hastanede ameliyatı olduğu için
Mertan gelemiyor, Bezircilioğlu'lar
Çeşme'ye gidiyorlar.

Emrespor out Altınordu in
Çeşme'de tatil yapan Seyit Mehmet
Özkan'la, Kocakarı Plajında buluşan
Sinan Bezircilioğlu, "Ağabey. Ne işiniz
var Isparta'da ? Biz İzmir'de kazanan,
İzmirli olarak tanınan ve seçkin kişiler
arasında bulunan bir insansınız. Biz em-
rinizdeyiz, size hürlü yardımı yaparız. 90
yıllık Ulu Çınar Altınordu'nun başına
gezmek size daha çok yakışır" diyor. Bu-
caspor'la sorun yaşayan Seyit Mehmet
Özkan, ancak Anonim Şirket olmaları
halinde kırmızı-lacivertli takımın başına
geçmeyi düşünebileceğini söyledi,
Bezircilioğlu, "Bunu da sağlarız. Siz
yeter ki kabul edin. Hizmetleriniz, emek-
leriniz, yaratılarınız İzmir'de, kırmızı-
lacivertli camiada kalsın. Sizi ömrümüz
boyunca baştacı yaparız" diye ekliyor.
Özkan, Emrespor'lu yöneticilerle prensip
anlaşmasına vardığını, dönmesinin zor
olacağını belirtirken, Bezircilioğlu ısrar
ediyor, "N'olur bu durumu bir kez daha

değerlendirin. İzmir ve Türk Futboluna
götüreceğiniz hizmet, Altınordu üz-
erinden daha kolay olacaktır" diyor ve
Seyit Mehmet Özkan'dan ertesi gün saat
08.00'de Adnan Menderes Havalanında
buluşmak üzere randevu alıyor. Altınor-
duluların önünde sadece iki saat vardır
ve Seyit Mehmet Özkan'ı 10.00 uçağıyla
İzmir'e gelerek sözleşme imzalayacak Is-
parta Emrespor'lu yöneticilerden önce
ikna edebilmek için sadece iki saatleri
vardır. Ertesi günkü randevu için o za-
manki kulüp başkanı Mustafa Bilen ve
Dr.Salih Mertan'la geceyarılarına
kadar,"Altınordu nasıl kurtulur ?"un
planlarını yaparlar. 

Özkan, "Tamam geliyorum"
diyor
Seyit Mehmet Özkan'la, Menderes
Havaalanındaki oteldeki kritik buluş-
mayı şimdiki dernek başkanı Dr.Salih

Mertan şöyle anlatıyor:"Seyit Mehmet
Özkan beni görünce, "Oooo, Altınordu'-
nun Cemil Şeboy'u da buradaymış" diy-
erek sıcak bir giriş yaptı. Toplantıda o
zaman kulübün başkanlığını yapan
Mustafa Bilen de hazır bulundu.
Kulübün borçları masaya yatırıldı.
Özkan, "Ben peşin 500 bin lira veririm,
500 de önümüzdeki yıl veririm, vergi ve
sigorta borçlarını da karşılarım,
başkasına karışmam" dedi. Biz aracı
olduk, Bilen'in kalan parasını 33 yıl
süreyle Dünyagöz'e kiraya verilen
Atatürk Spor Tesislerindeki binamızın 3
yıllık kira bedelini Bilen'e ödeterek
borçları temizledik.



Emrespor'lu yöneticilere hem
prim hem ret
Altınordulu yöneticiler, havalanındaki
otelde her türlü sorunu çözüp Seyit
Mehmet Özkan'la anlaştıktan sonra aynı
otele saat 12.00 sularında Isparta Emre-
spor'lu yöneticiler gelirler. Seyit
Mehmet Özkan, çantasından 50 bin lira
çıkartarak Amatör Kümede şampiyon
olup 3.lige çıkan takımımın yöneticiler-
ine şampiyonluk primi olarak verir,
ardından da, "Kusura bakmayın, ben
İzmir'de kalıyorum, Altınordu ile an-
laştım" dedi. Konuk yöneticiler bozu-
lurlar ama, yapılacak birşey yoktur,
Seyit Mehmet Özkan artık Altınordu-
ludur. Teşekkür ederek ayrılırlar.

Mertan:"Altınordu için bir
Milat"
Altınordu Dernek Başkanı Dr.Salih Mer-
tan, Seyit Mehmet Özkan'ın Altınordu'ya
kazandırılmasının gerçek bir Milat
olduğunu söyledi. O sezon 2.Ligden
3.lige düştüklerini, 2.5 trilyona yakın bir
borç biriktiğini, ayrıca vergi ve sigorta
borçlarıyla önümüzdeki sezonu nasıl
çıkaracaklarını bilemediklerini anlatan
Mertan, Seyit Mehmet Özkan isminin

uzun süredir dillendirdiklerini, ancak
Bucaspor'u kırmamak için ona teklifte
geciktiklerini söyledi. Mertan, "Seyit
Mehmet Özkan'ın şahsında son derece
beyfendi, son derece çalışkan ve üretici,
hayatını gençlere, gençliğe, spora
adayan kişiyle tanışmak mutluluğunu
yaşadık. Altınordu Bayrağını her zaman
gönderde tutacaktır. Üstelik öylesine
hırstan ve beklentiden uzak bir kişi ki,
biz istemediğimiz halde, beni A.Ş Yöne-
tim Kuruluna almak olgunluğunu gös-
terdi. Dernek ve A.Ş arasında bizler de
köprü görevi yapıyoruz. Ne mutlu ki Al-
tınordulular da, Seyit Mehmet Özkan
önderliğinde iki yıl üstüste şampiyonluk
yaşamanın zevkini çıkarıyorlar.

Gençler Altınordulu oluyor
A.Ordu Dernek Yönetim Kurulu
Başkanı Dr.Salih Mertan, bir zamanlar
F.Bahçe ile yapacağı maça Alsancak'ta
16 bin seyirci toplayan A.Ordu'nun gele-
ceğe umutla baktığını, gençlerin ilgisi
sayesinde seyirci sayısının sürekli art-
tığına da değindi, "Bugün Altınordu'nun
maçlarına 4 bin seyirci geliyorsa PTT
Birinci Ligde bu sayı ikiye katlanacaktır.
Buna inanıyorum" diye konuştu. Mertan,

Özkan'la kesinlikle bir doku uyuşmazlığı
yaşamadıklarını, sanki 40 yıllık bir
başkan gibi davrandığını da belirterek,
Seyit Mehmet Özkan'ın yaratıcılığı ve
girişimciliği sayesinde A.Ordu
bayrağının uluslararası organizasyon-
larda dalgalanmasının kıvancını yaşadık-
larını ekledi. İşte böyle...Altınordu
2017'de koyduğu hedefi 4 yıl önce
yakaladı. İzmirimizin Süper Lig hasre-
tini onlardan başka şu anda dindirecek
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Seyit Mehmet Özkan kimdir ?
Seyit Mehmet Özkan, 1955 yılında,
İzmir'de, o yılların en hareketli semti
olan Eşrefpaşa'nın, en hareketli
mahallesi Çimentepe'de doğdu.
Dedesi kırşehirli, babaannesi Şumnu
tatarı. Anne dedesi Kırcaali'li,
Anneannesi Gümülcine'li. Genetik
1/4 Anadolu , 3/4 Balkanlar. Özkan
"karışım"dan memnun, "Biz
Avrupalıyız" diyor. Babası, tornacı-
demirci rahmetli Kenan usta.
Eğitimi: İlköğretim Eşrefpaşa Zafer
İlkokulu, orta öğretim Güzelyalı
Türk Koleji, Üniversite: Ankara
ODTÜ İşletme. Top eğitimi ise
"alaylı", Damlacık'ta oynadı. O
devirde izleyenler çok yetenekli
olduğunu söylerler.
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Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda
günümüze kadar ayakta kala-
bilen önemli yapılar arasında
yer alan Mirkelam Han’ın gir-
işinde 45’lik Plak Evi de bulun-
duğu yapı gibi geçmişi
günümüze taşıyor. Fotoğraf
sanatçısı, Birol Üzmez emekli
olduktan sonra Mirkelam
Han’da nostaljik bir dünya
kurmuş kendine.

Üzmez, tarihi hanı özellikle seçmiş
ve “ Bu mekânı seviyorum. Bu
hanı yaptıran ailenin  büyük bir

müzik geçmişi var. Necip Mirkelamoğlu
çok güzel İzmir şarkıları bestelemiş bir
sanatçı. Onun çocukları, torunları müziğin
içindeler. Burada halen yaşayan Kemer-
altı’nın eski han gelenekleri sürüyor, ‘har-
ala gürele’ eksik olmuyor, insanlar birbirine
“günaydın, hayırlı işler” diyor. Tarihi bir
mekan.  Biz yıllar içinde ihmal edilmiş un-
utulmuş bir yeri yeniden hatırlatıyoruz in-
sanlara” diyor. Necip Mirkelamoğlu’nun
kızı Şehnaz Hanım’ın kendisini gelip zi-
yaret etmesi karşısında çok duygulandığını
söyleyen Birol Üzmez, bir plakçı
dükkanından çok küçük bir müzik
kütüphanesini andıran mekanında dost-
larıyla buluşmaktan çok memnun.

1986 yılında Türkiye’de hiç yapılmayan bir
şeyi Zonguldak’ta gerçekleştiren Üzmez o
tarihte plak kapakları sergisi açmış. Müz-
iğin evrensel bir dili olduğuna değinen
Üzmez,” Bu nedenle yıllardır biriktirdiğim
plaklarımın müzikseverlere ulaşmasından

daha çok mutlu oluyorum. Bu kuşağa
gerçek müziğin ne olduğunu öğretmemiz
gerekiyor. 45’lik Plak Evi biraz da bu
boşluğu doldurmaya çalışacak. Dileyen
alışveriş yapmasa bile istediği plağı
dinleyebilir. Kapımız herkese açık” diye
konuşuyor.

“45 lik plak evindeki albümler,
müzikseverlere yalnızca anılarını
anımsatmak, ya da onların
beğenisini kazanmakla yetinmeyip,
onlara aynı zamanda bir koleksiy-
ona sahip olmak olanağını da tanıy-
acaktır” diyen Üzmez şunları
söylüyor:
“Farklı müzik türlerinin unutulmayan
olağanüstü ses ve melodilerinden oluşan
ve meraklısı için değeri ölçülmez bir
koleksiyon. Öyle bir koleksiyon ki,

modasının geçmeyeceğine yıllar tanıklık
etmektedir. Arşivimizdeki seçkin plak-
ların tamamı klasikleşmiş melodilerden ve
ansiklopedilere geçmiş sanatçılardan oluş-
maktadır. Daha önemlisi bir müzik
prodüktörünün değil, fakat 20.yüzyılın
nicelerinin kaybolduğu acımasız
süzgecinden ve beğenisinden geçerek
seçilmişlerdir. Biz ülkemizin müzik sev-
erlerinin de, böyle bir koleksiyona sahip
olacağını düşünerek sevinçle ve heyecanla
yola çıktık. Ahmet Büke ve Murat Gül-
tekin ile birlikte, bir firmanın projesi kap-
samında 17 ili dolaşmamız gerekti. Proje
için fotoğraflar çektim. Bazen Anadolu
bozkırında uzun yolculuklar yaptık... Bu
yolculuklar sırasında hep müzik dinledik.
Ahmet ve Murat ile birlikte yol boyunca
Cem Karaca, Ahmet Kaya, Orhan Gence-
bay, Erkin Koray dinliyorduk. Murat
zaten iyi bir koleksiyonerdir. Onunla yap-

Tarihi Mirkelamoğlu Hanı’nında nostaljik buluşma; 

S›k›flt›r›lmam›fl 
hayatlar›n yeni adresi

45’lik plak evi
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: REHA ALAN



tığımız sohbetler sonrasında elimdeki arşivi
değerlendirip bir plak evi açmaya karar
verdim. Ben başka isim koyacaktım, Murat
45’lik adını önerdi. Ben de benimsedim.
Hayatı daha özgürce yaşadığımız,
kendimizi daha iyi ifade edebildiğimiz,
gelecekle ilgili umutlarımızı, hayallerimizi
simgelediği için 45’lik adını koyduk. Biliy-
orsunuz önce taş plaklar vardı, ardından
45’likler geldi. Uzunçalar dediğimiz long
playler daha sonra ortaya çıktı. Asıl 45’ lik-
tir müzik, şarkılar 45’likle belirlenirdi. Bir
sanatçı piyasaya bir şarkı çıkaracağı zaman
önce 45’liği çıkarırdı. 45’lik tutulursa daha
sonra albüm yapmak için cesaret edebilirdi.
Hem, 45’liklerin maliyeti daha ucuzdu,
dileyen herkes plak çıkarabilirdi. Müziğin
en verimli olduğu, müzik üretiminin en
yoğun olduğu yıllar 45’ liklerin yıllarıydı.
Dünyada ve ülkemizde de böyle olmuştur.”

Kaset furyasının plak endüstrisini
bitirdiğini ve bununla birlikte plak kolek-
siyonlerinin ortaya çıktığını anlatan Üzmez
şöyle devam  ediyor:

“Ülkenin her yerinde bant kayıt stüdyoları
açıldı. Dilediğiniz şarkıların listesini yapıp
stüdyoya verip kasete doldururdunuz. İlk
başlarda herkese normal gelen bu iş, bir
telif yasası da olmadığı için normal
karşılanıyordu. Bu iş aslında haksız kazanç
doğuruyordu. Long playlerden kaset
doldurmak plakların varlığını bir süre daha
devam ettirdiyse de pek çok firmanın bat-
masına, kapanmasına neden oldu. Firmalar
baktılar artık herkes kaset dinliyor, hazır

kaset çıkardılar ve plak sektörünün sonu
oldu bu. Tabii teknolojik gelişme o kadar
hızla sürdü ki önce CD’ler, ardından
DVD’ler, ardından MP3 formatlar ve in-
ternetin devreye girmesiyle dowlond
edilen şarkılar müzik sektörünün sonu
oldu. Dünyada ve ülkemizde çok büyük
firmalar kapılarına kilit vurmak zorunda
kaldı.

Çocukluğunda evlerinde her zaman bir
pikabın bulunduğunu hatırladığını belirten
Birol Üzmez, İlk pikaplarının lambalı bir
radyoya bağlanan 33, 45 ve 78 devir çalan
pikap olduğunu anlatıyor. Üzmez,” Radyo
dinlerdik. Geçenlerde bit pazarında Şükran
Ay’ın “Çiğneyemem Seni Ben” isimli
Coşkun Plak’tan çıkan 45’liğinin üzerinde
E.K.İ Yayın Merkezi damgasını görünce
dünyalar benim oldu. Çocukluğumun
radyo istasyonu arşivinden kim bilir kim
tarafından dışarıya çıkartılmış bu plak
şimdi benim için çok anlamlı. Üstelik ben
bu şarkıyı dinlerken o günlere geri dönüy-
orum. Buna benzer sürprizler oluyor. Biz
ülke olarak tarihi sevmeyen bir milletiz,
saklamasını sevmiyoruz. Osmanlı’yı bile
örnek almıyoruz. Koca imparatorluk her
şeyin kaydını tutmuş, saklamış... Biz biri
öldüğünde ona ait her şeyi, tüm eşyalarını
çöpe atıyoruz. Bir “Plak Kütüphanesi” yok
Kültür Bakanlığı’nın... Gelecek kuşaklar
nerden bilecekler 70’lerin, 80’lerin,
90’ların müziğini?” diye konuşuyor.

14 yaşında plak biriktirmeye başladığını
ve biriktikçe ağırlıklarının arttığını ifade
eden Birol Üzmez, kendisiyle birlikte
plakların da sürüklenip durduğunu
söylüyor. Üzmez, müziğin eskiden plak-
lardan dinlendiğini hatırlatarak”
Sıkıştırılmamış zamanlardı yani” diyor
ve 45’lik adının nereden geldiğinin
öyküsünü anlatarak söyleşimize nokta
koyuyor: 

“Benim hayatımda her zaman müzik hep
vardı aslında. Fotoğraf varken de vardı...
Belgesel fotoğraf projelerimde farkında
olmadan müziği takip etmişim. Nasıl
oluyor bilmiyorum ama etkiliyor.
Müziksiz yaşayamam. Fotoğraf çek-
erken de sürekli müzik dinliyorum. Ben
seslerin peşinden gitmeyi, o sesleri bul-
mayı, deşmeyi, bir arkeolog gibi kaz-
mayı, keşfetmeyi seviyorum. Çok uzun
süre fotoğraflarımda Romanlar’ı
çalıştım. Türkiye’nin de müziğini çok
seviyorum. Kökleri Selçuklular’a kadar
giden, oradan Osmanlı’ya varan,
günümüze ulaşan çok zengin bir miras.
Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir
zenginlik bu. Bunun değerini bilmiyor
kimse. Çünkü kimse eski taş plakları,
45’likleri, long playleri araştırmıyor.
Konservatuar öğrencileri mesela, onlar
da araştırmıyor. Geleneksel Türk Müz-
iği’ne burun kıvrılıyor. Bir dönem
Arabesk müzik tu-kaka edildi, kötülendi
müziği bozuyor diye. TRT’de yayınlan-
ması yasaklandı. Peki, Arabesk yasak-
landı da Orhan Gencebay ‘Orhan Baba’
nasıl oldu? Müslüm Gürses nasıl ‘Müs-
lüm Baba’ oldu! Gençken biz de öyle
belledik, Arabesk müzik dinlemedik?
Şimdi düşünüyorum da ne çok şey kaçır-
mışım. Aslında arabesk bir nevi etnik
müziğimiz bizim. Kötü örnekleri yok
mu? Elbette var. Klasik müzikte herkes
bir Beethoven, Mozart, Chopin,
Tchaikovsky mi? World müzik deniyor
dünyada buna. Günümüzde yapılan
müziğe bakalım. Bu Pop-Arabesk değil
de nedir Allah aşkına? Üstelik eskisin-
den de daha kötü ritimler kullanılıyor.
Ses yok, şarkıcı yok, kuru gürültüdür
gidiyor ve bunu müzik diye önümüze
sunuyorlar. Bu müzik değil, hiçbir şey
değil bana göre...”
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Sadece İzmir'in müzik ve eğlence
yaşamının değil, İstanbul'un bile
önemli bir mihenk taşı oldu Mehmet
Güçlü. Çok yönlü kişiliği, özellikle
İbrahim Tatlıses gibi önemli bir
sanatçının 17 yıl ikinci adamı olarak
görev yaptığı yıllarda o, hep çevresini
özenle izledi. Bir anlamda müzik
dünyamızın 50 yılına tanıklık etti.
Şimdi anılarını kaleme alıyor. Bu
anılardan bir demet bukete ne
dersiniz?

Gazino yaşamının en canlı olduğu yıllar...Bu
alemde bir yıldız doğdu o dönemde...

Mehmet Güçlü ,aslen Urfalıydı...Yıllarca futbol
oynamış, tiyatro eğitimi almış, unutulmaz
eserlerde sahne almış. Sonra da kendini  İzmir'de
bulmuş bir genç maceraperest.

Maceraperest diyoruz. Güçlü, gerçekten kabına

sığmayan, daldan dala atlamayı bilen, çok yönlü
bir adam. Onu sadece türkü söyleyen bir sanatçı
olarak kabullenmek, hiç de doğru olmaz. Aslında
Mehmet Güçlü, müzik ve sanat dünyamızın 50
yılına tanıklık etmiş bir isim.

Gözlemlerini öylesine dikkatli yapmış ki.. Herkes,
tıka basa yemek yerken o, aç kalmayı tercih etmiş,
herkes körkütük sarhoş oluncaya kadar içerken, o
elini kadehten uzak tutma iradesini göstermiş. Bu
yüzden de itibarlı bir kişi olmuş alemde.

Hayatı o kadar renkli anılarla dolu ki..

Ankara'da terörün zirve yaptığı yıllarda gözaltına
alınan bir arkadaşını ziyarete gittiğinde karşısında
savcıyı bulmuş. "Burada ne arıyorsun?" demiş
savcı ve o da dolmuşa atlayıp kaldığı yurda
dönmüş.

Ertesi gün polisler, gelip"Adliyeyi basmışsın, seni
götüreceğiz" demişler.

Ve Mehmet Güçlü,"Adliyeyi basan adam" diye
nam salmış o yıllarda ki yaşı daha 20 bile değil.

"Baba" bilip önünde eğilmişler, elini öpmüşler
yıllarca...

En iddialı yönü de tiyatro.1
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"Alemin" 
yar›m as›rl›k tan›€›

Tayfur GÖÇMENOĞLU
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Tiyatro yaparken, kekeme, gay ve
yalaka rollerini öyle başarılı yapmış
ki, yönetmen, gay rolünü başarılı
yapışını "Kaybediyoruz Mehmet"i"
sanıp oyunu kaldırmış. Levent Kırca
bile onun sarhoş rollerde alkol
aldığını sanmış.

İzmir'e geldiğinde Gazetecilik
Yüksek Okulu'na giren Güçlü'nün
buradaki sınıf arkadaşlarını sayalım:
Rahmetli Sadık Narin, Sancar
Maruflu, Elvan Feyzioğlu, Çeşmeli
turizmci Osman Kabasakal ve bir
zamanların milletvekili Yusuf
Kırkpınar ile daha niceleri.

Gazetecilik hiç yapmamış ama bir
gazeteci gibi iyi gözlemci olmayı
hep sürdürmüş yaşamında.

Adliyeyi bastığı sanılarak çıkarılan
efsane, onun okulda "Reis" olarak
çağrılmasına neden olmuş. İzmir'de
Çerkez İbrahim, Bornovalı Nuri, 



Tino Mustafa, Ballıkuyulu Engin
ve Celal Hancıoğlu gibi babalarla
sıkı temasta olmuş.

Sonra da 1967'de sahne yılları
başlamış Mehmet Güçlü'nün. Cemal
Noyaner, 190 lira yevmiye ile onu
Akasyalar'da sahneye çıkarmış.
Hemen söyleyelim; diğer sanatçılar
Öztürk Serengil, Sevim Tanürek,
Nezahat Bayram ve Beyaz
Kelebekler.

Mehmet Güçlü, daha sonraki yıl da
Cemal Noyaner'i ikna edip

Akasyalar'ı ücretsiz giriş sistemine
sokmuş. Çay 15 iken 30 kuruş
,kahve 30 kuruş iken 60 kuruş, bira
75 kuruş iken 150 kuruş olmuş.
Bir de sahneye Mehmet Güçlü ile
birlikte Pakize Suda, Gülistan Okan,
Nevzat Güher ve oryantal olarak
Muhterem Nur çıkınca bahçe
dolmuş. Garsonlar, o gece 4 bin
seyirciye semaver
yetiştirememişler. Akasyalar,
yaklaşık 30 yıl, bu çizgide hizmet

verdi İzmirliler’e. İzmirliler, hatta
Egeliler, nice ünlü sanatçıyı, giriş
ücreti ödemeden, bir semaver çay
içerek izleme olanağı buldular bu
bahçede.

Mehmet Güçlü, bu arada önce
Basmane, sonra da Alsancak'da kebap
salonu açmış. Sonra da yolları
İbrahim Tatlıses'le kesişmiş. Tam
tamına 17 yıl candan arkadaş
olmuşlar. Güçlü, İbo'nun TV
şovlarına Pişekar rolünde çıkarak
destek verirken; sanatçının tüm

işlerini de idare etmiş. Gazino işi
bağlanmasından kıyafetine, otel
satışından seyatatlerine tüm işleri
o yapmış. Güçlü, İbrahim
Tatlıses'in bütün sırlarına vakıf
ama ağzını biçak açmıyor. O
sırların çoğuyla da mezara
gitmeye kararlı. Tatlıses gibi
bir sanatçının nice karmaşık
işini yürütme becerisi
gösterebilmek, onun ayrı bir
yönü.

Sonra da ayrılmışlar.
Güçlü'ye göre Tatlıses,
hata yapmış ama "Bu,
onun sorunu"diyor ve
başına gelenlerin İbo için
ilahi bir ders olduğunu

du vurgulamadan
edemiyor.

Tanıklık
ettiği olayları,
kaleme
almaya
başlayan ve
yakında
yayınlanacak
anılarının büyük
ses getireceğini
söyleyen
Mehmet Güçlü,
hayata pembe
gözlüklerle baktığı
için bu anıları
dolayısıyla

kimsenin hop kalkıp hop oturması
gibi bir durumun söz konusu
olmayacağını, onların, çelebi
kimliğiyle kaleme almayı tercih
ettiğini de söylemeden edemiyor.

Hayatı romanlara konu olacak kadar
renkli geçen Mehmet Güçlü, şimdi
İzzet Yıldızhan'ın danışmanı. En
büyük özlemi de tiyatroda oynamak.
"Bu sayede yani rol yapmam
sayesinde adım kabadayı olarak
anıldı" diyen Güçlü, iyi bir tiyatro
oyununda hangi rol verilirse
oynamayı öyle arzu ediyor ki...

9

7
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1-Sanatçı Güneri Tecer'le bir
çiğköfte partisinde

2-İbo Şov,yıllarca televizyon
ekranlarında yayınlanırken
Mehmet Güçlü Pişekar rolünü
başarıyla oynadı

3-Tevfik Yener'in Mehmet Güçlü
için köşesinde kaleme aldığı bir
yazı.

4-Mehmet Güçlü,şimdi kah
İstanbul,kah İzmir'de yaşamını
sürdürüyor

5-Mehmet Güçlü sahnede
6-Arif Sağ çalıyor,Güçlü söylüyor
7-Necdet Tosun ve baldızı

Gülistan Okan'la
8-Ünlülerin gölgelerinde

klasmana girmeyi başarmıştı
9-Futbolcu Mehmet

Güçlü(Sağdan ikinci)
10-Necdet Tokatlıoğlu ile
11-17 yıl yanında yer aldığı    

İbrahim Tatlıses ile



K N K  Y A Z  2 0 1 4
60

İnsanoğlu çağlar boyunca kendisine iy-
ilik ve şans getirecek değişik semboller
oluşturmuş ve bunları taşımanın kendi-

sine uğur getireceğine inanmıştır. Svastika
yani gamalı haç da yüz yıllarca iyi şansı
temsil eden antik bir sembol olarak kul-
lanılmıştır. 

Gamalı haç, Yunanca’daki Gammadion
kelimesinden gelir ve Gama (Γ) harfine
ve Haç  (+) şekline atfen verilmiştir. İlk
olarak M. Ö.  3000'de Hint Yarı-
madası’nda kullanılmaya başlanmıştır.
Daha sonra Sümer Krallığı’ndan Çin’e,
İskandinavya'dan Maya Medeniyetine
kadar birçok yerde bu sembol kul-
lanılmıştır. Asya ve Uzakdoğu’da küçük
büyük tüm Buda heykellerinin üzerinde
bulunan bu şekil, zaman içinde Avrupa
dahil tüm dünyaya yayılmıştır.

Svastika kelimesi Sanskritçe'deki su (iyi)
ve asti (olmak) kelimelerinin birleşimin-
den oluşmuş, "İyi, mutlu ve sağlıklı
olmak" anlamlarına gelmekte,
Svastikanın dört kolu, dört kozmik gücü
ateş, su, hava ve toprağı simgelemekte-

dir. Ayrıca bazı kaynaklara göre de eski
dönemlerde bu semboller sayesinde dört
kozmik gücün etki altına alınıp güç
kazanıldığı, bazı kaynaklarda ise
Svastika’nın dört adet “L” harfinden
oluştuğu ve bunların da Light-Life-
Love-Luck yani Işık-Yaşam-Sevgi-Şans
anlamına geldiği belirtilmektedir. 

Bu gamalı haç yani Svastika, İslam
Sanatları’nda da sıkça görülmektedir.
Özellikle Selçuklu ve Osmanlı Dönem-
lerinde halı ve kilim motiflerinde, ayrıca
süsleme resimlerinde ve hat sanatında
desen ve motif olarak kullanılmıştır.

Mevlevi ve Bektaşilerde, insanların grup
halinde eksenleri etrafında dönerek
“Göğe” yükselme inancına uygun bir

Svastika, 
Smyrna ve
Apollon

Tufan Atakişi

II. Dünya Savaşı’nda yapılan
katliamlardan,  yaşanan 
facialardan ve  yüzbinlerce
kişinin ölümünden sorumlu tutu-
lan Adolf Hitler, Nazi Al-
manya’sının bayrağında
kullandığı gamalı haçı (Svastika)
görünce nefret ediyor ve  içimiz
ürperiyor, ama işin aslı çok 
daha farklı.



şekil gibi de yorumlanmıştır. Türkiye'de

başta Efes olmak üzere Ege Bölgesi’nde

ve Milas'ta Kurşunlu Camii olarak da bi-

linen Firuz Bey Camii'nin giriş kapısı

üzerinde bir Svastika işareti bulunmak-

tadır. Buna benzer örnekleri çoğaltmak

mümkündür.

***

Smyrna’da 1891 yılında kurulan Apollon
Jimnastik Kulübü’nün ilk arması yarışan üç
atletten oluşuyordu. Daha sonra İngilizlerin
de etkisi altında kalarak 1910 yılında kuru-
lan futbol takımına şans getirmesi için ar-
masına Svastika yani gamalı haç konulmuş

ve takım bu arma ile 1910- 1922 yılları

arasında İzmir’de yüzlerce futbol maçına

çıkmıştır.  1908 yılında Atina’da kurulan

Panathinaikos yani  Panhellenik Jimnastik

Derneği’nin uğur getirmesi için yonca

yaprağını seçmiş olması da Apollon yöneti-

cilerini etkilemiştir.
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İzmir’in kurtuluşundan sonra 1922
yılında Atina’ya taşınan kulüp,
1930’lu yılların sonuna kadar bu ar-
mayı taşıyan formalarıyla yaptığı
karşılaşmaların büyük bir çoğun-
luğunu kazanmış olması da ilginçtir.

Bu Svastika’nın uğuruna olan inancı
daha da pekiştirmiştir. 

Ancak gelişen olaylar ve Adolf
Hitler’in gamalı haçı Nazi amblemi
olarak  seçmesi ve ardından yaşanan
olaylar felaket habercisi olarak gördük-

leri bu sembolden soğutmuştur. Apol-
lon Futbol Takımı 1938’den sonra
Svastika’yı formalarından kaldırmış
yerine günümüzde de kullanmakta
olduğu Apollon heykeli taşıyan logoyu
benimsemiştir.
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FOTOĞRAF: Apollon Takımının gamalı haç arması taşıyan formalarıyla İzmir Karması ile 1936 yılında yaptığı
takımın kadrosu: Antrenör Malouchos, Marcel, Fronimidis Romulus, Christidis Prokopios Gasparis George
Kasimatis Anthony, Hatzisavvas Andreas Karpozilos Gregory, Koumarianos, Perikles Demetriou, Kostas Gikas,
Chatzivasileiou ve Sarris.   Foto: Alsancak Stadı Cemal Yalkış (1936)
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İZSU Halkapınar tesislerinin önünden
geçip, içerideki tarihi yapıları merak
etmeyen var mı? Bir zamanlar burada

İzmirliler’in suyunu içtiği, ağaçlarının göl-
gesinde serinleyip yüzdüğü, efsane Halka-
pınar gölü vardı. Mitolojik yıllarda
kutsallık atfedilen pı-

narların beslediği, Diana hamamlarının
bulunduğu Halkapınar, mesiresi yabancı
seyyahlar gibi Evliya Çelebi’nin de
dikkatinden kaçmaz. Prof.Dr.Şadan
Gökovalı, İzmiriçe’nin Tacı Kadifekale
kitabında bizlere Evliyanın   tarihe
düştüğü notu   şöyle aktarır. ”Burası her
tarafı yemyeşil, ağaçlık, bülbüllerin
ötüştüğü bir mesire yeridir. Suyunun
içerisinde çeşitli balıklar vardır ama
evliyanın nazargahı olduğundan bu
balıklar avlanmaz. O yüzden sıçrayıp in-
sanın elinden ekmek ve et parçaları
kapıp çeşitli oyunlar yaparlar,
Çarşamba günleri buraya kadınlar

gelir. Allahın hikmeti o gün bir tane balık
görünmez. Şehir halkı Kidafe Kıralın tıl-
sımıdır der” 

F.V.J .Arundell ,İzmir Hakkında Tarih
Araştırmaları kitabında (1827)Diana
(Artemis) hamamından söz ederek “Avru-
palıların Diana Hamamları dedikleri bir
yer vardır, burası Bornova’ya giden
yoldadır, bol sulu sıcak akan çeşmesi
vardır. Hamamdan kaynayan çaya sandal
getirmeye meraklı olanlar tarafından bu-
ralarda beyaz mermer sütunlar bulunmuş-
tur. Kuzey tarafında yüksek sazlar
arasında, eski bir yapıya ait bulunan kır-
mızı- beyaz mermer sütun başlıkları yakın

Efsane  Göl
Halkap›nar

Orhan Beşikçi, Fotoğraflar Atilla Özdemir.  Kartpostallar. Yaşar Ürük 
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bir zamana kadar vardı. Bu gün Bornova
Camisi’ndeki mermer yazının buradan
geldiği sanılıyor. Sözü geçen yazıt şöyle.
“İlahlara, kutsal Meles çayına ve kur-
tarıcılarına şükürler olsun. Bulaşıcı her
hastalık ve felaketten o kurtarır” 

1847 yılında Meles havuzunda inceleme
yapan Beriberi havuzda üzerinde çiçek va-
zoları  ve yapraklı asma dalları  resimleri
bulunan bir mozaik sütun  ve temel kalın-
tıları  gördüğünü yazıyor.

B.F.Slaars ”İzmir Hakkında Tetkikat”
(1868) kitabında Diana hamamları için
şunları söylüyor ”Diana hamamlarının
yüksek kaynakları bir göl oluşturur, kağıt
fabrikasının havuzu olan kanal ve göl
balıkla doludur, bu kaynak hep aynı gür-
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lüktedir. Suları azalmadığı gibi kışın da
yağmurla taşmaz, hep yavaş akar, hep dur-
gun ve usludur, mecrası denize kadar par-
laktır. Homeros’un bir şiirinde melesle
ilgili şu dize var. “Kalın kamışlarla dolu
Meles nehri kıyısında atlarını sulayan
Diana” 

Prof. Dr Şadan Gökovalı Hoca bu bilgiler-
den sonra 1960 lı yılların Halkapınar’ını
anlatır. “ İzmir Belediyesi’nin özel toplan-
tıları burada yapılırdı. Belediye’de ES-
HOT’ta ve belli süre çalışmış personeli
ödüllendirmek için Halkapınar
mesiresinde törenler yapılırdı. Göl kıyısın-
daki ulu çınar ağaçlarının gölgesinde man-
gallar yakılır yenilir içilir hoş vakit
geçirilirdi… Kosmos Politis’in Belge

Yayınlarından çıkan  “Yitik Kentin Kırk

Yılı “kitabında dile getirdiği Halkapınar

efsanesini bu sayfaya sığdırmam zor. Dul

fırıncı kadının kızıyla, gölde yaşayan su

yılanının arasında geçen trajik aşk

öyküsüdür. (Öyküyü ve bir İZSU

çalışanının bu tesislerde su yılanı

beslemesini ayrıca yazacağım ) 



1896  yılında Osmanlı’dan
aldığı imtiyazla  hazine arazisi
Halkapınar’a Belçikalılar  su
fabrikası inşa ettiler, betonarme
depolarda tutulan su, buhar
gücüyle çalışan   pompalar
vasıtasıyla demir borular
içerisinde şehre aktarıldı..  O
yıllar  sadece su değil, telefon,
tren, tramvay, vapur, havagazı,
elektrik fabrikaları yabancıların
tekelindeydi…Su tesisleri
yapılırken  temel kazılarından
Diana hamamlarıyla ilgili
neler çıktı  bilinmez, bilinen
önce kağıt fabrikası gölün
etrafındaki ağaçları tüketti,
sonra su ihtiyacını karşılamak
için açılan kuyularla gölün
suyu çekildi;  gün geldi göl  ku-
rudu, arkasından  üzeri doldu-
ruldu…Şimdi bu  göl alanı
üzerinde Stadyum ve başka
yapılar var. Belçikalıların inşa
ettiği fabrika binalarını endüstri
müzesine dönüştürüp aynı saha

içersinde yapılacak küçük bir

göl, mesire yıllarını geri getire-

mezse de hatırlamamıza neden

olabilir. Evliya Çelebi’nin

gördüğü,  insanın elinden yiye-

cek kapan tılsımlı balıklar; ef-

sane su yılanı yapay göle geri

dönerler mi, hastalar suyundan

şifa bulur mu? Bilemem. Her

şeyin bir çaresi var, Halkapı-

nar’dan İzmir Müzesi’ne gön-

derilen, Meles çayını

simgeleyen tanrı yontusu gibi

eserleri geri getirip, Diana

hamamlarını ve kutsal

Meles’in öyküsünü gölün bir

kenarında canlandırabiliriz…

Yazıyı, İZSU tesislerinin önün-

den geçerken içerideki yapılara

ve tarihten silinmiş Halka Pı-

nar’ı anımsatmak için

yazdım…
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Antep’in işgalinde çeteci Şahinbey’in
emrinde Fransızlara karşı çarpışırken
sağ gözünü, Musul’da İngilizlere esir
düşünce sol gözünü kaybeden “Hafız
Mustafa”, İzmir’in kurtuluşundan
sonra yerleştiği bu kentin Kemeraltı
çarşısı girişinde, çakmaklara benzin sa-
tarak 1930-90 yılları arasında “Ben-
zinci Hafız” ismiyle büyük üne kavuştu.

Benzinci Hafız’ın ger çek ismi, “Mus-
tafa Ayrıközü” idi.. Sesi ağdalı ve naka-
ratlı ol duğu için ona kısaca “Hafız” derdi
İzmir mil leti.. Gizemli sesini, “Kemeraltı”
çarşısına deniz tarafından girer gir mez
hemen duyardınız. Çar şı içine doğru ilerle-
dikçe, soldaki Hükümet Konağı du varını,
sağda ise Şekerci Galip’i geçtikten sonra,
Birinci Beyler Sokağı köşesine doğru yak-
laştığınızda, hemen sağ duvar dibinde, tah-
tına kurulmuş bir “Sokak Padişahı”
edasıyla tezgahının üstündekileri pazarla-
maya çalışan Hafız’ı fark ederdiniz. Gör-
meyen gözleri tam karşıdaki Şifa
Eczanesi’ne doğru yönelmiştir ve ağdalı se-
siyle maniler okumakta ve böylece çak -
maklara benzin satmaktadır: 

“Çakmaklara benzin..
Çakmaklara taş geldiiii..
Uğramadan geçmeyin
Hafız’ın tezgahınaaaa....”

Hiç görmeyen gözleri ile gazel-şarkı
karışımı nakaratlar söyleyerek gelip ge-
çeni mutlaka ken disine baktırırdı. Onun
büyüleyici sesi, tam 60 yıl Kemeraltı
kaldırımlarında hep aynı köşede yan -

kılandı. Esmer tenli, yüzü bomba patla-
ması so nucu şarapnel parçalarıyla delik
deşik olmuş, oldukça tombul ve yaşlı,
hep başını ileri geri sallayan biriydi.
Bazen kendisine hitap edenlere esprili ve
kinayeli yanıtlar veren bu garip kişi, yal-
nızca Kemeraltı’nın değil, koskoca İz-
mir’in de giderek unutulmaz bir sembolü
olmuştu. Benzinci Hafız olmadan Ke-
meraltı düşünülemezdi.

SESİ KULAKLARIMIZDA
Hafız’ın sesi hala kulaklarımızdadır,

unutulmaz gazelleri kulak mememizin ci-
varında yankılanıp durur.. Güngörmüş
gırtlağından dökülen hüzünlü sesini duya-
madığınız zaman, Kemeraltı çıkışında
kendinizde bir eksiklik hissederdiniz.
Hasta olup Karşıyaka’daki evinden va-
purla her sabah olduğu gibi,   iki   büklüm
eşinin   kolunda   çarşıya gelememiş  ise,
Hafız’a  neler  olduğunu  herkes birbirine
sorardı. Gözler ve de kulaklar hemen onu
arardı. Sesi, çarşıda herkesçe eşit biçimde
bölüşülen bir “hayırlı işler ilahisi” ve
“alışverişler hoş olsun gazeli” gibiydi: 

“Alışverişe hoş geldiniiiz..
Hafız sizi bekleeeer...
Çakmaklara benzin
Çakmaklara taaaaaş..”

Kemeraltı’na girip, Irmak Pasajı’nı
biraz geçtikten sonra, Ehram Mağaza-
sı’nın önünde duvara yaslanmış Hafız’ı
görürdük (Günümüzde tam orada telefon
tellerinin top landığı teneke santral var).
İki mağazanın birleştiği duvar payının

tam cadde üzerindeki boşluğuna minicik
tahta tezgahını kurmuş olurdu.

Gövdesinin tüm ön kısmını kaplayan
kucak tezgahında, irili ufaklı onlarca
benzin şişesi ve gazlı çakmaklar için
yeni piyasaya çıkmış kırmızı kafalı uzun
ve dolgun gaz tüpleri sıralanırdı.

HERKESİ TANIRDI
Herkes, Hafız’ı tanırdı..
Hayrettir ki, Hafız da herkesi sesinden

tanırdı. Tam karşıdaki Şifa Eczanesi’nin

En Meflhur 
‹zmirli Engelli: 
Benzinci Kör Haf›z…

Benzinci Hafız ile Kemeraltıʼndaki köşesinde
ilk röportajım. Bu fotoğrafı Yeni Asırʼın usta
foto muhabiri sevgili kardeşim Ergun Ulcay
çekmişti. (Bu fotoğrafı kitaplarında ve sosyal
medyada kullanıp, benim ve Ergunʼun ismini
es geçenlere sadece yazıklar olsun diyoruz.)

Yaşar Aksoy
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sahibi Süleyman Ferit Eczacıbaşı yanına
mı gelmiş, daha sesini duyar duymaz
“Ver Ferit Bey, mübarek elini bi öpe-
yim” derdi. Öbür köşedeki yazar ve ec-
zacı Kemal Kamil Aktaş, önünde durup
merhaba mı çekmiş, hemen onu sesinden
fark edip “Kemal bey, kalfanı yanıma
gönderiver, bugünkü gazete makaleni
bana okuyuversin” deyiverirdi. Tanıma-
dığı ses, tanımadığı gölge yoktu sanki...
1950’li yıllarda anamın elini sımsıkı tut-
muş bir şekilde, Karşıyaka’dan Kemer-
altı’na gittiğimizde, tam önüne gelir
gelmez, anam onun eline kağıt para sıkış-
tırır ve hatırını sorardı. Anamın sesini
hemen tanır, derin uykudan uyanmışça-
sına silkinerek, elini tutmaya çabalardı: “-
Vay hocanım… Hocanım..
Nerelerdeydin be yahu?.. Bir süredir
görünmez oldun. Eyi misin, hoş
musun?... Veled nerde, yanında mı?..

Anam benim elimi, Hafız’ın koca-
man, pırtaklı avucu ile buluşturup,
“Veled, elinden öper..” deyince, korku
filmin den kopup gelmişçesine bana ür-
kütücü gelen bu yaşlı adamın elimi ok-
şamasını ürpererek izlerdim. Anamın her
Ramazan sonrasında, Şeker Bayramı
arefesinde, fitre ve zekat gibi İslami
ödevlerini yerine getirmek için, ta Kar-
şıyaka’daki Çocuk Yuvası civarından
kalkıp, Kemeraltı’na Hafız’a benimle
gitmesini, bilseniz şimdi nasıl özlüyo-
rum, nasıl da iliklerime kadar hüzünle
ürperiyorum.

KEMERALTI FİLMİ
Onun tezgahını ziyaret etmek, bizim

anlı şanlı Kemeraltı gezilerimizin en ilginç
dakikalarını oluştururdu. Renkli resimli
çocuk dergilerini alması için anamızı ısrarla
“Yavuz Kitabevi”nin içine doğru sürük-
lerdik.. Yoğurtlu nefis dönerlerini veya dil-
lere destan trança şişlerini mideye indirmek
için “Ekmekçibaşı Lokantası”nın rahat
koltuk larına kurulurduk.. Kemeraltı Camii
karşısındaki Gaffarzade Oteli altındaki
“Şerbetçi Kadir”in inanılmaz ferahlatıcı
şerbetlerini dilimizde keyifle okşardık..
Bütün bu keyiflerden sonra Meserret Ote-
li’ne gider, avlu sundaki küçük bir dükkan-
cıkta “mücellitlik” yapan (ciltçi) küçük
amcamız Altınkalem İzzet Efendi’nin dizi
dibinde, ondan İzmir’in işgali ve Yunan
mezalimi hikayelerini dinlerdik. Benzinci
Hafız, bu muhteşem Kemeraltı filminin en
çarpıcı, kör bir esrarengiz adamla beni bu-
luşturan, en hüzünlü ve korkutucu karele-
rini oluştururdu. Yeni Asır’da çalışırken
1985 yılında foto muhabiri kardeşim Ergun
Ulcay ile yanına gidip bir röportaj yapmak
istediğimi kendisine söylediğimde, Zehra
Hoca Hanımın oğlu olduğumu da ilave et-
tiğimde, tam 30 sene sonra beni tanımasına
şaşırmış, küçük dilimi yutarcasına birkaç
sani ye afallamıştım:

“-Ulen veled Yaşar?.. Böyüdün de,
gazatacı mı oldun?.. Hay, sen çok yaşa,
e mi?.. Anan hocanım nassıl?.. Ellerin-
den öpüverdiğimi ulaklayıver, e mi?..
Hay, sen çok yaşa, veled Yaşar!..”

KUVVACI HAFIZ
Hafızla yaptığım ve yayınladığım rö-

portajda, çocukluk dünyamda yer etmiş bu
sinemasal sokak satıcısının, gerçekte bir
“milli mücadele kahramanı” olduğunu
orta ya çıkarmıştım. Bizim Hafız, azılı bir
Kuvayı Milliyeci değil miymiş?..

Benzinci Hafız veya resmi ismiyle
Mustafa Ayrıközü, 1902 Rumeli Manastır
doğumluydu. Bir yaşında iken ailesi Su-
riye’ye göçtü. 18 yaşında Beyrut’ta tıp tahsil
ederken, Anadolu işgal edilince babası ta-
rafından Antep’i Fransızlara karşı savunan
ünlü çetebaşı “Şahinbey”e yar dım etmek
için cepheye gönderildi. Aylarca Antep’i
kahramanca savunan direnişçiler arasında
çarpıştı. Bir Fransız bombası sonucunda
“sağ gözünü” kaybetti. Çeteci arkadaşla-
rıyla Musul’a geçtiler. Mustafa Kemal’den
büyük Musul isyanı için haber beklerlerken
İngilizlere esir düştü. İşkencede İngilizler,
“sol gözüne” mil sokup, nurunu çektiler.
Böylece Mustafa, tamamen kör oldu. Kur-
tuluş Savaşı sonunda ordunun arkasına ta-
kılıp İzmir’e gelen ve o kaos içinde kentin
Yunanlılardan kurtuluşuna gözüyle değil,
kulaklarıyla şahit olan Mustafa, koca yanık
şehirde tek başına ve beş parasız kaldı. Ke-
meraltı çarşısında hiç vazgeçmediği köşe-
sine bir yer tezgahı açıp, abur cubur satmaya
başladı. Milli Mücadele Paşalarının, Fahret-
tin Altay ve Kazım Karabekir’lerin İzmir’e
geldiklerinde tezgahının önüne kadar gelip
ona sarılmaları, iltifat etmeleri ve eskilerden
yarenlik yap maları, çarşı esnafı nezdinde
ona payeler ve dokunulmazlık kazandırdı..

SON YILLARI
60 yıl boyunca iki gözü görmez şe-

kilde, o köşede dimdik Kemeraltı’nı bek-
ledi ve ünlü “Benzinci Kör Hafız” olarak
tarihe geçti.. Halk onu bağrında yaşattı.
Dipsiz kuyu gibi kadim şehrin dehlizlerine
uzanan “İzmirlizade Yaşar Efendi Ta-
rihi”nde mümtaz bir yer edindi. 1990’dan
sonra Kemeraltı’na gelmez oldu, çok yaş-
lanan eşinin kendisini sürükleyerek sabah
akşam çarşıya getirip geri götürmesi zor-
laşmıştı. Bir gün eşi de öldü. Ben de anamı
kaybettim. Hafız Amca, üç-beş sene kadar
Karşıyaka Çarşısında duvar diplerinde
oturup elin deki küçük pilli radyoyu din-
lerdi. Gazete dönüş lerinde yanına gitti-
ğimde hemen sesimden bermutad beni
tanırdı:Benzinci Hafız, vapura yetişmek için yola koyulmuş…
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“- Uleeen Veled Yaşar.. Eyi ki gel-
din yanıma.. Hocanıma hep fatiha
okur dururum, bilesin haaaa.. Bacak-
larımın üstünde dikilemez oldum
artık. Şu karşıdaki pastaneden bir
pasta alıver de dirileyim.. Çukulatalı
oluversin gayri. Şu yan cebimde reçe-
tem var, ilaçlarımı da eczaneden alı-
ver bi zahmet..”

Çikolatalı pastayı hapur hupur
yerdi garibim.. Hafız’ın reçetesinde bir
tomar ilaç yazılı olurdu… Kalp, tansi-
yon, kolesterol, şeker, siyatik, ağrı din-
dirici, öksürük, prostat, vitamin hapları
filan… Tek başıma reçetesini kaldıra-
mazdım, hemen rahmetli çocuk dok-
toru Orhan Alpyörük’ün (rahmetli)
yakındaki muayenehanesine uğrar
ondan biraz para alır, sonra kahveye
gidip eski sendikacı-devrimci Bülent
Özyeşilpınar’dan da (rahmetli) biraz
para alır, üstünü tamam layıp ilaçlarını
tamam ederdim. O da, arkamdan dok-
tora, çok sevdiği Bülent’e ve bana
hayır duaları ederdi.

HAFIZ HEYKELİ
Hafız, 1997 yılında Karşıyaka’daki

evinde öldü. 2000 yılında yazıp teslim et-
tiğim ve belediye kültür(!) ve tarih (!) da-
nışmanlarının iki yıl engellemesinden
sonra, rahmetli Ahmet Priştina, Ünal Er-
sözlü ve Namık Kuyumcu’nun inanıl-
maz desteği ile Büyükşehir Belediyesi
tarafından basılan “Smyrna-İzmir” kita-
bıma tam sayfa Hafız’ın bu yazımın içinde
gördü ğünüz fotoğrafını bastım. Bu fotoğ-
raftan etkilenen ressam, heykeltıraş ve göz
doktoru Süreyya Kafesçioğlu, Hafız’ın
güzel bir heykelciğini yaptı, Kemeral-
tı’ndaki muaye nehanesine koydu.

Kitabımı okuyan rahmetli “Büyük
Başkan Ahmet Priştina”, Hafız’ın res-
minden oldukça etkilenmiş. Altmış yıl
hizmet verdiği köşeye Hafız’ın heykelini
dikmek istedi ve beni aradı. Kendisine
telefonda Süreyya Bey’in heykeli zaten
yaptığım ve belediyeye bağışlamak için
fırsat aradığını söyledim.

Bir cumartesi günü, Priştina, Erdal
İzgi, Ünal Ersözlü belediyede buluşup

Kemeraltı’na gittik, çarşıda keşif yap tık,
heykeli koyacağımız köşeyi belirledik,
sonra Süreyya ağabeyin muayenehane-
sine gidip heykeli inceledik. Heykeltıraş
ile başkan kucaklaştı. Benim keyfimden
ba şımda gelincikler açtı.

Başkanın emri ile belediye yetkilileri
ve bir teknik heyet gelip gidip heykel ye-
rini bir projeye dönüştürdüler. Ama Ha-
fız’ın heykeli bir türlü yerine konamadı.
Çünkü heykelin tam köşesine konacağı
mağazanın yeni sahibi, bir işportacının
heykelini tapulu mağazamın önüne koy-
durtmam diye diretti. Oysa bu proje,
hem tarih, hem engelliler duyarlığı açı-
sından pek mükemmeldi. Böylece proje
yattı...

Heykel, şimdi Dr.Kafesçioğlu’nun
Çeşme Dalyan’daki yazlık evinin bahçe-
sinde boynu bükük öylece durur. Arada
gider yanağını okşarım.

Ama Hafız’ın hüzünlü sesi, gerçek
kentlilerin kulaklarında hala ge zinip
durur, değil mi?... Rahmet diliyorum…
Sağlıcakla kalınız…

Yıl 1998… Çeşme Dalyanʼda Madam Katrinʼin Cafe Lʼaperoʼsunda “Çeşme Sanat Gurubu”nun sergisindeyiz. Hafızʼın heykelini yapan Diş Doktoru
Süreyya Kafesçioğlu ile birlikte heykelin tanıtımını davetlilere yapıyoruz.
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İzmir’in ilk kadın milletvekili
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İpek Yaşar

‹zmir’in ilk kad›n milletvekili

Benal Nevzat
Benal Nevzat 1903 tarihinde İz-

mir’de doğdu. Babası İzmir’in
ilk Türk avukatı, Hizmet Gaze-

tesi sahibi, Edebi Nevruz Dergisini çıka-
ran, zamanın Padişah’ı Abdülhamit’e
“Padişahım Çok Yaşa” yerine “Yaşasın
Hürriyet” diye bağıran ve bu yüzden sür-
gün edilen, Adana Cezaevi’nde iken Pa-
dişah’ın emri ile boğdurulan hürriyet
kahramanıdır.  Annesi Cemile Hanım ise
Şeceresi Keylaniler’lere kadar dayanan
Şamlı ipek tüccarı Hacı Abdullah Efen-
di’nin kızıdır. 1935’te Neşet Arıman ile
evlendi. Benal Nevzat İştar Arıman oldu.

Benal Nevzat, İzmir Fransız Lisesi’ni
(Dame de Sion) bitirdikten sonra Paris,
Sorbanne Üniversitesi’nin edebiyat bö-
lümünden mezun oldu. Yıl 1923… Çok
iyi Fransızca ve Farsça biliyordu.Sürekli
sosyal hayatın içindeydi. Türk Hava Ku-
rumu,  Çocuk Esirgeme, Yeşilay, Tüber-
küloz Derneği, CHP Gençlik Kolları,
CHP Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

Türkiye’deki ilk siyasi partinin ilk kadın
üyesi oldu. 1927’de CHP’nin ilk kadın
Yönetim Kurulu üyesi oldu. Halkapınar
Şehitler Abidesi’nin açılış töreninde yap-

tığı konuşma siyasi hayatının başlangıcı

oldu. Türk kadınına seçme ve seçilme

hakkı tanındıktan sonra 1935 yılında Ata-

türk’ün önerisi ile İzmir Milletvekili ola-

rak 5.Devre TBMM’ye ilk kadın üye

olarak girdi. (1935 - 1950 arası 5., 6., 7.,

ve 8. Dönemler)

1973’te basılmış Kara Osman adlı man-

zum piyesi, 1974’te basılmış Aytım

isimli şiir kitabı, Kösem Sultan isimli ba-

sılmamış bir tiyatro eseri ve daha pek

çok basılmamış hikaye ve şiirleri vardır. 
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İzmir Kadınları’nın Cuma günü yaptıkları tezahüratta Benal
Nevzat’ın Atatürk’ün heykeli önündeki söylevi şöyle idi:

5 birinci kanun 934… (5 Aralık 1934) Türk kadınlık dönen-
mesinin en parlak bir sahifesi, Türk anasının unutamayacağı
bir kıvanç bayramıdır.

Atatürk’ün kanununda yaşayan Türk’lere ne mutlu!...

Türk kadınlık tarihinin gözyaşı ve zincir dolu
karanlık yapraklarını temelli kapayıp, önü-
müze bembeyaz, güneşli ak günler açan
Büyük Atamız bize bugünde siyasal den-
kliğimizi vermekle, Türk Kadınının başlı
başına bir benlik, insanlık kurumunun
özlü bir üyesi olduğunu acuna söyledi.
Ulu Cumhuriyetin bu temiz kesimi, biz
kadınlara sevinç, insanlık kurumuna oğuz-
luk; yurda da yükselme yollarını açıyor. 

Kadına bütün haklarının verildiği bugün, artık
geleneklere daha iyi gözlerle bakabiliriz. Çünkü
kendi sayılan, hakkı tanınan, benliğine sahip, ezil-
memiş kadınlık, kafası ve bilgisi yerinde çocuklar yetiş-
tirecek ve onlar da; “Biz eli kolu zincirli yarım bir insanın
değil, bütün hakları tanınmış bir ananın çocuklarıyız.” diye
kıvanç duyacaklardır. 

Kurtuluş Savaşı’nda yavrusunun üstündeki yorganı alıp, ıs-
lanmasın diye kağnısındaki güllelerin üstüne örten Türk ka-
dınlığına, bugün Büyük Atatürk, insanlık kurumunun ünlü
kapılarını açtı.

Artık kadın kendi mayasındaki özlüğü açıkça gösterebilecek,
yurt işlerinde, ulus işlerinde gizli gizli çalışacağına, göğ-

sünü gere gere, açık alınla iş görecek, yurda olan
borcunu kafası ile bilgisi ile ödeyecektir. 

Bugün birçok batı ülkelerindeki kadınlar, en
ufak haklarını almak için daha didişirken,
Türk kadınlığı insanlık kurumundaki yerini
almış bulunuyor. Çünkü fazilet demek
olan Cumhuriyet ve onun Büyük Ata-
türk’ü, ölmez tarihler yaratan büyük Türk
ırkının atasının damarlarındaki öz kanı,

kendindeki büyük varlığı görmüş ve anla-
mıştır.

Türk kadınlığının temiz kalbinde Atatürk’ün
büyük adı sönmez bir ışık gibi kalacak, başı yılların

üstünden güneş gibi kadınlığı aydınlatacaktır.

Türklüğü kurtaran el, Türk kadınlığını da elbette kurtaracak-
tır. 

Var ol Atatürk. Günlerimiz senin günlerine eklensin. 

9 Kanunevvel (Aralık) 1934 Pazar

BENAL NEVZAT’IN KADINLARA SÖYLEVİ

ANADOLU GAZETESİ

Benal Nevzat top arabası üzerinde kalabalığa söylev veriyor (üstte). 
Annesi Cemile Hanım, torunları Dr. Refik Keskiner ve 

Dr. Nevzat Öke ile beraber (solda).
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Benal Nevzat İzmir Belediye Meclis
üyeliği sırasında, kentin gelişmesi doğ-
rultusunda pek çok yeniliğe imza atmış,
Fuarın oluşmasına katkı koymuştur.
1931 yılında Paris’te açılan Fuara Bele-
diye Meclisi tarafından gönderilmiş, 3
ay boyunca Paris sergi ve pavyonları
hakkında araştırma yapmış ve bunu
meclise bir rapor halinde sunmuştur. 

Benal Nevzat Hanımefendi de her
şeyden evvel kanalizasyon yapıl-
ması lazım geldiği fikrindedir. 

Belediyenin istikraz ettiği iki milyo-
nun ciheti sarfı hakkında muhterem
Anadolu’nun açtığı ankete cevap ver-
mek için kalemi elime alınca bir müd-
det düşündüm…

Çünki, memleketimizde yapılacak o
kadar çok lüzumlu iş var ve bu işlere
nisbetle eldeki para o kadar az ki,
hangisinden başlamak lazım geldi-
ğini tayinde tereddüt etmemek kabil
değil…

Ve şimdiki İzmir Belediyesi fazıl ve
kuvvetli bir hey’etin, bu paraya mem-
leketin en mübrem ihtiyacına sarfede-
ceğine bütün kalbimle emin olmakla
beraber, bu hususta fikrimi sormak
lütfünde bulunan muhterem Anado-
luya ben de düşündüklerimi söyleye-
ceğim…

Ben, memleketimizde yapılacak işleri
iki kısma ayırıyorum:

Birincisi: sıhhate, ikincisi: tezyinata ta-
alluk eden işler…

Yapılacak işleri böyle taksim ettiğim
için de, pek tabii olarak evvela sıhhate
taalluk edenlerle meşgul olmağı mu-
vafık buluyorum. Çünkü, herhangi bir
milletin yükselmesine en lüzumlu
amil: sıhhattır. Sıhhatini gaybeden bir
amele, bir fert, nasıl günden güne za-
yıflar ve fakirleşirse, fertlerden teşek-
kül eden hey’eti içtimaiye de aynen
böyle gittikçe inhitat ve sefalete
düşer… sıhhatı iyi olan insan, iyi çalı-
şır, neş’elidir. Sıhhat, çalışan insanın
kıymet takdir olunamıyan zenginliği-
dir. 

Maalesef memleketimizde sıhhatin
çok noksan olduğunu söylemek cesa-
retini gösterip, bunun pek çok olan se-
beplerini mümkün mertebe izalesi
çarelerini araştırmalıyız ve bunun için
istikraz olunan para ile yapılması
lazım gelen iş olarak, İzmir halkının
sıhhat ve hayatını ve İzmir’in şöhret
ve güzelliğinin başlıca amili nur gibi
denizini kurtaracak olan Kanalizas-
yonu görüyorum.

Kanalizasyon, her medeni memleketin
en iptidai ve en sıhhi ihtiyacıdır. 

Hatta, memleketler tesadüfe tabi ola-

rak tesis olunmasaydı da, önceden ta-
savvur olunarak tesis olunsalardı, hiç
şüphe etmem ki, bir binanın nasıl ev-
vela temellerini yapmak zarureti varsa,
yeni tesis olunan bir memleketin de
evvela, sıhhat ve hayat mes’elesi olan
Kanalizasyonunu düşünmek zarureti
pek tabii idi…

Şimdi de İzmir, hemen hemen yeni
tesis olunmak üzere bulunan bir şehir
vaziyetinde olduğu için göreceği bin-
lerce asırlara, şirin ve güzel İzmir’in
sıhhi ve medeni bir memleket çehre-
siyle çıkmasını temin etmek lazımdır
kanaatındayım. 

Vakıa, İzmir gibi bir şehrin kanalizas-
yonu için iki milyonun kifayet etmi-
yeceğini tasavvur etmek güç bir şey
değildir, fakat zararın neresinden dö-
nülse kardır. Sözünü düşünerek, ben
de: iyilik ne kadar az olsa gene iyilik-
tir, diyor ve İzmir gibi büyük bir istik-
bale namzet olan bir şehirde
kanalizasyon işini en mübrem ihtiyaç
telakki ettiğim için, İzmirde yapılması
en lüzumlu iş kanalizasyondur fikrin-
deyim diyorum…

Kokaryalı Benal Nevzat

26 Temmuz 2029

2.000.000 LİRAYLA NE YAPALIM

ANADOLU GAZETESİ
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Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında ve
sonrasında hayatını kaybedenlerin,
yaralananların anıldığı etkinlik, Konak
Belediyesi Dr.Selahattin Akçiçek
Eşrefpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde

yapıldı. Salonu dolduran İzmirliler, 31
Mayıs’ta başlayan Gezi direnişinin
ruhunu bir kez daha yaşadı. Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Can
Dündar, Seferihisar Belediye Başkanı
Tunç Soyer, DİSK Ege Bölge Temsilcisi
Memiş Sarı ve çok sayıda davetli katıldı.
Anlamlı etkinlik ilk olarak Gezi
eylemleri sırasında yaptıkları müzikle
direnişe destek veren İzmirli Bandosol
grubunun konseriyle başladı. Solist
Orçun Öçgüler’in öncülüğünde sahneye
çıkan grup Gezi eylemleri sırasında
besteledikleri şarkıları bir kez daha dile
getirdi. Büyük beğeni toplayan konser
sırasında salondaki dinleyiciler de gruba
alkışlarıyla eşlik etti. 

GÖZDAĞI İZLEYİCİYLE
BULUŞTU

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Gezi direnişinde hayatını kaybedenleri
andı. Gezi’nin demokrasi için bir araya
gelen insanların şanlı direnişi olduğunu
dile getiren Pekdaş, “Gezi olaylarında
yaralananlar, gözlerini, hayatlarını
kaybedenler oldu. Biz onlara çok şey
borçluyuz. Haziran direnişini
unutturmamak, insanlık değerlerini hep
yaşatmak, kapitalizmin vahşi
saldırılarına dur demek için bizi çok şey
bekliyor. Bu belgeseli bizimle paylaşan
Can Dündar’a çok teşekkür ederiz” dedi.
Etkinlik daha sonra Gazeteci-Yazar Can
Dündar’ın hazırladığı ve Gezi

Konak Belediyesi, Gezi
direnişinin yıldönümünü
Bandosol grubunun konseri ve
Gazeteci-Yazar Can Dündar’ın
hazırladığı Gözdağı belgeseliyle
andı. Gezi direnişi sırasında
polisin attığı gaz kapsülü ve
plastik mermiyle bir gözünü
kaybeden 6 yurttaşın
hikayesinin anlatıldığı belgeseli
izlemeye gelen İzmirliler Gezi
ruhunu bir kez daha yaşadı.

Konak' ta Gezi Ruhu 
Yeniden Do€du
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direnişinin 48 saatinin anlatıldığı
Gözdağı adlı belgeselin gösterimiyle
devam etti. 

"TÜRKİYE GÖRMEYE
BAŞLAMIŞTI, GÖZÜNDEN
VURULDU"

Gezi direnişi sırasında polisin attığı
plastik mermi ve gaz kapsülüyle gözünü
kaybeden 6 yurttaşın gözünden ilk 48
saatinin anlatıldığı belgesel
izleyicilerden büyük beğeni aldı.Salonu
dolduranlar "Her Yer Taksim Her Yer
Direniş" sloganları attı, alkışlarla Gezi
eylemleri sırasında dile getirilen
sloganlara eşlik etti. Zaman zaman
duygusal anların da yaşandığı gösterimin
ardından sahneye çıkan Can Dündar,
salondan gelen tepkilere teşekkür etti.
"Türkiye görmeye başlamıştı, gözünden
vuruldu. Ama görmesi gerekeni
görmüştü" diyen Dündar, "Bu film
cesarete ve korkaklığa dair bir film. Bu
filmde en sıradan insanların bile bir anda

nasıl cesaretle ayağa kalkabildiğini
gördük. Polis ordusunu nasıl
geriletebildiğini gördük. Cesaretin nasıl
karşı tarafta büyük bir korku yarattığını,
bir bakanın sesinden, başbakanın
nefesinden hissettik. Biz cesur olursak,
bize korku salanların nasıl korku içine
düşenleri çok net gördük. Bunu yaptık,

yine yapabiliriz" diye konuştu. Gezi

direnişinin ilk 48 saatinin anlatıldığı

belgeselde direnişi sırasında polisin

attığı plastik mermi ve gaz kapsülüyle

gözünü kaybeden 6 yurttaşla yapılan

röportajların yanı sıra medyaya

yansımayan görüntüler yer alıyor. 
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Bahri Baba Parkı

Bayramyeri

Nostaljik İzmir turu
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Cumhuriyet Meydanı Birinci Kordon

Göztepe Gümrük (Konak Pier)

Esrefpasa Caddesi Varyant

Susuzdede Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi

, , ,
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Izmir Valilik Önü Izmir Vilayet Binası

Kordon Küçükyalı

Konak Köprüsü Konak Meydan ve Saat Kulesi

Karantina Mithatpasa Caddei Karantina

, , ,

..



K N K  Y A Z  2 0 1 4
79

Konak Vapur Iskelesi Mithatpasa Endüstri Meslek Lisesi

Fevzipasa Bulvarı Yıl 1850

,

Damlacık

,

,
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Acil Telefonlar
AKS 110
HIZIR ACİL SERVİS 112
POLİS İMDAT 155
TRAFİK 154
JANDARMA 156
SU ARIZA 185
CENAZE HİZMETLERİ 188
Ulaşım
Otogar (İzotaş)
232 4721010
Üçkuyular Terminali
232 259 8862
Adnan Menderes Havalimanı
232 274 2626
THY 232 4841220
TCDD Basmane Garı
232 484 8638
TCDD Alsancak Garı
232 458 3131
Denizcilik İşi. (Liman)
232 464 8864
Evlendirme Memurlukları
Fuar Evlendirme Memurluğu
232 425 2660
Eşrefpaşa Evlendirme Me.
232 250 2505
Gültepe Evlendirme Me.
232 457 4990
Yenişehir Evlendirme Me.
232 489 4357
Güzelyalı Ümit Besen
Evlendirme Memurluğu
232 285 0507
Müdürlükler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
232 489 421
Bilgi İşlem Müdürlüğü
232 4451940
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü 232 4821036
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
232 489 4518
Fen İşleri Müdürlüğü
232 489 4858
Hukuk İşleri Müdürlüğü
232 489 3173
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü 232 4841499
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü 232 422 6807
Mali Hizmetler Müdürlüğü
232 484 0999
Plan ve Proje Müdürlüğü
232 489 4559
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
232 445 4390
Sağlık İşleri Müdürlüğü
232 482 2075
Temizlik İşleri Müdürlüğü
232 433 3630
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
232 459 9795
Veteriner Müdürlüğü
232 459 2410
Zabıta Müdürlüğü
232 4841510
Merbel Genel Müdürlüğü
232 464 4152

Resmi Daireler
Valilik 232 4411440
Büyük Şehir Belediye Başkanı
232 2931200
İZFAŞ 232 484 2150
Ege Serbest Bölge Md.
232 2513594
TRT Bölge Md. 232 463 0203
Basın Yayın ve Enf. İl Md.
232 489 4291
Emniyet Müdürlüğü
232 489 0500
Güney Deniz Saha Kom.
232 463 0100
Hava Eğitim Komutanlığı
232 285 9650
İl Gençlik ve Spor Md.
232 464 8208
İl Müftülüğü 232 441 8201
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
232 285 3965
Defterdarlık 232 483 0925
Milli Eğitim Müdürlüğü
232 441 8029
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
232 464 8102 - 232 463 7462
Ege Bölgesi Sanayi Odası
232 4410909
İl Sağlık Müdürlüğü
232 441 8111
Çevre İl Müdürlüğü
232 464 8143
Dokuz Eylül Üniverstesi
232 464 8047
Ege Üniversitesi 232 388 0110
Yüksek Teknoloji Enstitüsü
232 441 9700
Hastane Poliklinik
AĞIZ BİRLİĞİ AĞIZ ve DİŞ
SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Ali Çetinkaya Bulvarı 34/1
Alsancak * Tel. 232.463 8688
ARI YURTLAR ÖZEL SAĞLIK
KBB ve ÇOCUK HEKİMLİĞİ
1359 Sok. 2, Kızılkanat Site
A Bolk Telefon 232.388 7569
ATA DİŞ POLİKLİNİĞİ
Vasıf Çınar Bulvarı Çelebi Apt.
25, K: 2 D: 4 Alsancak
Telefon 232.464 8626
ATA KALP HASTANESİ
1418 Sokak 16 Kahramanlar
Telefon 232.4831414
BAŞKENT ÜNİVERSTESİ
ZÜBEYDE HANIM HAST.
6371 Sokak 34, Bostanlı
Telefon 232.330 5230
DENTAKİD ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ
Kıbrıs Şehitleri Cad. 53/4
Alsancak Telefon 232.4651105
DENTORİON AĞIZ DİŞ
ESTETİK MERKEZİ
Mustafa Bey Cad. 1/1 D:18
Alsancak Telefon 232.464 881
DIET INN BESLENME ve
DİYET DANIŞMA MERKEZİ
Kıbrıs Şehitleri Caddesi Mayıs
Apt. 4/7 Alsancak
Tel. 232.463 5367 * 463 5329
DİZDARER ÖZEL SAĞLIK
1394 Sokak 11, D:9 Alsancak
Telefon 232.464 0406

DOĞU-SAN ÖZEL AĞIZ ve 
DIŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Cumhuriyet Bul. 181, D.3
Alsancak Telefon 232.421 5965
DR. CEVDET TUĞRUL MEME
MER. ANKA ÖZEL SAĞLIK
Ali Çetinkaya Bulvarı 58/1,
Alsancak Tel. 232.446 8475
DR. A. KADİR DEMİREL
DİŞ KLİNİĞİ
Ali Çetinkaya Bulvarı 70, K:2,
D: 204, Sağlık Sitesi Alsancak
Telefon 232.421 8912
www.kadirdemirel.net
DUYMER İŞİTME
CİHAZLARI MERKEZİ
1720 Sokak 2 Karşıyaka
Telefon 232.364 2259
Kıbrıs Şehitleri Caddesi 4,
Alsancak Telefon 232.463 7455
EGEFORM FİZYOTERAPİ
REHABİLİTASYON MERKEZİ
1420 Sokak 107/1, Alsancak
Telefon 232.463 2432
EGE SAĞLIK HASTANESİ
1399 Sokak 25, Alsancak
Telefon 232.463 7700
EL MİKROCERRAHİ
ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ
HASTANESİ
1418 Sokak 14, Kahramanlar
Telefon 232.441 0121
ERGENE KARDİOLOJİ ÖZEL
SAĞLIK HİZMETLERİ
Talatpaşa Bulvarı 9/2,
Alsancak
Telefon 232.464 7777
ERKİN İNTEGRATİF TIP
MERKEZİ
1392 Sokak 5, Alsancak
Tel. 232.422 0365 - 422 3067
ENTO KULAK BURUN
BOĞAZ MERKEZİ
Şahin Eşref Bul. 35/2 Lozan
Telefon 232.422 0365
GELİŞİM EGE SPECT
TEŞHİS MERKEZİ
Mimar Sinan Cad. 13/1
Kahramanlar Te. 232.46 2232
İDEAL AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI
POLİKLİNİĞİ
Talatpaşa Bulvarı 16, D. 1
Alsancak Tel. 232.463 0939
www.ide alclinic.com
İLGİM KADIN HASTALIKLARI
ve DOĞUM MERKEZİ
Talatpaşa Bulvarı 1434 Sk. 1/6
Alsancak Tel. 232.463 8929
www.ilgim.com.tr
İRENDE TIP VE TÜP
BEBK MERKEZİ
Talatpaşa Bul. 1436 Sokak 6,
Alsancak
Telefon 232.464 5888 (pbx)
KENT HASTANESİ
8229 Sokak 30, Çiğli
Telefon 232.386 7070
KÜLTÜR TIP LABORATUVARI
1394 Sokak 11, Alsancak
Telefon 232.464 4232
LAMED ÖZEL SAĞLIK HİZM.
1359 Sokak 1, K.2 D.5-6
Umut Sitesi Alsancak
Telefon 232.464 22 33

ORTE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
Ali Çetinkaya Bulvarı 67/3
Alsancak Tel. 232.465 0550
ÖZEL CENTRAL HOSPITAL
1644 Sokak 2/2 Bayraklı
Telefon 32.341 5055-361 60 76
ÖZEL ÇINARLI HASTANESİ
Anadolu Caddesi 14, Çınarlı
Telefon 232.462 2727
ÖZEL KENT TIP MERKEZİ
Kıbrıs Şehitleri Cad. 140,
Alsancak Tel. 232.488 2828
ÖZEL SMYRNA ART
TÜP BEBK MERKEZİ
Anadolu Caddesi 34, Bayraklı
Telefon 232.461 9333-461 6863
RETİNA GÖZ MERKEZİ
Talatpaşa Bulvarı 1488 Sk. 3,
Alsancak Tel. 232.464 4949
SERDAR ÖZLER GÖZ KLİNİĞİ
1382 Sokak 32/4, Alsancak
Telefon 232.463 98 76
SİM TIP LABORATUVARI
Ali Çetinkaya Bul. 66/1, D.1
Alsancak Telefon 232.4641122
STAR KADIN SAĞLIĞI
Ali Çetinkaya Bul. 66/4,
Alsancak Tel. 232.464 7151
SÜDEKAN KADIN
HASTALIKLARI
Şair Eşref Bulvarı 35/2,
Alsancak
Telefon 232.421 62 60
TALATPAŞA TIP LAB.
Talatpaşa Bulvarı 61/2,
Alsancak
Telefon 232.463 0897
TÜRKER DİŞ TEDAVİ
ORTODONTİ İMPLANT
1438 Sokak 1, Sema Apt.
Alsancak Tel. 232.422 4343
TÜRK KANSER ARAŞTIRMA
ve SAVAŞ KURUMU İZMİR
Mahmut Bozkurt Cad. 47/2
Alsancak Tel. 232.464 8584
VELİ LÖK ÖZEL TEDAVİ MERKEZİ
1416 Sokak 11, Kahramanlar
Telefon 232.425 85 45
YAŞAM LABRATUVARI
Kıbrıs Şehitleri Caddesi
1447 Sokak 6/1, Alsancak
Telefon 232.464 5564
ZÜBEYDE HANIM TIP MER.
Zübeyde Hanım Caddesi 39/B
Alaybey Karşıyaka
Telefon 232.366 2277
Otel
AKSAN OTELİ
Gaziler Caddezi 214-216,
Basmane Telefon 232.441 7061
ANBA OTELİ
Cumhuriyet Bulvarı 124
Alsancak
Telefon 232.484 4380
ANEMON İZMİR
Mürselpaşa Bulvarı 40,
Kahramanlar Tel. 232.446 3656
inf o@anemonizmir .com
ANEMON FUAR OTEL
1362 Sokak 57, Montrö
Alsancak
Telefon 232.446 0646
info@anemonf uar .com

NE NEREDE?... NE NEREDE?... NE NEREDE?... NE NEREDE?...

NE NEREDE?... NE NEREDE?... NE NEREDE?... NE NEREDE?...

Basmane Semt Merkezi: 
1299 Sk. No 7 Basmane (Oteller Sokağı) Telefon: 4459379
Agora Semt Merkezi: 
806 Sk. No: 7 Patlıcan Yokuşu Agora Telefon: 4830598
Saadet Mirci Semnt Merkezi (Giysi Bankası):
843 Sk. No:50 İkiçeşmelik Telefon: 4253510
İsmetpaşa Semt Merkezi:
360/1 Sok. No: 5 İsmetpaşa Telefon: 4573740

Ballıkuyu Semt Merkezi: 
Kocatepe Mah. Hacıefendi Cad. No: 232 Ballıkuyu Telefon: 4460040
Eşrefpaşa Semt Merkezi:
İkiçeşmelik Cad. No: 5 Cicipark İçi Telefon: 2507100
Gültepe Semt Merkezi: 
Pilevne Cad. No: 18 Gültepe   Telefon: 4332577

KONAK BELEDİYESİ S    EMT MERKEZLERİ (SEVGİ EVLERİ)
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BABDAN OTELİ
Gaziosmanpaşa Bulvarı 50,
Çankaya Telefon 232.483 9640
BALCA OTEL
1484 Sokak 11 Alsancak
Telefon 232.422 3074
BEYOND HOTEL
Kızılay Cad. 1376 Sokak 5,
Alsancak Tel. 232.463 0585
BLUE BOUTiQUE HOTEL
Mürselpaşa Bul. 1265 Sk. 13,
Basmane Tel. 232.484 2525
COMFORT OTEL
Mürselpaşa Bul. 159
Telefon 232.425 2600
CROWNE PLAZA
Crowne Plaza İzmir 10 Sk. 67,
İnciraltı Tel: 232.2921300
OTEL DOKUZ EYLÜL
Mustafa Kemal Sahil Bulv.273
Küçükyalı Tel: 232.445 9480
EGE PALAS OTELİ
Cumhuriyet Bul. 210, Alsancak
Telfon 232.463 9090
EGE SAĞLIK OTELİ
Ege Üniverstesi Ark. Bornova
Telefon 232.373 4862
HİSAR ALTINEL OTEL
Fevzipaşa Blv. 153, Basmane
Telefon 232.484 5400
İSMİRA OTEL
Gazi Osmanpaşa Bul. 26,
Alsancak Tel. 232.445 6060
İZMİR HİLTON
Gazi Osmanpaşa Bulvarı 7,
Alsancak Tel. 232.497 6060
İZMİR PALACE
Vasıf Çınar Bulvarı 2, Alsancak
Telefon 232.421 5583
KARACA OTELİ
1379 Sokak 55, Alsancak
Telefon 232.4891940
KAYAPRESTİGE
Telefon 232.483 0323
KİLİM OTEL
Atatürk Bulvarı Alsancak
Telefon 232.484 5340
KORDON OTEL
Akdeniz Cad. 2, Pasaport
Telefon 232.425 0445
MOVEPİCK HOTEL İZMİR
Cumhuriyet Bul. 138 Pasaport
Telefon 232.4881414
OTELMARLA
Kazım Dirik Cad .No:7
Pasaport/İZMİR
Tel: 0232 44140 00
Fax: 0232 44111 50
OTEL BAYLAN
1299 Sokak 8, Basmane
Telefon 232.483 0152
OTEL KAYA
Gazi Osmanpaşa Bul. 45,
Alsancak Telefon 232.483 9771
PALM CITY OTEL
Mürselpaşa Bul 149,
Basmane Tel. 232.445 8080
RESİDENCE BUTİK OTEL
Mürselpaşa Bul. 28, Basmane
Telefon 232.441 9090
SC INN BOUTIGUE HOTEL
Mürselpaşa Bul, 2, Basmane
Telefon 232.446 5400
SUSUZLU ATLANTIS OTEL
Gazi Bulvarı 128, Çankaya
Tel. 232.483 5548
SWISSOTEL GRAND EFES
Gazi Osmanpaşa Bum. Heykel
Telefon 232.414 0000
YUMUKOĞLU OTEL
Şair Eşref Bulvarı, 1371 Sk, 8
Çankaya Tel. 232.483 6565
Tiyatrolar - Sahneler
ATATÜRK İL HALK
KÜTÜPHANESİ
Telefon 232.425 0897 

İZMİR DEVLET TİYATROSU 
Telefon 232.445 8941 
İDT KONAK SAHNESİ
Telefon 232.483 5035
İSMET INONU SANAT MERKEZİ
Telefon 232.489 0926
İZMİR TİYATROBAB-I
SANAT SAHNESİ
Şehit Fethib Bey Cad. Pasaprt
Telefon 232.446 7795
www.izmir tiyatro.com
DEÜ SABANCI KÜLTÜR
SARAYI
Telefon 232.4419009
HAMLE TİYATROSU
Telefon 232.446 8857
İZMİR DEVLET
OPERA VE BALESİ
Telefon 232.4410173
İZMİR DEVLET SENFONİ
ORKESTRASI
Telefon 232.489 0926
İZMİR SANAT
Telefon 232.483 6334
KARŞIYAKA AÇIKHAVA
TİYATROSU
Telefon 232.362 6161
Kültür Merkezi 
KONAK BELEDİYESİ PROF. TR.
TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR VE
SANAT MER.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi 12 Alsancak
Tel. 232.422 5236 
KONAK BELEDİYESİ 
DR. SELAHATTİN AKÇİÇEK
EŞREFPAŞA KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZİ 
İnönü Caddesi 2/1 Bayramyeri 
Tel. 232.2624590-262 9984 
KONAK BELEDİYESİ GÜZELYALI
KÜLTÜR MER. 
32 Sk. 4, Fuat Göztepe Parkı
Güzelyalı Telefon 232.224 2430
AHMET ADNAN SAYGUN 
SANAT MERKEZİ (AASSM) 
Mithatpaşa Caddesi 1087 Güzelyalı
Telefon 232.285 4593 
ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ 
Telefon 232.489 5687 
EÜ ATATÜRK KÜLTÜR MER. 
Telefon 232.483 8520 
FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ
Cumhuriyet Bul. 152 Alsancak 
Telefon 232.463 6979 
KEDİ KÜLTÜR SANAT MER. 
Atatürk Cad. 386/A Alsancak 
Telefon 232.464 9935 
www.kedikultursanat.org 
NARLIDERE BELEDİYESİ 
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ 
Telefon 232.238 8055 
SOYA KÜLTÜR SANAT 
FABRİKASI 
613 Sokak 10, Bornova 
Telefon 232.486 3400 
TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİ 
Telefon 232.464 2095 
TÜRK İTALYAN KÜLTÜR DER. 
Kıbrıs Şehitleri Cad. 58 Alsancak
Tel. 232.4215242 
ZİYA GÖKALP KÜLTÜR MER. 
Telefon 232.366 4459
Sinema
AFM EGE PARK MAVİŞEHİR
Telefon 232.324 4264 
AFM PASTEL
Telefon 232.499 2200
AGORA
Telefon 232.277 2525 
BATI 
Telefon 232.347 5825 
CINEBONUS KONAK PİER 
Telefon 232.446 9040 
ÇINAR CENTER 
Telefon 232.2771100 
DESEM SİNEMASI 

Tel: 232.422 5310 
İZMİR Telefon 232.421 4261 
KONAK Telefon 232.483 2191 
SEMA Telefon 232.483 9100 
ŞAN Telefon 232.483 7511
Müzeler
AGORA AÇIKHAVA MÜZESİ
Telefon 232.483 4696
ARKEOLOJİ MÜZESİ
Telefon 232.489 0796
ATATÜRK MÜZESİ
Telefon 232.464 8085
BERGAMA MÜZESİ
Telefon 232.631 2883
CUMHURİYET EĞİTİM
MÜZESİ
Telefon 232.489 9484
ÇEŞME MÜZESİ
Telefon 232.712 6609
EFES MÜZESİ
Telefon 232.892 6010
ETNOGRAFYA MÜZESİ
Telefon 232.489 0796
İNÖNÜ EVİ MÜZESİ
Telefon 232.445 5599
İZMİR RESİM VE
HEYKEL MÜZESİ
Telefon 232.482 0393
KONAK BELEDİYESİ
NEŞE VE KARİKATÜR MÜZESİ
Telefon 232.461 3105
KONAK BELEDİYESİ
İZMİR MASK MÜZESİ
Telefon 232.465 3107
KONAK BELEDİYESİ
ÜMRAN BARADAN OYUN VE
OYUNCAK MÜZESİ
Telefon 232.425 7513
ÖDEMİŞ MÜZESİ
Telefon 232.5451184
TABİAT TARİHİ MÜZESİ
Telefon 232.388 26 01
RADYO VE DEMOKRASİ MÜZESİ
Telefon 232.484 14 83 
Sosyal Kulüpler
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DES. DERNEĞİ
1451 Sokak 17/3 Alsancak Telefon
232.464 3359 
EÇEV Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
Cumhuriyet Bul. 135/4
Alsancak
Tel. 232.4641266 - 465 0113
EGE AÇIKDENIZ YACHT KULÜBÜ
Levent Marina Baku Bulvarı 72
İnciraltı Telefon 232.278 7922
info@eayk.org

EGE FOTOĞRAF KULÜBÜ
857 Sokak 6/D Konak
Telefon 232.441 5403
EGE ORMAN VAKFI
1542 Sokak 10/A Kat. 3
Telefon 232464 5160
İZMİR DAĞCILIK VE DOĞA
SPORLARI İHTİSAS KULÜBÜ
1456 Sokak 96/3 Alsancak
Tel. 232421 3010 - 541.421 3090
İZMİR FOTOĞRAF SANATI
DER. 1457 Sok. 12/3 Alsancak
Telefon 232.464 3212
İZMİR KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM VAKFI
Mithatpaşa Cad. 38, Karataş
Telefon 232.482 0090
ÖZEL SATRANÇ EĞİTİM
MERKEZİ
1401 Sokak 9/4, Alsancak
Telefon 232 463 2877
TEMA VAKFI
1479 Sokak 5, Alsancak
Telefon 232.464 5868
YENİ YÜKSEKTEP KÜLTÜR
DER. 1482 Muzaffer İzgü
Sokağı 5 Alsancak
Tel. 232.464 5739
1710 sokak 11 Karşıyaka
Telefon 232.381 6776
Tenis Kulüpleri
KÜÇÜK KULÜP
Telefon 232.463 8747 
KÜLTÜRPARK TENİS KUL, 
Telefon 232.483 3352
Turizm Danışma
ADNAN MENDERES HAVALİMANI
Telefon 232.274 2626
İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon 232.483 5117 
*BERGAMA Tel. 232.631 2851
*ÇEŞME Tel. 232.712 6653 
*FOÇA Tel. 232.8121222 
*SELÇUK Tel. 232.892 6328
Konsolosluklar
ABD Tel. 232.464 8755 
İNGİLTERE Tel. 232.463 5151
İTALYA Tel. 232.463 6676-96 
YUNANİSTAN Tel. 232.421 6992
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1- ‹zmir’in ve körfezin kuflbak›fl› seyir
noktas› olan, flehrin güneyinde 186
metre yükseklikteki tepe üzerine ku-
rulmufl olan kale - ‹zmir’in bir ilçesi -
Hayret sözü 2-Özerk - Bir fleyin en
alt bölümü - ‹fl görmede beceri,
ustal›k 3-Gelifligüzel, durmadan
yazarak - Tanelerden oluflmufl 4-
Büyük toprak parças›, k›ta - Baflkalar›
taraf›ndan bilinmesi sak›ncal› görülen
bir gerçe€i saklamaktan vazgeçip
aç›klama 5- Kurulufllarda veya
derneklerde bir gruba tan›nan konten-
jan say›s› - Güvenli - Bir bilim kolunun
türlü konular› üzerine yaz›lm›fl yaz› ve
eserlerin hepsi 6- B›kma, usanma -
Casus 7- Canl› varl›klarda kan›n veya
besleyici s›v›lar›n dolaflt›€› kanal -
‹lave - Kalsiyumun sembolü 8-
Dünyan›n uydusu - Bir nota - De€ifl
tokufl, trampa 9- Ün, nam - Sodyu-
mun sembolü 10- ‹zmir’in de içinde
bulundu€u co€rafi bölge - fians 11- El
s›k›flma - Amerikan tohumundan yur-
dumuzda üretilen bir pamuk türü 12-
‹zmir’in bir ilçesi - Etraf› su ile çevrili
kara parças› - Tropikal bir bitki ve bu
bitkinin, tad› çok sevilen meyvesi - Vo-
leybol ve teniste maç›n her bir bölümü
13- Kimyasal enerjiyi elektrik enerji-
sine çeviren araç, batarya - Arabal›
vapur - Bir parça, az›c›k 14- ‹lkel bir
silah - Büyük zarar, üzüntü ve s›k›n-
t›lara yol açan olay veya durum,
y›k›m, bela - Oyunda yenen ve ye-
nilen olmamas›, berabere kalma -
Çeflitli meslek kollar› aras›nda
taraflar›n uymas› veya kaç›nmas›
gereken davran›fllar bütünü, 15-
Tellerden oluflan ve kas›larak vücut
hareketlerini sa€layan organ ve bu or-
gan›n telsi dokusu - Lisede okuyan
ö€renci - Adlar, isimler 16- Paylama -
Kar›fl›k bir sorunun içinden ç›kma,
sonuca varma - Müzikli e€lencelerin
yap›ld›€› yer, gece kulübü - S›v›,
ak›flkan 17- Boyun e€en, kendini
baflkas›n›n buyru€una b›rakan -
Genelge, sirküler - Yüksek düzeydeki
devlet adamlar›n›n kurdu€u büyük
meclis - Bir nota 18- Yolculukta ve
askerlikte kullan›lan, boyna veya bele
as›l› olarak tafl›nan, genellikle aba,
deri veya metalden yap›lm›fl su kab› -
Umma, beklenti, umut - Bir yap›da iki
döfleme aras›nda yer alan daire veya
odalar›n bütünü - Ok atmaya yarayan,
iki ucu aras›na kirifl gerilmifl, e€ri a€aç
veya metal çubuk 19- Hastal›k - Yer
alt›ndaki tarihsel de€eri olan fleyleri,
yap›lar› ortaya ç›karmak amac›yla
arkeologlarca topra€›n belli kurallara
ve yöntemlere göre kaz›lmas›,
araflt›r›lmas› - Beddua - Gereken
yiyecek ve içecek fleyler, az›k 20-
Ögeler, unsurlar - Vücutta görülen
gevfleklik, a€›rl›k, tembellik - Bir olay›
ve durumu gerektiren, do€uran baflka
olay veya durum, sebep

1- ‹zmir’in kültür, sanat ve e€lence
merkezi olmas› nedeniyle yerli ve
yabanc› tüm turistlerin ziyaret etti€i
Kemeralt› Çarfl›s› ile de ünlü ilçe -
Ça€r›, ça€›rma - Kutup - Fas’›n
plaka iflareti 2- Bir hayvan - Bugün
Kuzey Kafkasya'da yaflayan bir Türk
boyunun ad› - Roman üslûbundan
sonra gelen abart›l› dantela
dokusunda Orta Ça€ mimarl›k üs-
lûbu - Vakit 3- Donatma, teçhiz - Bir
konuyu aç›klamaya yarayan resim
veya çizim - Gemilerde oda 4-
Ma€ara - Kesimevi, mezbaha -
Utanma, utanç duyma - Kad›nlar›n
süs için göz kapaklar›na sürdükleri
çeflitli renkte boya, düzgün - Genel-
likle içine sulu fleyler konulan metal
vb.nden yap›lm›fl kap 5- Resimdeki

kalesi ile ünlü ‹zmir ilçesi - Bo€a
gürefli, yar›fl, oyun vb. gösteriler
yap›lan alan - Anadolu'nun bat›
k›y›s›nda, Selçuk ilçesi s›n›rlar›
içerisinde bulunan antik kent -
Genellikle tavflan av›nda kullan›lan,
uzun bacakl›, çekik kar›nl›, çok çevik
bir köpek türü 6- Belirti, iz, ipucu -
Yabanc› - S›cak, k›zg›n, yak›c› 7-
Mikroskop cam› - ‹ki fley aras›nda
aç›kl›k oluflturmak, yar› açmak 8-
Kiflinin geçmiflte yaflam›fl olan
büyükleri - ‹zmir’in bir ilçesi - Arazi
ölçülerinden 9- Fakat - Gereksiz,
yersiz, bofl - Sanat ve bilim eser-
lerinin, sanat ve bilime yarayan nes-
nelerin sakland›€›, halka gösterilmek
için sergilendi€i yer veya yap› 10-
Boyut - Yolcu ve turistlere geceleme
imkân› sa€lamak, bunun yan›nda
yemek, e€lence vb. hizmetleri sun-
mak amac›yla kurulmufl iflletme -
Büyük çivi 11- Hastal›kl›, sakat - As-
tatinin sembolü - Otel, tiyatro vb. yer-
lerde girifle yak›n genifl yer 12- Bir

sorunu çözmek üzere öne sürülen
görüfl, düflünce, teklif - Dökme
demir, font - ‹fllenecek bir nesnede
bulunmas› gereken ›s›n›n, nemin
yeterli olmas› durumu 13- Satrançta
yenilgi - Kal›n ve kaba bir kumafl -
‹sim - Helyumun sembolü 14- ‹laç,
merhem - Demirin sembolü - Bir
fleyin iyi veya kötü olma özelli€i,
kalite 15- Parlak olmayan, donuk -
Do€uda bir nehrimiz - Bir ilimiz 16-
Kuflatma - Bir besin - Kayg› - Cüz-
zaml› (halk) 17- ‹nsan g›rtla€›ndan
makamla ç›kan ve perde ayr›m-
lar›yla çeflitli duyumlar uyand›ran
ses dizisi - ‹liflki (halk) - Taban,
döfleme, yer - Bir ba€laç 18- Orta
kald›r›m - Kal›n biçilmifl uzun tahta -
Efli olmayan, biricik, yegâne - Anma
19- Rüzgâr - Hindistan'da prenslere
verilen unvan - Mesaj - Aruz
vezninde k›sa okunmas› gereken
heceyi ölçüye uydurmak için uzun
okuma 20- Çabuk davranan, çevik -
Ö€üt - Kesinlikle
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