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BİRİNCİ BÖLÜM

Cansever Kimlikleri
Uğur Tanyeli

Merkezi olmayan bir dünyada özne yeni davranış stratejileri
geliştirmek zorunda kalır. Yaşamını sürdürebilmek, bu epistemik
parçalanmanın içinde varkalmak için kendisine bazı entelektüel
roller belirler ve onları oynayacağı alanların sınırlarını
saptar. Dolayısıyla, ebedi ve ezeli bir zaman ve mekan-ötesi
bir doğruluk ve görev idealiyle yaşama ve eylemde bulunma
iddiasını unutur. Bağlamsal insan, hangi yer ve zamanda, hangi
sınırlar içinde anlamlı bir etkinlik yürüteceğine karar vere vere
ilerleyen insandır. Burada Turgut Cansever böyle bir bağlamsal
insan olarak kavranmaya ve anlatılmaya çalışılıyor. Onun
entelektüel rollerini hangi davranış örüntüleri içinde oynama
alışkanlığını geliştirdiği sorgulanıyor. Belirlenen roller şunlar:
Aktivizm: Bir Yaşam Biçimi, Şarihlik: Bir Düşünsel Pratik, İslam:
Bir Felsefi Referans, Ütopizm: Bir Kentsel Kavrayış, Mimarlık:
Dekonstrüktif Bir İnşai Etkinlik.
Bu liste her bir rolün diğerinden özerk olduğu kabulüyle
oluşturuldu. Dolayısıyla, tüm Cansever yaşamını belirleyen bir
eksenden söz edilemeyeceği anlamına geliyor. Birinde gündeme
gelen bir açılım, iddia veya kavrayışın ötekilere otomatik olarak
yansımasının sözkonusu olamayacağı aşikar. Baştaki epistemik

Taksim Oteli adıyla da bilinen 17 katlı
The Marmara Oteli 12 Kasım 1975’de
Etap Marmara adıyla hizmete açıldı.
Projesi Fatin Uran tarafından yapılmıştı.
Hilmi Uran
(1884-?)
Mülkiye’den mezun oldu. Çeşme
kaymakamlığı, Mülkiye Müfettişliği, Kars
mutasarrıflığı yaptı. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı’nda bulundu. TBMM 3. ve 4.
dönemlerinde Adana, 5. dönem’den 8.
dönem’e kadar da Seyhan milletvekilliği,
ayrıca TBMM başkan vekilliği yaptı.
Çeşitli hükümetlerde Nafia, Adalet ve
Dahiliye bakanlıklarında bulundu.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Eğitim sisteminde laikliği ve öğretim
birliğini esas alan kanun, 3 Mart 1924’te
kabul edildi. Tüm öğretim sistemini tek
bir merkeze ve tek bir program düzenine
kavuşturmak ve merkezi yönetimin kesin
denetimi altına sokmak üzere planlandı
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John Dewey
(1859-1952)
Kısa bir öğretmenlik kariyerinin
ardından felsefe alanında doktora yaptı
ve kamu eğitimiyle ilgilenmeye başladı.
Çocuk eğitimi üzerindeki gözlemlerini
derinleştirdiği “laboratuvar okul”u
kurdu. Amerikan pragmatizminin
önde gelen düşünürlerinden olan
Dewey, klasik liberalizmin özgürlükçü
değerlerinden beslenen ve eğitim
reformlarının toplumsal değişim için
büyük imkânlar sağlayacağına inanan
bir düşünürdür.
Louis (Antoine Léon) Saint-Just
1792’de geçici meclise giren bir ulusal
muhafız kıtası yarbayı olan Saint
Just, Jakobenlerin en sol kanadı olan
Montagnard grubundandı. Jakoben
diktatörlüğü döneminde Robespierre’in
sağ kolu ve icra komitesi müdürü olan
Saint-Just, 1794’te Robespierre ile
birlikte giyotine yollandı.
Maximilien François Marie
Isidore de Robespierre
Arras’da bir süre okula gittikten sonra,
Paris’te okudu. Avukat oldu; 1788’de
Etats Généraux’nun toplanmasıyla ilgili
tartışmalara katıldı. Jakoben Kulübü’ne
üye oldu. Cumhuriyet ilan edildikten
sonra, Saint-Just, Marat ve Danton’la
birlikte kralın idam edilmesini sağladı.
Kendi diktatörlüğünün kurbanı olarak 28
Temmuz 1794’te giyotinle buluştu.
İstanbul Sanayi Odası
1952 yılında kuruldu. Türk sanayi ve
ekonomisinin uluslararası rekabet
gücünün artması ve ülke kalkınmasına
katkıda bulunmak amacıyla hizmet
veren bir sivil toplum kuruluşudur.

seçer, diğerleri de jüri listesinden seçilir. Ayrılıyoruz. Ertesi gün
Orhan Alsaç’ı azlediyor. Bakan dedi ki, “Bu işi bana daha etraflı
bir şekilde yazın. Ben doğrusu esasında sizi haklı buluyorum.”
İşte o sırada “cami” lafı geçiyor. “Başbakan cami yaptırmak
isterse istediği gibi yaptıramayacak mı?” demesi üzerine, Tekin
Aydın söze girdi: “Caminin nasıl olacağını başbakan nerden
söyleyecek?.. Ne hakla söyleyecek?.. Hatta ne hakla değil, ne
cüretle de söyleyecek?.. Bilmediği bir şeyde halkın parasını
kullanırken yanlış yapmaktan nasıl korkmaz bir başbakan!
Korkması lazım değil mi?..” Bu konuşma devam ettikçe bakan
büsbütün bizi anlamış hale geldi. Bakanlık hegemonyası
tamamen silindi.
Babamla ilgili bir şeyi nakletmek isterim size: 1943 yahut
1944 yılıydı. Biz Beyazıt’ta oturuyoruz. Ben genellikle babamın
misafirleri filan geldiğinde, daha evvel babamın odasında
çalışırken ordaysam çıkmıyordum. Böyle çok temiz giyinmiş
altmış yaşlarında dört kişi geldiler. Onu da söyleyeyim,
babamın macerasını: O zaman Türk Ocakları kurucularından
bir tanesi ve Türkiye’nin o sivil kuruluşlarla gelişeceğini,
onlarla ilerlemenin mümkün olduğunu savunan bir insan…
Adana’da halkı toplayarak sıtma mücadelesini başlatmış. İki
köy… Nüfus her sene eksiliyor sıtmadan dolayı. Adana halkı,
civar köylerin halkı, o köylerin halkı beraberce sıtmaya sebep
olan bataklığı kurutuyorlar. Sıtmayı sona erdiriyorlar filan.
Adana valisi, sonraki içişleri bakanı, bizim mimar arkadaşın
babası… Taksim Oteli’ni yapan Fatin Uran’ın babası, Hilmi
Uran. İsmet (İnönü) Paşa onunla babama haber yolluyor, “Gel
milletvekili ol, hangi bakanlığı istersen bakanlık senin” diyor.
Babam reddediyor. Bu birkaç kez tekrarlanıyor. Tabii bu onları
çok rahatsız ediyor. Adana rahatsız ediyor. Ankara’ya geldiğinde,
bu Tevhid-i Tedrisat Kanunu… Aşağı yukarı çok küçük bir
grupla Tevhid-i Tedrisat Yasası’na karşı çok büyük bir kampanya
açıyor. Amerikan tedrisat felsefesini, John Dewey’yi okumuş
filan… Onları anlatıyor. Başka şekilde halkla buluşmamıza
ve bütünleşmemize imkân yok diye anlatıyor. Velhasıl Reşit
Galib, babama “Abi” diyor, o kadar yakını. Reşit Galib’le
müthiş bir şekilde bozuşuyorlar. Keçiören’de oturduğumuz
bir ev var. Hatırlıyorum. İşte şöyle bir kanepe var. Başka hiçbir
şey yok evde. Yerde oturuyorlar ve müthiş kavgalar oluyor.
Parasızlıktan yerde oturuyorlar yani... Reşit Galib tamamen
(Louis) Saint-Just, Robespierre kafalarıyla toplumu değiştirme
hayalleri içersinde. Babam müthiş hakaretlerle kovuyor bunları,
“Defolun rezil herifler, hepiniz alçaksınız! Bu memleketi
yok ederken üzerinden geçinmek için yapıyorsunuz bütün
bunları!..” Sonunda Ankara’yı bırakıyor, inzivaya çekiliyor.
Bursa’ya geliyoruz. Oradan da benim eğitimim nedeniyle
İstanbul’a taşınıyoruz. Velhasıl işte bu dört insan geliyorlar.
“Sizi tanıyoruz” diyorlar. “Sizin verdiğiniz mücadeleyi
biliyoruz. Dolayısıyla biz bir şey yapmak istiyoruz. Ama bu
teşebbüse girersek başımıza ne gelir bilmiyoruz. Siz bize ne
tavsiye edersiniz?” “Nedir?” deniliyor. Dört sanayici Sanayi
Odası kurmak istiyorlar. 1830’da bütün üretim kurumlarının
teşkilatları yok edilirken, Ticaret Odası tek kuruluş olarak

Özetle, o roller hem çok sayıda oldukları, hem de birbirlerinden
bağımsız oynanabildikleri için modern insana özgü roller
oluyorlar. Cansever’i ve ürününü sonuçta o rollerin ilginç
bir kontrapuntosunu yaptığı için daha da fazla önemsemek
gerekiyor. Onu, 20. yüzyılın başından bu yana Türkiye’de
yaşamış mimar-aktörler içinde bu özgül konumu nedeniyle,
herkesten fazla çarpıcı bir araştırma konusu olarak görme
olanağı da doğuyor. Sözgelimi, tasarlarken de mimarlık tarihi
araştırması yaparken de aynı pozisyondan bakan Sedad Hakkı
Eldem çok daha az modern gözüküyor. Mimari pratiğin sınırını
bir kez bile aşmayan tekil kimlikli Vedad Bey ilginçlik açısından
Eldem’in yanına bile yaklaşamıyor. Emin Onat’ı anadan doğma
bir hoca gibi görebilmeye, dolayısıyla kolay kavramaya, ama
merak etmemeye yol açan da bu.
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Daha da önemlisi, Cansever’in bir yurtsuz olmasının,
“displacement”ının nedeni de aynı çoğul kimlik yapısı.
Gözlemciyi, o hangi rolü oynarsa oynasın, kuşkuya düşüren,
gözlerine inanamama haliyle yüzyüze bırakan, bir “her yerde
hep yabancı” olarak kalma halinden söz ediyorum. Tekil rollere,
kimlik bütünlüğü yanılsamalarına alışık, geleneksel yargı
kalıplarını terketmekte hala çekingen bir iklimde Cansever’in
yurtsuzluğu iyice çarpıcı oluyor. Ütopistin bir durumda olanca
gerçekçiliğiyle konuşabildiğini, İslami referanslarla düşünen
kişinin bir özgül durumda açık seküler tavır alabildiğini ya da
aktivistin kaderine razı bir sufiye dönüşebildiğini görenler sık
sık şaşırıyor olabilirler. Oysa, onu tam da bunları yapabildiği
için ezber bozucu bir kişilik olarak tanımlamak mümkün
oluyor. Araçsal düşüncenin egemeni mimar, entelektüel
rolü gereği araçsallığı kuşkuyla karşılayan düşünce adamıyla
bütünleşiyor. Yani, bir yanda düşünceyi işeyararlık boyutunu
ön plana alarak, üretmekten çok kullanan bir mesleğin

UT Baba figürüne geldik şimdi.
Kişiliğinin oluşumu bağlamında en
önemli bölüm bu belki de... Aslında
şaşırtıcı bir babası var. Bir kere baba da
Turgut Bey’e benziyor. Örneğin tekilliği
benziyor; dönemin genel eğilimlerine
katılmak gibi bir endişesinin olmayışı,
tam tersine, hatta onlara ters düşmek
pahasına sözünü söylemekten
çekinmeyişi... Şimdi, Tevhid-i Tedrisat
Kanunu’na o dönem Türkiye’sinde karşı
çıkmış birisini ben bilmiyorum. Varsa
bile, o insanların sesinin çıkmadığını
biliyorum. Karşı çıkanların da olsa olsa
burada söylendiği gibi liberal bir bakış
açısıyla karşı çıktıklarını değil, tam
tersine, muhafazakâr bir bakış açısıyla
karşı çıktıklarını düşünüyorum. Oysa,
Turgut Bey’in anlattığı Hasan Ferid Bey
şaşırtıcı bir liberalizmle de karşımıza
çıkıyor.
AY Hasan Ferid Bey de çelişkiler içinde
kalmış bir insan görüntüsü verdi;
Turgut Bey’in anlatımına dayanarak
söylüyorum. Bir yerde bir pozitivist,
bir doktor... Küçük bir kasabada
çevresine ışık saçmak, aydınlatmak,
kurslar düzenlemek, vesaire. Karısı
da öyle... Öbür taraftan da Türkçü,
Türk Ocakları’nın kurucularından
biri, Ziya Gökalp çizgisini sürdüren
bir akidenin önde gelen bir mensubu...
Öbür yanda John Dewey’yi okuyor,
bireyci... Oldukça egosantrik ve otoriter,
inanılmaz bir figür...
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dönemeci aştıktan sonra böyle bir beklenti için uygun bir
zeminde yaşamıyoruz. Sözgelimi, düşünsel etkinliğinde İslam
bir felsefi referans olarak yer alıyor diye, Cansever’in “şarih”
rolünü oynarken, tüm açımlama-yorumlama çabasını sadece
İslami felsefe metinleriyle sınırladığı söylenemez. Ya da kentsel
kavrayışı bağlamında ütopist rolü oynamayı benimsediği için
Cansever’in diğer tüm rollerini ütopist bir çerçevede oynaması
gerekmiyor. Tam aksine, o mimarlık yaparken bu ütopizmi bir
kenara bırakarak alabildiğine gerçekçi davranabiliyor; neredeyse
katıksız bir inşaatçı kimliğine de bürünebiliyor.

Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve Mimar

Geleneksel kimlik yapıları, bir içtutarlılığı yanılsaması üzerine
bina edilmişlerdir. Ya da premodern episteme bir içtutarlılığı
yanılsaması oluşturur; geleneksel davranış örüntüleri, kişilikler
ve düşünsel tercihler de aynı yanılsamadan paylarına düşeni
alırlar. Onun için orada kutsallıklar ve onları bünyesinde
barındıran evliyalar, azizler ortaya çıkar. Modern dünyadaysa
karmaşık, çelişik, çoğul kişilik bileşenleri vardır. Artık tutarlılık
yanılsaması inandırıcılığını yitirmiştir. Kuşkusuz öyle bir kişilik
yapısı gerçekte hiçbir zaman varolmamıştır da... Onun bir
yanılsama olduğu bu nedenle söyleniyor. Olsa olsa dış dünyanın
etkilerine, onlar ne denli zorlayıcı olsa da hep aynı tepkileri
veren, asla değişmeyen, asla yıkılmayan, fikir değiştirmeyen
olumlu kişiliklerin varlığına inanılmaz olur. Her özgül durumda
farklı davranış ve tepkiler üreten “bağlamsal” insan doğar. Tabii
ki, tutarlılık ideali veya değeri ebediyen silinip gitmez. Ancak,
tanım değiştirir. Sarsılmaz bir davranış sürekliliği yerine, her
özgül durumda onun tanımladığı koşullarla tutarlı olmanın
erdemi tanımlanır. Genelgeçer ahlaki ölçütler vazedilemez olur.
Ahlaki bir tartışma gündem dışı kalmaz. Ne var ki, artık bir
merkezi olmayan episteme, ahlaktan özgüvenle, ama gevşekçe
konuşmayı –en azından– teşvik etmemektedir.

UT Hatta 1920’lerde Türkiye’de bir
vejetaryen. O dönem Türkiye’sinde
şaşkınlık verici bir bileşim. Önüne
gelen ikbali, Ankara’yı reddediyor.
Entelektüel, fakat alışılmışın dışında,
hiçbir yönetim kademesiyle organik
bir bağı olsun istemiyor. Yani Turgut
Bey’den daha da keskin bir tavrı var
iktidarla ilişkileri bağlamında. Turgut
Bey’den çok daha mesafeli... O teknik
adam ve entelektüel kıtlığı devrinde
çok daha fazla ikbal edinebilecekken,
hiçbirini önemsemeyişi şaşkınlık
verici. Turgut Bey’in yaşamında
babasının çok önemli bir rolü olsa
gerek diye düşünüyorum. Hatta kendi
anlattığından daha önemli bir rol bu.
Robespierre yaklaşımıyla toplumu
değiştirmeye karşı çıkışı... Bütün o
Erken Cumhuriyet döneminin düpedüz
Jakoben olan bakışının dışında bir
adam var karşımızda.
AY Turgut Bey birkaç kez altını çizdi.
Robespierre ve Saint-Just hayranı
insanların arasında, bu insanlara
hakaret eden, John Dewey okuyan,
ademi merkeziyetçi ve Tevhid-i
Tedrisat’ı bu nedenle reddeden Türk
Ocakları kurucu üyesi bir beyefendi...
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1081 yılında I. Aleksios askeri isyanla Konstantinopolis tahtını
ele geçirdiği zaman, Bizans İmparatorluğu büyük kısmı kısa
süre önce Türkler’in eline geçmiş olan Anadolu üzerindeki
hakimiyetini kaybetmiş, Balkanlar’daki toprakları ise kuzeyden
Peçenekler’in ve batıdan Normanlar’ın tehdidi altına girmişti.
İmparatorluğun coğrafi ağırlığının Anadolu’dan Balkanlar’a
kaydığı bu kritik dönem, bir yandan da Batı Avrupa’da görülmeye
başlayan yayılmacılık eğilimiyle çakıştı. Batı Avrupalılar’ın Doğu
Akdeniz üzerindeki emellerinin uyanmasıyla Haçlı seferlerine ve
bölgenin ticari açıdan İtalyanlar’ın nüfuzuna girmesine yol açan
gelişmelerde I. Aleksios da önemli rol oynamıştır.
Papa II. Urbanus’un başlattığı Birinci Haçlı Seferi (1095–1099)
aslında kısmen I. Aleksios’un Anadolu’daki Türkler’e karşı askeri
destek talebine cevap olarak doğdu. Aleksios’un Batı’dan beklediği
kesinlikle bir Haçlı Seferi değildi. Buna rağmen Haçlılar’ın
Anadolu’dan geçişlerinden yararlanarak yeni kurulan Rum
(Anadolu) Selçukluları’nın başkenti İznik (Nikaia) ve Eskişehir
(Dorylaion) başta olmak üzere stratejik noktaları Türkler’den geri
aldı. Ve ardından da bir dizi seferle Türkleri Batı ve Güney Anadolu
kıyılarından İç Anadolu platosuna doğru geri itti. Aleksios’un iki
halefi – oğlu II. Ioannes (1118–1143) ve torunu I. Manuel (1143–
1180) – de Konya (Ikonion)’yı başkent yapan Selçuklu Sultanlığı
ile kuzeydeki Danişmendliler ve bağımsız Türkmen boyları
arasındaki çekişmelerden yararlanarak Anadolu’nun geri alınışını
sürdürdü. Ancak, 1176 yılında I. Manuel’in Konya’yı fethetme
girişimi Myriokephalon Savaşı’nda II. Kılıç Arslan’ın (1155–1192)
kuvvetleri karşısında ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Malazgirt
Savaşı’ndan (1071) yaklaşık bir asır sonra Türkleri İç Anadolu’dan
sürüp atma çabalarının bu şekilde başarısızlığa uğraması bölgeyi
yeniden Bizans egemenliğine alma umutlarını söndürdüğü gibi, bu
noktadan itibaren Türkleşme ve İslamlaşma’nın bölgede sürekli
ve geri dönüşsüz olacağının da göstergesiydi. Selçuklular her ne
kadar ülkelerini Bizans anlamındaki Roma sözcüğünden türetilmiş
“Rum” adıyla çağırsalar da, Avrupalılar onikinci yüzyılın sonlarına
doğru artık Anadolu’ya “Turchia” demeye başlamıştı.
Ancak, Bizans-Türk ilişkileri açısından onikinci ve onüçüncü
yüzyıllar sadece savaşların cereyan ettiği bir dönem değildi. Askeri
çatışmaların yanı sıra Bizans ve Türk toplumları diplomatik
ilişkilerden ticarete, iki toplum arası evlilikler, dinsel, kültürel ve

KÂSE / BOWL
Pişmiş toprak / Baked clay
Y / H: 8 cm,
Ç (ağız) / Diam (rim): 31.8 cm
Bergama Müzesi
Bergama Museum
Env. no. / Inv. no. 229.10.89
Buluntu yeri Bergama Kazısı,
PE 78 – B 8a / zw. M. DE, 5
Provenance Bergama
Excavation, PE 78 – B 8a /
zw. M. DE, 5
Orta Bizans / 13. yy
Middle Byzantine /
13th century

Diğer taraftan, Bizans; daha da doğuda, Birinci Haçlı Seferi’nin
sonucunda eşi benzeri görülmedik şekilde karmaşık bir durumla
yüz yüze kaldı. Antakya, Urfa, Kudüs ve Trablusşam’da kurulan
Haçlı devletleri Bizans için Avrupalılarca, özellikle de saldırgan
Normanlarca, iki taraftan birden kuşatılmak anlamına geliyordu.
Dolayısıyla, Antakya’nın, bölgedeki büyük Ermeni ailelerin
yerel çıkarlarının istikrarsızlığı ayrıca arttırdığı Kilikya’nın
ve kuzey Suriye’nin, buraları zaptetmiş olan Normanlar’ın
elinden geri alınması, adı geçen üç imparatoru tıpkı İç ve Doğu
Anadolu’nun Türkler’den geri alınması kadar, hatta bazen daha
da fazla uğraştırdı. Onikinci yüzyılda Anadolu’dan geçen üç Haçlı
seferi (1101 seferi, İkinci ve Üçlü Haçlı seferleri), geleneksel
olarak Bizans’ın etki sahasında yer alan Doğu Akdeniz’e, Batılı
Hıristiyanlar’ın artan müdahalelerini vurgulayan yeni Avrupalı
aktörler kattı. Bu sırada, imparatorluğun Doğu ve Batı politikası
adeta birbirinden ayrılmaz hale gelirken, Batı ile siyasi ve
diplomatik ilişkileri, Alman İmparatorluğu, İngiliz ve Fransız
krallıkları, Papalık ve diğer güçlerin de katılımıyla giderek daha
da şiddetlendi. Batılı güçlerle ilişkilerdeki artış, Komnenoslar
sarayının devletler arası evlilik ittifakları şebekesinin sürekli
büyümesinde de ifade buldu. Böylece, I. Aleksios ve II. Ioannes
dönemlerinde Rusya, Kafkaslar, Macaristan ve Almanya’da
iktidardaki hanedanlarla evlilik ittifakları kurulurken I. Manuel
döneminde bu evlilikler ağı Avusturya, Kudüs, Antakya, Toskana,
Piedmont, Kuzey Fransa ve Languedoc’taki kraliyet ve prenslik
ailelerini de içerecek şekilde genişledi. Tüm bu ittifaklara karşın,
Bizans’ın Batı Avrupa ve Latin Doğu ile ilişkilerinde çekişmeler ve
düşmanlıklar yine de devam etti.
Bizans İmparatorluğu ekonomik bağlamda da Batı ile, özellikle
de İtalyan cumhuriyetleriyle çok daha kuvvetli ilişkiler geliştirdi.
İtalyanlar’ın Bizans ticari yaşamına gittikçe daha fazla nüfuz
etmeleri, I. Aleksios’un 1082’de Normanlar’a karşı donanma
yardımında bulunmuş olan Venedik’e tanıdığı ticari imtiyazlarla
doğrudan bağlantılıdır. Venedik’ten sonra benzer fakat daha sınırlı
ayrıcalıklar 1111’de Pisa’ya ve 1155’te Cenova’ya tanındı. Her bir
ayrıcalık ticari ilişkilerin giderek daha karmaşık bir hal almasına
ve İtalyanlar’ın Doğu Akdeniz ticaretinde daha önce görülmemiş
boyutta rol oynamasına katkıda bulundu. İtalyan tüccarların
ayrıcalıklı statüsü Bizans halkının hoşuna gitmiyor ve 1182’de
Konstantinopolis’te meydana gelen Latin katliamının ortaya
çıkardığı türden duygusal patlamalara yol açıyordu. Fakat yakın
zamanlarda yapılan akademik çalışmaların da işaret ettiği gibi,
İtalyan ticaretinin yayılmasının, Bizans ekonomisine zarar vermek
bir yana, imparatorlukta ticari etkinliği ve üretimi uyandırması
nedeniyle fayda sağladığı da görülmektedir. Sonuç olarak, kentsel
canlanma onikinci yüzyıl Bizans’ında doruğa ulaştı ve özellikle iç
ve güney Balkanlar’daki Atina, Korinthos, Thebai ve Halmyros gibi
taşra kentleri refaha kavuştu. Bu da yitirilen Anadolu kaynaklarının
imparatorluğun Balkanlardaki topraklarında hem kentsel hem de
kırsal alanda ekonomik büyüme ile telafi edilmiş olabileceğini akla
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Siyasi bağlamda Komnenoslar döneminin en dikkate değer yanı,
I. Aleksios’un kurduğu ve erki bir dizi evlilik ittifakıyla kendi
ailesine bağlanan aristokrat ailelerden oluşan bir koalisyonu
elinde toplayan yeni hükümet sistemiydi. Yüksek idari mercileri
tekellerine alan bu güçlü aileler, genellikle tıpkı Komnenoslar gibi
askeri aristokrasiden geliyordu. Sonuç olarak, askeri aristokrasi
imparatorluk kurumunun iktidarını ve ayrıcalıklarını paylaşan
bütünleşik bir grup haline geldikçe Bizans idari elitinin sosyal
karakteri değişti. Aristokrasinin imparatorluk hanedanıyla
özdeşleşmesi, yeni saray unvanları hiyerarşisiyle daha da
ileri götürüldü ki, artık bu unvanlar işleve göre değil, kişinin
imparatorla olan akrabalık derecesine göre veriliyordu. Tüm bunlar
bir zamanlar hadımların ve senatörlerin sarayda sahip olduğu
statü ve rolde gözle görülür bir gerilemeye yol açtı. I. Aleksios,
II. Ioannes ve I. Manuel’in yönetimi altında geçen yaklaşık
bir yüzyıl boyunca bu yeni aile hükümeti sistemi, hanedanın
istikrarını sağlamanın ötesinde, günümüz araştırmacılarının
bir zamanlar düşündüğünün aksine ‘feodal dağılma’ etkeni
değil, merkezileştirme aracı olarak işlev gördü. Bu bağlamda,
onikinci yüzyıl Bizans’ında meydana gelen bazı gelişmelerin
çağdaş Avrupa’daki paralel eğilimlerle benzerlikler gösterirken,
aslında aralarındaki farklılıkların daha dikkat çekici olduğu ve
benzerliklerden daha ağır bastığının altını çizmek gerekir.
Askeri aristokrasinin idari elit olarak ortaya çıkması ve
Komnenos siyasi sisteminin aile ve akrabalığa verdiği önem
onikinci yüzyıl Bizans’ında geniş kapsamlı sosyal ve kültürel
sonuçlara da yola açtı. Bunlardan bazılarına önceki sayfalarda
sözü edilen gelişmelerle birlikte dolaylı olarak değinilmişti. Diğer
belirtiler arasında, Alexander Kazhdan’ın genel olarak “kültürün
‘aristokratlaştırılması’” diye adlandırdığı şu yeni eğilimleri
saymamız gerekir: aristokratik ideallerin ve imparatorluk imajının
askerileştirilmesi, toplumun yapısında çekirdek aileden geniş
aileye geçiş, soy ve şecereye olan ilginin artması, soy ileticisi
vasfıyla kadınların gelişen statüsü, Komnenoslar sarayında
kadınların ileri gelen rolü, ve edebi janr olarak romansın
canlanması.
Komnenos sisteminde mevki ve unvanların yanı sıra, pronoia
imtiyazları şeklinde aristokrasiye ödüller de bahşediliyordu.
Pronoia, miras yoluyla geçmeyen ve kişiye devlete yaptığı, genellikle

animals were excavated.
This bowl can still be seen as
derivate of the Zeuxippos II
family. A similar shaping of the
creatures was found in Ilion
and Gülpınar.

ÇİFT KULPLU TESTİ
JUG WITH TWO HANDLES
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Parallel examples: -
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Yayın / Publications:
Spieser 1996, 82, no. 426,
taf. 46.
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39 3 – 394, no. 272, taf. 87;
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Spieser 1996, 76, no. 340,
pl. 29.
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Envanteri yapan müze uzmanı
Inventory record prepared by
the museum specialist: -
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Bu gelişmelerden ‘Kentlerin Kraliçesi’ Konstantinopolis ya da
Yeni Roma da nasibini aldı ve onikinci yüzyıl boyunca büyümeyi
sürdürdü. Giderek artan sayıda yabancı tüccarı ve diğer göçmenleri
(baskın durumdaki İtalyanlar’ın yanı sıra, Araplar, Yahudiler,
Ermeniler, Suriyeliler, Ruslar, Gürcüler ve Türkleri) cezbeden
başkent, tarihi boyunca olmadığı kadar çok kozmopolit hale
geldi. Nüfusu ise altıncı yüzyıldaki Iustinianus dönemi veba
salgınlarından önceki doruk değerine tekrar çıktı ve tahminen
400,000 civarına ulaştı. Onikinci yüzyıl Konstantinopolis’inin
belirgin özelliklerinden biri de kuzey ve kuzeybatı kesimlerinin,
büyük oranda, yukarıda sözü edilen ticari ayrıcalıklardan dolayı
Haliç kıyısı boyunda kurulan İtalyan kolonileri nedeniyle gelişip
büyümesidir. Bunun sonucunda, hem yerleşmeciler hem de ticari
etkinlik kitlesel şekilde yer değiştirerek erken Bizans döneminin
sonundan bu yana kentin nispeten atıl durumda kalmış olan
kuzey kıyılarına doğru kaydı. Benzer bir kayma da, Büyük Saray’ı
gölgede bırakacak şekilde Komnenoslar hanedanının gözde
ikametgahı haline gelen, kentin kuzeybatısındaki Blakhernai
Sarayı’nın yükselişinde gözlenir. Son olarak da, daha geniş bir olgu
bağlamında, ekonominin büyümesinin ve kentsel canlanmanın
onikinci yüzyılda kültürel ve sanatsal canlanmanın maddi
temelini sağladığı belirtilmelidir ki, bu durum, Konstantinopolis
bağlamında, imparatorluk hanedanı üyeleri ve akraba aristokrat
ailelerin üyelerinin vakfettiği, örneğin II. Ioannes ve karısı Eirene
tarafından yaptırılan Pantokrator Manastırı gibi, kent içindeki çok
sayıdaki manastırlarda mimari ifadesini bulmuştur.

Hafif kıvrımlı ağızlı ve ayaklı
kaideli kâse. Dış yüzeyi astar
ve mat açık yeşil sırla kaplıdır.
Ağız kenarının iç yüzeyi
bazıları eşkenar dörtgenlerle
doldurulmuş üçgenlerden
oluşan ve iki yanda eşmerkezli
iki çizgi ile sınırlandırılan
bezemeye sahiptir. Kâsenin
göbeğinde sgraffito tekniğinde
kanatlı bir yaratık figürü ve
açık yeşilden sarıya değişen
sır üzerine portakal renginden
kahverengiye değişen noktalar
ve şeritler ile bezelidir.
Bergama’da fantastik hayvan
figürlerine sahip birkaç kap
ele geçmiştir. Bergama’da
üretilen bu kâse Zeuksippos
II ailesinin bir türevi olarak
değerlendirilebilir. Benzer
yaratık figürlerine sahip
eserler Gülpınar ve Ilion’da da
ele geçmiştir.
Bowl with slightly curved rim
and footed base. The exterior
is covered by an engobe and
a matt light green glaze. The
interior rim section displays
a decoration of triangles,
some of which are filled with
a rhombic design, bordered
by two concentric lines
on each side. The interior
center is equipped with a
winged creature in sgraffito
technique, covered by a glossy
glaze changing between light
green and yellow with orange
to brownish colored dots and
bands. In Pergamon several
bowls depicting mythical

“Kalanlar” 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans
Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007
Kitap Tasarımı: Bülent Erkmen, BEK
Kapak tasarımı: Yetkin Başarır, BEK
Sayfa tasarım uygulama: Oğuz Yaşargil, BEK
Baskı: Ofset Yapımevi

Y / H: 24.7 cm,
Ç (ağız) / Diam (rim): 6.2 cm

askeri içerikli olan, hizmetler karşılığında belirli bir arazinin
gelirlerinin verilmesiydi. I. Aleksios tarafından daha seçici şekilde
kullanılan pronoia kurumu I. Manuel tarafından genişletildi
ve vergi gelirlerinden maaşla değil de, imparatorluğun önceki
thema ordularında olduğu gibi, araziden alınan gelirlerle ödenen
askeri düzeni tekrar kurma teşebbüsünü temsil etti. Oysa thema
sisteminin sözde çiftçi-askerlerinin aksine pronoia sisteminin
yararlanıcıları, büyük arazilerin kira ve işgücü hizmetinin
yanı sıra çiftçilerin vergilerine de hak kazanan ayrıcalıklı
aristokratlardı. Yerli kuvvetlerin dışında onikinci yüzyılda Bizans
ordusu büyük oranda Türkler, Peçenekler, Kumanlar, Ermeniler,
Haçlı devletlerinden gelen Latinler, Sırplar, Macarlar ve Batı
Avrupalılar’dan oluşuyordu.
Yukarıda anlatılanlardan da görüldüğü üzere, ilk üç Komnenos
imparatoru döneminde Bizans onbirinci yüzyılın kritik
koşullarından kendini kurtardı ve uluslararası arenada büyük
bir Doğu Akdeniz gücü statüsüne tekrar kavuşarak dahili istikrar
ve ekonomik büyüme dönemi yaşadı. Ancak, onikinci yüzyılın
son onyıllarında Komnenosların kurduğu merkezi hükümet
düzeni parçalanmaya başladı ve imparatorluk Angeloi hanedanı
döneminde (1185–1204) dahili dağılma ve harici tehditler içeren
istikrarsız bir döneme girdi. Bu döneme damgasını vuran unsur,
Konstantinopolis ile birçoğu merkezi hükümete muhalefet
merkezleri veya yabancı devletlerin parçası haline dönüşen
eyaletler arasında giderek büyüyen ayrılıktır. Kısmen güçlü
bölgesel çıkarlarca beslenen, kısmen de eyaletlerin zenginliği
ve kaynaklarını asalak şekilde sömüren Konstantinopolis’in
vurgulanan rolüne karşı küskünlüğün ateşlediği yerel özerklik
isteyen isyanlar tüm imparatorluğa yayıldı; örneğin, Kıbrıs’ta
Isaakios Komnenos, Philadelphia/Alaşehir’de Theodoros
Mangaphas, Nauplia ve Argos’da Leon Sgouros ve Trabzon’da
Aleksios ve David Komnenos gibi. Ayrıca etnik açıdan farklı olan
Sırbistan, Bulgaristan ve Ermeni Kilikyası gibi kimi bölgeler
de bağımsızlıklarını ilan edip benzer şekilde imparatorluktan
koptular. Dolayısıyla Bizans İmparatorluğu’nun Dördüncü Haçlı
seferi arifesinde zaten dağılmaya başlamış olduğu açıktır.
Yine de, Konstantinopolis’in düşmesi ve de özellikle Haçlı
ordularına düşmesi, Bizanslılar’a büyük bir darbe indirdi ki,
Bizanslılar 1204 yılında çifte şok yaşadı. Bizans imparatorluk
başkentinin Latinlerce fethi, 1054 yılındaki Büyük Skhisma ile
resmileştirilen ve doğu ve batı Hıristiyan dünyaları arasında
giderek büyüyen siyasi ve kültürel ayrımı doruğa çıkardı. Kuzey ve
merkez kısımlarda çıkan yangınlarda kentsel doku ciddi şekilde
tahrip olurken ‘Kentlerin Kraliçesi’ Haçlı seferine katılan Frenk ve
Venedikliler tarafından şiddetle yağmalandı ve talan edildi. Bunun
hemen ardından Konstantinopolis’te kurulan Latin rejimi (1204–
1261) altında kent kendini toparlayamadı ve daha da geriledi.
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izans İmparatorluğu onikinci ve onüçüncü yüzyıllarda
tarihinin en dinamik ve çalkantılı dönemlerinden
birini yaşadı. Bu iki yüzyıl boyunca Bizans devleti ve
toplumu, kendisi de hızla değişmekte olan Akdeniz
dünyası içerisinde derin değişimlere uğradı. Önemle belirtilmesi
gereken bir nokta bu değişimlerin birçoğunun onbirinci yüzyıldaki
gelişmelerden kaynaklandığı, hatta bazılarının daha da erken
dönemlere uzandığıdır. Yine de, buradaki kısa tarihçeye Komnenos
hanedanının (1081–1185) kurucusu I. Aleksios Komnenos’un
(1081–1118) devriyle başlamak uygun olacaktır. I. Aleksios
Komnenos, onikinci yüzyıldaki haleflerine onbirinci yüzyılın
sonunda devraldığı imparatorluktan oldukça farklı özelliklere sahip
bir devlet miras bıraktı. I. Aleksios’un hayata geçirdiği reformlar,
hükümdarlığı süresince nezaret ettiği diğer yeniliklerle birlikte
Bizans siyasi yaşamı, toplumu, ekonomisi ve kültürü üzerinde
uzun soluklu izler bıraktı. Aslında Komnenoslar döneminin
Aleksios’un imparatorluğu zamanında ortaya çıkan bazı özellikleri,
1204 yılında Konstantinopolis’in Dördüncü Haçlı orduları
tarafından zaptedilmesinin ardından yok olmayıp, 1261 sonrasında
Palaiologoslar döneminde de varlıklarını sürdürdü. Dolayısıyla
burada vurguladığımız değişimlerin yanı sıra, gerek onikinci
ile onüçüncü yüzyıllar arasında, gerekse de bu iki yüzyıl ile daha
öncekiler arasında bazı süreklilikler de göze çarpmaktadır.

getiriyor. Fakat bu yeni zenginlikten gerçek faydayı sağlayan Bizans
devleti değil, kentler ve yerel aristokratlardı (arkhontes).
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sanatsal etkileşim ve hatta ortak düşmanlara karşı yerel boyutta
ittifak veya ortak askeri seferler gibi diğer birçok açıdan da
temas içindeydi. Hatta Anadolu’nun Türk egemenliği altındaki
bazı bölgelerinde yerli Rum halk Selçuklu idaresinden o kadar
memnundu ki, 1142 yılında Beyşehir (Pousgouse) gölü Rumları’nın
İmparator II. Ioannes’e kapılarını açmayı reddetmesi örneğinde
olduğu gibi, Bizans egemenliğini yeniden kurma amaçlı girişimlere
zaman zaman karşı çıkıyordu. Öte yandan, Bizans soylularının
veya imparatorluk hanedanı üyelerinin (müstakbel imparatorlar
I. Andronikos Komnenos ve VIII. Mikhael Palaiologos da dahil
olmak üzere) Türklere sığınması ve çeşitli sultan veya beylere
hizmet etmesi görülmedik bir durum değildi. Benzer şekilde elit
Türk askeri sınıfı ve Selçuklu hanedanı üyeleri arasında da Bizans
sarayında üst konumlara ulaşmış olanlar vardı. Ama Myriokephalon
savaşından sonra “Bizanslı olmak” Türkler için eski cazibesini
yitirmiş görünüyor. Bizans-Türk ilişkilerinin bir başka yan ürünü
ise her iki tarafın ordularında da yer alan ve karışık evliliklerin
çocuklarından kurulu özel birliklerdi: Bizans’ın Tourkopoulosları ve
Selçukluların iğdişleri.

Dördüncü Haçlı Seferi’nin sonuçları arasında en önemlilerinden
biri, bir zamanlar Bizans İmparatorluğunca yönetilen toprakların
siyasi parçalanmasıydı ki, bu durum birkaç asır sonra bölgenin
Osmanlı İmparatorluğu altında tekrar birleşmesine kadar geri
döndürülemeyecekti. Böylece Venedik, Konstantinopolis’in
sekizde üçüne ek olarak bir dizi deniz müstemlekesi alırken,
“Konstantinopolis Latin İmparatorluğu”nun yanı sıra, eski Bizans
topraklarında birtakım küçük Frenk devleti kuruldu. Diğer yanda
Bizanslılar sürgüne zorlandı ve sırasıyla Angeloslar’ın bir kolu olan
Komnenos Doukaslar idaresinde Epiros, Angeloslar’ın bir başka
kolu olan Laskarisler’in idaresinde Nikaia ve Büyük Komnenoslar
altında Trabzon merkezli rakip devletler halinde kümelendi.
Özellikle her ikisi de Konstantinopolis’i tekrar fethetme arzusuyla
güdülen Epiros ve Nikaia arasındaki rekabet güçlü ve inatçıydı;
özünde ayrılıkçı bir devlet olan Trabzon’un ise imparatorluk
iddiaları bu kent üzerinde o kadar yoğunlaşmıyordu. Bu arzu
sonunda, Konstantinopolis’e daha yakın olan ve Komnenosların
Batı Anadolu’suna karşılık gelen bir coğrafyada hüküm süren
Nikaia tarafından gerçekleştirilecekti. Tarım ve hayvancılığa
ağır yatırım yapan Nikaialı Laskarisler’in etkin idaresi ve akıllı
ekonomik yönetimi altında ‘Bizans’ Anadolu’su 1204 ile 1261

S. J.

Env. no. / Inv. no. 247.10.89
Buluntu yeri Bergama Kazısı,
PE 79 – C 6b / w. M. RE, 2
Provenance Bergama
Excavation, PE 79 – C 6b /
w. M. RE, 2
Geç Bizans / 13.–14. yy
Late Byzatine /
13th–14th centuries
Envanteri yapan müze uzmanı
Inventory record prepared by
the museum specialist: Dışa kıvrık ağızlı, şişkin
boyunlu, konik omuzlu ve
soğanımsı biçimli gövdeli testi.
Kaidesi düzdür. Boyundan
çıkan iki kulp omzun aşağı
kısmına birleşir. Boyunda
birkaç yatay yiv görülür. Sırsız
testinin dış yüzeyi kırmız
renkte boyalı düşey çizgiler
ve beyaz renkte düşey dalgalı
çizgilerle bezelidir. Boyunda
kırmızı ve beyaz yatay şeritler
yer alır ve kulp üzerinde de
kırmızı bir şerit boyanmıştır.
Bergama’ya ithal edilmiştir.
Jug with an out–curving rim, a
slightly bulged neck, a conical
shoulder and a bulbous body.
The base is flat–shaped. On
the neck two handles are
attached, ending at the lower
part of the shoulder. The neck
itself displays some horizontal
grooves. The exterior of the
unglazed jug was adorned
with vertical lines painted in
red and vertical wavy lines
painted in white. Along the
neck alternating red and
white horizontal strips can be
observed. On the top of the
handle a red strip was also
placed. Imported to Pergamon.
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ONİKİNCİ VE ONÜÇÜNCÜ YÜZYILLARDA
BİZANS İMPARATORLUĞU

Basılı İş Örnekleri

tezlerin çoğu dinî çağrışımlardan kaçınmakta özen gösteriyordu
ve uygarlık özü, yani göçebelik, bedeviyet ve vahşet1 olarak
nitelendirilebilecek sosyolojik kavramlara ve tabii kolay bir
hedef hedef olan zencilere (s. 236) odaklanıyordu. Elitin ve
entelektüellerin sadece en cüretkârları, laiklik, dinî ıslahatçılık,
İslam’ın eleştirisi, hatta ateizm fikirleriyle flört edenler, Avrupaî
oryantalizm modelini neredeyse kelimesi kelimesine baştan
yaratabiliyorlar ve onu tebaya yöneltiyorlardı. Modernizm ve
laiklikle ilgili Kemalist Cumhuriyetçi söylem de ileride bu miras
üzerine kurulacaktı.

1 Selim Deringil,

On dokuzuncu yüzyıl sonu ile yirminci yüzyıl başının en
önemli entelektüellerinden biri olan Osman Hamdi Bey’in
(1842-1910) hayatı ve eserleri, bu akımın belki de en çarpıcı
örneklerinden birini teşkil eder. 1830’larda aldığı Fransız
eğitiminin ürünü olan babası İbrahim Edhem Paşa’nın (1818?1893) aldığı karar sonucu 1860’lı yıllarda Fransa’da eğitim alan
Osman Hamdi Bey, ressam olarak ve Osmanlı arkeolojisi ile
müzeciliğinin kurucusu olarak bilinir. 1869 yılında, Paris’te
neredeyse on yıl geçirdikten sonra ülkesine geri geldiğinde,
Bağdat’ın ilerici ve ıslahatçı valisi Midhat Paşa’nın emri altında
hizmet vermek üzere Irak’a gönderilmişti. Babası ile Fransızca
olarak sürdürdüğü yoğun yazışmalar, Kuzey Afrika’yı ziyaret
etmekte olan bir Fransızinkine benzer bir zihniyetin varlığına
işaret eder:

“Quelques lettres

“They Live in a
State of Nomadism
and Savagery,”
Comparative Studies
in Society and History,
45/2 (Nisan 2003),
s. 311-342.
2 Osman Hamdi’den
Edhem Pasha’ya,
Bağdat, 29 Ağustos

tarafa. Hiçbir zaman el ele tutuşmazlar. Hiçbir zaman gerçek bir
aile oluşturmazlar. Çocuklar terk edilmiş gibidir. Anne onları
düşünmez. Menkul eşya olduğunu sanan bir köleye teslim
edilen çocuklar ot gibi yaşamaya bırakılır, bu arada anneleri
Küçüksu’ya giderek taşıdığı ama nefret ettiği ismi çamura bular.
Bütün bunların tek nedeni, erkeğin kendine bir eş almadan önce
gözlerini kapatması gerektiğine dair, yoz geleneklerimizdeki
adettir. Bu adete göre evlilik bir kadınla bir erkeğin serbest
iradesinden değil, ebeveynleri arasındaki anlaşmadan ortaya
çıkmalıdır.3

1869 (Edhem Eldem,
d’Osman Hamdi Bey”,
Anatolia Moderna
- Yeni Anadolu, I/1
(1991), s. 129-130).
3 27 Nisan 1870
(Eldem, “Quelques
lettres d’Osman
Hamdi Bey”, s. 135).
4 Eldem, “Quelques
lettres d’Osman
Hamdi Bey”, s. 136.
5 Eldem, “Osman
Hamdi Bey ve
Oryantalizm,” Dipnot,

Buradaki büyük şehirlerin ve özellikle Bağdat’ın sakinleri
ilgilenmeye değmez; her ne kadar artık çadırda yaşamadıkları
için ve on dokuzuncu yüzyıl insanlarına benzedikleri için
çöl halkına tercih edilebilir gibi görünüyorlarsa da, şehirliler
aslında Bedevilerden binlerce kez daha kötüler, bu konuda ısrar
ediyorum. Bedeviler ilkel ve ataerkil bir hayat sürüyor olabilirler,
ama şehirlilerin hayatı yozlaşmadan ve rezillikten ibaret, öyle ki,
Bağdat’ın tamamında, ve özellikle de hükümete hizmet edenler
arasında tek bir dürüst adam bulamazsınız! Tüccarlara gelince,
aralarında en saygın olarak bilineni bile Fransa’da olsa doğrudan
kürek cezasına çarptırılırdı.2

Bu kadar ileri gittikten sonra Osman Hamdi Bey yine, ilerlemeye
engel olan endemik bir kadercilik duygusundan dolayı ülkesinde
doğru dürüst bir burjuvazinin olmamasından şikâyet etmekten
kendini alamamıştı. “[Avrupa’daki,] özellikle de Almanya’daki
burjuva ailelerinin hemen hemen hiçbiri aleyhinde bir söz
söylenemez” şeklindeki beyanından sonra, onları yerel orta
sınıflarla karşılaştırmayı önerir:

2 (Kış-Bahar, 2004),
s. 39-67.

Cuma günü camiye gidiniz ve ülkenin tek zenginliği olan
zanaatkâra, burjuvaya bakınız. Paçavralar giymiş bir zavallıdan
başka bir şey değildir, bir gölge gibidir, acıma hissi uyandırır. İş
güç sahibi değildir, hiçbir şey değildir! Sabırlı bir kadercilikten
başka bir şeyi yoktur! Her şey Allahın takdiridir. Dükkân dediği
derme çatma kulübesinin soyulduğunu keşfeder: Allahın
takdiri. Ev dediği barakaya döner ve alevlerin dört bir yanını
sardığını görür: Allahın takdiri. Bunların hiçbiri de idarecinin
suçu değildir! İşte size zanaatkâr, işte size vergi mükellefi; işte
size halk.4

Bütün bunlar sadece kendi ırkından nefret etmekten
kaynaklanan acı bir söylem miydi? Muhtemelen hayır; bu
tutumun Batı uygarlığına samimi bir inanışın ve kendi ülkesinin
eninde sonunda modernizm ve batılılaşma yolunda ilerlemesini
sağlamak için eleştirilmesini gerekli kılan bir idealizm türünün
mantıklı sonucu olduğunu savunmak isterim. Ancak batılılaşma
“paketiyle” beraber gelen oryantalizm, ilerici ve ıslahatçı Osmanlı
entelektüellerinin ve bürokratlarının kendi sistemlerini algılama
şeklini bile etkileyecekti. Pek tabii olarak bu algılamayı, halkın
başka kesimleri üzerine, “gerçekten” Doğulu sayılan Bedevilere,
Araplara, Kürtlere, geleneksel yapıdaki kitlelere, eğitimsiz
olanlara, gerici sayılanlara yansıtarak elit mensubunun kendi
saygınlığını koruması imkânı da vardı. Bir de, insanın geçmişini
ve geleneklerini egzotik bir ilginçlik, estetik bir eğlence, hatta
akademik bir uğraş haline getirme seçeneği de vardı. Büyük
çapta Fransız oryantalist akımından ilham alan Osman Hamdi
Bey’in resimleri “zamansız” denilebilecek bir geçmişten
hayalî sahnelerin sistematik olarak baştan yaratılmasına ve bu
sahnelere gerçeklik veren ortamın ve nesnelerin gerçekliğine çok
özen gösterilmesine dayanıyordu.5 Osman Hamdi Bey, 1873
Viyana Sergisi’nde Osmanlı seksiyonunun komiseri olmuştu ve

Bunlar, Étienne Dinet’nin otuz yıl kadar sonra, Mısır’ın
modernizmi ile ilgili hayal kırıklığını ve Bou Saâda Berberilerine
olan özlemini tarif etmek için kullanacağı kelimeler değil miydi
(s. 98)? Osman Hamdi Bey bundan birkaç ay sonra, geleneksel bir
evliliği reddederek, babasına gönderdiği bir mektupta Osmanlı
ve İslam adet ve geleneklerini uzun uzadıya eleştirmişti:
Sevgili ailem ve başka birkaç aile dışında, sevgili pederim,
etrafınıza bir bakınız! Başka ailelerde ne görüyorsunuz?
Yozlaşma, kokuşmuşluk, kavgalar, boşanmalardan başka bir şey
yok ki. Etrafları kölelerden geçilmez ve ahlaklarını cariyelere
kaptırırlar. Karılar kocalarına riayet etmiyor, kocalar da karılarına
saygı duymuyor. Kocalara bir tarafa gidiyor, karıları başka bir

burada, Osmanlı kültüründen “klasik” eserlerin arasında bir dizi
Yeniçeri kıyafet ve üniformaları sergilemişti; bu, kendini Doğulu
kıyafetlerle tasvir edeceği oryantalist tabloları çağrıştıran türden
Doğulu kıyafetlerle kendi fotoğrafını çektirmesi için de bir fırsat
teşkil etmişti (s. 228).

Daniel Goffman
ve Bruce Masters,
The Ottoman City
between East and

üzerindeki üstünlüğünün önce Osmanlılar, sonra da Türkler
tarafından kabullenilmesi ve buna bağlı olarak, Doğulu bir
kimlik ve kültürden açıkça veya üstü kapalı bir şekilde kaçınma
ve kendini ondan ayrı tutma arzusu yatar.

West (Cambridge,
1999), s. 202-205.

Osman Hamdi Bey uç bir örnek teşkil ediyor olabilir; Fransız bir
kadınla evlenerek, evinde sadece Fransızca konuşulan, Batılı bir
hayat yaşayarak, zamanının çoğunu Müze-i Hümayun’un – Batılı
bir arkeoloji müzesinin yerel versiyonunun – oluşturulmasına
ve idaresine ayırarak, Avrupa bilimsel çevreleri ile sağlam
ilişkiler sürdürerek ve kapalı kapılar ardında iken, biçim ve ilgi
açısından tamamıyla Batılı olan kendi sanatına odaklanarak
etrafında, Batı uygarlığına neredeyse kayıtsız şartsız bağlılığı
ile son derece tutarlı olan bir çevre yaratmayı başarmıştı.
Tamamıyla kendine yeten bir modernizm mikrokosmosu
içerisinde kendini tecrit etme yeteneği, kendisini ve yakın
çevresini Doğu’nun içinde Batı’nın bir uzantısı olarak görmesine
ve ülkesiyle ilgili eleştirel söylemini sürdürürken bir yandan da
bir medeniyet misyonu mantığı çerçevesinde, vatanseverlikle
ülkesine hizmet ettiğine olan inancını da muhafaza etmesine
izin veriyordu. Herkes onun kadar şanslı değildi belki, ama
büyük sayıda entelektüel ve bürokrat aynı olgunun daha zayıf
veya daha güçlü versiyonlarına maruz kalıyordu. Fransızca
eğitim alıp, Avrupaî yaşam tarzı ile aşina olan ve alaturka
yaşam tarzını alafranga bir tarzla değiştiren bu insanlar, Doğu
ile, gelenekle ve geri kalmışlıkla bağdaştırdıkları kitlelerden
ve kültürel çevreden gün geçtikçe uzaklaşıyorlardı. Geleceğin
Atatürk’ü Mustafa Kemal’in gençliğinde Sofya sefaretinde
askaerî ataşe iken bir maskeli baloda giydiği yeniçeri kıyafetiyle
çektirmiş olduğu fotoğrafı da herhalde bu bağlamda ele almak
gerekir (s. 228). Osmanlı ordusunun bu genç ve modernist
subayının gözünde bir zamanların “geleneksel” ordusunun
kıyafeti bir maskeli baloda hafif bir egzotizmle karışık bir şekilde
sergilenebilecek bir ilginçlik haline gelmişti. Yüzyılın sonuna
gelindiğinde, modernlik ile gelenek arasındaki sınır neredeyse
fiziksel bir boyut haline gelmiş, evlerde kullanılan mobilyalara,
alınan eğitimin tarzına, hatta imparatorluğun başkentinin
sosyal topografyasına yansımaya başlamıştı, zira bazı mahalleler
“Doğulu” veya “geleneksel” olarak damgalanırken, başkaları da
modernizmi ve batılılaşmayı simgeler olmuştu.1

Osmanlı oryantalizminden Türk (Cumhuriyetçi) oryantalizmine
geçiş oldukça yumuşak olmuştu; bunun başlıca nedeni, yeni
kurulan Türk Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun
kültürel ve ideolojik geçmişi ile bağlantılarının çoğunu koparma
kararıydı. “Kemalist oryantalizm” adı verilebilecek olan bu
erken dönem Cumhuriyet oryantalizminin, kendisinden
önceki Osmanlı oryantalizmine göre önemli bir avantajı vardı,
o da Doğu’dan kopup Batı’ya yöneldiğini daha kesin bir şekilde
iddia edebilmesiydi. Osmanlı ıslahatçıları değişim konusunda
daha tutucu ve daha ağır bir tavır sergilerken, 1920’li ve
1930’lu yıllarda başlatılan kökten reformlar, beraberlerinde
kesin olarak modern(ist) olan biçimler ve kavramlar getirmişti.
Doğulu kıyafetlerin terk edilerek (ve yasaklanarak), yerine Batılı
kıyafetlerin giyilmesi, Arap alfabesinin yerine Latin alfabesinin
benimsenmesi, laikliğin yeni sistemin temel ilkelerinden biri
olarak öne sürülmesi, Osmanlı geçmişinden gerçek anlamda
bir kopuş oluşturacak ve yerel oryantalizmi, o zamana dek
göz önüne almak zorunda kaldığı sınırlamalardan kurtaracak
türden reformlardı. Osmanlılar, imparatorluğun bir kısım
tebasını klişe haline getirmekte zorlanmıştı, ama laiklik ile
modernizm sayesinde Cumhuriyet, Doğulu/Müslüman/Arap
olan her şeye geri kalmışlığın başlıca nedeni olarak ve, “muasır
medeniyet seviyesine” ulaşmak için Türkçülük ve batılılaşma/
modernleşme yoluyla kökünün kurutulması gereken özellikler
olarak işaret edebiliyordu. “Öncesi-sonrası” tarzındaki
bir mantığın derinliklerinde yatan, ideolojik olarak tekrar
oluşturulmuş geçmişin bu temel unsuru, devamlı olarak baştan
yaratılan eski düzenin ötekileştirilmesi yoluyla yeni düzeni
meşrulaştırmayı hedefliyordu.
Bu durumda, Cumhuriyetin ilk döneminde geçmişin sistematik
bir şekilde kınanması konusunda ve, Doğu’nun karanlık tarafı
ile bağlantılarını kesmeyi nihayet başarmış, yeni ve modern bir
Türkiye’nin imajının yaratılması konusunda bu kadar gayret
sarf edilmesi şaşırtıcı değildi. Salih Erimez’in 1941 yılında
yayınlanan karikatür albümü, Osmanlı dünyasının son derece
bariz oryantalist klişeler yoluyla sistematik olarak aşağılanmasına
dayalıydı. Albümün kapağında, çarşaflı, saf kadınların çıplak
vücutları üzerinde sihirli formüller yazarken gösterilen şehvet
düşkünü imam, Doğu ile bağdaştırılan en büyük kusurlardan
biri olan batıl inanca işaret ediyordu. Sahnenin tamamı, çarşaf,
sarık, sakal, Kuran ve rahle, demir parmaklıklı bir pencereden
bir mezarlık manzarası gibi Doğulu/oryantalist dekor unsurları
ile doluydu. Bunlar duvardaki çatlaklar ve odanın her köşesini
sarmış örümcek ağları gibi geri kalmışlığı simgeleyen unsurlarla
beraber yer alıyordu (s. 235). Albümdeki bir başka resimde, belli

“Alaturka” (alla turca) teriminin anlamının yavaş yavaş
değişmesi, bu olgunun en belirgin örneklerinden biridir; ilk
başlarda “alafranga” (alla franca) terimine yerel bir alternatif
olarak kullanılan bu kelime, zamanla ilkellik, geri kalmışlık,
Batılı uygarlığın olumlu normlarına karşıt, “Doğulu” davranış
ile bağlantılı, olumsuz çağrışımlar kazanmıştı. Alaturkalık gibi,
kendi “ulusal” kimliğine dayalı bir terimi, kınanması gereken,
gayrı-medenî bir davranış şekli anlamında kullanan başka bir
ülke herhalde yoktur. Bu kullanımın altında, Batı’nın Doğu
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Edith Maud Hull, Çöl
Mahkûmu (Istanbul:
Hürriyet, yakl. 1960).
Osmanlı Bankası Müzesi.

Krem kutuları.
1. İstanbulin (İstanbul
silueti), yakl. 1920.
3.5 x 1.1 cm.
2. Crème Pertev (cami
silueti), yakl. 1920.
3.6 x 1.1 cm.
3. Krem Arısın (Alman
Çeşmesi (?)), yakl. 1940.
3.5 x 1.0 cm.
4. Krem Pertev (cami
silueti ve ay-yıldız),
yakl. 1940.
3.6 x 0.8 cm.
5. Boğaz İçi Kremi
(Ortaköy Camii), yakl.
1940. 3.5 x 1.1 cm.
Abdi İbrahin Türk
Eczacılık Tarihi Arşivi.

1 Edhem Eldem,

“Şeyhin oğlu Yusuf.”
Tanio Boccia’nın Il
Dominatore del deserto
(Desert Raiders) filminin
(1964) Türkiye’deki
gösterimi için afiş.
100.5 x 70 cm.
Osmanlı Bankası Müzesi.

Kadri and Rebii Yurdatap,
Seba Melikesi Belkıs
ve Hazreti Süleyman
(Istanbul: Şaka Matbaası,
1953).
Osmanlı Bankası Müzesi.
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33 Cezar, Sanatta Batı’ya Açılış,
s. 188-190. Gerçi Mustafa Cezar
bu bilgileri vermekle birlikte
“Edhem Paşa’nın etkisinin
mevcut olabileceğine kuvvetle
ihtimal” vermekte ve “tek
bir kişinin âni hatırlama veya
tavsiyesine bağlı bir tesadüfün
sonucu olamıyacağına” kanaat
getirmektedir.
34 Edhem Eldem, “An Ottoman
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Two Worlds: Osman Hamdi
Bey (1842-1910)”; David
Shankland (ed.), Archaeology,
Anthropology and Heritage in
the Balkans and Anatolia: The
Life and Times of F. W. Hasluck,
1878-1920, Isis Press, İstanbul,
2004, c. I, s. 146-147.

21
ha doğrusu bu mevkide başarısını ispatlamaya başladığı 1880’lerin sonlarına kadar olan mesleki performansının nispeten başarısız olmuş olmasıdır. Genç
Osman Hamdi Bey’in kısa süreli tayinleri, belirli projelerdeki anlık görevlendirmeleri, bürokratik bir kariyerin ne kadar öngörülemez ve güvenilmez olduğunu çok
iyi bilen babasının beklenti ve ümitlerini yerine getirmekten uzaktı. Osman Hamdi Bey’i Anton Dethier’nin
halefi olarak müzenin başına getiren 4 Eylül 1881 tarihli ferman ile yeni kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin
de idaresini kendisine veren 1 Ocak 1882 tarihli karar,
beklenmedik bir devlet kuşu misali kendisine şöhret
ve istikrar getirdiği gibi, bütün ailenin de kaderini belirleyecek olan gelişmelerdi.
Müze-i Hümayun gerçekten bir kurtuluş yoluydu.
Osman Hamdi Bey’e güvenilir ve saygın bir mevkiyle
entelektüel olarak tatmin edici bir uğraşın bileştiği bir
imkân sağladı. Aslında bu tayinin gerçekleşmesinin
Dethier’nin o tarihte ölmüş olmasına, Millhofer adında
Alman bir adaydan son dakikada vazgeçilmiş olmasına,
kimine göre Münir Paşa’nın, kimine göre ise Kâmil
Paşa’nın bu kararı tetiklemiş olmasına bağlı olması,
Osman Hamdi Bey’in veya babasının ise bu süreçte
herhangi bir talep veya müdahalelerine dair hiçbir kayıt olmaması, bu gelişmenin büyük ölçüde “tesadüfi”
olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 33 Fakat asıl
önemli olan, tesadüfi de olsa bu tayinden itibaren Osman Hamdi Bey’in uzun ve zahmetli uğraşlarla Müze-i
Hümayun’a dönemin en önemli müzeleriyle mukayese
edilebilecek uluslararası bir saygınlık kazandırmayı,
kendini de Batı arkeolojisinin en şöhretli isimleriyle
birlikte anılabilecek bir konuma getirmeyi başarmış olmasıydı. Bu başarının arkasında kendi gayretleriyle ortaya çıkan 1884 Asar-ı Atika Nizamnamesi’ne dayanarak yabancı arkeologların faaliyetleri üzerinde
oluşturabildiği kontrolün payı az değildi. Babasından
ve neredeyse on yıllık Paris ikametinden etkilenerek
hayran olduğu kültürel modele uygun bir şekilde hayatını yaşayabilmek arzusuyla yanıp tutuşan Osman
Hamdi Bey için Müze-i Hümayun, kendisini Osmanlı
gerçeğinin belirsizliklerinden korurken aynı anda da
tutkuyla bağlı olduğu Batı dünyasıyla ilişkilerinin devamını sağlayan vazgeçilmez bir sığınak halini almıştı. 34
Osman Hamdi Bey’in başarısının ailesi üzerindeki
etkisi son derecede büyüktü. Müze sayesinde kendisi Avrupa’nın kültür haritasında yer alabilmişti; ama bu
sayede bütün aile çevresi de kültürel ve bilimsel iddialarının yeşerebileceği bir alan bulmuş oluyordu. Edhem Paşa’nın oğullarına sağlamış olduğu eğitim imkânları ve bilimsel ilkeler nihayet işe yarayabilecekleri bir
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İsmail Hakkı Bey.
İstanbul, yakl. 1895.
E. E. A.

alan bulmuştu. Osman Hamdi Bey için bir sığınağa dönüşen müze, ailenin geri kalanı açısından bir kale, hatta bir nevi arpalık halini almakta gecikmedi. Kardeşi
İsmail Galib İslamî meskûkatın sorumluluğunu üstlendi; diğer kardeşi Halil 1892’de müdür muavini oldu; yeğeni, İsmail Galib’in oğlu Mübarek Galib (1868-1938),
babasının ölümü üzerine İslamî sikke koleksiyonunu
devralarak müzenin nümizmatik kataloğunun üçüncü
cildini yayımladı; 35 nihayet kendi oğlu Edhem Hamdi
[Eldem] (1882-1957) 1901’de Tralles kazılarını üstlendiği gibi müzenin mimarı olarak da 1909’a kadar görev
yaptı. Nihayet, damadı Vahid Bey de bu işe ucundan
da olsa katıldı ve 1902 ile 1921 yılları arasında tam dört
baskısını gerçekleştireceği bir müze rehberi hazırladı. 36 Osman Hamdi Bey’in 1910’daki ölümü kurum üzerindeki aile kontrolünü etkilemedi: kardeşi Halil Bey
halefi olarak 1931’deki emekliliğine kadar müze müdürlüğü yaptı. Kısacası 1881’den 1931’e tam elli yıl boyunca müze tek bir aile tarafından idare edilmiş oldu.
1897 yılında İsmail Hakkı Bey’i Azize Hanım’a uygun
bir eş olarak kabul eden aile bu aileydi. Azize Hanım’ın
büyükbabası Edhem Paşa dört sene evvel, babası İsmail Galib Bey de birkaç ay önce vefat etmişlerdi. Artık ailenin reisi hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Osman Hamdi Bey’di; o tarihte de Osman Hamdi
Bey, büyük itibar kazanmış, imparatorluğun kültürel
ve bilimsel elitinin zirvesinde yer alan bir kişi haline
gelmişti. Ailenin bütün fertleri Fransızca biliyor, hatta bu lisanı Türkçe’ye tercih bile edebiliyordu; hepsinin şu veya bu şekilde öne çıkarabileceği bir sanatsal, bilimsel veya entelektüel faaliyeti veya kabiliyeti
vardı. Artık 1880’lerin sonlarında daha önce ailede bir
eğilim olarak hissedilen bu olgu neredeyse kural haline gelmişti. Yeni neslin temsilcileri ve onların eş adayları için sanat, bilim veya en azından Hariciye’de memurluk dışında kabul edilebilir meslek pek kalmamıştı.
Sanatçılardan, yazarlardan, müzisyenlerden ve diplomatlardan oluşan bu atipik Osmanlı ailesinde ne bir
subaya, ne bir işadamına rastlamak mümkündü. Ailenin evlilik yoluyla oluşturduğu ilişkiler de büyük ölçüde bu durumun bir yansımasıydı. Eski nesil bu konuda
zaten epeyce modernist bir tutum sergilemişti: Osman Hamdi’nin her iki evliliği Fransız kadınlarla olmuştu; Mustafa Mazlum Bey yüksek bir bürokratın kızıyla,
Halil Bey ise bir sefirin kızıyla evlenmişlerdi. Bir sonraki neslin seçimleri daha da belirgin ve tutarlı bir hal
almıştı. Osman Hamdi Bey’in kızlarından Fatma Saime
bir mühendisle, Leyla ise nazır torunu, sefir oğlu, ülkenin ilk sanat tarihçilerinden Mustafa Vahid Bey’le evlenmişti. Oğlu Edhem gene bir sefirin kızı ve bir nazı-

“Hakkı Beyefendiye
yadigârımız”
Ahmed Reşid Bey ile
kızı Samime.
İstanbul, 1899.
E. E. A.

Soldan sağa: İsmail
Hakkı Bey, Osman
Hamdi Bey’in oğlu
Edhem, Osman Hamdi
Bey. İstanbul,
yakl. 1895.
E. E. A.

İki damat bir arada:
Solda, İsmail Hakkı
Bey ile kızı Galibe
ve kısa bir müddet
sonra ölecek olan
oğlu Edhem; sağda,
Ahmed Reşid Bey ve
kızı Samime. İstanbul,
yakl. 1902.
Ali Eldem’in izniyle.

Osman Hamdi Bey’in
damadı Vahid Bey’in
Azize Hanım’a
ithaflı portresi.
İstanbul, 1908.
E. E. A.

35 Mehmed Mübarek, Müze-i
Hümayun Meskûkât-i Kadime-i
İslâmiye Kataloğu Kısm-ı Sâlis.
Mülûk-ı Cengiziye ve İlhaniye
ve Celâiriye ve Kırım Hanları
Meskûkâtı, Mahmud Bey
Matbaası, İstanbul, 1318/1901.
36 Vahid, Müze-i Hümayun-ı
Osmanîye Mahsûs Muhtasar
Rehnümâ, Mahmud Bey
Matbaası, İstanbul, 1319/1902;
Vahid, Müze-i Hümayun-ı
Osmanîye Mahsûs Muhtasar
Rehnümâ, Ahmed İhsan ve
Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı
Şirketi, İstanbul, 1325/1909;
Vahid, Müze-i Hümayun.
Rehnüma, Ebuzziya Matbaası,
İstanbul, 1330/1914; Vahid,
Müze-i Hümayun. Rehnüma,
Ahmed İhsan ve Şürekâsı
Matbaacılık Osmanlı Şirketi,
İstanbul, 1337/1921.
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İstanbul’la tanışmak:
Galata köprüsünden
İstanbul.
E. E. A.

İstanbul için
bir düşsel tasarım:
Gar.
E. E. A.

31 Konunun temel metni hala
şu: Alois Riegl, Der moderne
Denkmalkultus: Sein Wesen und
seine Entstehung, Viyana, 1903.
Georg Dehio, Konservieren nichr
restaurieren: Streitschriften zur
Denkmalpflege um 1900, Braunschweig, Wiesbaden, 1988’de
yeni basımı var. İngilizcesi: “The
Modern Cult of Monuments: Its
Character and Origin”, çev.: K.
Forster ve D. Ghirardo, Oppositions, 25, Güz 1982.
32 Türkiye’de tarihselliğin estetik ve pitoresk kavranışının (ve
kavranmayışının) zaman içindeki
değişimini ele alan bir kuramsal
araştırma-değerlendirme yapıldığını bilmiyorum.
33 Bu konuda bkz.: Yavuz
Sezer, The Perception of
Traditional Ottoman Domestic
Architecture as a Category
of Historic Heritage and a
Source of Inspiration for
Architectural Practice (19091931), Boğaziçi Üniversitesi,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul, 2005 ve aynı
yazarın yayımlanmak üzere olan
şu bildirisi: “’Bir Türk Aşiyanı
Yapmak’: Yirminci Yüzyıl Başında
Geleneksel Osmanlı Evinin Tarihi
Miras ve Mimari Model Olarak
Algılanışı”, Sempozyum: Mimar
Kemalettin ve Çağı, Mimarlık
/ Toplumsal Yaşam / Politika,
Ankara, 7-8 Aralık 2007.
34 Mimar Sinan Üniversitesi 100.
Yıldönümü Armağanı..., s. 10.
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dan henüz gelmiş gencin yaklaşımını değerlendirirken, zamanın nesnelere kattığı “aura”dan konuşan bir
Alois Riegl’ın 31 da aynı çevrenin insanı olduğunu anımsamak kaçınılmaz. Koruma düşüncesinin bu öncü metninden Sedad Hakkı’nın ne o zaman, ne de daha sonra
haberdar olduğunu söylemek zor. Ama, ortaöğrenimini Almanya’da yapmış birinin o sıralarda, Riegl’den de
önce, ortamı etkileyen ve romatizmle de bağlantılı iki
yaklaşıma, eskinin estetik çekiciliğine ve pitoresk bir
tarihsellik görüntüsü talebine aşina olduğu söylenebilir. Bu damarın hiç etkili olmadığı bir kültür çevresinde32 yetişense (örneğin Tahsin Öz), tarihsel olanın eskimişlik durumuyla çok gerilimli, hatta paradoksal bir
ilişki kuruyor: Tarihsel olan, varlığını sürdürmesi için
yenilenmelidir.
Belli ki, Almanya’dan geleli iki yıl olan mimar adayı
1926’da (ya da 1927’de) orada içselleştirdiklerini, sözgelimi tarihsellik kavrayışını unutmamıştı. Yarım yüzyıl sonra yazdığı anısındaysa, artık aynı insan Tahsin
Bey’in “sözlerinin pek çoğunun isabetli” olduğunu kabul edebiliyordu. Çok daha kolay ve kimi historiyog-

rafik açmazlara ve restorasyon çelişkilerine sürüklenmeksizin savunulabilecek eski pozisyon terk edilmişti.
Erken gençliğinde yaşadığı kültürlerarası dolaşım, en
azından korumacılık bağlamında, kişiliği belirleyici olma gücünü belli ki epeyi zaman önce yitirmişti.
Öğrencilik yılları sonrasında daha da yoğunlaşacağı Osmanlı vernakülerini, özellikle İstanbul vernakülerini de o yıllarda keşfetmiş gözükür. Bu bağlamda rolü
bir öğrenci için çarpıcı olsa da dönemi açısından olağandır. Türk evi kavramı yeni yeni icat edilmektedir. 33
Sedad Hakkı da bu kervana katılır. Ne var ki, onun ilgisi kısa süreli olmaz ve tüm ömrünü dolduracak kadar
uzun vadeli hale gelir. İstanbul’un bireysel olarak keşfiyle elele yürüttüğü bu erken araştırma devresini şöyle anlatır: 34
“(...) Şehir suru içinde idi. Hiç bir yerinde hiç bir imar
veya iskân hareketi yoktu. Eski mahalleler (yanmamışlarsa) oldukları gibi duruyorlardı. Evlerin kafesleri bile henüz sökülmemişti. Yalılar büyük ise, tütün deposu
olmuşlardı, fakat yerli yerinde idiler. Şemsi Paşa’da Direkli Yalı (...), Tarlabaşı Sarayı, Kuruçeşme’nin hemen

bütün yalıları, Halim Paşa, Köçeoğlu, Hüseyin Avni Paşa, Yasinci, Büyük Reşit Paşa yalıları hep ayakta veya
yarı ayakta idi. İstanbul tarafında nice mahalle ve semt,
nice cadde oldukları gibi duruyorlardı. Horhor Caddesi, Aksaray’dan Saraçhanebaşı’na kadar boylu boyunca
eski hali, konak ve evleriyle duruyordu. Sofular Caddesi, Haseki ve Cerrahpaşa semtleri boyunca hiç bozulmamıştı; Aksaray’dan ikiye ayrılırdı, Karakol arada idi.
Taşların arası yosunlaşmış, adeta kadife halı haline gelmiş arnavut kaldırımları üzerinde yürürdük. Yolun bir
tarafından öbür tarafına daima asma ve mor salkımlar
uzanırdı. Haseki Külliyesi’nin yanında bir evde Süheyl
Ünver otururdu. Burhan [Arif Ongun?] ile onu görmeğe gitmiştik. O da İstanbul aşığı idi. [Cemal Reşit ve Ekrem Reşit] Rey Kardeşler’le her hafta yeni yerler, yeni
güzellikler keşfine giderdik. İstanbul sonsuz bir hazine
idi. (...). O zaman harap manzaralara üzülürdük. Fakat
doğa ile insan yapısının bu derece ahenkle birleşmesinin verdiği manzaralara doyamazdık. (...)
“Sık sık dolaştığım ve karış karış incelediğim mahallelerden biri de Zeyrek ve Haydar Mahalleleri idi. Bu-

KÜLTÜRLERARASI BİR KİMLİK İNŞASI 1908-1930

rada her köşe başında umulmadık ve birbirinden ilginç
Türk evleri ve konakları keşfederdiniz. Kilise Camii etrafını saran dar sokak ve üstündeki, Süleymaniye’ye
bakan büyük konak çok ilginçti. Sonradan öğrendiğime göre burası ve setli bahçe yüzyıllardan beri Sultan
Sarayı imiş. Gördüğüm, ampir tarzında, çok harab, fakat cesim kalıntıları idi. 35 Bu güzel semt harab olmakla beraber belki iki yüzyıldan beri yanmamıştı. Elimde harita, defter teker teker evleri tespit eder, plan
krokilerini çıkarırdım. (...) Ne yazık ki bütün bu çalışmalar, benimkilerle beraber [Akademi’yi tahrip eden]
yangında yok oldu.”
1926 yılı hem Akademi hem de Sedad Hakkı için
önemli bir dönemeç olur. Kurumun önemli bir yapısal
değişim geçirmesi o yıl gerçekleşmeye başlar. Bunu
önce kendi kaleminden okuyalım: 36
“Bir gün Sanayi-i Nefise [Mektebi idik], ondan sonra da Güzel Sanatlar Akademisi [aslında önce Sanayi-i
Nefise Akademisi] olduk ve Fındıklı’ya taşındık. O zamana kadar müdürlerimizi (Cem dahil) fazla göremezdik. O sıralarda başımıza Namık İsmail atandı. Hepimiz

35 Bu kalıntılar halen İstanbul
Üniversitesi Yabancı Diller
Okulu’nun bahçesinde bakımsız
ve çok hırpalanmış halde
durmaktadır.
36 Mimar Sinan Üniversitesi 100.
Yıldönümü Armağanı..., s. 8.
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karmaşık hafriyat ve imla sorunları sözkonusudur. Üstelik,
yalnızca toprağı kazmak ve doldurmakta yetinilmemiş, istinat
duvarları da yapmak gerekmiştir. Yalnızca yukarıdaki türden
standart inşai işlemler için değil, kimi özel mimari sorunlar
sözkonusu olduğunda da yine
nivelman yapıldığı anlaşılıyor.
Örneğin, Selaniki Mustafa Efen- 5. Alberti’ye göre tünel kazma işlemi.
di 979/1571-72 tarihinde Ayasofya onarımları başlarken zeminde 1,5 ziralık (yaklaşık 1
m) bir deformasyon ölçüldüğünü belirtir23. Selaniki Tarihi’ndeki bu kısa pasaj oldukça titiz
bir kot ölçüm çalışması yapıldığını düşündürtmektedir. Zaten yapının yeni payandalarla
tahkim edilebilmiş oluşu da, bozulmuş yapı ve zemin geometrisinin iyi etüd edildiğini gösteriyor.
Osmanlı mimarlık geleneğinde kot saptama işlemlerinin yeterli denebilecek
düzeyde gelişmiş olmasına karşın, açı ölçüm yöntemlerinin hemen hemen hiç bilinmediği ve gelişmediği öne sürülebilir. Mimarların açı belirlemekle bağlantılı olan mimari
sorunları araç kullanarak çözdüklerine ilişkin hiçbir veriye rastlanmamıştır. Oysa bazı yapılar gözlemlendiğinde, ilk bakışta karmaşık açı ölçüm sorunlarıyla karşılaşılmış olduğu
akla gelir. Bu bağlamda, altıgen ve sekizgen ayak sistemli yapıların zemine aplikasyonu
nasıl yapılabilmiştir? Tıpkı dikaçının belirlenmesinde olduğu gibi, diğer durumlarda da
çözümün açı ölçümü araçlarıyla değil, ileride kısaca açıklanacağı üzere, basit geometrik yöntemlerle bulunduğu anlaşılıyor. Osmanlılar topografik-mimari amaçlı açı ölçüm
sorunuyla ancak 18. yüzyıl başlarında yüzyüze gelecek ve o zaman bile bu sorunu –en
azından başlangıçta- mimarlıkla ilgili görmeyerek, haritacılık pratiklerindeki yetersizliğin giderilmesi doğrultusunda çalışılacaktır. Ebu Sehl Nu’man tarafından 1154/1741-42
23 Selânikî Mustafa Efendi, Târih-i tarihinde yazılmış “Tebyin-i A’malü’l-Misaha” adlı küçük bir
Selânikî, Matba’a-i ‘Amire, İstanbul, kitapçığın girişinde geleneksel Osmanlı ölçüm teknolojisinin
1281, s. 121.
bu yetersizliği yazarın kendi tanık olduğu bir olay anlatılarak

şöyle açıklanıyor24: “(Avusturyalılar’la imzalanan barış antlaşmasından sonra) mucib-i
şart-ı ahidname tarafeynden misaha olunmak iktiza eden adalar ve mahallerin misaha ve
resimleri için Nemçelü (...) mi’marbaşıları ile on nefer kadar mühendis ve ressam ve hulefa ve huddam bile getirip emri ile anlar dahi sehere-i fir’aun gibi ölçü ve alatların meydana ilka ve nehr-i Tuna’nın ada ve sevahilini misaha ve resme şuru’ ve ibtida edip mesfur
ceneral bizlere adam irsal ve ber-mucib-i ahidname bugün sizin mi’mar dahi başkaca
misaha etsin ve mekadir-i eb’adı ol dahi sahih söylesin deyü (...) bizim mi’mardan başkaca
misaha taleb (...) edip hal bu ki taraf-ı devlet-i ‘aliyeden mi’mar ve mühendis deyü ta’yin
olunan Mehmed Halife kat’a ben misaha bilmem ancak bina mimarlığı bilirim deyü bizlere kat’i cevab vermiş idi (...) Nemçelüye bu keyfiyeti ve bu 24 Ebû Sehl Nu’mân, Tebyîn-i A’mâlü’lcevab-ı mucib-i istihza ve isti’cabı bildirtmeyüp (...) dev- Misâha, (yazma), Boğaziçi Üniversitesi
let-i ‘aliyede anların mühendislerine mu’adil mühendis ve Kandilli Rasathanesi Kitaplığı nr.86. Aynı
alatlarına mukabil alat’ı misaha olmadığı ma’lumlarımız kitabın bir nüshası da Topkapı Sarayı
olmağla (...) bizim mi’marın misahasına hacet yoktur (diye Müzesi Kütüphanesi’nde (No. 1585
haber iletmek zorunda kaldık)”.
H.611) bulunmaktadır.
Bu alıntı Osmanlı ölçüm teknolojisinde açı 25 Bu ve Takiyüddin rasathanesinin
belirleme pratikleri bulunmadığını açıkça gösterir. Ni- diğer aletleri için bkz. Sevim Tekeli,
tekim, Ebu Sehl Nu’man “se-pa” (üç ayak) adlı bir araç “Meçhul bir Yazarın İstanbul
yapıp bu eksikliği Avrupa teknolojisinden de yararlana- Rasathanesinin Aletlerinin Tasvirini
rak gidermeyi deneyen ilk Osmanlı olur. İlginç olan şu ki, Veren ‘Alât-ı Rasâdiye li Zîc-i
Osmanlı teknolojisinin açı ölçüm sorunuyla ilgilenmeyişi Şehinşâhiye’ Adlı Makalesi”, Araştırma,
elde uygun araç bulunmayışından kaynaklanıyor olamaz. I, 1963, s. 71-122.
Örneğin, hem düşey, hem de yatay açı ölçebilme yetene- 26 Bunun için bkz. W. Brice, C. Imber
ğine sahip “zatü’s-semt ve’l-irtifa” adlı bir aleti Takiyüd- ve R. Lorch, The Dâ’ire-yi Mu’addel
din daha 16. yüzyılın sonlarında dev boyutta yaparak gök of Seydi ‘Ali Re’is, Seminar on Early
gözlemleri için kullanmıştı25. “Da’ire-i mu’addel” adlı bir Islamic Science Monograph No. 1,
araç26 da yine açı ölçümleri yapabilecek olanaklara ku- University of Manchester, Manchester,
ramsal olarak sahipken bu amaçla hiç kullanılmamış ol- 1976 ve Muammer Dizer, Astronomi
malıdır (Şekil 3). Hepsinden şaşırtıcı olanı, İslam dünya- Hazineleri, Boğaziçi Üniversitesi
sının en yaygın gözlem aracı olan rub’u tahtası Avrupa’ya Kandilli Rasathanesi, İstanbul, 1986, s.
ulaştığında Ortaçağ’dan başlayarak mesaha için kullanıl- 39-40 ve Şekil 23.
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Güvenle, Hedefe Doğru
6. Hedeflerimizi Belirliyoruz*
“Hedeflerim” formunu uygulayınız.

*

Hedef; isteğin eyleme
dönüşmüş halidir.

7. Hedefimize Ulaştığımızı Hayal Ediyoruz**
“Gelecekteki Ben” Drama Çalışması: Bursiyerlerden, kendilerini gelecekte
olmak istedikleri, uzun vadeli hedeflerine ulaşmış halleriyle hayal etmelerini
isteyiniz. Daha sonra, gelecekte olmak istedikleri kişi olarak birbirleriyle
konuşmalarını sağlayınız. Konuşmalara gerektiğinde siz de dahil olarak
aşağıdaki soruların yanıtlarını almak için bursiyerleri yönlendiriniz.
•
•
•
•
•
•
•

Yapabilirim
Formlar bursiyerlere dağıtıldıktan sonra, A bölümüne beceri ve yetkinliklerini, olumlu kişilik özelliklerini
yazmaları istenir (iletişim becerisi, zamanı verimli kullanma yetkinliği, çalışkanlık gibi). İlk bölüm
doldurulduktan sonra, bursiyerler yazdıklarını tüm grupla paylaşır. Ardından, B bölümüne sahip
oldukları değerli kaynakları yazmaları istenir (aile, öğretmen, arkadaşlar, uygun çalışma koşulları gibi).
Bu bölümde yazılanlar da grupla paylaşıldıktan sonra, C Bölümüne geçilir. Bursiyerlerden geçmişte
başardıkları, kendileri için önem taşıyan olayları her maddenin ilk satırına yazmaları istenir. 2. satırlara
da, bu başarıya ulaşmasına destek olan şeyleri, A & B bölümlerine yazdıklarından seçerek kaydetmeleri
istenir.

“Hedef sahibi olduğunuzda tüm duruşunuz ona hizmet edecektir. Geçen tüm saniyelerinizde zihniniz hedef
üzerinde düşünecek, konuşmalarınızı, ilginizi ve öğreniminizi hedefiniz belirleyecektir.”

A. Güçlü Özelliklerim (Olumlu Kişilik Özelliklerim)
1.
2.

Ne iş yapıyorsun?
Kaç yaşındasın?
Nasıl görünüyorsun?
Nasıl birisin?
Nasıl davranıyorsun?
İnsanlarla ilişkilerin nasıl?
Neler hissediyorsun?

3.
4.
5.
B. Sahip Olduklarım (Değerli Kaynaklarım)

Çalışma bitiminde bursiyerlere, canlandırdıkları rollerin gerçekdışı olmadığı;
kendilerine güvendikleri, bireysel güçlerini yeterince kullandıkları, hedeflerine
bağlı kaldıkları ve onlar için çalıştıkları takdirde bu rollerin gerçek olabileceği
mesajını veriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
C. Başarılarım
1. Başarım:
Destekçileri:
2. Başarım:
Destekçileri:
3. Başarım:
Destekçileri:
4. Başarım:
Destekçileri:
5. Başarım:
Destekçileri:

* MLK’nın Dikkatine! Bu form sizin uygulama formunuzdur. Lütfen buluşmada kullanmak için bu formdan
çoğaltmayınız. Buluşmada kullanacağınız form Bursiyer Uygulama Formları arasındadır.
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11. SINIF, TEMALI BULUŞMALAR -I-

11. SINIF, TEMALI BULUŞMALAR -I-

Ekip Çalışması

Ekip Çalışması

7. Ekipteki Yabancılar*
Bursiyerlerin keyifle ayrılması için, buluşmanızı bir canlandırma çalışmasıyla
sonlandırabilirsiniz. Canlandırmadaki çok bilmiş, muhalif, sorumsuz, taklitçi,
fikirsiz ve doğru rollerini bursiyerler arasında paylaştırınız. Rol sahipleri, okul
çevresinin temizlenmesi projesi üzerinde çalışan bir ekibin üyeleridir, ve neler
yapılabileceğini konuşacak ve görev dağılımı yapacaklardır. Bursiyerlerden,
konuşmalarını canlandırdıkları role göre belirlemeleri istenir. Örneğin, çok
bilmiş, durmadan konuşmaları kesecek, ve ısrarla kendi fikrinin yapılması
gerektiğini söyleyecek, bütün görevlere talip olacaktır. Muhalif, herkesin
fikrine itiraz edecek ama kendi bir öneri geliştirmeyecektir. Sorumsuz,
sorumluluk almak istemeyecek; taklitçi, kendi fikir beyan etmeyerek her
fikre katıldığını ifade edecektir. Fikirsiz, çekimser ve sıkılgan davranacak,
her öneriyi kabul edecek ve kendi öneri getirmeyecektir. Doğru ise, ki bu rolü
MLK olarak sizin almanızı tavsiye ediyoruz, her üyenin dengeli olarak görüş
bildirmesini ve sorumluluk almasını sağlamaya çalışacaktır.

• Yapılacak işlere göre roller belirlenir.
• Rol dağılımı yapılır.
(Roller üyelerin isteklerine, yeteneklerine, sahip oldukları kaynaklara
göre paylaşılır.)
• Ekip kuralları belirlenir.
(Kural ve kararlar belirlenirken tüm üyelerin fikri alınır.)
• Görüşme zamanları ve yerleri belirlenir.
• İletişim yöntemleri seçilir.
(Telefon zinciri, e-mail grubu gibi)
• Uygulamaya geçilir.
“Hiç kimse tek başına bir ada değildir. Herkes anakaranın bir parçasıdır.”
John Donne

5. Ekip Çalışmasının Başarısını Değerlendiriyoruz:
Bursiyerlere bir ekip çalışmasının başarılı olması için, hangi özelliklere sahip
olması gerektiğini sorunuz. Geçmiş deneyimlerini düşünerek, katıldıkları
ekip çalışması başarılı bir sonuca ulaştıysa, hangi özellikleriyle bu sonuca
ulaştığını paylaşmalarını isteyiniz. Bursiyerler görüşlerini ifade ettikten sonra,
başarılı bir ekip çalışmasının özelliklerini paylaşınız. Daha sonra, “İyi Bir Ekip
Üyesiyim, Çünkü” formunu grubunuzla beraber uygulayınız.

*

Bir Hikaye;
Hikayemiz, Herkes, Birisi,
Herhangi Biri ve Hiç Kimse
adlı dört kişi hakkında.
Yapılması gereken önemli
bir iş vardı. Herkes, Birisi’nin
bu işi yapacağından
emindi. Gerçi işi, Herhangi
Biri de yapabilirdi. Ama
Hiç Kimse yapmadı. Birisi
buna çok kızdı. Çünkü iş
Herkes’in işiydi. Herkes,
Herhangi Biri’nin bu işi
yapabileceğini düşünüyordu.
Ama Hiç Kimse, Herkes’in
yapamayacağının farkında
değildi. Sonunda; Herhangi
Biri’nin yapabileceği bir işi,
Hiç Kimse yapmadığı için,
Herkes, Birisi’ni suçladı.

Ekip çalışmasının başarı ölçütleri:
Amaçların somut ve net olarak belirlenmesi
Üyelerin hedefe bağlı olması
Ekip içinde güven duygusunun yaratılması
İş ve zaman planına uyulması
Rol dağılımının üyelerin özelliklerine uygun yapılmış olması
Her üyenin kendi sorumluluğunu maksimumda yerine getirmesi
Üyeler arasında iletişimin açık olması
Üyelerin kararlara ve çalışmaya eşit ve dengeli katılımının sağlanması
Her üyenin, sürecin işleyişinine dair bilgi sahibi olması
Üyelerin farklı görüş ve yöntemlere saygılı olması
Üyelerin ekibi sahiplenerek, birbirine destek olması
Sonuçların tüm üyelerle paylaşılması
6. Ekip Çalışmasında Liderin Rolü*
Her ekibin bir lidere ihtiyacı olup olmadığıyla ilgili bir tartışma başlatarak,
bursiyerlerin konuyla ilgili görüşlerini alınız. Bazen ekibi oluşturmak ve
üyelerin uyumla çalışmalarını desteklemek, motivasyonu yüksek tutmak,
işleyişi kontrol etmek, gerekli planlamaları yapmak gibi görevler için ekiplerin
liderlere ihtiyaç duyabileceğini belirtiniz. Ekip liderinin, diğer üyelerden
herhangi bir üstünlüğü olmadığını, onun da her üye gibi ekip çalışmasında
eşit rol alacağını vurgulayınız. Liderin ekip üyelerinin tümü tarafından
benimsenmiş olmasının, çalışmayı başarıya götüreceğini de ekleyiniz.
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*
Ekip liderinin görevleri:
• Örnek olmak
• Ekip içinde güven ve
uyumu sağlamak
• Demokratik bir ortam
yaratmak
• Görüş ayrılıklarına
saygılı olmak
• Üyelerin çalışmaya eşit
katılımını sağlamak
• İşleyişle ilgili bilgilendirme
yapmak
• Motive etmek
• Sorun ve eksiklerle ilgili
geri bildirim vermek
• Ekibin amacından
sapmamasını sağlamak
• Otoritesini kullanmadan
etkilemek
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Tek Kademeli Single Stage
30-100 kW
1979 yılı itibariyle kurulan Üret Brülör , Türkiye sanayisinde özsermayesi ve Türk mühendislik yapısıyla varlık
göstermektedir. Hafif yağ brülörleri ile üretime başlanmış yıllar içinde Gaz, Orta Yağ, Ağır yağ , Çift yakıtlı ,
Kurutma brülörleri ve yakıcı fanları da eklenerek ürün gamı genişletilmiştir.

Üret Burner was established in 1979 and it has been in business within Turkish Industry with its equity capital and
Turkish engineering structure. The production has started with the light oil burners and within years the product
range is expanded with the addition of gas, middle oil, heavy oil, dual fuel, drying burners and burner fans.

Gaz ve sıvı yakıt kategorilerinde 100 ün üzerinde brülör çeşidi nin kapasite aralığı 12 – 6000 kW skalasındadır. Üret Brülörlerinin monoblok ve sağlam yapıları, pek çok sektörede talebi ve gereksinimi karşılayacak
yeterlilikte ve özelliktedir.

The capacity range of over 100 types of burners for the gas and liquid fuel categories are between 3 and 6000
kW scale. The solid and monobloc structure of Üret Burners make them sufficient to meet demands and requirements of many different sectors.

Brülör imalatı yanı sıra , havalandırma sektörüne hitaben bir çok katı yakıtın yanma havası ihtiyacı için, alüminyum döküm ve sac gövdeli aspiratörler imal edilmektedir. Ana üretim hattı ürünleri dışında, farklı makine
sektörlerine hitaben tamamlayıcı mekanik parçalar da üretilmektedir.

Besides the burner production, aluminium diecast and sheet housing aspirators (extractors, extractor fans) are
produced for the combustion air need of solid fuels that air-conditioning sector utilizes.

Yüksek yanma teknolojilerine ulaşma, koruma politikası çerçevesinde makine üreticileri üniversiteler ve sanayi tesislerindeki partner işbirlikçiler ile yüksek verimlilik çalışmaları sürdürülmektedir.

Üret also sustains a variety of high productivity works together and in cooperation with machine manufacturers,
universities and business partners in industrial organizations in terms of policy of reaching and maintaining high
burning technologies.

Üret Brülör olarak pek çok özel proses tip enerji kontrol ve yakma ünitesi projeleri de gerçekleştirilmektedir. Verimlilik ve yakma kontrolüne yönelik yüksek verimli özel yakıcılar imal edilmektedir. Atık ve baca gazı
yakma sistemleri, çöp gazı yakma teknolojisi, pulverize katı yakıt brülörleri, özel kazan ve yakma üniteleri için
premix yakıcılar, loyd normunda marin sınıfı brülörler gibi pek çok farklı alanda çalışmalar sürdürülmektedir.

Üret Burner also realizes many special type energy control and burning units projects, and produces special high
efficient burners for productivity and combustion control. ÜRET also continues its work in many areas, such as
exhaust and waste gas burning systems, landfill gas burning technology, pulverized solid fuel burners, premix
burners for special boilers and burner units, and marine class burners that meets Lloyd norms.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlama satış birimleri hem imalat kanadıyla hem satış sonrası servis bölümüyle koordineli çalışarak Üret Brülörlerinin uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması için çözüm üretmektedir.

Domestic and overseas marketing/sales business units produce solutions together with both production and after
sales services divisions in order to provide a long-lasting and trouble-free operation of ÜRET Burners.

Doğru ve yol gösterici mühendislik hizmeti en doğru ürünü en doğru noktada çalıştırmayı hedefler. Türkiye’nin
dört bir yanındaki 70 i aşkın yetkili servisler ile Üret Brülörünü tercih eden tüketicinin hizmet ve parça ihtiyacı
avantajlı şartlar ile sağlanmaktadır.

The correct and leading engineering service aims to operate the most appropriate product at the most appropriate point. The spare parts and service requirements of consumers who choose ÜRET Burners are met by over 70
authorized services spread all over Turkey with the most advantageous conditions.

Üret Brülör ürün kalitesi, sağlamlığı, uzun ekonomik ömrü ve verimi kadar, brülörden hizmet alınan süreçte,
daimi olarak yedek parçaların bulundurulması ve en ekonomik şartlarla tüketiciye ulaştırılması da misyonlarımızdan biridir.

Meeting the spare parts demands of the consumers and ensuring they are always available in our stocks is also
one of our missions during the running period of our Burners, along with others, such as product quality, strength,
long life and productivity.

Üret Brülörün tüm ürünleri TSE ve CE sertifikasyonlarına uygun DIN normları ile üretilmekte daimi kontrol
ve testleri titizlik ile gerçekleştirilmektedir.

All Üret Burner products are manufactured with DIN norms in accordance with TSE and CE Certification requirements, and respective test and controls are carried out regularly and seriously.

Üret Brülör, bugün Türkiye’de ki sayılı brülör imalatçılarından biri olarak, kalite standartlarından ödün vermeyerek, ürün çeşitliliği artırma hedefi ile yoluna devam etmektedir.

Üret Burner continues along its path as one of the prominent burner manufacturer in Turkey by aiming to widen
the product range, without compromising quality standards.

Güvenilir ve sağlam duruşunun ardında, Türk malı olarak üretme ve sürdürülebilir marka olma hedefi yatmaktadır.

The target which lies behind ÜRET’s strong and reliable stance is to manufacture products Made in Turkey and to
achieve trade mark sustainability.

Kalite, güven ve çözüm üretmek ilkemizdir.

Quality, trust and being solution partner are our principles

Yanma Odası Karşı Basıncına Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri
Capacity Curves of Burner Against Counter Pressure of Combustion Chamber

Özel salyangoz gövde
konstrüksiyonu ile tozlu kirli
ortamlarda uzun ömürlü ve
sorunsuz çalışma.

Eğrilerde tayin edilecek değerler, brülör tiplerine
göre; rejim halinde yanma odası basıncına bağlı
olarak takribi yakılan yakıt miktarını gösterir.
Isı kazanları ve eşanjörlerinin yanma odası
biçimlerine ve baca tiplerine göre brülörde
yakılacak yakıt miktarını, kurulu tesiste yapılacak
fiili ölçümler tayin eder.

Long service life and problemfree operation in dusty and
dirty environments with its
helix body construction

The values to be determined at the curves, show
approximate combusted amount of fuel in the
combustion chamber according to burner types
and depending on the combustion chamber
pressure in normal working conditions.
The combustible amount of fuel for burner is
determined by actual measurements at the current
facility according to combustion chamber forms
and flue types of boilers and heat exchangers.

Üret Tek Kademeli Gaz Brülörleri Kapasite Tablosu Capacity Table Of Üret Gas Burners - Single Stage
KAPASİTE / CAPACITY
BRÜLÖR TİPİ
BURNER TYPE

GAS Nm3/h
min

max

Kcal/hx1000
min

max

kW
min

max

ELEKTRİK
ELECTRICITY
50Hz

MOTOR GÜCÜ
POWER
kW

GAZ BAĞLANTI
ÇAPI
GAS CONNECTION
DIAMETER

ÇALIŞMA ŞEKLİ
WORKING
METHOD

GİRİŞ BASINCI
ENTRY PRESSURE
mbar

AĞIRLIK
WEIGHT
kg

Boyutlar / Dimensions (mm)
b1

Tip / Type

b2

b3

l1

l2

l3

l4

h1

h2

h3

h4

d1

d2

7.2

26

60

30

70

220 V

0.18

1/2”

TEK KADEME
SINGLE STAGE

20-50

13

ÜRG 1

390

190

200

400

110

130

160

310

250

180

95

102

110

148

M8

10.3

48

85

55

100

220 V

0.18

1/2”

TEK KADEME
SINGLE STAGE

20-300

13

ÜRG 1 A

390

190

200

400

110

130

160

310

250

180

95

102

110

148

M8

h1
h2
h3
h4

b3

d4
b1

d2

b2

d3

Kazana Bağlama Ölçüleri
Connections sizes to the boiler
l4

l3
l1

Tek Kademeli Single Stage

Yanma Odası Karşı Basıncına Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri
Capacity Curves of Burner Against Counter Pressure of Combustion Chamber

Paslanmaz Cr-Ni yanma
başlıkları ile uzun yıllar
sağlıklı yanma ve emisyon
değerleri

Eğrilerde tayin edilecek değerler, brülör tiplerine
göre; rejim halinde yanma odası basıncına bağlı
olarak takribi yakılan yakıt miktarını gösterir.
Isı kazanları ve eşanjörlerinin yanma odası
biçimlerine ve baca tiplerine göre brülörde
yakılacak yakıt miktarını, kurulu tesiste yapılacak
fiili ölçümler tayin eder.

Healthy combustion and low
emission for many years with
stainless Cr-Ni combustion
heads

The values to be determined at the curves, show
approximate combusted amount of fuel in the
combustion chamber according to burner types
and depending on the combustion chamber
pressure in normal working conditions.
The combustible amount of fuel for burner is
determined by actual measurements at the current
facility according to combustion chamber forms
and flue types of boilers and heat exchangers.

Üret Tek Kademeli Gaz Brülörleri Kapasite Tablosu Capacity Table Of Üret Gas Burners - Single Stage
KAPASİTE / CAPACITY
BRÜLÖR TİPİ
BURNER TYPE

GAS Nm3/h
min

ÜRG 2
ÜRG 2 A

max

7.8

19.4

8.5

23.6

Kcal/hx1000
min

max

kW
min

max

ELEKTRİK
ELECTRICITY
50Hz

MOTOR GÜCÜ
POWER
kW

GAZ BAĞLANTI
ÇAPI
GAS CONNECTION
DIAMETER

ÇALIŞMA ŞEKLİ
WORKING
METHOD

1”

GİRİŞ BASINCI
ENTRY PRESSURE
mbar

AĞIRLIK
WEIGHT
kg

Boyutlar / Dimensions (mm)
b1

Tip / Type

b2

b3

b4

b5

l1

l2

l3

l4

h1

h2

h3

h4

d1

d2

d3

d4

65

160

75

185

220 V

0.37

TEK KADEME
SINGLE STAGE

20-300

25

70

195

80

225

220 V

0.37

1”

TEK KADEME
SINGLE STAGE

20-300

26

95

250

110

290

220 V

0.55

1¼”

TEK KADEME
SINGLE STAGE

20-300

37

ÜRG 3

575

265

310

260

225

840

160

430

240

480

395

300

180

130

150

180

M8

140

360

160

420

220 V

0.55

1¼”

TEK KADEME
SINGLE STAGE

20-300

37

ÜRG 3 A

575

265

310

260

225

840

160

430

240

480

395

300

180

130

150

180

M8

600

330

700

220 / 380 V

1.5

1¼”

TEK KADEME
SINGLE STAGE

50-300

60

ÜRG 5

610

340

270

295

255

980

195

500

285

520

475

355

210

155

165

210

M8

ÜRG 3

11.5

30

ÜRG 3 A

17

43.7

ÜRG 5

34.5

72.7

285

ÜRG 2

480

ÜRG 2 A

480

270
270

210
210

235

200

235

200

625
640

125
125

315
315

175

380

190

400

325
325

235

145

235

145

105
120

130
130

h1
h2
h3
h4

V

max.

°
°

startV

b3

d4

b4

b5

d1

b1

b2

l4

l3
l1
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Basılı İş Örnekleri

Muhteşem İstanbul manzarası, yeni tatlar,
eğlenceli saatler, yenilenen Dedeman Roof Bar’da!
With a magnificient view of İstanbul, enjoy the new
flavours, live entertainment at the renewed
Dedeman Roof Bar.

Unutulmaz tatlarıyla bayramınızı daha özel
ve güzel kılacak onlarca çeşit çikolata, pralin,
marzipan, çikolata heykelleri ve gümüş serileri,
Madame Chocolat farkı ve Dedeman İstanbul
güvencesiyle sizleri bekliyor.

canlı müzik | lıve musıc 22:00 - 01:30
pazar hariç her gün | everyday except sunday 18:00 - 02:00

w w w. d e d e m a n . c o m

0212

w w w.de deman.com

337 45 0 0

0 212

istanbul@dedeman.com

337 45 0 0

istanbul@dedeman.com

Viski Whısky

SmoothIe

Standart Standard
Ballantines, J&B,
Cutty Sark, Famous Grouse
Johnnie Walker Red Label

25,00 tl
25,00 tl
25,00 tl

Kalite PremIum
Jim Beam
Jameson
Jack Daniel’s
Johnnie Walker Black Label 12 Years
Chivas Regal 12 Years
Glenfiddich 12 Years
Macallan
The Glenlivet 78

32,00 tl
35,00 tl
35,00 tl
35,00 tl
35,00 tl
47,00 tl
47,00 tl
47,00 tl

De-Lux De-Lux
Dimple 15 Years, Lagavulin
Johnnie Walker Gold Label

49,00 tl
49,00 tl

Konyak Cognac
Yerli Konyak Local Cognac
Remy Martin, Martel V.S.
Courvoisier V.S.O.P
Hennessy, Martel V.S.O.P
Hennessy, Martel X.O.

18,00 tl
42,00 tl
49,00 tl
49,00 tl
64,00 tl

Likör LIqueur
Yerli Likörler Local Liqueurs
Amaretto, Archer’s
Bailey’s Irish Cream
Cointreau, Safari, Malibu
Grand Marnier, Kahlua

14,00 tl
22,00 tl
22,00 tl
22,00 tl
22,00 tl

Kokteyl Cocktaıl

Muz, çilek, buz ve nane
Banana, strawberries, ice, mint

15,00 tl

Portakal suyu, azyağlı süt, muz ve elma
Orange juıce, low fat milk, banana, apple

15,00 tl

Muz, çikolata şurubu, süt ve parça buz
Banana, chocolate syrup, milk, crushed ice.

15,00 tl

Portakal suyu, su, yağsız süt,
vanilya şurubu ve buz
Orange juice, water, skimmed milk,
vanilla syrup, ice

15,00 tl

Muz, şeftali, ahududu, portakal suyu, buz
Banana, peach, raspberies, orange juice, ice

15,00 tl

Portakal, muz, elma, portakal suyu, buz ve su
Orange, banana, apple, orange juice, ice, water

15,00 tl

Şarap Wıne
Beyaz WHITE
13,00 tl
13,00 tl
16,00 tl

Meşrubat Soft Drınk
Coca Cola, Diet Cola
Fanta, Sprite
Schweppes Tonic
Şişe meyva suyu Bottled fruit juice
Sıkma meyva suları Freshly squeezed juices
Burn Energy Drink
Maden Suyu Mineral Water
Şişe suyu Bottled of Water

Espresso
Filtre Kahve Filter coffee
Cappuccino
Türk Kahvesi Turkish coffee
Çay (bardak) Tea (tea glass)

13,00 tl
13,00 tl
16,00 tl

Yeşil Çay Green Tea
Yaseminli Yeşil Çay Green Tea Jasmine
Elma Çayı Apple&Spice Tea
Early Grey çay Early Grey Tea
Noel Çayı Christmas Tea
Darjeeling Çayı Darjeeling Tea

Şarap menümüzü lütfen
servis görevlisinden isteyiniz.
Please ask your server for the wine menu.

K.D.V dahildir. V.A.T included

K.D.V dahildir. V.A.T included

9,00 tl
9,00 tl
9,00 tl
9,00 tl
12,00 tl
15,00 tl
6,00 tl
4,50 tl

9,00 tl
9,00 tl
10,00 tl
9,00 tl
5,00 tl

Özel Çaylar Specıal Tea

Kırmızı RED
Kavaklıdere Angora
Villa Doluca
Kavaklıdere Yakut

23,00 tl
23,00 tl
25,00 tl
25,00 tl
25,00 tl
25,00 tl
25,00 tl

Sıcak İçecekler Hot Drınks

Bardak Glass

Kavaklıdere Angora
Villa Doluca
Çankaya

Manhattan
Black Russian
Margarita
Bloody Marry
Pina Colada
Mojito
Long Island Ice Tea

K.D.V dahildir. V.A.T included

10,00 tl
10,00 tl
10,00 tl
10,00 tl
10,00 tl
10,00 tl

Basılı İş Örnekleri

PROGRAMIN BAŞLAMA TARİHİ
19 Ekim 2009
BAŞVURU DETAYLARI
Program;
Üniversite mezunu,
İyi derecede İngilizce bilen,
Tasarım alanlarından birinde
birikimi veya tecrübesi olan ya da
bilgi ve mesleki gelişimlerini bu
alanda değerlendirmek isteyen
herkese açıktır.

SALI ATÖLYELERİ
Tasarım Kültürü ve Yönetimi Programı
kapsamında, sektörün önemli isimlerini
öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen atölyeler
düzenlenir. İki haftada bir düzenlenen “Salı
Atölyeleri” dersleri destekler nitelikte olup,
tasarım ve proje yönetiminin farklı yönlerini
gündeme getirir.

KALE TASARIM MERKEZİ
Türk tasarım dünyasının buluşma platformu
olmayı hedefleyen Kale Tasarım Merkezi,
Tasarım Kültürü ve Yönetimi Programının
katkılarıyla hayata geçmiştir. Programın
öğrencileri, merkezin düzenlediği etkinliklerden
yararlanma hakkına sahiptir.

EĞİTMENLER
Serhan Ada, Fatoş Ahunbay, Gamze Güven,
Ali Bakova, İhsan Bilgin, Ela Cindoruk,
Gökçe Dervişoğlu, Zeynep Yasa Yaman,
Ekmel Ertan, Zeynep Fadıllıoğlu,
Emilio Genovesi, Mehmet Güleryüz,
Mustafa Uyal, Arhan Kayar/Aylin Sayek,
Sibel Asna, Nuray Keskin, Emel Kurhan,
Giovanni Lanzone, Burçak Madran,
Claudio Moderini, Eda Çataklar, Koray Özgen,
Monica Scanu, Özgür Uçkan, Paola Urbano,
Joff White , Renan Gökyay, Eray Makal,
Hakan Gencol, Sertaç Ersayın, Arik Levy,
Umut Kart

TASARIM KÜLTÜRÜ
SANTRALİSTANBUL
KAMPÜSÜNDE...
Tasarım Kültürü ve Yönetimi Programı dersleri
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul
kampüsünde yapılmaktadır.
2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi tarihi
Silahtarağa Elektrik Santralı’nı koruyarak bu
mirası İstanbullular’a ve Türkiye’ye 21. yüzyılda
yaratıcı enerjinin odağı olacak şekilde
sunmak üzere bir eğitim, kültür, sanat ve müze
merkezi olarak işlevlendirme çalışmalarını
başlatmıştır. İstanbul’un yeni eğitim ve sanat
merkezi santralistanbul, toplam 118 bin
metrekarelik alana kurulu bir yerleşkedir.
Bu geniş alan, Haliç’in ağzında, Alibeyköy
ve Kağıthane Dereleri’nin Haliç’e döküldüğü
Silahtarağa bölgesindedir.
Santralistanbul bünyesinde bulunan eski makine
dairelerinin korunarak dönüştürülmesiyle
oluşturulan Enerji Müzesi’nin yanısıra
çağdaş sanat ve kültürel etkinliklerinin
gerçekleştirilmesine yönelik mekanlar,
kütüphane, açık hava rekreasyon alanları,
uluslararası sanatçı rezidansları ve eğitim
birimleri yer almaktadır.

Sertifika Programı

Tasarım kültürü ve yönetimi
programı 19 ekim 2009’da yeni
dönemine başlıyor
Tasarım ve yönetim
dünyasından 37 uzman
Domus academy ile 11 senelik
işbirliği
Multidisipliner eğitim anlayışı

İstanbul Bilgi Üniversitesi
santralistanbul Kazım Karabekir Cad. No:1
Eyüp 34060 İstanbul
Tel: 0212 311 75 81
e-posta: tky@bilgi.edu.tr
http://www.bilgi-tasarımsertifika.com

- Başarılı bir tasarım için bilgi ve beceri sahibi
tasarımcılara olduğu kadar, tasarımı insan
yaşamının bir parçası haline getirecek tasarım
yöneticilerine de ihtiyaç var.
Tasarım; teknolojinin herkesin elinde olduğu
ve dünya tarihinin en rekabetçi ekonomik
gelişmelerinin yaşandığı günümüzde
farklılılaşma için en önemli itici güçtür.
Yalnızca ürünle, üretim ve satışla ilgili olmaktan
çıkıp tüm kurumsal stratejinin ayrılmaz bir
parçası ve hatta yönlendiricisidir. İstanbul
Bilgi Üniversitesi bu gerçeğin bilincinde olarak
11 yıl önce teorisyen ve uygulamacılardan
oluşan bir kadroyla 2 yıl süren çalışmalar
sonucunda “Tasarım Kültürü ve Yönetimi”
Programını başlatmış; yurtdışında yaşayan Türk
tasarımcıları, üst düzey yöneticileri, tasarım
odaklı firmaların kurucuları ve danışmanları
bu alanda önemli bir uluslararası başarıya
imza atmış Domus Academy’nin tecrübesiyle
buluşmuşlardır. Bu programın hedef kitlesi de
somut olan, objenin ardındaki fikre ilgi duyan,
mesajın ardındaki anlamı sorgulayan ve tasarım
sürecinde yönetici olarak görev almak isteyen
kişiler olmuştur. Bu sayede program çeşitli
disiplin ve çalışma pratiklerinden tasarım
ve yönetimin ötesinde sosyolog, iletişimci,
dilbilimci, mimar, hukukçu hatta hekim ağırlama
fırsatı bulmuştur.

“Tasarım Yöneticisi
nasıl yapıldığından çok
niçin yapıldığı sorusuna
cevap arar.”

- Tarih boyunca olduğu gibi bugün de
yaşamımızın her alanında “tasarlanmış bir
dünyada yaşıyoruz.” Bir yanda işlev, öte yanda
yeni eğilimler ve modanın etkisiyle sürekli
değişen ve gelişen bir dünya...
- Teknoloji ve sanat yaşam biçimimize yön veren
çok çeşitli kurgu ve süreçlerin yaratılmasında
aynı amaç etrafında birleşiyor. Bu durumda
tasarlanan sadece nesne değil, söz konusu
nesnenin tüm yaşamında ona eşlik eden bir
süreç.
- Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika
Programı, bu sürecin her aşamasında tasarımı
oluşturan kavramları ortaya koyup doğru yer,
zaman ve şekillerde yönlendirilecek geleceğin
tasarım yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlıyor.
Tasarım yöneticisi, temel olarak, tasarımın
“nasıl” yapıldığından çok “niçin” yapıldığı sorusu
ile ilgilenmek zorunda. Niçin sorusunun cevabını
değişik yöntemler ve çözüm yollarıyla birlikte
derinlemesine irdelemeli, tasarımı gündelik
yaşamın tam ortasında yer alan bir olgu olarak
algılayacak birikime sahip olmalı. Başarılı bir
tasarım için, yaratıcı bir kadroya olduğu kadar,
tasarımı insan yaşamının bir parçası haline
getirebilecek yöneticilere de ihtiyaç var.
Program, katılımcıların tasarımın güncel ve
farklı alanlarında disiplinler arası bir kültür ve
formasyon edinmesini amaçlamaktadır. Öğrenciler bu alanlarda konsept oluşturma, organizasyon, ürün geliştirme, promosyon ve pazarlamaya
yönelik konuları tasarım perspektifinden irdeleme fırsatı bulur. Programın öğretim kadrosuyla
yüz yüze gerçekleştirilen ve interaktif biçimde
yürütülen ders ve çalışmaların yanı sıra, farklı
deneyimlere sahip tasarımcılar tarafından yönlendirilecek seminer vb. etkinlikler ile birikimlerini güçlendirebilir.

PROGRAMIN YAPISI
Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika Programı
10 yıldır İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde
Domus Academy Milano gibi uluslararası bir
tasarım okulunun desteğiyle yürütülmektedir.
Program belli bir tasarım alanında pratik bilgi ve
beceri kazandırmak yerine, top yekun tasarım,
tasarım surecinin yönetilmesi ve gelecekte
çeşitli kurum ve şirketlerin yönetiminde tasarım
bakışının da yer almasını ve bir “proje kültürü”
yaratmayı hedeflemektedir.
Tasarım Kültürü ve Yönetimi dersleri modüler
olarak işlenir. Program, seminer ve diğer
etkinlikler dışında yaklaşık 30 hafta süren
2 dönemden oluşur. Bir modül toplam 8
ders saatine eşittir. Bir modül kapsamında
yer alan dersler Çarşamba, Perşembe
günleri 18.30-20.30, Cumartesi 09.30-13.30
arasında, iş hayatını da aksatmayacak
şekilde hazırlanmıştır. Birinci yıl derslerin
tamamlanmasının ardından, ikinci sene isteğe
bağlı olarak, proje danışmanları desteğiyle,
proje hazırlanır.

TASARIM
KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI
DERSLERİ
1.Dönem
Tasarım Kültürü ve Endüstriyel Tasarım Tarihi
Tasarım ve İnovasyon
Yeni Ürün Geliştirme
20.yy Sanat Tarihi
Tasarımda ‘Klasik’ ve ‘Modern’
Düşünce Akımları ve Yaşam Biçimleri
Tasarım Süreci ve İletişim
İletişim ve Pazarlama
Çağdaş Pazarlama Stratejileri
Desen ve Çizim
Tasarım Süreci, Ortamı ve Aktörleri
Tasarım Yönetiminde Stratejik Araçlar
Medyada Tasarım
2.Dönem
Tasarım Yönetimi-Metodoloji ve Uygulama
Tasarım, Pazarlama ve Rekabet İncelemesi
Yeni Ekonomi ve Elektronik İletişim Tasarımı
Moda Tasarımı:Markalar ve Trendler
Tasarım Sergileme Kuramları
Portfolio Tasarımı
Bağlamsal Tasarım Senaryoları
Pazarlama,Tasarım ve Araştıma Senaryolarının
Planlaması
Tasarım Kültüründe Bilişsel Araçlar
Kültürel Deneyim Tasarımı
Temel Tasarım Yönetimi
Tasarım ve Hukuk
Mücevher, Malzeme, Teknik ve Kavramları
Multimedya Uygulamaları
Tasarım Uygulamaları
Moda Marka
Kültürel Paylaşım Mekanlarında Sergileme ve
Projelendirme
Tasarım ve Araştırma
Sergileme ve Sunum Teknikleri
Aydınlatma Tasarımı
Bir Projenin Anatomisi

Basılı İş Örnekleri

KAHVALTILAR
Bacio özel kahvaltı tabağı

22,00 Ł

Klasik kahvaltı tabağı

16,00 Ł

Bacio omlet

10,00 Ł

Domates, salatalık, Ezine peyniri, köy tereyağı, reçel, kaşar peynir
otlu peynir, dil peyniri, çeçil peyniri, örgü peynir, ızgara hellim peyniri
sosis, sucuk, dana jambon, tavuk jambon, macar salamı, nutella
bal, kaymak, yeşil zeytin, siyah zeytin, sigara böreği
isteğe göre haşlanmış yumurta ve sınırsız çay ile
Domates, salatalık, beyaz peynir, kaşar peynir, dana jambon
tavuk jambon, salam, tereyağı, bal, reçel, siyah zeytin, yeşil zeytin
haşlanmış yumurta ve 2 bardak çay ile
Dana jambon, tavuk jambon, mantar, kaşar peynir, kavurma

Sahanda yumurta

6,00 Ł

Sucuklu yumurta
Peynirli omlet

9,00 Ł
8,00 Ł

Karışık omlet
Menemen
Pancake

Meyva, mepple şurup, çikolata sos ile

WRAPLER
16,00 Ł

Chicken wrap

13,00 Ł

Köfteli wrap

13,00 Ł

Sebzeli wrap

13, Ł

Tavuklu quesadilla

16,00 Ł

Etli quesadilla

19,00 Ł

Sotelenmiş tavuk fileto, renkli biberler, Mexica fasulyesi
mantar, akdeniz yeşillikleri, patates tava
Izgara köfte, kornişon turşu, domates, kaşar peyniri
akdeniz yeşillikleri ve patates tava ile
Sotelenmiş kabak, patlıcan, renkli biber, kaşar peyniri
akdeniz yeşillikleri, patates tava ile

4

Tavuk fileto, renkli biberler, Mexica fasulyesi, mantar
kaşar peyniri, sour krem avokado ve salsa sos
Bonfile dilimleri, mantar, renkli biberler, kaşar peyniri
sour krem, avakado salsa sos, akdeniz yeşillikleri ile

16,00 Ł

Spagetti bolonez

16,00 Ł

Spagetti carbonara

16,00 Ł

Penne arabiata

14,00 Ł

Fettuçini alfredo

16,00 Ł

Beef fettuçini

19,00 Ł

Üç renkli tortelini

15,00 Ł

Lazanya

15,00 Ł

Karides ve krema sos ile
Kıyma, taze baharat, özel sosu ve parmesan peyniri ile
Dana jambon, mantar, krema, parmesan peyniri ile
Acılı domates sos, kurutulmuş domates, parmesan peyniri ile

00

Dilimlenmiş tavukgöğsü, mantar, sarımsak, krema, fesleğen
parmesan peyniri ile
Bonfile dilimleri, mantar, krema, fesleğen, parmesan peyniri ile

Napoliten sos bolonez sos ve mozarella peyniri ile

BURGERLER
Hamburger

16,00 Ł

Cheese burger

17,00 Ł

Dana kıymasından özel olarak hazırladığımız çift kat burger köfte
üzerine eritilmiş chedar, patates tava ve akdeniz yeşillikleri eşliğinde

13,00 Ł

Karidesli penne

Mantar, dana jambon, sarımsak, krema, parmesan peyniri ile

Dana kıymasından özel olarak hazırladığımız çift kat burger köfte,
akdeniz yeşillikleri ve patates tava eşliğinde

9, Ł
00

MAKARNALAR

Beef wrap

Sotelenmiş bonfile dilimleri, renkli biberler, fajita baharatı
akdeniz yeşillikleri ve patates tava ile

1

10,00 Ł

5

Kurumsal Sunum Örnekleri

Basılı İş Örnekleri

Simlam utautdol
Upturma etres doluptiberi
voluptae.
i

kt
a
r
ta
tem

ön
oy
Fak

Ka

ı
aşlar
T
k
e
Böbr

om om
y.c
rke oz.c
ntu hig om
iki rra hi.c
.las ulce erra
w
b
ww stan nbulc
w.i sta
ww ww.i
w

om
rahi.c

bulcer
.istan
www

23

Basılı İş Örnekleri

Basılı İş Örnekleri

Web Sitesi Örnekleri

0(266) 372 00 00
ANA SAYFA

HAKKIMIZDA

TR | ENG | GR

Site içi arama

HEKİMLERİMİZ

İNSAN KAYNAKLARI

KLİNİKLERİMİZ

Evde Bakım Hizmetleri
Detaylı bilgi için
0(266) 372 00 70’ten
bize ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM

ÜYELİK İŞLEMLERİ
HIZLI MENÜ
ONLINE RANDEVU
ONLINE İŞLEMLER
E-bebek
E-geçmiş olsun
E-sonuç
E-körkart başvuru

ANLAŞMALI KURUMLAR
SORU VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi
merkezimiz hizmetinizdedir.

Yaz aylarında diabet hastalarının
dikkat etmesi gereken yemekler.

Molum quaeruntio blab is dolorenis demperibus est, ut que omniende num et volorem
alicatinis accum volor ma doluptatem quae.
Nequas recupici ut ut lam in re magnam facest
omnis as velitibus, nime voluptio eum sit aut
expe voles peraeperum hictasp ellaboris
pliberum num unt fuga. Am eserumquod et
plantibus. Aquia vellibus, alit la a nam que
lacerch illupit iundant quundit, secum aut
velluptiur? Qui tem aut est endem harumqu
iderat. >>>

Molum quaeruntio blab is dolorenis demperibus est, ut que omniende num et volorem
alicatinis accum volor ma doluptatem quae.
Nequas recupici ut ut lam in re magnam facest
omnis as velitibus, nime voluptio eum sit aut
expe voles peraeperum hictasp ellaboris
pliberum num unt fuga. Eserumquod et plantibus. Numquod et plantibus. Aquia vellibus, alit
la a nam que lacerch illupit iundant quundit,
secum aut velluptiur? Qui tem aut est endem
harumqu iderat. Qui tem aut est endem harumqu iderat.
Am eserumquod et plantibus. Aquia vellibus,
alit la a nam que lacerch illupit iundant quundit, secum aut velluptiur? Qui tem aut est
endem harumqu iderat. >>>

Eroğlan Mh. M. Akif Ersoy Cd. No:1 Kadıköy 10325 Edremit, Balıkesir
Tel: 0(266) 372 00 00 Faks: 0(266) 373 73 17

Kalp Sağlığı Seminerleri
Burhaniye ve Edremit Belediyesinin
Katkılarıyla gerçekleştirildi.

Yarışma Sonuçları için
tıklayınız.

Molum quaeruntio blab is dolorenis demperibus est, ut que omniende num et volorem
alicatinis accum volor ma doluptatem quae.
Nequas recupici ut ut lam in re magnam facest
omnis as velitibushictaspnum unt fuga. >>>

Web Sitesi Örnekleri

Web Sitesi Örnekleri

ABOUT US | RETAIL BANKING | CORPORATE BANKING | BANKING CHANNELS | HUMAN RESOURCES

INTERNET BANKING
RETAIL
Ürün ve Hizmet
Ücretleri

07.06.2012 Perşembe 08:32

Kredi almak için
yerinizden kalkamaya
gerek yok!
Adrese Teslim Kredi için şubeye gidilmez,
evraklarla uğraşılmaz, tüm işlemler
internetten kolayca yapılır.
Kerdi almak için tıklayınız
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YATIRIMCI

En Son

Değişim (%)

İMKB 100

56.696

0,80

EURO

2,3326

0,03

USD

1,8570

-0,48

EUR / USD

1,2561

0,52

ALTIN

95,895

-2,37

CALCULATOR
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ONLINE APPLICATION
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+7 (727) 123 45 67
+7 (727) 987 65 43
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GUARANTEE
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