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D

eğerli Akrabalarım;
Vakfımızın bir Olağan Genel Kurulu’nu daha geride bıraktık. Genel

Kurula akrabalarımızın katılımı ve ilgisi bir hayli fazlaydı. Özellikle gençlerin
katılımı bizleri sevindirdi. Hesaplarımızı, gelir ve giderlerimizi sizlere söz
verdiğimiz şekilde katılan akrabalarımızın bilgilerine sunduk. Genel kurula
gelen, ilgi gösteren, memnuniyet belirten, dilek ve temennilerde bulunan

“Eğitimli genç nesle
kavuşmak, gençlerimizin
başarılarıyla gurur duymak en
büyük arzumuzdur.
Bu nedenle okuyan, eğitim
yapan gençlerimizi büyük
bir mutlulukla takip ediyor,
bunlardan başarılı ama
maddi imkânsızlığı olanlara,
kurallarımıza bağlı kalarak,
olanaklar oranında destek
sağlamaya çalışıyoruz. “

tüm akrabalarımıza teşekkür ederiz.
Uzak semtlerdeki akrabalarımız Vakıf Merkezimize kolayca gelemiyor,
kimi zaman bu akrabalarımızın vakıftan, vakfımızın onlardan haberi olmuyor. Yönetim Kurulumuzca karar aldık, onlar gelemiyorsa biz onların
yanına gidelim dedik. Değişik bölgelerde oturan akrabalarımızla daha
yakın iletişim kurabilmek, onlarla oturup sohbet etmek, dert ve sıkıntılarını
dinlemek, vakfın amaçlarını, hedeflerini ilk ağızdan akrabalarımıza anlatmak için toplantılar düzenlemeye karar verdik. Bu toplantıların ilkini Zeytinburnu’nda gerçekleştirdik. Bir pazar günü,

bölgeye yakın

oturan akrabalarımızla sabah kahvaltısı yaptık. Yakınlarımızla kucaklaştık,
düşüncelerini, izlenimlerini öğrendik. Önce dinledik onları, sonra vakfımızı,
yapacaklarımızı anlattık. Bu toplantıları değişik zamanlarda başka bölge
lerde de tekrarlayacağız. Yararlı olduğu düşüncesindeyiz.
Cep telefonları vasıtasıyla aidat sisteminin yakında oturacağını umuyoruz. Verilen vaktin kısa olması, belli bir yaş üstünün teknolojinin detayları
yüzünden zorlanması yüzünden hedefimize henüz ulaşamadık. Ancak
GSM operatörleri ile temaslarımız devam etmektedir. Sisteme çok daha
kolay bir şekilde katılmanızı sağlamaya çalışıyoruz.
Eğitimli genç nesle kavuşmak, gençlerimizin başarılarıyla gurur duymak en
büyük arzumuzdur. Bu nedenle okuyan, eğitim yapan gençlerimizi büyük
bir mutlulukla takip ediyor, bunlardan başarılı ama maddi imkânsızlığı
olanlara, kurallarımıza bağlı kalarak, olanaklar oranında destek sağlamaya
çalışıyoruz. Bu gençlerden ülke çapında başarılı olanları dergimizin ileriki
sayılarında sizlere de tanıtmaya gayret edeceğiz.
Tüm akrabalarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Temel Eryılmaz vakfın
üye sayısının ve vakfın
vermiş olduğu
burs sayısının
artırılmasının
önemini belirtti.
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Ocak tarihinde, Bostancı Prenses otelde, 22. Olağan Genel Ku-

vakfın bir üniversitesinin olmasını temenni ettiğini söyledi.

rul yapıldı. Divan Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile Mustafa Ekşi

Temel Eryılmaz vakfın üye sayısının ve vakfın vermiş olduğu burs

seçildi. Ardından divan kurulu oluştu, Başkan Yardımcılığına Av. Hüseyin

sayısının artırılmasının önemini belirtti.

Dursun Ekşi ve İsfendiyar Ekşi, katip üyeliğe ise Av. Kübra Ekşi seçildi. Gün-

Muhittin Şenol Ekşioğlu SMS ve sigorta projesi ile vakfımızın ne kadar

dem öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal

büyüyebileceği hususunda bilgi vererek vakfın işlemesi için destek

Marşı okundu.

beklediklerini belirtti.

Divan başkanlığına seçilen, deneyimi, bilgi birikimi bizi gururlandıran

İbrahim Ekşi kurumsal bir yönetimden ve şeffaf olmanın öneminden

Sayın Mustafa Ekşi açılış konuşmasında divan başkanlığına kendilerini uy-

bahsetti.

gun gören üyelere teşekkür etti. Olağan Genel Kurula göstermiş oldukları

Hızır Ekşi, Ekşioğlu ailesinin kardeşlik duygusu içerisinde büyü meye

ilgiden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

açık bir aile olduğunu Ekşioğlu Vakfının dünden daha ileri gitmesi için

Sonra gündeme geçildi ve gündem okundu. Gündem Genel Kurulun

kalıcı işler yapılması gerektiğini belirtti.

oyuna sunuldu ve kabul edildi.

Şeref Ekşi her yıl yapılan Ovit Yayla şenliklerinin kültürel bir zenginlik

Genel Kurul boyunca sabırla bizi takip eden tüm üyelerimize ve katılımcılara

haline getirilmesini önerdi. Vakfın gelirinin artırılması hususundaki

şükran borçluyuz.

bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Görüşmeler bölümünde söz alanlar;

Genel Kurul vesilesiyle aile bir araya gelme fırsatı buldu. Salonu dol-

Mahmut Ekşi, Vakfımızın kuruluşundan bu yana vakfımız ile gurur

duran üyeler ve doğal üye konumundaki pek çok aile ileri gelenleri

duyduğunu belirtti.

hasret giderdiler.

Dursun Ekşi Vakıf kapsamında yapılan SMS ve sigorta projelerinin önemi ile

İsmail Ekşi: Sosyal bağların ve akrabalık ilişkilerinin güçlendirilmesi

bağışların artırılması gerektiğini hususundaki fikir ve görüşlerini paylaştı ve

için fikir ve görüşlerini paylaştı.

Mustafa Ekşi

Ebru Ekşioğlu Kösoğlu
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Mahmut Ekşi
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Genel Kurul Toplantısı
Genel Kurul Toplantısından bir kaç görüntü.

Bizden Haberler

RECEP EKŞİ
İzmit Ticaret Odası Meclis Başkanı

İzmit Ticaret Odası’nda Aktif Akrabamız
1956 yılında Bayırköy’de doğan Recep Ekşi, aslen Rize İli, İkizdere İlçesi’ne bağlı Bayırköyündendir. Ekşizade
Hacı İbrahim Ağa’nın dokuz oğlundan biri olan Küçük Ahmet Ağa’nın üçüncü torunu Yakup Ekşi’nin torunudur. İlköğrenimini 1965 yılında Bayırköy İlkokulu’nda, Orta tahsilini ise 1969 İzmit İlinde tamamladıktan sonra iş
hayatına atıldı.
İzmit’te bulunan amcası Mustafa Ekşi’nin öncülüğünde kısa sürede başarıyı yakaladı. İzmit’ de pek çok inşaat ve
devlet işleri yapmıştır. Ayrıca İzmit Ticaret Odası Meclis Başkanlığını yapmaktadır. Bu başarı çizgisi bugün kıvanç
verici bir noktaya gelmiştir. Doğayı, gezmeyi ve araştırma yapmayı seven Recep Ekşi evli ve beş çocuk babasıdır.

HIZIR EKŞİ
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

İstanbul Ticaret Odası’nda Aktif Akrabamız
1956 yılında Rize vilayetinin İkizdere kazasının Bayır köyünden Hacı Mehmet Ekşi’nin oğlu Hızır Ekşi, dört kardeşin
en büyük ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Öğreniminin bir kısmını Bayırköyünde gerçekleştiren Hızır Ekşi,
babasının işleri sebebiyle 1996’da İstanbul’a yerleşmiştir. Eğitimine İstanbul’da Üsküdar Lisesinde devam etti ve
liseden mezun olduktan sonra baba mesleği olan inşaat sektörüne kardeşleriyle beraber adım atmıştır. İnşaat
sektöründe kısa sürede başarıya ulaşarak ailemizi ülkemizin birçok il ve ilçesinde tanıtmayı başarmışlardır. 1983
yılında uzaktan akrabası olan Nazmiye Hanım’la evlendi ve bu evlilikten üç çocuğu oldu. Hızır Ekşi, Ekşioğlu
ailemize bağlılığı ve ailemizi sahiplenmesiyle bilinir. Sosyal kişiliğe sahip Ekşi birçok çalışmada aktif görev
almıştır. 1992-1996 yıllarında Güreş federasyonu as başkanlığı yaptı, 1996-2004 yıllarında Judo Aikido Kuraj ve
Vuju federasyonu as başkanlığını yaptı, 1999-2004 yıllarında Üsküdar Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 1992-2013
yıllarında İstanbul Ticaret Odası meclis üyesi, 2009-2013 yıllarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği genel kurul
delegesi gibi faaliyet ve çalışmalarda bulunmuştur.

GEÇMİŞ OLSUN
Kocaali eski Belediye Başkanı ve vakfımızın eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Hamza Ekşi Göztepe Medicalpark
Hastanesi’nde 8 Nisan 2013 tarihinde bir kalp ameliyatı geçirmiştir. Rizeli hemşerimiz Dr. Mahmut Akyıldız
tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki damar değiştirilerek bypass uygulanmıştır. Sayın Ekşi’nin sağlık
durumu iyidir.
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Ekşioğulları Kahvaltıda Buluştu

Ekşioğlu Vakfı
Zeytinburnu’nda kahvaltı
verdi. Vakfın düzenlemiş
olduğu sabah kahvaltısı
17.03.2013 tarihinde,
Zeytinburnu’nda yaşayan
ailemiz katılımıyla gerçekleşti.
Uzun zamandır birbirini
görmeyen akrabalar, bir
araya gelip hasret giderdi.
Ekşioğlu Vakfı yöneticilerinin
ev sahipliği yaptığı kahvaltı
sohbet ortamında geçti.
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SMS Bağışları
Adem Ekşioğlu
Adem Ekşi
Adem Ekşioğlu
Adem İslamoğlu
Adil Ekşi
Ahmet Ekşi
Ahmet Ekşi
Alev Ekşi
Ali Ekşi
Ali Ekşi
Ali Ekşi
Ali Ekşi
Ali Ekşi
Ali Ekşi
Ali Ekşi
Ali Halit Ekşi
Alirıza Ekşi
Aliye Ekşi
Alper Tatlı Ekşi
Asım Ekşi
Aslan Ekşioğlu
Avni Ekşi
Aybars Ekşi
Ayça Ekşi Ömeroğlu
Ayçin Ekşi
Aydın Ekşi
Aydın Ekşi
Ayhan Ekşi
Ayhan Ekşi
Ayla Çil
Ayla Ekşi
Aynur Ekşi
Aysel Ekşi
Ayşe Ekşi
Ayşe Ekşi
Aytaç Ekşi
Baki Coşkun
Ekşioğlu
Bayram Ali Ekşi
Begüm Ekşi
Birtanır Ekşioğlu
Burak Ekşi
Burhan Ekşi
Burhan Ekşi
Canan Ekşi
Canfer Ekşi
Cem Ekşi
Cem Ekşioğlu
Cemal Çakır

Cemal Ekşi
Cemal Ekşioğlu
Cemal Ekşioğlu
Cengiz Ekşi
Cengiz Ekşi
Cengiz Eryılmaz
Cevat Ekşi
Cevdet Ünal
Çetin Ekşi
Davut Ekşi
Deniz Ekşi
Deniz Ekşi
Dilara Ekşi
Dursun Ali Ekşi
Dursun Ali Ekşi
Dursun Ekşi
Dursun Ekşi
Dursun Ekşioğlu
Dursun Ekşioğlu
Duygu Ekşi
Ebru Kösoğlu
Ekşioğlu
Ekrem Ekşi
Ekrem Ekşi
Ekrem Ekşi
Elif Ekşi
Emine Ekşi
Emine Ekşi
Emine Ekşi
Emrah Aykan
Ekşioğlu
Emre Ekşioğlu
Ender Ekşioğlu
Engin Ekşi
Ensar Ekşi
Ensar Ekşi
Enver Ekşi
Ercan Ekşi
Ercan Ekşi
Ercan Ekşioğlu
Erdinç Ekşi
Esat Ekşi
Eyüp Ekşi
Eyüp Ekşi
Eyüp Ekşi
Eyüp Ekşi
Eyüp Ensar Ekşioğlu
Faruk Ekşi
Fatih Ekşi
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Fatma Ekşi
Fatma Ekşi
Fatma Ekşi
Fazlı Ekşi
Fehmi Ekşi
Fehmi Ekşi
Ferhat Ekşi
Fevzi Ekşioğlu
Galipcan Ekşioğlu
Gökçe Ekşi
Gökhan Ekşioğlu
Gönül Ekşi
Gönül Ekşi
Güngör Ekşi
Hakan Ekşi
Hakan Ekşi
Hakkı Ekşi
Halil Ekşi
Halil İbrahim Ekşi
Halim Ekşi
Halim Ekşi
Halit Ayberk
Ekşioğlu
Halit Ekşi
Halit Ekşi
Hamide Ekşi
Hasan Ekşi
Hasan Ekşi
Hasan Ekşi
Hasan Ekşi
Hasan Ekşi
Hasan Ekşi
Hasan Ekşi
Hasan Ekşioğlu
Havva Ekşi
Havva Ekşioğlu
Havva Sayın
Haydar Ekşi
Hayriye Ekşi
Hayriye Ekşioğlu
Hayrullah Ekşi
Hızır Ekşi
Hızır Ekşi
Hızır Ekşi
Hızır Ekşi
Hızır Ekşi
Hızır Ekşi
Hilmi Ekşi
Hilmi Ekşioğlu

Hülya Yılmaz Ekşi
Hüseyin Ekşi
Hüseyin Ekşi
Hüseyin Ekşi
Hüseyin Yusuf Ekşi
İbrahim Ekşi
İbrahim Ekşi
İbrahim Ekşioğlu
İlker Ekşioğlu
İlyas Ekşi
İlyas Ekşi
İlyaS Ekşi
İlyas Ekşi
İlyas Ekşi
İmdat Ekşi
İsa Ekşi
İslam Ekşi
İslam Ekşi
İsmail EKŞİ
İsmail Ekşi
İsmail Ekşi
Kadir Ekşi
Kadir Ekşioğlu
Kasım Ekşi
Kemal Ekşi
Kenan Ekşi
Kübra Kadriye Ekşi
Lokman Ekşi
M.Şenol Ekşioğlu
Mahmut Ekşi
Mahmut Ekşi
Mahmut Ekşi
Mahmut Ekşi
Mehmet Ekşi
Mehmet Akif
Ekşioğlu
Mehmet Ali Ekşi
Mehmet Can Ekşi
Mehmet Duman
Mehmet Ekşi
Melek Ekşioğlu
Memduh Ekşi
Mert Ekşioğlu
Merve Ekşi
Merve Ekşi
Merve Zulal Ekşi
Meryem Ekşioğlu
Mihriban Ekşi
Murat Ekşi

Mustafa Ekşi
Mustafa Ekşi
Mustafa Ekşi
Mustafa Ekşi
Mustafa Ekşioğlu
Nazım Ekşi
Necati Ekşi
Necmi
Nevin Ekşi
Nevzat Ekşi
Nilüfer Ekşi
Numan Ekşi
Nuran Ekşi
Orhan Ekşi
Orhan Ekşi
Osman Ekşioğlu
Osmangazi Ekşi
Ömer Ekşi
Ömer Ekşi
Ömer Ekşioğlu
Özen Ekşioğlu
Pembe Ekşi
Ruşen Ekşi
Sabiha Tuğba Ekşi
Safa Ekşi
Sarpay Ekşioğlu
Sedat Sinan Ekşi
Sefer Ekşi
Selehattin Ekşi
Selim Ekşi
Selma Ekşi
Selma Ekşi
Senem Ekşioğlu
Servet Ekşi
Sevilay Ekşi
Seviye Ekşioğlu
Seyit Ekşi
Sıtkı Ekşi
Sinan Ekşi
Suat Ekşi
Süleyman Ekşi
Süleyman Ekşi
Tahir Ekşi
Tayyar Ekşi
Tayyar Ekşi
Tayyar Ekşi
Tayyar Ekşi
Temel Eryılmaz
Tolga Ekşi

Tuncay Ekşi
Turan Ekşi
Turan Tufan
ekşioğlu
Turgut Ekşi
Uğur Ekşi
Umut Ekşi
Yahya Ekşi
Yakup Ekşi
Yakup Ekşi
Yakup Ekşi
Yakup Ekşi
Yakup Ekşioğlu
Yalç.In Ekşi
Yaşar Ekşi
Yaşar Ekşioğlu
Yener Ekşioğlu
Yıldıray Ekşi
Yılmaz Ekşi
Yunus Ekşi
Yunus Ekşi
Yunus Ekşi
Yusuf Ekşi
Yusuf Ekşi
Yüksel Ekşi
zeynep Ekşi
Zeynep Ekşi Yağcı
Serhat Akbıyık
Selvinaz Kınacı
Nesrin Demirel
Metin Ögetürk
Mehmet Yaşar
Lezgioğlu
Melahat
Aydoğduoğlu
M.Bülent Soydan
İsmail Besler
İcabi Akçaoğlu
Hatice Şükran
Lezgioğlu
Hakan Kekezoğlu
Figen Azizoğlu
Elif Çepni
Ali Bakır
Berk çaki
A.Ümit İşler

ADI SOYADI		
BABA ADI
KÖYÜ
SARPAY EKŞİOĞLU		
HALİT		
AYVALIK KÖYÜ
ALİ EKŞİ			RUŞEN		DERE KÖY
TURAN TUFAN EKŞİOĞLU
EYÜP ENSAR
BAYIRKÖY
MUHİTTİN ŞENOL EKŞİOĞLU YUNUS		
DEMİRKAPI KÖYÜ
YUSUF EKŞİ		
ŞABAN		
DEMİRKAPI KÖYÜ
SABAHHATİN EKŞİ		KASIM		BAYIRKÖY
HIZIR EKŞİOĞLU		
HASAN TAHSİN
AYVALIK KÖYÜ
DURSUN ALİ EKŞİ		
YUNUS		
AYVALIK KÖYÜ
EBRU EKŞİOĞLU 		
KÖSEOĞLU
M AKİF DEREKÖY
SİGORTA GELİRLERİ			
UMUT EKŞİ		HÜSEYİN		BAYIRKÖY
MİHRİBAN EKŞİOĞLU
HARUN		
AYVALIKKÖYÜ
MUSTAFA EKŞİ		ASLAN		DEREKÖY
ÖMER EKŞİOĞLU		
İSMAİL HAKKI
IHLAMUR KÖYÜ
İSMAİL EKŞİ		
CELAL		
DEMİRKAPI KÖYÜ
SEYHAN EKŞİOĞLU		
HALİT 		
AYVALIKKÖY
MAHMUT EKŞİ 		
HARUN		
BAYIRKÖY
HIZIR EKŞİ		
MUSTAFA
AYVALIKKÖY
MUSTAFA EKŞİ		
MUSTAFA
DEREKÖY
İLYAS EKŞİ		
CELAL		
DEMİRKAPI KÖYÜ
İBRAHİM EKŞİ		HAKKI		TULUMPINAR
SMS SATIŞ GELİRLERİ			
AHMET EKŞİ		HÜSEYİN		BAYIRKÖY
HÜSEYİN RAHMİ EKŞİ
EYÜP		
BAYIRKÖY
HÜSEYİN DURSUN EKŞİ
OSMAN		
BAYIRKÖY
MUSTAFA GÖKHAN EKŞİOĞLU M FUAT		
DEMİRKAPI KÖYÜ
MEHMET EKŞİ		İMDAT		BAYIRKÖY
MEHMET EKŞİ		YUNUS		BAYIRKÖY
MERYEM EKŞİOĞLU
YAKUP		
DEREKÖY
ŞEFİK EKŞİ		NAZIM		YEŞİLYURT
RUŞEN EKŞİ		İLYAS		BAYIRKÖY
ENVER EKŞİ		
SÜLEYMAN
AYVALIK		
NECATİ EKŞİ		
SEFER		
DEMİRKAPI KÖYÜ
KADIN KOLLARI			
SÜHEYLA EKŞİ		HALİT		AYVALIK		
İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU TALİP		
DEMİRKAPI KÖYÜ
TEMEL ERYILMAZ		CEMAL		ARDEŞEN
Doç. Dr. MAHMUT EKŞİ
ZEKİ		
ŞAFAK İSLAMOĞLU		ALİ		ARDEŞEN
YAŞAR EKŞİ		
DURSUN		
YÜKSEL EKŞİ		
KADİR		
SMS SATIŞ GELİRLERİ			
AHMET EMİN EKŞİOĞLU
YAKUP		
DEREKÖY
ALİ EKŞİ			YAKUP		DEREKÖY
BURHAN EKŞİ		YAKUP		BAYIRKÖY
HIZIR EKŞİ		ŞÜKRÜ		DEREKÖY
NERMİN EKŞİ		
ALİ HALİT
DEREKÖY
NİLGÜN EKŞİ		DURSUN		DEREKÖY
NEZAHAT EKŞİ		
NURİ		
CEMİL EKŞİ		
SABRİ		
AYVALIK KÖYÜ
HİKMET EKŞİ YILDIZ
YAKUP		
DEREKÖY
DERGİ SATIŞ			
YÜKSEL EKŞİ		KADİR		DEREKÖY
CEMİL EKŞİ		KASIM		BAYIRKÖY

2013

ADI SOYADI		
BABA ADI
KÖYÜ		
SARPAY EKŞİOĞLU		
HALİT		
AYVALIK KÖYÜ		
TURAN TUFAN EKŞİOĞLU
EYÜP ENSAR
BAYIRKÖY		
MUHİTTİN ŞENOL EKŞİOĞLU YUNUS		
DEMİRKAPI KÖYÜ		
SİGORTA GELİRLERİ					
HIZIR EKŞİOĞLU		
HASAN TAHSİN
AYVALIK KÖYÜ		
YUSUF EKŞİ 		
ŞABAN		
DEMİRKAPI KÖYÜ		
SABAHHATİN EKŞİ		KASIM		BAYIRKÖY		
MİHRİBAN EKŞİOĞLU
HARUN		
AYVALIK KÖYÜ		
DURSUN ALİ EKŞİ		
YUNUS		
AYVALIK KÖYÜ		
EBRU EKŞİOĞLU KÖSOĞLU M AKİF		
DEREKÖY		
MAHMUT EKŞİ		HARUN		BAYIRKÖY		
HIZIR EKŞİ 		
MUSTAFA
AYVALIK KÖYÜ		
SÜHEYLA EKŞİOĞLU
HALİT		
AYVALIK KÖYÜ		
MAHMUT EKŞİOĞLU
ZEKİ		
YEŞİLYURT MH		
YAŞAR EKŞİ		
DURSUN BEY
DEMİRKAPI KÖYÜ		
ŞAFAK İSLAMOĞLU		ALİ		ARDEŞEN		
İLYAS EKŞİ		
CELAL		
DEMİRKAPI KÖYÜ		
SEYHAN EKŞİOĞLU		
HALİT		
AYVALIK KÖYÜ		
MUSTAFA EKŞİ		ASLAN		DEREKÖY		
YÜKSEL EKŞİ		KADİR		DEREKÖY		
ÖMER EKŞİOĞLU		
İSMAİL HAKKI
IHLAMUR KÖYÜ		
SMS BAĞIŞ GELİRLERİ			
KADIN KOLLARI							
ENVER EKŞİ		
SÜLEYMAN
AYVALIK KÖYÜ		
SMS SATIŞ GELİRLERİ						
RUŞEN EKŞİ 		
İLYAS 		
BAYIRKÖY		
NEZAHAT EKŞİOĞLU
NURİ		
AYVALIK KÖYÜ		
MERYEM EKŞİOĞLU
YAKUP		
DEREKÖY		
İBRAHİM EKŞİ		
HAKKI 		
TULUMPINAR		
AV. HÜSEYİN DURSUN EKŞİ OSMAN		
BAYIRKÖY		
HİKMET EKŞİ YILDIZ
YAKUP		
DEREKÖY		
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Aramızdan Ayrılanlar

Yazar

Meşhur İsimlerin Ölümünün Ardından
Mimar Osman DEMİR

BEDEN VE RUH
Bayırköyden Harun Ekşi’nin oğlu Sadık Ekşi’nin
Hanımı Fatma Ekşi vefat etti.
Bayırköyden Yakup Ağalardan Hacı Mehmet

Ö

Ekşi’nin oğlu Hasan Ekşi vefat etti.

der. Hele de birisi ölünce nasılda anlamlı olur bu şarkı, ne doğru ve

Ardından, uzlaşmacı ve hoşgörü kimliği ile tanıdığımız, Prof. Toktamış

güzel söylenmiş deriz.

Ateş öldü. Hemen ardından, deprem dede olarak bildiğimiz, Prof.

Evet, ölüm en büyük hakikat olmasına rağmen insanlar fani olan bu

Ahmet Mete Işıkara vefat etti. Ses sanatçısı Ferdi Özbeğen ve bir si-

dünya hayatını daha önemli bilir ve değer verirler. Yüce kitabımız

nema sanatçısı da ardından aynı haftada öldü. Müslüm Gürses yoğun

Aslan ve Sedat Ekşi’nin kardeşi Suzan Ekşi vefat

Kur'an-i Kerim de aynı bu cümle ayet olarak geçer. Bunun bariz ne

bakımda yaşam mücadelesi verdi aylarca ve sonunda Hakka yürüdü.

denlerinden biri, an itibarıyla onu, yani bu dünya hayatını yaşıyor

Böyle herkesin iyi tanıdığı medyatik isimlerin peş peşe ölmesi,

etti.

olmamız, öbürünün ise ötelerde olması ve an itibarıyla bu dünyayla

düşündürttü beni. Bir hikmeti olmalıydı, bu kâinat ayetlerinin. Belki

ilgili olmamızdır.

de toplum olarak, ölümü unuttuk, ruhumuzu ihmal ettik ve öyle

Bayırköyden Aslan’ın Hasan’ın oğlu Kahveci

Ölüm soğuktur ve hatırlamak, ilk etapta zor gelir insana. Ağızların

hastalıklı olarak yaşıyoruz. Böyle ölümlerle Rabbimiz, bize ölümü

Kazım Ekşi vefat etti.

tadını bozar. Ama bu en büyük hakikati görmemezlikten gelmek-

unutmayın, ölüm var, diyordur. Ölümü bilerek yaşayın, ilişkileriniz,

te, en büyük hata olmalı. Aslında, kabul edilir, bilinir ve ona göre

işiniz, kazancınız, adaletiniz ona göre olsun, Fani dünya için birbirinizi

hayat tasarlanır ve yaşanırsa bu korku ve soğukluk kalmaz. Yunus

kırmayın, birbirinizi yemeyin, demiyor mu bizlere?

Dereköyden Hasanağa’nın Mustafa’nın kızı

Dereköyden Hasım Ekşi’nin oğlu Mehmet

lüm, en büyük nasihattir'', buyurur Peygamber Efendimiz. Bir

rand öldü. ‘Yarın akşam, bu saatte kimselere randevu vermeyin’, derdi,

özdeyiş halini almış olan şarkımız, ''ölümden başkası yalan''

sürekli, fakat kendisi randevuya gelemedi.

Emre; ''Ölen hayvan imiş, canlar ölmez.'' der. Bu beden ruhumuza,

Her ölüm bunu söyler doğal olarak, fakat bu şekilde toplu ve sıralı ve

Ekşioğlu vefat etti.

canımıza giydirilmiş bir elbisedir, elbisede beden yanında mu-

de tanınmış kişilerin artarda ölmesiyle, toplu ve genel bir duyuru ve

kayese edilmez değerdedir. Aslolan ruh tur, özdür. Yine Yunus; ''bir

olarak mesaj veriyor olmalı. Birçok ibret olmalı.

Demirkapı Köyünden Veysel’in Halit’in oğlu

ben vardır bende, benden içeru'' der. Ama insan ruhu ihmal ederse,

Evet, Sayın Birand kanserdi, tedavi görüyordu, iyide gidiyordu.

Hızır Ekşi vefat etti.

kalp, ruh hastalanır, özürlü ve engelli olur, bazen ölür bile... Ceset

Basit görülen başka bir ameliyatı vardı, komplikasyon oldu ve kanser

yaşamaya devam eder, kalpler ölüyken. Birçok arızalı haller görülür

olmuştu fakat kanserden ölmedi.

bu zaman ama görene... Bu özürlü, ya da ölmüş ruhun, fiziken öl

Kanser olan kişiye bir ömür tahmininde bulunur doktorlar; bir yıl, iki

mesi çok korktuğu bir şeydir.

yıl neyse. Zannederiz ki, o bir yıl garanti, de gerisini dert ederiz. Hal-

Fatma Ekşi’nin annesi Şerife Ekşi vefat etti.

Mevlana, ruhunu Rabbine ulaştırmış, erdirmiş bir yüce kişilik

buki o bir yılı yaşayacağında, yarına çıkacağında garanti değil. Şu

olarak; ''can, bedene hapsedilmiş kuş misalidir, ölünce sahibine ve

okuduğunuz yazıyı bitireceğinizde garanti değil.

Ihlamur köyünden Şevkioğlu Yaşar

özgürlüğüne kavuşur, der. Bu vatana kavuşmaya, ''şeb-i aruz'', yani,

Ya da, hastalığı yenersin belki, ama ölümü asla yenemezsin ve ondan

sevgiliye kavuşma günü olarak adlandırır.

kurtuluş yoktur.

Ekşioğlu’nun eşi Safiye Ekşioğlu vefat etti.

Ölümü hakkıyla kavramak, özümsemek ve bilmek, sadece ibadet ve

En kapsamlı ve en büyük hastanelerde tedavi olursun, ama ayette

kulluğa yöneltmekle kalmaz, bu dünya hayatında, ilişkilerimizi de

geçtiği gibi; nerede olursanız olun, ölüm sizi bulur.

belirler, onlara yön verir, bize bir davranış ve ahlak kazandırır. Onun

Ölen her insanın beyninde nice işler, projeler vardır.

için hakkıyla, iman etmek, ilişkilere yansır, değiştirir ve inşa eder.

Hayatımız, üzerinde kaç metre olduğunu yazmayan ve sürekli çekilen

Gayede odur zaten.

bir şerit metre gibidir ve nerede kopacağını bilemeyiz. Ve de her an

yakınlarına sabır ve tüm ailelere başsağlığı

Son günlerde herkesin yakinen tanıdığı bildiği kişiler peş peşe

kopması an meselesidir, çünkü üzerinde miktarının ne olduğu yazmaz.

öldüler. Önce her akşam, gülen yüzüyle ve sohbet edasıyla evleri

Her gün her saat çeker ve harcar dururuz.

dileriz.

mize konuk olan, haberciliğin, kıdemli usta ismi Mehmet Ali Bi-

Allah hepimize ibret alarak yaşamayı nasip etsin, hayırlı ömürler versin...

Dereköy’den Suat Ekşi’nin eşi mimar

Merhum ve Mehrumelere Tanrıdan rahmet,
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İkizdere
Dünyaca ünlü anzer
balının yanı sıra
hidroelektrik santralı,
Çamlık mesiresi,
Çağrankaya, Ovit ve
Anzer yaylaları turizm
potansiyeline sahiptir.
Rus işgaline uğrayan İkizdereliler, kurtuluş savaşına etkin biçimde
katılmışlardır. 1933 yılına kadar ismi Kura-i Seba (Arapça yedi köy

İ

kizdere ilçe merkezi, yüksekliği 2000 metreyi bulan sarp ve yüksek Rize
dağlarının birleştiği derin bir vadide kurulmuştur. Doğuda Çağrankaya

dağları, batıda Rüzgârlı köyü ve Manle dağları bulunmaktadır. Karşılıklı
birbirine bakan bu iki dağın vadisinde, Çamlık deresi ile Cimil deresinin
birleştiği yerde kurulan ilçemiz, “iki dere” anlamında kullanılan İkizdere
adını almıştır.
İlçemiz, 898 km2 yüzölçümü ile ilimizin en geniş ilçesidir. Trabzon, İspir,
Çamlıhemşin, Rize, Kalkandere ve Çayeli ile komşu olan ilçemiz Doğu Karadeniz Bölgesinde yaylaları ile tanınmış bir ilçedir. %45 dolaylarında meyil
arz eden sarp dağların alçak kısımları ormanlarla kaplı olup, yükseklere
doğru çıkıldıkça bu ormanlar yerlerini çıplak yaylalara terk etmektedir.
TARİHİ
İkizdere M.Ö. 3000 yıllarından itibaren bir yerleşim merkezi olarak bilinmektedir. Daha sonraları Doğu Roma toprakları arasında görülen İkizdere,
Rize’ye bağlı bir manastırla idare ediliyordu.
İlk Türkler Yıldırım Beyazıt Ordusundan ayrılıp İkizdere’ye gelen Süleyman
Çelebi ve askerleridir. Türklerin gerçek anlamda İkizdere’ye yerleşmesi 1463
yılından sonra olmuştur. Trabzon Of ilçesinin Meropaş köyünden bir süvari kolu gelerek bu toprakları Osmanlı egemenliği altına almıştır. Rize’nin
sancak merkezi olması ile birlikte 1878`de nahiye olmuştur. 93 harbinde
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15.295

Okur-Yazar

% 87

Dış Göç Oranı

-

Öğrenci Sayısı

Kız

olarak İkizdere adını almıştır. Çok eski bir bucak merkezi olarak bi-

Belge Sayısı

2

İlköğretim

438

411

9

linmektedir. Cumhuriyet döneminden önce başlayan göç hareketi,

Köy Sayısı

28

90

200

2

anlamında) olarak bilinen ilçemiz; bu tarihten sonra bucak merkezi

İkizdere,
Doğu Karadeniz
Bölgesinde yaylaları
ile tanınmış
bir ilçedir.

İlçe Nüfusu

Lise/Dengi Okullar

Erkek Okul Sayısı

şehirleşme ve sanayileşme ile birlikte cumhuriyet döneminde daha
da hızlanarak sahile ve merkeze yakın yerleşim birimlerine akın

İSTATİSTİKİ BİLGİLER

etmiştir Rize, Çayeli, İyidere, Derepazarı, Of, Hayrat ilçelerinin nüfus

Şehir nüfusu 3.643 tür. 1997 yılı nüfus sayımına göre ilçemiz toplam

yapısına ve ekonomisine katkı sağlamışlardır.

nüfusu 7765’dir. Nüfusun 1638`i ilçe merkezinde, 1783`ü kasaba

İDARİ YAPI

merkezinde 4344’ü köylerde yaşamaktadır. Yaz aylarında tüm il-

25.06.1945 tarihinde kabul edilen ve 01.08.1945 tarihinde

çede yaklaşık 20.000 kişi yaşamakta iken kışın bu sayı 5.000 kişinin

yürürlüğe giren 4769 sayılı kanun ile bugünkü Güneyce kasabası

altına düşmektedir. Rize ilinin en geniş araziye sahip ilçesi olmasına

ilçe haline getirilip, İkizdere bucak olarak Güneyce’ye bağlanmıştır.

rağmen gelir seviyesi düşüktür. İlçe ve köylerin geçimi, kısmi olarak

Ancak 19.06.1952 tarihinde kabul edilen ve 20.06.1952 tarihinde

tarıma dayalıdır. Yetişen tarım ürünleri ticari amaçlı olmayıp ihtiyaca

yürürlüğe giren 5967 sayılı kanunla Güneyce ilçe merkezi İkizdere

yöneliktir. İlçe ekonomisinin ana kaynağı gurbetçiliktir. Bu yüzden

ilçesine nakledilmiştir. Güneyce 1955 yılında bucak haline getirildi.

köylerden şehre doğru bir göç olayı görülmektedir. Dünyaca

Daha sonra bucakların kaldırılması ile Güneyce’den Bucak teşkilatı

ünlü anzer balının yanı sıra hidroelektrik santralı, Çamlık mesiresi,

da kaldırılarak belediyesi olan kasaba durumuna gelmiştir.

Çağrankaya, Ovit ve Anzer yaylaları turizm potansiyeline sahiptir.

İlçemize bağlı bir kasaba, 28 köy, 12 mahalle bulunmaktadır.

OKULLAR - EĞİTİM-ÖĞRETİM

Merkeze 7, Güneyce Belediyesine ise 5 mahalle bağlıdır. Güneyce

İkizdere Lisesi

kasabası ilçeye 10 km. uzaklıkta ve kuzeyde bulunmaktadır. Sa-

İkizdere ilçesinde 1953-1954 öğretim yılında, ortaokul olarak geçici

hilden 36 Km. iç kesimde yer alan ilçemiz, il merkezine 54 Km.

bir binada eğitim öğretime başlanmış, 1958 yılında bugünkü binaya

uzaklıktadır. Rize-Erzurum karayolu üzerinde dik yamaçlar ve doğal

geçilmiştir. 1978-79 öğretim yılında Lise bölümü açılmış, ortaokul

güzellikler arasında yer almaktadır.

bünyesindeki binada birlikte eğitim-öğretim yapılmıştır. Üç oku-
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lun aynı binada bulunmaları eğitimin kalitesini düşürdüğünden,

öğretim yılından itibaren de İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu

yeni bir bina yapılarak 1992-93 öğretim yılında ilkokul yeni binaya

İmam Hatip Lisesi kısımları hizmete açılmıştır.

taşınmıştır. Lise ise müstakil duruma geçerek eski binasında devam

İlköğretim Okulları

etmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından

İlçemizde 28 köy, 12 mahalle 1 belde olmak üzere 40 yerleşim biri-

yaptırılan 1000 öğrenci kapasiteli yurt binası 1995-96 öğretim

minde toplam 28 ilköğretim okulu bulunmakta, bir kısmı taşımalı

yılında hizmete girmiştir.

eğitim kapsamında eğitim sürdürülmektedir.

Eski yılların özlemiyle tatillerini

lerindeki ifade, sanki bizlere bir şeylerin elimizden kayıp gittiğini

geçirmek, büyük kentlerin

Eski yılların özlemiyle tatillerini geçirmek, büyük kentlerin gürül-

gürültüsünden kurtulmak ve doğayla

İkizdere Lisesi 15.06.2003 tarihine yıkılarak, hayırsever Hamza Turanlı
tarafından ilçemize 24 derslikli yeni okul binası kazandırılmıştır.

YAYLACILIK

İmam Hatip Lisesi

Çok eski yıllardan günümüze kadar devam ede gelen bir gelenektir

İlçemiz merkezinde İkizdere İlim ve İrfan Vakfı ile İkizdere Eğitim

yaylacılık. Köylerde arazi konumu hayvanlar için yeterli beslenmeye

Vakfı tarafından 700 metrekare alan üzerine kurulan İmam Hatip

elverişli değildir. Hem hayvanların daha iyi beslenmesi, hem de yağ,

Lisesi, 1988-89 yılından itibaren yatılı olarak eğitim vermektedir.

peynir ve çökelek elde etmek amacıyla yaylaya çıkılır.

Ayrıca 650 metrekare alan üzerine kurulan 1000 öğrenci kapa-

Ancak, 20 yıl öncesine kadar bütün canlılığı ile devam eden yayla

siteli ek yurt binası da pansiyon olarak kullanılmaktadır. İlçemizde

yaşamı, bugün kaybolmaya yüz tutmaktadır. Çaycılığa dönüş,

20 dairelik öğretmen lojmanı bulunmaktadır. 2012-2013 eğitim

hayvancılıktan kaçış yaylacılığın sonunu getirmiştir. Zamanımızda
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yaylalara çıkılıyorsa da, o eski günleri yâd ederken yaşlılarımızın gözanlatıyor.
tüsünden kurtulmak ve doğayla baş başa kalmak için yaylalara çıkan
gurbetteki Rizelilerin sayısı bir hayli artmakta, yaylalarımız tatil belde-

baş başa kalmak için yaylalara çıkan

si haline gelmektedir. Bugün yaylaya çıkanlar iki grup altında toplanır.

gurbetteki Rizelilerin sayısı bir hayli

koparmayan yöre insanları...

artmakta, yaylalarımız tatil beldesi
haline gelmektedir.

İhtiyaçtan dolayı çıkanlar ve Rize dışında yaşayıp burayla bağlarını
İkizdere’deki Yaylalar
Çağırankaya, Ovit, Amlakit, Çiçekli, Varda, Gölyayla, Cimil, Varoş,
Anzer, Aşağı Faso, Yukarı Faso, Homeze, Cenceba, Manle Yaylası, Mize,
Tozköy, Diktaş, Kuruyatak, Arçevit, Öküz yatağı, Sarıkaya Soğanlı,
Zorkal ve sayamadığımız birçok irili ufaklı yayla.
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Ağustos’da Doğduğumuz Topraklardayız
İşletim Sistemi: Android 4.04
500 TL Virüsüzlük garantisi

KamerA : 2.0Mp Ön Kamera / 5.0Mp Arka Kamera

7/24 Online desetek
Dosyalarınıza her yerden erişin

Kablosuz Bağlantılar:
Bluetooth 2.1 + EDR / WiFi 802.11 b/g/n
G Sensörü
Işık Sensörü
Hız Sensörü

Arabirim: mini USB
USB
micro SD

İşlemci : Nvidia
T20
Dual Core Cortex
A9 (1Ghz)

Y

Ses : 1Wx2 Tümleşik
Hoparlör / Tümleşik
Mikrofon / 3.5mm Stereo
Jack

Pil : 3650mAh / 7.4V

az geliyor, sıcaklar başladı, sıcak günlerde yaşayacağız Ramazanı.

konuşacağız, İspir’e geçeceğiz.

Arkası bayram... Büyük ziyaretleri, el öpmeye gelenler... Son-

Gezinin bir gününü komşuya ayırdık. Günü birlik Gürcistan’a,

ra... Ramazan da, bayram da bittikten sonra, okullar açılmadan

Batum’a gideceğiz. Vaktiyle dedelerimizin çalışmak için çıkıp gittiği

doğduğumuz topraklara uzanalım, yaylamızda şöyle bir dolaşalım,

Sarp Kapısı’ndan, bu kez görüp dolaşmak için geçeceğiz. Bir rehber

yeşile doyalım
Ekran:
10.1"dedik. Hem yakınlarımızla gezer eğlenir, hem de çoluk
Ağırlık
1280*800
16:10 daha yakından tanır, kaynaşırız diye düşündük.
çocuk/ birbirimizi
Bay-

eşliğinde gezeceğiz Batum’u, Gürcü yemeklerinin tadına da bakacağız

ram ertesi, bayram yaparız hep birlikte.

804 gr

Dokunmatik
Ekşioğlu Vakfı Panel
olarak üç :gece, dört gün sürecek bir Doğu Karadeniz
10 nokta
çoklu dokunmatik
Turu düzenlemeye
karar verdik. Eşimizi, çocuklarımızı, memleketimizi
kapasitif
panel
merak eden
dostlarımızı da yanımıza alalım, bizim illeri dolaşalım

elbette... Akşama memleketimizdeyiz.
Depolama (HDD):

16Gb iNAND eMMC

Gezinin bir günü Hafıza
de Trabzon’dayız.
Sümela
(RAM):
1GbManastırı’nı,
DDR2 Uzungöl’ü,
Trabzon’un içini dolaşacağız. Gümüşçülere de uğrarız, hanımların
gönlünü yapmadan olmaz tabii... Almaları gerekenler vardır mutlaka!

: 175mm
Genişlik
GümüşYükseklik
kazaz ya da hasır
işi bilezik meselâ...

: 267.5mm /

diyoruz. Uçakla ya da arabayla, herkes kendi seçimine göre gide-

Kalınlık
: 13.5mm
Bu gezide
hem memleket
özlemi gidereceğiz, hem birlikte olacağız.

cek Trabzon’a kadar. Tur Trabzon havaalanından başlayacak. Beş

Tarih için 22-25 Ağustos’u düşündük, sakın o tarihlere başka program

yıldızlı Ridos Termal Otel’de konaklayacağız üç gece, kendi yerimizde

yapmayın. Hep birlikte sadece İstanbul’da değil, Rize’de de biz varız

kendimizce eğleneceğiz. Horon yapacağız, konuşup söyleşeceğiz.

diyeceğiz. Geziyi gelecek seneden itibaren geleneksel hale getirmeyi,

Kaplıcanın şifalı sularına da gireriz. Bir bakarsınız, gençleşir döneriz.

bundan böyle Şenlik tarihine denk olacak şekilde düzenlemeyi

Bir gün Ayder, Fırtına Vadisi, Zil Kalesi’ni görüp Tarihi İpek Yolu’nda

düşünüyoruz. Birlikte olacağımız zamana kadar güzel bir yaz geçir-

gezeceğiz. Bir gün Ovit’lerde dolaşacağız, eski günleri anıp

menizi diliyoruz.

Vakıf Etkinlikleri

Yönetim Kurulu Özgeçmişleri
SARPAY EKŞİOĞLU (Başkan)
1949 yılında, babası Halit Ekşioğlu’nun memuriyet dolayısıyla
bulunduğu Iğdır’da doğdu. İlk ve orta öğretimine yine babasının
görev yaptığı değişik bölgelerde devam etti. İstanbul da /Haydarpaşa
Lisesi’ne girdi ve 1967 yılında Haydarpaşa lisesini, 1971 yılında İstanbul
İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Çalışma hayatı içindeyken
İşletme İktisadı Enstitüsü’nde de işletme ihtisası yaptı.
1969 yılında başladığı orman ürünleri ticaretinin yanı sıra, konut
inşaatları yapıp sattı. İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde Orman Ürünleri

M. ŞENOL EKŞİOĞLU (Başkan Yardımcısı)
01.02.1954 tarihinde Demirkapı köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu

Meslek Komitesinden İTO Meclis Üyeliğine seçildi ve 17. Dönem meclis

İkizdere’de liseyi İstanbul’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla

üyesi olarak görev yaptı. Sektörde kadın çalışanların istihdamına öncü

İlişkiler mezunu. İstanbul’da yaşıyor. Ekşioğlu Ak Yapı İnşaat Limited

oldu. Sektörün gelişmesi, birlik içinde davranması, mesleki eğitimler

Şirketi ortağı. Ticaretle uğraşıyor. Müteahhitlik yapıyor. Şenol Ekşioğlu

verilmesi için toplantı, panel ve seminerler düzenledi. 2007 yılında,

evli ve dört çocuk babasıdır.

Sakarya’da kurduğu Aypanel Ahşap Kaplamalı Levha fabrikasıyla sanayide yoğunlaştı. 2008 yılında, kurduğu tesislerin işletme kalitesi nedeniyle İstanbul Üniversitesi ve Dünya Gazetesi’nin birlikte düzenlediği
“2007 yılı Yılın İşletmecisi” ödülünü aldı. 2012 yılında ise Kocaeli Sanayi
Odası tarafından bölgedeki sanayi kuruluşları arasındaki düzenlenen
sektörel performans değerlendirmesinde, yönetim başarısından dolayı
“Performans Üstü Çizgi” ödülü aldı. Eğitimin çok önemli olduğuna
yönetici ve başkan olarak çalıştı ve çalışmaktadır. Evli ve iki erkek çocuk

EBRU EKŞİOĞLU KÖSOĞLU
(Başkan Yrd./ Kadınlar Kolundan Sorumlu Üye)

babasıdır.

İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı ve Marmara Üniversitesi

inanan Sarpay Ekşioğlu, aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda

ÖMER EKŞİOĞLU
(Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üye)
Rize İli İkizdere İlçesine bağlı Ihlamur Köyü’nden merhum Ali Ağa

İşletme Yüksek Lisans mezunudur.
Türkiye Okçuluk Federasyonu İl temsilcisidir. Aynı zamanda dış ticaret
alanında çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

dedemizin torunlarından merhum Şevki Ekşioğlu amcamızın torunu
ve işadamlarımızdan İsmail Hakkı Ekşioğlu oğludur. 1954 yılında
İkizdere’nin Ihlamur köyünde doğdu. İlköğretimini 4. Sınıfa kadar
aynı köyde, 5. Sınıfı da amcasının öğretmen olarak görev yaptığı
Çankırı ili Şabanözü ilçesinin Küçükyalı köyünde bitirdi. Ortaokula
Haydarpaşa Lisesi’nin orta kısmında başladı ve İkizdere ortaokulundan mezun oldu. Ticaret Lisesini bitiren Sayın Ekşioğlu İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi. Özel nedenlerle öğrenimini 2. sınıftan
keserek askere gitti. 1979 yılında deniz komandosu olarak askerliğini
tamamladı ve yeni bir muhasebe bürosu açarak yeni iş hayatına mer-

TURAN TUFAN EKŞİOĞLU (Genel Sekreter)
8 Ağustos 1978’de doğdu. Rize Bayırköy’den (Koylav) Yakupağalardan
Kör Osmalardan Molla İbrahim’in torunu ve Eyüp Ensar Ekşioğlu’nun
oğludur. İlkokulu Çamlıca ilkokulunda, ortaokulu Kenan Evren

haba dedi.1980 yılından sonra giderek sektörleşen Konut Yapı Koo-

Lisesinde, liseyi Heybeliada Deniz Lisesi ve Bursa Nilüfer Kolejinde

peratifleri alanında kendisini geliştirerek büyük hacimli Konut Yapı

tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesinde iktisat, sanat tarihi ve

Kooperatiflerine danışmanlık yaptı.

psikoloji eğitimi aldı.

1991 yılında Rusya’ya giderek Ekpe Brandis Conpany adında Türk Rus

Üniversitede okurken ticarete atıldı. Halen şirketlerin kurumsallaşmasına

ortaklı şirketini kurdu.

yönelik hizmet veren, kendisinin sahip olduğu danışmanlık firmasının

1980 yılında ikametgâhını, 1999 yılında da iş yerini Maltepe’ye taşıyan

yönetim kurulu başkanlığını ve baş danışmanlığını yapmaktadır.

Ekşioğlu, Siyasete girmesi ile birlikte işlerini İnşaat Mühendisi oğluna

İnşaat sektörüne yönelik plastik ve metal üzerine üretim yapan iki atöl-

ve kardeşine bıraktı.

yesi de vardır.
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HIZIR EKŞİOĞLU (Veznedar Üye)

MİHRİBAN EKŞİOĞLU (Üye)

Ayvalık Köyünden Hasan Tahsin’in oğludur. İnşaat sektöründe hizmet

Kütahya 1953 doğumludur. İlk ve orta eğitimini Kütahya’da, yük-

veren müteahhit Ekşioğlu, Arz Yapı İnşaat’ın sahibidir. Evli ve dört

sek öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Ec-

çocuk babasıdır.

zane eczacısı olarak çalıştı. Vakfın kuruluşundan itibaren Kadın Kolu
çalışmalarında görev aldı. Evli ve iki çocuk annesidir.

SABAHATTİN EKŞİ (Üye)
Rize-İkizdere İlçesi’ne bağlı Bayırköy’den Merhum Yakup Ağa dedemizin torunlarından Recep Ağa’nın torunu ve Kasım Ekşi’nin oğlu olarak
1966 yılında Bayırköy’de doğan Sabahattin EKŞİ, İstanbul’da ikamet et-

ENVER EKŞİ (Gençlik Kolundan Sorumlu Üye)
27.02.1964 yılında İkizdere Ayvalık köyünde doğan Enver Ekşi
Küçükahmet Ağalar’dan Merhum Süleyman Ekşi’nin oğludur. İlkokulu
köyde okudu. Orta öğretimini İkizdere İmam Hatip lisesinde okurken
öğretimini yarıda bırakıp 1978 yılında İstanbul’a geldi, Zeytinburnu’na
yerleşti. 1986 yılına kadar inşaatlarda ustalık ve kalfalık yaptıktan sonra
Ekşioğlu Eksen inşaat şirketini kurdu halen inşaat yap sat sektöründe
hizmetleri devam etmektedir. 1988 yılında evlendi, bir kızı iki oğlu var.

mektedir.
Aileden gelen bir iş kolu olan inşaat sektöründe genç yaşta çalışmaya
başlayan Sabahattin Ekşi, Ridos Termal Oteli İkizdere’ye, dolayısıyla
Türk turizmine kazandıran ağabeyi Cemil Ekşi ve diğer aile bireyleriyle
önemli inşaat projelerine imza attı. 1986 yılından itibaren İstanbul’un
muhtelif bölgelerinde inşa ettiği konutların ve iş merkezlerinin
tecrübesini ve deneyimini 2005 yılında Eksa İnşaat Turizm Taahhüt
Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altına taşıyan Sabahattin Ekşi,
halen Eksa İnşaat yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Pek çok sorunların yaşandığı inşaat sektöründe, sorunsuz ve problemsiz bir süreçle sektörde başarılı bir performans sergilemeye çalıştı.
Sayın Ekşi’nin iş anlayışı; üstün nitelikli yapı ve yılların deneyimini insana saygı ilkesi ile birleştirmek hedefidir.
Aynı zamanda Ekşioğlu Vakfı’nın ilk üyelerinden olan Sayın Ekşi,
çeşitli zamanlarda parti, dernek ve spor kulübü yöneticiliklerinde de
bulunmuştur.

DURSUNALİ EKŞİ (Temsilciliklerden Sorumlu Üye)
1959 yılında Rize-İkizdere’de doğmuştur. Ortaöğrenimini (terk) Rize
İkizdere’de tamamladıktan sonra 1971 yılında çalışma hayatına, inşaat
sektöründe İstanbul’da başlamıştır. Çalışmalarına 1994 yılında kurduğu
inşaat sektöründe faaliyet gösteren Eker İnşaat Limited Şirketi’nde devam etmektedir. Çeşitli dönemlerde, ithalat ihracat ve Türkiye’nin önde
gelen inşaat markalarının yurtdışı temsilciliğini yapmıştır.

YUSUF EKŞİ (Üye)

Yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile ülke ekonomisine

Yusuf Ekşi Demirkapı köyünden, Şaban Ekşi’nin oğludur. Müteahhitlik

katkıda bulunan Ekşioğlu Ailesinin bir üyesi olarak çalışma hayatına

yapmakta olup E.S.Y yapı İnşaat’ın sahibidir. Yusuf Ekşi evli ve üç çocuk

devam etmektedir. Dursunali Ekşi evli ve dört çocuk babasıdır.

babasıdır.
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Ben ve ailem Maltepe’de yaşamaktan çok mutluyuz
Ömer EKŞİOĞLU
Ekşioğlu Vakfı Başkan Yardımcısı ve
Maltepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi

İkizdere’ de
yaşadıklarımı hayatım
boyunca hep önemsedim.
Oradaki okul yaşantımı,
yalnızca bir tane olan sinemaya
kaçmamızı, eve gider gibi yapıp
sevdalısı olduğum top peşinde
koşmamızı asla unutamam.

D

ünyadaki en büyük aile topluluklarından biri olan Ekşioğlu

geliştirerek genel koordinatörlük ve danışmanlık yaptım. Bu sırada

kaptanlığı yapıyor, hocalarımla okul arkadaşlarım arasında köprü

Derneği’nin de kurucuları arasındayım. Gençlik yıllarımda tanıştığım

Ailesi’nin bir ferdi olarak toplum yaşamının her kesitinde yer

3568 sayılı yasadan faydalanarak serbest muhasebeci unvanı aldım,

vazifesi görüyordum. Bu özelliğim yaşamımın bütün aşamalarında

CHP’de, gençlik kollarında da önemli çalışmalar ve görevlerde bu-

alan Ömer Ekşioğlu ile yaptığımız söyleşide, kendisini doğaçlama

bu unvanı daha sonrada fark derslerini vererek mali müşavir olarak

hep etken ve belirgin olmuştur. Bu özeliğim nedeniyle kuru-

lundum. Zaten bu kadar sosyal ve aktif olmamın bir sebebi de genç-

şeklinde çok fazla soru sormadan tanıtmasını, tanımlamasını, aile

geliştirdim. Zaman hızla geçti ve ben iş hayatındaki basamakları

cusu olduğum Ekşioğlu vakfının, 1991 yılında kurucu üye şerefini

lik yıllarımdan beri sosyal demokrasiye olan inancım idi.

yaşamını, sosyal yaşamını, yaşamdan beklentilerini, Türkiye’deki poli-

birer birer çıkmaya devam ettim. 1991 yılında Oz-Ok İnşaat san-

taşıyorum. Ağırlıklı olarak Rize İkizdere’nin yanı sıra Sivas, Ankara,

Bu çalışmalar neticesinde Türkiye’nin neresinde olursa olsun akraba

tik ve ekonomik gelişmelerin neler olduğunu anlatmasını istedik.

ayi ve ticaret şirketini kurarak baba mesleği olan inşaat sektörüne

İzmir, İznik, Düzce, Adapazarı, Ordu, Çorlu, Hatay, Bursa, Edirne ve

dayanışmasının oluşmasında, geliştirilmesinde önemli katkılarım

Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

girdim. Aynı yıl Türk-Rus ortak şirketi; Ekpe Brthers Company ku-

Kırklareli’nde akrabalarımızla olan bağlarımızı geliştirerek, yüzbin-

olmuştur.

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Ihlamur, eski adıyla Kapse köyünde

rarak %75hissesi sahibi oldum. Bu şirketle inşaat sektörü yanında

lerce akrabamızın birbirleriyle iletişim kurmalarını, kaynaşmalarını,

Sizin için Ekşioğlu olmak topluma hizmet anlamında daha çok so-

dünyaya geldim. Aliağa (Aylağa) dedemizin torunlarından merhum

Rusya ile ithalat ihracat işlerine başladım. Gelişen artan iş hacmime

aralarındaki dayanışmayı sağlamayı, yardıma muhtaç olanlarına

rumluluk gerektiriyor, sanırım?

Şevki Ekşioğlu’nun torunu, İsmail Hakkı Ekşioğlu’nun oğluyum.

paralel olarak 2003 yılında da OMA inşaat şirketini kurdum Ayrıca

yardım etmeyi, bursa ihtiyacı olan öğrencilerimize bu imkânı

Evet, Ekşioğulları olarak dünyadaki en büyük nüfusa sahip ikinci

İlköğrenimime 4. sınıfa kadar köyümde devam ettim. 5. sınıfı ise

aile şirketlerimizden olan Ekşioğlu konut ve Ekşioğlu Arı inşaat

sağlamayı amaç edindik ve bunda da vakıf olarak başarılı ol-

aileyiz ama bu durumu hiçbir zaman şövenistce kullanmadık. Hep

amcamın öğretmen olduğu Çankırı Şabanözü ilçesi Küçükyalı

şirketlerine ortaklıklarım da devam etmektedir. Yukarıda belirttiğim

duk. Bütün bu yardım ve aktiviteleri yalnızca üyelerimize değil,

ülkemizin dünü bu günü ve yarını diye düşündüm Türkiye’deki

köyünde tamamladım. Ortaokulu Haydarpaşa Lisesi orta kısmında

gibi gerek iş hayatımda, gerekse özel hayatımda 1979 yılı benim

imkânlarımız ölçüsünde ayırım yapmaksızın tüm vatandaşlarımıza

gerek siyası hayatta, gerekse ekonomik hayatta en iyiyi en faydalıyı

başlayıp, İkizdere Ortaokulu’nda bitirdim. Daha sonra Kadıköy Tica-

için önemli bir yıldı. Bu senede gerçekleştirdiğim evliliğimden Ozan

ulaştırmaya çalıştık.

yapma gayreti içerisinde oldum. İş hayatına çekirdekten, sıfırdan

ret Lise’sine girerek eğitimime devam ettim. Hayata başlamam ve ilk

ve Okan adlarında 2 evlat sahibi oldum. Bu arada önce Kadıköy

Bu amaçla 17 Ağustos depreminde gösterdiğimiz performans tak-

başlayan birisi olarak elde ettiğim başarılar sonucunda topluma ve

iş deneyimim de bu sırada oldu. Okuldayken babamın muhasebe-

Moda’da olan ikametgâhımı 1980 yılında Maltepe ye taşıdım 1999

dirle karşılandı. Ramazan şenlikleri, Ovit yayla şenlikleri gibi üst düzey

aileme faydalı birisi olduğumu düşünüyorum. Aslında siyaset ile iş

cisinin yanında stajyer olarak işe başladım, lise son sınıfta aynı mu-

yılında işyerimi de taşıyarak tamamen Maltepeli oldum.

organizasyonların içerisin de bulundum Bu itibarla toplum yararına

yaşamının büyük oranda benzerlikler taşıdığının farkına vardım.

hasebe bürosunun ortağı idim. Üniversite hayatım 2 yıl sürdü ve va-

İkizdere’de yaşadıklarımı hayatım boyunca hep önemsedim. Orada-

olan, gelişmesine katkıda bulunan her türlü sosyal organizasyonun

Kendine güvenen, dürüst, ilkeli insanların siyaset yapmalarını, top-

tani görevimi deniz komandosu olarak yerine getirdim. Bu yıllarda

ki okul yaşantımı, yalnızca bir tane olan sinemaya kaçmamızı, eve

içerisinde bulunmaktan büyük bir haz duymaktayım. Benim sosyal

lumu yönetmeye aday insanlar olması gerektiğini düşündüm. İş

Fenerbahçe genç takımında 2 yıl forma giydim. 1979 yılı benim için

gider gibi yapıp sevdalısı olduğum top peşinde koşmamızı asla

içerikli görevlerim yalnızca kendi vakfımızın yöneticiliğinden ibaret

yaşamında da, siyasette de tepeden inerek gelenlerin düşüşleri de

önemli bir yıl oldu. Hem ilk işyerimi muhasebe bürosu olarak hayata

unutamam. Tabii bu nedenlerle büyüklerimizden aldığımız cezalar

değildir. Aynı zamanda Maltepe’de, birçok dernek ve spor kulübü

bir o kadar sert olur. Akrabalarımız içerisinde birçok alanda parlak

geçirdim, hem de aynı yıl içerisinde evlendim. 1980 yılında giderek

da hayatım boyunca kulağımda küpe olmuştur. Ben o yıllarda da

yöneticiliğim ve üyeliklerim de bulunmaktadır. Mesleki odalardaki

başarılar kazanan insanlarımız var. Hepsinin başarı hikâyelerinde

sektörleşen gelişen konut yapı kooperatifleri konusunda kendimi

hep faaldim, öyle ki spor kolu, izcilik kolu başkanlığı, okul takım

üyelik ve yöneticiliklerin yanı sıra, Kadıköy Ticaret Lisesi Mezunları

emek, azım ve dürüstlük var, en iyiyi en güzeli yapma gayreti var.
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Bizden Haberler

Kıbrıs Şehidimiz Hayrullah Ekşioğlu’nun İsmi
Maltepe’de Yaşıyor

Demokrasiye inanan,
sosyal demokrasiyi kendine
ilke edinen, hayatımın
hiçbir döneminde en
küçük bir suistimale dahi
karışmayan birisi olarak
gerek iş yaşamımda gerekse
aile yaşamında yakaladığım
başarıyı siyasette de devam
ettireceğimi biliyorum.

Her insanın topluma bir borcu vardır. Bu borcu ödemek için siz nasıl

Bu iki görev sırasında Maltepe halkını daha yakından tanıma fırsatı

bir yol izlediniz?

buldum. Sorunlarının neler olduğunu, çekilen sıkıntılarının neler

Ülkemizde yaşanan gelişmelere paralel olarak kendinizi bu topluma

olduğunu, çözüm önerilerini, hangi alanda hangi sosyal içerikli

borçlu hissediyorsunuz. Öyle ki yoksulluğun, kötü yönetilmenin bu

projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini yaşayarak etüt ettim. Sos-

ülkenin ve insanlarının kaderi olmadığını düşünüyorsunuz. Bazen

yal içerikli politikalar ürettim. Katılımcı olmaya şeffaf bir anlayışla,

de kendinizi sorguluyorsunuz. Neden ben de siyasete girip bir

dürüst yolsuzluklardan uzak bir yönetim tarzı benimsedim. Çözüm

şeyleri değiştirmeye gayret etmiyorum demeye başlıyorsunuz. Bu

odaklı, insan odaklı yönetim anlayışını Maltepelilerin hizmetine

nedenle 2009 Mart seçimlerinde gençlik yıllarında görev yaptığım,

sundum.

hayatımın bütün aşamalarında ilkelerini kabul ettiğim, Türkiye’yi

Yaşadığınız kentteki vatandaşlarımıza son olarak nasıl bir mesaj

refaha çıkaracak tek parti olarak gördüğüm, sosyal demokrat

vermek istersiniz?

anlayışımın partisi olan CHP’den meclis üyesi oldum. Bana çok

Şunu belirtmek isterim ki Maltepe’yi ve Maltepelileri çok seviyo-

şeyler katan, bir Ekşioğlu olarak toplumda saygın bir yer edinmemi

rum. Ben ve ailem burada yaşamaktan çok mutluyuz. Maltepe’mizin

sağlayan Maltepe’ ye olan vefa borcumu ödemek için, toplumu-

güzel insanlarının da mutlu olmasını, temiz bir ilçede refah içeri-

muza, insanımıza daha iyi hizmet edebilmek için hizmet yarışının

sinde yaşamasını istiyorum. Bunlar inanın çok zor şeyler, beklen-

içerisinde olmak istedim. Maltepe’nin sorunlarını bilen, Maltepe’de

tiler değil. Demokrasiye inanan, sosyal demokrasiyi kendine ilke

yaşayan, burada oturan, çocuklarının geleceğini burada oluşturan

edinen, hayatımın hiçbir döneminde en küçük bir suistimale dahi

birisi olarak, büyük bir bölümünün sosyal demokrat olduğuna

karışmayan birisi olarak gerek iş yaşamımda gerekse aile yaşamında

Boğaz Şehitliğine defnedilmiştir.

inandığım yıllarca sağ partiler tarafın sömürülmüş olan Maltepe

yakaladığım başarıyı siyasette de devam ettireceğimi biliyorum.

Ekşioğlu ailemiz tarafından isminin daima yaşatılması için, Ömer

halkına şükran borcum olduğunu düşündüm.

Bu itibarla Maltepe halkının bundan sonrada bana vereceği her

Ekşioğlu’nun girişimleriyle İstanbul, Maltepe İlçesi Yalı Mahal-

Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009’dan hemen sonra çok önemli bir

görevi layığı ile yerine getireceğime inanıyorum.

lesi Piri Reis Caddesinin en değerli sokaklarından birinin adı Şehit

görev olan encümen görevine başladım. Bu görevi 2 yıl başarı ile

Vermiş olduğunuz cevaplar için çok teşekkür ederiz.

Hayrullah Ekşioğlu Sokak olarak değiştirilmesi onu her zaman

sürdürdüm. Daha sonra da başkan yardımcılığı görevine getirildim.

Ben teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

hatırlamamızı sağlamıştır.
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Çalışkanlığı,
dürüstlüğü ve
kendine
güveniyle
bilinen
bir insandı.

1

953 yılında Rize’nin İkizdere ilçesi Ayvalık Köyünde
doğmuştur. Babası Ali ağalardan (Ayla ağalardan) Memiş

Ekşi, annesi Zehra Ekşi’dir. Babasını erken yaşlarda kaybettiği
için öğrenim durumunu ilkokulda sonlandırmıştır. Çalışkanlığı,
dürüstlüğü ve kendine güveniyle bilinen bir insandı.
1973 yılında askerliğe Isparta Eğridir Piyade Komando birliğinde
acemiliğini yapıp usta birliği olan Bolu Dağ Komando birliğine
katılmıştır. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında ilk çıkartmaya
katılan birlikte bulundu. Girne’nin Siskilip kazasında 31 Temmuz
1974’de şehit düşmüştür. Naaşı Girne-Lefkoşa arasında bulunan
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Bize biraz kendinizden, özgeçmişinizden ve nasıl bir çevrede

Vakfımız Tüm Topluma
Hizmet Etmekle Sorumludur
Doç. Dr. Mahmut EKŞİOĞLU
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi

D

r. Ekşioğlu Makine Mühendisliği (lisans, Türkiye), HavacılıkUzay Mühendisliği (lisansüstü, Amerika Birleşik Devletleri),
ve Endüstri Mühendisliği (lisansüstü ve doktora, Amerika Birleşik
Devletleri) dallarında öğrenim gördü. Dr. Ekşioğlu´nun ayrıca
tamamlamadığı matematik lisansüstü (1 yıl) ve felsefe lisans (1 yıl)
öğrenimleri vardır. Toplamda 14 yıllık üniversite öğrenimine sahip
Dr. Ekşioğlu, Endüstri Mühendisliği´nin Ergonomi (İnsan Faktörleri Mühendisliği) ve Metod Mühendisliği ile Uygulamalı İstatistik
dallarında uzmandır.
Amerika´da lisansüstü ve doktora öğrenimini tamamladıktan sonra, sırası ile Amerikan endüstrisinde danışman, Amerikan Ulusal
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü´nde (NIOSH) araştırmacı ve Morgan State Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi´nde öğretim üyesi
olarak çalıştı. Danışmanlık yaptığı şirketler arasında Ford, Texas
Instruments, Intel ve Case Corporation gibi küresel şirketler de yer
aldı. Ağustos 1986´da öğrenim için gittiği ABD´den, yaklaşık 19 yıl
sonra, Eylül 2005´te, Yurda dönerek Boğaziçi Endüstri Mühendisliği
Bölümüne öğretim üyesi olarak katıldı. Burada, Türkiye’nin eğitim
ve araştırmaya yönelik ilk Ergonomi Laboratuvarı’nı kurdu (Boğaziçi
Üniversitesi Ergonomi Laboratuvarı; kuruluş: 2006). Bu laboratuvarda, insan-iş ve insan-teknoloji sistemlerinin Türkiye insanına uygun
tasarımı için gerekli, Anadolu insanının fiziki özelliklerini ve çalışma
kapasitesini belirlemeye yönelik araştırmaları başlattı. Dr. Ekşioğlu,
ayrıca, Türkçe için ergonomik ve optimal bir klavye projesi üzerinde
çalışmaktadır ki, geliştirilecek klavye harf yerleşim planı ulusal klavye
olmaya adaydır. İkisi TÜBİTAK destekli olan bu projelerden bir kısmı
tamamladı ve yayımlanmak üzere uluslararası dergilere gönderildi;
devam eden projelerin ise, yaklaşık bir-iki yıl içinde tamamlanması
hedeflemektedir.
Üniversite´de lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik Ergonomi (İnsan
Faktörleri Mühendisliği) ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile birlikte yöneylem araştırması ve istatistik gibi diğer endüstri mühendisliği dersleri
de vermekte ve lisansüstü ve doktora öğrencileri yetiştirmektedir.
Dr. Ekşioğlu´nun ilgilendiği başlıca araştırma ve uygulama konuları:
Endüstriyel ergonomi (iş sağlığı ve güvenliği; ergonomik iş/iş istasyonu/iş ortamı/ekipman/ürün tasarımı); taşıt ergonomisi; trafikte
ergonomi; mekaniksel titreşimlerin ve gürültünün insan sağlığı
ve performansı üzerine etkileri); insan-teknoloji ve insan-bilgisayar etkileşimlerinin en iyilemesi; insan performansının ölçümü
ve artırılması; biyomekanik, fizyolojik, ve psikofizik modelleme; iş
metotlarının iyileştirilmesi ve zaman standartlarının geliştirilmesi;
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yalın üretim; toplam kalite yönetimi; ve uygulamalı istatistik.
Yaptığı araştırmalarla, Endüstriyel Ergonomi alanında yurtdışında
tanınan, Türkiye´nin yegane araştırmacısıdır. Dr. Ekşioğlu´nun
hâlihazırda uluslararası bilimsel dergi, konferans ve kitaplarda
basılmış 50´yi aşkın araştırma makalesi bulunmakta, uluslararası
bilimsel dergilere hakemlik yapmakta ve uluslararası kongrelerde
bilim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca, Industrial Engineering & Management (Endüstri Mühendisliği ve Yönetim) dergisinde editörler kurulu üyesidir. Yurtdışında ve yurtiçinde davetli
konuşmacı olarak çağırıldığı toplantı ve kongrelerde ergonomi ve
iş sağlığı ve güvenliği konusunda konuşmalar yaptı (örneğin; ILO
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı´nın 11-15 Eylül 2011´de
ortaklaşa düzenledikleri 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi,
İstanbul) ve panellere katıldı.
Dr. Ekşioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü´nün Türkiye´nin İş Sağlığı ve Güvenliği
Stratejisi’ni belirlemek için 2011´de Antalya´da organize ettiği
Çalıştay’a danışman olarak katkıda bulundu. Ulusal Ergonomi
Kongreleri Bilim Kurulu Daimi Üyesi olan Dr. Ekşioğlu, iş sağlığı ve
güvenliği ve ergonomi konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Dr. Ekşioğlu, aşağıdaki Mühendislik Onur Derneklerinin üyesidir:
Tau Beta Pi (A.B.D. Ulusal Mühendislik Onur Derneği); Alpha Pi Mu
(A.B.D. Endüstri Mühendisliği Onur Derneği). Dr. Ekşioğlu, aşağıdaki
uluslararası profesyonel derneklere üyedir veya geçmişte üye idi:
International Society for Occupational Ergonomics and Safety
(Uluslararası Çalışma Ergonomisi ve Güvenliği Derneği) , ABD; Human Factors and Ergonomics Society (İnsan Faktörleri ve Ergonomi
Derneği) (HFES), ABD; Institute of Industrial Engineers (Endüstri Mühendisleri Enstitüsü) (IIE), ABD; American Society of Engineering Education (Amerikan Mühendislik Eğitimi Derneği) (ASEE), ABD; Society
of Manufacturing Engineers (İmalat Mühendsiliği Derneği) (SME),
ABD; Society of Automotive Engineers (Otomobil Mühendisliği
Derneği) (SAE), ABD. Ayrıca, aşağıdaki referans kaynaklara dahil
edilmiştir: Marquis Who’s Who in Medicine and Healthcare (Marki`nin
Tıpta ve Sağlık Sektöründe Kim Kimdir), 2011-2012 (8th Edition);
Marquis Who’s Who in the World (Marki`nin Dünyada Kim Kimdir),
2004 (22nd edition); Marquis Who’s Who in Engineering Education
(Marki`nin Mühendislik Eğitiminde Kim Kimdir) (WWEE) (2002 edition).

büyüdüğünüzden bahseder misiniz? Bu şekilde okuyucularımız sizi
yakından tanımış olsunlar.
İkizdere Yeşilyurt mahallesinde, eski adıyla Manle’de doğmuşum. Babam Zeki ve genç yaşta vefat eden annem Fatma´nın 2. ve en büyük
erkek çocukları olarak dünyaya gelmişim. Doğduğum üç katlı konakvari
taş evi Bayırköy’den (Koylav) İbrahim Ağa’nın büyük oğlu Ali Ağa’nın
Manle´ye yerleşen büyük oğlu Memiş Ağa’nın küçük oğlu Mehmet Ağa;
yani, benim dedemin dedesi yaptırmış. Mimarisi ile bu ev, o döneme
ait, İkizdere’deki en özgün yapılardan biri, diyebilirim. Çoğu çocuk gibi
benim babam da, ekmek parası peşinde, İstanbul’da gurbetçiydi. Bu
nedenle babamı pek nadir görürdük. O dönemlerde köyümüzde yol,
elektrik, telefon ve gazete yoktu. Hatırladığım kadarıyla, Köyümüzde sadece bir evde, o eski pilli Philips radyolardan bir tane vardı. Köydeki iki
sınıflı ilkokulda okudum (Kirazlı İlkokulu: ama artık yok!). Sabah erkenden
kalkar, ablamla çobanlık yapar, sonra eve gelip kahvaltı yaptıktan sonra
okula giderdik. Evde derslerimizi gece yapmak zorunda kaldığımızda, ya
odun ateşi veya şişeli lamba dediğimiz fitilli gazyağı lambası ışığından
faydalanırdık. Derslerimizle ilgili aklımıza takılan soruları sorabileceğimiz
kimse yoktu. Doğru-dürüst ders kitabımız da yoktu. Örneğin, matematik ile ilgili kitabımız yoktu. Ders kitaplarımız haricinde kitap da
bulamazdık. Bir yaz bir yerlerden elime bir ilkokul tatil kitabı geçmişti
ve ben çok sevinmiştim. İlkokula bir yıl erken gittiğimden sınıfın her zaman en küçüğüydüm. Öğrenmeye meraklı ve çok soru soran bir öğrenci
olduğumu hatırlıyorum. Okulumuzun en başarılı bir kaç öğrencisinden
biriydim. Bir keresinde, teftişe gelen müfettişin sorularını sınıfta tek
başıma yanıtlayarak, öğretmenimizi zor durumda kalmaktan kurtardığımı
öğretmenim söylemişti. Öğretmenlerimin, okulumuzu temsilen, beni
Kaymakamlığa bir kaç kez gönderdikleri de hatırladıklarım arasında. İyi
de şiir okurdum ve İlçedeki resmi bayram törenlerinde, okulumuzu şiir
okuma alanında temsil edenler arasındaydım ve hatta bazı bayramlarda
tek başıma temsil ettiğim de olmuştu.
İlkokul öncesi ve ilkokul yıllarımda, diğer köy çocuklarıyla birlikte, inek
çobanlığı yaptık. Mısır tarlalarında, çayırlarda, ormanlarda oynadık,
bayırlarda koşuşturduk... Zaman zaman tepeden kuşbakışı İkizdere´yi
izlerken, İkizdere’ye Rize yönünden gelen arabaları saydık. Arkadaşlarla
komşuların meyvelerinden aşırdık (özellikle de kiraz, hem de çıkılmamaları
için dikenle sarılmalarına rağmen!). Evet, iyi tırmanıcıydık! Ormanlara
daldık, kestane topladık, dağ çileği topladık, likapa yedik. Dünyanın
gezdiğim-gördüğüm diğer hiçbir yerinde bazılarına rastlamadığım armut çeşitlerinden tattık. Sadece bizim bahçede 10 değişik armut türü
vardı: İspir armudu, Of armudu, Gümüşhane armudu, Rus armudu, güz
armudu, kiraz armudu, ve bugün dahi hangi dilde olduklarını bilmediğim
koçinap, ehlikap, vansilap, ve karakutap armutları ki, bunlar sadece şu
an hatırlayabildiklerim. Siyah kokulu üzüm asması sarılı kızılağaçlara
tırmanıp buğday ekmeği ile üzüm yedik. Büyükdere kenarında, yere
düşen cevizlerden topladık. İkizdere ilçe merkez fırınında yediğimiz ekmek arası Üçel helvayı leziz yemeklerden bildik. Bol bol mısır ekmeği,
lahana yemeği, mıhlama, höşmerim ve yoğurt yedik. Dağdan gelen
tertemiz klorsuz sulardan içtik. Tahta arabalar yapıp bindik. Derelerde
yüzmeyi öğrendik, yüzdük ve balık tuttuk.
Ovit´te yaylacılık yaptık, Ovit deresinde (Dağbaşı gölünden çıkıp Çoruh`a
karışan dere) elimizle balık tuttuk. Dağların yamaçlarında ve hatta tepelerinde gece gelmeyen inekleri aradık. Dağbaşı gölünde yüzdük. Çıplak
(eyersiz-gemsiz) atlara bindik (Amerika’nın Vahşi Batısı gibi Ovit´e ayrı bir
hava ve güzellik katardı bu yarı-yabani başıboş çıplak atlar; ama artık çok
zamandır ortalıkta görünmüyorlar).
Kısaca, yaşamımın ilk yıllarında, İkizdere Vadisi`nin bir yamacında ve
yazları Ovit`te doğa ile içiçe organik beslendik ve organik yaşadık.
Hayatımın ilk 11 yılında hiç İkizdere sınırları dışına çıkma fırsatım olmadı.
Sonra... Ortaokul tahsili için ben ve ablam İstanbul´a babamın yanına gittik. Üç yıl sonra da ailemizin geri kalanı İstanbul´da bize katıldı. Ortaokul

tahsilim süresince yazları Ovit’te yaylacılığa devam ettik. Sonraki yıllarda
ise, ailece İkizdere´yi ve Ovit’i bazı yazlarda kısa sürelerle ziyaret eder
olmuştuk. İstanbul´da her çocuk gibi okula devam ettim ve birçok genç
gibi üniversiteyi bitirip akabinde askerliğimi yaptım. Üniversite yıllarım
sağ-sol olaylarının en yoğun olduğu buhranlı dönemlerdi.
Yıl 1985 ve bu sefer de ver elini Doğuş İnşaat Şirketi, Libya şantiyeleri
dedim ve 1,5 yıl kadar makine mühendisi olarak orada görev yaptım.
Sonra oradan, gitme planlarını Libya öncesi yaptığım, ABD`ye gittim.
Olaylı yıllarda gördüğüm yüksek öğrenimden doğal olarak pek de tatmin olmamıştım, daha ilerisini istiyordum. ABD`de önce 4 ay kadar
İngilizce dil okuluna gittim ve sonra lisansüstü öğrenimime devam ettim. Havacılık-Uzay mühendisliği ve Endüstri Mühendisliğinde yüksek
lisanslar ve takiben Endüstri Mühendisliğinde doktora yaptım. Ayrıca,
tamamlamadığım felsefe lisans öğrenimim (1 yıl) ile matematik yüksek
lisans öğrenimim (1yıl) var. Anlaşılacağı gibi epey uzun bir süre üniversite
öğrenimi gördüm (14 yıl kadar).
Bu kadar değişik alanlara merak salmam maymun iştahlılığımdan ziyade,
bilgiyi sevmem ve çok yönlü olmamdan kaynaklanıyor demem açıklayıcı
olur sanırım. Hobi olarak da felsefe, müzik, resim, spor ve yoga ile ilgilendim ve fırsat buldukça ilgilenmeye devam ediyorum. 17-21 yaşlarımda
yazdığım şiirlerimi bugün bile beğenirim. Evimin duvarlarında lise
çağlarımda yaptığım yağlı boya resimlerim var. Müzikle iyi bir dinleyici ve
kendimce şarkı söyleme olarak ilgilendim. Uzak doğu sporlarına merakım
yine gençlik yıllarımda başladı ve ABD`de, sürekli olmasa da, bir hobi
olarak bu merakımı devam ettirdim.
Doktoramı aldıktan sonra ABD´de sırası ile endüstride danışman
olarak, ve ABD ulusal araştırma enstitülerinden birinde (National Institute for Occupational Safety and Health: Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve
Güvenliği Enstitüsü) araştırmacı bilim insanı olarak görev yaptım. Son 5
yıl da üniversitede öğretim üyesi olarak görevler yaptım (1 yıl Morgan
State Üniversitesi´nde ve 4 yıl da Michigan Üniversitesi´nde). ABD´de
yaşadığım süre içinde, fırsat buldukça tatillerde Türkiye´yi ve İkizdere´yi
kısa sürelerle de olsa ziyaretlere devam ettim. Yaklaşık 19 yıl yaşadığım
ABD’den 2005 Eylül ayında ülkemize döndüm. Döndüğümden beri
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri mühendisliği bölümünde öğretim üyesi
olarak görev yapmaktayım.
Döndükten yaklaşık bir yıl sonra, 2006 yılında, yöremizden (Işıklı) Sunar
hanım ile evlendim. Bu evlilikten biri 4, diğeri 2 yaşlarında Hakan Cem ve
Kaan Alp adlı iki oğlumuz var ve eşimle çocuklarımızı büyütmekle ve vakit buldukça, onlarla iyi vakit geçirmekle bayağı bir meşgul durumdayız.
Ekşioğlu büyük bir aile, bize Ekşioğullarından bahsedebilir misiniz?
Büyüklüğümüzden kastınız kalabalık olmamızsa, evet. Çok kalabalık bir
aileyiz, bu doğru. Ama kalabalık olmak tek başına büyük bir aile yapmaz,
ne bizi ne de başka bir aileyi. Tek tek birçok başarılı bireyi olan Ekşioğlu
ailesi, büyük bir potansiyele sahip ama bu potansiyel henüz kullanılma
durumunda değil. Karadeniz insanının doğasında olan o güçlü
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bireyselliğimiz, bir yerde buna engel teşkil eden nedenlerden biri. Doğu
ve Güneydoğu`daki gibi aşiret anlayışı ve geleneği bizde yok. Bu artı
tarafımız. Ama eşit bireyler olarak birlikte hareket edebilme olgunluğuna
da erişebilmemiz gerek. “Birlikten kuvvet doğar” (Amerikalılar buna ‘United we stand’, derler) atasözünü hatırlatarak, birlikte hareket edebilecek
duruma geldiğimizde ise, topluma önemli katkılarımız olacak ve toplumda görünürlüğümüz olumlu yönde daha da artacaktır.
Büyük şehirlerde yetişmiş, ekonomik durumu iyi, eğitimli ve kültürlü yeni
bir kuşağımız var artık. Bu kuşağın potansiyeli çok daha yüksek ve doğal
olarak da beklentilerimiz daha fazla. 20 yıl kadar önce kurulan Ekşioğlu
Vakfı, bir sivil toplum kuruluşu olarak bu potansiyelin kullanılması konusunda önemli katkı sağlayabilir.
İkizdere´den Türkiye´nin hemen her tarafına yayılmış durumdayız. Yurt
sınırları dışında da aile bireylerimiz mevcut. Örneğin, yüksek inşaat mühendisi küçük kardeşim (Bahadır) uzun yıllardır Amerika´da yaşıyor ve
New York gökdelenlerinin sağlam zeminlere oturtulmaları konusunda
danışmanlık yapıyor. Yurtdışında iş yapmış ve halen yapmakta olan iş
adamlarımız da mevcut bildiğiniz gibi.
Dedelerimiz ve hatta babalarımız dar bir bölgede yaşamış olduklarından
birbirlerini tanıyorlardı. Ayrıca, o zamanlar sayıca çok daha azdık. Ekşioğlu
ailesi olarak zamanla çoğalıp Türkiye`nin her tarafına yayılınca, çoğumuz
birbirimizi tanımaz olduk. Büyük şehrin kalabalığında kaybolup gitme
tehlikesi bugün herkesin başında. Bir kaç kuşak sonra birbirimizi tanımaz
hale gelme durumumuz var. Sosyolojik bir olgu bu. Ekşioğlu Vakfı hepimizin ‘ortak’ adresi olarak öncelikle bunu önleme potansiyeline sahip.
Bu açıdan Vakfımız başarılı. Vakfımızın başarılı olduğu diğer bir alan ise,
Ekşioğlu Ailesi´nin Türkiye´de daha fazla tanınması. Fakat Vakfın diğer
sorumlulukları konusunda, 20 yılda gelinen nokta maalesef bir arpa boyu
kadar. Bunun esas nedeni de, çoğumuzun bildiği gibi, Vakfın bu süre
içinde kurumsallaşamaması, yalnızca geçici bireysel katkılarla bir yerlere
varmaya çalışması. Vakfın kurumsallaşarak sağlam temellere oturması ile
sürekliliğinin garanti altına alınabileceğini ve gelecekte önemli mesafeler
kat edebileceğine inanıyorum. Şu an, bu yönde atılmakta olan adımları
da olumlu buluyorum. Herkesin bu atılan ve atılmakta olan olumlu
adımlara iyi niyetle katkı sağlayacağına inanıyorum.
Bütün akrabaları Vakfın şemsiyesi altına toplamayı başarmalıyız. Vakfımızı
daha geniş bir aile kitlemize yayma ve onların da Vakfımızı sahiplenmesini Vakıf olarak hedef almalıyız. Bunu başarmanın sırrı da, Vakfın
sağlayacağı başarılarda olacaktır. Her bireyimizin Vakıfta kendisi için bir
şeyler olduğunu görmesini sağlamamız gerek. Vakıfta, herkesin kapasitesince bir katılımı, sesi ve sorumluluğu olmalı. Her Ekşioğlu, “Bu Vakıf
benim vakfım” deme durumuna gelebilir.
Şimdi, bir taraftan bir vakıf etrafında Ekşioğlu Ailesini toplama çabalarımız
devam ederken, diğer taraftan da çok önemli gördüğüm, maalesef olumsuz bir durum ile de birbirimizden kopma noktasına gelme ihtimali ile
karşı karşıyayız! Bununla demek istediğim, devam etmekte olan Ovit
meselesi.
Benim çocukluğumdan beri bildiğim, duyduğum Ovit, Ekşioğlu Ailesi ile
özdeşleşmiş bir yer. Ovit denince akla Ekşioğlu gelir, Ekşioğlu denince de
akla Ovit gelir. Ne yazık ki, Ovit artık o eski Ovit olmaktan çıkma, çıkarılma
riski ile karşı karşıya! Tüm Ekşioğlu Ailesi ile özdeşleşmiş bu sembol yer,
ne yazık ki, bu özelliğini yitirme riski altında! Bu zamana kadar Ekşioğlu
Ailesinin bu toplanma, buluşma ve kaynaşma yeri, şimdi Ekşioğlu Ailesinin ayrılma, dağılma, kopma yeri olma ihtimali ile karşı karşıya. Bu gerçekte, tüm Ekşioğlu Ailesi için üzücü bir durum. Bizi sevmeyenleri sevindirdik!
Maalesef böyle büyük bir ailede ‘akil’ adamlarımız yok. Henüz yol yakın,
bu iş hala tatlılıkla çözülebilir ama bunun için gereken irade maalesef yok.
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Yıllarca sürebilecek bir mahkeme sürecinde de akraba içinde ‘soğukluk’,
´uzaklaşma´ ve ´güvensizlik´ eğilimleri olması doğal bir beklenti olacaktır.
Bu yanlıştan dönülmezse, ileride korkarım ne Vakıf kalacak ne de bizleri birleştirecek başka bir neden. Ayrılmalar, kopmalar sürüp gidecek.
Birbirimizin yüzüne bakamaz hale geleceğiz. ´Dayanışma´ ve gerekli
durumlarda ´ortak hareket edebilme´ ve `ortak tavır alma` ihtimali iyice
azalacak. Biliyoruz ki, güven olmayınca, dayanışma olmaz, olamaz. Ovit,
ne tarıma elverişli bir yerdir ne de madenleri olan bir yer. Söylendiği gibi
turizme uygun olduğunu da düşünmüyorum. Olsa bile, ne fark eder!
Maddi kazanç olarak hiç bir Ekşioğlu aile ferdinin oraya ihtiyacı olduğunu
düşünmüyorum. Ovit, bence, pek güzel bir yayla da değil. Ama Ovit´e
her gittiğimde, “İşte burası benim dedelerimim yeri, burası tüm Ekşioğlu
Ailesi´ne ait bir yer,” derim, ve kendimi hiç bir yerde hissetmediğim kadar
özgür hissederim. Dağbaşı´ndan Çapans´a kadar otomobilimi sürsem,
her adımda Ekşioğlu aile bireylerine rastlama hissi güzel bir duygu. Beni
Ovit´e bağlayan düşünce ve hisler bunlar. Bir de çocukluk anılarım...
Orada paylaşamadığımız kuru dağlar, fakat paylaştığımız ve
paylaşabileceğimiz ortak geçmişimiz var. Ovit, Ekşioğlu Ailesi´ni birbirine
bağlayan vatan toprağı gibidir. Bireysel çıkarların üstüne çıkamadığımız
sürece, ortak çıkarları ve hedefleri oluşturamayız. Ortak hedef ve
çıkarları oluşturamadığımız taktirde de, Ekşioğlu Ailesi olarak bir yerlere
varamayız. Şahsen bu uyarıyı yapma sorumluluğunda hissediyorum
kendimi!
Ovit meselesi ve ileride aramızda olabilecek benzer sorunları önlemek
için benim naçizane önerim şu: Ekşioğlu Ailesi`nde bir `akil insanlar
heyeti`, bir çeşit `ihtiyarlar heyeti` gibi bir yapılanmanın oluşturulması.
Böyle geniş bir aile için bu gerçekten çok faydalı olacaktır. Vakfımız bu
yapılanmaya önayak olabilir.
Gelelim diğer meselelere: Böbürlenmeden, şımarmadan ve abartmadan
alçakgönüllülükle ileri doğru bakmalıyız. Ne yaptığımıza değil, neler
yapabileceğimize odaklanmalıyız. Genelde bireysel anlamda başarılı bir
aileyiz, tamam ama, unutmamalıyız ki, aynı yöreden çıkıp başaran sadece
biz değiliz. Ayrıca, ekonomik durumu henüz iyi durumda olmayan pek
çok akrabamız olduğu gerçeği de ortada. Demek istediğim: Ayağımız
yere basmalı.
Ekşioğlu Ailesi`nin saygınlığı ve toplumdaki konumu, tek tek bireylerinin zenginliği ile değil, topluma yapacağı katkılarla, yararlı işlerle
artacaktır. Buna örnek olarak, Ekşioğlu Aile mensuplarımızın (isimleri
herkesçe malum) İkizdere ilçesine getirdikleri hizmetler, takdire şayan
toplum hizmetleri olarak gösterilebilir. Bu akrabalarımıza en azından
teşekkür borçluyuz. Buna benzer katkılarımız, ümit ederim gelecekte
Vakfımız tarafından tüm Ekşioğlu Ailesi`ni temsilen yapılır. Vakfımız
yoluyla, eğitim, kültür, sağlık, çevre, hayır işleri, afet hallerinde yardım,
vb. alanlarda topluma yapacağımız katkılarla toplumda köklü ve saygın
bir aile olarak yerimizi alabiliriz. Unutmamalıyız ki, Ekşioğlu Vakfı, sadece
Ekşioğlu Ailesine hizmet etmek için kurulmadı. Vakfın aynı zamanda tüm
topluma hizmet etme sorumluluğu var.
Her ne kadar daha çok inşaat alanındaki başarılarımızla tanınıyorsak
da, bilim insanlarımız, sanatçılarımız, yazarlarımız, politikacılarımız ve
sporcularımızla diğer alanlarda, nadir de olsa, boy gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Ama tabii gelinen nokta, böyle geniş bir aile için,
gelebileceğimiz seviyeden uzak.
Artık maddi zenginliğin oluşturduğu alt yapı üstünde bilim, politika, sanat, spor gibi dallara daha çok yönelmeli ve sivil toplum örgütlerinde sorumluluklar alarak daha fazla katkılar sunmalıyız. Daha eğitimli, kültürlü
ve bilinçli yetişen yeni kuşak gençlerimizle bu katkılar artacak ve böylece
Ekşioğlu Ailesi`nin toplumda pozitif imajı daha görünür hale gelecektir.
Karadeniz’e, kendi memleketinize gittiğinizde neler hissediyorsunuz?

Dünyanın neresinde olursanız olun; iş, öğrenim veya başka maksatlarla,
yeryüzünde nereye savrulursanız savrulun, sanki görünmez bir bağla
oraya, doğduğunuz topraklara bağlı gibi hissedersiniz. En azından ben
öyle hissettim ve ediyorum. Evet, doyduğunuz yerde yaşamınızı devam
ettirirsiniz, ama doğduğunuz toprakların özlemi her zaman varlığınızın
bir yerinde sessizce kendini hissettirir. İkizdere´yi her ziyaretimde işte
benim köküm, işte benim başlangıç yerim derim. Yaşam macerama burada başladım, derim. Dedelerim, atalarım buralara ait derim. Ağaç nasıl
köksüz yaşayamazsa, insan da köklerine tutunmadan fazla ileriye gidemez. İnsan aidiyet arar. Atalarının, doğduğun topraklardan daha ötesi
yok. Sen her şeyden önce oraya aitsin. Orada seninle ortak özelliklere sahip insanlarla söyleşiler, gözlerinin yakaladığı doğa manzaraları, toprağın
kokusu, atalarının geriye bıraktıkları ve mezarları, suyun, meyvelerin,
yemeklerin tadı ve anıların seni tekrar aslına döndürür. Sen buraya aitsin
diye fısıldar. Ayrıldığında da, ilk fırsatta tekrar geleceğim dersin..
Bir de şu gelir aklıma: Bölgemizin kalkınması, daha bir uygarlaşması,
çağı yakalaması gibi konular. Ama bunları o güzelim doğasına zarar vermeden başarabilmek... Bu güzel fakat engebeli doğa için, sanırım onun
gibi engebeli doğaya sahip İsviçre benzeri bir yaklaşım göz önünde bulundurulabilir. Evet, Doğu Karadeniz bölgemizin özellikle kıyıdan uzak
kesimleri için rüyam şu: Bir gün, vadilerinde gezerken veya uğuldayan
yüksekliklerine tırmanırken, her dönemeçte, yaşam biçimiyle, düşünce
ve davranışlarıyla, doğaya saygılı mimarisiyle ve üretkenliği ile yöreselle
çağdaşlığı harmanlamış refah içinde yeni bir nesil tarafından selamlanmak.. Tabii, bunu benim görmem mümkün değil! Umarım çocuklarımız
ve torunlarımız görür.
Doğu Karadeniz bölgemizin ve bölge insanlarımızın ekonomik sorunları
ve bu sorunların olası çözümleri hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir
miyiz?
Önce isterseniz kısa bir durum analizi yapalım: Doğu Karadeniz bölgemiz
gelir getirecek büyük çiftlik arazilerine sahip değil; var olan engebeli araziler de, makineli tarıma el vermiyor. Çay ve fındık gelir için yeterli değil.
Sanayi yok. Turizm ise henüz istenilen seviyeden çok uzak... Ekonomik
şartların iyi olmadığı yerde insanları tutmak zor… Bu yüzden en çok göç
veren bölgemiz, Karadeniz… İstanbul´da her üç kişiden birinin Karadenizli olması durumu izaha yeter sanırım. Bir Egeli veya Akdenizliyi İstanbul
`da mumla ararsınız. İstanbul`a ihtiyaçları yoktur onların...
Yoğun göç veren bölgemiz insanının çıkış noktası, genel anlamda ve
benim bildiğim kadarıyla, inşaatçılık oldu. İnşaatçılığa dört elle sarılarak
çoğu yokluktan kendilerini kurtardılar ve bizlere daha ileri sıçramamız için
uygun zemini hazırladılar. Gelinen noktanın çoğu için kolay olmadığını
anlattıkları anılardan duymuşuzdur ve duymaya da devam ediyoruz. Ben
onları ‘fedakâr kuşak’ olarak adlandırıyorum. Onlara minnettar olmalıyız.
Bize düşen, verilen imkânları kullanarak diğer alanlarda da sıçramalar
yapmak.
Doğu Karadeniz Bölgemizin genel durumu bu… Kalkınmış zengin bir
bölge değiliz. Karadeniz`den göç de ancak bölgeyi ekonomik ve kültürel
olarak kalkındırarak azaltılabilir. Peki, bu nasıl başarılabilir?
Öncelikle şu soruyu soralım: Sanayisiz bir bölge kalkınabilir mi? Evet,
kalkınabilir. Bölgemiz, örneğin, hizmet sektöründe öne çıkabilir: Bir
yazılım üssü veya finans merkezi olabilir. Bölgenin diğer bir şansı da, Orta
Asya ve Kafkaslar`ı, Avrupa ve Orta Doğu`ya bağlayan ulaşım merkezi
olma potansiyeline sahip olması. Bölge halkının denizciliğe yatkınlığını
göz önünde bulundurularak, bu bölgede gemi inşa ve gemi tamir-bakım
sektörü de geliştirilebilir. Organik tarıma ağırlık verilebilir ve turizm için
gerekli altyapıya hız kazandırılabilir. Bu alanlardan özellikle gemi inşa ve
gemi tamir-bakım sektörü ile organik tarım ve turizm

için gerekli altyapının hazırlanmasında, özellikle Karadenizli iş adamları
önemli katkılar sağlayabilirler. Ayrıca, bölgemizde bol miktarda varolan
tatlı su kaynakları içme suyu olarak değerlendirilebilir.
Sınai kalkınma alternatifine gelince... Türkiye`nin gelecek kalkınma
planları içinde, Karadeniz bölgesi de kendine düşecek payı almalıdır.
Bu konuda hükümetlerin alacağı kararların yönlendirilmesinde
TBMM`de bölgemizi temsil eden milletvekillerimize önemli sorumluluklar düşecektir. Güneydoğu`nun kalkınması için 40 milyar TL
yatırım yapan mevcut hükümet, elbet bizim bölgenin kalkınması için
de adımlar atacaktır. Bölgemiz için uygun olan sanayi türüne gelince;
şahsen, bölgemize, doğayı kirletmeyecek, bozmayacak temiz teknolojilerin, yani yüksek teknoloji ürünleri üretecek tesislerin kurulmasından
yanayım. Örneğin, gelecekte Türkiye`nin kalkınma planları içinde yer
alması gereken elektronik, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye dayanan
ürünleri üretecek tesislerin bir kısmı bu bölgeye yönlendirilebilir. Bu
çözümler, doğal olarak, Türkiye`nin ülke olarak kalkınma planları içinde
düşünülebilir ancak.
Bu kalkınma hamlelerinin hangisi hayata geçirilse geçirilsin, bölge
halkının bu kalkınma hamlelerinden alacakları pay, katılım ve katkı seviyeleri ile orantılı olacaktır. Katılım ve katkı seviyelerinin artması da ancak eğitimle artabilir. Özellikle hizmet ve teknoloji sektörü, üniversite
eğitimi almış işgücü gerektirir. Görülüyor ki, bölgenin kalkınmasının temel şartlarından biri, iyi eğitimli insanlara sahip olmasıdır. Bu nedenle,
yeni nesil eğitime çok daha fazla yönlenmeli, yönlendirilmelidir. Aksi taktirde bölgemiz, çoğumuz için kısa sürelerle turistik geziler yaptığımız bir
yer olarak kalmaya devam edecektir.
Bugün ekonomik ve sosyal olarak bizden ileri, refah seviyesi yüksek
ülkelere baktığımızda, bu ülkelerin eğitimde ve buna bağlı olarak bilimde de bizden ileri olduklarını görürüz. Örneğin; eğitim, bilim ve icatta, 1960`lardan beri üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD) ülkelerinin gerisindeyiz. Bilim ve iyi eğitim, ekonomik ve
sosyal olarak gelişerek bir refah toplumu yaratmanın temelidir. Örnek
verecek olursak, bugün dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden
Singapur`un (4 Asya Kaplanı`ndan biri) en büyük sermayesi iyi eğitimli
insanlarıdır. “İnsana yatırım en karlı yatırımdır”, fikrinin en güzel örneklerindendir bu. Doğu Karadeniz bölgesi gibi, ekonomik getirisi olmayan
doğal kaynak fakiri bir bölgenin de insana yatırım yapması gerekmektedir. Yani, eğitime…

2013 Bahar • Ekşioğlu Vakfı • 37

Söyleşi

Bir akademisyen olarak, öğrenci olan genç hemşerilerinize neler tavsiye
edersiniz?
Gençlerimiz artık çok bilinçli ve donanımlı, ne istediklerini bizim kuşaktan
daha iyi biliyorlar. Bilgiye artık küresel olarak kolayca erişilebilen bir çağın,
Bilgi Çağı`nın çocukları onlar... Bu nedenle, tavsiye vermekten ziyade onlarla görüş, düşünce, inanç ve tecrübelerimi paylaşmak isterim.
Öncelikle biraz önce söylediklerimin ışığında, gençlerimizle, zaten
bildikleri eğitimin önemini, başka bir açıdan paylaşmış oldum. İyi
bir eğitim almak, hem bireysel yaşam kalitemizin artması ve hem de
yaşadığımız topluma katkımız açısından çok önemli. Modern toplumların
ileri hamleler yapabilmesi, bilimsel bilgi ve yöntemleri uygulamaları ile
mümkün olmaktadır. Bu yöntem ve bilgileri kazanmanın ana yolu da,
iyi bir eğitim sistemi ve bu sistemde yetişmiş bireylerin yetiştirilmesi ile
mümkündür. Bugün Güney Kore`nin yakaladığı teknolojik başarı buna
örnektir. 1960`larda bizimle aynı ekonomik seviyede olan Güney Kore,
bugün bize nükleer santral kurmaya soyunmaktadır. Bu ülkenin diğer
teknolojik başarıları hepimizin malumu. Bu bizim için, geç de olsa, ders
alınması gereken bir olgudur. Ülkemizin ve hatta dünyanın geleceğinde
söz sahibi olmanın yolu da iyi bir eğitim-öğrenimden geçer.
Sevgili gençler, mümkünse, popüler olandan ziyade, sevdiğiniz,
sevebileceğiniz mesleği seçin derim. Çünkü muhtemelen hayatınız boyunca onu yapacaksınız. Severseniz, başarılı olma şansınız da büyük
olacaktır. Artık küresel bir dünyada yaşıyoruz. Mutlaka bir yabancı dil
öğrenin ve hatta daha fazlasını… Bilgisayar kullanmayı öğrenin demiyorum, o konuda zaten çok usta olduğunuzu biliyorum. Gelişen teknolojiyi
takip etmekte de zaten çok iyisiniz. Teknik bilginin yanında, kendinizi sosyal olarak geliştirmeniz de, bir o kadar önemlidir. Bunun için üniversite
değişim programlarına katılarak Avrupa`yı veya dünyanın diğer ülkelerini gezin-görün. Gerekirse, sırt çantasıyla yapın bunu… Okulunuzdaki
öğrenci derneklerinde aktif görevler alın, hatta buralarda lider olma
sorumluluğunu üstlenin. Sportif ve kültürel faaliyetlere, yarışmalara,
münazaralara vs. katılın. Bu yarışmaların uluslararası olanları da var…
Sosyal alandaki kazanımlarınız sizi hem mesleğinizde ve hem de hayatın
diğer alanlarında ileri noktalara taşımakta yardımcı olacaktır.
Ayrıca, hobileri olmalı insanın. Bir sanat ve spor dalıyla hobi olarak da
olsa uğraşmalıyız. İçsel zenginliklerimizle bağımızı koparmamamız da
çok önemli. Çünkü mutluluğun kaynağı bu ve pratik anlamda yaşamın bir
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amacı da mutluluğu yakalamak, diye düşünüyorum. Yararlı işler yaparak
topluma katkıda bulunmak insana mutluluk getirecektir.
Hayatta sadece maddi zenginlik peşinde koşmak tek başına yaşam kalitesini artırmaya ve mutluluğu yakalamaya yetmez, biliyorsunuz. Neticede
her şey kafada biter. İnsan evreninin büyüklüğü zihin sınırları ile belirlenir.
Zihinsel ve ruhsal gelişimimiz ise özel bir çaba gerektirir. Bilgi edinin ama
ruhsal gelişiminiz için de çaba sarf edin. Neticede zihni sürükleyen ruhtur.
Sevgili gençler, hayalleriniz büyük olsun ama kendinize ulaşılabilir hedefler seçin ve bu hedeflere erişmek için planlı adımlar atın. Adımların küçük
olması önemli değil, önemli olan sizin her adımla hedefinize biraz daha
yaklaşmanız. Hedefinize ulaşabileceğinize inanmanız da çok önemli.
Tabii nihai hedef hem birey olarak yaşam kalitemizi artırmak ve hem de
yaşadığımız toplumun yaşam kalitesine katkıda bulunmak olmalı. Unutmamak gerek, eğer etrafınızdaki insanlar mutsuzsa, siz tek başınıza mutlu
olamazsınız.
Siz gençleri Boğaziçi Üniversitesi´ne bekliyorum. Demek istediğim, iyi
hazırlanın gayret edin ve Boğaziçi Üniversitesi´nin bölümlerini kazanın.
Karadeniz bölgemizden Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Koç, Sabancı, Bilkent,
İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi v.d. üst seviyedeki üniversitelerimizde daha fazla genç görmek bizi sevindirecektir. Arhavi ve Hemşin
bölgemizin eğitim alanındaki başarıları, bölgenin diğer gençlerine örnek
olmalıdır.
Yurtdışı eğitimini de daima göz önünde bulundurun. Çoğunlukla iyi
öğrenciler için yüksek lisans ve doktora burs imkânı bulunmakta. Özellikle yüksek lisans ve doktora için Avrupa ve Amerika`da bilinen iyi okulları
tavsiye ederim. Lisans eğitiminden en az 1 yıl önce gidebileceğiniz
okulları araştırmaya başlamanız ve yabancı dil sorununu da halletmiş
olmanız gerek.
Hangi alanda olursanız olun, üniversitede mutlaka bir temel felsefe dersi
alın: Hayata ve dünyaya bakış açınızı genişletecek, size çok şey katacaktır.
Ben şahsen çok faydalandığımı söyleyebilirim. Yalnızca kendi alanınızda
değil, fakat teknik ve beşeri ilimlerin ana alanlarında temel bilgilere sahip
olmak ufkumuzu genişletir. Yaşamın tek bir manzarasını seyretmek yerine birçok manzarasına açılan pencerelere sahip olmuş oluruz.
Kendimiz, bölgemiz ve ülkemiz yararına bir şeyler yaparken, “Acaba bu
yaptıklarımız tüm İnsanlık Ailesi için de faydalı mı”, sorusunu da aklımızda
bulundurmalıyız. Evrenselliği yakalamanın bir yolu da bu... Neticede
her birimiz Büyük İnsanlık Ailesinin bir ferdiyiz ve Dünya denilen aynı
gemide seyahat ediyoruz. İnsanlık olarak geliştirmekte olduğumuz
uygarlığın hedefi, belki de, bizleri olabileceğimiz en yüksek seviyelere
çıkarmaktır. Bu gayeye her ulus ve her birey katkıda bulunursa, süreç
hızlanacaktır. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki buluş ve icattan bizler de yararlanıyoruz. Amazon yağmur ormanlarının azalması hepimizi etkilemekte… Küresel ısınma hepimizin problemi… Bugün Mars
Rover`inin Mars`ta yaptığı çalışmalar sadece Amerikalıları değil, bizleri
de heyecanlandırmakta... Bölgeselin yanında küresel bir bakış açısı da
edinin. Çünkü büyük resmi görmek önemli..
Gençlerimize büyük Alman şair ve yazarı Goethe´nin bir sözünü
hatırlatarak bitirmek istiyorum: ‘’Akıl ancak doğrulukta bulunur.”
Sevgili gençler, doğruluk, adalet, güzellik ve sevgi yolundan ayrılmadan,
yararlı işler yaparak hem kendinizin ve hem de toplumun mutluluk ve
refahına katkıda bulunmanız dileğimle, hepinize mutluluk ve başarılar
diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

1

Yaşayan Değerlerimiz

Sakine EKŞİ; (Kapseli Hala) iyiliğin ve dürüstlüğün
sembolü

Körpınar yaylası
son yıllarda,
yokluğunda öksüz
kaldı.

K

örpınar Yaylasına Yolu Düşen Onu Sormadan Geçmez.
1933 yılında Ayvalık köyünde doğdu. Çok genç yaşında Bayırköy/

Küçük Ahmet Ağalar’dan Hakkı Oğlu Osman’la evlendi. Nam-ı diğer Kapseli.
Onu herkes sakinliği ve iyilikseverliği ile tanır. Körpınar yaylasından geçerken, sadece Kapseli’nin halini hatırını sormak için duran ve onu arayan birçok insana rastlayabilirsiniz. Kapseli Hala (ya da nine) iyiliğin ve dürüstlüğün
sembolüdür.
Genç sayılabilecek bir yaşta eşini kaybetti. Çocukları küçüktü ama çalışkanlığı
ve azmi ile kimseye muhtaç olmadı. Çocuklarına baktı, kendi gayretiyle okuttu onları ve evlendirdi.
Siyah beyaz televizyonunun ilk yıllarıydı, televizyonu vardı evde. Akşama
kadar tarlada, meşede, ahırda çalışırdı, akşamları çok yorgundu. Yine de televizyon izlemeye her akşam evine gelen abartısız onlarca insan veya çocuğu
güler yüzüyle ağırladı.
Körpınar yaylası son yıllarda, yokluğunda öksüz kaldı. En kısa zamanda
sağlıklı şekilde onu orada görmeyi umuyor, kendisine uzun ve sağlıklı bir
ömür diliyoruz.
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Okullarımız

Fehmi Ekşioğlu İlköğretim Okulu
Şu anda iki ana sınıfı,
dokuz ilkokul ve yedi
ortaokul olmak üzere
toplam on sekiz
derslikle eğitim
sürdürülmekte...

D

eğerli akrabamız, hayırsever iş adamı Fehmi Ekşioğlu tarafından
yaptırılan ve kapısında Fehmi Ekşioğlu İlköğretim Okulu yazan binanın

önünden geçerken iftiharla göğsümüz kabarıyor hepimizin. Ethem Efendi
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Caddesi üzerinde pembe boyalı bir okul… Bahçesinde cıvıl cıvıl çocuk

sekiz derslikle eğitim sürdürülmekte... Gündüz, karma ve İngilizce

Fehmi Ekşioğlu İlköğretim Okulu’nun web sitesinde, vizyonumuz

sesleri… Tabelasında Ekşioğlu ismi… Ekşioğlu Ailesinin eğitime yaptığı

eğitim yapılıyor. 5. Sınıftan itibaren matematik, İngilizce, görsel

kısmında yazılanlar şöyle;

yatırımın, verdiği değerin bir örneği… Sadece kendi çocuklarımız değil,

sanatlar, Kuran’ı Kerim, müzik, spor etkinlikleri; 6-7. Sınıflarda halk

Öğrencilerimizin kişilik haklarını özgürce kullanarak, başkalarının

başka çocuklar için de eğitim imkânı… Sıralarında oturan, bahçesinde

kültürü dersleri okutuluyor.

haklarına da saygı duyduğu, sevginin, güvenin ve hoşgörünün

dolaşıp oynayan, bu okulda okuyan minik beyinlerin ülkeye kazandırıldığı,

Fehmi Ekşioğlu İlköğretim Okulu, il düzeyinde yapılan yarışmaların

egemen olduğu bir ortam yaratmak.

amel defterini hep açık tutan bir hayır işi…

hemen hepsine katılıyor. Öğrencileriyle pek çok başarıya da

Çağdaş teknolojinin eğitim alanında geliştirdiği tüm araç ve gereçler-

Okul, Fehmi Ağabey’imiz tarafından 1990 yılında Erenköy Mahallesinde

imza atmış. 2011 -2012 öğretim yılında, Kadıköy ilçe Mili Eğitim

le donatılmış bir eğitim ortamını çocuklarımızın hizmetine sunmak.

1339 M2’lik bir arsa üzerine yaptırılmış, halen de eli üzerinde okulun… Okul

Müdürlüğünün düzenlediği ‘İstiklal Marşı ezbere okuma’ yarışma-

Böyle bir okulda okumayı, çocuklarını okutmayı kim istemez? İyi ki

yönetimi ve yaptıran hayırsever iş birliği içinde… Binayı yapıp bırakmamış

sında birincilik, tiyatro oyunu yarışmasında birincilik, futbol ve bas-

Fehmi Ekşioğlu gibi hayırsever akrabalarımız var…

Fehmi Ağabey, sıkıntısı yok okulun… Okul, mülkiyeti Sokullu Mehmet Paşa

ketbol müsabakalarında üçüncülük dereceleri elde etmiş. Okul il

Gözleri pırıl pırıl, yüzlerinde aydınlık bir gülümseme, yerinde durama-

Vakfı’na ait bir alan üzerine inşa edilmiş. Önünde Ethem Efendi Caddesi,

ve ilçe düzeyindeki sosyal sorumluluk projelerine destek vermek-

yan afacanlar uğurluyor bizi bahçe kapısından… Ekşioğlu Ailesinden

arkasında çam ağaçları… İstanbul’un göbeğinde rüzgârın getirdiği çam

te, çocuklara verilecek tutumlu olma, paylaşma ve çevre bilinci

bir büyüğümüzün ülkeye armağanı eseriyle gururlu, okulun topluma

kokusu… 1991- 1992 eğitim - öğretim döneminde 8 derslik İlkokul olarak

konularındaki eğitimi önemsemekte... 2012 SBS sonuçlarına göre 8

kazandırdığı çocuklarla yarınlarımızdan umutlu, göğsümüz kabara-

hizmete açılmış, 1997-1998 öğretim yılında ise sekiz yıllık kesintisiz eğitime

öğrenci Anadolu Lisesi, 18 öğrenci de Anadolu Meslek Lisesine gir-

rak oradan ayrılıyoruz.

geçip, İlköğretim Okulu olmuş.

meye hak kazanmış. Başarı oranı % 35.61 diye anlatıyor okul müdürü

Hayırsever akrabamız Fehmi Ekşioğlu’na sağlıklı bir ömür diliyoruz.

Şu anda iki ana sınıfı, dokuz ilkokul ve yedi ortaokul olmak üzere toplam on

Mehmet Ali Eren.

Adres: Ethem Efendi Cad. No: 88 Erenköy İstanbul Tel: 0216 3502063
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Haberler

Ovit Tüneli’nin İnşaatına Başlandı
yolu gerçekleştirilerek daha fazla nakliye ve yolcu taşınması

Çalışmalar şu anda
yoğun bir şekilde
devam ediyor. Ovit tüneli
14,7 km fakat bağlantı
yollarıyla birlikte 17 km’yi
geçecek ve yollar iki gidiş
iki geliş şeklinde olacaktır.

İ

ki gidiş iki geliş olmak üzere iki yönlü olan tünelin, her iki yönü
için çalışmalar devam ediyor. Rize İkizdere tarafından her iki
tünel de 400-500 metre, Erzurum tarafından her iki tünel de 1-1 km
yol kat edilmiştir. Çalışmalar şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Oviz tüneli 14,7 km fakat bağlantı yollarıyla birlikte 17 km’yi
geçecek ve yolar iki gidiş iki geliş şeklinde olacaktır. Tünelin 3,5 yılda
tamamlanması planlanmaktadır.
Erzurum, Rize’nin kapı komşusu olacak; Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım, Rize-İspir-Erzurum yolu güzergâhında bulunan Ovit Dağı
Geçidi’nde, mevcut yolun standardının çok düşük olduğunu,
2.680 metre kotlarında yer alan bölgede kış mevsiminde çığ tehlikesi
bulunduğunu ve etkin kar mücadelesi yapılamadığını belirtti. Kış
aylarında yolun 5-6 ay kapalı kalması gibi olumsuzluklar yaşandığını,
bu nedenlerle Ovit Tüneli yapımının zorunlu hale geldiğini vurguladı.
Yıldırım, ‘’Yaklaşık 130 yıldır yapılması düşünülen Ovit Dağı tünelli
geçişi, mevcut yolu 4 bin 420 metre kısaltacak. Ayrıca, 7 bin 200 metrelik Kırık Tüneli’nin de yapılmasıyla Kuzey-Güney koridoru üzerinde,
İspir-Erzurum arasındaki mevcut güzergâh da yaklaşık 30 kilometre
kısalacak. Böylece, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi kesintisiz bölünmüş yolla birbirine bağlanmış olacak’’ dedi.

Ovit Tüneli Hikayesi
1880
Ovit Yolu’nun adı yazılı belgelerde geçiyor. Osmanlı devletinin Nafia
Nazırı Hasan Fehmi Paşa, hükümete Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili
projeler sunar. Bunlardan birisi de Rize-Erzurum yoludur. Konu ile ilgili olarak şöyle denilmektedir:
Bu yol yaklaşık olarak 200 km.dir. Her kilometresi 869 liradan, toplam
iş masrafı 173.913 lirayı bulur.
Güzergah: Yol, Rize’den başlayarak ve ortalama bir hesapla, her yüz

Ekşioğlu Vakfı • 2013 Bahar

metrede 3 metre meyil alarak 70 km. mesafe gidildikten sonra deniz
sathında 2.000m. Yükseklikte olup Karadeniz sahilinden geçen birinci sıradağların doruğuna çıkar. Oradan Çoruh vadisine inerek deniz
sathından 1.200m. yüksekliğine liva merkezi olan İspir’e ulaşır. Bu yol
İspir’den ortalama hesapla %3m. meyille 2.200m. yükseklikte bulunan ikinci sıradağları geçtikten sonra 1800m. rakımlı Erzurum vadisine iner, daha sonra 1.950m. yükseklikte bulunan Erzurum şehrinde
sona erer.
Bahsi geçen yolun güzergahı, yaklaşık olarak kırk metre genişliğinde
iki mühim nehre, yani İspir de Çoruh, Erzurum vadisinde de Karasu
nehirlerine tesadüf eder.
Bu yolun inşasında, önemli ikinci derecede olan zorluklarla karşılaşılır.
Karadeniz cihetinde birinci sath-ı mailin bazı noktalarında bataklıklar
ve göl yatakları mevcut olup, ikinci sıradağlarda sert kayalar çokçadır.
Her iki sıradağların doruklarında sert taş vardır. Bütün güzergah
üzerinde ve özellikler Karadeniz cihetinde maden damarlarına
rastlanmaktadır.
1911
Erzurum-Rize yolunun inşası için Trabzon vilayetinden Ticaret Nafia
Nezareti’ne bir telgraf gönderiliyor.
1922
Erzurum Valisi Mehmet Emin Yurdakul, bu yolun açılarak Erzurum’dan
denize yani Rize’ye inilmesinin çok önemli olduğunu söylemiş.
1930
Rize Valisi Ahmet Ekrem Engür (1930-1935), Rize İkizdere-Erzurum
Yolu çalışmalarına Rize’den Pehlivantaşı’na doğru başlatıyor.
Çalışmalara 3.058 mükellefin yanında 4.200 gönüllü vatandaş kazma
kürekle katılıyor. Yıl sonunda 44km yol, hizmete açılıyor.
1935
Ekrem Orhon’un ABD’de okurken ki okul tezi “Ovit Yolu” idi.

1937
22 Ağustos 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yazar İsmail Habib
Sevük’ün Doğu Karadeniz’i anlattığı yazısından bir bölüm.
“Kaleden ilerde Moliva tepesi, onunla Kale Tepesi arasında derin bir
vadi var. O vadinin ehemmiyeti İspir ve Erzurum’a gidecek şosenin
oradan geçmesindedir. Şose Erzurum’a kadar gidebilse Rize kara
tarafındaki mahsurluktan kurtulacak, bunu Trabzonlular işitmesin.
Daha kısa, hele kışın Kop ve Zigana gibi maniaları bulunmadığı için,
daha elverişli bir transit yol kazanılacak.
1945
Kazma kürekle yol açma çalışması Güneyce’ye kadar gelir.
1950
Yol İkizdere’ye kadar açılıyor. İkizdere’den yukarı İspir’e doğru yolun
açılması Ekrem Orhon’un yakın desteği ile devam ediyor.
1953
Yolum 49-245 km’lerinde emaneten yol yapımı devam ediyor ve
tamamlanıyor.
1973
Seçim propagandası dolayısıyla Ekrem Orhon; İran petrolünü Doğu
Karadeniz’e akıtma projesinden bahsederek, petrol hattının Erzurum ve Ovit üzerinden döşenecek borularla İkizdere Vadisini takiben
İyidere’de kurulacak İyidere Limanına akıtılacağını dile getiriyor.
1981
Erzincan Ordu Komutanı Selahattin Demirci ve Erzurum Kolordu
Komutanı Selahattin Cambazoğlu, Ovit Geçidi teklifine olumlu
bakmaz.
1997
11 adet kar tüneli yapılması programlandı.
1999
Kasım, Ovit geçidinde çığ düşmesi sonucu 18 kişi mahsur kaldı.
2003
1997 yılında programlanan 11 adet kar tünelinin 3 tanesinde çalışma
başladı.
2008
Dönemin Rize Valisi, Kasım Esen İspirde yapılan 16.Sultan Sekisi
toplantısında “Milli Meselemizdir. Ovit Rize’nin Ergenekonudur”
diye çıkış yapması uyuyan bütün dengeleri olumlu yönde sarsarak
uyandırmış, Ovit Tüneli konusunda çok önemli bir başlangıç yapılmış.
Talip Kahraman isimli Rizeli hayırsever iş adamı Rize Valisi Kasım
Esen’e Ovit yolunun %51’ini yapayım diye taahhütte bulunmuş olup
bu Taahhütname Rize Valiliğinde bulunuyor.
Hapeloğlu Süpermarket poşetlerin, kuru yemiş, yiyecek ambalajlarının
üzerine “Ovit Dağı Tünelini destekliyoruz” yazısını yazarak destek verdi. İmza kampanyası başlattı.
13317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ovit Dağı Kış Turizm Merkezi
olarak belirlendi.
Sarp-Samsun tren yolunun devamı olarak Rize-Ovit-Erzurum tren

düşüncesi ortaya konuluyor.
Kanserle Mücadele Derneği Genel Başkanı Lokman Koçan “Tünel’e
başlansın Ovit Zirvesinde 300 koyunumu kavurma yapacağım.”
sözünü veriyor.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Ovit Tüneli Projesinin yapılmakta
olduğunu proje bittiğinde tünel yapımına başlanacağını belirtti.
2009
20 Kasım 2009 tarihinde yaşanan talihsiz çığ kazası 18 yolcu Ovit
Dağında çığda 40 dehşet saati yaşadı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım
çığ düşme olayında 2 bakan ile birlikte hemen olay yerine gelmiş
ve yolun önemini anlayarak burada “Ovit Tüneli’ni başlatacağız”
talimatını vermiştir.
2010
Eski Adalet Bakanı Gümüşhaneli Oltan Sungurlu Trabzon’da basına
yaptığı açıklama da “Ovit’e Tünel olmaz” dedi.
2011
Ovit geçidinde çığ düşmesi sonucu 16 kişi mahsur kaldı.
Ovit Kış Turizm merkezi için henüz bir gelişme yok.
2012
Şubat, Ovit Geçidi Tünel projesi ihale ediliyor. Türkiye’de ilk kez
çapı 12,74 metre büyüklüğünde Delme makinesi (TDM) bu tünelde
kullanılacak.
2013
Şubat, Ovit Geçidi Tünel projesi ihale ediliyor. Türkiye’de ilk kez
çapı 12,74 metre büyüklüğünde Delme makinesi (TDM) bu tünelde
kullanılacak.
13 Mayıs, Ovit için ilk adım atıldı. Ovit Dağı Tüneli, 14.700 metre
uzunluğunda çift tüp olarak projelendirilmiş olup; bağlantı yolları
ile birlikte toplam proje uzunluğu 17.030 metredir. Tünelin giriş kotu
1919 metre, çıkış kotu 2.236 metredir ve tünel içi boyuna eğim %2,
13’tür.
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Forklor

Doğu Karadeniz Halk Oyunları

Karadeniz’de oynanan
halk oyunlarının
ortak ismidir horon.
Bu sözcük horon oynamak
anlamına gelen oxoronu
fiili ile ifade edilir.

K

aradenizlilerin, tüm vücudu titreterek, silkerek ve “ha uşak ha”

Tulumla oynanan horonlar Çayeli’nden Trabzon’a doğru gidildikçe

diyerek oynadıkları horon; günlük yaşamlarının vazgeçilmez

bıçakla kesilircesine yerini kemençeye bırakır.

bir parçasıdır. Horon onların mutluluğunun simgesidir. Horon oy-

Lazlar ve Hemşinliler horonu tulum eşliğinde oynarlar. Laz oyunları

narken yapılan figürlerin denizden tutulmuş balığı simgelediği öne

ve Hemşin oyunları figür ve ritm özellikleri bakımından aynıdır. Ancak

sürülür. Karadeniz’de oynanan halk oyunlarının ortak ismidir horon.

Lazlar’ın horonu, daha hırçın, sert, ve haşin oynadıkları, Hemşinliler’in

Bu sözcük horon oynamak anlamına gelen oxoronu fiili ile ifade edilir.

ise daha estetik ve yumuşak bir tarzda horonu yorumladıkları görü-

Horon oynarken kullanılan enstrümanlar, ritm ve figür özellikleri yöre-

lür. Danslarda ortaya çıkan bu durum aslında her iki halkın kişilikleri

den yöreye farklılık gösterir. Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi ve Hopa

hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

yörelerinde enstrüman olarak tulum, Artvin yöresinde akordion,

Kemençe ile oynanan oyunlarda görülen omuz titremelere tulumla

Trabzon ve Giresun’da ise kemençe kullanılır. Kemençe eşlik çalgısı

oynanan oyunlarda pek rastlanmaz. Tüm horon türlerinde hareketler

olarak tulumun bulunmadığı zaman horon oynarken kullanılır. Ayrıca

çok seri ve çabuk olmasına rağmen tulumla oynanan oyunlarda

kemençe eşliğinde Karadenizlilere özgü destan türünde şarkılar da

hareketler daha yuvarlaktır, ani ve keskin dönüşler yoktur. Bütün

söylenmektedir ki kemençenin aslında en yaygın kullanımı da bu

vücut aynı anda aynı yöne doğru hareket eder. Tulum sesinde bir

alandır.

derinlik vardır ve oyunların oynanma süresi arttıkça dinsel ayinleri

Doğu Karadeniz, engebeli coğrafyasına, hırçın denizine ve sınırlı

andıran mistik bir havaya bürünür.

tarımsal üretimine rağmen tarih boyunca bir çok kültüre beşik

Karadeniz halk dansları kendi içinde farklılıklar gösterir. Doğu’da

olmuş. Bu kültürel çeşitliliği, diline, geleneklerine ve danslarına da

Hopa - Pazar arası, Batı’da ise Çayeli ve Trabzon arası bölge kültürel ve

yansıtmıştır. Çok küçük bir coğrafyada bu denli farklılığın uyumlu

dilsel olarak farklılaşırken bu farklılık oyunlara da yansımıştır. Tulumla

birlikteliği folklorik zenginliği de beraberinde getirmiştir.

oynanan horon türünde de gerek tulumun melodik yapısı ve gerek

Doğu Karadeniz’de oynanan Halk Oyunlarına ortak bir isim olarak

horon figürlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Batı Hemşinlileri (Pazar)

Horon denilmektedir.

ile Doğu (Hopa) Hemşinlileri hem horonlarda hem de dilsel özellikler
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bakımından farklılıklar gösterirler.

coşkunun bir ifadesidir. Horoncu kendini tulum sesinin ritmine ve

Tulum, dünyanın birçok yerinde benzerlerine rastlanan bir

derinliğine bırakır. Bu şekilde saatlerce horon oynamaya devam

enstrümandır. İskoçların Gayda’sı, Fransızların Cornemuse’si gibi.

eder. Gün ortasında başlayan bir horonun ertesi günün sabahına dek

Milliyetçi görüş tulumun bir Türk halk çalgısı olduğunu iddia eder.

sürmesi ruhsal bir motivasyonu zorunlu kılmaktadır. Aksi taktirde

Fransızların pochette, İngilizlerin kit adını verdiği yaylı çalgıyla akraba

beden çok çabuk yorulacak ve horon kısa sürecektir. Bu yüzden ruh-

olan Karadeniz kemençesinin Anadolu’ya ne zaman geldiği ve hangi

sal motivasyonu yakalayamayanlar uzun süre horon oynayamazlar.

yoldan girdiğini belirlemek güçtür.

Horonu seyreden bir kişi dinsel bir tapınma töreninde olduğununu

Kemençe Lazlar arasında da kullanılan bir müzik aletidir. Çok yaygın

düşünebilir. Özellikle horonda belli bir süre geçtikten sonra oyuncu-

olmamakla birlikte eşlik çalgısı olarak tulumun bulunamadığı zaman

lar ruhsal bir havaya bürünürler.

horon oynarken kullanıldığı görülmektedir.

Tulum şişer, sağ el üstte olacak şekilde eller tutulur, bir çember oluşur.

Trabzon ve Giresun civarında Düz horon, Sıksaray, Kız horonu, Atlama,

Böylece horon tutuşmuş olur. Alanın genişliği oranında çok sayıda in-

Bıçak horonu, çift ayak, Kız horonu ve Hotsarı adı verilen horonlar ke-

san oyuna katılabilir. Katılan biri oyunu bozmayacak kadar horonu iyi

mençe, davul-zurna ve kaval eşliğinde oynanır. Çayeli Hopa arasında

bilmek zorundadır. Her horon’da bir horonbaşı bulunur. Bu kişi oyunu

ise 3 hanu, Memethina, Alikha, Hemşin, Bakhoz, Ortaköy, İki ayak,

çok iyi bilen, konuşmasıyla oyuna ahenk katan, liderlik özelliğine

Rize, Phaphilat, Kaçkar, Sabah Horonu, Kotuna, Paaçkul (kız horonu),

sahip olmalıdır. Horonun akışı, yönetimi, temposu, hangi figürün

Yali horonu, harişka adı ile bilinen horonlar tulumla oynanmaktadır.

kaçkez tekrarlanacağı ve sonrasında hangi figüre geçileceği tama-

Horon sadece erkekler, sadece kızlar ya da kız-erkek karışık olarak da

men bu kişi tarafından belirlenir. Horonbaşı’nın kişiliği horonun da

oynanmaktadır.

kişiliği olur. Horon esnasında türküler söylenir. Bir grubun söylediği

Horon sadece bedenle oynanan bir halk dansı değildir. Horoncu-

türküler bir başka grup tarafından tekrarlanır.

lar bedenleri ile değil ruhları ile oynarlar. Beden hareketleri ruhsal
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Huş Tavuğu (Dağ Horozu)

Rize ili İkizdere ilçesi
Sivrikaya köyünün kırsal
alanlarında rastlanır.
Yaşam alanı 1500- 3000
m yükseklikteki ormanlar,
alpin çayırları ya da huş
ağacı olan bölgelerdir.

D

ağ horozu, (Tetrao mlokosiewiczi) tüm dünyada sadece

ve turistlere verilen konaklama, ulaşım, rehberlik, vb. hizmetler sonu-

Kafkasya’daki yüksek dağlarda yaşayan bir kuş türü... Sadece Doğu

cunda, bölgeye ekonomik olarak katkı sağlanmaktadır.

Karadeniz Dağları’nda yaşıyor... Neredeyse bir evcil horoz kadar

Dağ Horozu, Huş Tavuğu ya da Mere Horozu adlarıyla da bilinir. Ül-

büyük olmasına rağmen, çok temkinli davrandığından, son derece

kemizde dağılışı Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan illeriyle sınırlıdır. Bu

Orta boylu bir av kuşu olan huş tavuğunun erkeği siyah renkli, uzun

zor görülebiliyor. Öyle ki, dağ horozları ile aynı bölgede yaşayan ama

kuş dünyanın başka hiçbir bölgesinde mevcut değildir. Bu bölgeye

kuyrukludur. Kuyruğu aşağı doğru kıvrık ve ucu çatallıdır. Kırmızı

ömrü boyunca bu kuşu hiç görmeyenler var.

olan özgünlüğü nedeniyle, oldukça değerli ve gelecek nesillere nak-

Huş tavuğu ya da bizim bildiğimiz adıyla dağ horozu, dünyanın çok

ledilmesi gereken bir doğa ve kültür mirasıdır.

az yerinde görülen bir endemik türdür. Rize ili İkizdere ilçesi Sivrikaya

Dağ Horozuna İkizdere’nin yanı sıra, çevresindeki yüksek dağlarda da

köyünün kırsal alanlarında rastlanır. Yaşam alanı 1500- 3000 m yük-

rastlanır. Artvin yöresinde genellikle Kaçkar ve Karçal Dağları’nda Yu-

seklikteki ormanlar, alpin çayırları ya da huş ağacı olan bölgelerdir.

sufeli, Murgul, Şavşat ve Borçka ilçeleri sınırları içinde bulunan türün

Yaklaşık iki bin metre civarında yaşayan dağ horozlarının yaşamının

yıl boyu avı yasaktır. Yusufeli yöresinde bu türe, halk arasında meşe

büyük bir kısmı soğuk ve karla mücadele ederek geçer. Horozlar kış

tavuğu da denilmektedir. Bu endemik türün korunması, aynı za-

aylarını karın altında kazdıkları yuvalarda, çalıların kök filizlerini yi-

manda onunla aynı alanları paylaşan diğer canlıların ve de bitkilerin

yerek geçirirler. Erken bahar dönemlerinde, yeşil çayırlarda üreme

korunması demektir. Doğa Derneği’nin yapmış olduğu araştırmalar

dansları yaparak nesillerini sürdürürler. Yörede dağ horozu ya da ya-

sonucunda türün varlığının azaldığı ve bu türe yönelik tehditlerin

ban horozu diye adlandırılır. Sülün, keklik ve bıldırcın ailesinden bir

arttığı anlaşılmıştır. Türe yönelik en büyük tehditler, yayla yollarının

av kuşu olduğu halde ekonomik değeri vardır. Özellikle Avrupa’dan

yapımı sonucunda bu kuşun yaşam alanlarını kaybetmesi, kaçak

Haziran ayında “İkizdere Dağ Horozu Festivali” düzenlenmektedir. Fes-

kuş gözlemci turistler, bu türü yerinde görüp gözlemek için, bölgeye

avcılık ve de dağlarda son yıllarda turizm faaliyeti sonucu kuşun

tival, Rize Valiliği ile İkizdere Kaymakamlığının öncülüğünde, İkizdere

gelmektedir. Şu an Rize’nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyünü yılda 600-

rahatsız edilmesidir

Belediyesi, Doğa Derneği ve İkizdere Doğa Sporları Derneği’nin işbirliği

700 Avrupalı turist, sadece Dağ Horozu görmek için ziyaret etmekte
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Doğu Karadeniz

ibikleri ve beyaz kanat köşesi ancak yakın mesafeden görülebilir. Siyah

Dağları’nın sembolü

örtücüleri vardır. Dişisi sık ve paralel çizgilerle bezenmiştir, belli belirsiz

diyebileceğimiz dağ

göğsü gridir. Kuyruğu erkeğinkinden kısa ve küt uçludur. Gençleri an-

horozu, daha çok

sahipken erkeklerde kül rengi hâkimdir ve erkek yavruların kuyruğu

tüyleri mavi-yeşil yanardönerlidir ve uçuşta belli olan beyaz kanat altı
bir sürmesi, erkeğindeki gibi beyaz kanat köşesi vardır. Sırtı kahverengi,
neye benzemekle beraber dişilerin giysileri daha kahverengi tonlara

İkizdere bölgesinde

birazcık daha uzundur. Genç bireylerde beyaz kanat köşesi yoktur.

yaşamaktadır.

daha çok İkizdere bölgesinde yaşamaktadır. İkizdere’nin sahip olduğu

Doğu Karadeniz Dağları’nın sembolü diyebileceğimiz dağ horozu,
bu doğal zenginliği tüm Türkiye’ye ve Dünyaya tanıtmak için her yıl

ile gerçekleştirilmektedir
2013 Bahar • Ekşioğlu Vakfı • 49

Rizeye Özgü

Rize’nin Yöresel Ürünleri
Feretiko özgün dokuma
tezgahı, yöreye has,
yörenin kültürünü ince bir
üslupla yansıtan desenleri,
günlük hayattaki
gereksinimleri karşılaması
ile Rize yöresinin meydana
getirdiği kültürel-ekonomik
faaliyettir.

E

l sanatı üretimlerinin sürdürüldüğü Rize yöresinde ahşap ve el

bölge halkı tarafından uzun süreden beri dokunulup kullanılması

örgü ürünleri alınabilir. Hemşin çorabı, Rize bezi (feretiko) ünlü

feretikoyu diğer kumaşlardan ayıran önemli özellikleridir.

dokumalardır. Çay sepeti, Üzüm sepeti, meyve sepeti, piknik sepeti

Yüzyıllardan beri Rize yöresinde gerek günlük hayatta kullanılan

gibi hasır Örme eşyalar yörede bol miktarda bulunmaktadır. Şimşir

giyecek ihtiyacının karşılanması, gerekse evin çeşitli bölümlerinde,

kaşık türleri, İskemleler, kemençe ve maket taka alınabilecek diğer

yöreye özgü yüksek sanat anlayışıyla dokunup işlenen feretikoların

ahşap ürünlerdir. Yörenin ünlü Anzer balı unutulmamalıdır.

sergilenmesi amacıyla dokunan ürünler, özellikleri itibarı ile yöre dışı

Feretiko (Rize Bezi)

piyasanın da ilgisini çekmiş, giyecek eşya alanında, bilhassa masa ve

Rize yöresinin geleneksel dokumalarından olan feretiko, sağlam,
doğal yapısı ve şık görünümü, yöreye has sanat anlayışını bünyesinde
barındırması itibarı ile geçmişte olduğu gibi günümüzde de salonlarda, yemek odalarında masa ve sehpa örtüsü olarak kullanılmakta.
Feretiko bezinden imal edilen giysilerin, feretikonun hammaddesini kendir liflerinin oluşturması nedeniyle sağlıklı olması, ev tekstili ürünlerinin sanatsallık ve zarafet örneği teşkil etmesi, tamamen
el tezgahında dokunuyor olup hiçbir şekilde makine kullanılmıyor
olması, hammaddesi olan kendirin Romanya`dan ithal edilip,
Türkiye`de yetiştirilmemesi, örneklerin büyük çoğunluğunun sadece
bir kez işlenmesi, çok uzun süreden beri bölgede varlığını sürdürüp
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sehpa örtüleri, peşkirler, salon ve yemek odası takımı gibi ev tekstil
ürünleri alanında yoğun ilgi görmüşlerdir.
Türkiye coğrafyasında yaşayan her alt kültürün olduğu gibi Rize yöresi insanının da kendi içinde çeşitli doğal ve beşeri faktörlerin etkisiyle
oluşturmuş olduğu zengin bir kültür mevcuttur. Feretiko özgün dokuma tezgahı, yöreye has, yörenin kültürünü ince bir üslupla yansıtan

Özellikle çeyiz eşyası olarak ilgi gören feretiko, düz bez olarak boyama ve geleneksel Türk el sanatlarında (özellikle hesap işinde) özel ilgi

Sepetin çeşitli şekilleri
olmakla birlikte genelde

görmekte, bu işle ilgilenen kişi ve kurumlarca ısrarla talep edilmektedir.

Sepetçilik ve Hazır Örme
Arazi yapısı yüzünden taşımacılığın büyük bir bölümü sırtta, sepet-

iki ayaklıdır ve sırta

le yapılmaktadır. Hatta öyle ki sepeti yerde durdurmak için bile sivri

alınması için iki bağı

ayaklıdır ve sırta alınması için iki bağı vardır. Kestaneden yapılanları

vardır.

ayaklar kullanılır. Sepetin çeşitli şekilleri olmakla birlikte genelde iki
daha dayanıklı olsa da büyük çoğunluğu fındıktandır.
Hasır ise mısır koçanının yaprağından örülerek veya saz bitkisinden

desenleri, günlük hayattaki gereksinimleri karşılaması ile Rize yöre-

yapılır. Eskiden beri iskemle örücülüğü mevcuttur. 1940’larda ise

sinin meydana getirdiği kültürel-ekonomik faaliyettir. Nitekim fer-

daha da geliştirilerek atölyeler açılmış, hasır koltuklar, çantalar vs.

etiko kültürel - sanatsal bir faaliyet olmasının yanı sıra geçmişten

örülmüştür. Ancak şimdilerde sınırlı sayıdaki atölyelerde yapılmaktadır.

günümüze yöre halkının iç ve dış pazarlar da bu ürünü pazarlaması

Bugün yapan kişiler söğüt çubuğu da kullanarak plaj ve piknik sepetleri

itibarı ile ekonomik içeriği de olan bir faaliyettir.

örüp, turistik eşya olarak satışa sunmaktadır.
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TEVOR
İNŞAAT

Unuttuğumuz Değerler

Mısır Ayıklama, İmece, Kara Koncula, Çakal Düğünü

K

ODUK SİZİ AĞIRA (Mısır Ayıklama)

bir sınavdan geçirir. Sınavı geçenleri serbest bırakır. Sınavı kazanmak

Mısırı kabuğundan ayıklardık. Mısır ayıklamak için akşamları

için bütün sorulara “Kara” ile başlayan cevap vermek gerekir. Şu sual-

bütün komşular bir araya gelirdik. Bazen mısırların içinden kırmızı

leri sorarmış:

mısırlar çıkar. Onlara “BEY” derdik. İki grup olurduk. En çok bey bu-

- Benum adum Kara Koncula, senun adun nedur?

lan grup, diğer tarafı alt ederdi. Galip gelen taraf “KODUK SİZİ AĞIRA”

- Benum da adum Kara Ahmet.

diye hep birlikte bağırırdı. Böylece işlerimizi oyun haline getirir, hem

- Nereden celursun?

çalışır, hem eğlenirdik. İş bittiğinde pişirilen kolivaları, kabakları

- Karayerden

zevkle yerdik. Tadı hala damağınızda değil mi? Hani bazen de taze

- Nereye cidersun?

mısırlar çıkar, onları paylaşır eve getirirdik. İşte hatırlıyorsunuz…

- Kara yere

Hatırlıyorsunuz…

- Ne yemeğu yersun?
- Karalahana

EĞRATLUK (İmece)

- Ne yemuş yersun?

Harman zamanları vardı. Tarla kazmak, mısır fidelerini seyreklemek

- Karayemuş

(fitra), yabancı otları temizlemek (çağan etmek). Sizde yaptınız tabii

Sınav bu sorularla devam edermiş. Sınavı kazanırsan kurtulursun:

ki. Akşamdan, eğratluk edeceklere haber verilirdi. Sabah namazının

- Haydi cüle cule der ve seni uğurlarmış. Bizle beraber evdeki küçük

peşine tarladaydı hepsi. Çalışırken maniler ve atma türküler atardık.

büyük birlikte, birimiz Kara Koncula olur, diğerimiz çocuk sorularla bu

Haçan yayladan celdum, benum atum toy idi

oyunu oynardık. Değil mi?

Aradum buldum oni, suyun altina idi
Öğleye kadar çalışır. Güneş başımızın üzerindeyken yemekler yerdik.

ÇAKAL DÜĞÜNÜ

Lahana mancasi, minci, yoğurt, mısır ekmeği.. birlikte yerdik. Yoğurdu

Bizim çocukluğumuzda anlatılırdı. Dedelerimiz zamanında birini

ğopeçiye (kabakdan yapılan kap)kor, ağzını da kutuni ile kaplardık.

çakal ısırdığında 40 gün düğün yaparlarmış. Sebebi de çakalın

Bir yıl kendine yetecek kadar mısırı olana ağa derdik. Ağanın mısırı

ısırdığını 40 gün uyanık tutmakmış. Kuduz çakal tarafından ısırılan

atla taşınır. Diğerlerimiz de sırtta taşırdık. Harman temizlendikten

kişi, 40 gün uyanık tutulabilirse kudurmaktan kurtulurmuş. Çakal

sonra geriye kalan otları yığın yapardık.

düğününü de şöyle yaparlarmış:

Ne derdik ona? Evet… Cevabınızı bekliyorum.

Köyün ortasında büyük bir ateş yakarlar, delikanlılar bu ateşin
etrafında horon kurup oynarlarmış. Horona genç kızlar da katılırmış.

KARA KONCULA

Bu şekilde şenlik kurulup eğlenmeye “çakal düğünü” derlermiş. Daha

Kara koncula, kışın en soğuk ve en çok kar yağan dönemidir. Bu

sonraları, gençlerin bir araya toplanıp, sebebe dayanmadan sırf şenlik

mevsimde dışarıda gezmenin tehlikesini telkin için bize şu hikâyeyi

olsun diye yaptıkları eğlencelere de “çakal düğünü” denmiş.

anlatırlardı.

Bazen çakallar şenlikteki bağrışmalara karşılık verirmiş. Bu da

Kara koncula korkunç bir canavardır. Yolda karşılaştığı insanları, önce

şakalaşmalara neden olurmuş.
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Dekoratif cephe sistemleri
Kilit Taşları
Söveler
Sütun Başlıkları
Denizlikler
Sütunlar
Silmeler
Çıtalar
Taçlar
Harpuştalar
Payandalar
Aplikeler
Kaplamalar
Köşe Elemanları
Boyalar
Dış cephe boyaları
İç cephe boyaları
Astarlar

Isı yalıtım sistemleri
Yapıştırma Harcı ve Sıvalar
Isı yalıtım levhaları
Dübel seçenekleri
Proﬁller
Takviye Filtreleri
Yalıtım Ürünleri
Apsol su yalıtım örtüleri

Adres: Avrupa Cad. No: 62
B Blok Kat 2 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: 0212 856 23 30

Rizeye Özgü

Damak Tadımız

Rizeye Özgü

Narenciye ve Kivi

HAMSİLİ EKMEK (Hamsikoli)
Malzeme:
1 kg hamsi
1 bağ pazı
2 bağ taze soğan
1 bağ taze nane
8 su bardağı mısır unu
Sıcak su
tuz
Yapılışı: Hamsileri, kafalarını kopararak ve kılçıklarını çıkararak fileto halinde ayıklayınız; yıkayıp durulayınız. Pazı, taze soğan ve
naneleri ince doğrayınız. Doğradığınız malzemeleri hamsi ile birlikte mısır ununun üzerine boşaltınız. Çok sıcak suyu yavaş yavaş
ilave ederek karıştırınız ve yoğurunuz. Hazırladığınız hamuru
tepsiye koyarak orta sıcaklıktaki fırında (180-200oC) 30-35 dakika
pişiriniz. Sıcak veya soğuk servis yapabilirsiniz. Not: Bu ekmek
Karadeniz’in her tarafında yaygındır.

MUHLAMA
Malzemeler:
1 su bardağı mısır unu,
100 gr. tereyağı,
150 gr. peynir,
1 su bardağı sıcak su.
Yapılışı:
Tereyağını tencereye koyun. Yağ eridikten sonra mısır ununu dökerek, tereyağı ile kavurun. Un pembeleştiğinde, kaynamış sıcak
suyu ilave ederek suyla bir miktar pişmesini sağlayın. Katılaşmaya
başlayınca peyniri ilave ederek, 5 dakika peynir ile pişmesini, hafif
hafif tahta kaşıkla malzemenin birbirine karışmasını sağlayın. Peynir tuzlu ise tuz ilave etmeyin. Piştikten sonra servis yapın.
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Ç

ay tarımından eskisi gibi gelir elde edemeyen Rizeli üreticiler, kivi
ve narenciye üretimine yönelirken, narenciye üretiminde bu sene
geçmiş yıllara kıyasla 600 bin ton civarında bir artış yaşandığı bildirildi.
Rize Tarım İl Müdür Yardımcısı Ali Kaçıran, Rize’deki narenciye üretimiyle
ilgili yaptığı değerlendirmede, “Son yıllarda çay tarımından istediği geliri elde edemeyen üreticilerimizin kivi ve narenciye tarımına yöneldiklerini görüyoruz. Rize’de halen 3 bin 200 dekar alanda yaklaşık 2 bin ile 3
bin ton arasında mandalina üretilmektedir. Yaklaşık bin dekar alanda ise
500 ile bin ton arasında portakal üretimi yapılmaktadır. Bunun yanında
ekonomik olmamakla birlikte bireysel tüketime hitap edecek şekilde;
limon, greyfurt ve ağaç kavunu üretiliyor. İlimizde bu yıl geçtiğimiz
yıllarda olduğu gibi narenciye üretimine olan ilgi artmıştır. Bu yıl
geçen yıllara kıyasla 600 ton daha fazla mandalina üretilmiştir” dedi.
Bu yıl üretilen mandalinaların geçtiğimiz yıllara kıyasla daha kaliteli
olduğunun da altını çizen Kaçıran, “Bir mandalina ağacında ortalama
50-60 kilo arasında mandalina yetişiyor. Sadece bir ağacın getirisi ise 25
milyonu bulmaktadır” şeklinde konuştu.
Öte yandan 2 Nisan 2013 de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
uygulanmakta olan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme
modeli kapsamında, Rize İline yönelik olarak, bölge ekolojisine uygun, ekonomik açıdan bölgeye katkı sağlayacak ürün deseni belirlenmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonunda katılımcılar
tarafından ilin ekolojisine uygun tarımsal ve ticari potansiyeli bulunan
ürünler belirlendi. Örnek olarak çay bitkisi ile beraber kivi, mavi yemiş,
kokulu üzüm, mandarin, karalâhana, çilek, ahududu, elma ve armut
gibi tarımsal ürünler ekonomik açıdan bölgeye katkı sağlayacak ürünler olarak belirlendi.
2013 yılında yapilacak tarımsal desteklemelere ilişkin karar, Resmi
Gazete’de 8 Nisan 2013 tarihinde, yayınlandı. Karara gore Rize ve
çevresinde fark ödemesi kapsamında desteklenen ürünler Buğday,
Çavdar, Çay, Dane Mısır, Kanola olarak belirlendi.
Günde 1 Kivi Hastalıktan Koruyor
C, E, B2 ve A vitaminleri ile bakır ve fosfor, yönünden zengin kivinin,
kanser oluşumunu ve kabızlığı önlediği, kanı sulandırarak kalp ve
damar hastalıklarına iyi geldiği bildirildi.

Türkiye Diyetisyenler Derneğinin (TDD) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı
Diyetisyen Selahattin Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kivinin, zengin besin değeri, farklı lezzeti, vitamin, mineral, antioksidan,
fitokimyasal ve lif içeriğiyle eşsiz bir meyve olduğunu söyledi.
Yapılan araştırmalarla kivinin sahip olduğu antimutajenik (mutasyon önleyici) bileşiklerin kanser oluşumu ile kabızlığı önlediği, kanı
sulandırarak kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiğinin bilimsel olarak
saptandığını belirten Dönmez, “Kivi dünyada yoğun olarak tüketilen 26
meyve içerisinde besin maddesi yönünden en zenginidir. Kivinin 100
gramında ortalama 100-400 miligram C vitamini bulunuyor. Magnezyum içeriği bakımından da en zengin, yüksek potasyum miktarı ve
düşük sodyum ile yine meyveler içerisinde ön sıralarda yer alıyor” dedi.
“C vitamini deposu kivinin düzenli tüketilmesi halinde özellikle kış
aylarında görülen solunumla ilgili şikâyetlerin azaldığı yönünde bilimsel veriler bulunmaktadır” diye konuştu. Yapılan başka bir araştırmada
olgunlaşmış kivi meyvesinde proteinlerin yapı taşı olan amino
asitlerden 15 tanesi belirlenmiş, özellikle arginin, glutamin, asparagin
amino asitleri daha yoğun olarak saptanmıştır. Arginin aminoasidinin
kanı sulandırdığı, erkeklerde iktidarsızlığa iyi geldiği, glutaminin beyin
ve merkezi sinir sisteminde yoğun olarak bulunduğu belirtilmektedir.
Son yıllarda kivi tohumlarından elde edilen ekstraktlar sağlıklı beslenme
amacıyla da kullanılıyor. Kivi kanseri başlatan genlerde mutasyonu önlemede etkili olan antimutajenik bileşikler içeriyor. Özellikle lutein aminoasidinin prostat, akciğer ve kolon kanserine iyi geldiği bildiriliyor.
Lutein göz sağlığı açısından da gereklidir.
Kivinin, yan etki göstermeksizin kanı sulandırarak, kalp krizini de
önlediği yapılan bilimsel araştırmalarla saptanmıştır” dedi.
Selahattin Dönmez, kivinin ayrıca, kolesterol düşürücü, kabızlık giderici,
depresyon önleyici, stres azaltıcı, vücut şekerini düzenleyici, trigliserit
düşürücü, görme gücünü iyileştirici, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici,
çocuklarda kemik ve beyin gelişimini arttırıcı özellikleri bulunduğunu
vurguladı. Kivinin kilo koruma ve form tutmada da etkili olduğunu belirten Dönmez, “Kivi, ülkemizde son yıllarda yoğun olarak üretilen ve
besin içeriği bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Zinde, formda
ve hastalıklardan uzak bir yaşam için herkese gün bir kivi yemeyi tavsiye
ediyoruz” diye konuştu.
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Portre

Mimar Sinan ; Sükûnet ve Asaletin Mimarı
Çevreye en uygun tarzda
sanatını ortaya dökerdi.
Gördüğü bütün eserleri
dikkatle incelemiş, esinlenmiş
ama taklitten kaçınmıştı.
Her gördüğünden bilgisine
bir şeyler katarak kendi
özgün mimarisini yaratmış,
sanatını geliştirmiş, daima
kendini yenilemiştir.

İ

stanbul’un son beş yüz yılık siluetinde pay sahibi olan mimardır
Sinan. Yapıları bir heykeltıraş gibi işleyen, deha örneği ölümsüz eserler meydana getiren bir sanatçı, aynı zamanda bir şehircilik uzmanıdır.
Yer seçimleri daima başarılıdır. Yapacağı eserin önce çevresini tanzim eder, sonra o çevreye en uygun tarzda sanatını ortaya dökerdi.
Gördüğü bütün eserleri dikkatle incelemiş, esinlenmiş ama taklitten
kaçınmıştı. Her gördüğünden bilgisine bir şeyler katarak kendi özgün
mimarisini yaratmış, sanatını geliştirmiş, daima kendini yenilemiştir.
Sadece mimarlık değil, mühendislik dehasını da ortaya koyar, eserlerinde sütunlar, duvarlar, kubbeler ve diğer kısımlar hiçbir zaman
taşıdıkları yüke mukavemet edebilecek miktardan kalın değildir ve
mutlaka bir işlevi vardır. Kullandığı tüm mimari unsurlarda, ince bir
hesap dikkati çeker.
Sinan Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim
zamanında devşirme olarak İstanbul’a getirildi. At Meydanı’nda, saraya
verilen çocuklar içindeyken mimarlığa özendi Zeki, genç ve dinamik
olduğu için seçilenler arasındaydı. Devrinin mahir ustaları mahiyetinde
han, çeşme ve türbe inşaatında çalıştı. 1514’te Çaldıran, 1517’de Mısır
seferlerine katıldı. Kanunî Sultan Süleyman zamanında yeniçeri oldu.
1521’de Belgrad, 1522’de Rodos seferlerinde bulunarak atlı sekban
oldu. 1526’da katıldığı Mohaç Meydan Muharebesinden sonra sırası
ile acemi oğlanlar yayabaşılığı, kapı yayabaşılığı ve zenberekçibaşılığa
yükseldi. 1532’de Alman, 1534’de Tebriz ve Bağdat seferlerine
katıldı. Dönüşte “Haseki” rütbesi aldı. Bağdat seferinde, Van Kalesi
Muhasarasında, göl üzerinde nakliyat yapan kalyonlara top yerleştirdi.
Korfu, Pulya (1537) ve Moldovya (1538) seferlerine de katılan Mimar
Sinan, Moldovya (Kara Buğdan) seferinde, Prut nehri üzerine onüç
günde kurduğu köprü ile Kanunî Sultan Süleyman’ın takdirini kazandı.
Aynı sene başmimarlığa yükseldi. 17 yıllık yeniçerilik hayatından sonra
49 yaşında Baş mimarlık görevine atandı. 1538 yılında mimarbaşı olan
Sinan, I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat zamanında 49 yıl süre ile baş
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mimarlık yapmıştır.
Mimar Sinan, katıldığı seferlerde Suriye, Mısır, Irak, İran, Balkanlar,
Viyana’ya kadar Güney Avrupa’yı görüp mimari eserleri inceledi ve
kendisi de birçok eser verdi. İstanbul’da Bayezid Camii’nin ustası
Mimar Hayreddin ve devrin en meşhur mimarları ile tanışıp çalıştı.
Mimarbaşı olduğu sürede birbirinden değişik konularla uğraştı. Eski
eserleri restore etti. Bu konudaki en büyük çabasını Ayasofya için
harcadı. 1573’te Ayasofya’nın kubbesini onararak çevresine, takviyeli
duvarlar yaptı ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağladı.
Eski eserlerle abidelerin yakınına yapılan ve onların görünümlerini
bozan yapıları yıktırdı. Bu sebeplerle Zeyrek Camii ve Rumeli Hisarı
civarındaki yıkımları yaptırdı. İstanbul caddelerinin genişliği, evlerin
yapımı ve lağımların bağlanmasıyla uğraştı. Sokakların darlığı sebebiyle ortaya çıkan yangın tehlikesine dikkat çekip bu hususta ferman
yayınlattı. Günümüzde bile bir problem olan İstanbul’un kaldırımlarıyla
bizzat ilgilendi.
Sinan eserlerinde depreme karşı bu gün bilinen ve gereken tüm tedbirleri almıştı. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanılan taban harcıdır.
Sadece Sinan’ın eserlerinde gördüğümüz bu harç sayesinde, deprem
dalgaları emilir, etkisiz hale gelir. Yine yapıların yer seçimi de ilginçtir.
Zeminin sağlamlaşması için kazıklarla toprağı sıkıştırmış, dayanak
duvarları inşa ettirmiştir. Süleymaniye’nin temelini 6 yıl bekletmesi, temelin zemine tam oturmasını sağlamak içindir.
Mimar Sinan, yapılarında drenaj adı verilen bir kanalizasyon sistemi
kurmuştur. Drenaj sistemiyle, yapının temellerinin su ve nemden korunarak dayanıklı kalması sağlanmaktaydı. Sinan, yapının içindeki
rutubet ve nemi dışarı atarak, soğuk - sıcak hava dengesi sağlayan
hava kanalları kullanmıştır. Bunların dışında, yazın suyun ve toprağın
ısınmasından dolayı oluşan buharın, yapının temellerine ve içine
girmemesi için, tahliye kanalları yapmıştır. Buhar tahliye ve rutubet
kanalları, drenaj kanallarına bağlı olarak uygulamaya konulmuştur.

İşte Sinan’ın eserlerini inceleyen ve birçoğunu da restore eden Mimar
Abdülkadir Akpınar’ın söyledikleri:
“Karşılaştığım bir özellikten dolayı gözlerime inanamadım. Sinan’ın
eserlerinde en ufak bir çıktı, hatta desen tesadüf değil. Renklere bile
fonksiyon yüklenmiş. Yapıyı her şeyi ile bütün olarak ele almış. Bütün
ölçülerini ebcet hesabına göre yapmış ve bir ana temayı temel kabul
etmiş. Ölçülerini asal sayıya göre yapmış, onun katlarını baz almış.
İlmini din ile bütünleştirip mükemmel eserler ortaya koymuş. Örneğin
Kur’an-ı Kerim’de geçen “Biz dağları yeryüzüne çivi gibi gömdük...”
ayetinden etkilenerek, yapılarının yer altındaki kısmını ona göre çivi
gibi inşa etmiş. Eserlerini hislerine göre değil, matematiksel olarak
oluşturmuş. Bugünün teknolojisi bile Sinan’ın yapmış olduğu bazı
uygulamaları çözemiyor. Küresel ve piramidal uygulamalarının bir
benzeri daha yok. Ama bunların hepsi, estetik sağladığı kadar yapının
sağlamlığını da pekiştirmekte...
Sinan’ın, mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar Halep’de Hüsreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Paşa
Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesi’dir.
Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, O’nun sanatının
gelişmesini gösteren basamaklar gibidir. Bunların ilki, Şehzadebaşı
Camii ve Külliyesidir. Külliyede ayrıca imaret, tabhane (mutfak), kervansaray ve bir sokak ile ayrılmış medrese bulunmaktadır.
Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem
eseridir. Yirmiyedi metre çapındaki büyük kubbe, zeminden itibaren
tedricen yükselen binanın üzerine gayet nisbetli ve ahenkli bir şekilde
oturtulmuştur. Sükûnet ve asaleti ifade eden bu sade ve ahenkli
görünüşü ile Süleymaniye Camii, olgunlaşmış bir mimariyi temsil etmektedir. Sekiz ayrı binadan meydana gelen Süleymaniye Camii ve
Külliyesi, Fatih’ten sonra şehrin ikinci üniversitesi olmuştur.
Mimar Sinan’ın en güzel eseri, seksen yaşında yaptığı, Edirne Selimiye
Camii’dir. Selimiye’nin kubbesi, Ayasofya kubbesinden daha yüksek ve
derindir. 31,50 metre çapındaki kubbe, sekizgen şeklindeki gövde üzerine oturmuştur. Üç şerefeli ince minarelerine üç kişi aynı anda birbirini
görmeden çıkabilmektedir. Sinan bu camiin ustalık eseri olduğunu ve

Mimar Sinan’ın en
güzel eseri, seksen yaşında
yaptığı, Edirne Selimiye
Camii’dir. Selimiye’nin
kubbesi, Ayasofya
kubbesinden daha
yüksek ve derindir.

bütün sanatını Selimiye’de gösterdiğini belirtmektedir. Selimiye Camii,
UNESCO’nun dünya kültür mirası listesindedir.
Yaşamı boyunca 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darül-kurra, 20
türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 suyolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eser
vermiştir. Böylesine muhteşem eserler veren Sinan, çok mütevazı bir
kişiliğe sahipti. Büyükçekmece Köprüsü üzerinde kazılı mühründe “ Elfakir-ul Hakir Ser Mîmaran-ı Hassa “(Değersiz ve muhtaç kul, Saray özel
mimarlarının başı) yazmaktadır.
1588’de İstanbul’da vefat etti. Süleymaniye Camii yanında, kendi
yaptırdığı türbeye defnedildi. Sinan’ın kökeni hakkındaki spekülasyonlar üzerine mezarı 1935 yılında Türk Tarihini Araştırma Kurumu
tarafından kazıldı ve kafatası incelendi. Yapılan incelemeler sonunda, Sinan’ın kafatasının brakisefal, dolayısıyla –iddiaların aksineTürk olduğu kanaatine varıldı. Mimar Sinan sadece bizim değil, tüm
dünyanın sanatı ve mühendisliği önünde saygıyla eğildiği, yıldızlaşmış
bir sanatçı, bir baş mimardır
1976 yılında Uluslararası Astronomi Birliği’nin aldığı bir kararla,
Merkür’deki bir kratere, Sinan Krateri ismini vermiştir.
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Sizden Gelenler

Mâni

Kapandı Gitti Çağı

Küçük yaşımdan beri
Kül oldum yana yana
Elli sene uğraştım
Ne getirdim meydana
Fındık dalından kürek
Gene ah çektin yürek
Hep dertlere dayandın
Bunda da dayan yürek

Fındıklığın kabana
Askersin gelemezsin
Bir sitem yaz babana

Dağ başının gölüne
Kırıldı çepuğumuz
Ne edeyim nazlı yar
Olmadı dediğimiz

Ordunun dereleri
Aksa yukarı aksa
Vermem seni ellere
Dünya başıma kalksa

Komar yapraklarından
Elek ederim elek
Bizi kul ayıramaz
Ayırdı bizi felek

Dağ başı kaya başı
Yine geldi ay başı
Hem askerlik hem gurbet
Çektim düşmana karşı

Yaylanın çimenine
Yatar yuvarlanırsın
Ne kötü ahlakın var
Karşıma sallanırsın

Açtı sabah namazı
Kuşlar okur yasini
Ayrılacağım yardan
Görmüşüm rüyasını

Girme yeşil çimene
Alır sana çalılar
Kurban olsun boyuna
Bekar delikanlılar

Bal koydum bal tasına
Denizin ortasına
Benim yârim benziyor
Ferik yumurtasına

Sevdiğim altına
Mercedes arabası
Bir şey etmedim ona.
Etti ona babası
Akşamı sabah ettim

Sabaha kadar yanar
Kumluğun fenerleri
Acep nere gömerler
Sevdalıktan öleni

Sevdalık ettim ettim
Senin gönlüne yettim
Sevdalığın yoluna.
Hayatımı tükettim.
Yedi bitirdi beni
Sevdiğimin anası
Gittin gurbet, gelmedin
Neresin baş belası

Şaravaz, pepeçura, kastaniça kabağı

Paluzenun yanında dururdi etmeğaşi.

Sacayak, pelki, hosti, kapandı gitti çağı,

Hurtuli ve şurtuli, muncur, sumsuk, zibidi,

Kunci, minci, korkota, koloti unutuldi,

Pifoli, koso, muşi, kurçeli bizum idi.

Malahtara, likmene hasret kaldı gazyağı.

Pasmanika, lohtiko, zuzuli ve çimidi,

Burma, mabeyin, darni, kot, tereteri, hopeçi,

Fundukla fitrukayi acep hangimuz yedi.

Çıktım hartumalığa
Seyrettim denizi
Ne edeyim sevdiğim
Mevla’m ayırdı bizi

Gerdel, lahmi, pulama, küpun ağzında peçi,

Murmurisle mamuris uyuturdi bizleri,

Çali, çupi, kutuni, davli ve kondaridan,

Pumburi, şepidinun hala bende izleri.

Şimdi bahsettuğumde güleyi bizum paçi.

Çilipuli ve puli, karatağuk, çişona,

Lağus, şokali, lobya, pafuli, perçem, andi,

Alemidiye donuk makoçinun gözleri.

Kar yağı yo kış idi
Kalemim gümüş idi
Okuyanlar gülmesin
Ellerim üşümüş idi

Metuşi, sehter, çiten altındakiler yandi.

Geçen zaman içinde, değişti bizdeki dil,

Zimbilaçi tikeni, kardaşi hamduspara,

Şimdi bu sözcükleri, ister oku, ister sil.

Benum gibi fukara, sirgan yedi uyandi.

Rizeli arkadaşum, anam, babam, kardaşum

İşkemi, seke, konsol, evun temele taşı,

Alem bilmezse bile, ne deduğumi sen bil.

Çiçili, kolistavra, langonanun kardaşi,
Furnesi, tumurlisi, çumuşi, çilbur yerken,
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Teknoloji

Hayatımızın Vazgeçilmez Cep Telefonları 40 Yaşında
“Recall” (Tekrar arama), “Clear” (Temizle), “Send” (Gönder), “Store” (Depola), “Function” (Fonksiyon), “End” (Sonlandır), “Power” (Güç), “Lock”

Bugün gelinen noktada

(Kilitle) ve “Volume” (Ses seviyesi) butonları başı çekiyordu.
Ayrıca LED bir ekranı olan DynaTAC 8000X’te 9 karaktere kadar kelime

iletişimde adeta çığır

sığabiliyordu. 30 dakikalık görüşme yapılabilmesine olanak tanıyan

atlandığı su götürmez bir ger-

telefonun stand by süresi ise 8 saati geçmiyordu. Telefonun fiyatına

çek. Peki, ama cep telefonu bu

bile pahalı olan DynaTAC 8000X, 3 bin 995 dolardan kullanıcılara

gelince... Bugün için en son teknolojinin kullanıldığı akıllı telefonlardan
satılıyordu.

noktaya nasıl geldi?
İlk geliştirilen cep telefonunun
özellikleri nasıldı?

A

merikan Motorola firmasında mühendis olarak çalışan

1930’lu yıllarda bilinen ilk ismiyle iki yönlü radyo sistemi ABD’de ortaya

Cooper’ın, ilk telefon görüşmesini yaptığı tarihten itibaren tam

çıktı. 1940 yılına gelindiğinde ise Motorola’nın atası Galvin Manufac-

40 sene geçti. Yaklaşık 22 cm boyunda, 30 devre kartının kullanıldığı

turing Company, kablolu iletişimi sağlayan çift yönlü mobil radyo sis-

Motorola DynaTAC model telefon, 10 saatte şarj edilebiliyordu. Telefo-

temini devreye sokmuştu. SCR-300 adını taşıyan Walkie-Talkie isimli bu

nun ağırlığı ise 1 kilo civarındaydı.

cihazları geliştirilen isimler ise sırayla Marion Bond, Henryk Magnuski,

Telefonu ilk kez kullanan Cooper İlk cep telefonunun ağırlığının 1 kilo-

Lloyd Morris, Dan Noble, Bill Vogel ve Raymond Yoder idi.

dan fazla olduğunu, konuşma süresinin ise ancak 20 dakika olduğunu

Bu cihazlar 18 kilo ağırlığında ve sadece 4 km kapsama alanına sahipti.

anlattı. Cooper, ‘Aslında bu süre bence iyiydi çünkü zaten telefonun

Daha sonra Motorola Handie-Talkie adını verdiği cihazları üretti. Bu

ağırlığından dolayı daha fazla elinizde tutamıyordunuz.” diye konuştu.

yeni model cihazların geliştirilmesinin bir numaralı amacı ise o yıllar

Cep telefonunda önce kullanılan araç telefonlarının yaklaşık 13 kg

devam etmekte olan İkinci Dünya Harbi’nde bu teknolojinin ABD or-

ağırlığında olduğu düşünülürse ilk cep telefonunun getirdiği değişimi

dusunda gereksinim duyulmasıydı. Motorola’nın sadece bu savaş bo-

anlamak daha kolay olabilir. Cooper, Motorola’da sistem bölümü

yunca 100 bin adet Handie Talkie cihazı sattığı bilinir.

müdürü olarak çalıştığı dönemde, cep telefonunun geliştirilmesinin
ardında yatan fikri şöyle açıklıyor:

Dünyanın ilk Cep Telefonu

Temel hayalimiz insanların arabalara konuşmak zorunda kalmamasıydı.

3 Nisan 1973 yılında Motorola’nın başkan yardımcısı Dr. Martin Cooper

İnsanlar bir masayı ya da bir duvarı aramak istemiyordu.

New York caddelerinde yürürken, elinde ki cihazla Motorolanın rakibi

Şüphesiz bugün kamerası, Bluetooth’u, WiFi’ı ve diğer üstün teknolo-

AT&T Bell Labs ı arayarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

jileri kullanan cep telefonları, pratikte iki kişinin farklı noktalarda

“Ben caddede yürüyerek telefonla görüşürken, insanlar hayretle beni

görüşebilmeleri için tasarlanmıştı. Ancak bugün gelinen noktada

izliyorlardı” diyen Cooper, 73’lü yıllarda henüz telsiz telefonların dahi

iletişimde adeta çığır atlandığı su götürmez bir gerçek. Peki, ama cep

bulunmadığına dikkat çekmiş, ancak kullandığı cep telefonuyla çeşitli

telefonu bu noktaya nasıl geldi? İlk geliştirilen cep telefonunun özel-

noktaları ayarak görüşme yapabildiğini ifade etmişti.

likleri nasıldı? Bugünkü teknolojilerle donatılan üstün cep telefonları

DynaTAC isimli cep telefonunun üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran

bu hale gelmek için hangi aşamalardan geçti?

Cooper’ın başında olduğu grup, bu telefonları tüketiciye göre
hazırlayabilmek için 10 yıl süresince 100 milyon dolar harcamada bu-

Walkie-Talkie ler

lundu.

Cep telefonları, birçok icatta olduğu gibi ihtiyaç üzerine geliştirilen bir

6 Mart 1983’te Motorola nispeten daha ufak bir yapıda olan DynaTAC

üründü. Mobil iletişim 1900’lü yıllarda artık adını bile duymadığımız

8000X model telefonuyla ortaya çıktı. 3.5 inç’lik ahizesiyle dikkat çeken

Walkie-Talkie’ler vasıtasıyla sağlanabiliyordu.

telefon, üzerinde 21 adet buton barındırıyordu. Bunların arasında ise
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Bir Dev Doğuyor; “Nokia”

dışında telefonların bir diğer dikkat çekici yönü, tasarımıydı. Nokia da

1980’li yıllarından başında, mobil radyo üreticisi Salora Oy’u satın

bu anlamda 3210 model telefonuyla kullanıcılara sunuldu. Nispeten

alarak telekominikasyon yavaş yavaş giriş yapan Nokia, ilk portatif tele-

ucuz fiyatıyla dikkat çeken 3210’un kullanıcılarla buluşması 1999 yılına

fonunu kullanıcılarına sundu. Mobira Talkman ismini taşıyan ve birkaç

tekabül ediyordu. Farklı renk alaşımlarından oluşan telefon, bu sayede

saat boyunca konuşma yapılabilmesini sağlayan telefonun ağırlığı ise

gençlere hitap ediyor ve renkli görüntüsüyle rakiplerinin arasından

5 kilogramı buluyordu.

sıyrılmayı başarıyordu.

Bu andan itibaren ürün yelpazesini hızla genişletmeye başlayan Nokia,

Avrupa’da bunlar olurken Japonya da boş durmuyordu. Bu Uzak Doğu

3 yıl sonra Mobira Cityman 900 model telefonuyla görücüye çıktı. NMT

ülkesinde faaliyet gösteren Sharp, J-SH04 isimli telefonuyla ortaya

network’üne bağlı ilk mobil telefon olma özelliğini de taşıyan telefona

çıkmıştı. Renkli ekranıyla öne çıkan telefon, bu anlamda sektörü de

Gorba adı verildi.

hareketlendirmişti; zira renkli ekrana sahip ilk telefon olma özelliğini

Daha sonraki yıllar Motorola, MicroTAC isimli yeni telefonuyla

bu telefon sayesinde Sharp elinde bulunduruyordu. Daha sonra Sie-

kullanıcılarını selamladı. 9 inç ebatlarında olan ve nispeten diğer te-

mens, 4 renkli ekrana sahip S10 model telefonuyla Sharp’ı izledi.

lefonlara göre hafif yapısıyla dikkat çeken telefon, ABD pazarını da

Kamera, renkli ekran ve Bluetooth artık telefonlarda aranan özellikler-

salladı. Yıllar geçtikçe pazar payını artıran Motorola, ABD’de 3 milyon

di. Ancak o yılar bu özellikleri bir araya getiren telefonların sayısı son

aboneye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

derece azdı. Sony Ericsson ise, T610 model telefonuyla kullanıcıların

1 Temmuz 1992 tarihinde Finli Başbakan Harri Holkeri, dünyanın ilk

kalbine girmeyi başarmıştı. Dünyanın ilk Bluetooth teknolojisine sahip

GSM görüşmesini bir Nokia cep telefonuyla yaptı. 10 Kasım 1992 yılına

cep telefonu olarak da bilinen T610, Sony Ericsson’ı rakiplerine göre bir

gelindiğinde ise şirket Nokia 1011 model telefonuyla görücüye çıktı.

adım öteye taşımıştı. Oyunlar, melodiler ve basit düzeyde navigasyon

Telefon, 90 dakikalık görüşme süresi ve metin mesaj gönderimini de

özelliğiyle T610, şüphesiz kullanıcılar için o yıllar çok şey ifade ediyordu.

mümkün kılıyordu.
GSM’in hızla yaygınlaşmaya başladığı o yıllarda Avrupa’dan sonra Asya

Akıllı Telefonlar Piyasada

da 1995 yılında GSM’i kullanmaya başladı.

Telefonlar yeni donanımlar eklendikçe PDA’lara rakip olmaya başladılar.
1994 yılında IBM’in tüketicilere sunduğu cihaz, PDA işlevini telefonlara

Rekabet Kızışıyor

kazandırıyordu.

Cep telefonları artık temelde aynı işlevi yerine getiriyor ve kullanıcıların

2002 yılında kullanıcılar smartphone olarak da bilinen akıllı telefon-

saatlerce görüşme yapabilmesini sağlıyordu. Ancak zaman geçtikçe

larla karşılaşmaya başladı. Sony Ericsson, bu anlamda ilk dokunma-

rakiplerin sayısı da artmaya başladı. ABD’de Motorola rüzgarı eserken,

tik ekranlı telefonu olan P800’ü ile kullanıcılarını selamladı. Yazılım

Avrupa’da ise Nokia kasırgası çoktan patlamıştı bile. Uzak Doğu ülkesi

geliştiricileri için üçüncü parti uygulamaların geliştirip bu telefonlara

Japonya’dan Samsung’u da aynı paralelde değerlendirmek mümkün.

uyarlanmasını da mümkün kılan P800’den sonra Research In Motion

Rakiplerin artmasıyla birlikte ise üreticiler, tüketicilere ulaşmak için farklı

(RIM), 5810 model telefonuyla bu akımı devam ettirmesini bildi. GSM

çözümler aramaya başladı. Pratikte telefon görüşmesi yapılabilmesi

desteğinin yanında daha büyük bir ekrana sahip olan 5810, buna
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Teknoloji

9 Ocak 2007 yılına
gelindiğinde Apple, üç
büyük gücü tek cihazda
toplayarak kullanıcıların
karşısına geçti. Apple’ın
patronu Steve Jobs, eline
“iPhone”u alarak yeni bir
akımı başlattı.
rağmen hala monokrom bir ekranı kullanıyordu.

Apple bombayı iPhone ile patlatıyor

Daha sonra e-mail fonksiyonunu destekleyen, QWERTY klavyeye sahip

9 Ocak 2007 yılına gelindiğinde Apple, üç büyük gücü tek cihazda

cihazlar sektörde boy göstermeye başladı. Cep telefonlarıyla PDA’lerin

toplayarak kullanıcıların karşısına geçti. Apple’ın patronu Steve Jobs,

bu şekilde bir arada olması, uzun vadede kullanıcıların işine yaradı ve

eline “iPhone”u alarak yeni bir akımı başlattı. iPhone, cep telefonu

bugün bu beraberliğin meyvesini kullanıcılar yemeye devam ediyor.

olmasının dışında hem geniş hem de dokunmatik ekranlı bir iPod’u

Ve 3G

ve interneti bir araya getiriyordu. iPhone’un sektöre girmesiyle birlikte

İnternet erişimi CDMA2000 ağlarında ortalama 150 kbit/s idi (2G

artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.

altında ortalama 56 ila 114 kbit/s). 2.5G network’leriyle birlikte ise cep

3.5 inç’lik ekranıyla dikkat çeken iPhone, yumuşak bir klavye takımına

telefonu web tarayıcıları da yeni bir boyuta taşındı. Artık daha yoğun

sahipti. 599 dolarlık fiyatla satışa sunulan ilk iPhone’un 3G modelinin

metinler ekrana yansıtılabiliyor ve yüksek hızda internet erişimi müm-

gelmesi ise sadece 1 yıl sürdü. Daha sonraki aylar Samsung, Nokia ve

kün oluyordu.

LG gibi dünya devlerinden de benzer telefonlar gelmeye başladı.

2001 yılının sonlarına gelindiğinde Japonya merkezli servis sağlayıcı

2008 yılında ise Tayvanlı üretici High Tech Computer Corporation (HTC),

NTT DoCoMo şirketi, CDMA-tabanlı ilk 3G network’ü devreye soktu.

ise Google’ın Android işletim sistemini kullanan ilk telefonuyla bir anda

Ardından Güney Kore’deki FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Ac-

tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. HTC Dream (diğer adıyla T-Mo-

cess)isimli şirket de bu Japon devini takip etti. ABD’de ise 3G ilk olarak

bile G1) olarak da bilinen telefon, web tarayıcı, Gmail, Google Claendar,

Manhattan’da kullanıldı ve internet hızı 2.4 m/bit seviyelerine kadar

Google Maps ve Google Talk gibi uygulamalarla birlikte sunuluyordu.

çıkabiliyordu.

Android’in gelmesiyle birlikte Apple cephesi de artık daha temkinli

Yine bu yıllarda Japon devi NTT DoCoMo, i-mode’u geliştirerek

hareket etmeye başladı. Her ne kadar Apple, uygulama mağazası App

e-mail, web erişimi, finansal servisler ve çok daha fazla bilgiye tek tuşla

Store üzerinden kendi işletim sistemi için milyonlarca uygulama satsa

ulaşılabilme imkanını kullanıcılarına sunuyordu. Her ne kadar i-mode

da, uygulama geliştiricileri açık kaynak uygulaması Android’i de hiçbir

büyük bir devrim olarak da nitelendirilse, Apple ile başlayan yeni “i”

zaman görmezden gelmedi. Daha sonra iPhone 3G ve 3G S modelle-

devrimi i-mode’u bile unutturacaktı.

riyle milyonlarca kişiye ulaşan Apple, geçtiğimiz haftalarda da yoğun
eleştiri alan iPhone 4’üyle yeniden kullanıcılarını kucakladı.
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Pratik Bilgiler

Beyninizi Güçlendirmek Elinizde
Vitamin ve antioksidanlarca
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Fiziksel zindelik, zihinsel zinde-

sağ elinizle yazı yazıyorsanız sol elle de aynı şekilde yazmaya çalışın.

lik getirir. Uzun süre hareketsiz kalmak, zihni de hareketsizleştirir. Spor

12 – Bol ve temiz oksijen beyin için çok önemlidir. Beynimiz ağırlık

Sadece düzenli

yapmaya, fazla kilolarınızdan kurtulmaya özen gösterin.

olarak vücudumuzun yüzde 2’sini oluşturduğu halde, vücuda ge-

3 öğün yemek sağlıklı

İşte sizlere güçlü bir beyin için yapılabilecek yirmi öneri…

len oksijenin yüzde 25’ini tüketir. Oksijensiz kaldığımızda ölümü

1. Beyin açık havadayken ve ayaktayken daha iyi çalışır. İnsan beyninin

gerçekleşen ilk organımız beyindir. Odanızın penceresini açarak ken-

ayaktayken yaklaşık yüzde 10 daha fazla çalıştığı düşünülmektedir.

dinize bol bol oksijen ısmarlayın.

Hayatınızla ilgili önemli kararlar alırken açık havada veya doğada

1.Farklı düşünme tarzları beyninizi geliştirir. Çocuklar ve hayvanlarla

yürümeyi deneyebilirsiniz.

daha fazla vakit geçirin. Sizden farklı düşünen insanlarla konuşun,

2. Yürürken kolları sallamak beynin performansını olumlu etkili-

onların düşüncelerini dinleyin. Onların fikirlerini kabul etmeseniz de

yor. Önemli kararlarınızı açık havada, kollarınızı sağa sola sallayarak

size farklı bir yönden bakabilmeyi öğreteceklerdir.

yürürken almaya ne dersiniz?

14. Kullanılmayan organ körelir. Sürekli televizyon seyrederek beyni-

3. Yabancı bir dil öğrenme, beyni güçlendiriyor. Her gün birkaç yeni

nizi düşük viteste çalıştırmayın. Okuyun ve araştırın.

kelime öğrenip, kullanabilirsiniz. Sözlük okuyabilirsiniz. Alışveriş listesi

15. Beynin en tehlikeli yanı “ters çaba” kuralına göre çalıştığı anlardır.

veya telefon numaralarını ezberlemeyi deneyebilirsiniz.

Başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız,

4. Zihinsel jimnastik /antrenman yapın. Bunun için çeşitli bulmacaları

korktuğunuzu başınıza getirir; Buna ters çaba kuralı denir. Beyin

çözebilirsiniz. Satranç gibi akıl oyunları oynayın.

odaklanılan hedef olumsuz olsa bile, bunu gerçekleştirmek için çalışır.

5. Rutin olarak tekrar ettiğiniz davranışlardan vazgeçin. Bazen tele-

Topluluk önünde konuşma yaparken “acaba heyecanlanır mıyım?”

fonu sol elinizde tutun, çantanızı diğer elinizle taşıyın, evinize başka

diye düşünürseniz, heyecanlanırsınız.

bir yoldan gidin. En azından bir günlüğüne, televizyon kumandasını

16. Beyni yoran monotonluktur. Hayatınızı ne kadar renklendirirseniz,

öbür elinizde tutun.

beyninizi o kadar neşelendirirsiniz.

6. Entelektüel zevklerinizi geliştirmek için, her gün mutlaka iyi bir

17. Beyin kısa süreli hafızada beş ile yedi arasındaki bilgiyi işleyebilir.

özdeyiş antolojisinden birkaç cümle okuyun. Beyninizi kaliteli cümle-

Yeni bir bilgi gelince, bu bilgilerden birini atar. Buna “sihirli sayı” kuralı

lerle besleyin

denir. Bu kural aşılıp aşırı bilgi yüklenmesi durumunda beynimiz

7. Günde en az bir kez, güzel bir resme veya fotoğrafa bakmaya çalışın.

“servis dışı” olur. Hayatınızın en büyük kararlarını alırken “kafadan“

Estetik algınız, gördüğünüz estetik şeyler kadar gelişir.

değil, tıpkı beş haneli iki rakam grubunu çarparken yaptığınız gibi, bir

8. Sevdiğiniz bir müziği, bir süre gözleriniz kapalı dinleyin. Beyin

kâğıt üzerine yazarak ne yapacağınızı hesaplayın.

otoriteleri tarafından klâsik müziğin zekâya 7 puan ekleyebildiği iddia

18. Yeterince su için. Çünkü insan beyninin yüzde 78’i su ile kaplıdır.

edilmektedir.

Su fiziksel sağlığınız için de gereklidir. Susuz kaldığınızda huysuz ve

9. Günde aklınızdan 60 bin ile 80 bin arası düşünce geçer. Bu

huzursuz olursunuz.

düşünceler ne hakkındaysa, hayatınız da ona göre şekillenir.

19. Ders çalışırken ilk öğrenilenler, son öğrenilenler, sık tekrarlanan-

Unutmayın, kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda da onu

lar ve ilginç bulunanlar en çok akılda kalanlardır. Dersleri kısa aralar

çoğaltırsınız.

vererek çalışmak akıllıca bir harekettir. Aklınızda kalmasını istediğiniz

10. Bir konu hakkında düşünürken, nasıl düşündüğünüzü de gözlem-

şeyleri aralıklarla tekrarlayın.

leyin. Düşünmek üzerine düşünmek, beyin ve düşünce kapasitesini

20. Bu hafta kafanızı nasıl daha iyi çalıştırabileceğiniz üzerine daha

artırır.

fazla düşünün. Unutmayın, beynimizi daha iyi çalıştırmak için

11. Her iki elinizle de yazma ve alet kullanma becerinizi geliştirin. Eğer

kullanacağımız organ yine beynimiz…

zengin besinler tüketin:

bir beslenme için
yeterli değildir.

P

sikologlar günümüzde zinde bir beyne sahip olmanın temel

saati geçen uykusuzluk beyinde sarhoşluğa benzer bir etki yapar.

kurallarını şöyle sıralıyor;

5. Dikkat ve yoğunlaşma önemlidir: Unutkanlığın bir diğer sebebi de

1. Beyninizi aktif tutun: İşleyen demir ışıldar atasözü beyin

hatırlanması gereken şeye, ilk başta yeterince dikkat sarf edilmeme-

performansı için de geçerlidir. Alzheimer hastalığı, eğitimsiz kişilerle

sidir. Her gün alış veriş yaptığınız manavın giydiği kazağın rengine dik-

kıyaslandığında, Üniversite profesörlerinde çok daha az görülmekte-

kat etmediyseniz, sonrasında hatırlamanız da mümkün değildir. Bil-

dir. En basitinden bulmaca çözmek, su doku benzeri zekâ oyunlarıyla

hassa yeni tanışılan kişilerin isim ve soyadına, mesleğine, bedenindeki

ilgilenmek, satranç oynamak, yabancı dil eğitimi almak, ileri yaşlarda

ve simasındaki ilginç olabilecek noktalara özel dikkat gösterin.

daha iyi bir hafıza için herkesin kolayca uygulayabileceği etkinlikler-

6. Vitamin ve antioksidanlarca zengin besinler tüketin: Sadece düzenli

dendir.

3 öğün yemek sağlıklı bir beslenme için yeterli değildir. Özellikle B,

2. Organize olun: Günlük yaşantınızda belli rutinleriniz ve

C, E vitaminlerini vücudun ihtiyacı ölçüsünde sağlayacak zenginlikte

alışkanlıklarınız olsun. Ev, anahtarı, araba anahtarı, uzaktan ku-

bolca meyve ve sebze de tüketmek elzemdir.

manda, cüzdan, saat gibi gündelik eşyaların hep belli yerlerde

7. Kilo kontrolü ve obeziteyle mücadele: Günümüzde obezite hem tek

bulundurulmasını alışkanlık edinirseniz onları aramak için zaman kay-

başına çok ciddi bir sağlık sorunu teşkil etmekte, hem de kalp-damar

betmezsiniz.

hastalıkları, şeker hastalığı ve çeşitli metabolik bozukluklara zemin

3. Stresten mümkün olduğunca uzak durun: Kronik hale gelmiş baskı

hazırlamaktadır. Aşırı kilolar nasıl kalbi besleyen damarları daraltarak

ve stres de kafa karışıklığı yaratarak hafıza bozukluğuna sebep olur.

kardiyovasküler sorunlara davetiye çıkarıyorsa, yine benzer şekilde

Stres yönetimi konusunda daha etkili stratejiler öğrenmek için kendi-

beyni ve sinir hücrelerini besleyen damarları da tıkayarak çeşitli zihin-

nizi geliştirin.

sel becerileri sekteye uğratmaktadır.

4. İyi uyuyun: Uzun süreli uykusuzluk ve yorgunluğun ilk etkilediği

8. Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin: Düzenli aerobik egzersiz kan

bilişsel mekanizmalardan biri hafızadır. Unutkanlık ve dalgınlık

dolaşımını daha etkili hale getirerek beynin beslenmesine ve atık

şikâyetleriyle mücadele etmek adına ilk önce yeterli, sağlıklı ve din-

materyallerin beyinden uzaklaştırılmasına neden olur. Dahası, aktif

lendirici bir uyku düzeniniz olması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

yaşam tarzını benimsemiş kişiler daha iyi uyur, stresle daha iyi mü-

İyi bir uyku kaliteli bir beyin için çok önemlidir. Çok uyuyorum diye

cadele eder, zihinsel performansı olumsuz yönde etkilediği bilinen

üzülmeyin. Einstein‘in günlük 10 saatten fazla uyuduğu biliniyor. 24

alkol, ilaç, sigara, uyuşturucu gibi faktörlerden de uzak dururlar
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Pratik Bilgiler

Hayatınızı Kolaylaştıran İpuçları

Limon kolonyası kullanarak oluşan çay lekesini çıkarabilirsiniz.

batırılan süngerle silerek yok edebilirsiniz.

Halınız yağ lekesi olmuşsa karbonatla bunu temizleyebilirsiniz. Yağın

Şarap lekesi taze ise lekeye tuz dökülür. Eğer leke beklemiş ise oksalik

üstüne bol karbonat döküp, biraz ovmak yeter, kuruduktan sonra

asit veya amonyak çözeltisi ila leke yok edilebilir.

tünün sararttığı çamaşırın sararan kısmını nemlendirin. Üstüne

iyice fırçalayın. Lekenin yok olduğunu göreceksiniz.

Eğer lekeleri temizledikten sonra o bölgede renk açılması var ise o

mısır nişastası serpin. Sonra, bir bez aracılığıyla, nemli kısmı ütü

Muşamba ve marleylerdeki ayakkabı izleri ile diğer lekeleri çıkarmak

bölge seyreltik asetik asit çözeltisine batırılmış sünger ile silinirse

ile kurutun. Leke yok olur.

için tiner kullanılır. Tiner bulunmadığı zamanlarda ise sirke aynı işi ya-

rengin eski halini alması sağlanır.

Yıkadığınız zaman tertemiz

Deri kaplı mobilyalar portakal ve ya limon kabuğuyla ovulursa yeni

pacak güçtedir.

Gümüşlerinizi 20 ml su içerisinde 10 g tebeşir tozu ve 10 g amonyak

görünüşlü olur.

İçinde yumurta kaynattığınız su mineral bakımından oldukça zengin

çözündürülerek hazırladığınız karışım ile ovabilirsiniz.

olacaktır.

Yıkanabilir kumaşlarda kahve lekesini çıkarmanın en kolay yolu saf

olduğu için soğuduktan sonra bitkilerinizi sulayabilirsiniz.

İpekli, yünlü kumaşlarınız baz çözeltilerinden, pamuklu, keten ve ke-

gliserin ile ovmaktır. Yarım saat bekledikten sonra her zamanki gibi

Tıkanan lavabolarınızı kaynar sodalı su ile açabilirsiniz. Tıkalı yere

nevir elyaf ise asit çözeltilerinde zarar görmektedir.

yıkayın.

döküp bir müddet bekleyin.

Organik leke çıkarıcılar (aseton, alkol, benzin, karbon tetrak-

Kaplardaki kireci temizlemek için kabın içine yumurta kabuklarını

Donmuş camlarınızı tuza batırılmış nemli bezle silerseniz buzu rahat

lorür, kloroform, eter) kullanıldıktan sonra bölge kuru bezle iyice

bırakıp kaynatın veya bir miktar sirke döküp kaynatın. Kireç’in yok

çözersiniz.

kurutulmalıdır.

olduğunu göreceksiniz.

Kumaşlardaki tükenmez kalem lekelerini ispirtoyla silerek veya

Elbisenizdeki fondöten lekesini, etere batırılmış bir bezle sildikten

Kadife kaplı koltukların kadifeleri sirkeli suyla silinirse parlar.

kumaşın o kısmını ispirtoya yatırarak çıkarabilirsiniz.

sonra sabunlu suyla yıkayın. Leke yok olacaktır.

Lavabonuzdan gelen kötü kokuyu gidermek için içine bir avuç kaya

Bir bezi gliserine batırarak camları bu bezle silerseniz, gliserin

Salça ve ketçap lekesini yok etmek için sıcak su ile gliserini eşit mik-

tuzu atın. Koku yok olacaktır.

camların terlemesine ve suyun süzülerek yerleri kirletmesine engel

tarlarda karıştırın. Kumaşı bir saat boyunca bu karışımda beklettikten

Kurumamış kan lekesinin üzerine biraz nişasta serpmek ve nişasta ku-

olur.

sonra her zaman kullandığınız deterjan ile yıkayın.

ruduktan sonra fırçalamanız yeterlidir. Kurumuş lekeler için de bir litre

Eğer yıkanmayacak kumaşınız ruj lekesi olduysa alkolle silerek kolay-

Terleme lekesi beyaz kumaşta ise oksalik asitle silin, durulayın, sonra

suya katacağınız iki yemek kaşığı amonyak işinizi görecektir. Leke bu

ca çıkarabilirsiniz.

oksijenli su ile silin. Nazik kumaşta ise hafif amonyaklı veya limonlu su

karışım ile fazla bastırılmadan silinirse yok olacaktır.

Paslanmış demir malzemenizin üzerine bir miktar çinko parçası ekl-

ile silin. Yünlü kumaşta kumaşı birkaç saat sirkeli soğuk suda beklet-

İçinde yağ beklemiş şişeleri temizlemek için şişenin içerisine sirke ile

edikten sonra az miktarda sülfürik asit koyulmuş su içerisinde bekle-

tikten sonra lekeyi temizleyebilirsiniz.

parça halinde kaya tuzu atmalı ve iyice sallamalı. Bol su ile çalkaladıktan

tirseniz pastan tamamen kurtulabilirsiniz.

Her çeşit giysideki yağ lekesini çıkarmak için üzerine talk pudrası

sonra şişeler ilk hali gibi olur.

Yağlı boya lekelerinden kurtulmak için lekeyi eter veya asetonlu

ya da un dökün. Sonra üzerine ince pamuklu bir bez koyup buharlı

Meyve suları örtünün üstüne dökülür dökülmez tuz serpin. Yıkadığınız

bezle silmeniz yeterli olacaktır.

ütüyü birkaç saniye üzerinde tutun. Yağın un ya da talk tarafından

zaman tertemiz olacaktır.

Giysilerinizde oluşan ter lekelerini amonyak şişesinin ağzına tutarak

emildiğini, kumaşta iz kalmadığını göreceksiniz.

Meyve suları örtünün üstüne
dökülür dökülmez tuz serpin.

Ü

temizleyebilirisiniz. Kokuyu ise yarım çay kaşığı sirke karıştırılmış suya
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Kitap

Tarihimizi Kendi Ellerimizle Kırdık
İşletim
Sistemi: Android
Android 4.04
4.04
İşletim Sistemi:
500
garantisi
500 TL
TL Virüsüzlük
Virüsüzlük garantisi

KamerA: :2.0Mp
2.0MpÖn
ÖnKamera
Kamera/ /5.0Mp
5.0MpArka
ArkaKamera
Kamera
KamerA

7/24
desetek
7/24 Online
Online desetek

Dosyalarınızaher
heryerden
yerdenerişin
erişin
Dosyalarınıza

KablosuzBağlantılar:
Bağlantılar:
Kablosuz
Bluetooth
2.1++EDR
EDR/ WiFi
/ WiFi802.11
802.11b/g/n
b/g/n
Bluetooth 2.1
G Sensörü
Işık Sensörü
Hız Sensörü

R

İZE’de 6 yıldan bu yana tarihi mezar taşı ve kitabeleri araştıran
bir dernek, tespit ettiği 150’ye yakın kitabede yer alan ve Hz.

Süleyman’ın mührü olarak bilinen sembolün İsrail devletini andırdığı
gerekçesiyle bazı kişiler tarafından kırıldığını belirledi. Çınar Eğitim,
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Koyuncu, “İsrail devleti-

Çınar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Arabirim:mini
miniUSB
USB
Arabirim:
USB
USB
microSDSD
micro

İşlemci
İşlemci : Nvidia
T20
Dual Core Cortex
Dual
A9 (1Ghz)

Ses
Ses: 1Wx2
: 1Wx2Tümleşik
Tümleşik
Hoparlör
Hoparlör/ Tümleşik
/ Tümleşik
Mikrofon
Mikrofon/ 3.5mm
/ 3.5mmStereo
Stereo
Jack
Jack

Başkanı Recep Koyuncu, “İsrail devletini
andırıyor diye sembollerin kırılması bilinçsizlikten kaynaklanıyor” dedi.

ni andırıyor diye sembollerin kırılması bilinçsizlikten kaynaklanıyor”

PilPil: 3650mAh
: 3650mAh/ 7.4V
/ 7.4V

dedi.
Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nce yürütülen Rize’deki

de kullanılan bu işaret, maalesef günümüz insanları tarafından İsrail

tarihi mezar taşı ve kitabelerle ilgili envanter araştırmasında çok

devletini andırdığı için kırılmaktadır. Bu sembol sadece mezar taşları

sayıda mezar taşı ile kitabe fotoğraflanarak arşivlendi. Yapılan

ile sınırlı değil. Bazı camilerin mihrap kısmında da Süleyman müh-

çalışmada, kitabelerde yer alan ve “Hz. Süleyman’ın mührü” olarak

rünü görmek mümkündür. Onlar da değiştirilmiş” dedi.

bilinen sembolün tamamına yakınının kırıldığı tespit edildi.

Bu Tamamen Bilinçsizlikten Kaynaklanıyor
Semboller Kırıldı

Yerleşim yerlerine yakın ve etrafı açık kitabeler ile camilerdeki sem-

Halatçılar Cami imamlığı da yapan Dernek Başkanı Recep Koyuncu,

bollerin tamamına yakınının kırıldığını tespit ettiklerini ifade eden

Rize’de tarihi mezarlara yönelik 6 yıldır araştırma çalışması yaptıklarını

Koyuncu, şunları söyledi:

belirterek, bugüne kadar 4 bin 200 mezar taşı ve 150 dolayında kitabe

“Bir ilçemizdeki caminin mihrabında bu işaret vardı. Oradaki

tespit ederek fotoğraf ve envanter çalışması yaptıklarını söyledi. Ko-

vatandaşlar tarafından bu işaret kırılmış. Boya ile tamir edilerek üzeri

yuncu bu çalışmada, kitabelerde yer alan ve Hz. Süleyman’ın mührü

kapatılmış. Bu tamamen bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Bu işaret bizim

olarak bilinen sembolün kırıldığını ya da tahrip edildiği fark ettikler-

kültürümüzde vardır. Hz. Peygamberimizi ifade eden bir işaret olarak

ini belirterek, “Bu kitabelerde bugün İsrail’in sembolü olarak bilinen,

kullanılmıştır. Atalarımızın bunu peygamberi ifade için yapmalarına

bizim kültür tarihimizde ise Süleyman mührü diye adlandırdığımız

rağmen, torunları olarak bizler bu sembolleri bilinçsizce mahvetmek-

işaret kullanılmıştır. Özelikle Osmanlı döneminde yapılmış kitabeler

teyiz. Çok önemli bir tarih de bu arada yok ediliyor.”
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Alıntı

Derelerin Estetiği
Mustafa KUTLU

Y

irmi yıl önce aziz dostum Ömer Erdoğan bize Rize’yi gezdirdi, bu
arada ‘Uzun göl’e de çıktık.

O zamanlar göl, doğal halindeydi. Uzakta, yamaçta bir köy vardı. O,
gövdesine oranla hayli yüksek minareli cami yapılmıştı. Göl çevresinde de birkaç ahşap bina vardı.

hali zariftir. İnsan eli değdi mi o büyü bozulur. Tıpkı kelebek kanadı

Gölü besleyen dere, yamaçların yeşilliği, orman varlığı, çiçek kokan

gibi. ‘Dereleri estetik düzeyi gözeterek ıslah edeceğiz’. Bu çok su

rüzgâr, sessizlik ortasında âdeta büyülenmiştik.

götürür bir görüş. Doğrudur, bir dere taşkınlara, su baskınlarına se-

Bu Cenab-ı Hak’ın insanoğluna bir lütfu, ‘güzel’ denilen şeyin müces-

bebiyet veriyorsa bir şekilde ıslah edilmelidir. Ama ben ‘estetik ıslah’

sem görüntüsüydü.

hiç görmedim. ‘Dereleri artık insanlar için güzel mekânlar olarak

Ama ne yazık ki ta o yıllarda dahi göle şöyle bir eğilip baktığımda,

düşünüyorum’ diyor. Yani dereler güzel değil aslında, güzelleştirilecek.

içinde sigara paket kâğıtları, mısır koçanları, pet şişeler görmüş; ‘ey-

Yahut oralar birer piknik alanı yapılacak. Sayın Eroğlu başta söyledik

vah burası da elden gidiyor’ diye üzülmüştüm.

insan eli ile güzelleştirme apayrı bir şeydir ve asla yaratılıştan güzel

Nitekim ‘Uzun göl’ geçen zaman içinde ‘turizme’ açıldı, gölün çevresi

olan bir şeyin yerini tutamaz.

duvar ve yol ile kaplandı. O güzelim göl oldu sana bir ‘havuz’.

Güzel bir park yapabilirsiniz; yapay şelaleler falan. Ama bu adı

Şunu unutmayın, bir yer ‘turistik’ hale gelince oranın bekâretinden

üstünde ‘yapay’dır. Yapay olan bir kandırmacadan ibarettir, esas

bahsedilemez. Turistin arzusuna göre biçim alır ve otantik halini kay-

olanın yerini asla tutamaz. Yapılacak şey ona dokunmamak, olduğu

beder. Bir kartpostal olarak gelir getirebilir ama asla estetik sayılamaz.

gibi bırakmaktır. Aslı güzel olana makyaj yapılmaz.

Kâinatın kitabından bir sayfayı yırtıp almış olursunuz.

Sayın Eroğlu İSKİ’deki başarılarınızı alkışlıyorum. DSİ bünyesinde

Benim göl ile ilgili projem şöyle idi: Bunu Ömer’e anlatmıştım. Gölü

yaptıklarınız takdir edilmelidir. Baraj, gölet, su yolu, santral vb. gibi su

görmeye gelenler en az 3 kilometre aşağıda konaklamalı, göle mut-

ve enerji konusunda hem bilgili, hem çalışkan, hem yeteneklisiniz. Su

laka yaya çıkılmalı, asla etrafından piknik yapılmamalı. Orası sadece

kıtlığı çeken ülkemizde bilhassa şehirlerin su ihtiyacını karşılamak için

bir temaşa mahalli olmalıdır. Ziyaretçiler göl civarında hiçbir çöp ve

sarfettiğiniz çaba her türlü takdirin üzerindedir.

benzeri şey bırakmadan yaya olarak geri dönmelidir. Bu görüşü uçuk

Ama HES’ler konusundaki projenizi haklı çıkarmak için ‘estetik’e

bulanlar olabilir.

başvurmanız çok yersiz. İnanıyorum ki sizin birikiminiz rüzgârdan ve

Sayın Veysel Eroğlu Yeni Şafak’a konuşmuş (10 Mart 2013). Diyor ki

güneşten faydalanarak daha fazla elektrik üretebilir. Bildiğiniz gibi

‘Dereler Estetik Akacak’. Bilmem bu sakil Türkçe kendisinin midir, yok-

dünya da bu yola başvuruyor. Doğanın dengesini bozduğu için baraj-

sa sayfayı yapanların mı?

lardan dahi vazgeçiliyor.

Özetle şunları söylüyor: ‘Biz dereleri estetik düzeyi gözeterek ıslah

Bana sorarsanız bir avuç elektrik için bir dereye kıymak ‘bülbülü eti

edeceğiz. ‘3E’ diyor. Yani ‘Estetik, emniyet, ekonomi’. Devam ediyor;

için öldürmeye’ benzer.

Dereler zarif olacak. Dereleri artık insan için güzel mekânlar olarak

Bırakın dereler keyfince aksın.

düşünüyorum. Vatandaşların istediği gibi düzenlemesi yapılacak.

Ülkenin el değmemiş bir iki köşesi kalsın.

Parayı sakınan mı var? Her zaman mı yapıyoruz? Bir kere ama temiz

Zaten dünya büyüme-zenginlik-refah-kalkınma uğruna tüketilerek

yapılmalı. Derelerin çok estetik olmasını istiyorum. Vadileri çok güzel

kendi kuyusunu kazıyor. Bari siz bu kıyıma katılmayın.

mekân haline getirmeye başladık.

Yirmi ‘Uzun göl’ yapacağız diyorsunuz. Lütfen bu havuzları yapmak-

Şimdi baştan alalım: ‘Dereler zarif olacak’ diyor. Yani doğal hali zarif

tan vazgeçin. Şunu unutmayın: Şekerden bal, çiçekten harman olmaz.

değil. İnsaf Sayın Eroğlu, biz hiç mi dere görmedik yani. Derenin tabii

Yeni Şafak Gazetesi - 20/03/2013
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Çaykur Rize Spor’a
Süper Ligde
Başarılar Dileriz

19 Mayıs Konakları
Basından

ERENKÖY
19 MAYIS KONAKLARI
-Kale/ Özstil çelik kapı
-Kapıla/ İndoor life
-İthal mutfak/ Venetta Cucine
-Ankastre beyaz eşya
-Split klima
-İthal seramik ve fayanslar
-İthal dekoratif duvar kağıdı
-Özel tasarım asma tavan ve spot aydınlatma
-Otis/ GTS asansör
-İthal Elektrik anahtarı ve prizler
-Kombili müstakil ısıtma sistemleri
-Saunalı ithal jakuzi
-Özel tasarım portmanto

-4+1 176 m 2
-Laminat parke
-PVC doğrama
-Armatürler
-Yangın alarmı, gaz alarmı
-24 saat güvenlik ve CCTV odası
-Sesli ve görüntülü interkom sistemi
-Jeneratör/ Daireler dahil
-Her daire için kapalı otopark
-Kablo TV, dijital uydu sistemi
-Yüzme havuzu, fitness salonu
-Türk hamamı ve sauna
-Çocuk oyun parkı

Satış Ofisi:Sinan Ercan Cad.19 Mayıs Konakları C Blok Köşk No: 17
Kozyatağı-Kadıköy/ İstanbu
EKŞİOĞLU HOLDİNG A.Ş

Tel: 216 357 51 07
Fax: 216 467 62 46

Rize Bülteni

Bulmaca

Çengel Bulmaca

Rize’de, Otizmli Çocuklar ve Ailelerinin Katılımıyla
“Otizm Farkındalık Yürüyüşü” Düzenlendi
Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği üyeleri, otistik çocuklar

birisi de Rize’de otistik bağımsız okulu kurmaktı. Bunu da bir yılık

ile aileleri Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Dernek Başkanı Resul

çalışmalarımız sonucunda açmış bulunmaktayız. Bu okulumuzda

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, nisan ayının dünyada olduğu

27 otistik çocuğumuz eğitim görmektedir. Bizim amacımız otizmli

gibi Türkiye’de de “Otizm Farkındalık Ayı” olarak kutlandığını söyledi.

ailelere destek olmaktır. Özellikle toplumuzda var olan engellilere

Otizm farkındalığın artırılması adına çeşitli etkinlikler düzenledikle-

karşı negatif düşünceyi, pozitif düşünceye çevirmektir.” Atatürk

rini ifade eden Usta, şunları söyledi: “Günümüzde 150 çocuktan biri

Caddesi boyunca yürüyen çocuklar ile aileleri, Sahil Parkı alanında

otistik olarak doğmaktadır. Derneğimizin en önemli amaçlarından

oyun oynadı.

Rize’de Protokol Futbol Sahasında Buluştu
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
tarafından yürütülen ‘Gelin Spor Yapalım Tek Galibi Dostluk Olsun’
projesi kapsamında 50 ili gezecek iki spor TIR’ından biri Rize’ye
geldi. Rize’de gençlerle buluşan Spor TIR’ın içinde dünden bugüne
spordan karelerin ve eski kupaların sergilendiği mobil müze ve
olimpiyatlarda şampiyon sporcuların görüntüleri yer alıyor. Valilik binası yanında oluşturulan mini basketbol ve futbol sahalarına
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Spor TIR’ının sunduğu şölende Rize
Valisi Nurullah Çakır, AK Parti Rize Milletvekili Nusret Bayraktar,
Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü

katılımından son derece memnunuz. Tüm spor tesislerinin kapılarını

Halil Pehlivan, kurum ve kuruluşların temsilcileri gençlerle birlikte

ardına kadar vatandaşlarımıza açtık. Bilinçli toplum ve sağlıklı birey-

oldu. Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Pehlivan,

ler çağrısı ile Gelin Spor Yapalım, Tek Galibi Dostluk Olsun diyerek

projenin amacının gençlere spor yaptırmayı özendirmek ve spor

7 den 77’ye herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Gençlik Spor

kültüründe farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Pehlivan “Şu

Bakanımız Suat Kılıç’a başta olmak üzere, Spor Genel Müdürlüğü ve

anda çok sayıda öğrencimiz burada spor yapıyor. Öğrencilerimizin

emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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