YIL

1

İÇİNDEKİLER

YIL: 2 Sayı: 5
Murat Lojistik tarafından
4 ayda bir yayınlanır.

Yönetim Kurulu Mesajı

4

Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos

Bizden Haberler

5

Aziz Şehir: Elazığ

8

Bir Manevi Adanış: Kurban

18

Arınmaya Yolculuk: Hac

20

Yönetmen

Sağlık, Bereket ve Bolluğun Simgesi: Zeytin

28

Sedat Coşkun

Kaptan Murat: Yol Hikayeleri

40

Gündem: İstanbul-İzmir Otoyolu Açıldı

43

Enes Malik Kılıç

Bir Hüzün Ülkesi: Bosna-Hersek

44

İsmehan Çağlar

Medeniyetler Arasında Bir Osmanlı Şehri: Saraybosna

48

Ceylan Parlak

Doğu ve Batı Arasında Bir Bilge Şahsiyet: Aliya İzzetbegovic

51

Bir Öncesiz Şehir, Bir Görkemli Duruş: Manisa

60

Ajda Konyalı

Tarihin İzlerini Taşıyan Nadide Şehir: Beyşehir

66

Aşık Akşit

Bir Film, Bir Kitap

72

YAYIN DİREKTÖRÜ
Vedat Coşkun

Yayına Hazırlayanlar

Cansu Dilara Yüksel
Yılmaz Ardıç

İçerik ve Tasarım
Venolart Creative
venolart.com
Baskı
Şenyıldız Matbaacılık
Yönetim Yeri
Turgut Özal Bulvarı
Quant Plaza B Blok
No: 154 K:5
Ümraniye / İstanbul
Tel: +90 (216) 342 78 78
Fax: +90 (216) 495 36 36

2

Baskı Yeri ve Tarihi
İstanbul / Nisan 2019

YIL

YIL

YÖNETİM KURULU MESAJI

BİZDEN HABERLER
Merhabalar;

Murat Lojistik olarak 1959 yılında başlayan yolculuğumuz
aynı heyecan ve aynı azim ile devam ediyor. Yolculuğumuzu;
değerlerimize olan bağlılığımız, çalışanlarımız ile aramızdaki güçlü
bağın rehberliğinde sağlam adımlar atarak sürdürüyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz lojistik sektöründe, gelişim ve büyüme
içerisindeyiz. Rekabetçi şekilde büyüme hedeflerimizi bir bir
gerçekleştiriyoruz.

Aramıza Hoşgeldiniz...
Murat Lojistik İnsan Kaynakları Müdürlüğü göreviyle aramıza
katılan, Müesser Yalçın Öztürk hanımefendiye kariyerindeki yeni
işinde başarılar dileriz.

Ulusal ve uluslararası rekabetin gittikçe kızıştığı ve zorlaştığı
bu süreçte Murat Lojistik olarak istikrarlı bir şekilde büyümeyi
başarabildik. Bunu geçmişimizden aldığımız disiplinli çalışma
alışkanlığına, kurumsal yapımızın gücüne, çağın gerektirdiği
yönetim prensiplerine sadık kalmamıza, yeniliklere açık ve şeffaf
yetkin insan gücümüze borçluyuz.

ELMASARABAM.COM BÜYÜYOR
Geçtiğimiz Nisan ayında yayın hayatına başlayan,
e-ticaret ilan yayın platformumuz elmasarabam.com
her geçen gün büyümeye devam ediyor. Aktif indirilme
rakamları ve site trafiğinde önemli bir artış yakalayan
Elmas Arabam, ilerideki 6 aylık süreçteki ilan yayınlanma
rakamlarında sektör liderlerine iyi bir alternatif olmayı
amaçlıyor.

Üstadımız, Ali Kemal Yüksel’in öğütlediği değerler silsilesi
çerçevesince çalışma, üretme, değer katma prensiplerini tastamam
yerine getiriyoruz. Yetkin insan gücümüzle, ülkemizde özellikle de
global pazarlarda daha rekabetçi olabilmek için iş süreçlerimizi
geliştirmeye çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda hem insan gücü
hem de yatırımlarla teknolojimizi ve bilgi birikimimiz artırıyoruz.
Ülkemizde gösterdiğimiz 60 yıllık başarıyı, Ortadoğu ve Avrupa
ülkelerinde de başarmayı ümit ediyoruz. Bunu yakalayabilmek
için her pazarı kendine özgü dinamiklerine göre çözümleyerek
yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi büyük bir titizlikle sürdürüyoruz.
Yurdumuzun kalkınmasına yarım asrı aşan bir süredir destek
olan yatırımlarımızla, ülke ekonomisi ve istihdama yaptığımız
katkılarla, çağın niteliklerine uygun bir şekilde hizmetimizi artırma
gayreti içindeyiz.
Yurt dışında da karlı büyüme hedefimiz doğrultusunda Murat
Lojistik’in adına layık bir şekilde ilerlerken, evrensel değerlerden
ödün vermeden ülkemizin adını en iyi şekilde temsil ederek başarılı
işlerde yer almaya devam edeceğiz.
Murat Lojistik olarak başarımızı devam ettirebilmek ve dünya
markası olabilmek için yegane motivasyonumuzun ülke sevgimiz
olduğunu belirtmek isteriz. Başarımızda büyük emekleri olan ve
başarılarımızı sürekli kılarak bizleri yıllardır daha iyiye ve ileriye
taşıyan tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize,
teşekkür ederiz.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE...
Şirketimizin fedakar çalışanlarından Öner Aydın, sağlık
problemleri sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirmiştir.
Geçmiş olsun dileklerimizi kendilerine sunuyor en kısa
zamanda aramızda görmeyi diliyoruz.

MANİSA ALAŞEHİR’DE YENİ OFİS
İhracatçılarmıza ve üreticilerimize daha iyi hizmet verebilmek, yanlarında olabilmek için
her geçen gün büyüyen Murat Lojistik bünyesine Manisa Alaşehir’de yeni bir ofis açtık.
Böylelikle Türkiye genelindeki ofis sayımız 31’e yükselmiştir. Yeni ofisimizin şirketimize hayırlı
olmasını dileriz.

Genel Müdür
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BİZDEN HABERLER

MURAT LOJİSTİK REKLAM FİLMLERİ
İLGİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR
2018-2019 yılları içinde Murat Lojistik ailesi olarak video içeriklerine önem vererek birçok
tanıtım ve reklam filmi üretimi gerçekleştirdik. Bu içeriklerin oluşması sürecinde rol alan
ünlü sinema ve tiyatro oyuncuları Murat Parasayar, Haldun Boysan ve Abidin Yerebakan’a
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Bu filmlerin üretilmesinde emeği geçen video prodüksiyon ekibine ve tüm emeği geçenlere ayrıca teşekkür eder, sosyal medya hesaplarımızı takip ederek içeriklerimizi izlemenizi
tavsiye ederiz.
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AZİZ ŞEHİR: ELAZIĞ

Elazığ, yüzyıllar boyunca İslam hoşgörüsüyle birden çok kimliği bir arada yaşatmış
bir Osmanlı çınarı… Tabi bu çınarın kökleri
Harput’a dayanmakta, dalları ise ilçeleri
olan Palu’ya, Sivrice’ye, Keban’a, Baskil’e,
Karakoçan’a, Arıcak’a, Ağın’a, Kovancılar’a,
Alacakaya’ya ve Maden’e uzanmakta...

Aziz şehir Elazığ; günümüzden yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanan köklü bir tarih, onlarca
medeniyete ev sahipliği yapmış olmanın getirdiği zengin bir kültür ve bu kültürü yansıtan sayısız tarihi ve kültürel miras... Bu kadim mirası üzerinde taşıyan ve Fırat ile Dicle nehirlerinin
aziz sularıyla çepeçevre kuşatılan bir huzur adası! … Nam-ı diğer Gakkoşların diyarı Elaziz!

Elazığ ili coğrafi olarak her ne kadar Doğu
Anadolu Bölgesinde olsa da, Anadolu kültürüyle yoğrulmuş bu aziz şehir, Türkiye’nin
gönül coğrafyasında kıymetli bir yere sahiptir.
Elazığ tipik bir Anadolu şehridir. Bu nedenle
kültürel açıdan da tam bir Anadoluludur. Evlenme, düğün, cenaze, askere gitme, doğum
ve bayram gibi günlerdeki gelenek, görenek
ve adetleri Anadolu’nun geleneksel kültürüyle
tamamen aynıdır. Giyim kuşamında, halk
oyunlarında, musikisinde yöresel yemeklerinde
ve yöresel konuşma ağzında ise binlerce yıldır onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış
olmanın birikimi ve farklı etnik kimliklerle bir
arada yaşamanın getirdiği etkileşimin doğal
sonucu olarak kendine has, renkli ve hoş
motifleri de barındırmakta.

madenleriyle adından sıkça söz ettirtmekte
ve yerli ve yabancı ziyaretçilerin çokça ilgisini
çekmektedir.

Günümüz modern Elazığ şehrinin atası,
şehir merkezinin 6 km kuzeyinde yer alan
Harput antik yerleşkesidir. Burada Urartu
döneminde inşa edilen (MÖ 8. yüzyıl) tarihi
Harput Kalesi diğer adıyla süt kalesi, Artukoğulları dönemine ait eğri minaresiyle ünlü Ulu
Cami, kadim Meryem Ana Kilisesi, onlarca
evliyanın türbesi ve görülmeye değer diğer
tarihi yapılar bulunmaktadır.
Elazığ ilinde en çok ziyaretçi çeken Harput’tan sonra bir doğa harikası olan ve Doğu
Anadolu’nun Akdenizi olarak isimlendirilen
Hazar Gölü ve içinde sakladığı Batık Kent
yazın ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Bulunduğu konum itibariyle adeta Doğu
Anadolu’nun giriş kapısı sayılan Elazığ, her
geçen gün artan nüfusu ile büyümekte ve
restore edilen tarihi eserleriyle, doğal güzellikleriyle modern ve kolay ulaşım ağı, yıldızlı
otelleri, zengin mutfağı ve değerli yer altı
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Ayrıca kış aylarında Hazarbaba dağında
bulunan kayak merkezi, göl manzarasıyla
kayak severlerin ilgi odağı olmuş durumda.
Ayrıca vişne rengi mermeri, Keban Barajı,
öküzgözü üzümü, orciği, çedene kahvesi,
ağın leblebisi, bademi ve badem şekeri, şavak tulum peyniri, sekiz köşe şapkası, çayda
ELMAS HABERLER
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AZİZ ŞEHİR: ELAZIĞ

Araştırmacı İshak Sunguroğlu’da burada
Hz. İsa’nın içinde yıkandığı taştan yapılmış
kutsal bir leğenin bulunduğunu kaydeder. “

çıra oyunu, kürsübaşı geceleri, Harput köfte
ve içli köfte yemeği gibi Türkiye ve dünyada
tanınmış birçok markasıyla son yıllarda yerli
ve yabancı turistler için bir çekim merkezi
haline gelmiştir.
UNESCO’YA DÜNYA KÜLTÜR
LİSTESİNE ALINMASI BEKLENEN BATIK
KENT: HARPUT
Elazığ’ın, adeta bir açık hava müzesi
olan tarihi Harput yerleşkesinden sonra yaz
aylarında en çok ziyaretçi çeken ve Doğu
Anadolu’nun Akdeniz’i olarak adlandırılan
Elazığ Hazar Gölü, eşsiz manzarasının yanı
sıra mavi sularında gizlediği “Batık Kent” ile
de yerli yabancı ziyaretçilerinin meraklarını
cezp etmekte ve ilgi uyandırmakta…

kısmı ile gelen ziyaretçilerini selamlamakta.
Birbirinden ilginç efsanelere de konu olan Batık
Kent, günümüzde hala gizemini korumakta.
17. yüzyılda Evliya Çelebi eski devirlerde
Hıristiyan milletinin taptığı altın çullu bir merkebin (Hz. İsa’nın veya havarilerden birinin
merkebi olduğuna inanılan) mumyalanarak
bu manastırın içinde yerin altına saklanmış
olduğunu belirtmektedir.

Hazar Gölü ile ilgili değişik tarihlerde farklı
ekip-gruplar tarafından araştırma çalışmaları
amacıyla dalışlar yapılmış ve projeler hazırlanmıştır. Bu dalışlar günümüzde de hala
yapılmaya devam edilmektedir.
ELAZIĞLI ŞEHİT FETHİ SEKİN
Adı kahramanlığıyla beraber anılan Şehit
polis Fethi Sekin’in şehadetinin 3. yılına girmek üzereyiz. İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak
2017’de PKK tarafından gerçekleştirilen terör
saldırısında şehit düşen Fethi Sekin, PKK’nın

85 km2 bir alana yayılan Hazar Gölü’nün
güneyinde saklı bu yer, tarihi kalıntılarının
çoğu suların altında kalmasına rağmen bir
buzdağı gibi su yüzeyinde kalan çok az bir
10

Adanın en yüksek yerine yapılmış olan
kilise, adayı suların kaplamasından sonra da
bir müddet göl ortasında kalmış ve sonradan
harabe hale gelerek yıkılmıştır. Yine birçok
kayıtta bu kutsal kilisenin üzerinde bulunduğu
adada Gölcük köyünün bulunduğunu, 19.yy.
başlarında 50-60 haneli olduğu ve dokumacılık, boyacılık, terzilik gibi işlerle uğraştıkları
anlaşılmaktadır. Ayrıca yine ada üzerinde
tarla ve bahçelerinin bulunduğu ve suların
yükselmesinden sonra kıyıya taşındıkları ve
bu Gölcük Köyü’nün 1900’lü yılların başına
kadar varlığını sürdürdüğü bilinmektedir.
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düzenlediği saldırıda cesaretiyle teröristleri
püskürterek olası faciayı önleyerek tarihe geçti.
KAHRAMAN POLİSİN HAYATI…
Fethi Sekin gösterdiği bu büyük kahramanlıkla halkın gönlünde taht kurdu.
Teröristlerin hain planını bozan kahraman
polis Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi.
Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra
Polis Meslek Yüksekokulu’nu kazandı. Samsun
19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’ndan
1995 yılında mezun olan Sekin’in ilk görev
yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl’e atanan
Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev
yaptı. Bingöl’den sonra İzmir’e tayin olan
Sekin, yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı.
Fethi Sekin şehadetinin ardından birçok
yere ismi verildi, adı sürekli hatırlanacaktır.
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KURBAN BAYRAMINIZ
MÜBAREK OLSUN
Tüm İslâm aleminin Kurban Bayram’ını kutlar,
sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram
geçirmenizi dileriz.
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Bir Manevi Adanış: KURBAN

Kurban Bayramı, Allah’ın, başta Müslümanlar olmak üzere insanlık camiasına büyük bir lütfü ve rahmetidir. Çünkü “Allah’a
yaklaşmak” anlamına gelen Kurban ibadeti
sayesinde Müslümanlar Allah’a kulluk ve
teslimiyeti öğrenmektedirler.
Kurban, Kuran-ı Kerim’de söz edilen önemli
ibadetlerden biridir. Kelime anlamı ‘yaklaşmak’tır ve kurban samimi olan kulu Rabbine
yaklaştırır. Yüce Allah’ın sayısız nimetine karşı
yapılan bir şükür olan kurban, Rabbimize
teslimiyetin doruğunda bir ibadettir.

Bir Manevi
Adanış:
KURBAN

Kurbanın manevi anlamına ulaşabilmek
için bu bağ gereklidir. Çünkü kurbanda insanın kendisinden bir şeyi feda etmiş olma
hissini (Hz. İbrahim’in hissettikleri) yaşaması
önemlidir. Allah rızası için içinden bir şeylerin
koptuğunu hissederek teslimiyetle kurbanını
kesmelidir. Kurbanın hizmet ettiği asıl mana
insanın içindeki bu duyguyu cevheri çıkarmaktır. Korku, acıma, ayrılma, hüzün duyguları
arasından sıyrılıp Allah’a teslimiyet duygusuna
yükselmek hedeflenir. Zaten kelime olarak da
kurban yaklaşmak, yakınlaşmak anlamlarına
gelmektedir.

Kurban bayramını heyecan, özlem ve sevgiyle bekledik ve yaşadık. Şüphesiz
günlerin en müstesnasıdır bayramlar… Bayramlarla bir olur gönüllerimiz. Sevgiyle
bakar gözlerimiz. Yolculuk olur bizi götürür sılaya, anneye, babaya, büyüklerimize.
Buluşturur bizi ortak noktalarda. Sevgiler, özlemler buluşur, gönül köprüleri kurulur,
muhabbet ortamı doğurur bayramlar. İçimize doğan sevgi güneşi bir başka ısıtır
bizi.

Tüm dinlerde uygulanan bir ibadet şekli
olan kurbanın geçmişi, insanlık tarihi ile başlar.
Kurban, Allah’a yakınlaşmak adına çok sevdiği
oğlunu feda edebilen Hz. İbrahim’in(as) kutlu
anısıdır. Allah’a itaatin, teslimiyetin, güçlü ve
derin bir imana sahip olmak gerektiğinin bir
hatırlatmasıdır.

Bu günler dinî olarak çok ulvî olmasının yanında kurbanlık ve bayram hazırlığı
telaşının da yaşandığı günlerdir. Tatlıların hazırlanması, temizliklerin yapılması evlerde bayramın yaklaştığını bizlere hatırlatır. Yüreğimizde bir kıpırtı başlar. Bayram
geliyor. Yeniden sevinçlerimiz artıyor.
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Müminler her kurban kesiminde, Hz. İbrahim(as) ile oğlu Hz. İsmail’in(as) Yüce Allah’ın
buyruğuna kayıtsız şartsız itaat konusunda
verdikleri başarılı imtihanın anısını tazeler
ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır
YIL
YIL

YIL

olduklarını sembolik olarak gösterirler.
Rabbimiz, “…Kim gönülden bir hayır yaparsa bu da kendisi için hayırlıdır…” (Bakara
Suresi, 184) ayetiyle, yapılan tüm ibadetlerin
gönülden olması gerektiğini haber verir.
Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah’a
ulaşmaz, ancak O’na sizden takva ulaşır. İşte
böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir;
O’nun size hidayet vermesine karşılık Allah’ı
tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara
müjde ver. (Hac Suresi, 37)
ELMAS HABERLER
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Arınmaya Yolculuk: Hac
İbadetler arasında çok yönlü bir özelliğe
sahip olan haccın, malî ve bedenî yönü olduğu
gibi maddî ve manevî, dünyevî ve uhrevî,
ferdî ve toplumsal boyutları da vardır. Hac
ibadetinin insanı eğitme ve olgunlaştırma
yönü, en önemli boyut olarak karşımıza
çıkmaktadır. Toplumsal hatta milletlerarası
çaptaki eğitimin en canlı uygulanıp sergilendiği bir ibadettir hac.
Takva Eğitimi

Arınmaya Yolculuk:

HAC

Ebû Hureyre’den (r.a) rivayet olunduğuna
göre o şöyle demiştir:
Peygamber (s.a.s) ‘e:
- Amellerin hangisi daha faziletlidir, diye
sorulunca,
- Allah’a ve Rasûlü’ne iman etmektir,
buyurmuştur.
-Sonra hangisidir, diye sorulunca,
- Allah yolunda cihaddır, buyurmuştur.
- Sonra hangisidir, diye sorulunca şöyle
20 ELMAS HABERLER

Küresel bir eğitim merkezi olan hac okulunda verilen ana ders ve ulaşılmaya çalışılan
gerçek hedef, maddi ve manevî kirlerden
arınma ve takvaya ermedir. Bunun yolu da
şehevî duygulardan uzak durmak, her türlü
günahtan kendini alıkoymak ve insanlarla
iyi geçinerek onlarla münakaşa etmemektir.
Nitekim haccın farziyetini belirten ayette
şöyle buyrulmaktadır: “Hac (ayları), bilinen
aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık
ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga
etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah
onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz,
azığın en hayırlısı takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı
gelmekten sakının.”
Elbette bu sayılanlara karşı insanın sabırlı
ve sebatkâr olmasının mükâfatı verilecektir.
Yıllarca günah bataklığında sürüklenen insanın,

buyurmuştur:
- Kabul olunmuş hacdır.
Bütün yaratılmışların Rabbine iman etmenin pratiğe yansıması olan ibadetlerden
maksat; öncelikle Yaradan’a saygı ve teşekkür, yaratılmışlara sevgi ve şefkat duygularını
yeşertip geliştirmektir. İbadetler, hem bireyi
hem de toplumu psikolojik ve sosyolojik
olarak huzura kavuşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca Allah-kul ilişkisini güçlendirirken
hikmet boyutuyla da ruh sağlığı ve sosyal
dayanışmayı beslemektedir.
YIL

yeni doğmuş gibi tertemiz olması ve arınması… Bu müjdeyi veren ise Hz. Muhammed
(s.a.s) Efendimizdir. “Kötü söz söylemeden
ve büyük günah işlemeden hacceden kimse,
annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız
olarak (evine) döner.”
Sabır Eğitimi
Hac oldukça meşakkatli bir ibadet olduğu
için, insana her türlü zorluğa karşı dayanma
gücü kazandırır. Hac için mübarek kılınmış
beldelere ziyarete giden Müslümanlar sabır,
tahammül, sıkıntılara katlanma, güçlüklere
göğüs gerebilme, büyük kalabalıklarla aynı
anda hareket ederek aynı şeyleri yapabilme,
yardımlaşma, dayanışma ve belli kurallara
adapte olabilme gibi ahlakî özelliklerini güçlendirirler. İnsanların birbirlerine karşı âdeta
denenip imtihan edildiği hac ibadeti esnasında sınırsız sabır ve hoşgörü göstermek,
herhalde hac eğitiminden elde edilen en
önemli kazançtır. Yüce Rabbimizin: “Sabreder
misiniz diye sizi birbiriniz için imtihan vesilesi
yaptık.” kelamı birbirimize katlanmanın zorluğuna işaret etmektedir. Bu sabır imtihanının
en zor verildiği yerler de şüphesiz Arafat,
Müzdelife, Mina ve Mescid-i Haram’dır.
Hacca niyet etmiş olan kişinin, her zamankinden daha çok hoşgörülü olması,
arkadaşlarını incitici ve kırıcı söz ve davranışlardan sakınması tavsiye edilmiştir. Vücudun
yorgun düşmesi, sinirlerin de yıpranmasına
sebep olacağından insanları incitmek daha
kolay olacaktır. Oysaki insan çok değerlidir.
Hz. Ömer’in oğlu Abdullah anlatıyor: Allah
Rasûlü’nü Kâbe’yi tavaf ederken gördüm.
Şunları söylüyordu:
“Ey Kâbe! Sen ne güzelsin, kokun ne
hoştur. Sen ne yücesin, sen ne kadar da
saygıya layıksın! Hz. Muhamed’in hayatı
elinde olan Allah’a yemin ederim ki; Allah
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Arınmaya Yolculuk: Hac
katında mü’minin itibarı senin itibarından
daha büyüktür. Onun canına, malına saygı
göstermek gerektiği gibi onun hakkında
sadece iyilik düşünmeniz gerekir.”
Kardeşlik Eğitimi
Hac, İslâm kardeşliğini pekiştirir. “Müminler ancak kardeştirler.” ayetini pratik hayata
geçirir. İslam ümmetinin bir ferdi ve üyesi
olduğunu en derinden hisseder; ümmet
ve kardeşlik bilincini tazelemiş olur. Toplu
halde yapılan ibadetler, insanların birbirleriyle
tanışıp kaynaşmalarını sağlar. Hacla dünya
üzerinde yaşayan dilleri ve renkleri ayrı olan
Müslümanlar, ibadetlerinde yöneldikleri
Kâbe’de bir araya toplanır, böylece tanışır ve
kaynaşırlar. Birbirlerinin dertleriyle dertlenir,
ortak problemlerine çare ararlar.

Haccı Hep Yaşamak
Hacdan dönen mümin, İslam’ın ilk muhatapları olan ve hayatlarını ona vakfeden
Asr-ı Saadet Müslümanlarının yaşadığı yerleri ziyaret ederek Peygamber’i kitaplardaki
bilgilerle tarihî bir şahsiyet olarak tanımanın
ötesinde sanki onu bizzat görerek imanını ve
22
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ikrarını tazelemiştir. Rasûl-i Ekrem’in (s.a.s)
tebliğ vazifesini başarıyla yerine getirdiği
mekânlarda peygamberliğine bir kez daha
şehadet etmiştir. Aynı zamanda dünyada
mevcut çok çeşitli ırklara, bunların konuştuğu
dillere şahit olmuş; bu farklılıkların sadece
insanların birbirlerini tanıyarak iletişim kurabilmeleri için Allah tarafından birer alamet
olarak yaratıldığının şuuruna varmıştır. Bunun
yanında insanlar arasındaki bu farklılıkların
birlik ve beraberliği engellemediğini, mevcut
farklılıklarla birlikte Allah’a teslim olmanın her
türlü vahdetin esasını oluşturduğunu fark
etmiştir. Böylece dünyasının sınırları genişlemiş, coğrafî bilgileri nazarî boyutlarını aşmış,
yer küresinin muhtelif bölgelerinde yaşayan
yüz binlerce insanla bir arada bulunmuş, en
olumsuz şartlarda bile insanların birbirine müsamaha göstermesinin ne demek olduğunu
bizzat tecrübe ederek anlamıştır.
Hac, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın,
bütün Müslümanların aynı değerlere sahip
oldukları ve bu değerlerin kendileri için ortak
bir zemin oluşturduğu gerçeğini ortaya koyar.
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Merhaba Sevgili Dostlarım;
Murat Lojistik ailesinin bir ferdi olarak şunu rahatça
söyleyebilirim: Kuruluş günümüzden bu yana geldiğimiz
noktaya ve önümüzdeki süreç için çalıştığımız projelere
bakıldığında, katma değeri giderek artan bir aile olduk
ve daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz.
Kurucumuz ve üstadımız Ali Kemal Yüksel’in “Önce
İnsan” düsturunu bu yolculukta her daim hissettik.
Güveni, iletişimi ve gelişimi kendimize zemin kılmakla
en doğru yatırımı yaptığımıza inanıyorum.
Samimi ve gerçekçi böyle bir yapıya sahip olmak,
tüm işleri bize daha kolay ve keyifli kılıyor.
Sermayesi böyle bir zemine sahip her yapı gibi
Murat Lojistik’te güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir
imkâna sahiptir. Ve bu değerlere sahip olmanın bize
yeni sorumluluklar getirdiğini düşünüyorum.
Böyle bir yapıya sahip olmanın sorumluluğuyla ve
teknolojik imkânlarımızla, ülkemizin, toplumumuzun,
ekonomimizin ve insanımızın kalkınmasına vesile olacak;
Etik, Çalışkan, Azimli, İstikrarlı, Bilinçli ve Özgüvenli
değerler üretmeye kararlıyız.
En yüce refahın, tüm kesimlere sunulacak ve herkesi
kalkındıracak işlerle sağlanacağına inandığımız bu
yolculukta, bu bakış açısının zaten başarının anahtarı
olacağını biliyoruz.
Yolculuğumuzda tanıştığımız, tanışacağımız herkese,
bizimle yürüyen, destek olan herkese, birlikte değerler
ürettiğimiz tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi
sunarım.
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Sağlık, Bereket ve Bolluğun Simgesi: Zeytin

Doğanın mucizesi zeytin, insanlığın ilk süreçlerinden bu yana her medeniyette sağlık
ve sıhhat kaynağı olarak kullanılmış bereketli
bir besindir. Zeytini ve faydalarını anlatamaya
başlayacağımız bu içerikte, başlangıç olarak,
zeytin ağacından, daha sonra zeytinden ve
yaprağından bahsedeceğiz.
Zeytin ağacı, meyvesinin etli kısmından
ve çekirdeğinden elde edilen, altın sarısı
yağı olan, çok değerli bir ağaçtır. Uygun
koşullarda yetiştirilirse, ekimini izleyen 5-6 yıl
içinde, meyve verecek duruma gelir. Zeytin
ağacının verimli hale gelmesi, 20 yılı bulur
ve giderek de verimi artar. 35-150 yıl arası,
ağacın olgunluk ve tam verim dönemidir.
Sonra, daha yüzlerce yıl yaşar. Oldukça
uzun bir yaşamı vardır. Yaşlanınca da tabii
ki verimi azalır.
Zeytin ağacı 1000 yaşına kadar yaşayabilir.
3000 yaşında zeytin ağaçları bulunduğu,
bazı araştırmacılar tarafından ifade edilir.
Zeytin ağacının uzun yaşamı, yapraklarındaki,
oleuropein maddesine dayanır. Bu madde,
zeytin ağaçlarını, hastalık ve zararlılardan
korur. Ayrıca yapraklarından çıkan kalsiyum
elenolaten maddesi, zararlı virüs, bakteri ve
mantarları yok eder.
Zeytin, zeytingiller familyasından, Akdeniz
iklimine özgü her mevsim yeşil kalan bir ağaç
türüdür. 10 metre uzunluğa kadar erişebilen
Zeytin ağacı 2000 yıl kadar yaşayabilmektedir.
Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde verimli olarak yetiştirilmektedir. Zeytin Ağacının
hem yapraklarından hem de meyvesi olan
zeytinden faydalanılmaktadır. Zeytin ağacı iyi
bakıldığında 5 ile 6 yıl içerisinde meyvelerini
vermektedir. Ancak bir zeytin ağacının en
verimli dönemi 35 ile 150 yaşlarının arasıdır.
Zeytin ağacı bir yıl çok diğer yıl da kendisini
dinlendirerek daha az zeytin verir. Meyveleri
2828 ELMAS
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olan zeytinden zeytinyağı elde edilir.
Önceleri yeşil daha da olgunlaştığında da
siyah renkte olan Zeytinde A,C,E vitaminleri,
protein, kalsiyum, klor, kükürt ile değerli mineraller bulunmaktadır. Zeytinyağı da olein,
palmitrik, steraik ve linolik asitlerin gliseritleri,
hidrokarbonlar ve E vitamini ihtiva etmektedir.
Zeytinin Sağlığa Faydaları
Zeytin ağacının yaprağı çok eski yıllardan beri
tedavilerde kullanılmaktadır. Özellikle sıtmanın
tedavi edilmesinde etkin rol üstlenmektedir.
Zeytin yaprağı çay olarak tüketilebilmektedir.
Yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı
olmaktadır. Antioksidan özelliği sayesinde de
zeytin yaprağı yaşlanmanın etkilerini geciktirir
ve vücutta bulunan zararlı maddelerin atılmasını sağlayarak vücuda kuvvet verir. Kalp
sağlığı açısından da önemli etkilere sahiptir.
Kalpteki ritim bozukluklarını gidererek, kalbe
giden damarlarda ki tıkanıklıkları açar, kan
dolaşımını arttırır. Sindirim sistemini düzenler
ve ishalleri keser. Zeytin ve Zeytin Yağıda
yine zeytin yaprağı gibi çok şifalıdır. Kalp
sağlığını koruyan zeytin ve zeytinyağı tekli
doymamış yağ içermektedir. Zararlı kolesterolü düşürerek, kontrol altında tutulmasını
sağlar. Kanseri önleyici özelliği vardır. Ayrıca
kansere yakalanan hastalarda da kanserli
hücrelerin yayılmasını engellemektedir. Zeytinyağı, özellikle bağırsak kanserinin ve göğüs
kanserinin önlenmesinde etkilidir. Zeytin ve
zeytinyağının içeriğinde bulunan vitaminler
çocukların kemik gelişimini desteklemektedir.
Zeytinyağı, safrayı artırır. Karaciğeri çalıştırır.
Karaciğer ağrılarını keser. Sarılıkta faydalıdır.
Eczacılıkta, bazı ilaçları hazırlamakta kullanılır.
Yaprakları ve kabukları, yüksek tansiyonu
düşürür. Kandaki şeker miktarını düşürür.
Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Taneleri de besleyicidir.
ELMAS HABERLER
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Zeytinin Kalp Sağlığına Faydası

da ortadan kaldırabilir. Zeytin yapının diğer
bir özelliği ise pankreas ve hormon sağlığını
düzenlemesidir.

Kalp sağlığını koruduğu yapılan araştırmalar ile belirlenen zeytin aynı zamanda kötü
kolesterolü düşürür. Kalp sağlığı ve damar
sağlığının korunmasında etkili olup kalpte
ki ritim bozukluklarının düzene girmesine
yardımcı olur.

Demir Kaynağı Zeytin

Zeytinin Dolaşım Sistemine Faydaları
Serbest radikaller kolesterolü olumsuz
yönde etkilediklerinden dolayı, kan damarları
zarar görür ve kalp krizine yol açan. Zeytin
antioksidan içerir ve böylece kalp hastalığını
önler. Bu konuyla alakalı yapılan son araştırmalar özellikle zeytin yağının kan basıncı
üzerinde olumlu etkiler ortaya koyduğunu
ispatlamıştır. Bunun yanında kan hücrelerinin
sağlığı içinde önemli rol oynar.

çünkü zeytin antioksidan ve anti enflamatuar
özellikleri kansere karşı doğal bir koruma
sistemi oluşturabilir . Antioksidan ve anti
enflamatuar besin açıdından zengin olan
zeytin bizi kronik oksidatif stres ve kronik
inflamasyon gibi tehlikeli kombinasyonlardan
koruyabilir. Bunun yanında zeytinin DNA lar
için faydalı olan çok nadir besinlerden bir
tanesi olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Zeytin Cilt ve Saç Sağlığını Korur

Kur'an-ı Kerîm'de Tîn Suresi
Yemin olsun incire ve zeytine; Sînâ dağına;
Ve şu güvenli şehre! Biz insanı en güzel
biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların
aşağısına indirdik. Ancak iman edip iyi dünya
ve âhiret için yararı işler yapanlar başka;
onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu
kanıtlardan sonra (ey insan!) seni dinin asılsız
olduğu sonucuna götüren şey nedir? Allah
hüküm verenlerin en âdili değil midir?
Zeytin Kanseri Önleyebilir
Kronik oksidatif stres ve kronik inflamasyon
kanser gelişiminde önemli faktörler olabilir,
3030
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Zeytin hidrat içerir ve yağ asitleri yanında
antioksidanlar açısından zengindir. Bunun
dışında zengin bir E vitamini deposudur.
Bu özelliğinden dolayı bizi cilt kanserinden
korur, yumuşak ve sağlıklı ciltlerin oluşmasını
sağlar, ultraviyole ışınlarına karşı cildi koruma
özelliği vardır. Bunun için 15 dakika boyunca
cilde hakiki zeytinyağı uygulamak yeterlidir.
Zeytin Alerjiyi Engelleyebilir
Son zamanlarda yapılan araştırmalar zeytinin alerjilere karşı da etkili olduğunu ortaya
koymuştur. Bunun dışında genel alerjik tedavilerinde de kullanılabilmektedir.
Zeytin Sindirim Sistemi Sağlığını Korur
Düzenli olarak zeytin tüketimi özellikle
kolon kanserine yakalanma riskiniz ciddi anlamda azaltır. Zeytin yapı ise ülser ve gastrit
gibi sorunları gidermenin yanında, kabızlığı
YIL

Özellikle siyah zeytin demir açısından çok
zengindir. Kanda oksijen taşıyan kırmızı hücrelerin sağlığını korur Demir genel anlamda
vücut sağlığı için çok önemlidir. Saç sağlığından
ayak tırnağına kadar demir bütün organların
en çok gereksinim duyduğu maddelerdendir.
Bu da siyah zeytinde bolca bulunur.

ortadan kaldırabilir. Zeytinyağı beyin sağlığı
için de önemli bir besin kaynağıdır, yaşlılıktan
kaynaklanan zihinsel hastalıklara yakalanma
riskini azaltır.
Fareler üzerinde yapılan bir deneyde beyin
hücrelerine zeytin yağının önemli katkısının
olduğu belirlenmiştir.
Hakiki zeytinyağı pankreas hastalıklarına

Zeytin Göz Sağlığını Korur
Zeytin özellikle gözlerde retina sağlığına
önemli katkılarda bulunur. A vitamini içerdiği
için yaşlandıkça ortaya çıkan katarakt hastalığına iyi gelir. Yaşlılığa bağlı gös hastalıklarına
yakalanma riskini azaltır.
Zeytin Yağının faydaları
Zeytinyağı tüketen insanlarda kalp krizi,
yüksek tansiyon, inme gibi hastalıklara yakalanma riski daha azdır. Zeytinyağı tüketimi damarlarda meydana gelen sertleşme
ve tıkanma sorunlarına yakalanma riskini
azaltır. Zeytin damar sertliğinin oluşmasını
engelleyebilir.
Kolesterol seviyesini sağlıklı seviyede
tutmaya yardımı olur. Sindirim sistemi için
faydalıdır, basur ve kabızlığa iyi gelir, bağırsak hareketlerini arttırır, bağırsakları temizler.
Şişkinlik ve gaz sorunlarını giderebilir. Saç
sağlığını korur ve sağların yumuşamasını
zağlar. Cilt bakımında özellikle cilt maskelerinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır.
Zeytinyağı kanser hastalıklarına yakalanma
riskini azaltabilir, özellikle meme kanserine
yakalanma riskini azaltır. Hücre sağlığını
koruyabilir, göğüs tümörlerini başlangıç
aşamasında engelleyebilir veya tamamen
YIL

neden olan unsurları ortadan kaldırabilir. Zeytin yağının antioksidan özelliğinden dolayı,
kanı temizleyici ve genel anlamda vücutta
temizlik yapabildiği düşülmektedir. Karaciğeri
koruduğu düşünülmektedir. Zeytin yapının
ülsere iyi geldiği düşünülmektedir.
Zeytin Yaprağının Faydaları
Zeytin yaprağı çok eski tarihlerden itibaren
alternatif tıpta kullanılmaktadır. Genelde kış
aylarında meydana gelen soğuk algınlıkları,
grip ve nezle gibi hastalıkların tedavilerinde
kullanılmaktadır. Anti bakteriyel özelliğinden
dolayı yaygın olarak enfeksiyon tedavilerinde
kullanılmaktadır. Zeytin yaprağının antibiyotik
özelliğinin olduğuna inanılmaktadır. Özellikle
yaraların daha erken iyileşmesi için kullanılır.
Zeytin yaprağı bağışıklık sistemini güçlendirir
ve hastalıklara karşı savunma sistemini korur.
Zeytin yaprağı soğuk algınlıkları tedavisinde
kullanılır. Kan basıncını düşüren zeytinyağı
dolaylı olarak kalp sağlığını korur. Zeytin
yaprağının kan şekerini düşürdüğüne inanılmaktadır. Kötü kolesterole karşı zeytin
yaprağının iyi geldiği düşünülmektedir.
ELMAS HABERLER
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LOJİSTİK
Sevgili Dostlarımız,
Her 18 saniyede yeni bir bilgi üreten bir dünyada, lojistik
sektörü de dahil olmak üzere sektörel rekabetin her geçen gün
giderek sertleştiğine tanıklık etmekteyiz. İş hayatında var olabilmek
için değişim hızına ayak uydurabilmek gerektiğinin farkındayız.
Değişim hızına ayak uydurabilmenin çok gerekli olduğu bir zaman
da yaşıyoruz.
Murat Lojistik ailesi, bahsettiğim bu rekabetçi zeminde kendine
önemli bir yer bulmuş, yarım asrı geçen tarihi ile değişimi gün
be gün ana gündem maddesi haline getirmiştir.
Murat Lojistik, ortaya koyduğu hizmeti, kullanıma sunduğu
markaları, oluşturduğu her katma değeri, büyük bir özen ve
hassasiyetle daha ileriye taşımaktadır. Bu yaklaşım ile geçirmiş
olduğumuz başarılı yıllarımız, ürün ve hizmetlerimizin kullanıcısı
olan müşterilerimizle özel dostluklar kurmamızı sağlamıştır.
Üstadımız Ali Kemal Yüksel’den aldığımız ahlaki değerlerimiz ve
çalışma azmimiz ile büyüyen, gelişen bir ekip ile dünya pazarlarına
açılmaya devam ediyoruz.
Genç ve yetenekli çalışma arkadaşlarımız şirketimizin
deneyimlerinden oluşan hafızasını tüm işlerinde ve hizmetlerinde
uygulamak gayreti ve azmi içerisinde çalışmalarını yürütürken
ortak hafızamızı büyüyen ekibimize aktarmayı sürdürmektedir.
Aynı sektörü paylaştığımız pazar ortaklarımızla etik kurallar
içindeki rekabet bizler için motivasyon kaynağı olmaya devam
ederken, değerli müşterilerimize de daha iyi hizmet almak üzere
fırsat yarattığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.
Lojistikte fark yaratan kalıcı çözümler üretme noktasında akla
gelen ilk firma olmak vizyonu ile ülkemizin değerlerini arttıracak
memnun müşteriler yaratma kararlılığımızı yılmadan sürdüreceğiz.
Murat Lojistik ailesi olarak, her faaliyetimizde insan hayatına
dokunmaya önem veriyoruz. Oldukça büyük olan bu sorumluluk,
faaliyetlerimizin ekseninde yer alıyor ve inanıyoruz ki çalışanlarımızdan
müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımız bu eksende birleşiyor.
Önümüzde uzun bir yol var. Diliyorum ki bu yolda büyük
başarılara hep birlikte imza atar, ürettiğimiz değerlerin yükselişine
tanıklık ederiz.
Saygı ve Sevgilerimle,
Yönetim Kurulu Üyesi
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diye korku içinde bekliyorum.
O an için nefsi vesvese vermeye başladı:
“– Sen zaten zor geçinen kimsesin. Yardım edecek durumda değilsin. Bas gaza,
git yoluna!
Fakat imanı ve vicdanı da şöyle sesleniyorlardı:
– Para dediğin şey böyle gün için lazım
olur. Belli olmaz Allah’ın rızasının nerede
olduğu. Biriktirdiğin parayı bu muhtaç hanıma vermelisin. Tam yeridir. Çocukları aç
durumda…
Nihayet nefsini yenmiş, cebindeki lastik
parasını tümüyle kadıncağıza uzatarak:

HAYAT İYİLİKLE GÜZELLEŞİR, KALPLER İYİLİKLE KAZANILIR.
Sokaklarda sefâlet kol geziyordu. Kim kime
yardım edecek, destek olacaktı? Yoksulluk
yaygındı. Çevresi de perişandı. Bir yanı
yıkılmaya yüz tutmuş evinin camından yola
doğru ümitsizce bakarken bir tır’ın kapının
önünde durduğunu, içinden de birisinin
indiğini gördü. Bütün cesaretini ve ümidini
toplayarak evden çıkıp yola koştu. Yaklaşıp
direksiyon başında arabasını hareket ettirmek
üzere olan şoföre seslendi.
– Sakın beni dilenci falan zannetmeyin. Üç
çocuğumla üç gündür aç beklemekteyim.
Bu gidişle başıma kötü şeyler gelmesinden
korkmaya başladım. Allah rızası için yardımda
bulunun. Ben açlıktan ölmeye razıyım. Fakat

çocuklarımın çığlıklarına tahammül edemiyorum.
Beklenmedik bir anda gelen bu “Allah
rızası için yardım” talebi zaten kıt-kanaat geçinen şoförü şaşırtmıştı. Düşünmeye başladı.
Cebinde bir miktar parası vardı var olmasına;
ancak bu parayı aylardır biriktiriyordu. Çünkü
taksinin dört lastiği de kabaklaşmıştı. Onları
değiştirmek için çırpınıyordu. Zaten akşamları
eve gelince hanım da ikaz etmekten geri
kalmıyordu:
– Ne zaman değiştireceksin bu lastikleri?
Birazcık geç kalsan, aklıma kötü şeyler geliyor.
Acaba bir kaza mı yaptı kabak lastiklerle?’
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– Al bacım, namusunla yaşa. Bu para
bir müddet seni idare eder. Sonrasında da
Allah başka sebepler yaratır! dedi. Minnet
etmemek için de hemen gaza basıp oradan
uzaklaşırken kadının:
– Sen benim ihtiyacımı karşıladın, Allah
da senin ihtiyacını karşılasın! duasını duydu.
Gün boyunca kulaklarında çınlayan bu duaya
hep (amin) dedi.
Akşam eve gelince beklediği soruyla yine
muhatap oldu.
– Hâlâ değiştirmemişsin lastiklerini...
– Bir lastikçiyle anlaştım. Yeni lastikler gelince hemen değiştirecek... diyerek geçiştirdi.
Bu geçiştirme işi birkaç gün devam etti.
Bir akşam yine eve gelirken iyice sıkılmış,
“Bu defa ne diyeceğim?” diye düşünürken
beklenmedik bir durumla karşılaşmıştı. Hanım
kendisine adres yazılı bir kağıt uzattı, sonra
da şöyle dedi:
– Bugün bir lastikçi geldi, şu adresi verdi.
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“Yarın bana mutlaka gelsin, lastiklerini değiştireceğim” deyip gitti. Al şu adresi. Belli
etmemişse de bunun izahını yapamamıştı.
Çünkü böyle bir lastikçi ile konuşmamıştı.
Merakla sabahı bekledi. İlk işi kağıttaki adrese
gitmek oldu. Garipliğe bakın ki tamirciyi hiç
görmemiş, buraya hiç gelmemişti. Elindeki
kağıdı uzatınca bir şaşkınlık iki tarafta da
yaşandı. Lastikçi:
– “Sen o musun?” deyip şoförün boynuna
sarıldı, başladı hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Sonra
da şöyle devam etti:
– Tam üç gündür Resûlüllah Aleyhisselam
rüyama giriyor ve bana, “Şu adresteki şoförün
lastiklerini değiştir, ücret olarak da Allah’ın
rızasını müjdele” buyuruyor. Allah için söyle.
Sen ne türlü bir iyilik ettin, nasıl bir hayır dua
aldın ki Resûlüllah Aleyhisselam üç gündür
beni ikaz ediyor, senin lastiğini değiştirmem
için beni vazifelendiriyor? Dedi.
Şoför, iyiliğin ve Allah için yardımda bulunmanın ne denli büyük bir iş olduğunu
lastikçinin gözlerine bakarak anladı.
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Bir Hüzün Ülkesi: BOSNA-HERSEK
Balkan coğrafyasına göz attığımızda bize
yakın birçok kültürel öğe gözümüze çarpmaktadır. Bunların en yoğun olduğu ülke ise
şüphesiz Bosna Hersek’dir. Adeta bizden bir
parça gibidir. Bosna Hersek, Doksanlı yılların
başında yıkıma uğramış ve yaralarını halen
sarmaya çalışıyor.
Savaşın halka yansıyan o acı tarafına yakından
şahit olmuş ve bu yıkımdan güçlü bir şekilde
çıkmayı başarmış muhteşem bir ülkedir Bosna-Hersek. Tarihi, çok kültürlülüğü, mimarisi
ve misafirperver insanları ile büyüler, Türk
kültürüne bu kadar yakın olmasıyla gönülleri
kazanır ve oraya gittiğinizde asla kendinizi
farklı bir ülkede hissetmezsiniz.
Bosna Hersek’in Tarihi
Bosna-Hersek´in bilinen tarihi, Hint-Avrupa
menşeli İlliryalılarla başlar. Bölge Romalılar
tarafından ele geçirilince, Panoonia eyaletinin
İllyricum bölümüne bağlandı. Slavlar bölgeye
M.S. 7. asırda gelmeye başladılar. 961´den
sonra Bosna, Sırbistan´ın diğer bölümlerinden
ayrıldı. Bağımsız siyasi ve coğrafi bir birim
olarak kabul edildi.
Bölgeye ilk Türk akınları 1386 senesinde
başladı. Bu sırada Bosna tahtında Beşinci
Tvartko bulunuyordu. Kosova Savaşında Sırpların mağlubiyeti ve ardından Üsküp´ün fethi
Bosna´nın durumunda önemli değişikliklere
sebep oldu. Son kral Stefan Tomeseviç Bosna´da yaşayan kalabalık Bogomil mezhebine
bağlı olanlara Papanın isteği doğrultusunda
adil davranmayınca, Fatih Sultan Mehmed
Han bölgeyi rahatlıkla Osmanlı topraklarına
dahil etti.
Slav, Hırvat ve Avar karışımı olan Boşnaklar
10. asırda Bogomil mezhebine bağlıydılar.
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Teslisi ve Hazret-i İsa´nın tanrının oğlu olduğunu kabul etmeyen inançları yüzünden uzun
süre çevredeki diğer Hıristiyanların baskısı
altında kaldılar. İnançları yüzünden, bölge
Osmanlılar tarafından fethedilince, kolayca
İslamiyeti seçerek Müslüman oldular. Anadolu´dan gelen dervişler yoluyla İslamiyet
bölgede hızla yayıldı.
Bosna, Osmanlı yönetimine geçince bir sancak haline getirildi. Kanuni Sultan Süleyman
Han zamanında Macaristan´da kalan kuzey
toprakları da fethedilince eyalet statüsüne
alındı. Bosna eyaletine atanan ilk beylerbeyi
Gazi Ferhat Paşa oldu. 19. asırdaki gelişmeler
ve Osmanlı İmparatorluğunun batıda aldığı
yenilgiler, Bosna eyaletini önemli ölçüde
etkiledi.
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Bir Hüzün Ülkesi: BOSNA-HERSEK

Bir Hüzün Ülkesi: BOSNA-HERSEK
Avusturya-Macaristan yönetiminde, yeni
anayasayla seçmenler üç seçim grubuna
ayrıldı. Her grupta Ortodoks, Katolik ve
Müslümanlar için sabit oranda sandalye
belirlendi. Bu durum Sırp milliyetçiliğinin
tepkisine sebep oldu ve gerginlik 28 Haziran
1914´te Avusturya Arşidükü (veliaht) Franz
Ferdinand´ın Saraybosna´da Bosnalı bir Sırp
öğrenci tarafından öldürülmesine kadar
vardı. Bu olay da Birinci Dünya Savaşınin
başlangıcıdır.

1827´de ilk ıslahatı gerçekleştiren ve gönüllü
Yeniçeri Ocağını kaldıran Beylerbeyi Abdurrahman Paşa, güçlü bir askeri örgüt kurdu.
Eğitim ve öğretim işlerini yürütmekle vazifeli
maarif müdürlüğü kuruldu. Bu aynı zamanda
Osmanlı Devletinde ilk maarif müdürlüğüydü.
1976´da Hersek ayrılarak önce mutasarrıflık,
daha sonra da iki sancaklı küçük vilayet oldu.
1878´de yapılan Berlin Antlaşması ile Bosna´nın Avusturya-Macaristan´ın denetimine
bırakılmasıyla büyük bir bunalım patlak verdi.
Resmen Osmanlı Devletine bağlı kalmasına
rağmen, Berlin Antlaşmasına dayanarak
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek´i işgal etti ve eyaletin yönetim
hakkını ele geçirdi. İkinci Meşrutiyetin ilanından faydalanan Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu bölgeyi 7 Ekim 1908 tarihli
bir kararname ile kendi topraklarına ilhak
etti. İlhak kararı Rusya, Sırbistan, Osmanlı
İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu arasında çok yönlü bunalıma
sebep oldu.
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Bosna-Hersek 26 Ekim 1918´de Sırp, Hırvat ve
Sloven krallığının bir parçası olarak Sırbistanla
birleştirildi. İkinci Dünya Savaşına kadar bu
krallığın parçası olan Bosna-Hersek, 1946´da
Yugoslavya´yı meydana getiren altı halk cumhuriyetinden biri oldu. Nüfusun çoğunluğunu
meydana getiren Müslümanlar kökenlerine
rağmen Sırp ve Hırvat milliyetinden olarak
anılmayı kabul etmediler. 1971´de Yugoslavya
Devlet Başkanı Tito, Müslümanlara ulus statüsü tanıdı ve Bosna-Hersek´te büyük “M”
ile yazılan Müslüman kelimesi sadece din
değil, bir milliyetin de adı oldu.
Yugoslavya´da 1980 senesinde Tito´nun
ölümüne kadar durulmuş olan etnik ve dini
çatışmalar yeniden alevlendi. Sovyetler Birliği ve doğu bloku ülkelerinde başgösteren
reform süreci, Yugoslavya´da da büyük değişikliklere sebep oldu. 1991´de Anayasanın
öngördüğü şekilde devlet başkanlığının,
federasyon meydana getiren Hırvatistan´a
geçmesi lazımken, Sırbistan, eski Yugoslavya´nın mirasçısı olarak tek başına sahip
çıkması ülkede tam bir iç savaşa girmesine
sebep oldu. Hırvatistan ve Slovenya´nın
bağımsızlık kararı, Sırbistan yönetimi tarafından kabul edilmedi. Kanlı çarpışmalar AT
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ve Almanya´nın yoğun baskıları neticesinde
sona erdirildi.
Bosna-Hersek´te 1990 senesi sonlarında yapılan seçimleri kazanarak devlet başkanlığına
gelen Aliya İzzet Begoviç, Mart 1992´de bir
referandumla bağımsızlığını ilan etti. Bunun
üzerine Bosna-Hersek Sırplı milislerin yoğun
saldırısına maruz kaldı.
Şubat 1992’de bağımsızlığını ilan eden
Bosna - Hersek 7 Nisan 1992’de ABD ve
diğer batılı ülkelerce tanındı ve 22 Mayıs
1992’de Birleşmiş Milletler’e yaptığı üyelik
başvurusu kabul edildi.

Bosna’daki savaş 1992 yılının ilkbaharında
başladı. Bosna’nın kuzeyini hedef alan saldırıların amacı bu bölgelerden Boşnak ve
Hırvatları uzaklaştırarak Sırp devletini kurmaktı.
Sırpların bu saldırıları bölgedeki diğer etnik
gruplar için tam bir felakete dönüştü. Kuşatma
altındaki şehirler ve mülteci kamplarında pek
çoğu öldürüldü ve işkenceye uğradı.
Savaşın ilk aylarında doğudaki pek çok Boşnak şehri sırpların saldırıları sonucu kolayca
düştü. Ancak şehri çeviren tepelerinde yardımıyla Srebrenizka saldırılara karşı kendisini
başarıyla savundu.
1993’te Birleşmiş Milletler 6 yerleşim birimini
“güvenli bölge” ilan etti, Srebrenitza da
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bunlardan birisiydi. Amaç sınırları korunabilir
hale getirerek barış için görüşülebilir bir zemin
yaratmaktı. Yardımların güvenli bölgelere
ulaştırılması gündeme gelince bu uygulama
işgalci-saldırgan güçlerle Birleşmiş Milletler
askerlerinin işbirliği yapmasını gerektirerek
amacı ile tam bir tezat oluşturur hale geldi.
Mayıs 1995’te Sırplar Saraybosna’daki kuşatmayı şiddetlendirdi ve Nato Sırplara karşı hava
saldırısı düzenlendi. Buna missilleme olarak
Sırplar 6 güvenli bölgeyi bombalayarak 300
Birleşmiş Milletler askerini rehin aldı. Temmuz
1995’te general Ratko Mladiçkomutasındaki
Sırp güçleri Srebrenizka’daki Hollandalı Birleşmiş Milletler güçlerini etkisiz hale getirerek
şehri hedef aldı. Yaklaşık 25,000 Boşnak
Sırp tehdidi üzerine şehri terk ederek bir
başka güvenli bölge olan Potocari’ye ulaştı.
5000 mültecinin kampa girmesinin ardından
Hollandalı barış gücü askerleri kampın dolduğunu bildirerek kampın girişini kapattı. Bu
olay, kampın yakınlarındaki yaklaşık 20,000
Boşnağın Sırpların ölüm tehdidine karşı savunmasız kalmasına yolaçtı. Sırplar bölgedeki
Boşnakları tahliye etmeye başladığında Hollandalı birlikler müdahale bulunmadı, hatta
işlemlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi için organizasyonda yardımcı bile oldu.
Kadın ve çocuklar ayrıldıktan sonra askerlik
çağına gelmiş olan erkekler otobüslere bindirildikten sonra kampın yakınında kurşuna
dizilerek öldürüldü. II. Dünya Savaşı’ndan
sonraki bu en büyük soykırımda 10 - 15 bin
Boşnak’ın katledildiği iddia edilmektedir.
Kızılhaç yetkilileri bu olaylar sırasında 7.500
kişinin kaybolduğunu bildirmiştir.
Srebrenitza Katliamı’nın ardından o güne
kata olaylara kayıtsız kalan batı kamuoyunda
Sırplara karşı baskılar arttı ve 1995 yılı sonlarında savaş son buldu.
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Medeniyetler Arasında Bir Osmanlı Şehri: SARAYBOSNA
Balkanlardaki en güzel şehirlerden Bosna
Hersek‘in başkenti Saraybosna, ilk olarak
1463 yılında Osmanlı topraklarına katılsa da
kısa süre içinde kaybedilmiş.
Şehrin tekrar ele geçirildiği 1492 yılından
itibaren 1878 yılındaki Berlin Anlaşması’na
kadar Osmanlı egemenliğinde katılan şehirdeki en önemli eserler ise İsa Bey‘den sonra
şehrin ikinci kurucusu sayılan Gazi Hüsrev
Bey‘e ait. Kanuni Sultan Süleyman’ın Bosna
Sancak Beyi olan Hüsrev Bey’in eserleri şehrin
birçok yerinde görülebilir.

Vali Hacı Mehmet Paşa tarafından 1753’te,
İstanbul’daki çeşmeler model alınarak yaptırılmış. Tahta kubbeli çeşme önünde bir
fotoğraf çektirmeden şehirden ayrılmayın.
3. Saat Kulesi
Saat Kulesi Başçarşı’da yer alan bir diğer
önemli yapı. Gazi Hüsrev Bey Vakfı tarafından
17. yüzyılda yaptırılan kule ilerleyen yıllarda
çıkan yangın sonucu büyük hasar almış, daha
sonra 1762’de yeniden restore edilmiş.

Batı ve Doğu medeniyetlerini aynı anda
bünyesinde barındıran ve Bosna-Hersek’in
başkenti olan Saraybosna, bu özelliği ile
Balkanlar’da görülmesi gereken yerlerin
başında geliyor.
1. Başçarşı
Saraybosna’nın kalbi gibi olan Başçarşı
(Bašcaršija), 16. yüzyılda kurulmuş önemli bir
Osmanlı çarşısı. Çarşı etrafında şehirdeki birçok
önemli yapıyı yaptıran Gazi Hüsrev Bey’e ait
camiler, hanlar ve medreseler bulunuyor. Bu
yapılar arasında Saraybosna’nın simgelerinden biri olan Sebil, Saat Kulesi, Morica Han,
Gazi Hüsrev Bey Cami, Ferhadiye Caddesi
ve Bursa Bezisten gezilip görülecek yerler
arasında yer alıyor.
2. Başçarşı Sebili
Tarihi Başçarşı’nın kalbinde yer alan zarif,
ahşap şadırvan Başçarşı Sebili (Sebilj), Türkiye’den düzenlenen Balkan turlarının önemli
bir ziyaret noktası. Tarihî şadırvanın olağanüstü bir hava kattığı bu meydanın üç tarafı
da Başçarşı’yı oluşturan dükkânlarla çevrili.
Başçarşı’nın sembolü olan “Sebil Çeşmesi”,
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4. Gazi Hüsrev Bey Cami
Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey’in
1531’de Mimar Sinan’a yaptırdığı cami, Saraybosna’da en önemli Osmanlı eserlerinden.
Bosna Savaşı sırasında hasar alan cami daha
sonra 1996’da aslına uygun olarak restore
edilmiş.
Gazi Hüsrev Bey Cami’nin dış duvardaki iki
metal oluklu çeşme bulunuyor. Bu olukların
birisinden su içenin bu şehre yeniden geleceği, diğerinden su içenin ise bu şehirden
evleneceği rivayet edilir.
6. Moriça Han
Moriça Han da Başçarşı’da yer alan önemli
bir yer. Halk arasında Han-ı Atik olarak adlandırılan altı kapılı bedesten medresenin az
ilerisinde yer alıyor. Han 1551’de yapılmış,
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Medeniyetler Arasında Bir Osmanlı Şehri: SARAYBOSNA
Macaristan Prensi Arşidük Franz Ferdinand’ın
suikaste uğradığı köprü. Milli Kütüphane’nin
karşısında bulunan köprüye göz atmadan
şehirden ayrılmayın.

1697’de çıkan yangından sonra restore edilmiş.
Halen Gazi Hüsrev Bey Vakfı’nın malı
olan Moriça Han’da, çeşitli kafelerin yanı
sıra otantik kilim vb. eşyalar satan dükkânlar bulunuyor. İki katlı Moriça Han, ıhlamur
ağacı altında, yorgunluk kahvesi içilebilecek
en güzel mekânlardan birisi.
7. Bezistan
Rüstem Paşa tarafından 1551’de yaptırılan
Bursa Bezisteni, Bursa İpeği satışı için yapılmış bir kapalı pazar yeri. 1992–1995 yılları
arasındaki Bosna Savaşı sırasında büyük hasar
alan bezisten daha sonra restore edilmiş.
Günümüzde Saraybosna Müzesi olarak da
hizmet veriyor.
8. Ferhadiye Caddesi
Başçarşı’nın bittiği yerde Ferhadiye Caddesi başlıyor. Arnavut kaldırımlı taşlar yerini
bu caddede parkeye bırakıyor. Burası cafe,
restoranlar ile alışveriş dükkanlarının olduğu
oldukça modern bir alışveriş caddesi. Civarında ise otel ve hosteller yer alıyor. Caddenin
ortasındaki ara sokak Jelića’da yer alan Hostel
Franz Ferdinand konaklama için tavsiyem.
9. Latin Köprüsü
Başçarşı’ya yakın bir konumda bulunan
Latin Köprüsü (Latinska ćuprija), 1.Dünya
Savaşı’nın çıkmasına sebep olan Avusturya
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10. Umut Tüneli
Umut (Hayat) Tüneli, Bosna Savaşı sırasında Bosnalılar için en kritik noktalardan
birisi olmuş. Sırp kuşatmasının olmadığı tek
nokta olan havaalanına yakın bir konumda
bulunan tünel, savaş boyunca başta ulaşım
olmak üzere ilaç ve silah transferinde kullanılmış. Bosnalı gönüllüler tarafından 8 saatlik
mesailer ile kazılan tünel tamamlandığında
960 metre uzunluktaymış. Tünel sayesinde
300 binden fazla kişi kente giriş çıkış yapmış,
yiyecek, ilaç, silah ve yaralılar taşınmış.
11. Bosna Hersek Ulusal Kütüphanesi
Milyatska’nın kenarında, mimari özellikleri
Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından oluşturulmuş ve önceleri belediye binası
olarak kullanılmış görkemli bina, 1949’da
kütüphaneye dönüştürülmüş.
Savaşın en acı anılarından biri de Saraybosna
Halk Kütüphanesi’nin yangın bombalarıyla
yakılması. Ağustos 1992’de 2 milyondan fazla
kitap binayla birlikte yanmış. Kütüphanenin
restorasyonu yıllarca devam edip, 2014’te
tekrar açılmış. Başçarşı’nın hemen yakınında,
nehir kenarında yer alıyor.
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Yaşadığıız çağa iz bırakan Müslüman
önderlerden biri şüphesiz ki Aliya İzetbegoviç’tir. Mücadeleyle geçen Aliya’nın hayatı
bize gerçek bir Müslüman’ın zor zamanlardaki duruşunu anlatır. Boyun eğmeyen, her
şeyden önce dinine, kültürüne ve vatanına
sahip çıkan Aliya, vatanı Bosna’nın yetiştirdiği ve insanlığın hizmetine sunulan en
büyük isimlerden biridir. Aliya İzzetbegoviç
tek cümleyle Bosna’yı Bosna yapan ruhun
kendisine yansıdığı simadır. Aliya’sız Bosna,
İslam’sız da Aliya düşünülemez. Bunlar bir
bütün halinde Aliya İzetbegoviç’in şahsında
billurlaşır.
Aliya İzzetbegoviç’siz bir Bosna’yı anlatmak
mümkün olamayacağı gibi, Bosna olmadan
YIL
YIL

Aliya İzzetbegoviç’i de anlatmak mümkün
olamamaktadır. Bosna halkının milli bilincinin
oluşmasında ve Bosna Hersek’in bağımsızlığını
kazanmasında etkin rol oynayan Aliya İzzetbegoviç, büyük bir İslam düşünürü olmakla
birlikte Bosna’da Türk sempatizanlığının
artmasında önemli yeri olan bir liderdir
HAYATI- FİKİRLERİ VE ŞAHSİYETİ:
Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925 tarihinde Bosna-Hersek’teki Bosanski Şamats
(Šamac) şehrinde doğdu. Köklü bir aileden
gelen ve kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi,
İstanbul’da Osmanlı ordusunda askerlik yaptığı sırada Üsküdarlı Türk kızı Sıdıka Hanım’la
evlenmiş, Belgrad’da yaşayan Aliya’nın ailesi,
ELMAS HABERLER
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1863’te Sırbistan’dan sürülen müslümanların
yerleştirilmesi için Sultan Abdülaziz’in Sava
nehri üzerinde tesis ettirdiği Azîziye’ye taşınmıştı. Dedesi sonraları Bosanski Şamats
diye anılan bu kasabanın yöneticiliğini yapmış, Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz
Ferdinand’a karşı gerçekleştirilen suikastın
ardından Avusturyalı inzibatlar şehirde tanınmış Sırplar’ı rehin alarak uzaklara götürmek
isteyince bunları korumuştu.
Kendisini en çok etkileyen üç eser Bergson’un Yaratıcı Evrim, Kant’ın Saf Aklın
Eleştirisi ve Spengler’in Batı’nın Çöküşü’dür.
İçine düştüğü fikrî sarsıntı uzun sürmedi ve
İslâmî kimliği gençlik döneminde hayatına
yön vermeye başladı.
II. Dünya Savaşı’nda Bosna-Hersek’in,
Almanya’nın desteğiyle 1941 yılında kurulan
Bağımsız Hırvatistan Cumhuriyeti’nin bir parçası haline gelmesi ve bunun yol açtığı yeni
52
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sorunlardan dolayı Aliya’nın da aralarında
bulunduğu genç müslümanlar, Saraybosnalı
âlim ve vâiz Mehmed Hanciç’in başkanlığını
yaptığı el-Hidâye Derneği’ne geçmek zorunda
kaldı. Aliya, Hırvatlar tarafından askere alınmak
istenince Saraybosna’dan kaçıp Gradaçac’a
gitti. 1945’te Tito’nun liderliğindeki Partizan
ordusu Saraybosna’yı aldığında geri döndü;
ancak bu defa Sırplar tarafından askere alındı.
Partizanlar’ın müslümanları tutuklamaya başladığı sırada askerliğini bitirmek üzere olan
Aliya, daha önceki İslâmî faaliyetlerinden
dolayı 1 Mart 1946’da on dört arkadaşıyla
birlikte tutuklanıp hapsedildi. Hapiste kaldığı
üç yılın ardından Halide Hanım’la evlendi ve
üniversite öğrenimini tamamlamaya çalıştı. İlk
girdiği Ziraat Fakültesi’ni yarım bırakıp Hukuk
Fakültesi’ne geçti ve 1956’da mezun oldu.
Hayatının önemli bir kısmını değişik kurumlarda hukuk danışmanlığı yaparak geçirdi.
Tito’nun 1980’de ölümünün ardından Yugoslavya’da şartlar daha da ağırlaşmaya başladı
ve 1983’te “Saraybosna süreci” sırasında İzzetbegoviç tekrar tutuklandı. Onunla beraber
birçok müslüman aydın yasal düzeni yıkmak
amacıyla örgüt kurmaktan yargılanarak hapse
mahkûm edildi; İzzetbegoviç de bazı suçluları
ilk defa mahkemede gördüğü halde örgütün
lideri olarak suçlandı. Yargılamanın ardından
hapiste beraber bulunduğu arkadaşları,
daha sonra başlatacağı siyasal bağımsızlık ve
özgürlük mücadelesinin çekirdek kadrosunu
oluşturdu. Bunlar arasında Ömer ve Salih
Behmen, Hasan Čengić, İsmet Kasumagić,
Džemaludin Latić, Mustafa Spahić, Edhem
Bičakčić, Husein Živalj, Derviš Đurđević,
Melika Salihbegović ve Đula Bičakčić gibi
isimler sayılabilir.
YIL

On dört yıl hapse mahkûm edilen Aliya
İzzetbegoviç, Foça Hapishanesi’ne kondu.
1987’de pişmanlık duyup af dilemesi ve
bir daha siyasî faaliyetlere dönmemeye söz
vermesi halinde serbest bırakılacağına dair
kendisine yapılan teklifi reddetti. Komünist
dünyanın dağılmaya yüz tuttuğu bir ortamda
demokratik ülkelerle İslâm ülkelerinin baskıları
sonucu 25 Kasım 1988’de serbest bırakıldı.
Bu tahliyeye sebep olan siyasî gelişmeler

İzzetbegoviç’i toplumsal sorumluluk almaya
zorladı. Genç müslümanlar hareketinden
arkadaşlarıyla birlikte Mart 1990’da kurduğu Demokratik Eylem Partisi’ni ülkede
müslümanların etkin bulunduğu bölgelerde
örgütlemeye çalıştı.
Özellikle Boşnak ve Arnavut müslümanların
geleceğinin ancak Yugoslavya’nın bir arada
ve âdil bir şekilde yönetilmesiyle mümkün
olacağını düşünen İzzetbegoviç, Yugoslavya’nın parçalanma sürecinde siyasete girerek
5 Aralık 1990’da yapılan seçimleri kazandı
ve Bosna-Hersek cumhurbaşkanı oldu. 1
Mart 1992’de gerçekleşen referandumla
YIL

Bosna-Hersek bağımsızlığını ilân etti. Ancak
ülkesi Sırplar’ın saldırısına uğrayınca dirayetli
ve temkinli bir siyaset izleyip silâhlı çatışmaları
sona erdirmeye çalıştı. Bu mücadelesi, üç yıl
devam eden kanlı savaşa 14 Aralık 1995’te
son veren ve Bosna-Hersek’in bağımsız bir
devlet olarak tanınmasını sağlayan Dayton
Antlaşması’yla neticelendi. Savaş sırasında ve
savaşın ardından uluslararası baskılara mâruz
kalsa da Bosna-Hersek’in bağımsızlığı için çok

güçlü diplomatik ve askerî çabalar sarfetti.
14 Eylül 1996’da Dayton sonrası yapılan ilk
seçimde Boşnak, Hırvat ve Sırp temsilcilerinden oluşan üçlü Başkanlık Konseyi’ne
seçildi ve başkanlığı üstlendi. 13-14 Eylül
1998 seçimine katılmayı istememekle birlikte
Demokratik Eylem Partisi Ana Komitesi’nin
kararı doğrultusunda tekrar aday oldu ve
seçimden galip çıkarak Başkanlık Konseyi’nin
yöneticiliğine devam etti. Ancak sağlığının
görevini sürdürmesine imkân vermemesi
üzerine 2000 yılı Haziranında görev süresi
tamamlanmadan devlet başkanlığından
çekildi ve 19 Ekim 2003’te vefat etti.
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Bir öncesiz şehir,
bir görkemli duruş:

Manisa

nisa’ya şehzade olarak geldiğinde tarihler
1443 yılının bahar ayını göstermektedir.
Saruhanoğulları’ndan Osmanlılar’a Fatih’in
babası zamanında geçen Manisa şehri, o
tarihlerde bölgenin incisi gibidir. Saruhan Bey
döneminde yaptırılan Beylik Sarayı, şehrin
merkezinde 50 dönümlük bir araziye yayılmıştır. Bütün ihtişamıyla gelenleri cezbeden
bu saray, Sultan ikinci Murad Han tarafından
yeniden imar edilecektir.
Spil Dağı ile Gediz nehri arasındaki verimli
topraklarda kurulan Manisa, Lidya uygarlığının merkezi, Osmanlı şehzadelerinin şehridir.
Her derde deva şifalı mesiri, dünya markası
Sultani üzümü, yeşil sevdalısı Tarzan’ı, 25
bin yıl öncesine dayanan fosil ayak izleri ile
Manisa bir kadim kenttir.
Homeros’un İlyada destanında anlattığı
Niobe’nin ağlayan kayasının, Demir Çağı
Lidya Krallığının başkenti Sardes’in, onlarca
antik kentin, ama en çok da şehzadelerin
şehridir Manisa...
Her derde deva mesir macununun, çekir6060
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deksiz Sultani üzümün, yeşil sevdalısı Tarzanı’nın ün kattığı Manisa, görkemli Spil Dağı
ile Gediz nehri arasındaki verimli topraklarda
bir doğa ve tarih şehridir.
FATİH SULTAN MEHMED HAN’IN
EĞİTİM YILLARI
Padişah yetiştiren şehzade şehirleri, diğer
beldelerden daha bir başkadır. Geçmişle
geleceğin birbirine karıştığı bu şehirlere
gittiğinizde şehzadelerin buradaki ayrıcalığını hissedersiniz. Manisa da Fatih Sultan
Mehmed’in izlerini taşıması hasebiyle özel
bir yere sahiptir. Fatih Sultan Mehmed MaYIL

Osmanlı Devleti’nin idarî geleneğine göre
şehzadeler en geç on iki yaşına gelince sancağa çıkarlardı. Şehzade Mehmed de, 1438’de
ağabeyleri Ahmed ve Alâaddin Çelebilerle
birlikte idarî olarak tecrübe kazanması için
önce Amasya’ya ve sonra da Manisa sancak
beyliğine tayin edildi. Sancak beyliğinde
Şehzâde Mehmed’e Kasapzâde Mahmûd
Bey ve İbrahim Bey ‘Lala’ tayin edildiler.
İki defa şehzade olarak geldiği Manisa’da
Fatih, birincide bir yıl, ikincide ise beş yıl
kalarak, toplamda hocası Molla Gürâni
Hazretleri vasıtasıyla eğitimini ve karakterini
tamamladığı altı yılını burada geçirir.
YIL

Tarihi arkasında saklayan dağ: Spil dağı
Manisa’yı diğer şehirlerden ayırd eden Spil
Dağı, yaz-kış ziyaretçi akınına uğrayan bir milli
park. Spil Dağı, tarihi yapıları, bozulmamış
doğası, ilginç efsaneleriyle turistlerin uğrak
yerlerinden.
Spil Dağı, içerisinde Milli Park bulunması
nedeniyle doğal dokusunu kaybetmeyen bir
bölge. Tarihi kalıntılar açısından da zengin bir
dağ olan Spil’le anılan mitlerden en önemlisi
Ağlayan Kaya - Niobe’dir. Dağın eteklerinde
yer alan kayanın bir sanat eseri olup olmadığı
antik çağlardan bu yana tartışılır.
Spil’de sessizliğin büyüsü
Her mevsim ayrı güzellikler sunan, Türkiye’nin
dört bir yanından turist ağırlayan Spil Dağı,
sonsuz sessizlik vadeden ortamıyla da tercih
ediliyor. Dağ ve kar tatili sunan, şirin bungalov
evleriyle konaklama da yapabileceğiniz Spil
Dağı, ünlü Yılkı atlarını da görebileceğiniz
bir yer. Genellikle sürü halinde dolaşan Yılkı
atlarıyla, zirveye yakın Atalanı mevkisinde
karşılaşabiliyorsunuz. Atalanı’nın adı, Osmanlı
61
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Devleti döneminden beri devam eden bir
uygulamayla, bölgedeki atların mevsimlik
olarak veya ihtiyarlamaları nedeniyle burada
yılkıya bırakılmasından geliyor.
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Tavuk ve Yumurta Üretiminde Öncü Şehir

Türkiye’nin Zeytin Deposu: Akhisar
Önceleri tütün üretimyle meşhur olan Akhisar, bugün zeytin ve zeytinyağı üretimiyle
ön planda. Bugün Akhisar’da 10 milyondan
fazla zeytin ağacı var. Yıllık zeytin üretimi
100 bin tonun üzerinde. Yaklaşık 15 bin aile
geçimini zeytinden sağlıyor. İlçede, Gemlik,
Domat, Uslu ve Ayvalık çeşidi zeytin üretiliyor.
Türkiye’de sofralık siyah zeytinin yüzde
35’i, sofralık yeşil zeytinin ise yüzde 70-75’i
Akhisar’da üretiliyor.

TÜİK verilere göre, 2014 yılında 241 milyon 498 bin 538 baş olan kümes hayvanları
sayısı son beş yılda yüzde 31 oranında artarak 2015 yılında 316 milyon 332 bin 446’ya
yükseldi. Manisa Türkiye’de kümes hayvanları
sıralamasında ilk sırada yer aldı.
“Şuan da Manisa’da 27 milyon 389 bin
584 adet besi tavuğu, 10 milyon 348 bin 130
adet yumurta tavuğu, 1 milyon 492 bin 334
adet ise damızlık tavuk bulunuyor. İlimizde
2018 yılında 1 milyar 542 milyon 28 bin 769
adet yumurta üretimi yapılırken, 399 bin 19
ton beyaz et üretimi yapılmış.
Üzüm ve kiraz ihracatında lider ilçe:
ALAŞEHİR

Zeytin üretimindeki gelişmeye paralel
olarak, zeytin işleme tesislerinde de büyük
bir atılım var. 1990’ların başında iki üç tane
zeytin işleme tesisi vardı. Üretilen zeytinin
büyük bölümü ilkel şartlarda ve evlerde işlenirdi. Bu gün irili ufaklı 250’yi aşkın zeytin
işleme tesisi var. İhracat için büyük önem
taşıyan pastörize zeytin işleme konusunda
da Akhisar öncü bir ilçe haline geldi.
62
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2018 Yılı verilerine göre DENİZİ ve ülke
sınırı olmayan Manisa’nın Alaşehir ilçesinde
çekirdeksiz Sultaniye üzüm ve meyve ihracatında önemli bir ihracat rakamına ulaşıldı.
Alaşehir Gümrük Müdürlüğü’nden 2018 yılında
15 bin tır çıkış alırken, 234 firma 60 kalem
ürünü 74 ülkeye ihracat yapıldı. Yaş üzüm
ihracatının 83 bin tonu Rusya’ya yapılırken,
54 bin tonu Avrupa ülkeleri, 3 bin tonu da
diğer ülkeler olmak üzere toplam 140 bin
ton olarak gerçekleşiyor.
Yaş üzümün yanında 36 bin ton kiraz, 20
bin ton nar ihracatı gerçekleşen Alaşehir’de,
dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm
ihracatından 250 milyon dolarlık ihracat
gerçekleşirken, genel toplamda 500 milyon
dolarlık ihracat gerçekleşti.

YIL

YIL

MARKALAŞAN KAVUN:
AKHİSAR KAVUNU
Akhisar´da 4 bin dönüm kavun ekimi
yapılıyor. Nisan ayında kavun çekirdeğinin
tarlaya ekimi ile başlayan kavun işçiliği çabasıyla, sulamasıyla, bakımıyla uzun ve zorlu
bir süreçten geçiyor. Daha sonra Temmuz ayı
sonları Ağustos ayı başları kavun ürününün
hasadına başlanıyor.
Bir dönüm kavun ekiminden 5-6 ton ürün
alınıyor. Kavun´un Akhisar´a ekonomik girdisi
ise yaklaşık 7 milyon TL´yi buluyor. Akhisar’da
4 cins kavun yetiştiriliyor. Bu kavunlar içerisinde en fazla yetiştirileni ise Kırkağaç cinsi
kavundur. Buna Türkiye genelinde Akhisar
kavunu da deniyor. Toplanılan kavunları
Türkiye´nin her bölgesine gönderiliyor.
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Tarihin İzlerini Taşıyan Nadide Şehir: Beyşehir
yapılmıştır. Kuzey kapısından başka doğuya
ve batıya birer kapısı açılır. Yapıda bir çeşit
kumlu taş kullanılmıştır. Selçuklu Hakanı
Sultan Sancar’ın emri ile 1134 yılında yaptırılmış, Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından
1297 yılında bugünkü şekliyle yeniden inşa
ettirilmiştir.

TARİHİN İZLERİNİ TAŞIYAN
NADİDE ŞEHİR

BEYŞEHİR
Zirveleri 4 mevsim karlı dağlarla çevrelenen
Anadolu’nun üçüncü büyük gölü Beyşehir,
Eşrefoğlu Camii, Kubadabad Sarayı, ve Eflatunpınar Anıtı gibi tarihi mirasıyla doğanın
ortasında bir kültür hazinesi.
Konya’nın, gölü ve doğal güzellikleriyle
nadide ilçelerinden biri olan Beyşehir’in tarihi
M.Ö.6000-7000 yıllarına kadar uzanıyor.
M.Ö.2000 yılları arasında Hititler; Eflatun Pınar
ve Fasıllar da ölmez eserler bırakmışlardır.
Bu yıllarda çevre, Mısır ve Asur Devletlerinin
zaman zaman istilasına uğramıştır. M.Ö.1200
yıllarında Frigler’e geçmiş,daha sonra Psinya
adında bağımsız bir devlet kurulmuştur. VII
y.y. da Lidyalılar’a Persler’e, 333’de Büyük
İskender’e, M.Ö.120 de Romalılar’ın eline
geçerek daha sonra Doğu Roma’nın (Bizans)
hakimiyetinde kalmıştır.
1071 Malazgirt Seferinden sonra Selçuklu
Türklerinin idaresinde kalan Beyşehir, Anadolu
Selçukluları devrinde çok önem kazanmış,
Alaaddin Keykubat “Eyrinaz Gezisi” Mevkiin66
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deki (Şimdiki Gölyaka Kasabası) Kubad-abad
Şehrini kurarak burayı ikinci başkent yapmıştır.
Anadolu’yu 1243’de Moğollar’ın istilasından
sonra Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey,
Süleymaniye (Beyşehir)şehrini kurmuş ve
buradan bağımsızlığını ilan ederek Eşrefoğlu
Beyliği’ni meydana getirmiştir. Beyliğin 65
kasabası, 70.000 süvarisi ve pek çok köyü
vardı. İlhanlı Kumandanlarından Çobanoğlu
Demirbaş 1326 yılında Eşrefoğlu Beyliği’ne
son vermiştir.
Beyşehir İlçesi; Konya İlinin Akdeniz kesiminde Göller Bölgesinde ve Orta Toroslar arkasındaki kısımda yer almıştır. İlçeye
doğudan Konya Merkezi, Seydişehir İlçesi,
batısındaki Şarkikaraağaç, Eğirdir, Sütçüler
ilçeleri, Kuzeyde Ilgın ve Doğanhisar İlçeleri
ile Hüyük İlçesi, güneyde Seydişehir İlçesi
kuşatmıştır. En güney kısmında 65 km uzaklıkta olan Akdenizden duvar gibi yükselen
Toros Dağları ile ayrılmaktadır.
Gölün tesiri ile bölge iklim yönünden etkiYIL

lenmekte, gölden uzaklaştıkca Orta Anadolu
iklim şartları kendisini hissettirmektedir. Göl
civarı, çam, sedir, ardıç, köknar ve meşe
ağaçları ile orman halindedir. Beyşehir’in
iklimi Akdeniz ve İçanadolu İklimi arasında
iklim olup, yazları kısa ve serin, kurak, kışları
ise soğuk geçmektedir.
Hitit Su Anıtı:
Beyşehir Gölü yakınlarında bulunan Eflatun
Pınarı “Hitit Su Anıtı”. Beyşehir Gölü’ne paralel uzanan yolun 8’inci km’si içinde bulunan
pınara, Sadıkhacı tabelasından giriş yapıp
köye girmeden tepeden sola ayrılan yol ile
ulaşılıyor. Pınar gölcüğü kıyısındaki yerli kaya
üzerine yapılan kabartmaların bulunduğu
anıt ve çevredeki kalıntılarda, çeşitli figürler
yer alıyor.

Eşrefoğlu Türbesi: Camiinin doğusundadır. Eşrefoğlu 1.Süleyman Bey de buraya
gömülmüştür.İçeri Şehir Hamamı : Hamam
içeri şehirdedir. Hamam Selçuklu Hamam
mimarisinin günümüze ulaşabilen güzel bir
örneğidir.
Bedesten : Hamamın karşısındadır. 1451
yılında Osmanlılar tarafından kapalı çarşı
olarak yaptırılmıştır.
Kubadabat Sarayı: Beyşehir’in batısında
ve Beyşehir Gölünün güneyinde Gölyaka
Köyünün 1.5 km. kuzeyinde sahildedir. Beyşehir’e uzaklığı 60 km.dir. 1. Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilmiştir. Kubadabat
karşısında göl içerisinde bir kaya üzerine Kız
Kulesi, Alaaddin Keykubat tarafından harem
dairesi olarak inşa ettirilmiştir.

Beyşehir Kalesi : Beyşehir Kalesi, gölün
güney doğu köşesinde eski Beyşehir Çayının şimdiki kanal köprüsünün yakınındadır.
Kalenin bir kapısı ile bilhassa göl etrafındaki
bazı duvar kalıntıları kalmıştır.
Eşrefoğlu Camii: Camii kale ile sarıldığı
için içeri şehir denilen yerde ve aynı adı taşıyan mahallededir. Cami kuzeyden güneye
doğru uzanmış dikdörtgen bir plan üzerine
YIL

Beyşehir’de lojistik sektörünün ileri gelenlerinden İbrahim Akyavaş
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BİR FİLM

BİR KİTAP

FİLM VAKTİ

OKUMA VAKTİ
PATAGONYA EKSPRESİ

YOL
Martin Sheen, Saint James’in Yolu ismiyle
de bilinen Camino de Santiago’da yürürken
çıkan fırtına yüzünden ölen oğlunun (Emilio
Estevez) cenazesini almak için Fransa’daki St.
Jean Pied de Port’a gelen Amerikalı doktor
Tom karakterini canlandırıyor. Tom eve geri
dönmek yerine, oğlunun geziyi bitirme arzusunu gerçekleştirmek için tarihi yolculuğa
çıkmaya karar verir. Tom’un planlamadığı şey
ise bu yolculuğun üzerinde bırakacağı etkidir.
Çok fazla yürüyüş deneyimi olmayan Tom
kısa bir süre sonra yolculuğunda yalnız olmadığını fark eder. Yol boyunca dünyanın dört
bir yanından gelmiş birçok insanla tanışır. Bu
insanların her birinin kendi problemleri vardır
ve hayatlarında anlam arayışına çıkmışlardır.

Yönetmen: Emilio Estevez
Senaryo: Emilio Estevez, Jack Hitt
Oyuncular: Deborah Kara Unger, Emilio
Estevez, Martin Sheen, Yorick van Wageningen

Şili’li yazar Luis Sepulveda’nın en büyük
tutkusu, yolculuk yapmak, dünyayı dolaşmak,
insanları tanımak ve onların öykülerini dinlemek. Patagonya Ekspresi, dinlediği öyküleri
kendi yorumuyla anlatan, olağanüstü anlatma
yeteneğiyle gerçeği zenginleştirerek edebiyata dönüştüren Luis Sepulveda’nın yaptığı
ilginç yolculukların bir dökümü. Bolivya sınırını geçerken başına gelenleri, Ekvador’un
unutlmuş bir köşesinde gündüzleri İletişim
Sosyolojisi dersi verip gecelerini bir genelevde
tüketmesini, uğradığı duraklarda dinlediği
inanılması güç öyküleri, gemicilerin ruhlarını
kurtarmak için hayalet gemilerin peşinde
dolaşan denizcileri, Pinochet’nin cellatlarının bile susturamadığı Patagonya’nın Sesi
radyosunun ağaç tepelerindeki serüvenini,
sabahtan akşama kadar kırık dökük uçaklarıyla,
uçsuz bucaksız topraklar üzerinde şaraptan
cesede kadar her şeyi taşıyan pilotları, yalın
ve keyifli üslubuyla anlatıyor.

Luis Sepulveda, gerçek serüvenin verdiği
müthiş mutluluğu okuruna aşılamaya çalışıyor.
Adını, bir zamanlar Patagonya’da çok tutulan,
ancak yeterince hızlı gitmediği için seferlerine son verilen Patagonya Ekspresi’nden
alan bu kitap, Luis Sepulveda’nın en güzel
yapıtlarından biri.
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Okurunu Latin Amerika’da, Patagonya’nın
ıssız topraklarında, Ateş Ülkesi’nde gezdiriyor. Patagonya Ekspresi, yolculuk notları
olmaktan öte, yolculuk üzerine bir rehber
kitap. Dünyayı nasıl tanımamız, ona nasıl
bakmamız, onu nasıl sevmemiz gerektiğini
öğreten bir kılavuz. Yazarın, hem diktatör
Pinochet dönemindeki sürgün yıllarında,
hem de yolculuklarında aldığı notlar üzerine
kurulu Patagonya Ekspresi, anlatım bütünlüğü
taşıyan bir dizi anlatı.
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