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Bu kitabýn bütün haklarý Kadir KESKÝN’e aittir. Her hakký mahfuzdur.
Eserin adý ve yazarý belirtilerek iktibas yapýlabilir. Normal ve kanuni
alýntýlarda kaynak gösterilmesi mecburidir.

KADÝR KESKÝN: (Manisa Lisesi Emekli Müdürü)
1944 Afyon Dazkýrý- Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu
dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam- Hatip Lisesi’ni 1965’te, ayný yýlýn Eylül ayýnda
da Balýkesir- Savaþtepe Öðretmen Okulunu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya
yüksek Ýslam Enstitüsü’nü( Ýlahiyat Fak) 1969 yýlýnda bitirerek Çanakkale/
Biga’da öðretmenlik hayatýna baþladý. Yedek Subay askerliðini yaptýktan sonra
Manisa Salihli Lisesi’nde öðretmenliðe devam etti. Salihli 50. Yýl Ortaokulu
Müdür Baþyardýmcýlýðýný yaptý. Daha sonra Kýrkaðaç Lisesi Müdürü olarak
atandý. Oradan zamanýn þartlarý içinde Manisa Yunt Daðý Osmancalý köyü
Ortaokuluna öðretmen olarak tayin edildi. Bir müddet burada çalýþtýktan
sonra 1980 yýlýnda Manisa Lisesi Müdür Baþ Yardýmcýlýðýna getirildi. Manisa
Lisesi Müdürü emekli olunca da 1998 yýlana kadar 18 Yýl bu lise’nin
müdürlüðünü deruhta etti. Ve meslek Hayatýnýn yarýsý bu okulun idaresinde
geçti.
Yazar, eðitimcilik hayatý boyunca eðitim alanýnda önemli çalýþmalar yaptý.
Öncelikle Almanya’nýn Ýngolstadt þehrindeki Apian- Gymnasium ile Manisa
Lisesi’ni kardeþ okul yaptý. Bu kardeþlik iliþkisi iki okul müdürlerinin
gayretleriyle þehirlere de yansýdý. Manisa ile Ýngolstadt‘ýn kardeþ þehir
olmalarýný saðladý. Avrupa’ ya açýlan bu kapý sayesinde Manisa’da birçok okul
bu imkânlardan yararlandý. Yazarýn müdürlüðü sýrasýnda kendi okuluna:
1- Hibe olarak komple fizik – kimya laboratuarý,
2- Manisa Çýraklýk Eðitim Merkezine de eðitim amaçlý 4 adet çýplak motor
3- Manisa Belediyesine de makam aracý kazandýrdý.
Emekli olduktan sonra Ýzmir Özel Bornova Kolejinde çalýþtý. Bilahare
Almanya’da Türk çocuklarýnýn din eðitimi çalýþmalarýnda bulundu.
Almanya’dan döndükten sonra Manisa’da yoksul aile çocuklarý için ücretsiz
Manisa Belediyesi Eðitim Merkezi MABEM dershanesini kurarak bu
dershanenin üç yýl kurucu müdürlüðünü yaptý. Dar gelirli ve yoksul aile
çocuklarý için geliþtirdiði ücretsiz dershaneciliðin alt yapýsýný Balýkesir’de ve
diðer bazý illerde oluþturarak açýlmasýný saðladý. Soma’da da yine dar gelirli
aile çocuklarý için ücretsiz Soma Belediyesi Eðitim Merkezi SOBEM
dershanesini kurdu ve üç yýl da SOBEM dershanesinin kurucu müdürlüðünü
yaptý. 50 Yýldýr fiili eðitimin içinde bulunan Eðitimci yazar Kadir Keskin, halen
Manisa’da Özel Hedef Koleji Avrupa Proje çalýþmalarýný yürütmekle birlikte
okullarda ilgi gören eðitim seminerlerine ve konferanslarýna devam
etmektedir.

Kadir Keskin’in Yayýnlanmýþ Eserleri
1- Eðitim Öðretim Dedikleri ( 9. Baský 9.000)
2- 40 Gün 40 Programlý Yaz Tatili Dini Bilgiler Kitabý ( 23. Baský 35.000)
3- Manisa’da Vakýf Eserleri ve Manisa’da Ýz Býrakanlar ( 2. Baský)
( Ýkinci Baskýsýný Manisa Ýl Özel Ýdaresi Yaptý)
4- Eðitimde Fýrsat Eþitliði
5- MABEM’ li Öðrencilerin Ýçinden Gelenler
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ÖNSÖZ
Manisa, vakýf eserleri açýsýndan oldukça zengin bir ilimiz. Ecdat yadigârý
vakýflardan günümüze intikal eden yapýlara son yýllarda Hükümetimizin
iradesiyle oluþan yenileme çalýþmalarý her türlü takdirin üzerindedir.
Vakýf eserleri ecdadýmýzýn hamiyet duygularýnýn dýþa vurumu, nefislerinden
önce baþkalarýný düþünen olgunluklarýnýn en somut hali olarak yeni nesillere
geçmiþten bir mektup ve bu topraklarýn tapusu gibidir.
Bu nedenlerle vakýf eserleri devletten ziyade milletin ilgisine muhtaçtýr,
Eserlere halkýn ve genç kuþaklarýn sahip çýkmasý bir baþka mana ifade eder.
Çünkü vakýf eserleri kaybettiðimiz sosyal hafýzamýzdýr. Onlarýn taþýdýðý
manayý ve oluþturulma sebeplerini bilmek, genç kuþaklarý bencillikten
kurtaracak ve kendilerinden ziyade baþkalarýný düþünen diðerkâm varlýklar
haline getirip sosyal dokumuzu daha saðlam bir yapýya kavuþturacaktýr.
Bu eserleri ve taþýdýðý manayý yeni nesillere tanýtmak elbette eðitimin ve
eðitimcilerin iþi olmasý gerekmekteyse de, maalesef eðitim bunu bilgi
seviyesinden bilinç seviyesine çýkaramadý. Genç kuþaklar bu eserleri bildi ama
benimseyemedi, hayatýnýn elzem bir parçasý haline getiremedi. Sorulduðunda
cevap vermek üzere beyninin bir yerlerinde saklama çabasý nedeniyle ilk
fýrsatta kurtulmasý gereken yük bildi. Biz geçmiþimizi evlatlarýmýza
sevdirmekte çok baþarýlý olamadýk.
Bir þeyi sevmek, benimsemek için emek vermek, ondan beslenmek gerek.
Yeni nesli kültürümüzden besleyemedik, baþka kültürlere baþka
medeniyetlere çevirdik yüzümüzü ve eskiye ait ne varsa emek vermek yerine
sýrtýmýzý döndük, hayatýmýzdan kovduk. Bir Roma mezarýnýn Selçuklu
kümbetinden daha kýymetli sayýldýðý devirlerde ecdat yadigârý vakýf
eserlerine sahip çýkma bilinciyle yola çýkan Kadir Keskin hocamýz, milletimize
ait deðerleri eðitim yoluyla sevdirme iþini, emek vererek pratiðe döken öncü
þahsiyetlerden biri ve belki de tekidir.
Milli Eðitim Bakanlýðýnýn programlarýnda “VAKIF” ile ilgili bir amaç ve
hedefin bulunmadýðý dönemlerde Manisa Lisesi’nde Sanat Tarihi dersi
öðrencileri ve öðretmenlerinden Türkiye’nin ilk ”Vakýf Kolu ”nu oluþturur.
Manisa’da bulunan vakýf eserlerini öðrencilerine tanýtmakla kalmaz, Mahalle
muhtarlarýyla da iþbirliði yaparak Sanat Tarihi öðretmenleri ve öðrencileriyle
birlikte vakýf eserlerinin temizliðini yaptýrýr, onlarý mezbelelik durumdan
kurtarýr. Eserlerin biyografisini Ýngilizce, Almanca Türkçe yazdýrarak görünür
yerlerine astýrarak yerli ve yabancý ziyaretçilerin istifadesine sunar.
Elinizdeki bu kitap Kadir Keskin hocamýzýn atalarýmýza, býraktýðý eserlere,
onlarýn toplumcu düþüncelerine ve hayat tarzlarýna olan sevgisinin,
saygýsýnýn ve bu deðerlerin yeni nesille buluþturulmasýna duyduðu heyecanýn
ürünüdür.
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“ Manisa’da Vakýf Ýzleri ve Ýz Býrakanlar” adlý bu kitap, Manisa ve ilçelerine
ait vakýf eserlerinin yaný sýra camilerden, medreselere, hanlara, hamamlara,
türbelere ve çeþmelere kadar tüm tarihi ve kültürel yerleri ihtiva etmekle
birlikte bu vakýf eserlerine gönül verenleri, katkýda bulunanlarý ve Manisa’nýn
kültür hayatýna hizmet eden, kültürel deðerlerini yücelten þahsiyetleri de
kapsayan ansiklopedik bir eser mahiyetindedir. Hemþerilerimizin
misafirlerini tarihi yerleri bu kitabý rehber alarak gezdirdiklerine bizzat þahit
oldum.
Bu duygu ve düþüncelerle Kadir Keskin hocamýzýn kaleme aldýðý mana
yüklü eserini, geçmiþten geleceðe köprü olacaðýna inanarak, Ýl Genel Meclisi
üyelerimizle birlikte tekrar destekleme kararý aldýk.
Ýkinci kez Manisa’nýn kültürel hayatýna kazandýrmanýn mutluluðunu
yaþadýðým bu eserin amacýna hizmet etmesini ve alanýnda daha güçlü yeni
eserlerin doðmasýna vesile olmasýný dilerim. 20 Þubat 2014

Hayrullah SOLMAZ
Manisa il Genel Meclisi Baþkaný
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ÖNSÖZ
Osmanlý vakýf eserlerine ilgim, öðretmenliðimin ilk yýllarýnda
rahatsýzlýðým dolayýsý ile 1969 yýlýnda tedavi gördüðüm Ýstanbul'daki Vakýf
Guraba Hastanesi ile baþlar. Bu yýldan itibaren duyduðum her vakýf kelimesi ve
gördüðüm vakýf eseri beni yakýndan ilgilendirir oldu. Daha önce hiç
görmediðim, gelmediðim Manisa’ya görevim gereði 1978 yýlýnda tayinle
geldiðimde Manisa'nýn tarihi dokusu, vakýf eserlerinin çokluðu, zengin tarihi
ve kültürel varlýða sâhip olmasý beni adeta büyüledi.
Manisa'ya yerleþtikten bir iki ay sonra, doðrudan Vakýflar Müdürlüðüne
giderek ildeki tüm vakýf eserlerinin listesini aldým. Vaktimin müsait olduðu
günlerde ve hafta sonlarýnda her birini teker teker gezdim; ama ne yalan
söyleyeyim, bu gezilerim esnasýnda içim burkuldu. Çünkü çok azý hariç, vakýf
eserlerinden türbe, medrese, han, hamam, çeþme vs. birçoðu mezbelelik
haldeydi. Bu acý durumu, zamanýn Vakýflar Müdürüne arz ettim. Durumu
bildiðini, ama tahsisat sýkýntýsý dolayýsýyla elinden bir þey gelmediðini, bu
vakýf eserlerinin ancak kâðýt üzerinde vakfiyelerini ve vakýf tescillerini
muhafaza edebildiklerini, fakat kendilerini koruyamadýklarýný acý bir þekilde
itiraf etti. Bilahare okul Müdürü olarak atandýðým Manisa Lisesinde, bu ecdat
yadigârý vakýf eserleri için “Okul olarak biz ne yapabiliriz?” diye düþündüm.
Okulda hemen eðitici kol statüsünde çalýþmak üzere Sanat Tarihi dersi okuyan
öðrencilerden oluþan “Vakýf Kolu” kurulmasýný saðladým. Bir çalýþma takvimi
hazýrlayarak her bir vakýf eseri için her hafta eðitici kol saatinde bir vakýf
eserinin temizlenmesini programa aldýk. Manisa Lisesi olarak ilde ne kadar
vakýf eseri varsa, eðitim yýlý boyunca her birini teker teker temizledik. Hele
bunlar içerisinde Mevlevîhane’nin durumu yürekler acýsýydý. Orasýný da
güzelce temizledikten sonra, hiç olmazsa bu eserlerin temiz kalmasýný
saðlamak amacýyla her birini saðlam kilitle muhafaza altýna almaya çalýþtýk.
Bunlar içerisinde Mevlevihane'nin kýrýlan her kilidini býkmadan usanmadan
yenisiyle deðiþtirerek muhafaza altýna almaya çalýþtýk. Burasýný görmek ve
akademik çalýþma yapmak için dýþarýdan gelenler, anahtarýný bizzat Manisa
Lisesinden alýrlar, gezerler bilahare getirirler ve bize teslim ederlerdi.
Mübalaðasýz söylemek gerekirse Nurullah Ertuðrul Bey, Vakýflar Þube
Müdürlüðüne gelene kadar on yýla yakýn Manisa’daki vakýf eserleri, hiçbir
resmi statümüz olmadýðý halde Manisa Lisesi olarak himayemizde kaldý.
Manisa Lisesi olarak bu koruma ve temizlik çalýþmalarýna ilave olarak
ildeki bütün tarihi eserlerin tarihçeleri Manisa Lisesinin resim öðretmenleri
tarafýndan kuþe kâðýt üzerine Türkçe, Ýngilizce ve Almanca olarak yazýlýp güzel
bir çerçeve ile çerçeveletip bütün tarihi yapýlarýn kapýsýna astýk. Bu
tarihçelerin büyük bir kýsmý, halen camilerin ve diðer eserlerin kapýsýnda asýlý
olarak bulunmaktadýr. Bu çalýþmalarýmda özveri ile destek olan Manisa Lisesi
Sanat Tarihi öðretmenleri Cengiz ve Meral Sevener çiftine, Resim
-3-

öðretmenleri Þ. Ömer Uður ve Fehim Taþçeviren beyefendilere, Ýngilizce ve
Almanca öðretmenlerine, dönemin Vakýf Kolunda görev alan sevgili
öðrencilerime, o dönemde teþekkür ettiðimi, hatta ödüllendirdiðimi iyi
biliyorum. Ama þu anda yýllar sonra da olsa kaleme aldýðým bu kitap vesilesiyle
teþekkürlerimi gönülden yenilemenin manevi hazzý içindeyim.
Bu kitabýn kaleme alýnma hikâyesinin de ilginizi çekeceðini umuyorum.
Manisalýlarýn yakýndan tanýdýðý, benim gibi vakýf meraklýsý ve sevdalýsý olan
Merkez Efendi Devlet Hastahanesi Üroloji Uzmaný Dr. Fahrettin ER'in,
naçizane benim vakýflara olan ilgimi bildiði için “Hocam, bu vakýf birikiminizi
neden kitap haline dönüþtürmüyorsunuz?” demesi üzerine bende yeni bir
sorumluluk duygusu oluþturdu. Ýþte o zamanlar Vakýf Kolu’nda görev alan
öðrencilerimizden biri de bu Fahrettin ER idi. Demek ki her zaman büyükler,
küçükleri teþvik edip cesaretlendirmiyor. Bazen büyüklerin de küçüklerin
teþvik ve cesaretine ihtiyacý oluyor.
Ýþte bu kitap, deðerli öðrencimin teþviki ve Vakýflar Ýl Müdürü Nurullah
Ertuðrul'un vakýf arþivlerini bana açmasý ile ortaya çýktý. Kendilerine teþekkür
ediyorum.
“Söz uçar, yazý kalýr.” derler. Ecdadýmýzýn yaptýðý vakýflarýn senetleri ve
vakfiyeleri, nasýl günümüze kadar yazýlý olarak geldiyse, vakýf eserlerini ve
vakýf eserlerine sâhip çýkan, onlara bir çiviyle bile olsa katkýda bulunan
Manisalý vakýf dostu bürokratlarý, hayýr severleri; çocuklarýnýn, torunlarýnýn
ve diðer insanlarýn örnek almasý ve “isimleri”nin gelecek yüzyýllara taþýnmasý
amacýyla yazarak kendi imkânlarýmla bastýrmýþtým.
Kitabýn deðerini bilen, Manisa Ýl Özel idaresi tarafýndan basýmýna karar
verilen baþta Baþkan Hayrullah Solmaz olmak üzere, encümene teklif sunan
Eðitimci Arkadaþým Ýbrahim Dinçer ile Manisa Lisesi’nden deðerli öðrencim
Ýbrahim Onaylý’ya ve teklifi oy birliði ile kabul eden partili partisiz tüm
encümen üyelerine teþekkürlerimi sunuyorum.
Kitabý vakýf dostu tüm hayýrseverlere ithaf ediyorum.
Gayret bizden, takdir sizlerden. 20 Þubat 2014
Kadir KESKÝN
Manisa Özel Hedef Koleji Din Bilgisi Öðretmeni
Mabem ve Sobem Dershaneleri Kurucu Müdürü

-4-

GÝRÝÞ
1969, öðretmenliðe baþladýðýmýn ilk yýlý. Çalýþtýðým yer, yoðun öðrenci
mevcudu bulunan ve ayný zamanda devlet parasýz yatýlý pansiyonu olan bir
okuldu. Okulda haftada hem 32 saat derse giriyordum hem de akþamlarý ayný
okulda belletici öðretmen olarak görev yapýyordum. 24 saatimin büyük bir
kýsmý okulda geçmekteydi. Bir gün, þehir merkezinin bir hayli dýþýnda bulunan
okuldan, okulun iþi dolayýsýyla bisikletle çarþýya gitmem gerekiyordu.
Yaðmur da yaðýyordu. Yaðmurlu havada bisikletle çarþýya gidip gelmiþtim.
Yapýlmasý gereken okulun iþini de görmüþtüm. Bisikletle gidip geldiðim için
sýrýlsýklam ýslanmýþtým. Gençliðin de verdiði umursamazlýkla elbiselerimi
deðiþtirmeyip bütün günümü öyle geçirmiþtim.
Ancak birkaç gün sonra bende bir zafiyet baþladý. Ýþtahým günden güne
kesildi ve çenemin altýnda mercimek tanesi büyüklüðünde bir beze oluþtu.
Aðrýsý ve sýzýsý olmayan bu þiþkinliði, yoðun görevlerim arasýnda pek ciddiye
almýyordum. Günler böyle devam edip gidiyordu. Bir sabah uyandýðýmda, sol
yanaðýmdaki bu beze iyice þiþmiþ ve sol gözümün alt kapaðýný indirmiþti.
Aynaya baktýðýmda adeta kendimi tanýyamamýþtým. Oda arkadaþým, benim
gibi belletici öðretmen olarak çalýþan Rahmetli Osman Þekerci Beydi. Beni
hemen o ilçede bulunan bir doktora götürdü. Doktor, muayeneden sonra
“ciddi bir durum olmadýðýný” söyleyerek beni Ýstanbul'da bulunan ve hâlâ
asýrlardýr hizmet veren Vakýf Gureba Hastanesine sevk etti. Ben muayene
odasýndan çýktýktan sonra arkadaþýma, “Kanser olduðumu, kanserden baþka
bir þey çýkarsa týpta yeni bir þey öðreneceðini,” söylemiþ. Tabii arkadaþým
bana doktorun bu teþhisini söylememiþti. Ben ilgili doktordan sevkimi alarak
Ýstanbul Gureba Hastanesine gittim. Hastane personeli ummadýðým bir
þekilde bana deðer veriyor ve yardýmcý oluyordu. Adýnýn Mahzar Bey
olduðunu öðrendiðim bir doktor bey, boynumdaki þiþliðe biyopsi yaptý.
Hastaneye yattýðým 13. günün sonunda, Doktor Mahzar Bey beni odasýna
çaðýrarak, “Gözün aydýn Hocam, korktuðumuz gibi çýkmadý.” deyince ben, iþin
vahametini o zaman ancak anlayabildim. Çünkü kanser þüphesiyle hastaneye
yatýrýlmýþým. Kaldý ki o yýllarda kanserin adý da bu kadar yaygýn deðildi.
Hastanede kaldýðým bölüm de kanserliler koðuþuymuþ. Benim rahatsýzlýðým
ise “Adenit Tüberküloz”uymuþ. Üç kutu ilaç, 120 tane de stroptomisin iðne
vermiþlerdi. Ýlaçlarý düzenli kullanmam sonucunda çok þükür rahatsýzlýðým
geçti. Ancak tedavi gördüðüm hastaneye ve hastanenin ismine karþý içimde
bir ilgi ve sýcak bir duygu oluþmuþtu. Araþtýrmalarým sonucunda bu
hastanenin “Vakýf Gureba Hastanesi” olduðunu, yani bir vakýf hastanesi
olduðunu öðrendim. Ýstanbul'un Þehremini semtinde bulunan bu hastanenin,
Sultan Abdülmecit Han'ýn hayýr yapmayý çok seven annesi Bezm-i Âlem Valide
Sultan tarafýndan 1843’te temellerinin attýrýldýðýný, 1845 yýlýnda
tamamlanarak hizmete girdiðini, o yýllarda Ýstanbul’da çok yaygýn olan ve
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hatta ölümlere sebep olan çiçek hastalýðýnýn önlenmesinde Vakýf Gureba
hastahanesinin çok büyük etkisi olduðunu öðrendim.
Bezm-i Âlem Valide Sultan, bu hastaneyi kurarken “Gureba” ismini
özellikle koydurmuþ. Elden ayaktan düþmüþ, fakir, kimsesiz insanlarýn
hizmetine tahsis etmiþtir. Tam anlamýyla fakirler ve garipler için kurulan bu
hastanede her türlü muayene ve tedavinin ücretsiz olarak yapýlma kaydý
konulmuþtur. Hastanede çalýþan doktorundan, hizmetlisine ve eczacýsýna
hasta bakýcýsýna kadar her türlü personelin ücretleri, vakýf iratlarýndan
karþýlanmak kaydýyla kurulan hastahane, çeþitli aþamalardan sonra bugün
yine Vakýf Gureba Hastanesi olarak iþlevine devam etmektedir. Daha sonra
merak ettim ve bu hastanenin vakfiyesini buldum. Bu vakfiye halen evimin bir
köþesinde yýllardan beri asýlý olarak durmaktadýr.
Amacým burada Vakýf Guraba Hastanesini sizlere tanýtmak deðildir. Benim
tanýtmama da gerek yok zaten. Özellikle öðretmenliðimin ilk yýlýnda saðlýðýma
kavuþmama vesile olan bu hastahane ile birlikte “vakýf” kavramýnýn benim
dikkatimi çekmiþ olmasýdýr. Vakýf kelimesi 1969 yýlýndan itibaren benliðimde
her zaman sýcak duygularýn oluþmasýna vesile oldu. Gezip gördüðüm ve görev
yaptýðým þehirlerde vakýf eserleriyle yakýndan ilgilenmeye baþladým. Vakfiye
senetlerini okumak bende ayrý bir merak ve haz uyandýrdý. Elimden
geldiðince, gücüm yettiðince vakýf eserlerini korumaya çalýþtým.
Manisa Lisesi Müdürlüðüm süresince Sanat Tarihi dersi okuyan
öðrencilerimize Manisa’da bulunan vakýf eserlerini tanýtmak ve bize devasa
vakýf ve hayýr eserleri býrakan ecdadýmýzý daha yakýndan tanýtmak amacýyla
ilgili ders öðretmenlerinin de yardýmlarýyla Manisa Vakýflar Ýl Müdürlüðü,
Manisa Ýl Müftülüðü ve mahalle muhtarlarýyla iþ birliði yaparak bütün bu vakýf
eserlerinin ve tarihi eserlerin her ay düzenli bir þekilde bakýmýný yaptýk.
Ýþte beni vakýfla tanýþtýran ve vakýf eserleriyle ilgilenmeme sebep olan
Vakýf Gureba Hastanesidir. Ýþte bu sebeplerle “Vakýf Nedir?” ve “Vakfýn
Tarihteki Fonksiyonu Nedir?” düþüncesi ile birlikte esas çalýþma alanýmýzý bu
esaslar dâhilînde tutmaya çalýþtým. Uzun yýllar görev yaptýðým Manisa’da ve
ilçelerinde, “Dünden bugüne vakýf eserleri ne durumdaydý ve bugün bu vakýf
eserleri ne durumdadýr?” düþüncesiyle çalýþmalarýmýzý bu konuda
yoðunlaþtýrarak gelecek nesillere köprü olmak istiyoruz. Ancak önce
hepimizin bildiði ve bilmeyenlerin de merak ettiði “Vakýf” ve “Vakfýn Gayesi”
konusunda kýsa bir bilgi sunarak konuya girmek istiyorum.
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A-VAKIF VE VAKFIN GAYESÝ
Vakýf: Mükellef bir kimsenin kendi mülkü olan belli ve dayanýklý malýnýn
menfaatini bir þarta baðlayarak veyahut baðlamadan fakirlere býrakmasýdýr.
Vakýf kelimesi lügatte “men etmek ve alýkoymak” manalarýna gelir. Vakýf
yapana “vâkýf”, vakfedilen þeye “mevkuf”,vakfý idare edene “mütevelli”,
mütevelliyi kontrol edene de “nazýr” denir. Vakýf þartlarýnýn yazýlý olduðu
belgeye de “vakfiye” denir.
Vakfýn Gayesi: Vakfedilen mal, vakfeden þahsýn mülkü olmaktan çýkar.
Satýlmaz, baðýþlanmaz, çoluk çocuðuna miras olarak kalmaz. Vakýf, dünyada
sadece insanlara deðil, diðer canlýlara da yardým yapmak amacýyla kurulabilir.
Vakýf bir ibadet deðildir. Ancak vakýfta sevap kazanma duygusu vardýr. Ýyilik
yapma ve yardým etme amacýyla kurulan vakýflarýn kurulmasýna sebep olan,
insanlarýn ruhunda kuvvetli bir âhîret duygusunun ve inancýnýn yer
tutmasýdýr.
Vakýflarýn çok eski bir tarihi vardýr. Peygamberimizden önceki
peygamberler zamanýnda da vakýflar kurulmuþtur. Özellikle çaðrýya gelmeyen
Hüdhüd Kuþunun Hz. Süleyman’a meydan okumasý vardýr. Hz. Süleyman’ýn
haksýz yere Hüdhüd Kuþunu azarlamasý sonucu Hüdhüd Kuþu, “Senin tahtýný,
sarayýný altüst ederim.” diye, Hz. Süleyman'a karþýlýk vermiþtir. Hz. Süleyman,
“Sen bu, küçücük cüssenle benim tahtýmý, sarayýmý nasýl altüst edebilirsin?
Senin buna gücün yetmez.” dediðinde, Hüdhüd, “Vakýf topraðýndan gagamla
bir parça çamur getirir, sarayýnýn üstüne býrakýrým, senin ocaðýn darmadaðýn
olur.” diye karþýlýk verir. Bu olay, vakýf eserlerinin ne kadar önemli olduðuna
dair hep anlatýlýr. Hatta eskiden vakýf eserlerinde çalýþan ecdadýmýz, akþam
iþlerini terk ederlerken üstlerini baþlarýný silkeleyerek iþi býrakýrlarmýþ. Ola ki
vakýf tozu, kendi mülküne karýþmasýn, diye. Onun için çoðu vatandaþýmýz vakýf
taþýnmazlarýnýn alýnýp satýlmasýna razý olmayýp vakýf eserlerini almaktan hep
uzak durmuþlardýr.
Baþlangýçta dini amaçlarla kurulan vakýflar, zamanla sosyal gayelerle de
kurulmaya baþlamýþtýr. Þu tarihi bir vakýa ki vakýf müesseseleri en büyük
geliþmeyi Ýslam dini ile göstermiþtir. Müslümanlarý hayra ve iyiliðe teþvik eden
ayet-i kerimelerin, vakýfla alakalý hadis-i þeriflerin vakýf ve hayýr eserlerinin
geliþmesinde çok önemli bir fonksiyonu vardýr. Dinimizde ilk vakýf,
Peygamberimiz tarafýndan hicretin üçüncü yýlýnda Medine'de kuruldu.
Peygamberimiz kendi mülküne ait bir hurmalýðý Müslümanlarý ve yoksullarý
koruma amacýyla vakfetti. Bunu takiben hulafa-i râþidin ve sahabeler de
vakýflar yaptýlar. Bilahare Emevîler ve Abbasiler zamanýnda da vakýf
müesseseleri geliþerek devam etti. Orta Asya’dan, Atlas Okyanusuna kadar
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her tarafta camiler, ribatlar, kervansaraylar, medreseler, yollar, köprüler,
hastaneler, aþ evleri gibi pek çok hayýr eserleri yapýlarak vakfedildi. Vakýf
çalýþmalarý Selçuklular zamanýnda da artarak devam etti.
Özellikle Ýslam dünyasýnda vakýf eserlerinin doðmasýný ve geliþmesini
tetikleyen, çoðalmasýna sebep olan, Kur'an-ý Kerim'deki
“…kendileri de ihtiyaç duyduklarý halde yiyeceklerini, sýrf Allah’ýn rýzasýna
ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler. Ve derler ki ‘Biz size sýrf Allah
rýzasý için ikram ediyoruz, yoksa sizden karþýlýk istemediðimiz gibi bir teþekkür
bile beklemiyoruz.’ (Ýnsan, 76/89)”
“Hayýr! Siz, Allah’tan ikramý hep devam ettirmesini istersiniz. Ama yetime
deðer vermezsiniz! Muhtaçlarý doyurmayý teþvik etmezsiniz; miraslarý, helâl
haram demeden ne gelse yersiniz. (Fecr, 89/17-18)”
“Ýþte sizler, Allah yolunda harcamaya çaðrýlýyorsunuz. Ýçinizden kimi
cimrilik ediyor; ama kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik etmiþ olur.
Allah zengindir; siz ise fakirsiniz. Eðer ondan yüz çevirirseniz, yerinize sizden
baþka bir toplum getirir; artýk onlar sizin gibi de olmazlar. (Muhammed, 38)”
“Allah'ýn, kendilerine lütfundan verdiði nimetlere karþý cimrilik edenler,
bunun kendileri için hayýrlý olduðunu sanmasýnlar. Hayýr, o, kendileri için þerdir.
Cimrilik ettikleri þey, kýyamet gününde boyunlarýna dolanacaktýr. Göklerin ve
yerin mirasý Allah'a aittir. Allah yaptýklarýnýzdan haberdardýr. (Al-i Ýmran
/180)”
“Mallarýný gece ve gündüz, gizli ve açýk hayra sarf edenler var ya onlarýn
mükâfatlarý Allah katýndadýr. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler.
(Bakara, 2/274)”
“Kim Allah’ýn huzuruna bir hayýr ile gelirse, ona onun on misli verilir. (En'am
/160)” …gibi ayetlerdir.
“Ýyilik etmek ve fenalýktan sakýnmak hususunda birbirinizle yarýþýn”, Allah
buyruklarýyla, Peygamberimizin, “Ýnsanlar öldüðünde amel defteri kapanýr.
Ancak þu üç kimsenin amel defteri kapanmaz: Arkalarýnda Hasene-i Cariye
(iyilik, sevap, hayýrlý iþ, Allah'ýn hoþnut olacaðý iþler) faydalý ilim, kendisine
arkasýndan dua edecek hayýr ve hasenatta bulunacak hayýrlý bir evlat býrakan
kiþilerin amel defteri kapanmaz.”
“Sadakayý gizlice vermek açýkça vermekten efdaldir. Ancak baþkalarýnýn
örnek almasýný ve onlarýn da amel-i salihte bulunmasýný isteyen bir kimse için
açýkça vermek daha faziletlidir.”
“…Kiþinin gerçek malý hayatýnda gönderdiðidir. Geriye koyduðu da
varislerinin malýdýr.”
“…Ýnsanoðlu malým, malým, der. Hâlbuki âdemoðlunun yiyip tükettiði, giyip
eskittiði ve saðlýðýnda tasadduk edip gönderdiðinden baþka kendisinin olan neyi
var?” (Gerisini ölümle terk eder ve insanlara býrakýr.)
“Cömertlik, kökü cennette; dallarý dünyada olan bir cennet aðacýdýr.”
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“Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr.” hadisleri, bugün için en
sade Müslüman’ýn bile duyduðu, bildiði aklýnda ve kalbinde muhafaza ettiði
mesajlardýr. Bu ilâhî mesajlarla Peygamberimizin yüce buyruklarý
Müslümanlarý, adeta birbiriyle yarýþtýrýrcasýna Ýslam dininin izi olan her yerde
çok miktarda vakýf eserlerinin kurulmasýný teþvik etmiþtir.
Burada özellikle Almanya’daki bir anýmý anlatmak istiyorum. Almanya ile
temaslarým 1986 yýlýnda baþladý. Manisa Lisesi ile Ýngolstadt Apian Lisesini o
dönemin Okul Müdürü Dr. Riederer ile kardeþ okul yaptýk. Bilahare iki ayrý
okul müdürü olarak iki kentin Belediye baþkanlarýný tanýþtýrdýk. Dönemin
Belediye Baþkaný Zafer Ünal ile baþlayan iliþkiler, hâlâ devam etmektedir. Her
iki þehirde de iki kentin isimlerini taþýyan cadde ve bulvar isimleri
bulunmaktadýr. Manisa Lisesi ile Apian Lisesinin kardeþlik iliþkileri, benden
sonra da geliþerek devam etmektedir.1986 yýlýndan beri Almanya ile ilgili
temaslarým devam etmekte olup emekli olduktan sonra da gerek din görevlisi
olarak gerekse Türk çocuklarýnýn eðitimi için gidip gelmekteyim.1999 yýlýnýn
Aðustos ayý idi. Görevim gereði Darmstadt þehrinde çalýþýyorum. Ýngolstadt
kentinin 500. yýlý kutlamalarýna Ýngolstadt Belediyesi tarafýndan davet
edildim. Bulunduðum þehir ile Ýngolstadt arasý 450 km. idi. Ýngolstadt'a gittim,
kutlamalara katýldým. Görev yaptýðým kente trenle geri döneceðim. Trene
binmeden önce kardeþ okul müdürü beni ýsrarla bir Türk lokantasýna yemeðe
götürdü. Orada yemeðimizi yedikten sonra beni trene yetiþtirdi. Vedalaþtýktan
sonra beni yolcu etti. Bir müddet sonra susadýðýmý hissettim. Yolculuk
yaptýðým gün, güneþli ve sýcak bir Temmuz günü idi. Trenle yolculuðum
devam ederken susuzluðum arttý. Tren, her istasyonda durdukça gözlerim
çeþme arýyordu, ama nafile. Memleketimin istasyonlarý gözümün önünden bir
bir gelip geçiyordu. Her istasyonda þýrýl þýrýl akan çeþmeler, adeta serap gibi
gözümün önünde canlanýyordu; ama nafile. Ýnanýn 450 kilometrelik yolu
gittim, ama nasýl gittiðimi inanýn bilmiyorum. 450 kilometrelik yolda
mübalaðasýz 30 ila 40’a yakýn istasyon geçtik. Ýstasyonlarýn hiç birinde bir
çeþmeye bile rastlamadým. Hâlâ o günkü çektiðim susuzluðu dün gibi
hatýrlarým. Sonradan dikkat ettim ki Alman þehirlerinde hiç çeþme yok. Çünkü
geleneklerinde ve inançlarýnda hasene-i cariye anlayýþý olmadýðý gibi bizdeki
gibi onlarda çeþme kültürünün de izi yok. Ýþte, Manisa farklýlýðýyla gözümüzün
önünde. Allah’a þükür her mahallede, her camide þýrýl þýrýl akan yayla suyu var.
Bu durum, sadece bizim insanlýðýmýzýn deðil, l500 sene önce
Peygamberimizin, “Ýnsanlar öldükten sonra amel defteri kapanýr ancak üç
kiþinin amel defteri kapanmaz. Onlardan biri de arkasýnda hasene-i cariye
(öldükten sonra kalýcý ve devamlý hayýr vesilesi olan çeþme, okul, cami vs)
býrakanlardýr.”
Hiç unutmam, geçtiðimiz yýllarda Kütahya Domaniç’ten Ýnegöl’e bir
yolculuðum olmuþtu. 80 km.lik yol boyunca tam 52 tane çeþme saymýþtým.
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Vatandaþýmýz her akan suyu çeþmeye çevirmiþ; kurt, kuþ, insan içsin, diye.
Çoðunun alýn taþýnda “…Sebili”, “…Hayratý” gibi yazýlarýn yanýnda su ile ilgili
çok güzel mýsralar yazýlmýþ.
Onlardan aklýmda kalan birini burada sizlerle paylaþmak istiyorum.
Su diyor ki:
Önce akardým yabana,
Sonra çýkardýlar meydana.
Cennet mekân olsun,
Benden abdest alýp namaz kýlana.
Þüphesiz bu çeþmeler bir amaç için yapýlmýþtýr. O da Allah’ýn rýzasýný
kazanmaktýr. Evet, Allah rýzasýný kazanma duygusu, çok hoþ bir ufuktur. Onu
“Ýlâ-yý Kelimetullah” ile yakalama, pek kutsal bir vazifedir. O hususta
rekabetsiz yarýþma çok güzel bir iþtir. Ýþte vakýf denen müesseseler, böyle
kutsal bir yarýþýn sonucu ortaya çýkmýþlardýr.
Almanya'da zaman zaman haftada bir öðrencilerle pikniðe gittiðimiz
oluyordu. Pikniðe gittiðimiz yerlerde de týpký Domaniç’te olduðu gibi
ormanda, yol kenarlarýnda þýrýl þýrýl sular akýyordu; ama akan sularýn hiçbiri
çeþme haline getirilmemiþti. Çünkü onlarýn dininde, inancýnda hasene-i cariye
anlayýþý yoktu. Böyle bir gelenekleri, ata kültürleri oluþmamýþtý. Yani kurdun,
kuþun ve insanlarýn; her türlü canlýnýn su içip faydalanabileceði bir çeþme
kültürü yoktu. Almanya'ya gidip gelen vatandaþlarýmýz ve oradaki yaþayan
gurbetçilerimiz de bu farký çok iyi müþahede etmektedirler.
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B - ANADOLU TÜRKÝYESÝNDE VAKIFLAR
Vakýflar, tarihte en büyük geliþmeyi Anadolu Türkiye’sinde göstermiþtir.
“Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr.” Hadis-i Þerifini rehber
edinen ecdat, her sahada olduðu gibi bu alanda da muazzam ve kalýcý eserler
meydana getirmiþlerdir. Vakýf yoluyla meydana gelen bu eserler
imparatorluðun her tarafýna yayýlmýþ vaziyettedir. Birçok ihmallere ve
bakýmsýzlýða raðmen, birçoðu hâlâ dimdik ayaktadýrlar. Çünkü bunlarýn
temelinde Allah rýzasýný kazanma amacý yatmaktadýr. Göz boyama, padiþahýn
gözüne girme, ondan madalya, övgü alma gibi bir amaç yoktur. Burada
Süleymaniye Camii’nin hikâyesini hatýrlatýrsak sanýrýz, konuyu daha iyi izah
etmiþ oluruz. Kanunî Sultan Süleyman, o günün ünlü mimar baþý Mimar
Sinan'ý çaðýrýr ve der ki:
“Devletime ve þanýma yakýþýr bir mabet yapmaný istiyorum. Kaç paraya ve
kaç yýlda yaparsýn?”
Hesap çýkarýlýr ve yedi yýlda bu mabedin bitebileceðini söyler. Bugünün
deyimiyle tahsisat peþin olarak verilir ve yedi yýlda tamamlamasý kendinden
istenir. Belirtilen sürede mabedin temelleri atýlýr, dört duvar çýkar ama
kubbeleri bir türlü örtülmez. Bu durum üzerine dedikodular baþlar.
“Mimar Sinan, Padiþaha verdiði sözü kaale almýyor.” gibi dedikodular,
Padiþahýn kulaðýna kadar gider. Gerçekten bir gün Padiþah inþaatý denetler;
bakar ki dört duvar çýkmýþ, ancak duvarlarýn üstü bomboþ, kubbeler yok.
Padiþah, inþaatta bir faaliyet de göremeyince kýzar ve derhal Mimar Sinan'ý
huzuruna çaðýrýr:
“Bre mimar! Sen bir padiþaha verilen sözün ne olduðunu bilmez müsün?”
der. Mimar Sinan:
“Bilürüm Padiþahým. Yedi senede tamamlamam gerekirdi.” der. Padiþah:
“Pekâlâ, nice bitirmezsün benim mabedimi?” der. Mimar Sinan:
“Padiþahým, öbür dünyada Allaha karþý mahcup olmaktansa bu dünyada
size karþý mahcup olmayý yeð tutarým.” deyince, Kanuni:
“Bre mimar, sen ne demek istersün?” Mimar Sinan:
“Padiþahým, demem þu ki evet, ben size bu mabedi yedi senede bitirmeye
söz verdim. Ama toprak umduðum gibi çýkmadý. Temellerin topraða iyice
oturmasýný bekliyorum. Þayet bu hâliyle duvarlarýn üstüne kubbeleri
oturtursam bu mabet yüz veya yüz elli sene sonra çökerse ve o zaman, Rabbim
huzuru mahþerde, ‘Ey Sinan kulum, benim mabedimi Padiþahýn gözüne
girmek için neden çürük yaptýn?’ derse, ben ne derim Padiþahým? Öbür
dünyada Allah’ýmýn huzurunda mahcup olmaktansa bu dünyada sizin
huzurunuzda mahcup olmayý yeð tutarým.” dediðinde, padiþah bu cevap
karþýsýnda:
“Berhudar ol mimar baþý!” diyerek Sinan'ýn arkasýný sývazlamýþtýr. Evet,
asýrlar geçmesine raðmen Ýstanbul çeþitli depremlere ve yangýnlara maruz
-11-

kalmasýna raðmen Sinan’ýn ve diðer ustalarýn elinin deðdiði eserler hâlâ
dimdik ayaktadýr. Diðer yandan günümüzde yapýlan okul inþaatlarýný ve
benzer ihaleleri düþünün. Uzaða gitmeye gerek yok. 1990’lý yýllarda Kula
ilçesinde inþa edilen bir ilköðretim okulu, öðretime açýldýðýnýn daha ilk
senesinde ne deprem, ne de baþka doðal bir felakete maruz kalmaksýzýn
öðretime kapatýlarak tamirata alýnmýþtýr. Düþünebiliyor musunuz? Daha ilk
yýlýnda! Bu ve benzerlerini ülkemiz çok gördü. Buna sebep nedir? Ecdadýn
yaptýðý eserler asýrlarca dimdik ayakta durmasýna raðmen, günümüzün kamu
binalarý niye zayýf yapýlýyor? Bir depremde en çok niye devlet binalarý ve
okullar daha büyük hasar görüyor. Hafýzalarýmýzda dün gibi tazeliðini koruyan
Bingöl depreminde en çok ve en büyük hasar gören devlet binalarý ile okullar
olmadý mý? En fazla insan kaybýmýz pansiyonlu bir ilköðretim okulunda
olmadý mý? Sebep? Dünkü mimarlarýmýz da elbette para kazanýyorlardý,
bedava çalýþmýyorlardý; ama para kazanmanýn yanýnda haram, helâl duygusu
vardý. Allah rýzasýný kazanma düþüncesi de ön plandaydý. Maalesef geçtiðimiz
yýllarda kamu binalarýnýn inþasýnda meydana gelen yolsuzluklar ve
usulsüzlükler, basýnýn ve kamuoyunun gündemini sýkça iþgal etmiþti. Þüphesiz
müteahhitlerimizin tamamý böyle deðil. Dürüst olarak çalýþan
müteahhitlerimiz de var. Bugün gerek yurt içinde, gerekse yurt dýþýnda çeþitli
ülkelerde yüzümüzü aðartacak eserler inþa eden müteahhitlerimizin sayýsý az
deðil. Ama bütün bunlarýn yanýnda haram ve helâl düþüncesinden uzak,
saðlam veya çürük olmasýný dikkate almaksýzýn sadece ve sadece para
kazanmak amacýyla bu iþi yapan müteahhitlerimiz de yok deðil. Günümüzde
bunlarýn örnekleri, belki de en yakýnýmýzda, belki de uzaktan þâhit
olduklarýmýzdýr.
Yukarýda da izahýna çalýþtýðým gibi vakýf eserlerinde en büyük geliþme
Osmanlýlar döneminde olmuþtur. Bir yerde Osmanlý dönemine, “vakýf
medeniyeti” diyenler de vardýr. Osmanlýlar için böyle bir tabir kullansak
mübalaða yapmýþ olmayýz. Bu vakýf medeniyetinin temelinde, tamamen Allah
rýzasýný kazanma duygusu yatar. Çünkü Peygamberimiz bir Hadis-i Þerifinde
“Ýnsanlar ölüdür, ancak ölünce dirilir.” buyuruyor. Bu hadis, gerçekten büyük
bir gerçeði dile getirmektedir. Peygamberimizin bu hadisini Derviþ Yunus’un
þu mýsralarý daha güzel anlatýr:
Hani mülke benim diyen, köþkü sarayý beðenmeyen,
Þimdi bir evde yaturlar, taþlar olmuþ üstünleri.
Hani ol þirin sözlüler? Hani ol güneþ yüzlüler?
Þöyle kaybolmuþ bunlar, hiç belirmez niþanlarý.
Bunlar bir vakit beyler idi, kapýcýlar korlar idi,
Gel þimdi gör, bilmeyesin, bey hangidir, ya kullarý?
Bir padiþah, bir kral, bir paþa, bir aða, bir zengin düþünün. Bunlara hizmet
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eden kiþiler ömrü boyunca bir masada beraberce yemek yemediler. Deðil bir
odada yatmak, bir odada bile karþýlýklý oturup çay içmediler. Ama ayný kiþiler
bugün kabirlerde Yunus'un deyimiyle koyun koyuna yatmaktadýrlar.
Ýzmir'de çalýþýrken yakýn mesai arkadaþýmýzýn cenazesi dolayýsýyla
gittiðim Bornova mezarlýðýnda o kadar ibretli tablolarla karþýlaþtým ki
gördüklerimi burada satýrlara dökmeye kalksam ayrý bir kitap konusu
oluþturur. Derviþ Yunus benim gördüklerimi yukarýdaki mýsralarda zaten en
güzel þekilde satýrlara dökmüþ. Benim gördüklerimi ve Derviþ Yunus'un
anlattýðý ibretlik tablolarýn örneklerini sizler de çevrenizde ziyaret ettiðiniz
mezarlýklarda sýkça görebilirsiniz.
Ünlü þair Necip Fazýl'ýn deyimiyle “Gençlikte günler kýsa, yýllar uzun;
ihtiyarlýkta ise günler uzun, yýllar kýsadýr.”
Yine Derviþ Yunus'la devam edelim.
Geldi geçti ömrüm benim,
Þol yel esip geçmiþ gibi,
Hele bana þöyle gelir,
Þol göz yumup açmýþ gibi.
Ýnsan bu hayatta her þeye doyuyor. Balý çok seven bir insan on gün bal yese,
on birinci gün balý görmek istemez. Ýnsanýn dünyada tek doymadýðý þey ise
ömürdür. Bunun sebebi, dünya nimetleri ölünce bitiyor; ömür ise devam
ediyor. Çünkü bütün dinlerde ruhun ölümsüzlüðü söz konusudur ve ruhun
diriliði devam ettiði için her insanda bir yok olmama duygusu hâkimdir. Her
insan öleceðine inanýr, fakat hiç ölmeyecekmiþ gibi yaþar. Arkadaþý gider,
komþusu gider, yaþýtý gider, paþasý, padiþahý gider; fakat insanda hâkim olan
duygu, sanki kendisine hiç sýra gelmeyecekmiþ gibi yaþar. Ýnsan, yaptýklarýný
çok çabuk unutur. Hele hata ve günahlarýný ise hiç hatýrlamak istemez. Ýþte
Peygamberimizin “Ýnsanlar ölüdür, ancak ölünce dirilirler.” Hadis-i
Þerifindeki büyük mana burada yatmaktadýr. Dünyada yapýp da hatýrlamadýðý
ve hatýrlamak istemediði günahlar, sevaplar bir bir temsilî olarak önüne
dökülecektir. Ýþte esas sýkýntý ve telaþ bu anda baþlayacaktýr. Rabbim o gün
bizleri mahcup etmesin. Ýþte vakýf müessesesinin altýnda yatan gerçek budur.
Vakýf anlayýþý, bir sevap kazanma veya sevap iþleme anlayýþý olup ibadet etme
kadar kýymeti olan, hayýr ve hasenat iþidir. Ne Ýslam’ýn þartlarýnda ne de
imanýn þartlarýnda vakýf kelimesi vardýr. Vakýf, tamamen cömertliðe ve
fedakârlýða dayalý sevap iþleme iþidir.
Bu konuda anlatýlan meþhur bir rüya vardýr. Çocuklarýna ekmek alacak
parasý kalmayan fakir bir baba, yakýnlarýndaki zengin komþusuna gider.
Durumunu anlatarak:
“Ciddi sýkýntý içindeyim, iþ bulamadým. Ya bana iþ ver, ya da çocuklarýmýn
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karnýný doyurmak için bana yardým et!” der. Yardým sözünü duyan zenginin
yüzü birden deðiþir. Ekþi erik yemiþ gibi yüzünü buruþturup çehresini
karartarak:
“Sorma kardeþim, bugünlerde iþler kesat gidiyor. Ödenecek borçlarým ve
senetlerim var. Maalesef sana yardým edemeyeceðim.” cevabýný verir.
Çocuklarý aç bekleyen baba, çaresiz kalkýp gider. Bu defa tanýdýðý fakir bir
dostuna uðrar:
“Birader, senin durumunu da biliyorum, ama iþ bulamadým; mecbur
kaldýðým için sana geldim. Çocuklar bütün gün aç beklediler, bir tek ekmek
alacak kadar olsun para bulamadým.”der.
Kendisi de muhtaç olan bu fakir dostu fakir adam, hemen ayaða kalkar,
öbür odaya gider. Çekmecede bulunan parasýný aldýðý gibi getirip dostuna
uzatýr:
“Al kardeþim, Allah kimseyi sýkýntý içine düþürmesin. Ben açlýðýn ne
olduðunu, hele çocuklarýn aç kalmasýnýn ne demek olduðunu herkesten daha
iyi bilirim. Biz büyükler çer çöple de olsa karnýmýzý doyururuz; ama çocuklar
bunu anlamazlar. Sen hemen evine git. Giderken de çocuklarýn için gereken
ekmeði ve katýðý yoldaki bakkaldan al; yavrularýna bir an önce ulaþtýr.” der.
Sýkýntý içinde bunalmýþ olan baba, eline geçen bu parayla dünyanýn en
zengin adamý olduðu hissiyle hemen bakkala koþar, ekmek ve katýk alarak
kucak dolusu yiyeceklerle eve gelir. Çaresiz bir þekilde bekleþen çocuklar,
babalarýný bayram havasý ile karþýlarlar. Karýnlarý doyunca da her biri bir
köþede uykuya dalar.
Çocuklarýnýn tatlý ve mutlu bir hâlde mýþýl mýþýl uyuyuþlarýný seyrede baba,
derin bir nefes alýp sýkýntýsýný atmýþ olmanýn huzuru ile uykuya dalar.
Beri tarafta cimri zengin adam, o gece uykusunda ilginç bir rüya görür.
Gökyüzünde herkesin hayranlýkla seyrettiði bir köþk görür. Yýldýzlarla
süslenmiþ köþkün etrafýnda melekler uçuþur. Melekler kanatlarýnda köþkün
sâhibini gezdirirler. Zengin sorar:
“Bu köþkü satýn almak istiyorum, kimindir acaba?” diye sorar. Cevap
verirler:
“Bu köþk, falan mahalledeki fakir adamýndýr. Sýkýntý içinde gelen bir
babanýn çocuklarýný doyuran fakir adama aittir. Onun bu yardýmý, Allah'ýn
hoþuna gittiði için Allah, bu cennet köþkünü ona verdi.” derler.
Heyecanla uyanan cimri zengin adam, sabahý iple çeker. Daha önceden
tanýdýðý ve zaman zaman da iþinde çalýþtýrdýðý bu fakir adamýn yerini bulur ve
onu tanýr. Heyecanla teklifini yapar:
“Dün sana gelen yoksul babaya ne verdiysen, ben sana yüz mislini vereyim
de o yardýmý ben yapmýþ olayým, olur mu?” der.
Yoksul adam, cimri zenginin yüzüne dikkatle bakar ve þöyle cevap verir:
“Olmaz! Çünkü senin gördüðün rüyayý Allah bana da gösterdi.” der. Ýyi
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kalpli yoksul adam þunu da söylemeyi unutmaz:
“Hem senin teklif ettiðin bu parayý alsam bile, sen o köþkü alamazsýn ki!”
der. Cimri zengin:
“Neden? Sen aldýn ya?” der. Ýyi kalpli yoksul adam sözlerine þunu da ekler:
“Ben o yardýmý yaparken sýrf Allah rýzasý için yaptým. Sen ise bu parayý bana
Allah rýzasý için deðil, rüyanda gördüðün köþke sâhip olmak için vereceksin.
Anladýn mý þimdi aradaki farký?” der.
Bunun üzerine cimri ve zengin adam:
“Keþke, böyle cimri zengin bir adam olacaðýma, senin gibi iyi kalpli, dindar,
kanaatkâr biri olsaydým da o köþklere ben sâhip olsaydým.” diyerek
piþmanlýðýný dile getirir.
Mü’minin en önemli vasýflarýndan birisi cömertliktir. Cömertlik, Allah'ýn
verdiðini O’nun yolunda esirgememek demektir. Ýnsanýn cömertliði de çok
sevdiði þeyleri vermesinden belli olur. Yoksa evde elbise dolabýnda yer açmak
amacýyla modasý geçmiþ giysileri daðýtmasýyla yardým yaptým havasýna
girmemelidir. En sevdiði þeyleri verenin de nefsi kabarmamalýdýr. Verdiði þey
kendine ait deðildir. Çünkü mülk, Allah’ýndýr. Allah’ýn verdiklerinden verdiðini
unutmamalýdýr. Bu konuda Molla Câmi þöyle bir olay anlatýr:
Cömert birine sormuþlar:
“Fakirlere ve muhtaçlara verip daðýttýðýn þeylerden ötürü gönlüne bir kibir
geliyor mu? Onlarý kendine minnettar görüyor musun?
“Kesinlikle hayýr. Ben kendimi, aþçýnýn elindeki kepçe gibi görüyorum.
Verilen, kepçeden geçse de veren aþçýdýr. Kepçe, ‘Rýzký veren benim.’ gibi bir
Cömert ve hayýr sever zenginler de yaptýklarý hayýrlý icraatlarýnda
kendilerini, aþçýnýn elindeki kepçe kadar dahi pay sâhibi olmadýklarýný
düþünürler. Aksi takdirde þirk koþma gibi bir günaha düþülme durumu olabilir
ki Allah korusun.
Ýþte vakýf duygusuyla bir þeyler vermenin altýnda, kiþinin ölümünden
sonra âhîrette sevaplarý dolayýsýyla Allah’ýn razý olduðu bir kul olma düþüncesi
ve inancý yatar. Dünyada tartýþmasýz iki gerçek vardýr: Biri hayat, diðeri de
ölümdür. Hayatta iken sâhip olunan para, makam mevki, þöhret, þan, saðlýk,
zamanla ters orantýlýdýr. Zengin ama ölüyor; paþa, padiþah, kral ama her canlý
ölümü tadýyor. Bunlara sahip olunduðunda bunlarý hazmetmek de kolay bir
hadise deðildir. Bunlara sahip olan insanlar, bunlarýn kendisiyle sürekli var
olacaðýný sanýr. Nefsin insana kurduðu en büyük tuzaklardýr bunlar.
Derviþ ruhlu Sayýn Ahmet Er Beyefendi, bir kýtasýnda;
Nefsin sana padiþah,
Sen de onun kulu isen,
Kurtulamazsýn kölelikten,
Gerçek bir padiþah da olsan.
der.
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Bu dünyada nefsini gerçek padiþah yapan hem dünyada hem de âhîrette
gerçek bir köleliðe talip olmuþ demektir. Oysaki zaman ilerledikçe ne
padiþahlýk kalýr, ne krallýk. Zaman ilerledikçe bunlarýn hepsi de teker teker
alýnýr. Belki sadece paramýz kalabilir; ama zamanla günah iþleme gücümüz
kalmadýðý için o da bir iþe yaramaz hâle gelir. Zamanýmýzda her þey olarak
gördüðümüz ve günümüzün modern insanýnýn tanrýsý olarak görülen para,
maddî açýdan dünyanýn en zengin bir insanýnýn týbben çare bulunamayan bir
hastalýða yakalandýðýný ve tedavisi için bütün servetini feda etmeye hazýr
olduðunu düþünelim. Bir de bu zengin kiþinin fabrikasýnda asgari ücretle
çalýþan ona göre zâhîren fakir bir iþçinin durumunu düþünelim. O iþçi, hiç
kimseye herhangi bir ücret ödemeksizin saðlýk içinde yaþamaya devam ediyor.
Þimdi soralým, hangisi daha zengin? Ýþte gün gelir saðlýðýný kaybedip ölüm
döþeðine düþen zengin bir insan için hayatý boyunca kazandýðý paralar sokaða
atýlmýþ bir gazete parçasýndan farksýz hale gelir. Sokaða atýlmýþ gazete
parçalarý, sigara paketleri, nasýl saðlýklý bir insan için bir þey ifade etmiyorsa,
ölüm döþeðine düþmüþ zengin bir insan için de çanta dolusu banknotlar artýk
bir þey ifade etmez hale gelir.
Yine Manisa'da þâhit olduðum bir olayý da anlatmak istiyorum. Manisa'nýn
zengin ve köklü ailelerinden birinin babalarý hastalanýr. Hastalýðý kanserdir.
Bu zengin adam ölüm döþeðine düþtüðünde çocuklarýna, “Beni neden
Amerika’ya götürmüyorsunuz? Ben bu paralarý niçin kazandým?” diye,
feryatlarla baðýrdýðýný, çok yakýn bir akrabasýndan dinlemiþtim. Paramýzla en
iyi doktora gidebiliriz, en pahalý ilaçlarý satýn alabiliriz, yatlar katlar alabiliriz;
ama hiç bir zaman ömür satýn alamayýz.
Öðrencilik yýllarýmdan kalan bir hatýrayý da özellikle burada zikretmek
istiyorum. Yýl, 1961. Ýzmir'de lise öðrencisiydim. Hafta sonlarý inþaatlarda, yaz
tatillerinde pamuk çapasýnda çalýþarak öðrenci harçlýðýmý kazanýyordum. Bir
sabah kaldýðým Kestane Pazarý yurdundan çýkýp okuluma giderken o
zamandan beri yayýn hayatýnda olan Yeni Asýr gazetesinin manþeti dikkatimi
çekmiþti. Gazetenin baþlýðý þöyle idi. “Ýzmir'in Meþhur Milyoneri ( …) intihar
etti.” Yoksulluk içinde öðrencilik hayatýný sürdürmeye çalýþan bir kiþi olarak
bu baþlýk benim dikkatimi çekmiþti. “Zengin bir adamýn ne sýkýntýsý olabilir ki
intihar etti?”diye, düþünmüþtüm. Gazeteyi alýp okudum. Haber þöyle
veriliyordu. (Rahmetli olduðu için ismini vermiyorum. ) ( … ) midesinden
rahatsýzlanýr. Türkiye’de birçok doktora gider, sonuç alamaz. Sonra Avrupa’ya
gider. Orada en iyi saðlýk kuruluþlarýnda muayene olur. Kendisine,
“Rahatsýzlýðýnýn çok ilerlemiþ bir kanser olduðunu, boþuna oraya buraya
giderek parasýný harcamamasýný, evine giderek istirahat etmesini, bol ve
temiz havasý olan yerlerde gezerek hayatýný sürdürmesini…” söylerler.
Rahmetlinin birden morali bozulur. Türkiye'ye döner ve evine kapanýr. O gün
için bankada ne kadar mevduatý varsa hepsini çeker, eve gelir. Evde eþine ve
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çocuklarýna, “kendini iyi hissetmediðini ve biraz uyuyarak dinleneceðini”
söyler. Eþi çocuklarýný alarak karþý komþusuna geçer. Ev tenhalaþtýktan sonra
paralarý çantadan çýkarýr ve paralara sövüp saymaya baþlar. “ … bilmem ne
yaptýðýmýn paralarý; ben sizi kazanmak için hayatýmý harcadým, sizi kazandým.
Siz beni þu anda niye kazanmýyorsunuz?” diye, paralarý yýrtýp savurmaya
baþlar. Sonra da yanýnda bulunan tabancasýný þakaðýna dayayarak intihar eder.
O günkü gazetedeki baþlýkla yýrtýlmýþ paralarýn ve kana bulanmýþ
bankomatlarýn fotoðrafý, dün gibi hâlâ gözümün önünde canlanýr. Bu gazete
baþlýðýný yýllardýr dosyamda bulundurdum. Zaman zaman derse girdiðim
sýnýflarda da öðrencilerime, eðitim açýsýndan hem bu olayý anlattým hem de bu
gazete haberini okuyup ve resmi gösterdim.
Bu olay bana ayný zamanda Rahmetli Hallac-ý Mansur’u da hatýrlatýr. Bir
gün bir kalabalýkta hâþâ, “Sizin taptýðýnýz tanrý, benim ayaðýmýn altýndadýr.”
diyerek ayaklarýyla yeri vurur. O günün kadýsý, þirkten dolayý Hallac-ý
Mansur’un idamýna karar verir. Yýllar sonra Yavuz Sultan Selim, Mýsýr seferine
giderken Hallac-ý Mansur'un ayak vurduðu yeri kazdýrdýðýnda bir çömlek
altýnýn çýktýðýný menkýbe olarak anlatýrlar. Yani, rahmetlinin o gün söylediði bu
sözle hâþâ Allah'ý deðil, insanlarýn Tanrý diye tabulaþtýrdýðý parayý horlamýþtýr.
Mal, mülk, þan, þöhret Allah'ýn insanlara lütfudur; vermeyebilirdi. Bu
meziyetler insana tepeden bakmak için deðil, insanlara en iyi hizmeti sunmak
için verilen emanetlerdir. Elbette çalýþacaðýz, para kazanacaðýz, zengin
olacaðýz nasip ve kýsmetimizin ne olduðunu bilmiyoruz. Bize düþen çalýþmak
ve helâlinden kazanmak olacaktýr.
Bu dünyada bazýlarý mutluluðu devamlý haz duymakta aramýþ, haz
duymanýn aracý olarak da parayý görmüþ. Paraya sâhip olunca her türlü
mutluluðu tadabileceðini sanmýþ. Ama bu dünyada sürekli haz duymak
mümkün deðildir. Adam varlýklý; özel uçaðý var. Hep havada uçuyor, iþlerini
takip etmek için; ama havada uçarken yerdeki derdiyle havada kývranýyor.
Öbür adam ise köyünün yolunda yýrtýk ayakkabý ile yürüyor; ama içi huzurlu
ve mutlu. Hýrsa kapýlan, âhîreti unutan insan, ufka doðru koþar gibidir. Ama ne
kadar koþarsa koþsun, ufuk ile arasýndaki mesafe deðiþmez. Ýnsan da içindeki
arzulara ulaþmak için ne kadar çýrpýnýrsa çýrpýnsýn mesafe deðiþmez.
Ýmam-ý Gazali, âhîreti unutup dünya hýrsýna kapýlan insanýn durumunu,
susuz bir insanýn susuzluðunu deniz suyu ile gidermesine benzetir.
Susuzluðunu gidermek için ne kadar deniz suyu içerse içsin susuzluðu gitmez.
Ýçtikçe harareti artar ve sonunda çatlar, gider. Yani ölür. Kazandýðýný da
yiyemez.
Adam, çok zengin bir çiftlik sâhibidir, bir gün hastalanýr. Öleceðini
anlayýnca yataðýndan kalkar ve eline aldýðý bir sopa ile çiftliðindeki bütün
meyve aðaçlarýna, sýðýrlara, atlara vurmaya baþlar, “Siz de gelin benimle!” diye.
Köþkün çamlarýna vurur, “Neden benimle gelmiyorsunuz?” diye. Elbette para
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kazanacaðýz. Ama kazandýðýmýz parayý kalbimize gömmek için deðil, cebimize
koymak için çalýþacaðýz. Mevlânâ'nýn deyimiyle “Zenginlik, denizde yüzen bir
gemi gibidir. Su, geminin dýþýnda olduðu müddetçe gemi rahat yüzer. Ama
geminin içine sýzarsa o zaman gemi batar. Mevlânâ’nýn burada vurgulamak
istediði þudur. Para cepte kýymetlidir; kalbe nüfuz ederse insaný batýrýr.
Geminin içine sýzan suyun gemiyi batýrdýðý gibi. Ýnsan da parayý kalbine
gömerse kiþiye felaket getirir. Çiftlik sâhibi aða da sevilmemesi gereken
þeyleri kalbine gömmüþ, bu defa onlardan ayrýlacaðýný görünce çýlgýna
dönmüþ, eline aldýðý sopa ile meyve aðaçlarýna, atlara, sýðýrlara, köþkünün
camlarýna vurmaya baþlamýþ, “Benimle niye gelmiyorsunuz?” diye. Oysaki
çevresindekiler bu zengin adamýn çok mutlu, mesut ve huzurlu bir hayat
yaþadýðýný sanýrlarmýþ. Hâlbuki onun içindeki dert, sýkýntý ve ölüm korkusu
onu yiyip bitiriyormuþ.
Bir akþamüzeri çarþýdan evime dönerken bir adam, alaca karanlýkta çöp
bidonundan kâðýt topluyordu. Ýçim sýzladý. “Benim bu adamdan ne
üstünlüðüm var? Ben de böyle olabilirdim.” diye düþündüm. Sürekli yukarý
bakmak insanýn ruh dengesini bozar. Ýnsan, kendinden daha kötü durumda
olanlarý görünce mutlu olabileceði o kadar çok þeyler bulabiliyor. Zaten
Peygamberimiz de mutluluðun reçetesini iki cümle ile özetlemiþ: “Maddi
bakýmdan kendinden alttakilere, manevi bakýmdan da kendinden üsttekilere
bak!” buyurmuþ. Rahmetli Necip Fazýl da bu mübarek sözü þu cümle ile
açýklamaya çalýþýr. “Ayakkabým yok diye üzülürken yolda ayaksýz birine
rastladým ve ayaklarým olduðu için þükrettim.” Çöp toplayan kardeþimizin
yanýndan geçerken kulak verdim. Adam çöp bidonundan artýk kâðýtlarýný
ayýklarken o kadar neþeliydi ki iþini türkü söyleyerek yapýyordu. O kadar
keyifli, o kadar neþeliydi ki yanýnda durup selam verdim. Sonra, “Nasýlsýn
hemþehrim, bu yaptýðýn iþ emeðini karþýlýyor mu?” diye sordum. Adam ayný
keyif ve neþe ile “Çok þükür aðabey, kimseye muhtaç olmadan çöplükten de
olsa çocuklarýma her akþam helâlinden ekmek parasý götürebiliyorum.”
cevabý, beni adeta þok etti. Bir de eli deðmeden, alýn teri dökmeden ihale alýp
ihale devredenler, telefon baþýnda günde milyarlar kazanýp da yine iþlerin iyi
gitmediðini söyleyenler, ayda milyar üstünde maaþ alýp da yetmediðinden
þikâyet eden bazý memur, esnaf ve iþ adamlarý aklýma geldi. Bu kardeþimizin
mütevekkil davranýþýndan kendi payýma etkilendim ve utandým.
Dikkat ederseniz, intihar edenlerin çoðu saðlam kiþilerdir. Fiziksel veya
zihinsel özrü olanlarýn intihar ettiðini hiç duydunuz mu? Varsa bile çok azdýr.
O çok iyi durumda olduðunu zannettiðiniz, hanlarý, apartmanlarý, iþ yerleri
olan insanlarýn kazandýklarý þayet þaibeliyse veya kazandýðýnýn zekâtýný
vermiyorsa, o mallarýn onlarý rahat býraktýðýný mý sanýyorsunuz?
Birçoklarýnýn, çok zor þartlarda kývranýp sýkýntý çektiklerine þâhit
olmuþuzdur.
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Bugüne kadar derdim yok diyene rastlamadým. Dert ve sýkýntý, havada
uçan kuþ gibi uçar durur. Kime, ne zaman konacaðý belli olmaz. Ýman ise tûbâ
çekirdeði hükmündedir. Kimin kalbine girerse orada cennet havasý estirir.
Önemli olan yaþadýðýmýz refah ve huzur ortamýnda azýp þýmarmamak, gelecek
dertlere ve sýkýntýlara isyan etmemektir. Tekkelerin çoðunun giriþ kapýsýnýn
üstünde, þu ibare yazýlýdýr. “Bu da geçer yâ Hû!” Allah'ýn lütuflarý karþýsýnda
þýmarmamak ve insanlara tepeden bakmamak, sýkýntý anlarýmýzda da ondan
ümit kesmemektir. Bize verdiði nimetlerden ve ihsanlardan ihtiyacý olanlara
yardýmda bulunmak, yapmamýz gereken en doðru harekettir.
Ýnsana Allah'ý unutturan iki nimet vardýr: Onlardan birisi saðlýk, diðeri de
zenginliktir. Her ne kadar para kazanmak için alýn terimiz, gayretimiz,
azmimiz ve hýrsýmýz varsa da Yüce Allah'ýn, malý, mülkü ve saðlýðý dilediðine;
bilgiyi de çalýþana verdiðini asla unutmayalým. Sâhip olduðumuz malýn bir
Allah vergisi olduðunu asla aklýmýzdan çýkarmayalým ve kazandýðýmýz parayý
da cebe koymaya çalýþalým. Para cebe konulduðu zaman o parayý vermek
kolaylaþýr; ama para nefsin eline geçer de kalbe sirayet ederse suyun gemiyi
batýrdýðý gibi para da insaný manen batýrýr.
Buraya kadar anlattýklarýmla vakýf anlayýþýnýn ve vakýf müesseselerinin
geliþmesinde var olan duyguyu iþaret etmeye çalýþtým. Ýþte vakýf kuran ve
mallarýný vakfeden insanlarýn en bariz özellikleri, kazandýklarý parayý
kalplerine deðil de ceplerine koymuþ olmalarýdýr. Bu tür insanlarýn
Selçuklular ve Osmanlýlar döneminde kurduklarý vakýflarýn sayýsýný vererek
sizleri rakamlara boðmak istemiyorum. Ama kurulan vakýf çeþitleri hakkýnda
sizleri bilgilendirmek isterim.
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C - SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMÝNDE KURULAN
VAKIF ÇEÞÝTLERÝ VE KAYNAKLARI
Önceki bölümde arz etmiþtik. Cami, medrese, imarethane ve hastahane
gibi büyük vakýflarýn yanýnda, gördükleri hizmete göre çok deðiþik alanlarda
çok deðiþik vakýflar kurulmuþtur. Yukarýda zikredilenlerin dýþýnda su yollarý,
su kemerleri, çeþme ve sebiller, yollar, kaldýrýmlar, aþ evleri, dul ve yetim evleri
çocuk emzirme ve büyütme yuvalarý, namazgâh, kütüphane, dükkân,
misafirhane, su kuyularý, çamaþýrhane, tuvalet, han, hamam, bedesten, türbe,
iskele, deniz feneri, güreþ meydanlarý, daðlara geçit kurmak gibi yapýlan vakýf
eserlerinin yaný sýra esir azat etmek, fakirlere yakacak yer temin etmek,
hizmetçilerin efendileri tarafýndan azarlanmamasý için kýrdýklarý kâse ve
kaplarýn yerine yenilerini almak, gazilere at yetiþtirmek, aðaç dikmek, borçtan
hapse girenlerin borcunu ödemek, öksüz kýzlara çeyiz hazýrlamak, borçlularýn
borcunu ödemek, dul kadýnlara ve muhtaçlara yardým etmek, okul
öðrencilerine gýda ve kitap yardýmý yapmak, fakirlerin ve kimsesizlerin
cenazesini kaldýrmak, bayramlarda kimsesiz çocuklarý sevindirmek, kalelere,
istihkâmlara, donanmaya yardýmda bulunmak, kýþ aylarýnda kuþlarýn
beslenmesi, hasta ve sýcak ülkelere gidemeyen göçmen kuþlarýn, leyleklerin
bakýmý ve tedavisi için bedenî vakýf hizmetleri gibi pek çok maksatla çeþitli
vakýflar kurulmuþtur. Dikkat edilirse canlý olan herkese ve her þeye yardým
etme ve yardým ederek sevap kazanma amacý vardýr. Hem de din ve ýrk farký
gözetmeksizin bütün insanlýðýn hizmetine tahsis edilmiþ, insanýn bedenî ve
ruhî hastalýklarýný tedavi etmek gayesiyle kurulmuþ vakýf hastaneleri
(darüþþifalar) ve bîmarhaneler de önemli vakýf müesseseleridir. Bu saðlýk
kuruluþlarý ile ilgili bazý vakfiyelerde birtakým ilaçlarýn formülleri bildirilmiþ
ve bu formüllere göre hastalarýn tedavisinde kullanýlmasý istenmiþtir.
Bu vakýflar, özellikle imaretler, sosyal hizmetler yönünden çok önemli
görevler ifa etmiþlerdir. O günkü þartlarda seyahat etmenin güçlüðü altýnda
yorgun düþen yolcularýn istirahatýný temin ederek sosyal ve kültür birliðin
kurulmasýný saðlamýþ, gayr-i Müslimleri Ýslam’a ýsýndýrmýþ, açlýk tehlikesiyle
karþý karþýya bulunan ümitsiz kimselere bir sýðýnak vazifesi görmüþtür.
Ýmaretler bünyesinde yer alan darüþþifalar halkýn muayene ve hastane
hizmetlerini de karþýlamýþtýr. Bu hizmetler, tamamen ücretsiz olarak
verilirken yüzlerce yetime maaþ baðlamak, binlerce fakirin karnýný doyurmak,
dul kadýnlarý himaye altýna almak, yetim ve fakir çocuklarýný okutmak için
mektepler açmak gibi hizmetlerle gerçekten Türk hayýrseverliðinin takdirle
yâd edilecek birer þefkat ve ana kucaðý görevini ifa etmesi büyük bir sosyal
dayanýþmayý saðlamýþtýr.
Þehirler arasý nakliyenin saðlanmasý için pek çok yol, köprü inþasý ve
önemli ticaret yollarý üzerindeki konak, saray, han ve hamamlar kurulmasý
vakýflar sayesinde gerçekleþmiþtir. Bugün “Ýpek Yolu” olarak bilinen yol

-20-

üzerinde bu eserlerin kalýntýlarýný görmek mümkün. Denizli’den Konya
istikametine, oradan da doðuya doðru yol aldýkça Anadolu coðrafyasýndaki
bu tür vakýf eseri olan hanlarý, hamamlarý, imarethaneleri sýkça görebiliriz.
Hemen Denizli çýkýþýndaki Akhan, Çardak’ta, Sultandaðý’nda, Sarayönü’nde,
yol boyunca daha ilerledikçe bu tür vakýf eserlerinin ayakta kalanlarýnýn
onlarcasýný görmek mümkündür.
Osmanlýnýn iskân siyasetini kolaylaþtýran önemli unsurlardan biri de
Osmanlý Devleti’nin baþlangýcýndan itibaren ülkenin çeþitli yerlerinde
kurulan tekkeler, âhî ocaklarý ve bunlarýn her türlü masrafýný karþýlamak için
kurulan vakýflardýr. Âhîler, yerleþtikleri yerlerde devlet politikasýnýn
propagandasýný yaptýklarý gibi gelip geçenleri misafir etmiþler, gerektiðinde
müellifethü’l kûlüp (kalpleri Ýslam’a ýsýndýrma) görevini ifa etmiþlerdir.
Yüzyýllar boyu Türk ve Ýslam dünyasýnda sosyal nizamýn korunmasýnda,
fertler arasýnda yardýmlaþma ve dayanýþma yoluyla karþýlýklý sevgi baðýnýn
kurulmasýnda, baþka bir ifadeyle insanlýðýn dünyevî ve uhrevî saadetine
hizmet eden birer sosyal kuruluþ olarak önemli bir yer tutan vakýflar, Osmanlý
devlet düzenin kurulmasýnda ve uzun süre devam etmesinde, yine batýlýlarýn
tabiriyle “Dünya Barýþýný Uzun Süre Koruyan Ýmparatorluk” þeklinde
anýlmasýnda vakýflarýn önemli bir yeri vardýr.
Osmanlýlar zamanýnda kurulan vakýf müesseselerini, iki kýsýmda
inceleyebiliriz:
Birincisi, vakfedilen þeyin bizzat kendisinden faydalanýlan vakýflardýr.
Hayýr müesseseleri diye anýlan camiler, medreseler, mektepler, zaviyeler,
imaretler, misafirhaneler, kütüphaneler, hastahaneler, köprüler, çeþmeler,
sebiller bu kýsma girer.
Ýkincisi ise, vakfedilen þeyin bizzat kendisinden faydalanýlmayan, fakat
birinci sözü edilen vakýf eserlerinin sürekli ve düzenli bir þekilde iþlemesini
temin eden bina, arazi, nakit para vs. gibi gelir kaynaklarýnýn teþkil ettiði
vakýflardýr. Bunlara da “aslî vakýflar” denir. Vakfedilen bu metalar arasýnda
bazý köylerin tamamý, her türlü ziraat iþletmeleri, çiftlikler, tarlalar, üzüm
baðlarý, mesken olarak kullanýlan binalar, dükkânlar, nakit para gibi
menkuller ve gayrimenkuller görülmektedir. Mülkiyeti devlete ait olan bazý
gayrý menkullerin de vakýf haline getirildiði görülmektedir.
Osmanlýlar döneminde yapýlmýþ olan vakýflarda Ýslamiyetin vakfetme
þartlarýna azamî bir titizlik gösterilmiþtir. Dinimizde vakýf, faydalanýlmasý
mubah ve mümkün olan mal ve mülkten olur. Vakfedilen maldan kimlerin ve
nelerin faydalanacaðýný bildirmek þarttýr. Mesela “Þu arazim, fakirlere sadaka
olarak ebediyen vakýftýr.” Þu malým, falan mescidin veya caminin, medresenin
bakým ve onarýmý için ebedî vakýftýr.” gibi vakfetmeye dair sözlerle vakýf
yapýlmýþ olur. Vakfedenin yani vâkýfýn, ayný zamanda vakfettiði malýn idaresi
için mütevelli tayin etmesi gerekir. Mütevelli ölürse, onun tayin ettiði kiþi
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mütevelli olarak görevlendirilir. Þayet ölümünde bir vasiyeti söz konusu
deðilse kadý veya hâkim, ölen kimsenin ehil olan evlatlarý tercih edilmek
suretiyle mütevelli tamamlanýr.
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Ç - CUMHURÝYET DÖNEMÝNDE VAKIF DÜZENLEMELERÝ
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ilk “Teþkilat-ý
Esasiye” kanununda din iþleri devlet iþlerinden ayrýlmamýþtý. Vakýf
müesseseleri, Bakanlar Kurulunda “Þer'iye ve Evkaf Vekâleti” ile yani bugünkü
ifadeyle “Din Ýþleri ve Vakýflar Bakanlýðý” ile temsil edilmekteydi.
Cumhuriyetin ilanýndan sonra bu bakanlýk kaldýrýldý. Cumhuriyet hükümeti,
vakýflarýn yönetilmesini din iþlerinden ayýrarak baðýmsýz bir devlet
teþkilatýna verdi. Bu gayeyle kurulan “Umumî Evkaf Müdürlüðü” (Vakýflar
Genel Müdürlüðü), Baþbakanlýða baðlandý. 22 Þubat 1926 tarihinde çýkarýlan
bir kanunla doðrudan doðruya merkezden idare edilir hâle getirilen
vakýflarýn, belediyelere ve genel menfaatlere yarar saðlayan baþka
kuruluþlara ve kiþilere de satýlmasý kabul edildi. Daha sonralarý, vakýflarýn
cinsleri ve yönetim þekilleri deðiþtirildi. 5 Haziran 1935 yýlýnda çýkarýlan bir
baþka kanunla “Vakýflar Umum Müdürlüðü” kurularak Türkiye’deki bütün
vakýflarýn idaresi bu teþkilata verildi.
Buraya kadar vakýflarla ilgili genel bir bilgi sunmuþ olduk. Bundan sonra
Manisa’da Saruhanlýlar, Osmanlýlar ve Cumhuriyet dönemlerinde kurulup
hâlâ günümüzde de iþlevleri devam eden vakýf eserlerini dönem dönem
inceleyeceðiz. Yalnýz bu dönemlere girmeden vakfýn mayasýný teþkil eden mal
ve mülkün baðýþlanmasý konusunda, yani gönül zenginliðinin esintisi olan
“verme” ve “verebilme” konusunu biraz daha incelemek istiyorum.
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D - BÝR GÖNÜL ZENGÝNLÝÐÝ OLARAK “VERME” VE
“VEREBÝLME”NÝN KAYNAÐI NEDÝR?
Þu bir gerçek ki “verme”nin ve “verebilme”nin temelinde “sevap”
kazanma duygusu ön plandadýr. Bu duygu, vakýf medeniyetinin kaynaðýný
teþkil etmektedir. “Verme” duygusu, herkese nasip olan bir meziyet de
deðildir. Nice insanlara þâhidiz ki malý için canýný vermektedir. Hiç
unutamadýðým öðretmenlik hatýralarýmdan birini de burada zikretmem
gerekiyor.
Öðretmenliðimin ilk yýllarýnda Biga Ýmam Hatip Lisesinde çalýþýrken
burada okuyan öðrencilerden bazýlarýnýn kaldýklarý evleri ziyaret etmiþtik. Bu
ziyaretler neticesinde öðrencilerimizin kendilerine gerektiði gibi
bakamadýklarýný, doðru dürüst beslenemediklerini, soðuk kýþ günlerinde
sobasýz evlerde derslerine gerektiði gibi çalýþamadýklarýný bizzat öðretmen
arkadaþlarla yakýndan müþâhede ettik. Bu durum karþýsýnda kendimizde bir
mesuliyet duygusu hissederek öðretmen arkadaþlarla toplantýlar yapýp
okulun yakýnýnda bir yurdun inþasý için kendi aramýzda karar alarak yurt
yaptýrma teþebbüsüne geçtik. Aramýzda bir heyet oluþturduk. Önce ilçenin en
zenginlerinden olan bir aðabeyimize, hem durumu anlatmak hem de ilk
baðýþý ondan almak üzere randevu ile yazýhanesine gittik. Çay, kahve arasýnda
durumu kendilerine anlattýk. Rahmetli, bizim bu davranýþýmýzý takdir
etmekle beraber yanýndan ayrýlýrken bugünün parasýyla 10 TL’lik bir baðýþla
bizi bürosundan uðurladý. Bu parayý almadan da oradan ayrýlmak olmazdý. Ne
yapacaðýmýzý þaþýrdýk ve arkadaþlara beraber son derece moralsiz ve hayal
kýrýklýðý içinde o büyüðümüzün yanýndan ayrýldýk. Doðruca avcýlar lokali
bahçesine giderek orada kendimizi toparlayalým dedik. Oturduðumuz yerde
farkýnda olmadan hararetli konuþmalarla durum deðerlendirmesi
yapýyorduk. “Ýlçenin en zengini bu kadarcýk katkýda bulunursa biz bu iþi nasýl
baþaracaðýz? Vazgeçelim bu iþten.” diye yüksek sesle düþünüyorduk. Bu arada
bizim farkýnda olmadýðýmýz, hemen yakýnýmýzda bulunan masada çay içen ve
istemeden de olsa bizim bu hararetli konuþmalarýmýza kulak misafiri olan iþçi
kýyafetli 35 – 40 yaþlarýnda bir bey, selam vererek bize yaklaþtý. “Siz, hayýrlý bir
iþ konuþuyorsunuz, mahzuru yoksa ben de sohbetinize katýlabilir miyim?”
dedi. Müsaade alarak masamýza oturdu. Biz de kendisine, “öðretmen
olduðumuzu, çalýþtýðýmýz okulun yurdu bulunmadýðýný, öðrencilerin evlerde
kaldýklarýný, doðru dürüst yemek piþiremediklerini, soba yakamadýklarýný,
saðlýksýz ve soðuk evlerde okumak ve ders çalýþmak zorunda kaldýklarýný”
anlattýk. “Bu yüzden bir yurt yapýlmasý için teþebbüs ettik. ( … ) Beye gittik, o
da bize bu kadar baðýþta bulundu, moralimiz bozuldu. Vazgeçelim, diyoruz.”
diye, durumu kýsaca izah ettik. Her halinden iþçi olduðu belli olan bu
kardeþimiz, bizlere hayatýmýz boyunca unutamayacaðýmýz bir ders verdi. Dedi
ki “Olur mu öyle þey, böyle hayýrlý bir iþten vazgeçilir mi hiç? Siz, ( … ) beyin o
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kadar vermesinden alýnmayýn. Siz daha iyi bilirsiniz, böyle yerlere her para
nasip olur mu? O kiþinin helâlinden kazandýðý paradan pay o kadarmýþ ki
ancak onu verebilmiþ.” dedi ve bugün bir iþçi yevmiyesinin elli milyon
olduðunu düþünürseniz, cebinden o günkü yevmiyesinin tamamýný çýkarýp
verdi. “Bu para, benim bugünkü yevmiyem. Bunu alýn ve katiyetle de bu hayýrlý
niyetinizden vazgeçmeyin.” diyerek almak istemememize raðmen ýsrarla o
günkü yevmiyesinin tamamýný verdi. Yaþadýðýmýz bu hadiseyi hiç unutmam, o
gün cebinde eve ekmek götürecek parasý olup olmadýðý konusunda hâlâ
tereddütlüyüm. O günkü arkadaþlarýmdan rahmetli olan merhum Osman
Þekerci ile kulaklarý çýnlasýn Prof. Dr. Hüseyin Algül ve Orhan Ergun
arkadaþlarýmýzla otuz altý sene önce bire bir yaþadýðýmýz bu olayý, haydi
bakalým maddeci ve materyalist gözle izah etmek mümkün mü? O iþçi
kardeþimizin o gün bize vermiþ olduðu yevmiyesi, bize ayrý bir heyecan ve
moral verdi. Kulaklarý çýnlasýn, Allah kendisine uzun ömürler versin,
Türkiye’nin saygýn ve cömert iþ adamlarýndan, Çanakkale çevresinin fakir
babasý olarak bilinen ve o çevrenin en büyük sanayicisi bir iþ adamýnýn da
büyük destek ve katkýlarýyla kýsa zamanda öyle bir yurt inþa edildi ki
Türkiye’de emsaline az rastlanacak yurtlardan biri oldu. Yurdun her tarafý
kalebodur ve fayanslarla kaplandý, adeta bir köþk gibi oldu. Ýþin en garip tarafý
da bize büyük moral ve cesaret veren, bu yurdun inþasýna sebep olan bu iþçi
kardeþimizi Biga’da bir daha hiç göremedik. Bigalý mýydý, yoksa köylerinden
veya diðer uzak þehirlerden gelen bir iþçi miydi, Bilmiyorum? Ama bu durum
benim kafamda hâlâ bir istifham olarak yerini korumaktadýr. Bu yurt,
tamamen bu iþçi kardeþimizin eseridir.
Vermek, insaný manen rahatlatýr, verememek ise insanda sýkýntý ve ruh
darlýðý meydana getirir. Meþhur Amerikan vakýflarýndan Rockfeller Vakfýnýn
hikâyesi de çok meþhurdur. Buðday yüklü gemi uçsuz bucaksýz okyanusta
Amerika’ya doðru yol almaktadýr. Deniz birden kabarmýþtýr. Gemi, batma
tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Rockfeller'e durum bildirilir. Rockfeller, gemiyi
yüz dolara sigorta yaptýrýr. Fakat gemi sonunda tehlikeyi atlatarak hasarsýz ve
ziyansýz bir þekilde Amerika'ya ulaþýr. Rockfeller, boþu boþuna yatýrdýðý yüz
dolar için üzülür, yataklara düþer. Çok hýrslýdýr. Planlarýný hep kazanma
düþüncesiyle kurar ve çok paralar kazanýr. Ama bu hýrs, kazandýðý paralar
karþýlýðýnda zamanla bir þeyler kaybettirir; o da saðlýðýdýr. Aþýrý para hýrsý
Rockfeller'i yýpratýr, saçý dökülmeye baþlar. Hâlsizleþir, doktorlara gider, çare
bulunmaz. Nihayet gittiði doktorlardan biri, “Senin hastalýðýn vermeme
hastalýðýdýr. Ver, rahatlarsýn.” der. Bu olaydan sonra fakirlere yardým etmeye
baþlayan Rockfeller, ruhen ve bedenen günden güne rahatlamaya baþlar.
Sonunda fakir, zeki ve baþarýlý çocuklarýn okumasý için “Rockfeller Vakfý”ný
kurar. Bundan sonra da uzun yýllar yaþadýðý bilinen Rockfeller'in kurduðu bu
vakýf, halen bu iþlevini devam ettirmektedir.
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“Verme” ve “verebilme” konusuna devam etmek istiyorum. Ýzmir'de
okurken bir arkadaþým hafta sonlarýnda iþportacýlýk yapardý. Çok sevdiðimiz
ve saygý duyduðumuz rahmetli Ali TOSUN hocamýz da arkadaþýmýzýn hafta
sonlarýnda iþportacýlýk yaptýðýný bilirdi. Hocamýz bu arkadaþýmýza “(…) oðlum
günlük kazancýnýn üçte birini gördüðün fakir fukaraya mutlaka daðýt.” derdi.
Bu öðüt bir þaka deðildi. Arkadaþýmýz da bu öðüdü harfiyen yerine getirirdi.
Sonra okul bitti. Biz okumak için muhtelif þehirlere gittik. O arkadaþýmýz
Ýzmir'de kaldý ve bugün Ýzmir’in en zenginleri arasýnda bir iþ adamý olarak
yerini almaktadýr. O arkadaþýmýz, hâlâ ayný gönül zenginliðini sürdürmekte
olduðunu ve hocamýzýn o nasihatini aynen uyguladýðýný yakýn arkadaþý olarak
bilmekteyiz.
Sevgili Peygamberimiz, durumu iyi olan Esma'ya, “Yardým ederken sayýp
dökme. Yoksa Allah da sana verirken sayýp döker, öyle verir.” buyurmuþ. Hani
þehir yerlerinde su kesintilerine tedbir olarak binalarýn üstüne su depolarý
konur. Þehir þebekesinden gelen su önce depoya gelir. Siz ne kadar su
kullanýrsanýz þamandýra açýlýr ve su deposuna þehir þebekesinden o kadar su
akar. Siz hiç akýtmazsanýz, suyu kullanmazsanýz þamandýra açýlmaz ve þehir
þebekesinden su gelmez. Devir daim olmayan su, zamanla aðýrlaþýr, yosun
tutmaya baþlar ve gün gelir içilmez hale gelir. Müslüman’ýn gönlündeki sevap
duygusunun gereði olarak yaptýðý yardýmlar da Allah’ýn lütuf ve ihsan
hazinesini harekete geçiren bir pýnardýr. Týpký þamandýra gibi kullandýkça
gerisi gelir, verdikçe ziyadeleþir. Sadakasý ve zekâtý verilmeyen mal depoda
kullanýlmayan su gibi aðýrlaþýr, belki hanlarýnýn, fabrikalarýnýn, iþ yerlerinin
sayýsý artabilir; ama para ile tattýðý hazzýn yanýnda manevî hazzý ve huzuru
tadamaz.
Ýstanbul’da ve Türkiye'de birçok insanýn saygý ve hürmetini kazanan
Gönenli Mehmet Efendi, þöyle bir hatýrasýný anlatýr. Günün birinde
öðrencilere ve fakirlere para yardýmý yaptýðý, bu paralarý nereden bulduðu,
kaynaðýnýn nereden geldiði gerekçesi ve þikâyetiyle karakola götürülür.
Komiser, odasýnda sorguya alýr. “Sen zengin bir adam deðilsin, fakat daðýttýðýn
bu paralarýn kaynaðý nereden?” diye sorar. Rahmetli, komiserin bu sorusuna
karþýlýk, “Allah'tan geliyor.” der. Bu cevabý alaylý bir tebessümle karþýlayan
komiser, yeni bir soru soracaðý sýrada içeri giren bir polis memuru çok önemli
ailevi bir mazereti dolayýsýyla izin istemek için aceleyle içeri girer. Maruzatýný
anlatýp izin ister. Komiser izin verir. Polis memuru tam dýþarý çýkacaðý sýrada
orada oturan Hoca Efendiyi görür ve sorar: “Hocam siz ne arýyorsun burada?”
diye sorunca komiser, “Hoca bu gece burada misafir olarak kalacak.” der. Polis
memuru utangaç ve çekingen bir tavýrla, “Hocam dýþarýdan gelecek bir þey var
mý?” diye sorar. Hoca Efendi cebinden çýkardýðý parayý polis memuruna
uzatarak “Kursa git, bugün Yozgat'a gidecek bir öðrenci vardý, ona bu parayý
ver, gitsin. Maðdur olmasýn. Bugün memleketine gidecekti, yol parasý
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yapsýn.”der. Polis memuru parayý almaz. “Hocam ben kursa gider, o öðrenciyi
garaja götürür ve biletini alýrým.”der. Müsaade isteyip odayý terk ederken Hoca
Efendi komisere dönerek “Gördün mü komiserim, Allah parayý nasýl
gönderiyor? Bugüne kadar
Sevgili Peygamberimiz baldýzý Esma'ya, “Kesenin aðzýný baðlama, yoksa
Allah da hazinesinin aðzýný baðlar.” buyurmuþ. Bu Hadis-i Þerif, Buharî'de
sahih hadis olarak yer almaktadýr.
Piþmiþ ekmek, çið ve cimri insanýn elinde küflenir. Cömertlerin elinde ise
cana, kana dönüþür, Allah katýnda ise sevap olup bizim yüzümüzü aðartýr.
Rabbimiz þöyle buyuruyor: “De ki muhakkak benim Rabbim kullarýndan
dilediðine rýzký bol verir, dilediðine de kýsar. Siz hayýrdan neyi verirseniz O, onun
yerine baþkasýný verir. O, rýzký verenlerin en hayýrlýsýdýr.” (Sebe 34-39)
bu polis memuru, sana böyle bir teklifte bulundu mu?” der.
Cenab-ý Hak, bilgiyi çalýþana, malý da dilediðine verirmiþ. Zengin olmada
elbette azmin, çalýþmanýn, önemi vardýr. Ama bunlar zengin olmak için
baþvurulan vesilelerdir. Yine görüyoruz ki nice zengin insanlarýn emri altýnda
üniversite bitirmiþ, hatta okullarýný birincilikle bitirmiþ insanlar, ilkokulu dahi
bitirmemiþ insanlarýn emri altýnda çalýþýyor. Merhum Vehbi Koç’un, yine
Merhum Sakýp Sabancý’nýn üniversite mezunu olmadýðýný hepimiz biliyoruz.
Ama ülkemizin bu en zengin iki insanýnýn emri altýnda nice en iyi
üniversiteleri hatta çifte üniversite bitirmiþ, dýþ ülkelerde kariyer yapmýþ
beyinler maaþla bu kiþilerin emirleri altýnda çalýþýyorlar. Bunlarýn altýnda hep
birer hikmet yatmaktadýr. Rýzýklar Allah’ýn elindedir. O, dilediðine, dilediði
kadar verir. Kimisini malla, kimisini þan, þöhret ve makamla, kimisini de
fakirlikle bir þekilde imtihandan geçirir. Düþülen hata, kazandýklarýmýzý
kendimizden bilmededir. Hayýr, bunlarýn hepsi de birer emanettir. Bu
emanetler bu dünya içindir. Hiç birini de öbür
Burada halk arasýnda anlatýlan ve hepimiz için de geçerli olabilecek iki
hikâyeyi de özellikle anlatmakta fayda görüyorum. Adam çok zengindir.
Sadece tek bir oðlan evladý vardýr. Yaþý da bir hayli ilerlemiþtir. Bir gün oðlunu
karþýsýna alarak þöyle bir vasiyette bulunur. “Oðlum görüyorsun senin yedi
ceddine yetecek mal býrakýyorum. Bunlarýn zerresini dahi öbür tarafa
götürmem mümkün deðil. Hepsi sana kalacak. Ancak bütün bu mallara
karþýlýk senden bir isteðim var. Onu yerine getirmeni baba vasiyeti olarak
senden özellikle istiyorum. Oðlan sorar: dünyaya götürmemiz mümkün
deðildir.
“Nedir baba isteðin, yerine getireceðimden asla þüphen olmasýn?” der.
Baba:
“Oðlum, ömrü hayatýmda benim ayaklarým hiç ýsýnmadý. Yarýn öldükten
sonra yaþ topraðýn altýnda daha çok üþüyeceðimden korkuyorum. Ne olur ben
ölünce evde mevcut eski çoraplardan birini giydiriver.” Der. Oðlu:
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“Baba, olur mu öyle þey? Ben çarþýdan en yeni çorap alýr giydiririm.” der.
Baba:
“Hayýr, katiyetle olmaz! Yeni çorap alýp giydirmeni istemem. Evde mevcut
eski çoraplardan birini giydiriver. Yeni alýr giydirirsen hakkýmý helâl
etmem.”der. Günler gelir geçer, emr-i Hak vaki olur. Baba ölür. Oðlu, babasýnýn
vasiyeti üzerine hemen evde mevcut eski çoraplardan en yenisini ve en iyisini
giydirir. Bilahare mahallenin hocasý çaðrýlýr. Hoca efendi gelir, baþlar
mevtanýn elbiselerini keserek çýkarmaya. Ayaklarýna geldiðinde bakar ki
çorap var. Çorabý çýkarmaya çalýþýrken oðlan, hemen hocanýn elini tutar:
“Hocam, onlar kalsýn. Onlar babamýn çok önemli bir vasiyetidir. Onlara
dokunmayýn, lütfen. Onlar ayaðýnda kalsýn” der. Hoca Efendi ise “Dinimizde
mevtanýn kefenden baþka bir þeyle kabre konmasý caiz deðildir. Üstelik ayak
baþparmaklarýndan baðlayabilmemiz için bu çoraplarý çýkarmamýz
gerekiyor.”der. Bilindiði üzere bir mevtada öncelikle yapýlmasý gerekenler göz
kapaklarýnýn indirilmesi, çenenin ve ayak baþparmaklarýnýn baðlanmasýdýr.
Hoca efendi ile mevtanýn oðlu arasýnda çorap konusu tartýþýlýrken baba
dostlarýndan biri elinde bir zarfla çýkagelir. Der ki “Oðlum Ahmet, baban vefat
etmiþ, baþýn sað olsun. Baban saðlýðýnda bana bir mektup býraktý. Dedi ki ‘Sen
benden önce ölürsen, oðluna ver, oðluma getirsin; eðer ben senden önce
ölürsem, sen tez elden oðluma getir, ver.” diye. Ben de duydum ki baban
rahmetlik olmuþ, emanetini onun dileði üzerine tez elden ulaþtýrayým, dedim.”
der. Elindeki zarfý mevtanýn oðluna verir. Oðul, mektubu alýr ve gerçekten
zarfýn üzerindeki yazý babasýnýn yazýsýdýr. Mektubu açýnca içinden þöyle bir
not çýkar. Kâðýtta, “Oðlum Ahmet, sað ol! Allah razý olsun, dileðimi yerine
getirdin. Ancak gördün ki hoca efendi bana giyilmiþ eski bir çorabý dahi fazla
gördü. Sen de sakýn benim býraktýklarýma güvenme! Yanýma gelirken buraya
getireceðin amellerine güven!” yazmaktadýr. Baba ölürken bile oðluna hayatta
unutamayacaðý bir nasihat verir, güzel bir kýssadan hisse býrakýr.
Bildiðiniz gibi yine Peygamberimizin çok bilinen hadislerinden biri de
“Ýnsanlar öldükten sonra cenazesini üç þey takip eder: Bunlardan birincisi; eþi,
çoluk çocuðu, arkadaþlarý ve akrabalarýdýr. Ýkincisi ise varsa malý, mülkü,
makamý, þaný ve þöhretidir. (Hayatta iken zengin, þan, þöhret, makam sâhibi
insanlarýn cenazesini düþünün.) Üçüncüsü de salih amelleridir. (Ýbadetleri ve
Allah'ýn hoþnut olacaðý iyi amelleri ile hoþnut olmayacaðý kötü amelleridir.)
Bunlardan ilk ikisinin refakati ancak mezarýn baþýna kadardýr. Cenaze
defnedildikten sonra ikisi geri döner. Üçüncüsü ise orada mevta ile baþ baþa
kalýr. Gerçek diriliþ ve hesap iþte orada baþlar.
Zaman, sýrasý gelenleri aramýzdan çekip çekip alýyor. Bey, paþa, þanlý,
þöhretli, yakýþýklý, zengin demiyor. Aramýzdan aldýklarýnýn hiç biri dünyada
sâhip olduklarýndan hiçbir þeyi götüremiyor.
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Yine anlatýlýr. Adam olabildiðince zengindir; ama bir o kadar da cimridir.
Her cimrinin olduðu gibi bu cimri zenginin de hiç dostu yoktur. Tek dostu,
pantolonunu, ceketini zaman zaman ters yüz edip diktirdiði ve yamattýðý
terzisi, hayattaki tek dostudur. Gün gelir, terzi rahmetli olur. Cimri, dostsuz
kalýr. Yýllar böyle gelip geçerken zengin cimri rahatsýzlanýr bir daha
kalkamayacak derecede ölüm döþeðine düþer. Ölen terzinin, týpký terzi gibi
çok temiz ve dürüst bir oðlu vardýr. Terzinin oðlu, baba dostu olan zengin
cimriyi ziyaret etmek üzere evine gider. Bakar ki adam gerçekten rahatsýz.
Selam verir geçmiþ olsun dileklerini sunar. Zengin ve cimri adam, terzinin
oðlunun kendisini ziyaretinden son derece memnun kalýr ve sohbetin bir
anýnda, “Artýk bize de babanýn yanýna yolculuk gözüktü.” der. Sözün tam bu
sýrasýnda terzinin oðlu taþý gediðine koyar. “Amca, biliyorsun babam çok temiz
bir insandý. Hiç kimseye zararý dokunmaz ve ibadetine de düþkün bir insandý.
Namazlarýnýn arkasýndan ‘Allah'ým, ne olur beni cennetine koy da cennetteki
insanlara Ýdris Aleyhisselam’ýn yanýnda elbise dikeyim.’ derdi. Kendisi ölünce
kefeninin içine iplik koyduk, ama iðne koymayý unutmuþuz. Ýðnesini sana
versem götürür müsün?” der. Zengin ve cimri adamýn bir þey vermeden iyilik
yapacaðý hoþuna gider. “Tabii oðlum, götürürüm; severek götürürüm.” der.
Terzinin oðlu, hemen yakasýnda bulunan iðneyi çýkarýr verir. Sonra da
vedalaþarak, helâlleþerek baba dostunun yanýndan ayrýlýr. Terzinin oðlu
oradan ayrýldýktan sonra zengin ve cimri adamý bir telaþ alýr. Bu iðneyi nasýl
götürecek? Kefenin cebi yok. Eline alsa düþer, aðzýna alsa aðzýný acýtýr. Bir
telaþtýr alýr, gider. Bu kadar sýkýntýya dayanamayan zengin ve cimri adam,
terzinin oðlunu çaðýrtarak iðneyi götüremeyeceðini söyler, emaneti iade eder.
Terzinin oðlu için beklene an gelmiþtir. Hemen taþý gediðine koyar. “Be
amcacýðým, bir iðneyi dahi oraya götüremez iken bu kadar malý ve mülkü nasýl
götüreceksin?” dediðinde adam meseleyi anlar, mesajý alýr, ömrünün son
demlerinde elinden gelen tasadduku yapmaya çalýþýr, ama nafile!
Çok manidardýr, Manisa'da hâkimlik yapan bir arkadaþýmýz anlatmýþtý.
Çok sevdiðim ve saygý duyduðum bir insan olan bu arkadaþýmýz, þu anda
emeklilik günlerini Manisa'da geçirmektedir. Benim de yakýndan tanýdýðým ve
Manisalýlarýn da yakýndan tanýdýðý bir ailenin aile büyüðü öldüðünde, cenaze
kaldýrýlmadan önce varisleri, eve hâkim getirerek evdeki menkullere önce
tedbir koydurmuþlar, ondan sonra defin iþlerini baþlatmýþlar. Bunu anlatan
hâkim bey arkadaþým bana, “Ýnsanlýðýmdan utandým.” demiþti. Bu durumun,
kabirde cesedin baþýna üþüþen börtü böceklerden ne farký var? Bu olayýn canlý
þâhidi hâlâ hayattadýr. Kendilerine saðlýklý ve uzun ömürler temenni
ediyorum.
Zaman zaman din görevlisi olarak Türk çocuklarýnýn eðitimi için
Almanya'ya gidiyorum. Ýzmir'in (…) ilçesinden Basri usta diye anýlan,
Almanya'ya ilk gelenlerden olup uzun yýllar Almanya’da çalýþtýktan sonra

-29-

emekli olan bir vatandaþýmýzla Almanya'da tanýþtýk. Hemþehri de olduðumuz
için aramýzda kýsa zamanda bir dostluk ve arkadaþlýk oluþtu. Altý ayda bir
Almanya'ya gelir, hem maaþýný alýr, hem de genel bir saðlýk muayenesinden
geçerdi. Geldiðinde benim misafirim olurdu. Almanya'ya yalnýz geldiðini, eþini
ve çocuklarýný getirmediðini, çok çalýþtýðýný, esas iþinden sonra baþka iþlerde
de mesai dýþý çalýþtýðýný, kazandýðý paralarý baþkalarý gibi çar çur etmediðini,
Türkiye'de yatýrýma dönüþtürdüðünü, iki oðlu ile kýzý ve damadý olduðunu,
hepsine de Ýzmir’de inþaat ve gýda üzerine büyük dükkânlar açtýðýný, altlarýna
da son model araba aldýðýný, her geliþinde bana anlatýrdý. Beni çok sevdiði için
olsa gerek hep benim odamda kalýrdý. Basri usta ile olan hemþeriliðimiz
yukarýda da arz ettiðim gibi hemþerilikten öte dostluða ve kardeþliðe dönüþtü.
2005 yýlýnýn Nisan ayý idi. Basri usta, Almanya’ya gelip gittiðinin ikinci ayýnda
tekrar geldi. Oysa biz onu hep altý ayda bir beklerdik. Kendisi, Ýzmir’den uçaða
binmeden önce Almanya’daki Birlik Baþkanýna telefon açarak hasta olduðunu,
Frankfurt hava alanýndan alýnmasý konusunda kendisine yardým edilmesini
istemiþ. Talebi üzerine baþkan ve arkadaþlarý, kendisini Frankfurt hava
alanýndan almaya gittiklerinde bakmýþlar ki Basri usta gerçekten hasta. Basri
ustayý doðruca Darmstadt hastanesine götürüp ve yatýrmýþlar. Yakýn
arkadaþlarýyla birlikte ben de zaman zaman kendisini hastaneye ziyarete
gidiyor, yalnýz býrakmýyorduk. Basri usta hastanede yattýðý sürece günden
güne iyileþiyordu. Yine bir gün mutad ziyaretimizi yapmak üzere Darmstadt
ATÝB (Avrupa Türk Ýslam Birliði) Baþkaný Abdurrahman Þahin Bey ile birkaç
arkadaþ, Basri ustanýn ziyaretindeydik. Abdurrahman Þahin Bey, Karadenizli
olduðundan Karadenizlilere has bir üslupla yarý þaka yarý ciddi, “Basri usta,
nedür bizim senden çektüðümüz? Türkiye'de hastane, doktor yok mu
kardeþim? Niye buralarda eþinden, çoluk çocuðundan, yakýnlarýndan uzakta
gurbetlik çekiyorsun? Ýþçilik hayatýnda çektüðün gurbetlük yetmedü mü?” der
demez, Basri usta birden boþaldý ve hasta yataðýnda hüngür hüngür aðlamaya
baþladý. Baþkan Abdurrahman Þahin Bey, ben ve diðer arkadaþlar bir tuhaf
olduk. Basri usta aðladý, aðladý, gözlerinin yaþýný sildikten sonra dedi ki
“Biliyor musun baþkaným, benim baþýma neler geldi Türkiye'de?” dedi. Hem
aðlýyor hem anlatýyordu. Basri ustanýn hanýmý ölünce damadýnýn, yani kýzýnýn
evinde kalmaya baþlamýþ. Bir akþam evde iken geç vakitlerde rahatsýzlanmýþ.
Adeta kalp krizi gibi bir þey olmuþ. O esnada kýzýnýn ve damadýnýn kendisini
hastaneye götürmelerini beklerken damadý bir taraftan, kýzý diðer taraftan
Basri ustanýn ceplerini karýþtýrmaya, üstünü baþýný aramaya baþlamýþlar.
Adeta aç kurtlar gibi saldýrmýþlar. Basri usta da tamamen kendinden geçmiþ
deðil, ama biraz fenalýk geçiriyor. Bakalým ne olacak diye kendisini biraz daha
yalancýktan koyuvermiþ; ama þuuru yerindeymiþ. Bu arada kýzý ve damadý,
Basri ustanýn cebindeki kredi kartlarýný, paralarý, çek v.s. ne varsa hepsini alýp
cebini boþaltmýþlar. Bu acý durum, Basri ustayý o kadar yaralamýþ ki sabah
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olunca doðru Menderes Hava Alanýna gidip Darmstadt'a gelmiþ. Basri usta,
baþýndan geçen bu olayý anlattýktan sonra dedi ki “Baþkan, Alman noterini
getir. Artýk benim için Türkiye, memleket, oðul, kýz, damat yok. Bundan sonra
benim için siz varsýnýz. Türkiye'de neyim var, neyim yok hepsini Darmstadt
Emir Sultan Külliyesine býrakýyorum. Artýk dünya malý diye bir tamahým da
kalmadý. Ýsterseniz ziyaretime gelin, istemezseniz siz de gelmeyin. Benim
maaþým bana yeter. Buradan çýktýktan sonra da beni yaþlýlar haymýna
(yurduna) yatýrýn. Artýk, hiçbir þeyde gözüm kalmadý, diye bu acý ama gerçek
itiraflarý anlattý. Devamla, “Ben onlar için gurbet ellerde gece gündüz
demeden canýmdan parçam için çalýþýrken benim çocuðum bana bunu
yaparsa ben baþkalarýndan ne bekleyebilirim ki? Artýk, dünyada kimseden bir
þey beklemiyorum.” Diyerek durumunu açýklýða kavuþturmuþ oldu. Bu
durumdan sonra Baþkan Abdurrahman Þahin Bey, þakasýný telafi etmek için
dökmediði dil kalmadý. Nitekim Basri usta, noteri ýsrarla istedi ve Türkiye’deki
tüm menkul ve gayrimenkullerini Alman noteri vasýtasýyla Darmstadt Emir
Sultan Külliyesine vakfetti. Bunlar, benim 2005 Nisan'ýnda Almanya’nýn
Darmstadt hastanesinde yakýndan þâhit olduðum bir olaydýr.
Âhîret inancý olan her Müslüman’ýn günlük hayatýnda gücüne göre
verebileceði, az ya da çok vakfedebileceði þeyler bulunabilir. Yeter ki istesin.
Yardým ve iyilik, sadece varlýða ve vermeye baðlý da deðildir. Kýyamet
koparken bile yapýlabilecek en hayýrlý iþin aðaç dikmek olduðunu söyleyen bir
Peygamberin ümmetiyiz. Bütün mahlûkat, meyvesinden ve gölgesinden
yararlansýn diye varsa evimizin bahçesine, evimizin önündeki kaldýrýma veya
gittiðimiz piknik yerindeki uygun bir araziye diktiðimiz aðaç bile dinimize
göre bir vakfiyedir. Yine günlük hayatta mütebessim bir sima ile verdiðimiz
selam, gördüðümüz bir fakir için “Ah bir zengin olsam da bu fakire yardým
edebilseydim.” gibi yardým sever düþünceler, otobüste ya da dolmuþtaki
çocukluya veya yaþlý bir amcaya, nineye yer vermemiz, yolda gördüðümüz bir
çiviyi alýp kenara koymamýz da hep birer sadakadýr. Vakýf anlayýþýnýn temeli de
sadakaya dayanýr. Yeter ki isteyelim ve bu arzuyu gönlümüzde bir sevap
duygusu içinde özümseyelim.
Her orman bayramýnda Peygamberimizin, “Kýyamet koparken dahi
yapýlacak en hayýrlý iþin aðaç dikmek olduðunu,” belirten sözü söylenir, þiirler
okunur, nutuklar atýlýr bir bayram þöleni içinde o gün için göstermelik aðaçlar
dikilir. Öðrencilerimiz o gün için bu iþi, hevesle yapar; ama ayný öðrencimiz
okulunun etrafýna belediye tarafýndan dikilen aðaçlarý da kýrmayý ihmal
etmez. Ýspatýný mý istiyorsunuz? Dolaþýn okul çevrelerini, bu manzarayý daha
iyi görebilirsiniz. Bu mübarek sözler, sadece lafta kalmamalý. Önce bu tür
buyruklarý kendi içimizde özümseyip bizzat davranýþlarýmýzla çocuklarýmýza
ve öðrencilerimize örnek olmalýyýz. Kur'an-ý Kerim'de “Yapmadýðýnýz þeyi niçin
söylüyorsunuz?” buyruluyor. Yapmadýðýmýz þeyleri çocuklarýmýzdan istemek

-31-

su üzerine yazý yazmaktan farksýzdýr. Aðaç sevgisini, yeþili ve çevreyi
korumayý, insanlara ve canlýlara yardým etmeyi, sevap duygusunu onlara sözle
deðil, davranýþlarýmýzla aktarmalýyýz.
Öðretmenler, anne – babalar, en azýndan piknik gezilerine giderken
arabada bir çapa bulundurup marketler gibi yol kenarlarýnda bolca bulunan
fidanlýklardan bir fidan alýp gittiðimiz yerlerde boþ bulduðumuz bir araziye o
fidanlarý dikmeliyiz. Piknik dönüþü termosta bulunan suyumuzu rastgele
deðil de en azýndan örnek olma açýsýndan bir aðacýn dibine dökmemiz, eðitim
açýsýndan çocuklarýmýza örnek davranýþ olacaktýr. Diktiðimiz veya piknik
yerinde gördüðümüz bir aðacýn bakýmýný yapmamýzýn, aðacýn dibini
temizlememizin, en azýndan çöpümüzü orada býrakmamanýn bir sadaka-i
cariye olduðuna, önce biz büyüklerin gönülden inanmasý gerekir ki
çocuklarýmýzý da inandýrabilelim. Bizler kalben bunlara inanmazsak
çocuklarýmýzý da inandýramayýz. Göstermelik yaptýðýmýz iþler de her zaman
hep gösteriþten ibaret kalacaktýr.
Ýdarecilik yaptýðým yýllarda Milli Eðitim Bakanlýðý, okullara “Japon Eðitim
Sistemi” adýnda bir kitap göndermiþti. Kitabý okudum. Japon eðitimi de týpký
Avrupa eðitimi gibi üç temel unsur üzerine odaklanmýþ. Bunlar: insan, hayvan
ve çevre sevgisi (aðacý ve yeþili koruma). Japonya'yý gidip görmediðim için
orada nasýl bir sonuç alýnýyor bilmiyorum. Bu yüzden Japonya hakkýnda her
hangi bir yargýda bulunmam mümkün deðil. Ancak 1986 yýlýndan beri gerek
Almanya'da bulunan kardeþ okul Apian Lisesinin, gerekse ATÝB'in (Avrupa
Türk Ýslam Birliði) davetlisi olarak aþaðý yukarý iki yýlda bir, emekli olduktan
sonra da her yýl, Türk çocuklarýnýn eðitimi için aralýklarla Avrupa’ya gidip
gelmekteyim. Bu vesile ile Almanya'nýn tamamýný; Fransa, Çekoslovakya,
Hollanda dâhil birçok Avrupa ülkesini de kýsmen gezdim ve gördüm.
Gerçekten insana, hayvana ve çevreye saygýyý, uyguladýklarý bu eðitim
sistemiyle öðretebilmiþler. Yayayý gören araba, 50 metre ilerde durur. Korna
sesi asla duyamazsýnýz. Zaman zaman trafik kazasý gördüm, ama trafik kazasý
dolayýsýyla asla kavga edenleri görmedim. Sokakta baþýboþ dolaþan kedi,
köpek görmedim. Okul çevrelerinde dalý budaðý kýrýlmýþ hiç bir aðaca
rastlamadým. Yýllardan beri trilyonlarýn harcandýðý eðitime, yetkililerimizin
her yýl övünerek anlattýklarý bütçe planlamalarýnda “En büyük payý Milli
Eðitime ayýrdýk.” sözlerinin gerçeði ne kadar yansýttýðýný ve akýtýlan
trilyonlarla nasýl bir eðitim ortaya konulduðunu, yetkililerimiz baþlarýný iki
ellerinin arasýna alarak düþünmeleri gerekir. 33 yýlýný eðitime vermiþ, bunun
25 yýlýný da idarecilikle geçirmiþ bir eðitimci olarak çok düþündüm; ama
sadece benim düþünmem yeterli deðil. Eðitim bir davranýþ bütünlüðüdür.
Eðitimin, aileden baþlamak üzere hademesinden müdürüne, öðretmeninden
genel müdürüne kadar belli bir anlayýþ ve davranýþ bütünlüðü içinde
gerçekleþmesi gereken vakýa olduðu, bu bütünlüðün, anlayýþýn ve davranýþ
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birliðinin saðlanamadýðý eðitimde baþarýnýn da saðlanamayacaðý
görülmelidir. Eðitimimiz maalesef bugün için bu bütünlüðünü
saðlayamamýþtýr. Bir de eðitimin inançla paralellik saðlamasý gerekir. Sevap
iþleme duygusu olmadan iyilik yapma duygusunu geliþtirmemizin asla
mümkün olamayacaðýný anladým.
Ýdareci olduðum yýllarda, Ankara’dan gönderilen bir konferansçýyý
þehrimizde aðýrlama ve ilimizde bulunan okullarda konferanslarý planlama
görevi bana verilmiþti. Konferanslarý bizzat takip ettim. Konferansý veren,
üstelik unvaný da olan bu beyefendi konuþmasýna, “Gençler, sevaba koþmayýn;
ýþýða koþun!” cümlesiyle baþladý konuþmasýna ve iki saatlik konuþmasýný, yine
ayný cümle ile bitirdi: “Gençler, sevaba koþmayýn; ýþýða koþun!”
Akan suyu çeþme haline getiren bizim insanýmýzda, bütün mahlûkat içsin
diye sevap iþleme duygusu vardýr. Bakýnýz, þunu övünçle söyleyebiliriz; bir
sadaka-i cariye anlayýþý olan çeþme kültürü her yöremizde yerleþmiþtir.
Kýyamet koparken yapýlacak en hayýrlý iþin aðaç dikmek olduðuna ve
diktiðimiz her aðacýn meyvesinden ve gölgesinden faydalanan canlýlarýn
“Allah razý olsun.” demeseler bile melekler tarafýndan kayda alýndýðýna dair
her Müslüman vatandaþýmýzýn inancýnýn olduðunu biliyoruz. Keþke bu
anlayýþý da çeþme yapma kültürü gibi ortak bir anlayýþ ve davranýþ haline
getirebilsek. Bütün bunlar ýþýða koþmakla deðil, sevabý hedef göstermekle
kazanabileceðimiz davranýþlardýr. Elbette ýþýða da bilime de koþacaðýz. “Hiç
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Buyuran; “Bilen insaný gözü gören
insana, bilmeyen insaný da görmeyen bir insana benzeten”, “Bilgi Çin’de de
olsa gidip alýn.” diyen ve “Bilim, kadýn ve erkeðin yitiðidir. Onu nerede bulursa
alýr.” Anlayýþýný öðütleyen bir dinin mensubuyuz. Dini, bilimden; bilimi de
dinden soyutlamak yapýlabilecek en büyük yanlýþlardan biridir. Ecdat
döneminde kurulan vakýflar ise ýþýkla birlikte sevaba koþmanýn ürünleridir.
Söz eðitimden açýlmýþken özellikle bir konuyu daha burada anlatmak
istiyorum. Bugün sadece bakanlarýmýzdan deðil, en yetkili büyüðümüzden en
ücra köyde görev yapan öðretmen arkadaþýmýza kadar hepimizin, elimizi
þakaðýmýza koyup düþünmemiz gereken bir olayý da anlatmak istiyorum.
Yalan deðil, yanlýþ deðil. Devletimizin arþivlerine girmiþ bir olay.
12 Eylül’ün hemen sonrasýnda Baþbakanlýk ve Genel Kurmay
Baþkanlýðýnca müþtereken hazýrlanmýþ bir kitap. Ýsmi, “ Türkiye’de Terör
Harektleri”. Diðer devlet dairelerine ve üniversitelere gönderilip
gönderilmediðini bilmiyorum. Ama bütün orta dereceli okullara
gönderildiðini iyi biliyorum. Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ýl Milli Eðitim
Müdürlüklerince okul kütüphanelerinde demirbaþa kaydedilmek üzere
gönderildi. Tekrar ediyorum kitabýn ismi, “ Türkiye’de Terör Hareketleri”.
Kitabý, o kadar yoðun iþimin arasýnda üç günde bitirdim. Sonralarý da tekrar
tekrar okudum. Kitapta dikkatimi çeken bir hayli olay var. Ama ben bunlardan
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iki tanesini özellikle zikretmek istiyorum.
Birincisi, 12 Eylül öncesi anarþiye karýþan kesimlerin istatistikî rakamlarý
verilmiþ. Bunlar, baþta üniversite öðrencileri, lise öðrencileri, iþçiler,
öðretmenler, üniversite öðretim üyeleri, memurlar v.s. diye sýralanýyor; ama
bunlarýn içinde anarþiye katýlan bir tek çoban yok, bir tek çiftçi yok, esnaf yok,
köylü yok, ev hanýmý yok. Kim var? Devletin okulunda okuyup devletin malýna
zarar veren, yine devletten maaþ alýp kendinin ve çoluk çocuðunun nafakasýný
devlet parasýyla kazananlar.
Ýkinci olayý biraz sonra anlatacaðým; ama anlatmazdan önce gençler 12
Eylül öncesini bilmezler. Hem onlara anlatmak hem de bizim 68 kuþaðýný
hatýrlatmak açýsýndan o olaylarý kýsacýk da olsa hatýrlatmak istiyorum. 12
Eylül 1980 öncesi üniversiteler iþgal edildi, hocalarýn çalýþma odalarý basýldý,
kitaplarý ve daktilolarý pencerelerden dýþarý atýldý. Üniversite kütüphaneleri
darmadaðýn edildi. Boykot ve iþgallerle okullara olabildiðince zarar verildi.
Bankalar kundaklandý, bankalar soyuldu, iþçiler çalýþtýklarý fabrikanýn
makinelerini kýrdý. (O zamanlar grev nedeniyle Ýzmir- Çiðlideki Tariþ Ýplik
fabrikasýnýn durumunu hatýrlayalým.) Bütün bunlardan öte beþ bin genç
öldürüldü, bunun yanýnda nice öðrenci, öðretmen, profesör, bilim adamý ve
siyasetçi katledildi. Bütün bunlarý herhangi düþman bir ülkenin gençleri ve
insanlarý yapmadý. Bu ülkede doðup büyüyen, bu ülkenin okullarýnda okuyup
meslek ve kariyer sâhibi olan, yine bu devletin hazinesinden aldýðý maaþla
karnýný doyurup ailesini geçindiren gençler ve insanlar yaptý.
Þimdi ikinci olayý anlatmamýn yeri ve zamaný geldi. 12 Eylül’ün en hararetli
ve hareketli günleri. Sýkýyönetim, ülkenin her tarafýnda eksiksiz kendini
hissettirmekte. 12 Eylül öncesi anarþiye karýþan gençler veya kiþiler, her kim
ise aranmaya baþlanmýþ. Bulunanlar, askerî mahkemeye çýkarýlmakta,
bulunamayanlar ise sýkýyönetim birimlerince aranmaya devam edilmektedir.
Bu anlattýklarýmý kesinlikle bir siyaset yazýsý olarak algýlamayýn. Ben,
yýllardan beri eðitimdeki bir çarpýklýðý, devlet aðzýyla anlatýlanlarý, size
aktarmaya çalýþýyorum.
Üniversite öðrencisi bir genç, üstelik de gençlik liderlerinden biri,
üniversiteyi iþgal etmiþ, devlet malýna zarar vermiþ, banka soymuþ, cinayet
olaylarýna adý karýþmýþ, kimliði tespit edilmiþ, sýkýyönetim tarafýndan her
yerde aranmakta. Bu delikanlý, bir Anadolu çocuðudur; Anadolu
kasabalarýndan birinde, o yörenin sýkýyönetim komutaný, delikanlýnýn köye,
babasýnýn evine geldiði ihbarýný alýr ve bir gece bu gencin babasýnýn evini
basar. Genci arar, ama genç evde yoktur. Bu ihbar da asýlsýz çýkmýþtýr. Komutan,
bu gencin babasýný karakola çaðýrýr ve babaya:
“Nedir bu senin oðlundan çektiðimiz? Derhal oðlunu bul! Nerede ise yerini
söyle!”der. Gencin babasý:
“Komutaným, ben size baðýracaðým yerde siz bana baðýrýyorsunuz?
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Çocuðumu ben sizden istiyorum.” diye cevap verir. Komutan:
“Sen ne demek istiyorsun? Oðlan, benim oðlum mu?” diye çýkýþýnca gencin
babasý:
“Komutaným, benim beþ tane çocuðum var. Biri tarlada çift sürüyor, biri
bakkal dükkânýnda, biri daðda çobandýr. Diðeri kýz, kocadadýr. Bunlardan
þikâyetin varsa hemen kendi elimle tutup getirip size teslim edeyim. Ama siz,
benim devlete teslim ettiðim oðlumdan þikâyetçisiniz. O konuda asýl ben
sizden þikâyetçiyim, devletimden þikâyetçiyim. Ben oðlumu, okusun; bu
memlekete ve devletine faydalý olsun, diye devletime ve devletimin okullarýna
teslim ettim. Anarþist olsun, diye teslim etmedim. Benim oðlumu devlet
anarþist yaptý. Ben sizden þikâyetçiyim. Çocuðum, diðerleri gibi benim dizimin
dibinde olsa idi bu suçlarý iþleyemeyecek ve devletime zarar vermeyecekti.
Ben de baba olarak bu durumlara düþmeyecektim. Oðlumu ben sizden
istiyorum.” dediðinde komutan, babaya söyleyecek bir söz bulamaz.
Sanýrým bir sýkýyönetim komutaný ile acýlý bir baba arasýnda bir Anadolu
köyünde birebir yaþanmýþ bu olay, eðitimimizin zafiyeti hakkýnda ilgililere ve
yetkililere çok þeyler anlatýyordur. Þimdi durup düþünelim. O günden bugüne
eðitimde ne deðiþti? Ýnsana sevgiyi ve saygýyý, diðer canlýlara merhameti, yeþili
ve çevreyi koruma bilincini verebiliyor muyuz? Ýyi ve güzel davranýþlarýn
yanýnda, kötü ve istenmeyen davranýþlarýn da temeli eðitimdir. Eðitim, bir
milletin en büyük hayatî meselesidir. Muasýr medeniyet seviyesine ulaþmanýn
tek yolu eðitimdir. Dün olduðu gibi bugün de eðitimimizde görülen zaaflarýn
mutlaka giderilmesinin gerekli olduðunu düþünüyorum.
Hiç unutamadýðým hadiselerden birini de Almanya’daki kardeþ okul Apian
Lisesinin, Manisa Lisesinin davetlisi olarak geldiði 1991 yýlýnda yaþadým.
Kardeþ okul Apian Lisesi için Çanakkale, Ýstanbul ve Bursa'yý kapsayan bir gezi
programý düzenlemiþtik. Buralarý gezip Manisa’ya geldikten sonra ülkelerine
gitmelerinden bir gün önce ilde de bir protokol gezisi yaptýk. Apian Lisesi
öðrencilerini, müdürleri Dr.Riederer ile birlikte, kulaklarý çýnlasýn o zamanki
valimiz Rafet Üçelli Beyin makamýna çýkardým. Valimize, gezdiðimiz yerleri ve
gezi programýný anlattým. Valimiz Rafet Üçelli, öðrencilerle hoþ beþten sonra
samimi bir hava içerisinde Alman öðrencilere:
“Size iki sorum olacak. Bunlarý hiç çekinmeden cevaplamanýzý istiyorum.”
dedi ve birinci sorusunu sordu:
“Gezdiðiniz yerlerde, ülkemiz açýsýndan beðendiniz taraflar nelerdir?
Ýkinci sorum da ülkemizdeki beðenmediðiniz, sizin hoþunuza gitmeyen
taraflar nelerdir? Bunlarý açýk yüreklilikle anlatmanýzý istiyorum.” dedi.
Alman öðrenciler kendi aralarýnda fýsýldaþtýktan sonra aralarýnda bir
arkadaþlarýný sözcü olarak görevlendirdiler. Sözcü öðrenci:
“Efendim, arkadaþlarým adýna önce beðendiðimiz taraflarý söyleyeyim.
Ýnsanlarýnýz çok sýcakkanlý, samimi ve birbirleriyle çok kýsa sürede, çok içten
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diyalog kurabiliyorlar. Mesela, okul Müdürü Sayýn Kadir Keskin’in, gezdiðimiz
yerlerde gerek polis, gerekse diðer insanlarla hep kucaklaþtýðýný ve elinin
öpüldüðünü gördük. Özellikle gece saat ikide Ýstanbul’da otobüsle
kalacaðýmýz misafirhaneyi ararken þoför, polise yol sordu. Polis, otobüsün
içine girdi, Sayýn Kadir Keskin'in elini öptü ve onunla kucaklaþtý. Þahsen bu
davranýþlar bizim çok dikkatimizi çekti. Bunlar, Almanya'da bizim
göremediðimiz sýcak ve samimi iliþkiler. Bunlar çok hoþumuza gitti.(Tabii,
kucaklaþtýðýmýz kiþiler ve elimi öpen polis, yolda rastladýðýmýz eski
öðrencilerimizdendi.)
Ýkinci sorunuzu da þöyle cevaplamak istiyoruz. Gezdiðimiz yerlerde
tuvaletlerde yeterli temizlik göremedik. Bir de yol kenarlarý çok pisti. Hep
kâðýt ve naylon türü artýklar vardý. Valimiz Rafet Üçelli, bu cevap karþýsýnda
Alman öðrenciyi tasdik etmekle yetindi ve Alman öðrencilerin tespiti
gerçekten çok doðruydu. Alman öðrencilerin bu tespitlerini görmek için
parasýz umum tuvaletlerle yol kenarlarýný göz önüne getirmeniz kâfidir.
Bu kitap, bir vakýf kitabý iken korkarým bir eðitim kitabýna dönüþmek
üzere. Ama merak etmeyin sonunda yine vakýf konusuna geleceðiz. Kardeþ
okulun davetlisi olarak 1987 yýlýnda Almanya'ya ilk gittiðimizde okulun
özellikle tuvaletlerini, spor salonlarýný, koridorlarýný, sýnýflarýný gezdim.
Amacým bizim okullardaki sýralar üzerindeki spor takýmý isimlerini, kalp
üzerindeki ok resimlerini, yine ikiye bölünmüþ kalp resimlerini, bir
bölümünde faraza A, diðer bölümünde F harfi yazýlmýþ þekiller aradým. Ýtimat
edin en ufak bir çizgi bulamadým. Yalnýz okulun dýþ cephesine büyükçe bir
pano yerleþtirilmiþ ve oraya, da her türlü yazý yazmak ve resim yapmak
serbest býrakýlmýþ. Bunun bir benzerini, biz de Manisa Lisesinde uygulamaya
koymuþtuk. Epey de netice almýþtýk. Bir anda sýra üzerlerine ve tuvaletlerin
arka kapýlarýna yazýlan yazýlar yazýlmaz olmuþtu. Ýl Milli Eðitim
Müdürümüzün bin bir türlü zorluklarýna raðmen! “Yok, siyasi slogan
yazýlýrmýþ, yok þunun, yok bunun ismi yazýlýrmýþ!” gibi bahaneler ileri sürüldü.
Zaten þu veya bu yazýlýr dediði yazýlar, gezin bakýn, maalesef her okulun
sýrasýnda ve tuvalet kapýlarýnýn arkasýnda yeterince mevcuttur. Bugün de bu
konuda fazla bir þeyin deðiþtiðini sanmýyorum. Ýnþallah ben emekli olduktan
sonra bu konularda olumlu neticeler alýnmýþtýr.
Avrupa Türk Ýslam Birliðinin davetlisi olarak Türk çocuklarýnýn eðitimi için
gittiðim Almanya’daki Darmstadt Emir Sultan Camii Külliyesinde, þöyle bir
olaya þâhit oldum. Öðrenciler teneffüse çýktýðýnda öðrencilerin ihtiyacý
olabilecek her þey, kolasýndan çikolatasýna, sakýzýndan dondurmasýna kadar
birçok gýda maddesinin bulunduðu bir dolap vardý. Bu dolap, koridorun uygun
bir yerine yerleþtirilmiþti. Dolabýn anahtarý bulunmadýðý gibi baþýnda bir
görevli de yoktu. Sadece dolabýn yanýnda öðrencilerin para koyabilecekleri bir
kutu vardý. Teneffüse çýkýldýðýnda her öðrenci, geliþ sýrasýna göre itiþip
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kakýþmadan sýraya giriyor, herkes ihtiyacýný alýyor ve üzerindeki fiyattan
parasýný kutuya býrakýyordu. Öðrencinin elinde büyük para varsa parasýnýn
üstünü kutudan alýyordu. Tabii bu durum, benim dikkatimi çekti. Oradaki
yetkiliye durumu sordum. Yetkili, “Merak etme hocam, dolaptaki gýdalarýn
karþýlýðý eksik çýkmaz, fazla bile çýkar.” dedi. Yaþayarak þâhît olduðum bu olay,
bende müthiþ bir kompleks meydana getirdi. Haydi, Alman kendi çocuðunu
eðitiyor, diyelim. Ama Türk çocuklarýný da eðitiyor Biz ise kendi ülkemizde
çocuklarýmýzý, öðrencilerimizi eðitemiyoruz. Dikkat ederseniz öðretim
kelimesini hiç kullanmadým ve kullanmýyorum da. Benim burada anlatmaya
çalýþtýðým eðitim meselesi. Hayýr müesseseleri olarak ele aldýðýmýz vakýflar,
manevi bir eðitimin sonucu olarak ortaya çýkmýþ müesseselerdir.
Almanya’daki öðrencilerin bu davranýþlarýný araþtýrdým. Bir defa Alman'ý,
Türk'ü, Yunan'ý, Arap’ý Almanya’da hangi ýrktan, hangi milletten olursa olsun
her çocuk, “kinder schule”e (Ana okuluna) mutlak surette gidiyor. Pekâlâ,
Almanya'da Kinder Schleler, kimin yönetim ve denetiminde biliyor musunuz?
Tamamen kilisenin yönetimindedir. Bu okullarýn programlarýný inceledim. Üç
ders var:
1-Genel Prensipler Dersi
2- Spor
3- Oyun
Ama genel prensipler dersinde þunu gördüm. Öðrenciye verilmesi
gerekenlerin azamisi, din aðýrlýklý olarak veriliyor. Zaten çocuðun genel
karakteri 7 yaþýna kadar teþekkül edermiþ. Eskilerin bir sözü vardýr: “Ýnsan,
yedisinde ne ise yetmiþinde de odur.” derler. Bu söz, eðitimciler açýsýndan
dikkate alýnmasý gereken bir sözdür
Ýkinci tespitim de okullarýn açýlýþýnýn ilk on beþ günü ile yýlsonu
kapanýþýnýn son on beþ gününde kiliselerde programlarýn yapýlmasýdýr.
Okullar, sýrayla kiliseye gidiyor, orada papaz eþliðinde ilâhîler söyleniyor ve
papazlar tarafýndan okul öðrencilerine dinî konuþmalar yapýlýyor. Sanýrým
buraya kadar birebir yaþadýðým olaylar ve yaptýðým tespitler size bir þeyler
anlatmýþtýr. Ýnsanlar, birbirlerini aldatabilir veya kandýrabilirler. Bütün bunlar
bir yere kadardýr. Ama hiçbir zaman aldatamayacaðý veya kandýramayacaðý
bir þey var ki orasý da insanýn içindeki vicdanýdýr. Ýþte o vicdan þaþmaz bir
terazi gibidir. Ýnsanda Allah inancýnýn yansýmasý olan vicdan duygusu,
Peygamberimizin ifadesiyle her insanýn doðuþtan sâhip olduðu bir mirastýr.
Bu konuda Peygamberimiz:
“Doðan her çocuk, Ýslam fýtratýyla (Allah düþüncesiyle) beraber doðar.”
demektedir. Ailesinden, çevresinden ve okulundan aldýðý eðitime göre kiþinin
genel karakteri ve ahlakî yapýsý ya olumlu ya da olumsuz yönde geliþir. Ama
insanýn doðuþtun getirdiði Allah duygusunun gereði olan vicdan duygusu
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hiçbir zaman insanda yok olmaz. Yine bu konuyu Peygamberimizin bir
hadisiyle açýklamaya devam edelim.
“Dikkat ediniz! Ýnsan vücudunda bir lokmacýk et parçasý vardýr ki o, iyi
olursa bütün beden iyi olur; o, bozuk olursa bütün beden bozulur. Ýþte o, et
parçasý kalptir.” (Buharî, Ýman – 39) Buradaki kalpten kasýt, elbette manevî bir
duygu olan vicdanýdýr. Vicdan da ancak insanda inanç ve sevap duygusu ile
geliþir. Bu duygularla beslenmeyen vicdan, derede akan suyun taþlar üzerinde
yosun tutup taþý, tanýnmaz hale getirdiði gibi inanç ve sevap duygusu ile
eðitilmemiþ vicdan da zamanla þuur altýna itilerek üzeri iþlenen günahlarla ve
þeytanî duygularla tortulaþarak kararýr, duyarsýzlaþýr, nasýrlaþýr ve
hassasiyetini kaybederek canavarlaþýr. Ýþte, geçen Ramazan Bayramý'nda
bunun en büyük örneðini gördük. 10 gün içinde 7 tane günahsýz insaný
öldürerek bir bayram gününde çocuklarý babasýz, genç bayanlarý kocasýz,
analarý babalarý da evlatsýz býrakmalarý, yine Ýzmir'de 17 aylýk bebeðin baþýna
gelenler ve buna benzer daha nice olaylar, Allah duygusundan mahrum
vicdanlarýn nasýl canavarlaþtýðýnýn açýk misalleridir. Nasýl ki insanlar, güvenlik
sebebiyle veya deðiþik gerekçelerle birbirlerinin hatalarýný ve yanlýþlarýný, iyi
ve güzel davranýþlarýný gizli kameralarla kayda alýyorlarsa, zerre kadar þerrin
de zerre kadar hayrýn da melekler tarafýndan manevi kameralarla
kaydedildiðine inanan ve âhîret duygusuna sâhip vicdan sahibi bir insanýn
bunlarý yapabilmesi mümkün mü?
Burada þöyle bir soru da aklýmýza gelebilir. Mademki bizim dinimiz son din,
en doðru din, dürüstlüðü ve çalýþkanlýðý ön gören, kul haklarý konusunda
hassasiyeti olan bir din; pekâlâ verdiðimiz din eðitimiyle biz ayný sonucu
neden alamýyoruz? Üstelik bizde de Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi zorunlu
olarak okullarda okutulmasýna raðmen! Yýllardýr bu iþin içinde olan bir
eðitimci olarak hemen þunu arz edeyim. Yukarýda zikrettiðim ve hepimizin
bildiði bir atasözünü burada tekrarlamak istiyorum. “Ýnsan, yedisinde ne ise
yetmiþinde de odur.” Atalarýmýzýn bu sözü, eðitim açýsýndan yabana
atýlamayacak bir sözdür. Nitekim pedagoglarýn tespitine göre, “Dindarlýðýn da
dinsizliðin de temeli, yedi yaþýna kadar atýlýrmýþ.” Bizim ülkemizde ise din
eðitimine sýnýrlama getirilmesi ve Kur'an-ý Kerim öðretiminin ve dinî eðitimin
ilköðretimden sonra baþlatýlmasý, din ve vicdan eðitimi konusunda yapýlan en
büyük yanlýþlardan biri olarak düþünüyorum. Ýnanýyorum ki bu yanlýþtan
yakýn zamanda dönülür. Küçük yaþtaki çocuklarýmýza yaþ sýnýrlamasý
olmaksýzýn dans, bale, yüzme, müzik, resim, dil v.b. her þeyi öðrenme imkâný
verilirken din eðitiminde yaþ sýnýrlamasýnýn getirilmesi, eðitim açýsýndan da
izahý mümkün deðildir. Üstelik okullarda okutulan Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi Dersi de din eðitimine yönelik olmayýp tamamen dinler hakkýnda genel
bilgi vermeye yönelik bir kültür dersidir. Din, sadece öðretimle deðil eðitimle
kazanýlacak bir yaþayýþ biçimidir. “Din Kültürü” adýyla da bu dersten neyin
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amaçlandýðý açýkça görülmektedir.
Osmanlý Ordusu, Balkanlardan Viyana seferine doðru yol alýrken yol
kenarlarýnda gördüðü baðlardaki üzümleri, göz hakký olarak yiyip kul hakký
geçmesin diye, bedelini fazlasýyla asma dallarýna baðlayan yeniçeri askerleri
ile satýn aldýðý tarlada çift sürerken bulduðu altýn dolu çömleði, tarlayý satan
kiþiye götürüp “Ben sizden tarlayý satýn aldým, altýnlarý deðil.” diyerek altýnlarý
vermeye çalýþan ve tarlayý satan kiþinin de “Ben tarlanýn tamamýný sattým,
çýkan altýnlar sizin hakkýnýz.” diyerek altýnlarý almamasý ve bu olayýn o günün
mahkemesine kadar intikal etmesi gibi sayýsýz insanî ahlakî davranýþlarý
gösteren insanlar da bir zamanlar bu topraklarda yetiþtirilip eðitilmiþti.
Bir zamanlar Ýngiltere’de 1700’lü yýllarýn sonlarýnda Londra Ticaret
Odasýnýn en görünür yerinde, “Osmanlý ile ticaret et, yanýlmazsýn.” diye
levha asýlýymýþ. Fransýz yazar Motray, Osmanlý topraklarýný gezip
dolaþtýktan sonra anýlarýnda, “Türk dükkânlarýnda bir meteliðin bile
kaybolmaz. Ne zaman bir þey unutsam, hiç tanýmadýðým dükkân
sâhipleri arkamdan adam koþturmuþlardý; hatta bir ara Beyoðlu’ndaki
ikametgâhýma kadar gelmiþlerdi.” diye söz eder. 1740’larda Ýstanbul’da
bulunan Ýngiliz Sefiri Sir James Portner da “Gerek Ýstanbul’da, gerekse
Osmanlý Devleti’nin diðer þehirlerinde hüküm süren emniyet ve asayiþ,
þunu ispat etmektedir ki Türkler çok medenî insanlardan müteþekkil
bir millettir.” diye þaþkýnlýðýný ve hayranlýðýný dile getirmektedir. Baþka
bir Fransýz yazarý Dr. Brayer da 1830 yýlýnýn Ýstanbul’unu anlatýrken
“Evlerin kapýsýnýn kilitlenmediði ve dükkânlarýn çoðunlukla umumî
ahlâka itimaden açýk býrakýldýðý Ýstanbul’da hýrsýzlýk vak’asýna
rastlanmayýþýna benim aklým bir türlü ermedi.” der. Yine 1880’de
Ýstanbul’u ziyaret eden Ýtalyan gezgin Edmondo Amýcýs, “Anadolu’da ve
Ýstanbul’da yaþayan halk, Avrupa’nýn en nazik, en kibar insanlarýdýr.
Sokakta kavga görmek çok enderdir. Kahkaha sesi nadiren iþitilir. O
kadar müsamahakârlardýr ki ibadet saatlerinde bile camilerini
gezebilirsiniz.” diyerek hoþgörümüzü, edebimizi ve insanlara karþý ne
kadar saygýlý ve sevecen olduðumuzu gayet güzel ifade ediyor.
1650 yýlýnda yazdýðý “Türkiye Seyahatnamesi” ile tanýnan Du Loýr ise
“Türk siyasetiyle medenî hayatý, ahlak bakýmýndan bütün cihana misal
olabilecek vaziyettedir.” Elisee Recus 1880’lerde “Türklerdeki iyilik
duygusu hayvanlarý dahi kucaklamýþtýr. Birçok köyde eþekler haftada iki
gün izinli sayýlýr. Türklerle Rumlarýn karýþýk olduðu kasabalarda ise bir
evin hangi tarafa ait olduðunu kolaylýkla anlayabilirsiniz. Eðer evin
bacasýnda leylekler yuva yapmýþsa bilin ki o evin sahibi Türk’tür. Çünkü
Türklerde kuþ yuvasýný bozmak, bir ailenin evini yýkmak gibidir.” der.
Yine Fransýz Comte De Marsigil “Ýstanbul’da birçok çeþmeler
görmüþtüm.
Bir yaz günü Ýstanbul’dan Sofya’ya giderken yol
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kenarlarýnda üzerinde ‘Sebil’ yazan çeþmelerle birlikte, yol kenarýndaki
köylerden geçerken de köylülerin yolculara bedava ayran daðýttýklarýna
þahit oldum. Ýyiliklerini sadece insan cinsine deðil hayvanlara ve hatta
bitkilere de gösteriyorlar.” þeklinde gezi notlarýnda belirmektedir.
Fransýz Avukat Pierre Guer, “Hayvanlarý beslemek için vakýflar ve ücretli
adamlar gördüm Osmanlý þehirlerinde. Bu kiþiler sahipsiz köpeklere ve
kedilere et daðýtýrlar. Ayrýca sokaktaki aðaçlarýn kuraklýktan
kurumasýný önlemek için bir fakire para verip sulatan kiþilere
rastlayabilirsiniz. Kuþlarýn barýnmasý için evlerinin saçak altlarýnda
kuþ yuvalarý görebilirsiniz.” Sözleriyle o zamanýn Türk insanýnýn
meziyetlerini gayet güzel anlatmaktadýr.
Evet, batýlýlarýn tespit ettiði bu hasletlerimizin hiç biri de yalan ve
yanlýþ deðildi. Bu kuþ barýnma yuvalarýný yakarak yýkarak tarihi ev
býrakmadýk; ama hâlâ ilimizde bulunan ve bir ecdat eseri olan “Taþçýlar
Mescidi”nin çatý altýnda kuþ barýnma yuvalarýný görebilirsiniz. Çok
uzaklara gitmeye gerek yok. 1969 da Çanakkale’nin Biga ilçesinde görev
yaparken yaz aylarýnda bakkallar, fasulye ve þeker çuvallarýnýn,
manifaturacýlar da kumaþ toplarýnýn üzerine bir çadýr örter dükkânýn
içine almazlardý.
Görüyorsunuz mazimizle ilgili tespitleri. Daha düne kadar böyle idi.
Ya þu an? Mazimizin deðer yargýlarýndan uzaklaþmanýn bize nelere mal
olduðunu her gün çarþaf çarþaf gazete sayfalarýnda ve televizyon
ekranlarda görebiliyoruz.
Tarihimizde ve güzel Manisa’mýzda etrafýmýzda gördüðümüz vakýf
eserlerinin temelini de tamamen bu eðitimin verdiði din bilinci oluþturur. Bu
bilinçle yöremizde ecdattan bize miras kalan vakýf eserlerine yönelik
incelemeye geçebiliriz.
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E - SARUHANLILAR’IN MANÝSA’DAKÝ VAKIF ESERLERÝ
1- Hacet Mescidi
1313 yýlýnda Manisa'yý Fetheden Saruhan Bey, ilk iþ olarak Manisa'da
mescit ihtiyacýný gidermek maksadýyla bugün kale içindeki “Hacet Mescidi”
diye bilinen mescidi yaptýrmýþtýr. Maalesef bu mescit, bugün yýkýk dökük ve
harabe haldedir. Günümüz insanlarý, burasýnýn mescit olduðunu unutmuþ
olmalýlar ki her yýl Hýdrellez gününde Hýzýr ve Ýlyas’tan dilek dileme yeri
olarak görmektedirler. Burasý her yýl, hýdrellez günü Manisa halkýnýn, özellikle
bayanlarýn önemli bir ziyaret mekânýdýr.
Saruhan Bey, bundan baþka metfun bulunduðu türbesinin bitiþiðinde bir
medrese yaptýrmýþtýr. Bu durum, Saruhan Beyin eðitime verdiði önemi
gösterir. Medrese bugün mevcut deðildir. Bu medresenin kalýntýlarý, türbenin
bitiþiðinde bulunmaktadýr.

-41-

2- Ýlyas Bey Mescidi

Saruhan Bey Oðlu Ýlyas Bey, Bizans ile olan yoðun mücadeleleri dolayýsýyla
vakýf iþleriyle fazla ilgilenememiþtir. 1362 yýlýnda yaptýrdýðý Ýlyas Bey Mescidi
ile bilinmektedir. Bu mescidin duvarýna 1747 yýlýnda Halil isimli bir þahýs
tarafýndan sonradan yaptýrýlan çeþme bulunmaktadýr. Caminin ve çeþmenin
kitabesi mevcuttur. Her iki eser de hâlen kullanýlmaktadýr.
a) Caminin Kitabesi
Mescidler Allah içindir. Orada Allah’tan baþkasýna dua edilmez. Mescidin
yapýmýný Mehmet oðlu Hacý Ýlyas yedi yüz altmýþ dört senesinin
cemaziyülevvelinde emretti. Hicri 764 (M. Þubat 1362)
b) Çeþmesinin Kitabesi
Bir Halil nam sâhîb’ül hayrat-ý Hak
Eyledi lütfu ile tevfik-i refik
Bu hayat efza sebili yaptý ol
Buldu revhak ile çar-ý tarik
Remzeder atþana tarih lüleli
Karlý buzlu sükker-i aynü’r râhîk
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Ýshak Bey Külliyesi
a) Ulu Camii

Ýlyas Bey Oðlu Ýshak Bey tarafýndan 1366 yýlýnda Ulu Camii ve Külliyesini
inþa ettirmiþtir. Minberi büyük bir sanat eseri özelliði taþýmaktadýr.
Türkiye’de benzeri çok az olan bir þaheserdir. Kündekârî (çivisiz geçmeli)
tekniðiyle hiç çivi kullanýlmadan 1376 yýlýnda Antepli ahþap ustasý Daki oðlu
Abdülaziz oðlu Hacý Mehmet tarafýndan yapýlmýþtýr. Ayný ustanýn ikinci eseri
de Bursa Ulu Camii minberidir. Bu minberin kitabesinde, “Bu mübarek
minberin yapýlmasýný büyük sultan, milletlerin yükünü yüklenen Ýlyas Oðlu
Ýshak Çelebi emretti. Allah onun zaferlerini aziz kýlsýn.” ibaresi yer almaktadýr.
Minber, Vakýflar Genel Müdürlüðünün Ýstanbul’daki atölyesinde 2003 yýlýnda
onarýlarak özgün haliyle tekrar yerine konulmuþtur. Batý bitiþiðindeki
medresesi Müftülükçe hâlâ Kur'an Kursu olarak kullanýlmaktadýr. Caminin
kuzey doðusundaki Çukur Hamam, uzun yýllardan beri harabe halinde iken
Manisa Vakýflar Ýl Müdürlüðünün gayretleriyle restorasyona alýnmýþ ve
önümüzdeki aylarda bitirilerek hizmete gireceði belirtilmektedir.
Ulu Caminin duvarlarýnda birden fazla kitabe bulunmaktadýr. Bunlardan
bir tanesi, camii avlusunun kuzeye açýlan taç kapýsý alýnlýðýnda bulunmaktadýr.
Bu kitabede:
“Mescidleri insanlara ibadethane kýlan Allah’a hamd ederim. Varlýklarýn en
faziletlisi ve mahlûklarýn en hayýrlýsý olan onun Resulü Muhammed’e salât ve
selam olsun”
Diðer bir kitabesinde ise “Kullarýnýn günahlarýný affeden Allah’ýn inayetiyle
destekleyen Saruhan Bey'in torunu Ýlyas Bey'in oðlu Ýshak Çelebi, Allah Onun
mülkünü daim kýlsýn. H.768 (M. 1367)
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b) Mevlevihane

Ýshak Bey Külliyesinin diðer bir parçasý da mevlevîhanedir. Ýbni Batuta'nýn
seyahatnamesinde anlatýldýðý üzere burasý, hem yoksullarýn doyurulduðu ve
misafirlerin aðýrlandýðý hem de dinî öðretilerin yapýldýðý ve ayný zamanda
mevlevî tekkesi olarak kullanýlan bir yerdir. Ýbni Battuta buradaki
misafirperverliði eserinde överek anlatýr. Aþaðý yukarý yüz yýldan beri harabe
halinde idi. Uzun yýllar sâhipsiz kalan bu eser, adeta bir mezbelelik halinde
iken idarecisi olduðum yýllarda Manisa Lisesinin Vakýf Kolu öðrencileri
tarafýndan temizlenerek saðlam bir kilitle emniyet altýna alýndý. Manisa Lisesi
müdürlüðüm süresince tarafýmýzdan muhafaza edilmeye çalýþýlmýþtýr.
Bilahare Celal Bayar Üniversitesi açýldýktan sonra Manisa Vakýflar
Müdürlüðünün teklifi ile üniversiteye tahsisi yapýlmýþ olan bu eser, bugün
Celal Bayar Üniversitesi tarafýndan müze olarak kullanýlmaktadýr. Ýshak Bey,
bu külliyenin giderlerinin karþýlanmasý için Karaoðlanlý ve Akçahavlu
köylerindeki pirinç tarlalarýyla, Çatal köyündeki baðlarý vakfetmiþtir.
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Ýshak Bey Oðlu Hýzýr Paþa Vakýflarý
Hýzýr Paþa’nýn vakýflarý Alaþehir’in Kemaliye bucaðý ile Salihli’nin Adala
bucaðýnda bulunmaktadýr. Bugün Kemaliye’de bir hamam ve Adala'da da bir
cami hâlâ ayaktadýr. Kullanýlýr durumdadýr.

Türbeler ve Yatýrlar
a) Saruhan Bey Türbesi

Saruhan Bey’in türbesi, bugün “kuþçular kahvehanesi” olarak bilinen
kahvehanenin hemen önündeki Sultanönü meydanýnda yer alýr.
b) Ýlyas Bey Türbesi
Ýlyas Bey’in mezarý ise bugün için bizce malum deðildir.
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c) Ýshak Bey Türbesi

Ýshak Beyin Mezarý ise bugünkü Ulu Camii içindedir.
Ýshak Bey’in Hanýmý Gülgün Hatun, Yedi Kýzlar türbesinde metfun olup
türbe yanýnda hamamý harap vaziyettedir. Hamamýn restorasyonu, Vakýflar Ýl
Müdürümüz Nurullah Ertuðrul'un gayretleriyle programa alýnmýþ olup
yakýnda onarýma baþlanacaðý söylenmektedir. Hýzýr Bey’in naaþý da vasiyeti
üzerine Çelebi Mehmet tarafýndan Saruhan Bey’in türbesi önüne
defnedilmiþtir
Burada yanlýþ anlatýlan tarihi bir vakayý da açýklýða kavuþturmak
istiyorum. Hýzýr Paþa, Osmanlý hükümdarý Yýldýrým Bayezýt’a baðlýlýðýný
bildirmiþti. Ancak Yýldýrým Beyazýt’ýn Ankara Savaþýnda Timur’a maðlup
olmasýndan sonra tekrar baðýmsýzlýðýný ilan eder. Fetret Devrinin galibi Çelebi
Mehmet'e de baðlýlýðýný bildirip bilahare baðýmsýzlýðýný ilan edince Çelebi
Mehmet, Manisa'ya gelerek Çukur Hamamda eðlence ve sefa yaptýðý söylenen
ama aslýnda eðlence içinde olmayýp korunmak için saklanan Hýzýr Paþa’yý
yakalar ve orada idam edilir. (Yýl, 1410) Hýzýr Paþa, ölmeden önce Adala’da ve
Kemaliye'de yoðun faaliyetleri olan vakýflarýna sâhip çýkýlmasýný ister. Çelebi
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Mehmet'ten son bir dilekte bulunur. Hýzýr Paþa’nýn dileði, “Hiç olmazsa
benden sonra Adala ve Kemaliye'deki vakýflarýma sâhip çýk ve beni Saruhan
Bey türbesinin önüne defnet.”olur. Ölüm anýnda bile medresesini, vakýflarýný
hayratý düþünen bir insanýn zevk ve eðlence içinde olmasý mümkün deðildir.
Yukarýda da izah ettiðimiz gibi saklanmak amacýyla burada bulunduðu bir
vakadýr. Gerçekten bizdeki bazý tarih yazarlarý, birtakým tarihi olaylarý az da
olsa magazinleþtirmekte pek mahirdirler. Bize vatan býrakan bu insanlarýn
ruhunu incitmemek maksadýyla Hýzýr Paþa için anlatýlan bu olayý da özellikle
açýklýða kavuþturmanýn bir kadirþinaslýk olduðunu düþünüyorum.
Hýzýr Paþa’nýn idamýndan sonra Manisa, Osmanlý Sancaðý olarak tarihte
yerini almaya baþlamýþtýr. Osmanlý’nýn Manisa’daki ilk Sancak Beyi de Ali
Beydir.
Saruhanlýlar döneminde, Saruhanlý Beylerinden baþka önde gelen
kiþilerin de vakýf eserleri bulunmaktadýr. Bunlar sýrasýyla, Göktaþlý Camii, Hâki
Baba Mescidi, Ayn-ý Ali Camii ile Revak Sultan Türbesi ve Seyyit Hoca
Tekkesidir. Bu vakýf eserlerinin ve bânîlerinin her birinin kendine göre birer
menkýbesi de vardýr.
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ç) Ayn-ý Ali Türbesi

Bunlardan özellikle Ayn-ý Ali Türbesinin menkýbesi þöyledir. Yaþlý bir
kadýnýn tek oðlu vardýr. O da serhat boylarýnda asker iken düþmana esir düþer.
Yaþlý kadýn, oðlundan haber alamamanýn üzüntüsüyle ve oðlunun hasretiyle
günden güne eriyip hastalanýr. Yaþlý kadýn, son çare olarak Ayn-ý Ali adlý
muhterem zattan oðlunun kurtarýlmasý için yardým talebinde bulunur. (Ayn-ý
Ali, o yýllarda herkesin hürmet ettiði saygýn bir Allah dostudur. Ayný zamanda
Ahmet Yesevî derviþlerinden bir Horasan Alperenidir. Gençliðinde birçok
savaþlara katýlmýþ, savaþlarda gözü pekliði, atýlganlýðý ve cesaretiyle Hz. Ali’ye
benzetildiðinden halk arasýnda bu alperen derviþin gerçek ismi unutularak
“Ayný Ali” denilmeye baþlanmýþtýr.) Ayn-ý Ali, hâl gözüyle askerin hâlini görür.
Kadýndan bir tavuk kýzartýp getirmesini ister. Ertesi gün kadýn, kýzarmýþ bir
tavukla Ayn-ý Ali’nin huzuruna gelir. Kadýn, Ayn-ý Ali'nin kýzarmýþ tavuðu
afiyetle yiyeceðini sanarak o niyetle getirir. Ayn-ý Ali, gelen kýzarmýþ tavuðu,
yanýndaki zaðarýn önüne atar. Zaðar, kýzarmýþ tavuðu alarak ortadan
kaybolur. Zaðar, bir kerâmet sonucu, o kayboluþtan sonra yaþlý kadýnýn esir
bulunduðu çadýrýn önünde görünür. Nöbet tutan askerlerin olduðu yere
gelince kýzarmýþ tavuðu zaðardan kapmak isteyen askerler, zaðarý kovalamaya
baþlarlar. Zaðarla meþgul olan askerlerin zaafýndan faydalanan esir asker,
kilitli zinciriyle beraber çadýrdan kaçarak Manisa’ya gelir. Kaçarken yanýnda
getirdiði söylenen zincir ve kilit, Ayn-ý Ali Türbesinin duvarýnda hâlâ asýlýdýr.
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Bugün, türbede asýlý bulunan bu zincirin ve kilidin hikâyesi böyledir. Her Cuma
günü, Manisalý kadýnlarýn yoðun ziyaretlerinin sebebi, bu zincirin kilidini
açmak ve o günleri unutmadan tekrar hatýrlamak içindir. Güya buradaki
kilitlerin açýlmasýyla bahtlarýnýn, dileklerinin ve nasiplerinin de açýlacaðýna
inanýrlar. Tabii bu anlayýþ Ýslam inancýna göre yanlýþtýr. Dinimizde dilekler,
ancak Allah'a arz edilir ve ancak O’dan yardým istenilir. Nitekim
namazlarýmýzýn her rekâtýnda okuduðumuz Fatiha Suresinin anlamý bu
konuda çok açýktýr. “Allah'ým, ancak sana ibadet eder, ancak senden yardým
dilerim.” buyruðu, bu konuda açýk ve nettir.
Türbenin onarýmý, Manisa Belediyesinin öncülüðünde Ethem Battal
tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Kubbe üzerindeki kurþun tabakalar zamanla
kaybolduðundan bu onarým esnasýnda kubbeler, galvaniz sacla kaplanmýþtý.
Bilahare yýpranan ve küflenen bu saclar yüzünden kubbede rutubetlenme ve
su sýzýntýlarý meydana gelmiþti. Zamanýn birinde Manisa'ya gelen ve bu
türbeyi de ziyaret eden Ýstanbullu bir iþ adamý, rüyasýnda Ayn-ý Ali'yi görür.
Ýzmir'deki bir dostu vasýtasýyla bu türbenin kubbesinin yine orijinal þekli olan
kurþun levhalarla kaplatýlmasýný ister. Ýzmir'deki bu kiþi, Manisa'dan Sadullah
Burgulu ile Yaþar Uður'u bulur ve bu hayýrseverlerin de yardýmlarýyla
türbenin kubbesi tamamen kurþun levhalarla örtüldüðü gibi artan kurþun
levhalarla Ývaz Paþa, Sultan ve Muradiye Camilerinin kubbelerindeki hasarlý
bölümler de tamir edilir. Bu zengin iþ adamýnýn kim olduðu, rüyasýnýn
mahiyetinin ne olduðu, bu iþe önderlik yapan Sadullah Burgulu ile Yaþar Uður
tarafýndan da hâlâ bilinmemektedir.
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d) Hâki Baba Camii ve Yatýrý
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Hâki Baba da o devrin alperenlerindendir. Manisa þehrinin Saruhanlýlarýn
eline geçmesinde ve Manisa’nýn Türkleþip ve Müslümanlaþmasýnda önemli
payesi olan bir zattýr. Yatýrýnýn yanýnda bulunan iki aðaç arasýndan geçenlerin
günahlarýnýn affolunduðu, menkýbe olarak anlatýlýr. Yatýrýn bulunduðu yerde
Hâki Baba adýna yapýlmýþ Hâki Baba Camii bulunmaktadýr. Halen hizmette
olan Camiinin avlusunda, 1871 tarihinde Serseri Dede adlý bir tarikat ehli
tarafýndan yaptýrýlan çeþme de bulmaktadýr. Ancak çeþmenin orijinali,
maalesef sonradan yapýlan ilavelerle ve fayans kaplamalarla bozulmuþtur.
Kabrin hemen baþýnda bulunan iki aðacýn arasýndan geçerek günahlarýn
affolunacaðý anlayýþý, Ýslamî akideye ters düþmektedir. Hâki Baba Camiinin
kitabesinden anlaþýlacaðý gibi Hâki Baba, gözü pek bir alperendir. Camiinin
kitabesinde bu durum yansýtýlmaktadýr.
Sanki yaktý þehr ile bu camii a’da-yý din
Kendi yandý düþmanýn hep oldular matem-i karîn
Kaçtýlar bak inlerinden kalmadý nam-ý niþan
Gayretullah’týr bu ya Hû, hamd ola feth-i mübin.

e) Süt Dede Yatýrý
Yine Mevlevihane yolunda ve kale surlarý dibinde yer alan Süt Dede diye
anýlan bir yatýr vardýr ki onun hikâyesi de þöyledir. Süt Dede bir çobandýr.
Sürülerinden saðdýðý sütleri, ücretsiz olarak zengin fakir ayýrýmý yapmaksýzýn
emzikli kadýnlara daðýtýrmýþ. Bu yüzden adý, halk arasýnda “Süt Dede” olarak
kalmýþ. Demek ki insanoðlu nankör olabildiði gibi çok büyük bir vefa
duygusuna da sâhiptir. Yüzyýllar geçmesine raðmen halkýn Süt Dede’ye olan
bu vefa duygusu unutulmamýþ. Yýllardýr hâlâ çocuðuna yeterli süt veremeyen
ve sütü kesilen kadýnlar, yatýrýn çamurundan göðsüne sürerek sütünün
geldiðine ve çoðaldýðýna inanýrlarmýþ. Günümüzde de ayný maksatla ziyaretler
devam etmektedir.
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f) Manisa’nýn Fethi ve Saruhan Bey

Manisa'nýn Saruhan Bey tarafýndan Regaip Kandili gecesi fethedildiði
bilinir. Saruhan Bey’in askeri o gün için bu kaleyi ele geçirmeye yeterli deðildir.
Yeterli askeri olmadýðýndan çeþitli çareler düþünür ve askerlerini çok
göstermek için özellikle gece saldýrýya geçmeyi planlar. Kalabalýk bir orduyla
saldýrýldýðýný hissettirmek ve düþmaný korkutmak için askerlerinin arasýna,
keçi sürüsünü de dâhil eder. Keçilerin boynuzlarýna baðladýðý yanan mumlarla
gece karanlýðýnda hücuma geçerek Bizans askerinin gözünü korkutur. Bizans
askerleri ile birlikte komutanlarý, arkalarýna bakmadan þehri terk ederler.
Manisa’nýn Bizanslýlardan alýnmasý, Regaip Kandiline de rastladýðý için o
günden beri hem bu zaferi kutlamak hem de kandili kutlamak için gece ateþ
yakýlýr, maytap patlatýlýr. Kutlamalar bu þekilde sürdürülür.
Manisa’daki kandil helvasýnýn hikâyesi de þöyledir. Manisa’nýn Saruhan
Bey tarafýndan fethedilmesinden sonra alperenlere un helvasýndan yapýlmýþ
tatlý ikram edilir. O günde sonra her kandil gününde eþ dost ziyareti sýrasýnda
tatlý götürülmesi âdet olmuþtur. Günümüzde ise tatlý yerine þekerciler ve
helvacýlar tarafýndan bolca yapýlan ve çarþýda satýlan “Kandil Helvasý” alýnýr, eþ
dost birbirine, anne ve babalar çocuklarýna ikram edilir hâle gelmiþtir.
Yüzyýllardýr bu gecede (Regaip Gecesinde) maytap patlatmak, ateþ yakmak,
kandil helvasý daðýtmak, bir gelenek olarak tavizsiz bir þekilde yaþanýr ve
yaþatýlýr.
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h) Yedi Kýzlar Türbesi

Yedi Kýzlarýn türbesi ise Aðlayan Kayanýn altýnda olup Ýshak Bey'in hanýmý
Gülgün Hatun ile altý kýzý, Yedi Kýzlar Türbesi denilen yerde meftundur. Ancak
bu türbenin gerçek adý Gülgün Hatun Türbesidir. Ýçinde yedi hatun mezarý
bulunduðundan bilahare halk dilinde “Yedi Kýzlar” olarak anýlmaya
baþlamýþtýr.

) Siðil Dede Yatýrý
Siðilci Dede Yatýrý, Necati Bey Ýlköðretim Okulunun 100 metre kadar güney
batýsýnda olup saðlýðýnda siðillere derman olduðundan bu zata Siðilci Dede
denilmiþtir. Bugün hâlâ siðili olan vatandaþlar, siðillerinin tedavisi için buraya
ziyarette bulunmaktadýrlar.
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F - MANÝSA'DA OSMANLI DÖNEMÝ VAKIF ESERLERÝ
(CAMÝLER VE KÜLLÝYELER)
1- Ali Bey Camii

Osmanlýnýn ilk Saruhanlý sancaðý valisi Timurtaþ Paþa oðlu Ali Bey
tarafýndan 1418 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Halen hizmettedir. 2002 yýlýnda
Muzaffer Topbaþ'ýn yardýmý ve zamanýn Manisa Belediye Baþkaný Adil
Aygül'ün büyük gayretleriyle restore edilerek akabinde bahçe ve çevre
düzenlemesi mükemmel hâle getirilmiþ, camii ve avlusundaki çeþme de
faaliyete geçirilmiþtir. Bu camiinin hemen güneyinde yer alan külliyeye ait bir
de hamam bulunmaktadýr. Son zamanlara kadar harabe hâlinde kalýntýlarý
bulunan bu hamamdan bugün maalesef herhangi bir eser kalmamýþtýr.
Ali Bey, tarihte çok önemli bir aileye mensup olan önemli bir kiþidir. Osman
Gazi'nin silah arkadaþý Aykut Alp'in oðlu Emir Ali’dir. Ayný zamanda Ýmralý
adasýnýn da fatihidir. Bugünkü Ýmralý adasý, Emir Ali tarafýndan alýndýðýndan
baþlangýçta Emir Ali adasý olarak anýlmasýna raðmen zamanla halk aðzýnda bu
adanýn adý kýsaltýlarak “Ýmralý” þeklinde söylenir olmuþtur. Emir Ali'nin oðlu
Kara Timurtaþ Paþa, Anadolu genel valisidir. Onun oðlu Ali Bey, vezir iken
bugünkü deyimle devlet bakaný iken önemine binaen vezirliði býrakarak
Manisa Sancak Beyi olmuþtur. Bu görevi kabul etmekle Osmanlý Beyliðinin
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büyük devleti haline gelmesinde önemli bir paya sâhiptir. Zira diðer beyliklere
yazdýðý mektuplarla diðer Anadolu beylerinin Osmanlý Beyliðine
baðlanmalarýný saðlamýþtýr. Özellikle o yýllarda Osmanlý Beyliðine büyük
zorluklar çýkaran Aydýn Oðullarý Beyliðini Osmanlý’ya baðlamada baþarýlý
olmuþtur.
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a) Ali Bey Camiinin Kitabesi
“Bu cami ve imareti, Timurtaþ Oðlu Ali Bey, vezirlikten ayrýldýktan sonra
bina etti. Sultan Mehmet'in oðlu Sultan Murat Han 821 de Manisa’da idi. Ancak
orada Cuma kýlmak mümkün olmadý. Ta ki tekrar gelene kadar. Çocuklarýnýn
neslinden, Haydar Çelebi'nin emri ile caminin tamirine baþlandý. 975 den sonra,
mütevelli olan Cafer Çelebi, tamirini üstlenerek bu uðurda uðraþ verdi. Çatýsýný,
pervazýný, ahþap iþlerini, mahfilini, minber ve minaresini Allah'ýn lütfuyla
978’de yeniledi”
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2- Attar Hoca Camii

Hastalarý bitki tedavisiyle iyileþtiren bir zattýr. O gün için hastalýklarý
bitkiden yaptýðý ilaçlarla tedavi ettiði için kendisi “Attar Hoca” namýyla anýlýr
olmuþtur. Gerçek adý, “Ece”dir. Kelimeler ve isimler de týpký bir aðacýn dallarý
gibi bazýsý çürür dökülür bazýsý da yeniden yeþerir. Ýsimler ve kelimeler de
zamanla deðiþebiliyor, isimlerin yerini yenileri alabiliyor. Ece ismi, “ulu
sultan” anlamýna gelmektedir. Günümüzde bayan ismi olarak kullanýlan
“Ece”nin o yýllarda erkek ismi olarak kullanýldýðý bilinmektedir. Attar Ece,
Revak Sultanýn soyundandýr. Yaptýrmýþ olduðu caminin özellikle minaresi
özgünlüðünü ve ilk þeklini korur. Yatýrý halen caminin bitiþiðindedir. Hayýr
sever ve fakir babasý bir insandýr. Camii, 14.yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
yapýlmýþtýr.
Cami, Topçu Asým Mahallesi, Cami Sokaðýndadýr. Ýstiklâl Savaþýnda yakýlan
caminin orijinal kitabesi yoktur. Sonradan yapýlan bugünkü caminin kitabesi
vardýr. Vakýflar Genel Müdürlüðü arþivinde tarihsiz bir vakýf kaydýna
rastlanmaktadýr. Bugün orijinal olarak sadece minaresi kalan eski cami, XIV.
Yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Atar Hoca tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Caminin kuzeyinde, avlu içinde, H. 885 / M. 1480 – 1481 tarihli bir çeþme
yer alýr. Muhtemelen bu çeþme, belirtilen tarihlerde caminin onarýmý
sýrasýnda yapýlmýþtýr. Ayrýca, H. 956 / M. 1549 yýlýnda yapýnýn harap olduðunu
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a) Attar Hoca Camiinin Kitabesi
Sanki yakdý þehr ile bu Câmii a’da-yý din
Kendi yandý düþmanýn hep oldular mâtem-kârin
Kaçtýlar bak inlerinden kalmadý nâ u niþân
Gayretullâhtýr bu yâ Hû hamd ola feth-i mübin
Ehl-i îman raðm ile cûþân olup birleþdiler
Yapdýlar bu mâbed-i revnak-týrazý pek metin
Sâlim u Âsým görünce söyledi ihlâs ile
Çýkdý bir tarih-i rânâ “Vahuluhâ halidin” (H. 1342 / M. 1923 – 1924)
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3- Hacý Yahya Camii (Ýki Lüleli Camii)

Hacý Yahya adýna oðlu Mehmet tarafýndan 1474 tarihinde yaptýrýlmýþtýr.
Zamanýn eþrafý olduðu bilinir. Hacý Yahya Camii ve minaresi, hâlen
özgünlüðünü ve özelliðini korur. 1995 yýlýnda dönemin Belediye baþkaný Adil
Aygül, esnaftan Veysel Taþkýran’nýn maddî katkýlarýyla iki kubbeli bir harim
daha yaptýrarak batý kýsmýyla birleþtirmiþtir. Yine ayný yýlda caminin bahçe
düzenlenmesi yapýlýrken caminin bahçesine de Ýsa Artunç tarafýndan cami
mimarîsini tamamlayan þadýrvan yaptýrýlmasýyla cami, bugünkü güzel
görünümüne kavuþmuþtur.

a) Hacý Yahya Camiinin Kitabesi
“Bu hayrat ve hasenatýn sahibi Hacý Yahya’nýn oðlu Hacý Mehmet, bu
mescid-i þerifi latif olan Cenab-ý Hakkýn rýzasýný tahsil için bu camii yaptýrdý.
Cenab-ý Hak Babasý ve oðlunun günahlarýný affetsin. H.879 (M.1474)
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4- Çeþnigir Camii

Fatih Sultan Mehmet’in Çeþnigiri (Zehirlemeye karþý yemek tadýcýsý) Sinan
Bey tarafýndan 1474 tarihinde yaptýrýlmýþtýr. 18. yüzyýlda bu caminin kuzey
doðu köþesine Karaosmanzâde Eyüp Bey tarafýndan bir kütüphane ilave
edilmiþtir. Cami, minare ve kütüphane hâlen özgün olup restorasyonu 2004
yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir.

a) Çeþnigir Camiinin Kitabesi
Bu mübarek mescit Sultan Mehmet Han bin Murat Han’ýn hilafeti
zamanýnda 879 senesinin Recep ayýnýn ortalarýnda, hayrat sahibi Sinan Bey bin
Abdullah el Atik tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. (M.1474)
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5- Ývaz Paþa Camii

1484 yýlýnda Abdül Mü'min oðlu Ývaz Paþa tarafýndan II. Bayezýt
zamanýnda yaptýrýlmýþtýr. Halen özgün olan eserin arka bahçesindeki haziresi
de önem taþýmaktadýr. Ývaz Paþa'nýn yatýrý caminin bitiþiðindedir. Þu anda
Belediye Baþkanýmýz Bülent Kar tarafýndan çevre düzenlemesi yapýlmaktadýr.
Çevre düzenlenmesi tamamlandýðýnda cami, daha güzel bir görünüme
kavuþacaktýr.

a) Ývaz Paþa Camiinin Kitabesi
“Allah'ýn hamd-ý takdiri ve kullarýnýn iþlerinden haberdar olan Allah’ýn
izniyle iþ tamamlanmýþtýr. Faziletler için bu Sultan Bayezýt Bin Mehmet Bin
Murat Han zamanýnda yapýlmýþtýr. Allah onun mülkünü daim kýlsýn. Ekâbir ve
ümeranýn iftihar ettiði hayrat ve hasenat sahibi Hacý Ývaz Bey bin Abdül
mü’min’in hepsine Allah maðfiret etsin H.889 (M.1484)
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6- Gülgün Hatun ( Dere Mescidi)

Ývaz Paþa Camii yakýnýndaki Gülgün Hatun Hamamýna bitiþik olan bu
mescit, 14. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda yapýlmýþtýr. Bânîsi belli deðildir.
Minaresinin þerefe kapýsý diðer camilerden farklý olarak kuzeye bakmaktadýr.
Bunun sebebi, lodostan rüzgârlarýna dayanýklý olmasý açýsýndan þerefenin
kapýsý, kuzey yöne verilmiþtir. Rahmetli Hasan Türek'in yardýmlarýyla
dönemin Belediye Baþkaný Adil Aygül zamanýnda restore edilerek bugünkü
konumuna kavuþturulmuþtur.
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7- Hatuniye Cami ve Külliyesi

Ýkinci Beyazýt eþi, þehzâde Þehin Þah Hüsn-ü Þaz Hatun tarafýndan 1490
yýlýnda yaptýrýlmýþtýr, Kurþunlu Han ile birlikte bir Külliye oluþturur. Caminin
batý kenarýndaki sýbyan mektebi, 1672 yýlýnda Bayraktarzâde Mehmet Aða
tarafýndan sonradan ilave edilmiþtir. Sýbyan mektebinin kuzey bitiþiðinde
Abdül Aziz Devri vezir-i âzâmý mütercim Rüþtü Paþa’nýn yatýrý bulunmaktadýr.
Mütercim Rüþtü Paþa hakkýnda burada tarihi bir vakayý da zikretmenin
yeri olduðunu sanýyorum. Mütercim Rüþtü Paþa ile Mithat Paþa, Abdül Aziz
döneminin sadrazamlarýdýr. Abdül Aziz'in iki bileðini keserek intihar
etmesinden þüphelenilerek sorumlu tutulan Mütercim Rüþtü Paþa, yargýlama
sonucunda Manisa’ya sürgün edilir. Sürgün yýllarýný Manisa'da geçirir.
Öldükten sonra bugünkü Hatuniye Camii avlusuna defnedilir. Ancak uzun
yýllardan beri Manisa'da yaþayan biri olarak þunu gözlemledim. Vakit
namazlarýndan sonra Attar Hoca, Ývaz Paþa, Ýbrahim Çelebi ve Hâki Baba
camilerinden çýkan cemaatin burada bulunan yatýrlara dua ettiðini defalarca
görmeme raðmen, bugüne kadar Hatuniye Camii avlusunda yer alan
Mütercim Rüþtü Paþa’nýn mezarý baþýnda dua eden, Fatiha okuyan tek bir
kiþiye rastlamadým. Bu kitabý alýp okuyan ve bu konuda bilgilenen
kardeþlerimin de bu durumu gözlemlemelerini özellikle tavsiye ediyorum.
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Her þeyin doðrusunu Allah (c.c.) bilir.
Kurþunlu Han, Hatuniye Camii ve Sýbyan Mektebi, özgünlüðünü
korumaktadýr. Hatuniye Camii 2006 yýlýnda Burhan Kurtoðlu ve Mustafa Özer
tarafýndan bakýma alýnmýþtýr. Hatuniye Camiinin minberi, Manisa’daki Ulu
Camiinin minberiyle beraber Türkiye’de sayýlý minberlerden ikisidir. Bu
minberler abanoz aðacýndan kündekârî (çivi kullanmadan geçmeli)
tekniðiyle yapýlmýþtýr. Bu minber, geçtiðimiz yýllarda Ýstanbul’da Vakýflar
Genel Müdürlüðü atölyesinde aslýna uygun olarak onarýmý yapýlmýþ ve törenle
yerine konulmuþtur. Caminin çevre düzenlemesi ise dönemin Belediye
Baþkaný Ertuðrul Dayýoðyu tarafýndan tamamlanmýþtýr. Manisa'nýn önemli
selâtin camilerinden biridir.

a) Hatuniye Camiinin Kitabesi
Þehinþah Bey’in Validesi (Allah ona uzun ömür bahþetsin.) ibadet eden
cemaatin Hanýmefendisi, Allah ona mükâfatlarýn çoðunu bahþetsin. Onu gören
tarihini yazsýn, Allah bize binalarýn en hayýrlýsýný bahþetti. H.896 (M.1490)
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8- Göktaþlý Camii

Saruhanlý dönemi eseri olduðu tahmin edilmektedir. Daha önce küçük bir
mescit olarak kullanýldýðý tahmin edilmektedir. 1630 yýlýnda Þaban oðlu Hacý
Abdül Kerim tarafýndan camiye çevrilmiþtir. Öndeki çeþme kitabesi 1493
tarihini taþýr. Çeþme ve cami hâlâ hizmettedir.

a) Göktaþlý Camiinin Kitabesi
“O gözlere güzel bir mabet bahþetti. Ve bunun için Allah’tan sevap istedi. Ona
Gülfem Hanýmefendi ismi takýldý. Allah onun ömrünü uzun eyledi.” H.899
(M.1494)
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9- Hafza Sultan Camii ve Külliyesi

Yavuz Sultan Selim’in eþi Kanuni Sultan Süleyman'ýn annesi Hafize Ayþe
Sultan tarafýndan 1532-1539 yýllarý arasýnda cami, medrese, sýbyan mektebi,
bimârhane, çifte hamam ve çeþmeden müteþekkil Manisa’nýn en büyük
külliyesidir. Adý zikredilen eserlerin tamamý özgündür. Darüþþifasý, Celal
Bayar Üniversitesine, “Manisa ve Yöresinin Kültürünü ve Folklorunu
Araþtýrma Merkezi” olarak tahsis edilmiþtir. Celal Bayar Üniversitesi
tarafýndan 2002 yýlýnda onarýmý bitirilerek hizmete sokulmuþtur. Edirne'deki
Selimiye Camii külliyesinde bulunan Darüþþifa, Osmanlý Týp Tarihini
günümüze taþýmasý bakýmýndan Dr. Ratýp Kazancýgil hocanýn gayretleriyle
Trakya Üniversitesi tarafýndan yerli ve yabancý turistlerin ilgiyle izlediði bir
saðlýk müzesi haline getirilmiþtir. Osmanlý döneminde önemli týp
merkezlerinden biri olan Manisa Darüþþifasý da geçmiþi yansýtmasý ve
günümüzde eksikliði hissedilen bir saðlýk müzesi haline getirilmesi açýsýndan
önemli bir hizmet olacaktýr. Çünkü Manisa, Osmanlý döneminde önemli týp
merkezlerinden biriydi. Osmanlýlar döneminde burasý bir psikiyatri kliniði
olarak kullanýlmýþtýr. Bugünkü anlamda akýl ve ruh hastalýklarý hastanesi
olarak görev yapmýþtýr. Batý, bu dönemde akýl hastalarýnýn içine cin girmiþ
diye döverek veya yakarak onlarý itlaf ederken Osmanlýnýn Manisa’daki
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Darüþþifasýnda, bugün çaðdaþ diyebileceðimiz ölçülerde müzikle ve ilaçla
hastalarýn tedavileri yapýlýyordu. Tarihî iþlevine uygunluðu açýsýndan
burasýnýn yukarýda da izah ettiðim sebeplerle Osmanlý Týp Tarihi Müzesi
yapýlmasýnýn daha uygun olacaðý kanaatindeyim.
Týp tarihçisi Rahmetli Prof. Dr. Süheyl ÜNVER de yýllar önce Manisa'yý
ziyaretinde Darüþþifayý gezdikten sonra Manisa'ya ve Darüþþifaya
hayranlýðýný belirten bir yazýsýnda, burasýnýn mutlaka “Týp Tarihi ve Saðlýk
Müzesi” olmasýný özellikle ve özlemle belirtmiþtir. Bu eksikliði gidermesi
açýsýndan hiç olmazsa restorasyonu yeni biten Hüsrev Aða Hamamýnýn böyle
bir yer için tahsisi yapýlarak geçmiþi günümüze taþýmasý açýsýndan önemli
hizmet olacaktýr.
Hüsrev Aða Hamamý, hâlâ çalýþýr vaziyettedir. Kira ile irad saðlamaktadýr.
Sýbyan Mektebi, Manisalýlar Derneðine tahsislidir. Medresenin bir bölümü de
müftülüðün Kur’an Kursu ve hafýzlýk eðitimi için tahsis edilmiþtir. Diðer
bölümü ise Vakýflar Ýl Müdürü Nurullah Ertuðrul’un gayretleriyle 2005 yýlýnda
aþ evine çevrilmiþtir. Hâlen bu iþlevini devam ettirmekte olup her gün 750
kiþiye sefer tasýyla evlere sýcak yemek servisi yapýlmaktadýr.
Sultan Camii 2006 yýlý onarým programýna alýnmýþtýr. Rölövesi bitirilerek
koruma kurulundan onarým için izin istenmiþtir.
Kanuni Sultan Süleyman’ýn Manisa’daki þehzâdeliði sýrasýnda yanýnda
bulunmak için geldiði annesi Kýrým Haný Giray kýzý Ayþe Hafiza Sultan
(külliyeyi yaptýran), Manisa’da hastalanýr. Hiç bir hekim derdine çare
bulamaz. Bu sýrada Manisa’ya Sultan Külliyesinin, Zaviyenin ve
Ýmarethanenin idaresine memur edilen Muslihittin Merkez Efendi’ye
baþvurulur. Muslihittin Merkez Efendi'nin 41 çeþit baharattan hazýrladýðý
macun, Hafiza Sultan'ýn hastalýðýný iyileþtirince Hafiza Sultan da bu macunun
her yýl bolca yapýlýp Nevruz gününde kendi ismini taþýyan Sultan Camii
minarelerinden halka saçýlmasý için emir verir. Bu gelenek yüzyýllardýr
Manisa'da aksatýlmadan sürdürülmektedir.
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Hafiza Sultan, hastalýðýný tedavi ettiðinden dolayý Merkez Efendi’yi
ödüllendirmek ister. Merkez Efendi ise “Sultaným, yaptýrdýðýnýz eserler dünya
üzerinde ebediyen isminizi hatýrlatacaktýr. Ancak ben de bu eserinize ilave
olarak bir darüþþifa yaptýrmanýzý dilemekteyim.” der. Teklifi kabul eden
Hafiza Sultan, “Muhterem Hocam, teklifinizi kabul ettim. Ancak yapýlacak
Darüþþifanýn hekimbaþýlýðýný üzerinize alacaksýnýz.” diye cevap verir. Teklif,
Merkez Efendi tarafýndan kabul edilince Darüþþifanýn inþasýna baþlanýr. Ýki
ayda biten bu binada hasta kabul edilmeye baþlanýr. Merkez Efendi, bu arada
nekahet dönemindeki hastalara verilmek üzere 41 türlü baharattan
hazýrladýðý ve akýl hastalarýna havanda dövdürüp macun haline getirttiði
maddeyi yedirir. Macunun etkisi ile hastalar bir kaç gün içinde þifa bulmaya
baþlarlar. Macunun þöhreti kýsa zamanda çevreye yayýlýr.
Mesir Þenlikleri, Manisa’nýn en köklü geleneði arasýndadýr. Eski Manisalýlarýn
anlattýklarýna göre günümüzden 60 – 70 yýl önceleri bu mahalli bayram daha
canlý ve daha sýcak kutlanýrmýþ. Manisa'da mesir gününün yaklaþmasý haftalar
öncesinden kendini hissettirirmiþ. Bütün þehirde o günlere has bir canlýlýk,
hazýrlýk ve hareket göze çarparmýþ. Manisa’da akrabasý olanlar birkaç gününü
yatýlý geçirmek üzere Manisa'ya gelirlermiþ.
Genç kýzlar Mesir Þenlikleri gününde, ellerine kýna yakarlar, mesir atýlacak
yere giderler, kýnalý ellerini havaya kaldýrýp cami ve imaret kubbelerinden
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macun atan hafýzlara:
Hafýz, kýnalarýma baksan ya
Baksan da macunu atsan ya
diyerek macun atýcýlardan kendilerine iltimas geçilmesini isterlermiþ.
Arzularý yerine gelmezse;
Kýnalarýma bakmaz ki
Baksa da atmaz ki
diye üzüntülerini belirtirlermiþ.
Darüþþifanýn giriþ kapýsý üzerindeki mermere kazýnmýþ girift Türkçe
kitabesinde þöyle yazýlýdýr.
Bu dar-ý maderi (annesi) Sultan Süleyman
Bina etti ki cay-ý menfaattir.
Bu hayrýn bânîsi fahr-ul kuzat ol
Emanet dar-ý ehl-i mekremettir.
Sual olursa itma-ý binasý
De tarihi “Makam-ý Afiyettir”
Sultan Süleyman'ýn annesi, namaz kýlanlar için yaptý. Tarihte onun bir
benzeri yoktu. O cami Allah’tan korkanlar ve hamd edenler için. H.929 (M.1522)
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10- Niþancý Paþa Camii

1548 yýlýnda yapýldýðý anlaþýlan cami 1922 yýlýnda Yunanlýlar tarafýndan
yakýlmýþ, ayný yerine Hacý Sofulu Abdurrahman Efendi tarafýndan bugünkü
cami yapýlmýþtýr. Kuzeyindeki büyük haziresinde Osmanlý dönemini en iyi
þekilde yansýtan þaheser mezar taþlarý ve kabirleri bulunmaktadýr. Bu caminin
bakým ve onarýmý 1998 yýlýnda Fikri Anakoç'un giriþimiyle dönemin Belediye
Baþkaný Adil Aygül tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Bu caminin kitabesi
bulunmamaktadýr.
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11- Ýbrahim Çelebi Camii

Cami, 1549 yýlýnda Manisa Kadýsý olan Karamanlýzâde Emrah Hoca oðlu
Ýbrahim Çelebi tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Özgün eserdir. Ýbrahim Çelebi’nin
mezarý da cami bitiþiðindedir. Dönemin Belediye Baþkaný Adil Aygül
zamanýnda çevre düzenlemesi yapýlarak bugünkü güzelliðine
kavuþturulmuþtur.

a) Ýbrahim Çelebi Camiinin Kitabesi
Hay Cami ile medreseyi bina etti ve her ikisini de güzel idare ediyor. Allah
sayýsýz en yüksek mükâfatlarla bu barýþ ülkesini mükâfatlandýrsýn. O ikisinin
güzel niteliklerle tarihi yazýldý. O bina ne güzel binadýr ve bunda kazanýlan
sevap ne güzel sevaptýr. H. 956 / M. 1549
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12- Hüsrev Aða Camii ve Külliyesi

Cami, çeþme ve hamamdan müteþekkil bir külliyedir.1554 – 1558 yýllarý
arasýnda Hüsrev Aða adýndaki Kýzlar aðasý tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Eserin
tamamý özgündür. Caminin 2005 yýlýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan
bakým ve onarýmý yapýlmýþtýr. Hamamý da 2006 yýlý itibariyle onarýmda olup
yakýn bir zamanda bitirilmesi beklenmektedir. Caminin batýsýndaki hazirede
Osmanlý dönemine ait þaheser nitelikte mezar taþlarý bulunmaktadýr. Bu
mezar taþlarý arasýnda halk tarafýndan “Paþa Kýzý Türbesi” diye söylenen
sütunlar üstünde bir de türbe bulunmaktadýr.
Hüsrev Aða Külliyesi H.962 (M.1555) tarihinde yapýlmýþ olup kitabesi
bulunmamaktadýr.
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13- Derviþ Ali Camii

15.yüzyýlda yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Caminin bânîsi sayýlan Derviþ Ali
hakkýnda bilgi edinilememiþtir. Cami daha ziyade minaresiyle özgündür. 2004
yýlýnda göz doktoru Fehmi Anýl baþkanlýðýnda hayýr sever bir grup tarafýndan
bakým ve onarýma alýnmýþtýr. Caminin 25 metre güney batýsýnda bulunan bir
fýrýnýn üzerine yedi katlý Derviþ Ali Vakýf apartmaný yaptýrýlmýþ olup kiraya
verilmiþtir. Geliri vakýf adýna deðerlendirilmektedir. Yine caminin 20 metre
kadar kuzeyindeki bir taþýnmazýna, 2006 yýlýnda vakýflar idaresince beþ katlý
bir apartman inþaatýna baþlanacaðý belirtilmektedir. Caminin kitabesi yoktur.
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14- Lala Mehmet Paþa Camii

Lala Paþa Mahallesindeki bu cami, devrine ait özgün bir eserdir. 1569
yýlýnda Sadrazam Lala Mehmet Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Padiþah III.
Mehmet’in Lalasý olduðu için bu unvaný almýþtýr. Lala Mehmet Paþa,
Gölmarmaralý olup ayný zamanda bu yörenin insanýdýr. Hastalýðý sebebiyle
vefat edince Sadrazamlýðý çok kýsa sürmüþtür. Hayýr sever ve kadirþinas bir
insan olduðu için kýsa zamanda ölümü, arkada býraktýðý sevenlerini hüzne
boðmuþtur.

a) Lala Mehmet Paþa Camiinin Kitabesi
Mehmet Paþa malýyla bir cami yaptýrdý. Onu Allah, cennetin bahçesiyle
sevindirsin ve ona makamlarýn en yüksek ve kalýcýsýný bahþetsin...
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15- Alaybey Camii

Manisa Alay Komutaný Ferhat Aða tarafýndan 1571 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr.
1922 yýlýnda Yunanlýlar tarafýndan yakýlmýþtýr. Cumhuriyet döneminde ayný
yerde ayný adla yenisi inþa edilmiþtir. Caminin ilk bânîsi Ferhat Aða, Dilþikâr
Hatunun beyidir. Ferhat Aða, eþi adýna cami bitiþiðine bir de sýbyan mektebi
yaptýrmýþtýr. Sýbyan mektebi, Yunan yangýnýndan kurtulmuþtur. Özgün bir
durumda ayaktadýr. Hâlen kiradadýr. Ancak yangýndan sonra yeniden inþa
edilen Alay Bey Camii, eski tarihi özelliðini maalesef kaybetmiþtir. Tarihi
kitabesi bulunmamaktadýr.
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16- Dilþikâr Camii ve Külliyesi

Cami, çeþme ve çifte hamamdan müteþekkildir. Alay Beyi Ferhat Aða’nýn
eþi Dilþikâr Hatun tarafýndan 1579 tarihinde yaptýrýlmýþtýr. Her üçü de
özgündür. Çifte Hamamý 2006 yýlýnda vakýflar idaresi tarafýndan onarýma
alýnmýþtýr. Dilþikâr Hatun da Beyi gibi çok hayýr sever bir kadýn olup fakir ve
fukaraya yardýmlarýyla onlarýn gönüllerini hoþnut ettiði için “gönül açan”
manasýna “Dilþikâr” ismi verilmiþtir. Dilþikâr ismi zamanla halk aðzýnda
“Dilþeker”e dönüþmüþtür.

a) Dilþikâr Camiinin Kitabesi
Rabbül Alemin’in yardýmý ile bu mescit, Hacý Dilþikâr Hatun tarafýndan
Allah'ýn yardýmýyla bina ettirdi. Eserin tarihini de Abdullah isminde bir zat
“Salihler ve Allah'tan korkanlar için yapýlan bir camidir, Ey peygamberlerin
efendisi ve Nebi olan Cenab-ý Mustafa’dan Cenab-ý Hakk'ýn rýzasýný tahsil etmek
kastýyla!” diye kaydýný düþtü. H. 987 (M.1579)
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17- Arap Alan Camii (Defterdar Mahmut Efendi Camii)

Bir mahalleye adýný veren ve o mahallede camisi bulunan Ýbrahim
Çelebi'nin oðludur. Defterdar Mahmut Efendi'nin 1582 yýlýnda yaptýrdýðý
camiye, bugün halk arasýnda Arap Alan Camii de denir. Arap Alan Camiinin
gerçek ismi Defterdar Mahmut Efendi Camiidir. Harap düþen bu cami 2006
yýlýnda onarýma alýnmýþ olup ihalesi tamamlanmýþtýr. Bu Caminin kuzey
bahçesi duvarýnda 1586 yýlýnda Pür Nefes Çelebi tarafýndan yaptýrýlan Pür
Nefes Çeþmesi bulunmaktadýr. Caminin kitabesi bulunmamaktadýr. Ýnþa tarihi
H. 990 (M.1582)Caminin geçtiðimiz dönemdi restoresi yapýlarak hizmete
açýlmýþtýr
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18- Ayn-ý Ali Camii

Baþlangýçta Küçük Emir Mescidi olarak bilinen bu caminin Saruhanlýlar
döneminden kalma olduðu bilinir. Mescit, daha sonra tekke ve türbe ilavesiyle
küçük bir külliyeye dönüþtürülmüþtür. Caminin tekkesi çarpýk yapýlaþma
sonucu zamanla yýkýlýp kaybolmuþtur. Mescit, 1616 yýlýnda mahalle
sakinlerinden Seyyit Þemsettin tarafýndan bakým ve onarýmý yapýlmýþ
mahallelinin de isteðiyle camiye çevrilmiþtir. Bu tarihten sonra burasý Küçük
Emir Mescidi yerine türbede metfun bulunan zatýn adýyla birlikte Ayn-ý Ali
Camii olarak anýlmaya baþlanmýþtýr.
Ayn-ý Ali, Ahmet Yesevî derviþlerinden olup II. Bayezýt zamanýnda yaþamýþ
bir Horasan Alperenidir. Savaþlarda Hz.Ali gibi cesareti ve ataklýðý ile Hz.Ali'ye
benzetilmesi yönünden Ayn-ý Ali ( Ayný Ali) denilmeye baþlanmýþtýr. Ahir
ömrünü Küçük Emir Mescidinin tekkesinde geçiren Ayn-ý Ali, ayný zamanda
keramet sahibi bir veliyullahtýr. Vefatýndan sonra hemen Küçük Emir
Mescidinin yakýnýna bir türbe yapýlarak buraya defnedilmiþtir. Türbesi,
Manisa'da en çok ziyaret edilen mekânlardan biridir. Halk arasýnda birçok
menkýbesi anlatýlýr. Bunlardan bir tanesini türbeler bahsinde söz konusu
etmiþtik.

-78-

Ayn-ý Ali Camii özgün ve saðlamdýr. Önündeki çeþme 1809 Tarihinde
Süleyman Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Bu çeþme, Ýsa Artunç
sponsorluðunda, dönemin Belediye Baþkaný Adil Aygül tarafýndan 1999
yýlýnda restore edilerek hizmete sunulmuþtur. Çevresindeki iki ulu çitlembik
aðacý, bu mekâna ayrý bir görünüm kazandýrmaktadýr.
Eski Belediye Baþkanlarýmýzdan Zafer Ünal zamanýnda yapýlan çevre
düzenlemesinde, Ayn-ý Ali Camiinin yakýnýna, cami mimarîsine uygun olarak
kahvehane inþa edilmesi, cami çevresinde tarihi bir dokunun oluþmasýný
saðlamýþtýr. Bugün cami, türbe, ulu çitlembik aðaçlarý ve bu dokuyu
tamamlayan Ayn-ý Ali kahvehanesiyle bu semtte tarihi bir hava hâkimdir.
Manisa'ya dýþardan gelen her misafirin gezip gördüðü yerlerden birisi de bu
mekândýr. Her Manisalý dýþardan gelen misafirlerini Ayn-ý Ali Kahvehanesine
getirerek kahve iþleticisi Levent Ýþanlar'ýn 15 çeþit baharattan imal ettiði
“Sultan Çayý”ndan ikram etmeden misafirlerini aðýrlamýþ sayýlmaz.
Bu tarihi dokuyu tamamlayan Ayn-ý Ali kahvehanesinin ismini sadece bir
Sultan Çayý ile geçiþtirmemiz haksýzlýk olur. Kahvehane iþleticisi Levent
Ýþanlar, üç nesil kahvecilik yapan bir ailenin üçüncü kuþak temsilcisidir. Ýþinin
ehlidir. Kahvehanesi, günümüz kahvehanelerinden ziyade tam bir Osmanlý
Kýraathane kültürünü yansýtmaktadýr. Kahvehanenin içine girdiðinizde,
bulunduðunuz zaman diliminden sýyrýlýp sanki tarihin bir derinliklerine
yolculuk yapýyormuþ gibi oluyorsunuz. Duvarlar antika eserlerle süslenmiþ, el
iþlemeli aðaç mobilyalar, gaz lambalarý, orijinal Padiþah fermanlarý, zengin bir
kitaplýk bulunmaktadýr. Ayn-ý Ali kahvehanesi, bu görüntüsünün yanýnda
buraya has Sultan Çayý ile birlikte nargilesiyle de meþhurdur. Sadece Manisalý
nargile tiryakilerinin deðil, Ýzmir'in nargile tiryakilerinin de hafta sonlarý
uðrak yeridir. Kahvehanede sadece tasavvuf müziði ile Klasik Türk müziði
dinlenir. Manisa'ya gelen her ünlünün mutlaka uðrak yeridir. Kýsacasý
Manisa'nýn insana huzur veren bir mekânýdýr.
Ayn-ý Ali Camiinin kitabesi bulunmamaktadýr. Ýnþa tarihi, H.1025’tir.
(M.1616)
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19-MURADÝYE CAMÝÝ ve KÜLLÝYESÝ

Saruhan Sancaðý’nda on üç yýl þehzade olarak bulunduktan sonra Osmanlý
tahtýna çýkan III. Murat tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Caminin tasarýmý Mimar
Sinan’a aittir. Yapýmýna 1583’te baþlanmýþtýr. Mimar Mahmut Aða inþaatla
görevlendirilmiþ, onun beklenmedik ölümü üzerine yerine Sedefkâr Mehmet
Aða getirilmiþtir. Caminin yapýmý iki yýl sürmüþtür. Manisa Muradiye Camisi,
Mimar Sinan’ýn Ege Bölgesi’nde bilinen tek eseridir. Muradiye Külliyesi 1592
tarihinde tamamlanmýþtýr.
Külliyenin en gösteriþli bölümünü oluþturan kesme taþtan yapýlmýþ ters T
planlý cami, klasik Osmanlý mimarisinin en zarif örneklerinden biridir. Cami
ortada bir büyük merkezi kubbe, yanlarda ve güneydeki mihrap çýkýntýsýnda
ise tonozlu çatý sistemi ile örtülmüþtür. Kuzey cephesinin köþelerinde tek
þerefeli bir çift minaresi vardýr. Ýnce süslemeler bile bezeli iç mekâna, fildiþi,
sedef ve baða kakmalarla bezenmiþ bir kapýdan girilmektedir. Mihrap duvarý
Ýznik çinileriyle kaplýdýr. Mermer minber çok deðerli bir sanat eseridir. Üst
pencerelerde cam iþi süslemeler yer almaktadýr. Güneydoðu köþesinde
bulunan mermerden yapýlmýþ hünkâr mahfilinin tavaný Malakari iþlemelerle,
kubbe tonoz, kemer ve pencerelerin etrafý ise kalem iþleri ile bezenmiþtir.
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Medrese, klasik Osmanlý medrese plan ve þekline baðlý kalýnarak
yapýlmýþtýr. Giriþ kapýsý batý cephesinde olup revaklarýn gerisinde kuzey,
güney ve batý yönlerinde odalar yer almaktadýr. Revaklarýn gerisinde avluyu
“U” þeklinde saran mutfaklar, yemekhaneler ve erzak depolarý yer almaktadýr.
Mutfak bölümlerinde büyük ocaklar ve bir çeþme bulunmaktadýr. Medrese ve
imarethane bölümleri günümüzde müze olarak kullanýlmaktadýr. Medrese ile
c a m i a r a s ý n d a k i av l u d a ye r a l a n k ü t ü p h a n e 1 8 1 2 y ý l ý n d a
Karaosmanoðlularýndan Hüseyin Aða tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
a) Muradiye Camiinin Kitabesi

Ceberrut ve azamet sahibi Allah'a yaklaþmak ve bilumum âlemlerin Âlimi
olan Allah'ýn mülk ve melekûtuna bakmak ve yine her þeye muktedir olan
Allah’ýn kulu olmak kastiyle yaptýrýlan bu binayý büyük Sultan, bütün
âlemlerinin mülkünün sahibi ve bütün ümmetler üzerine Allah’ýn gölgesi olan ve
yine her þeye muktedir olan Arabýn, Acemin Efendisi Sultan Oðlu Sultan ve
zaferler babasý Selim’in oðlu Murat inþa etti. Allah saltanatýný dünya durdukça
durdursun. Bu cami büyük mamur eser olarak tesis edildi. H.994 (M.1585)
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20- Müderris Hamza Bey Camii (Yeni Cami)

Muradiye Medresesi müderrislerinden Halil Oðlu Müderris Hamza Efendi
tarafýndan 1634 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Adý, yeni olmasýna raðmen tarihi
camilerimizden biridir. Bu caminin çevre düzenlemesi l996 yýlýnda dönemin
Belediye Baþkaný Adil Aygül tarafýndan yapýlarak güzel bir görünüme
kavuþturulmuþtur. Önceleri etrafý eski ve metruk evlerle kötü bir haldeydi.
Caminin güney bahçesinde haziresi vardýr. Çevre düzenlemesi yapýlýrken cami
tuvaleti, yer altýna alýnmak suretiyle caminin yeþil alaný daha da geniþlemiþtir.
Müderris Hamza Bey Camii, sonraki yýllarda büyük bir onarým geçirdiði için
Müderris Hazma Bey adý, caminin yenilenmesinden dolayý halk arasýda “Yeni
Cami” diye anýlmaya baþlanmýþtýr. Günümüzde de Müderris Hamza Bey ismi
unutulmuþ ve “Yeni Cami” olarak bilinmektedir. Bu iþin ilgilileri hariç, bugün
hiçbir Manisalý bu caminin gerçek isminin “Müderris Hamza Bey Camii”
olduðunu bilmez.
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21- Vankulu Mehmet Efendi Camii (Serâbât Camii)

1646 Yýlýnda Abdurrahman adýnda halktan birisi tarafýndan yenilenerek
yaptýrýldýðý kaydý vardýr. Bânîsinin Vankulu Mehmet Efendi olduðu
sanýlmaktadýr. Minaresinin diðer camilerin minarelerine göre daha heybetli
bir görünümü ve deðiþik bir mimarîsi vardýr. Bu caminin Saruhanlýlar
döneminden kaldýðýna dair rivayetler de vardýr. Ancak Saruhanlýlar
döneminde yapýlýp bilahare Osmanlýlar döneminde onarýlmasý söz konusu
olabilir.
Vankulu Mehmet Efendi Camiinin Kitabesinde þu yazý bulunmaktadýr:
Âlemlerin gecelerini aydýnlatan ve sabahýn maliki bulunan ve her husus
onun izzet ve devletine yaklaþýk bulunan bu cami Cenab-ý Allah’tan her türlü
hacet dileyen ehl-i imanýn kapýsý olarak açýlmýþtýr. H. 1059 (M.1649)
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22- Çatal Camii

1657 yýlýnda Çatal Musa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. 18. yüzyýlda
Karaosmanzâde Hacý Osman Aða tarafýndan vakfýna alýnarak yenilenmiþtir.
1997 yýlýnda dönemin Belediye Baþkaný Adil Aygül tarafýndan çevre
düzenlemesi yapýlmýþtýr. Çatal Camiinin son cemaat mahalline hayýr
severlerin yardýmýyla yeni ilaveler yapýlmýþ, caminin ibadet yeri geniþ bir
mekâna kavuþmuþtur. H.1068 (M.1657)
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23-Boðmaklýoðlu Mescidi (Taþçýlar Mescidi)

18. yüzyýlda Boðmaklý zade Ýsmail Efendi tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Doðu
tarafýndaki duvarýnda iki kemer köþesinde ibrik ve maþrapa resimleri ile
içinde dal ve geniþ yapraklardan oluþan kabartma bezemeleri bulunan
kitabeli çeþmesi 1799 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Ancak þu anda suyu
akmamaktadýr. 2000 yýlýnda Sayýn Ahmet Bozbay’ýn önderliðinde bir grup
hayýr severin katkýlarýyla mescidin bakým ve onarýmý gerçekleþtirilmiþtir.
Çevresi esnaf dükkânlarý ile çevrili olan bu mescit, öðle ve ikindi
namazlarýnda Manisa'da en çok cemaati olan camilerimizden biri olarak göze
çarpmaktadýr. Batý kenarýna da dönemin Belediye Baþkaný Adil Aygül
tarafýndan bir çeþme ilavesi yapýlmýþtýr. Ecdat, o kadar merhametli ki
mescidin bu mescidin çatý altýna kuþ yuvalarý dahi yapmýþtýr. Bu yuvalar hâlen
kuþlarýn mekâný ve barýnaðýdýr.
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24- Emir Çavuþ Camii (Yarhasanlar Camii)

1644 yýlýnda camiye çevrilen bu mescidin ilk bânîsi Emir Çavuþ'tur.
Caminin güney bahçesine 1762 yýlýnda Derviþ Hasan tarafýndan çeþme
yaptýrýlmýþ, ne hikmetse Emir Çavuþ'un adý unutulmuþtur. Caminin adý, bu
camiye çeþme yaptýran Derviþ Hasan adlý zattan dolayý Yarhasanlar Camii
olarak anýlýr olmuþtur. Emir Çavuþ Camiine hayrat olarak çeþme yaptýran
Derviþ Hasan, çevresinde insan dostu, hoþ sohbetli, yârenli, vefalý bir insan
olmasý dolayýsýyla kendisi dostlarý arasýnda “Yâren Derviþ Hasan” olarak
anýlýrdý. Bizim insanýmýz, bazý isimleri çoðu zaman kýsaltýlarak kullanýr. Ýþte
“Yâren Derviþ Hasan” adý zamanla “Yarhasan”, Yarhasanlar” ismine
dönüþmeye baþlamýþtýr. Aslýnda Emir Çavuþ Camii olarak anýlmasý gereken bu
cami, bugün “Yarhasanlar Camii” olarak bilinmektedir. Bu cami ve çeþme,
2000 yýlýnda Manisa Belediyesinin ve Vakýflar Ýl Müdürlüðünün karþýlýklý
muvafakatiyle yýkýlmýþ, yerine 2004 yýlýnda Halit Görgülü, Burhan Kurdoðlu
ve Arif Koþar önderliðinde hayýr sever halkýn da katkýlarýyla “Yeni Yarhasanlar
Camii” yapýlmýþtýr. Manisa Belediyesi de caminin altýndaki oto parký ve iþ
yerlerini yaptýrmýþtýr. Caminin bugünkü deðiþik kubbe yapýsý, minaresi ve
mimarîsiyle hoþ görünümlü bir yapý ortaya çýkmýþtýr. Ayrýca Vakýflar Ýdaresi,
Emir Çavuþ Vakfýna ait olan bu yapý sayesinde 6 dükkân sahibi olmuþtur.
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Derviþ Hasan'ýn çeþmesi de Derviþ Hasan'ýn anýsýný yâd etmek amacýyla
caminin kýble tarafýndaki yol kenarýna Manisa Belediyesi tarafýndan tekrar
yaptýrýlmýþtýr. Eski çeþmenin kitabesi, yeniden yapýlan çeþmeye
oturtulmuþtur.
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25- Hacý Mahmut Camii (Velioðlu Camii)

19. yüzyýlda Hacý Mahmut tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. 1922 Yýlýnda
Yunanlýlar tarafýndan yakýlmýþtýr. Cumhuriyet döneminde bugünkü haliyle
yeniden inþa edilmiþtir. Minaresi devrine ait olup özgündür. Bu camimizin
bakým ve onarýmý, dönemin Belediye Baþkaný Adil Aygül tarafýndan
yapýlmýþtýr. Bilahare bu caminin çevre düzenlemesi de yapýlarak güzel bir
görünüm kazanmýþtýr.
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26- Kýsýk Mescidi

Bu mescit, Akýncýlar mahallesinde yer almaktadýr. Önceden mahalle
mescidi iken sonradan cami olarak anýlmaya baþlanmýþtýr. Günümüzde “Kýsýk
Camii” olarak bilinmektedir. Bu caminin restorasyonu ve çevre düzenlemesi
dönemin Belediye Baþkaný Adil Aygül tarafýndan yapýlmýþtýr. Daha önceleri
etrafý evlerle çevrili olduðundan ve kýsýkta kaldýðý için “Kýsýk Mescidi” olarak
adlandýrýlmýþtýr. Bu mescidin çevresindeki evler, Manisa Belediyesi tarafýndan
istimlâk edilerek çevresi tamamen temizlenmiþ, meydana çýkan büyük bir
alan parka dönüþtürülmüþtür. Buradaki parka da “Hakký Ýplikçi Parký” ismi
verilmiþtir. Hakký Ýplikçi ise Manisalýlarýn çok sevdiði, dürüst kiþiliði ile
tanýnan ve genç yaþta trafik kazasý sonucu vefat eden deðerli bir mimardýr.
Bu mescidin inþa tarihi ile ilgili bir bilgi yoktur. Ancak avlusunda bulunan
çeþmenin bir köþesinde H.1175 (M.1761-1762) tarihinin kaydý düþülmüþtür.
Bu mescidi yaptýran kiþinin büyük bir ihtimalle, çeþmeyi yaptýran Manisa
Mütesellimi Hidayetullah Paþa olduðu sanýlmaktadýr. Bu çeþme, mescidin
duvarýna bitiþik olarak yapýlmýþ, ancak mescidin bakým, onarým ve çevre
düzenlemesi yapýlýrken tamamen yýkýldýðý söylenmektedir. Çeþmenin
kitabesi, vakýf eserlerine düþkünlüðü ile tanýnan Dr. Fahrettin Er tarafýndan
zayi olmamasý ve çeþmenin tekrar inþasý hâlinde kitabenin yerine konulmasý
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amacýyla muhafaza edilmektedir. Kitabede ayrýca Cârullah Paþa diye baþka
bir isimden de söz edilmektedir. Ancak bu kiþinin çeþmeyi yaptýran deðil
sonradan bakým ve onarýmýný yaptýran kiþi olduðu tahmin edilmektedir.

a) Çeþmenin kitabesi
Hüvel Hallak'ül –Baki
Sebeb olup akýtdý bu nur-i daim
Hem hacý hem gazi alemdar Ali
Otuz bir bin yoldaþý sâhîb-ül malik
Þerafetli Hidayetullah Paþa (sene H. 1179)
Bu cami de 1922 yýlýnda Yunanlýlarýn ricatý sýrasýnda yakýlmýþtýr. Sonradan
aslýna uygun olarak yeniden inþa edilmeye çalýþýlmýþtýr. Yeniden inþasý sýrasýnda
kýsmen özgünlüðü kaybolmuþtur.

-90-

G – MANÝSA'DAKÝ OSMANLI DÖNEMÝ MEDRESELERÝ,
DERGÂHLARI, TÜRBELERÝ, HAMAMLARI,
ÇEÞMELERÝ VE SIBYAN MEKTEPLERÝ
1- Sinan Bey Medresesi

1478 yýlýnda vefat eden Fatih devri Müderrislerinden Ditrek Sinan Bey
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Vefat tarihine göre medresenin 1478 yýlýndan önce
yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Kesin olmamakla beraber Fatih Sultan Mehmet'in
Manisa'da þehzâdeliði sýrasýnda bu medresede okuduðu rivayet edilir. Bundan
20 yýl kadar önce harap ve mezbelelik bir halde iken devrin Valisi Rafet
Üçelli'nin büyük gayretleri ve Vakýflar Müdürlüðünün de destekleriyle restore
edilerek bugünkü özgün haline getirilmiþtir. Restorasyondan sonra Manisa
Lisesinin Türk Sanat Müziði konseri ile açýlýþý yapýlmýþtýr. TRT’nin
“Anadolu’dan Esintiler” programýnda bu açýlýþa geniþ yer verilmiþti.
Þu anda bu medrese, el sanatlarý ve taký üretimi yapan verimli bir hizmet
mekâný olarak kullanýlmaktadýr. Vakýflar tarafýndan kiraya verilmiþtir. Yine
kültürel ve sanatsal faaliyetler için de kullanýlmaktadýr. Ayrýca bu medresenin
özgün ve tarihi ortamýna kavuþturulmasý amacýyla Vakýflar Ýl Müdürü
Nurullah Ertuðrul'un gayretleri ile çevresindeki binalarýn kamulaþtýrýlmasýna
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baþlanmýþ olup deðer tespitlerinin yapýlmasýna devam edilmektedir.
Kamulaþtýrma iþlemi tamamlandýktan sonra Sinan Bey Medresesi, çevresiyle
birlikte daha güzel bir görünüme kavuþacaktýr.

2- Velet Bey Medresesi (Hindistanî Medresesi)
1461 yýlýnda Ümeradan Bahþayiþ Aða oðlu Velet Bey tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Cumhuriyet hamamýnýn 100 metre kadar güney doðusundadýr.
Çevresi yüksek binalarla tamamen çevrilerek arada kaldýðýndan dýþardan
görülmesi mümkün deðildir. Harap durumdadýr. Ýstiklâl savaþýndan önce
hizmet vermekteydi. Bu medresenin mülkiyeti, 1940’lý yýllarda Vakýflar
Ýdaresinden özel þahsa geçmiþtir. Mimarî açýdan Sinan Bey Medresesi ile
benzerlik göstermektedir. Vakýflardan özel þahýslara geçen bu gibi vakýf
eserlerini geri almak için Vakýflar Müdürlüðünce kamulaþtýrma çalýþmalarýna
baþlanmýþtýr.
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3- Yiðitbaþý Dergâhý ve Camii

1505 yýlýnda vefat eden Reis-ül Evliya Yiðitbaþý Gölmarmaralý Ahmet
Þemsettin tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Türbesinde tekke ileri gelenlerinin
mezarlarýnýn olduðu bir de haziresi bulunmaktadýr. Mutasavvýf kiþiliði ile
temayüz eden Yiðitbaþý Hazretlerinin türbesi, halk tarafýndan önemli bir
ziyaretgâh olarak büyük ilgi görmektedir.
Kendisine Sultan II. Beyazýt zamanýnda Padiþahýn emriyle ülkedeki sahte
derviþleri ve müritleri sýnama görevi verilir. Aslýnda derviþ olmayýp da bu
deðerleri istismar edenleri ayýklamada baþarý gösterir.
Dergâhýn mülkiyeti Vakýf Ýdaresinin olmayýp Yiðitbaþý Veli Vakfý'na aittir.
Manisa’nýn en bakýmlý vakýf eserlerinden biridir. Dergâhýn bu kadar bakýmlý
olmasýnda Arif Çipiloðlu'nun gayret ve destekleri azýmsanmayacak kadar
büyüktür.
Halk arasýnda Þeyh Ahmet Þemsettin (Yiðitbaþý) hakkýnda birçok
menkýbeler anlatýlýr. Deðerli araþtýrmacý yazar Dr. Necdet Okumuþ’un
“Halvetîliðin Ahmediye Kolu Yiðitbaþý Veli ve Külliyesi” adlý kitabýnda bu
menkýbelere geniþ yer verilir.
Nitekim yýllar önce Yiðitbaþý türbesinin batý kýsmýndaki iki katlý ahþap evin
ikinci katýnda yangýn çýkar. Bina tamamen yanar kül olur. Evin hemen
bitiþiðindeki Yiðitbaþý Türbesinin (üstü açýk mezar) ortasýndaki çitlembik
aðacýnýn deðil yanmasý, bu büyük yangýnda yapraklarý bile sararmaz. Bu
büyük yangýn tekkeye hiç bir zarar vermez.
Manisa'da en çok ziyaret edilen mekânlardan birisidir. Ziyaretçilerin
manevî hazzý doya doya yudumlandýðý bir mekândýr.
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4- Kabak Tekkesi

Çaybaþý mahallesinde bulunmaktadýr. 17. yüzyýl sonlarýnda Uþþakî
Tarikatýnýn þeyhi olan Pilavcý Hacý Hüseyin tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Tekkelerin kapatýlmasýyla mülkiyeti özel þahsa geçmiþtir. 2006 yýlýna kadar
özel þahsa ait evin bir birimi olarak kullanýlmakta iken Manisa Belediye
Baþkaný Bülent Kar tarafýndan kamulaþtýrýlarak çevresi açýlmýþtýr. Yine
Manisa Belediyesi tarafýndan onarýmý planlanmaktadýr. Saðlam ve özgün bir
yapýdýr.
Belediye Baþkaný Bülent Kar döneminde Kabak tekkesinin de restoresi
tamamlanarak hizmete alýnmýþtýr.
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5- Rufâî Tekkesi (Antakyavîzâde Ahmet Vehbi Tekkesi)

Halk arasýnda “Entekkeliler Tekkesi” olarak bilinir. Ýbrahim Çelebi
mahallesinde bulunmaktadýr. Tekke deyince hemen akla gelen, dergâhlarda
tesbih çeken, zikir yapan derviþler akla gelir. Aslýnda tekkelerde bulunan
derviþlerin asýl görevleri, Osmanlýlar zamanýnda alýnan topraklarýn yurt
edinilmesinde, oralarýn manevî ve insanî havasýný olgunlaþtýrma ve
Müslüman Türk Milletinin adaletiyle, hizmetiyle, hoþgörüsüyle ve
insancýllýðýyla uzun süre yurt edinilmesinde büyük paylarý olmuþtur. Özellikle
bu konu, Rahmetli Mustafa Necati Sepetçioðlu'nun “Kilit, Kapý, Konak, Çatý”
isimli kitaplarýnda çok iyi bir þekilde izah edilmektedir. Özellikle Ahmet
Yesevî'nin derviþlerinden Sarý Hafýz, Küpeli Hafýz, Sarý Saltuk ve daha nice
derviþler kimi esnaf, kimi kilisede hizmetli, kimisi çiftçi, kimisi çoban kýlýðýnda
Bizans içlerine sýzarak merkezî idareye sürekli istihbarat saðlamýþlar ve
Bizansý içerden çökertmeye çalýþmýþlardýr. Halk arasýnda Entekkeliler olarak
bilinen bu dergâhýn müritleri irþâd görevlerinin yanýnda yurt savunmasýnda
da önemli görevler ifa eden tekke mensuplarý idiler. Rufâîlerin Manisa’daki
son duraðý Entekkeliler Tekkesidir. Bu tekke, 1835 yýlýnda Antakyavizâde
Ahmet Vehbi tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Ýbrahim Çelebi Camiinin kuzeyinde yer
almaktadýr. Pencerelerinden türbeye bakan ziyaretçilere, manevî ve uhrevî
bir hava etkisi býrakmaktadýr.
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6- Yirmi Ýki Sultanlar Türbesi ve Saray-ý Amire

1442 yýlýnda Sultan II. Murat tarafýndan yaptýrýlan Saray-ý Amire (Devlet
Konuk Evi), 1595 yýlýna kadar padiþahlarýn hanýmlarýnýn ve þehzâdelerin
annelerinin yaþadýðý, þehzâdelerin sancak görevlerini devlet yönetimini
öðrendikleri bir saraydý. Bugünkü I. Anafartalar mahallesinin bulunduðu
yerin eski adý da Saray Mahallesi idi. Bu saray bu mahallede bulunuyordu. 55
dönümlük bir alaný kaplayan saray, þimdiki Emniyet Müdürlüðü ile Vakýf Ýþ
Haný binalarýnýn arasýnda idi. Yirmi Ýki Sultanlar Türbesi diye bilinen bu yer,
1442 – 1595 yýllarý arasýnda Saray-ý Amire'de yaþarken vefat eden Osmanlý
hanedanýndan 22 saray mensubuna ait mezarýn bulunduðu türbedir.
Görüldüðü üzere burasý bir evliya türbesi olmadýðý gibi halk arasýnda sanýldýðý
gibi padiþahýn erkek kardeþlerini öldürüp defnedildiði bir yer de deðildir. Bu
vesile ile halk arasýnda dolaþan yanlýþ rivayetleri de aydýnlatmýþ olalým.
Türbenin güneyinde eski adý ile “Þehzâde Mustafa Camii” olarak bilinen,
ancak sonradan “Türbe Camii” diye anýlan bir cami bulunmaktaydý. Bu cami,
1922 yýlýndaki Yunan ricatýnda yakýlarak tamamen yok edilmiþtir. Bugün
yerinde ise eski Vakýf Ýdaresi binasý bulunmaktadýr
Saray-ý Amire’den günümüze kalan hâlen Kýzýlay hizmet binasý olarak
kullanýlmakta olan 1445 yýlýnda inþa edilmiþ Fatih Kulesidir. Ancak bu kulenin
üzerindeki kubbe yok edilmiþ, bazý pencereleri de hazýr sýva ile kapatýlarak
özgünlüðü bozulmuþtur. Burada âdeta tarih katledilmiþtir. Binanýn eski
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görüntüsü, þimdikine göre daha görkemlidir. Binada çürüme ve yýkýlma söz
konusu deðildir. Binanýn dýþ yüzü sýva ile kapatýlarak tarihî görünümü
gizlenmiþtir. 2006 yýlýnda Manisa Belediyesinin Manisa Hükümet binasý
önünde yaptýrdýðý yer altý oto park kazý çalýþmalarýnda, bu Saray-ý Amire’nin
bir parçasý olan hamam ortaya çýkmýþtýr. Þu anda bu hamam, yer altýndaki
kapalý alanda halkýn ziyaret edip görebileceði bir hâle getirilmiþtir. Manisa
Belediye Baþkaný Bülent Kar’ýn bu tarihî mirasa sahip çýkmasý takdire
þâyandýr. Ayný duyarlýlýðý Manisa'da bulunan ata yadigârý diðer tarihî eserlere
de göstermesi sevindiricidir.
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7- Vakvak Tekkesi ve Türbesi

Adakale mahallesinde bulunmaktadýr. 1575 yýlýnda Karlýzâde Þeyh
Süleyman Efendi tarafýndan tekke olarak yaptýrýlmýþtýr. Tekkenin güney
duvarýnda hâlen suyu akan bir çeþmesi de vardýr. Günümüzde Kütüphane
olarak kullanýlmak üzere Ýl Kültür Müdürlüðüne tahsislidir. Þu anda
kütüphane olarak kullanýlan bina aslýnda tekkedir. Türbesi ise tekkenin
bahçesinde olmasý gerekirken günümüzde izi kalmamýþtýr.
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8- Terzizâde Ahmet Efendi Türbesi (Tezveren Dede Türbesi)

Ege Mahallesinde bulunmaktadýr. Halk arasýnda “Tezveren Dede Türbesi”
diye anýlýr. 1639 tarihli bir vakýf kaydýna göre Terzizâde Ahmet Efendi 17.
yüzyýlýn ortalarýnda yaþamýþ Manisalý bir þeyhtir. Terzizâde ismi, zamanla
Tezveren söyleyiþine dönüþmüþ olup ziyaretçilerinin dileðine ve duasýna tez
cevap veren türbe olarak algýlanmýþtýr. Bu sebeple Manisa'da en çok
ziyaretçisi olan türbelerden biridir. Yalnýz dileklerin ve dualarýn Allah'a
yapýlmasý, ondan istenmesi dinimizin gereðidir. Türbesi, sokakta yol
ortasýndadýr. Sokak trafiðe kapalýdýr. Halk arasýnda anlatýldýðýna göre sokaðý
trafiðe açmak isteyen dozerin kepçesi kýrýldýðý için türbenin yýkýlmasýndan
vazgeçilmiþtir. Bu türbe halen trafiðe kapalý olan sokaðýn ortasýnda
bulunmaktadýr.
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9- Ahmet Dede Türbesi

Peker Mahallesinde bulunmaktadýr. Kitabesi yoktur. Bânîsi hakkýnda da
bir bilgi edinilememektedir. 18. yüzyýlda yapýldýðý tahmin edilen türbe,
yanýndaki büyük bir aðaç ile çevresinde deðiþik manevî bir hava
oluþturmaktadýr.
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10- Darphane

Ulu Cami'nin 50 metre kadar güney batýsýndadýr. Kitabesi yoktur.
Saruhanoðullarý döneminde yapýldýðý bilinir. Ýçinde 1362 yýlýnda Manisa’da
basýldýðý bilinen sikkeler bulunmuþtur. Bu sebeple burasýnýn madenî para
basým yeri, yani darphane olduðu kanaatine varýlarak bu adla anýlmýþtýr.
Mülkiyeti Manisa Belediyesine aittir. Þu anda boþ olup kullanýlmamaktadýr.
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11- Rum Mehmet Paþa Bedesteni

Bugünkü bitpazarý diye anýlan yerdedir. 1583 yýlýnda Fatih dönemi
vezirlerinden Rum Mehmet Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Ýçinde 72 adet
birim bulunmaktadýr. Dört ayrý yöne açýlan kapýlarýnýn batýsýnda ve güneyinde
çeþmeleri hâlen kullanýlmaktadýr. Vakýf yoluyla vücuda gelen ve Osmanlýlar
zamanýnda Sipâhi Pazarý olarak kullanýlan bu bedesten, 1940’lý yýllarda özel
þahýslara satýlmýþtýr. Vakýflar Genel Müdürlüðü, bu bedesteni tekrar vakýflar
bünyesine katmak için 2005 yýlýnda kamulaþtýrma iþlemine baþlamýþtýr.
Ancak kamulaþtýrmanýn bedelini Esnaf ve Sanatkâr Odalarý Birliði, Ticaret ve
Sanayi Odasý, Ticaret Borsasý ile Manisa’yý Mesiri Tanýtma ve Turizm Derneði
karþýlamaktadýr. Kamulaþtýrma iþlemi bitmek üzeredir. Akabinde Vakýflar
Genel Müdürlüðünce onarýlarak kültürel hizmete sunulmasý beklenmektedir.
Vakýflar Genel Müdürlüðünce halen restore çalýþmalarý devam etmektedir.
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12- Büyük Yeni Han

Cumhuriyet dönemindeki pek çok tarihçi, bu hanýn 1830 yýlýnda
Karaosmanoðullarý tarafýndan yaptýrýldýðýný yazmýþtýr. Ancak Manisa Vakýflar
Ýl Müdürü Sayýn Nurullah Ertuðrul’un Yeni Han'la ilgili Vakfiyeyi 2006 yýlýnda
sadeleþtirmesi sonucu bu hanýn Karaosmaoðullarý tarafýndan deðil, daha eski
tarihlerde, Timurtaþ Paþa Oðlu Ali Bey tarafýndan yaptýrýldýðýný ortaya
çýkararak tarihî bir yanlýþlýðý düzeltmiþtir. Aþaðýya metnini aldýðýmýz
vakfiyede de görüldüðü gibi Timurtaþ Paþa Oðlu Ali Bey tarafýndan yaptýrýlan
bu hanýn gelirinin fakir ve muhtaç kiþilere harcanmasý öngörülmektedir.
1940'lý yýllarda mülkiyeti özel þahsa geçen Büyük Yeni Han, uzun süre
ayakkabý sayacýlarýnýn merkezi olarak kullanýlmýþ, daha sonralarý da bakýmsýz
ve metruk bir hâle dönüþmüþtür. Dönemin Belediye Baþkaný Adil AYgül, Ýl
Özel Ýdare fonundan saðladýðý ödenekle bu haný, 2000 yýlýnda kamulaþtýrarak
restorasyona hazýr hâle getirmiþtir. Restorasyona, Kültür Bakanlýðýnýn da
katkýlarý olmuþtur. Bugün itibariyle Manisa’da Büyük Yeni Han, tarihî
kültürümüzün ve birikimimizin en iyi yansýtýlmaya ve yaþatýlmaya çalýþýldýðý
bir mekân haline getirilmiþtir.
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a) Büyük Yeni Han’ýn Vakfiyesi
(Osman Gazi’nin baþkomutanlarýndan Aykut Alp’in torunu Kara Timurtaþ
Paþa'nýn Oðlu Ali Bey'in H.821 (M.1418) tarihli vakfiyesinin günümüz
Türkçesine çevrilmiþidir.)
“Hayrat sâhibi saadetler kaynaðý, âlimlerin, yoksullarýn ve seyyitlerin
koruyucusu Timurtaþ Paþa Oðlu Ali Bey (Allah ona cennetten yer versin). Evvelce
Saruhan Oðlu Ýshak Bey (Ulu Camii Külliyesini yaptýrmýþtýr.) Haný diye anýlan,
harap düþen Hanýn tamamýný Sultan I. Mehmet Çelebi'nin izni ve onayý ile arsasý,
yollarý, çarþýsý, binasý, taþlarý ve gelirleri ile birlikte hukuka uygun olarak
yoksullar için vakfetmiþtir.
Dükkânlarýn gelir ve ürünleri az veya çok bütün haklarý daha önceden,
Saruhan Oðlu Ýshak Bey’in vakýf þartlarýnda olduðu gibi aynen yoksullara
harcanacaktýr. Ali Bey, bu vakfý kendi kazancý ile kurmuþtur. Ýþte o han,
Manisa'nýn kuzeyinde olup meþhur olduðundan tarifine gerek yoktur. Ali Bey
sað oldukça bu vakfý yönetecektir. Vefatýndan sonra da soyundan gelenlerin
yönetmesi için Manisa Kadýsý Ýsmail Oðlu Hýzýr Bey’e þart eyledi.
Allah'a ve âhîret gününe inanan kimseye ki ister Ali Bey’in soyundan olsun,
ister hâkim veya komutan veya sultan olsun veya bundan baþkasý olsun, bu
vakfýn þartlarýndan birini yok etmek veya deðiþtirmek helâl olmaz. Her kim
bunu yaparsa Cenab-ý Hakk’ýn gazabýna ve hýþmýna uðrasýn. Allah ondan hesap
sorarak yargýlasýn. Ve ondan intikam alsýn. Onun farzýný ve nafilelerini kabul
etmesin. Kendisini dünyada emekleri boþ gidenlerin zümresine dâhil etsin.
Allah'ýn ve meleklerin ve bütün insanlarýn laneti üzerine olsun. Ali Bey bundan
ne kasýt etmiþ ise sevabý Allah'a aittir. Bunlarýn tamamý Ali Bey, her þeyi ile
saðlýklý ve sâhip olduðu bir zamanda, þâhîtlerin huzurunda H.821 (M.1418)
senesinin Cemaziyülâhîr ayýnýn ilk gününde yazýldý.” (Manisa Vakýflar Ýl
Müdürlüðü kayýtlarýndan alýnmýþtýr.)
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13- Çukur Hamam (Ýshak Çelebi Hamamý)

Bugün “Çukur Hamam” diye tabir edilen Ýshak Çelebi Hamamý, H.1075
(M.1664) tarihinde Ulu Camii Külliyesinin bir parçasý olarak Ýshak Paþa
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Caminin 45 – 50 metre kadar doðusunda yer alýr.
Çeþitli tarihlerde birtakým tamirat geçirmiþtir. Çukur Hamam, son yýllarda
metruk bir vaziyette iken TBMM Baþkaný Sayýn Bülent Arýnç’ýn saðladýðý
imkânlarla ve Belediye Baþkaný Bülent Kar'ýn da vakýf dostu kiþiliði ile þu anda
bakým ve onarýmda olup çalýþmalarý bitmek üzeredir. Bittiðinde burasýnýn da
Manisa'da bir kültür yuvasý olarak deðerlendirileceðini umuyorum.
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14- Alaca Hamamý (Hamza Bey Hamamý)

Sultan II. Murat'ýn saray ibrikçisi Hazma Bey tarafýndan 1444 yýlýnda
yaptýrýlmýþtýr. Bugünkü Perþembe pazarýnýn güneyinde bulunan bu hamam,
özgün bir yapý olup hâlen hamam olarak kullanýlmaktadýr. Vakýf yoluyla
vücuda gelmesine raðmen özel mülkiyettedir.
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15- Karaköy Hamamý (Ývaz Paþa Hamamý)

Manisa'nýn Karaköy semtindedir.1484 yýlýnda zamanýn vezirlerinden Ývaz
Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Ayný þahsýn Manisa’da yaptýrdýðý Ývaz Paþa
Camiinin vakýf akarýdýr. Mülkiyeti vakýflara ait olan Karaköy Hamamý, 2004
yýlýna kadar hamam olarak iþletilmekteydi. Ancak hamam kültürünün
zamanla bitmesiyle son kiracýsýnýn da intiharý üzerine bir daha hamamcýlara
kiraya verilemedi. Vakýflar Müdürlüðü, bu hamamý Türk Kültürünün
yaþatýlmasý amacýyla kira ihalesine çýkardý. Talipli olan Türk Ocaklarý Manisa
Þubesi ihaleye girip bu mekâný kiraladýktan sonra onarýmýný gerçekleþtirdi.
Onarýmýn gerçekleþmesinde Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim
Üyesi ve göz doktoru Prof. Dr. Süleyman Sami Ýlker, vakýf sever ve hayýr sever
çevre dostlarýný harekete geçirerek Manisa’mýza güzel ve nezih bir kültür
yuvasý kazandýrmýþtýr. Yýllarca hamam olarak kullanýlan bu mekân artýk
Manisa’da Türk Ocaðý olarak anýlmaktadýr.
Prof. Dr. Süleyman Sami Ýlker Hocamýzýn gayretleriyle eski adý ile Ývaz Paþa
Hamamý, yeni adýyla Türk Ocaðý hizmet binasýna dönüþen bu kültür yuvasý, kýþ
aylarýnda her hafta, sadece tarihi birikimimiz ve kültürümüzle ilgili deðil,
eðitimden ziraata, kültürden ticarete kadar her konuda düzenlediði panel ve
konferanslarla halkýmýzýn yoðun ilgisine mahzar olmaktadýr. Türk Ocaðý, bu
kültür faaliyetleriyle Manisa'da eksikliði hissedilen bir boþluðu doldurmaya
çalýþmaktadýr.
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16- Yakut Aða Sýbyan Mektebi

1572 yýlýnda Kýzlar aðasý (Saray yöneticisi) Yakut Aða tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla devreden çýkan Sýbyan mektepleri
(ilkokullar) atýl durumda kalýnca bu bina da bakýmsýzlýktan harap duruma
düþmüþtür. 1997 yýlýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan restore edildi.
Fatih Ýlköðretim Okuluna ana okulu olarak tahsisi yapýldý. Ana okulunun
kapatýlmasýyla yine boþ kalan bina, bilahare Yunt Daðlýlarý Derneðine kültürel
amaçla kiralandý.
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17- Yakut Aða Hamamý

Halk arasýnda “Cumhuriyet Hamamý” diye bilinir. Yakut Aða tarafýndan
1572 yýlýnda yukarýda bahsi geçen Sýbyan mektebine vakýf akarý olarak
yaptýrýlmýþtýr. Çifte hamamdýr ve özgündür. Mülkiyeti özel þahýstadýr. Hâlen
sahiplerince hamam olarak iþletilmektedir. Bu hamamýn en büyük
özelliklerinden biri, hamam yapýldýðý zamandan beri kullanma suyunu kendi
su kaynaðýndan saðlamasýdýr. Hem hamam hem de bu su, hâlen
kullanýlmaktadýr. Hamamýn su kaynaðý da hamama vakfiyedir
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18- Hüsrev Aða Hamamý

Hüsrev Aða Külliyesine dâhil olup H.1012 (M.1604) yýlýnda Hüsrev Aða
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Hüsrev Aða Hamamý, uzun yýllar çýrçýr fabrikasýnýn
deposu olarak kullanýlmýþ, daha sonra çýrçýr fabrikasýnýn o bölgeden
kalkmasýyla sâhipsiz ve ilgisiz kalmýþtýr. Uzun yýllardan beri metruk bir
haldeydi. Ýlgililerin bu gibi tarihî deðerlerimizi yeniden esas amacýna yönelik
kullanýma kazandýrma çalýþmalarýyla hýzlý bir bakým ve onarýma alýnmýþtýr.
Yakýn bir zamanda bitirilmesi beklenmektedir. Ayrýca Manisa Belediyesi de
çevre düzenlemelerini yapmaktadýr. Bu eser bitirildiðinde Manisa, kültür
yuvasý açýsýndan bir hayli zenginleþecektir.
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19- Molla Þaban Sýbyan Mektebi

Hakký Ýplikçi Parký’nýn içinde bulunmaktadýr.1629 tarihli vakýf kaydýndan
Molla Þaban Camii ve Sýbyan Mektebi, Molla Þaban adlý bir kiþi tarafýndan
yaptýrýldýðý kaydý düþülmüþtür. Molla Þaban, eðitim sever kiþiliði ile temayüz
etmiþ bir insandýr. Sýbyan mektebine gelir getiren akarlarýn olduðu ve ayný
zamanda hemen yaný baþýnda bir de camisi bulunduðu bilinmektedir. Ancak
uzun zaman önce Doðu Caddesi açýlýrken yol ortasýnda kalan caminin ve
akarlarýnýn (gelir getiren mekânlarýn) açýlan cadde sebebiyle yýkýldýðý
bilinmektedir. Ancak Molla Þaban'ýn adýnýn unutulmamasý için o dönemin
belediye baþkaný tarafýndan halkýn da yardým ve destekleriyle hemen
yakýnýndaki Kenzi Caddesine, Molla Þaban Camii inþa edilmiþtir. Ancak
mevcut caminin tarihi bir deðeri ve mimarîsi yoktur. Yerinde kalan Molla
Þaban Sýbyan Mektebi harap bir vaziyette iken 1998 yýlýnda Vakýflar
Ýdaresince kültürel hizmetlerde kullanýlmak üzere Manisa Belediye'sine
tahsis edilmiþtir. Manisa Belediyesi, bu binayý Elginkan Vakfý’nýn maddî
destekleri ile restore ettirerek kültürel hizmetler için kullanýma sunulmuþtur.
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20- Hacý Mustafa Aða Sýbyan Mektebi (Çapraz-ý Sýgar Sýbyan Mektebi)

Utku mahallesinde bulunmaktadýr. 1751 yýlýnda yapýlan bu sýbyan
mektebi, 1852 yýlýnda Karaosmanoðlu Hacý Mustafa Aða tarafýndan
yenilenerek tekrar yaptýrýlmýþtýr. Cumhuriyet dönemine kadar Sýbyan
Mektebi olarak kullanýlmýþtýr. 1942 yýlýnda Avcýlar Kulübüne satýlmýþtýr. 2000
yýlýnda Manisa Vakýflar Ýl Müdürü Nurullah Ertuðrul'un giriþimleriyle
kamulaþtýrýlýp Vakýflar Ýdaresine kazandýrýlmýþtýr. Sonradan yapýlan
eklentilerinden de arýndýrýlarak eski sade haline kavuþturulmuþtur.
Günümüzde ilköðretim çaðýndaki öðrencilerin hizmetinde kullanýlmak
þartýyla Manisa Belediyesine tahsisi yapýlmýþtýr.
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21- AHMETAÐA BAYRAKTAR SIBYAN MEKTEBÝ

Hatuniye Caminin müþtemilatýndan olan Sýbyan Mektebi 1814 yýlýnda
AHMET AÐA BAYRAKTAR tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Uzun yýllar müftülük
kitabevi olarak kullanýlan Ahmetaða Bayraktar Sýbyan mektebi müftülük
tarafýndan boþaltýlýnca bakýmsýzlýktan metruk hale gelmiþti. Daha sonralarý
kendi haline terkedilen bu bina, Dr. Fahrettin Er’in restore teklifini götürdüðü
Hakký Bayraktar ve eþi Nuran Bayraktar tarafýndan üstlenerek metruk
haldeki bu bina yenilenerek Türkiye’de bir ilk olmak üzere “ KADINLAR
MESCÝDÝ “ olarak tahsis edilmiþtir. Sýbyan Mektebinin banisi ile 200 yýl sonra
binaya sahip çýkýp restore eden “BAYRAKTAR” soy isimlerinin buluþmasý da
ayrýca bir tevafuktur. 200 yýl sonra “BAYRAKTAR” soy isimlerinin
buluþmasýnýn bir tesadüf olduðunu sanmýyorum.Tesadüf de olsa, tevafuk da
olsa iki soy ismin yýllar sonra bir eserde buluþmasý bence çok manidar. Dr.
Fahrettin Er, iki “Bayraktar” soy isminin uyandýrdýðý heyacanla aðzýndan
dökülen cümleler de oldukca manidar.
Bu binanýn Kadýnlar mescidi olarak tahsis edilmesi dýþardan gelen bayan
misafirlerle , çarþýya çýkan bayan kardeþlerimiz için gerek ibadetlerini yerine
getirmede , gerekse diðer ihtiyaçlarýný (Çocuklarýný emzirme, abdest alma vs)
konusunda büyük bir rahatlýk saðlayacaktýr. Bu uygulamanýn umarým diðer
illerimize de örnek olur.
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Binanýn kitabesi

Bidayette eyledi AHMET AÐA BAYRAKTAR.
Çocuklar okuyup, öðrensin diye mektepler
Zaman içinde oldu türlü türlü gayretler
Nihayette ihya etti HAKKI BAYRAKTAR
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22- Vakvak Çeþmesi

Vakvak çeþmesi, Ulu Camiye giden yol üzerindeki Vakvak Tekkesinin
duvarýna bitiþiktir. Türbe, 1575 yýlýnda yapýldýðýna göre çeþmenin de büyük
bir ihtimalle bu tarihlerde yapýlmýþ olmasý söz konusudur. Çeþme hâlen
kullanýlýr durumda olup suyu akmaktadýr.
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23- Kaval Çeþmesi

Mutlu mahallesinde yer almaktadýr.1480 yýlýnda Mübarek Oðlu Hacý
Mehmet ve Ýbrahim Oðlu Hacý Yakup tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Çeþme,
sonradan bir evin duvarýna bitiþtirilmiþtir. Geçen yýllarda bu tarihi çeþmeye
bitiþik olan evin yýkýlmasýyla ortada kalan çeþme, bakýmsýz bir hâlde olup
suyu akmamaktadýr. Mülkiyeti vakfa ait olmayan bu çeþme, sahipsizlik ve
ilgisizlik yüzünden onarýma muhtaçtýr. Vakýf dostu hayýrsever Manisalýlarýn,
garip ve mahzun hâldeki bu ecdat yadigârýnýn kaybolmamasý için bir an evvel
bakým ve onarýma almalarýný umut ediyorum.
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24- Yedi Kýzlar Çeþmesi

Yedi Kýzlar Çeþmesi, Karaköy semtinde, Çaybaþý Deresi’nin doðusunda,
Yedi kýzlar Türbesinin hemen altýnda yer alýr. Eski görkemli halinden eser
kalmayan Yedi Kýzlar Çeþmesi’nin hazin bir görüntüsü vardýr. Çeþmeyi
görünce gözüm yaþardý. Bizim medeniyetimiz ayný zamanda su ve çeþme
medeniyetidir. Çeþmenin bu durumunu “ Manisa’da Çeþmeler Aðlýyor” diye
yazýlarýmla gündeme getirmeme raðmen, ne vakýflardan, ne de kamu kurum
ve kuruluþlardan olumlu bir ses gelmezken, Manisa’nýn “su adam”ý Sadullah
Burgulu ile Salim Yavaþ çeþmesini yaptýran Salim Yavaþ ve öðrencim Dr.
Fahrettin Er'den olumlu tepki almam beni sevindirdi. Bu üçlünün bütün
çeþmelere yetmesi elbette mümkün deðil. Ecdat eseri vakýf çeþmelerinin yok
olup gitmemesi ve kaybolmamasý için Manisa’da yeni Sadullah Burgulu, Dr.
Fahrettin Er ile yeni Salim yavaþlara ihtiyaç var.
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25- Üç Oluk Çeþmesi

Eski Akhisar yolundadýr. Kitabesine göre 1679 tarihinde Ali Efendizâde
Müderris Hacý Ahmet Efendi tarafýndan yaptýrýldýðý anlaþýlmaktadýr. Bu
çeþme, Manisa'ya gelip giden insanlarýn ve kervanlardaki hayvanlarýn,
Manisa'da yerleþik hayvan sürülerinin su içmesi için yapýldýðý
anlaþýlmaktadýr. Mülkiyeti vakýflara aittir. Yakýn zamanlara kadar bu çeþmenin
suyu akmaktaydý. Çarþý merkezindeki uygunsuz yapýlaþmalar ve plansýz
þehirleþmeler yüzünden dikkatsiz temel kazýlarý sonucunda Üç Oluk
Çeþmesinin su borularý tahribata uðramýþtýr. Maalesef bu tarihî çeþmenin
suyu bugün için akmamaktadýr. Manisa Belediyesinin ve Manisalý hayýr
severlerin desteði ile bu tarihî çeþmeye Sadullah Bulgulu tarafýndan yeni bir
hat çekilerek suyunun tekrar akýtýlmasý için proje çalýþmalarý
yürütülmektedir. Yol kenarýnda bulunan bu tarihî çeþmenin Sadullah Bulgulu
öncülüðünde kurnalarýndan en kýsa zamanda þýrýl þýrýl Sultan Yaylasý suyunun
akacaðýna inanýyorum. Baþta eski öðrencilerimden Su Müdürü Erdal Nohutçu
Bey olmak üzere Manisalý tüm hayýr severleri Sadullah Bulgulu’ya bu hayýrlý
hizmetlerinde destek olmalarýný umuyorum.
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a) Üç Oluk Çeþmesinin Kitabesi
Taalallah zehî kudret müyesser kýldý itmamýn
Yapýldý çeþme-i ziba dihanýndan zülal akdý
Lisan-ý hal ile der kim gel iç suyumdan ey teþne
Tebessüm eyleyüp lüle lehinden kand ü bal akdý
Binasýn eyleyüp itmam didi saatçi tarihin
Ýç ayn-i tâhîrden müselsel lüleler akdý

-119-

26- Yarhasanlar Çeþmesi

Baþlangýçta Emir Çavuþ Mescidi olarak inþa edilen bu mescidin duvarýna
daha sonra H.1176 (M.1762) yýlýnda çeþme yaptýran Derviþ Hasan’ýn ismi,
hem mescide hem de çeþmeye verilmiþtir. Aslýnda buradaki mescidi yaptýran
Emir Çavuþ’tur. Çeþmeyi yaptýran ise Derviþ Hasan'dýr. Caminin kitabesi
yoktur. Ne camiyi yaptýran Emir Çavuþ ne de çeþmeyi yaptýran Derviþ Hasan
hakkýnda isimlerinden baþka bir bilgiye sâhip deðiliz. Ancak Derviþ Hasan,
çevresinde sýcak, samimi, hoþ sohbetiyle ve vefasýyla tanýnan, yârenlikleri
herkes tarafýndan dinlenen bir halk derviþidir. Allah dostu bir insan olduðu
için zamanla adýndaki derviþ ismi de unutularak “Yarhasan” olarak anýlýr
olmuþtur. Halk arasýnda zamanla Emir Çavuþ Camiine “Yarhasan Camii”,
caminin bulunduðu mahalleye de “Yarhasan Mahallesi” denilmeye
baþlanmýþtýr. Hâlen bu isimle de anýlmaya devam etmektedir. Eski caminin
yýkýlýp yenisinin yapýlmasý için çeþme de cami ile beraber yýkýlmýþtýr. Yeni
yapýlan caminin güney karþýndaki yol kenarýna Karabenli ailesi tarafýndan
Osmanlý mimarîsine uygun “Yarhasanlar Çeþmesi” yapýlmýþtýr. Eski çeþmenin
kitabesi de yeni yapýlan çeþmenin uygun yerine konulmuþtur.
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27- Mýsýroðlu Çeþmesi

Kaynak mahallesindedir. 1770 yýlýnda hayýr sever bir hatun tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Kitabesi var olup suyu halen akmaktadýr. Kitabesi bulunmakla
beraber yazýlar iyice harap olduðundan okunmasý mümkün olamamaktadýr.
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28- Derdîler (Derdi olanlarýn) Çeþmesi

Topçu Asým Mahallesindedir. 1785 yýlýnda Seyyid Ali Aða tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Derdi olanlar bu çeþme baþýnda toplanarak hem bu çeþmenin
soðuk suyundan içerler, hem de dertlerini birbirine anlatarak rahatlarlarmýþ.
Derdi olanlar çeþmesi diye isimlendirilen bu çeþme halk aðzýnda zamanla
kýsaltýlarak “Derdîler” çeþmesi olarak söylenmeye baþlanmýþtýr. Þu anda da
“Derdîler Çeþmesi” olarak bilinir. Suyu akmaktadýr. Özgün yapýsýyla dikkat
çeken bu hayratýn bakýma ihtiyacý vardýr.
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29- Polat Hacý Mehmet Aða Çeþmesi

Kuyumcular çarþýsýndadýr. Tamamýyla mermerden yapýlmýþ olup
fevkalade bir mermer oymacýlýðý ve iþçiliði sergilenmiþtir. Üzerindeki motifler
arabesk (baþlangýcý ve sonu olmayan Allah'ýn ezel ve ebed sýfatlarýný ifade
eden tahta, mermer ve taþ oymacýlýðý) sanatýný andýrmaktadýr. 1793 tarihinde
Karaosmanoðlularýndan Polat Hacý Mehmet Aða tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Suyu hâlen akmakta olup çarþý esnafýna ve vatandaþa hizmet vermektedir.
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30- Saruhan Bey Parký Çeþmesi

Þu anda Saruhan Bey parký içinde olduðu için bu adla anýlýr. Ancak bu
çeþme daha önceleri I. Anafartalar Mahallesi'ndeki Paþa evinin, yani Tugay
Komutanlýðý evinin güneyindeki dýþ duvarda bulunuyordu. Sonradan buradan
sökülerek þimdiki yerine konulmuþtur. Bulunduðu yerin tarihi dokusunu
tamamlar durumdadýr. Suyu akmaktadýr.

-124-

31- Salim Yavaþ Çeþmesi

Son olarak Moris Þinasi Çocuk Hastanesinin hemen önündeki meydanda
2003 yýlýnda Salim Yavaþ tarafýndan yaptýrýlan bu hayrat, Manisa'da son
yýllarda yaptýrýlan en güzel çeþmelerden biridir. Bu çeþme, dört cepheli olup
klasik ve modern mimarînin bir sentezidir. Bulunduðu yeri, konumu, estetik
görüntüsüyle döner kavþaðýn âdeta bir tâcý gibi meydanla bütünleþmektedir.
Salim Yavaþ çeþmesinin hastaneler yolunda bulunmasý nedeniyle insanlara
Manisa’da en çok hizmet veren çeþmelerimizden biridir.
Güzel Manisa'mýzda kýrký aþkýn ecdat yadigârý vakýf çeþmesi
bulunmaktadýr. Yerimizin darlýðý dolayýsýyla ben bunlardan ancak sekiz
tanesini sizlere tanýtabildim. Diðerlerinden söz etmeye ve onlarýn resimlerini
göstermeye gönlüm elvermedi. Zaten bir kýsmý da sorumsuz ve uygunsuz
yapýlaþma dolayýsýyla âdeta ormanda yapýlan aðaç katliamý yapýlýr gibi
maalesef yok edilmiþ. Eldeki bilgi ve belgelere göre Manisa'da büyük bir tarihî
çeþme katliamý yapýlmýþ. Tarihi kaynaklarda belirtilen kýrka yakýn çeþmeden
ancak 16 tanesi kullanýlýr durumdadýr. Bunlardan bazýlarýnýn da þiddetle
bakýma ihtiyacý bulunmaktadýr. Cami, medrese, han, hamam konusunda
büyük bir restorasyon çalýþmasý içine giren belediyemizin bu tarihî ve ata
yadigârý çeþmeleri de unutmadan, bu tarihî çeþmelerimizin acýklý durumuna
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yakýn zamanda el atacaðýný umuyorum. Örnek olarak muhtelif mahallelerde
bulunan ve en kýsa zamanda bakýma ihtiyacý olan çeþmelerden birkaç
tanesinin fotoðraflarýný arz ediyorum.
Ecdadýn Manisa'da býraktýðý vakýf eserlerinden bugüne kadar kalanlarýn
büyük bir kýsmýný ve bunlardan en önemlilerini özetlemiþ olduk. Þimdi ise
ilçelerde bulunan bazý önemli vakýf eserlerini ve buralarda bu eserlere sâhip
çýkan kurum, kuruluþlar ve þahýslarý tanýtmaya çalýþacaðýz.
Ancak ilçelere geçmeden kitabýmý ikinci baskýya hazýrlarken çeþmeleri
tekrar gezdim ve fotoðrafladým Manisa’daki Vakýf Çeþmelerimiz aðlýyor.Bu
çeþmeleri resimlerken benim de yüreðim burkuldu, gözüm yaþardý. Gerek
devletimiz, gerekse çeþme sevdalýsý vatandaþlarýmýzýn Manisa’daki ecdat
yadigârý çeþmelere acilen el atmasý gerekmektedir.
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32- Manisa’da Vakýf Çeþmelerinin Hazin Görüntüsü

Yedi Kýzlar

Derdiler Çeþmesi
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Gönen Çeþmesi

Bozköy Çeþmesi
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Lalapaþa Çeþmesi

Üç Oluk Çeþmesi
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H - ÝLÇELERDEKÝ BAZI ÖNEMLÝ VAKIF ESERLERÝ
1 – Akhisar Ýlçesi (Ulucami)

Akhisar, Batý Anadolu’nun en eski yerleþim merkezlerinden biridir. Þehrin
orta yerindeki tepe mezarlýðý denilen semtteki arkeolojik kazýlar ve
görüntüler, bu ilçenin medeniyetlere beþiklik ettiðinin açýk yansýmalarýdýr.
Biz burada ilçenin tarihçesine girmek istemiyoruz. Akhisar, Osmanlý
döneminde medreseleri, âhî ocaklarý, ulemasý ve erenleriyle önemli bir kültür
merkezi olarak yörede etkinliðini sürdürmüþ bir þehirdir. Özellikle biz burada
Akhisar’ýn tarihî derinliðine girmeden Fatih Sultan Mehmet ile ilgili tarihî bir
anýyý hatýrlatmak istiyorum. Fatih, Ýstanbul’un fethinden sonra balkanlara
yaptýðý seferler sonucu Bosna’yý da fetheder. Bosna’nýn Türkleþmesine ve
Ýslamlaþmasýna özel bir önem veren Fatih, Akhisar’daki Horasan erenlerinden
gönül ve mana erleri Ayvaz Dede ile Hamza Baba’yý müritleriyle birlikte
Bosna’ya hicret etmelerini ferman buyurur. Bunun neticesinde bu iki mana eri
müritleriyle Bosna’ya gider. Ayvaz Dede Bosna’da kýsa zamanda Boþnaklar
tarafýndan çok sevilir. Hele kuraklýðýn hâkim olduðu bir mevsimde keramet
göstererek büyük bir kayanýn yarýlmasýyla bol miktarda buz gibi bir suyun
akmasýna vesile olmasý, bütün Bosnalýlarý þaþkýnlýða çevirir. Bu durum
karþýsýnda Boþnaklar, manevî gücün ve ilahî kudretin tecellisini bu zatýn
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þahsýnda fark edince toplu halde Müslüman olurlar. Bu iki gönül eri,
Bosnalýlarýn Müslüman olmalarýna vesile olmuþlardýr.
Yine Ayvaz Dede, müritleriyle beraber bir yaz günü ormanda geziye çýkar.
Bir hayli gezip dolaþtýktan sonra yorulurlar ve bir aðaç gölgesinde uyumaya
baþlarlar. Bir ara Ayvaz Dede, “Bâki! Bâki!” diye baðýrarak uyanýr. Müritleri
sorduklarýnda, rüyasýnda Peygamberimizin, “Dünya durdukça Mekke’de ve
Bosna’da ezan susmayacak.” dediðini söyler. Gerçekten 20. yüzyýlýn sonunda
Sýrplar tarafýndan ezanýn susturulmasý denenmiþ, ama bir avuç Müslüman
Boþnak, bütün imkânsýzlýklara raðmen Merhum Aliya Ýzzet Begoviç’in
önderliðinde buna fýrsat vermemiþlerdir. Ayvaz Dede’nin bu menkýbeleri,
asýrlardýr Bosna halký tarafýndan yakinen bilinmektedir. Bu menkýbeleri,
büyük küçük herkes birbirine anlatýr ve birçok insan da bilir.
Ayvaz Dede ve Hamza Baba Bosna’da, Gül Baba da Macaristan’da derin
izler býrakan Horasan alperenlerinden birkaçýdýr. Ayvaz Dede’nin türbesi ve
zaviyesi þu anda Bosna’ya 70 km. uzaklýkta Akhisar kasabasýna hâkim bir
tepesindedir. Her yýl 22 – 27 Haziran arasýnda bu kasabada Ayvaz Dede
anýsýna þenlikler düzenlenmektedir. 2007 yýlý Haziran ayýnda ise bu
þenliklerin 500’üncü yýlý kutlamalarý yapýlacaktýr. Akhisar’dan da bir heyetin
bu kutlamalara katýlacaðý, iki adaþ ve kardeþ þehir arasýnda kültürel, tarihî ve
manevî köprü kurma çalýþmalarýnýn hazýrlýðý içinde olduklarý bilinmektedir.
Onun içindir ki Yugoslav göçmeni vatandaþlarýmýzýn yoðun olarak bulunduðu
Ege Bölgesindeki ilçenin Akhisar olmasý tesadüfî deðildir.
Bu kitabýn ikinci baskýsýnda bu faaliyetlerin artarak geliþtiðini görüyoruz.
554 yýldýr yapýlan Ayvaz Dede þenlikleri Akhisar Þeyh Ýsa ve Çaðlak
þenliklerinin týpatýp aynýsýdýr. Bosna’na kanaat önderi olan Ayvaz Dede
Akhisar’da yapýlan þenliklerinin benzerini Bosna’ya da taþýmýþtýr. Her iki
þehirde birebir benzer bu kutlamalarýn UNESCO somut olmayan kültür mirasý
olarak tescillenmesi çalýþmasý halen devam etmektedir.
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b)Akhisar Gülruh Sultan Camii (Yeni Cami)

Sultan Ýkinci Bayezýt'ýn eþi Gülruh Sultan tarafýndan 1503 yýlýnýn
sonlarýnda yaptýrýlmýþtýr. Bu cami, Akhisar’daki diðer camilere göre daha yeni
olduðundan asýl adý olan “Gülruh Sultan Camii” olarak deðil, “Yeni Camii”
olarak anýlýr. Cami, çarþýnýn ortasýnda ve belediye binasýnýn karþýsýndadýr.
Camisiyle ve minaresiyle özgün bir mimarîye sahiptir. Cami, taþ yapý
mimarîsinin en üstün özelliðini taþýr.
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c) Sarý Ahmet Paþa Külliyesi
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Fatih devri devlet adamlarýndan Sarý Ahmet Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
1481 tarihli vakfiyesine göre cami, medrese, imaret, han ve çifte hamamdan
müteþekkildir. Medrese dýþýnda diðer eserler hâlâ ayakta ve hizmettedir.
Harap durumdaki imareti Akhisar Kaymakamýnýn destekleriyle, hayýr sever
grubun öncülerinden Hasan Alemdar ve Ali Doðru sayesinde onarýmý
gerçekleþtirilmiþtir. Þu an itibariyle her gün 1000 kiþiye sýcak yemek
verilmektedirler.
Mülhak olan bu vakýf, mütevellisinin kendi isteðiyle vakfý vakýflar idaresine
iade ettiði üç yýl içerisinde yukarýda bahsedilen imaretin iþler duruma
getirildiði gibi bu külliyenin çifte hamamý da Vakýflar Ýdaresinin tasarrufu ile
çalýþýr hâle getirilmiþtir. Handa hâlâ eski zamanlarý andýran görüntüler söz
konusudur. Örneðin atlarýn nallanmasý, yoksul yolcularýn burada
konaklamasý ve avludaki görüntüler eski konaklamalarý hatýrlatmaktadýr.
Ýmareti (aþ evini) iþler duruma getiren, aslýna uygun olarak bakým ve
onarýmýný yaptýran Akhisar'da hayýrsever grubun öncülerinden Hacý Hasan
Alemdar ve arkadaþlarýdýr. Hacý Hasan Alemdar ve arkadaþlarý, özellikle bu
konuda dönemin kaymakamý Seyfullah Hacýmüftüoðlu’nun çok büyük
desteklerini görmüþlerdir. Hacý Hasan Alemdar’ýn giriþimiyle Kaymakamýn
baþkanlýðýnda bütün mahalle muhtarlarýyla yapýlan toplantýda mahallelerde
ne kadar yoksul ve yardýma muhtaç aile varsa hepsinin isim ve adresleri tespit
ettirilir. Tespit edilen bütün aileler Hacý Hasan Alemdar’ýn baþkanlýðýnda vakýf
ve dernek gönüllülerince evlerine gidilerek teker teker ziyaret edilir. Ailelerin
durumlarý bizzat yerinde kendileri tarafýndan incelemesi yapýlýr. Ýnceleme
sonucu toplanan bilgiler, Ali Doðru, Hasan Akdur, Halil Füzün, Rýfký Kuzu,
Harun Eryüksel, Süleyman Ýþçi, Hüsamettin Yýlmaz, Nihat Gün ve Nihat
Yýldýz'tan müteþekkil gönüllü üyelerin deðerlendirmeleriyle bu ailelerin
ihtiyaçlarýna göre bazýlarýna kuru gýda yardýmý yapýlýrken yemek
piþiremeyecek derecede yaþlý ve özürlü olan yoksul ailelerin evlerine de sýcak
yemek daðýtýlmasýna karar verilir. Þu anda Akhisar içinde kuru gýda
daðýttýklarý aileler hariç, sýcak yemek daðýtýmýnýn sayýsý 1000 aileyi aþmýþ
durumdadýr. Aþ evinin günün 18 saatinde açýk olduðunu ve muhtaç
durumdaki vatandaþlarýmýza hizmet verdiðini, bizzat yerinde gözlemledim.
Akhisar'da yolda, yolakta, aç ve açýkta kalmýþ garip ve kimsesiz kiþiler, kim
olduðuna bakýlmaksýzýn karný doyurulmakta, hiçbir kimse karný aç, eli boþ
olarak aþ evinden geri çevrilmemektedir. Aþ evini gördükten sonra þuna
inandým. Akhisar’da açým diye elini uzatan insan ya aþ evinden habersizdir ya
da mutlak surette yalan söylüyordur. Çünkü 70 yaþýný çok gerilerde býrakmýþ
Hacý Hasan Alemdar, Peygamberimizin “Komþusu aç iken kendisi tok yatan
bizden deðildir.” buyruðunu yerine getirmek için fakir fukaraya, garip ve
kimsesize bütün hayatýný vakfetmiþ bulunmaktadýr. Fotoðrafta da
gördüðümüz Hacý Hasan Alemdar, ileri yaþýna raðmen dur durak bilmeden
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hayýr iþlerinde yorulmadan koþturmaya devam etmektedir. 1957 yýlýnda Ulu
Camii Kur'an Kursu’nda merhum arkadaþý Halil Ercan ve diðer arkadaþlarýyla
beraber hayýr hizmetlerini ve çalýþmalarýný baþlattýlar. Akhisar’da en çok
ziyaret edilen mekânlardan biri olan Seyit Ahmet Dede Türbesinin
restorasyonu, Sanayi Camii’nin inþasý ve Sultan Camii ile birlikte birçok
caminin dernek baþkaný veya üyesi olarak hizmet etmiþtir. Bütün bu
hizmetlerine ilave olarak aþ evinin restorasyonunu da yaptýrarak çalýþýr hâle
getirmesi, bütün Akhisarlýlarýn takdirini ve beðenisini kazandýðý gibi
yoksullarýn da duasýna mahzar olmuþtur. Akhisar’ýn hayýr sever vakýf dostu
Hacý Hasan Alemdar aðabeyimiz, ayrýca bütün bu hizmetlerinden dolayý 2006
yýlýnda yardýmcýsý Ali Doðru ile birlikte Manisa Valiliðinin “Vakýf Özel Hizmet
Plaketi” ile taltif edilmiþlerdir. Akhisar’ýn vakýf dostu hayýrsever ulu
çýnarlarýndandýr.
Kitabý güncellemek için ikinci ziyaretimde Hacý Hasan Alemdar’ý Seyit
Ahmet Baba Türbesinde buldum. Sarý Ahmet Paþa Aþ Evini gençlere býrakarak
uzun yýllar ihmal edilen ve harap duruma düþen Seyit Ahmet Baba Türbesine
el atmýþtýr. Saruhanlýlarýn egeye 1300’ lerde ayak basmasýyla Seyit Ahmet
Baba da Saruhanlýlarla birlikte egeye gelerek Akhisar’a yerleþmiþ ve tekkesini
burada kurmuþtur. Seyit Ahmet Baba Tekkesi egede kurulan ilk tekkedir.
Seyit Ahmet Baba, Ahmet Yesevi’inin müritlerinden olup, kurduðu
tekkesiyle Ýslam’ýn bu bölgede yayýlmasýnda öncülük etmiþtir. Tekke, Akhisar
Tapu sicili 1551 ada, 9 nolu parselde en eski vakýf eserlerinden Seyit Ahmet
baba vakfý olarak kaydý bulunmaktadýr. Mimar Mehmet Yumukoðlu ile Hacý
Hasan Alemdar, Akhisarlý hayýrseverlerin de desteðiyle harabe halinde olan,
tekkeyi, mescidi ve bu bölgede ilk Müslüman Þehit mezarlýðýný aslýna uygun
olarak restore edip hizmete koymuþlardýr. Bugün Türbenin, Türbedarý olarak
Hacý Hasan Alemdar, vaktinin büyük bir kýsmýný burada geçirmektedir. Ayný
zamanda Akhisar’ýn kýrsal bölgelerinde yetiþen yaban otundan yaptýðý
ilaçlarla bazý hastalara özellikle kanser hastalarýna yaban otundan yaptýðý
ilaçlarla þifa vermeye çalýþmaktadýr. Hacý Hasan Alemdar bu hizmetinin
karþýlýðýnda hastalarýndan ücret talep etmemektedir. Bu hizmeti ücretsiz
olarak sürdürmektedir.
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AKHÝSAR’IN KÜLTÜR DÝNAMÝKLERÝNDEN VETERÝNER
KEFAYETTÝN ÖZ
Akhisar’ýn Süleymanlý kasabasýnda doðan veteriner hekim ve Ýl Genel
Meclisi Kültür Komisyonu Baþkaný Kifayettin Öz, Ortaokul ve lise çaðlarýnda
Akhisar’ýn manevi dinamiklerinden ve Akhisar’ýn gönlünde ve dimaðýnda
sevgiyle taht kuran müteveffa Þahin Hoca ile tanýþýr. Ýlk defa Þahin hocadan
duyduðu “ kalbin nuru din, aklýn nuru ilimdir” sözü delikanlý Kefayettin’’in
hayat boyu düsturu olur.
Hayvanlara olan sevgisi nedeniyle Elazýð Fýrat Üniversitesi Veteriner’lik
fakültesini tercih eder. Lise döneminde Osmanlý, Türk, klasik antik çað
tarihine duyduðu ilgi, eski medeniyetlere beþiklik yapan ve Harput’un devamý
olan Elazýð’da daha da artar. Öncelikle Elazýð Musikisi ve divanlarý konusunda
yöresel çalýþmalara amatörce devam eder. Fakültede baþarýlý öðrencilik
hayatý devam ederken bulunduðu yörenin tarih ve kültür zenginliði onun
Osmanlý, Türk, klasik, antik çað tarihine merakýný daha da artýrýr. Yüksek
lisansýný Fýrat Üniversitesi’nde kendi branþýnda tamamlamasýna raðmen
sanat tarihi, tarih ve arkeoloji çalýþmalarýna ara vermeden amatörce devam
etti ve bu alanda yapýlan çalýþmalarý hiç aksatmadý.
Mezuniyet sonrasý Akhisar’da serbest veteriner hekim olarak çalýþmaya
baþlayan Kefayettin Öz, 1986/88 yýllarý arasýnda Karadeniz Ülkeleri Ýþbirliði
çerçevesinde Çukurova Üniversitesi ile birlikte Karadeniz’e sahili bulunan
ülkelerde Eko sistemin tespiti ve Fauna’nýn kayýt altýna alýnmasý
çalýþmalarýna uzman veteriner Hekim olarak katýldý.
1988 yýlýndan itibaren Manisa Ýli ve civarýnda Saruhan Beyliðinden kalan
kültür ve tarih varlýklarýný, Osmanlý dönemi eserlerinin tespit ve etnoðrafig
tasnif çalýþmalarýna katýldý. Yine bu yýldan itibaren yurdun çeþitli
yörelerindeki bilhassa Ege bölgesindeki klasik arkeoloji kazýlarý ve
prehistorik yüzey aratýrlarýna katýlmaktadýr. Hala TÜBÝTAK, Adnan Menderes
Üniversitesi arkeoloji bölümü ile ortaklaþa yürütülen Manisa Ýli prehistorik
yüzey araþtýrmalarýný yapan gurubun üyesidir.
2004 yýlýnda Ýl Genel Meclisi Üyeliðine seçilen ve halen Ýl genel Meçlisinde
Eðitim Kültür ve Turizm Komisyon baþkanlýðýný yürüten Kifayettin Öz’ün en
büyük hedefi Akhisar’da ve Salihli’de müze kurulmasý ve Manisa Müzesinin
geniþletilmesi konusunda hedefini gerçekleþtirme konusunda büyük cabalar
harcar. Bu konuda dönemin Kültür Bakaný Atilla Koç’u da ikna ederek Akhisar
Müzesinin kuruluþunu tamamlamýþ, Sart Müzesinin de yeri tespit edilerek
çalýþmalara baþlanmýþtýr. Manisa Müzesinin yeni yerinin de tespit çalýþmalarý
devam etmektedir. Bu arada Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde Tarih, Sanat
Tarihi, Arkeoloji ana bilim dallarýnýn ve bölümlerinin açýlmasý ve Osmanlý ve
Osmanlýca kürsüsü kurulmasý konusunda kültür komisyonu baþkaný olarak
yoðun çalýþmalarý ve destekleri bulunmaktadýr.
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Rumeli kökenli olan Kifayettin Öz, yurt içinde ve yurt dýþýnda da kültür
çalýþmalarýna aktif olarak katýlmaktadýr. Türk dünyasýnýn Avrupa’da býraktýðý
izler konusundaki çalýþma tespit belgesel çekimlerine katýlmýþ, il genel
meclisini balkan ülkelerinde temsil etmiþtir. Kültür Bakanlýðýnýn tabiat, Türk
ve antik çað tarihi eserleri konulu fotoðraf çalýþmalarýna ve çekimlerinde
rehberlik etmiþtir. Hali hazýrda ülkemizde deðiþik Tarih Arkeoloji, Sanat tarihi
konusunda çalýþma yapan deðiþik kurum, dernek ve vakýflarda da üye ve
katýlýmcý olarak çalýþmaktadýr.
Baþarýlý Veteriner hekimliði yanýnda arta kalan vaktini kültür ve hayýr
iþlerinde harcayan Akhisar ve ülke kültürünün canlanmasý ve ihyasý
konusunda çalýþan çabalayan bir kültür ve vakýf adamýdýr.
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MANÝSA’NIN ÝLÇELERÝNDEN MÜZEYE SAHÝP TEK ÝLÇE

Eski bir antik kent olan Akhisar’da bir müze kurulmasý için uzun mücadele
veren kifayettin Öz, rüyasýný gerçekleþtirdi. Müzenin Açýlýþ Serüvenini kendi
aðzýndan dinleyelim.
Akhisar Müzesi þahsýmýn uzun yýllar çabasý sonucu kurulmuþtur.
Akhisar’da müze ihtiyacýnýn nedenleri, Akhisar ve civarýndan elde edilen
eserlerin özgünlüðü ve çokluðu,Manisa Müzesinin bu eserleri
sergileyememesi ve kapalý olmasý Akhisar’da devam eden arkeolojik kazýlarýn
uzun soluklu devam edecek olmasý ve elde edilen eserlerin sergilenme ve
depolanma ihtiyaçlarý; Ýstanbul–Ýzmir,Bergama-Denizli arasýndaki turizm
hareketliliði ve Akhisar’ýn tam ortada kalmasý,Ýncil’de geçen yedi kutsal
kiliseden en önemlisinin Akhisar’da olmasý ve bunun sonucunda inanç
turizminin Akhisar’da yoðun yaþanmasý müze gerekliliði þahsým tarafýndan
hazýrlanan bir dosya Kültür Bakaný Atilla Koç’a sunulmuþtur.04.07.2006
tarihinde Kültür bakaný Atilla Koç’un oluru ile kuruluþuna karar verilmiþtir.
Kültür Bakanlýðý uzmanlarýnýn Thyateira Antik kentinin hemen yanýnda
yer alan 1932 yýlýnda yapýlmýþ bir kýsmý öðretmen evi olarak kullanýlan iki
katlý binanýn müze yapýlmasýna karar verdi, binanýn olduðu yerin sit olmasý,
binanýn röleve ve restorasyonu bunlarýn izin alýnmasý ve müzenin
tamamlanmasý 5 yýl 11 ay 29 gün sürmüþtür. Bu süreç içersinde Akhisar
Arkeoloji ve Etnografya müzesine Kültür Bakaný Ertuðrul Günay özel önem
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göstermiþ yapým aþamalarýnda çeþitli dönemlerde ziyaret etmiþtir; yine o
zaman Kültür Bakanlýðý Müsteþarý olan günümüz Milli savunma Bakaný Ýsmet
Yýlmaz’da yapým esnasýnda deðiþik dönemlerde müzemize uðrayýp özel ilgi
göstermiþlerdir,Eski Müzeler Genel Müdürü Murat Tatlý ve hali hazýrda bu
genel müdürlüðü yürüten Abdullah bey de bu süreç içinde defaatle ziyaret
ederek müzenin yapýmýný kontrol etmiþlerdir.
Müze 2012 Aðustos ayýnýn baþýnda Ertuðrul Günay’ýn katýlýmý ile açýlmýþtýr.
Müze 11 bölümde 1451 eserin sergilendiði arkeoloji ve etnografik eserlerden
oluþmaktadýr.
Arkeolojik Seksiyonda:
18-11 Milyon yaþlarýnda fosiller, idoller,el aletleri;M.Ö.6000-3000 yýllarýna
tarihlenen Yortan seramikleri;M.Ö.700-500 yýllarýna ait seramik,gümüþ kap
ve altýn buzaðý(Uþak müzesinden çalýnan deniz atý broþu ile ayný dönem ve
üretim);Helenistik dönem seramikleri; M.Ö.500-M.S.200 tarihleri arasý
figürünler,yað kandilleri,mezar stelleri,çam eþya ve þiþeler.
M.Ö.500 lere tarihlenen lir çalan eros, aslan baþlý küpe, Herakles mühürü,
altýn yüzük, kolye iðne, Hýristiyanlýk dönemine ait günlük alet ve eþyalar.
Müzenin en nadide eseri olan M.Ö.550 yýlýna tarihlenen(Sart Kazý Baþkaný
Prof.Dr. Nikolas Cahill tarafýndan) Lidya-Pers kültürünün özgün eseri olan
heykel, gözleri ve dudaklarý hala kýrmýzý boya ile boyanmýþ sað elinde gül
koncasý, sol elinde kuþ tutmakta; kývýrcýk saçlarý güçlü pazularý kadýnlarý
hatýrlatan göðüs ve kalça yapýsý, tunik elbisesi, ayaðýnda sandaleti,halhal yada
sandalet baðcýklarý,çene gamzesi,hayret uyandýran gülümsemesi,güzel
gözleri,altýn oran vücut yapýsý bakýþ açýsýna göre kadýn yada erkek görüntüsü
hissi veren ve hiçbir müzede olmayan bu Lidya-Pers eseri.
Ýlk basýlan Lidya parasý baþta olmak üzere Ýskender dönemi, Roma,
Bergama, Bizans dönemi paralarýnýn yer aldýðý çok zengin bir para seksiyonu.
Etnografya Bölümü:
Selçuklu, Osmanlý dönemi zengin para koleksiyonu, nadide el yazmasý
18.yüzyýl Kuran’ý Kerim, padiþah fermanlarý, çini hat sanatý eseri, kýlýç,
tabanca, Osmanlý dönemi Akhisar Belediyesi mühürleri, Çanakkale
seramikleri, erkek kadýn giyimi, nadide halý örnekleri, haným elbise ve
kaftanlarý; mutfak kültürü ve ekipmanlarý.
Arasta Seksiyonu:
Ýncil’de Anadolu’daki yedi kutsal kiliseden bahsedilmektedir, Thyateira
þehri o dönem metropolis olan batý Anadolu þehirlerinden biridir, þehri
deðiþik iþ kollarýnýn oluþturduðu Lonca tarafýndan yönetmektedir; bu
loncanýn baþýnda da Ýzabel(Jazabel) adýnda bir kadýn bulunmakta ve þehri
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yönetmektedir. Ýzabel kendisinin de Hýristiyan olduðunu söyler fakat yeni
þekillenen dini eski inanç sistematiði olan paganist inancýn ritüelleri ile
birlikte yaþamakta ve insanlarýn da böyle yaþamasýna zorlamaktadýr, iþte bu
bozulmanýn önüne geçen Tarsuslu Pavlus’un mektup bu loncaya karþý
yazýlmýþ ve halan dini bütün Hýristiyanlar tarafýndan revaçta bap’týr.
Akhisar’ýn kadim dönemlerinden beri var olan Lonca ve Arasta kültürü bu
salonda geniþ ve ayrýntýlý þekilde sergilenmektedir.
Bu salonda;
Tütün, Tütün iþçiliði, malzemesinin yer aldýðý bölüm;
At ve binek hayvan koþumlarý, Saraç’çýlýk ve malzemeleri bölümü
Keçe, Keçecilik ve Keçe imalatý ve malzemesi bölümü
At arabasý üretimi, malzemesi, üretimde kullanýlan alet ve ekipmanlar
bölümü.
Semer üretim, malzeme, donaným bölümü
Arasta kahvehanesi ve Osmanlý dönemi Kahvehane Malzemelerinin
olduðu bölüm.
Müzenin giriþ kapýsýnýn sol tarafýnda “Kehanet taþý”diye adlandýrdýðýmýz
üzerinde bir iyi, bir kötü kehanetin olduðu Thyateira antik kentinden Didim
kehanet merkezine gönderilip kahinler tarafýndan yazýlan kehanetin
bulunduðu mermer blok(Prof.Dr.Hasan Malay tarafýndan incelenmiþtir)
Müze Çalýþmasý yaný sýra Akhisar'da Zeynelzade Kütüphanesi olarak bilinen
Hashoca Camii yanýnda bulunan Osmanlý dönemi kütüphanesinin
restorasyonunda Akhisar belediyesi ile Ýl Özel Ýdaresinin beraber
çalýþmasýnda katkým var bu sayede ecdat yadigârý bu eser restore edilip halkýn
kullanýmýna sunulmuþtur.
Yine Akhisar da Kasaphane olarak bilinen 1928-321 yýllarý arasýnda
yapýlan binanýn Belediye öncülüðünde Ýl Özel Ýdaresinin katkýlarý ile
yapýlmasýnda katkým oldu hâlihazýrda bu bina zeytincilik müzesi ve
zeytinyaðlý yemeklerin yendiði restoran olarak kullanýlmaktadýr.
Akhisar Müzesinin izni ve yapýlmasý çalýþmalarým döneminde Sart antik
kentinin yanýna müze yapýlmasý bilhassa parayý icat ettikleri için Lidya para
müzesi çalýþmalarým ve izin alýnmasý çalýþmalarým oldu bakanlýk olur ve izni
alýndý lakin yer konusundaki seçim yanlýþlýðý müzenin hayata geçmesini
engelledi.
Manisa Müzesi konusundaki çalýþmalarýmýz Sayýn Ýsmail Akçura'nýn
sponsor olmasý ile müspet sonuçlandý.
Prof.Dr.Engin Akdeniz ile uzun yýllar Manisa prehistorik yüzey
çalýþmasýnda kazý üyesi olarak çalýþmalar yapýp bütün Manisa'nýn yüzey
taramasýný bitirdik. Uzun yýllar Türkiye'nin deðiþ yerlerindeki arkeolojik
kazýlara gönüllü olarak katýldým,arkeolojik çalýþmalar ve benzeri
faaliyetlerdeki gönüllü katkýlarýmdan dolayý Kültür Bakanlýðý Akhisar
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Müzesinde bir salona ismimi verdi; yine Kültür Bakanlýðý ve Anýtlar kurulu
gün yüzüne çýkmasýný ve tescil edilmesini saðladýðým erken tunç çaðý
höyüðüne Prof.Dr.Engin Akdeniz'in önerisi sonucu kadirþinas bir davranýþla
ismimi verdi.
Akhisara müze kazandýrýlmasýnda eski il genel meclis üyesi Fettah Gülman
ile meclis üyelerinimiz Feza Yavuzkasap, Ýbrahim Koçar, Hüseyin Demirgül,
Kamil Kolburan ve Ýbrahim Ata’nýn büyük destekleri olmuþtur. Bu konuda
emek ve destek veren baþta il genel meclisi baþkanýmýz Hayrullah Solmaz ve
tüm meclis üyelerimize teþekkürlerimi sunarým.
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2 – Alaþehir Ýlçesi
a) Alaþehir Þeyh Sinan Camii

Emir Sultan’ýn öðrencilerinden Þeyh Sinan tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Þeyh
Sinan'ýn Türbesi cami haziresindedir. Bu eser, muhteþem taþ yapý mimarîsinin
güzel örneklerinden birini teþkil eder. Devrin yapýlarýna göre çok saðlamdýr.
Bugüne kadar hiçbir tamirat geçirmeden bir taþý dahi yerinden oynamaksýzýn
özgün bir þekilde günümüze kadar saðlamlýðýný korumuþtur.
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b) Alaþehir Yýldýrým Bayezýt Camisi

Yýldýrým Bayezýt, Alaþehir’i fethettikten sonra Saint Jean Kilisesine nazire
olarak hemen karþýsýna bir cami inþa ettirmiþtir. Kiliseyi camiye tahvil imkâný
varken bunu yapmamýþ, dolayýsýyla yerli Hýristiyan halkýn büyük teveccühünü
kazanmýþtýr. Bir zamanlar imareti ve medresesiyle büyük bir külliye iken
bugün maalesef sadece camisi ayaktadýr. Cami ise saðlam olarak özgünlüðünü
korumaktadýr. Hâlen ibadete açýktýr.
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c) Alaþehir Kurþunlu Han

Bânîsi hakkýnda net bir bilgi yoktur. Ancak Yýldýrým Beyazýt’ýn Alaþehir’de
bir kervansaray yaptýrdýðý bilinmektedir. Büyük bir ihtimalle bu han, Yýldýrým
Beyazýt’ýn yaptýrdýðý handýr. Han, Ýstiklal Savaþýnda Yunan ricatýnda büyük bir
yangýn geçirmiþtir. Daha sonra harabesi yoðurt pazarý haline getirilerek
üzerine beton ilavelerle dükkânlar yapýlmýþtýr. 2005 yýlýnda Vakýflar
Ýdaresinin Alaþehir Belediyesi ile yaptýðý iþ birliði sonucu Alaþehir Belediye
Baþkaný Kadir Daþ'ýn vakýf sever kiþiliði ve özverili gayretleriyle han,
ilavelerden arýndýrýlarak onarýma alýnmýþtýr. Onarým ve bakým çalýþmalarý
hýzla devam etmektedir. Eski orijinal haline kavuþacak olan Kurþunlu Han’la
Alaþehir, büyük bir tarihî kültür merkezine kavuþmuþ olacaktýr.
Alaþehir, çok eski bir yerleþim merkezi olmasý dolayýsýyla tarihî eserler
açýsýndan zengin bir ilçemizdir.
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3 – Demirci Ýlçesi
a) Demirci Yakup Çelebi Camii
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Saruhan Bey oðullarýndan Demirci Kolu Beyi Yakup Çelebi tarafýndan 15.
yüzyýl baþlarýnda yaptýrýlmýþtýr. Ýki yýl öncesine kadar hizmette iken rüzgârlý
bir havada büyük bir yangýn geçirmiþtir. Bu yangýnda cami, tamamen yanarak
harap olmuþtur. Sadece dört duvarý kalmýþtýr. Yanan camiyi onarmak için
Belediye Baþkaný Mithat Erþahin’in öncülüðünde Demircili hayýrseverler
harekete geçerek Yakup Çelebi Camii’ni kýsa sürede onarýp tekrar ibadete
açtýlar. Ancak Vakýflar Genel Müdürlüðü, caminin orijinaline uygun olarak inþa
edilebilmesi için bakým ve onarýmýný tamamen üzerine almýþtýr. Yakýn bir
zamanda bitirilmesi beklenmektedir.
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4 – Gölmarmara Ýlçesi
a) Gölmarmara Halime Hatun Camii

Bu cami, Sultan III. Mehmet'in sütannesi Halime Hatun adýna Sultan III.
Mehmet tarafýndan 1602 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Özgün bir taþ yapý olup saðlam
oluþuyla dikkati çekmektedir. Asýrlar geçmesine raðmen bu taþ yapýnýn bir taþý
dahi yerinden oynamamýþtýr. Caminin hemen yanýnda yine Halime Hatun
Medresesi bulunmaktadýr. Medrese de mimarî bakýmdan ayný caminin bir
eklentisi olup saðlam bir taþ yapýdýr. Bugüne kadar özgünlüðünü koruyarak
hiç bir tamirat geçirmeksizin günümüze kadar gelmiþtir. Hâlen Müftülük
tarafýndan hem hizmet binasý, hem de Kur'an Kursu olarak kullanýlmaktadýr.
-148-

5 – Kýrkaðaç Ýlçesi
a) Kýrkaðaç Sarý Hoca Camii

Manisa’nýn Kýrkaðaç ilçesi,1428 yýlýnda Osmanlý padiþahlarýndan 2.Murad
zamanýnda, Sarý Hoca Camii’nde mezarý bulunan Sarý Hoca Abdullah Efendi
tarafýndan kurulmuþtur. Padiþah 2.Murad, Sarý Hoca Camii’ni inþa ettirip
Kýrkaðaç halkýný vergiden muaf tutunca civardaki bir kýsým halk Kýrkaðaç’a
göç etmiþ, ev bark yaptýrmak suretiyle Abdullah Efendi etrafýnda yerleþmiþtir.
Cami, hükümdar parasýyla yapýldýðýndan zamanýn usulüne göre (Sikke-i
Mevlana) iþareti konulmuþtur. Zamanla cami yetersiz kalýnca geniþletilmiþtir.
Kýrkaðaç’ýn kuruluþu üzerine bir rivayet de þöyledir: 2.Murad’ýn eþinin bir
yolculukta rahatsýzlanýp Sarý Hoca’nýn dua etmesi üzerine þifa bulduðu, bu
sebeple padiþahýn Sarý Hoca Camii’ni yaptýrdýðý, daha sonra yanýnda taþtan bir
ev yaptýrarak Abdullah Efendiye hediye ettiði, caminin vakfiyesinde Hoca’ya
katýlacak olanlarýn vergiden muaf tutulacaðýnýn yazýldýðý rivayet olunur. Bu
tarihi bilgiler hakkýnda hiçbir yazýlý evrak yoktur. Kýrkaðaç’ýn adý ile ilgili kesin
bir bilgi yoktur. Zamanýn Manisa Beyi, hanýmýnýn zor doðumuna yardýmcý olan
Karakeçili Yörük obasýnýn bilge kiþisine armaðan olarak bu yöreyi vakfettiði
“Kýrk çadýrlý Karakeçili Yörüklerine baðýþladýðým bu yerlerin adý Kýrkaðaç
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olsun. Ulu aðaçlar gibi kök salsýnlar. Dallarý ulusumuzun her yanýna uzansýn,
ünleri duyulsun.” dediði söylenmektedir. Kýrkaðaç’ta eski topluluklara ait
eserlerden yalnýz Siledik köyünde Bizanslýlarýn Silados þehrinin kalýntýlarý
vardýr. Þimdiye kadar hiç kazý yapýlmamýþtýr. Kýrkaðaç ilçesinde Osmanlý
devleti döneminde Türklerin yaný sýra Rum, Ermeni ve Museviler de
yaþamýþlardýr. Kýrkaðaç, Kurtuluþ Savaþý’nda önemli görevler üslenmiþ ve
savaþta etkin bir rol oynamýþtýr. Yunanlýlarýn Anadolu’yu iþgale kalkýþmasýyla
birlikte tüm yurtta olduðu gibi Kýrkaðaç’ta da bu iþgalcilere tepki olarak halkýn
gönüllü askerleri olan Kuva-i Milliye birlikleri oluþturulmuþ ve uzun süre
düþmanýn ilerlemesi engellenmiþtir. Daha sonralarý Yunanlýlarýn Akhisar’ý
iþgal etmesiyle birlikte Kýrkaðaç’taki müdafaa da kýrýlmýþ ve 10 Haziran
1920’de iþgale uðramýþtýr. Bu iþgalle yetinmeyen Yunanlýlar Kýrkaðaç’ý kendi
ülkelerine katmak için hazýrladýklarý mazbatalarý halkýn ileri gelenlerine
imzalatmak istemiþlerdir. Bunu kabule yanaþmayan halkýn ileri gelenleri
sürgün edilmiþ ve halk üzerindeki baský ve zulümler artýrýlmýþtýr. Kýrkaðaç 12
Eylül 1922’de iþgalden kurtarýlmýþtýr.
Sarý Hoca Camii ve Türbesi Kýrkaðaç’ýn simgesi durumundadýr. Bu cami
ve türbe etrafýnda manevi bir hava teneffüs edilmektedir. 1998 yýlýnda
Kýrkaðaç eþrafýndan Fuat Karapýnar önderliðinde kurulan Sarý Hoca Vakfý, Sarý
Hoca Camii'nin karþýsýnda alt katý yemekhane, orta katý Kur'an Kursu, en üst
katý giyim ve ayakkabý maðazasý olan üç katlý bir binada faaliyetlerini
sürdürmektedir. Yardýmlar þehir içindeki muhtaçlara yapýlmakla birlikte,
otuz iki köyde de yardýma muhtaç olan ailelere düzenli olarak giyim ve kuru
gýda yardýmý þeklinde devam ettirilmektedir.
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6 – Kula Ýlçesi
a) Carullah Bin Süleyman Cami
Carullah Bin Süleyman tarafýndan 954./1547-1548 yýllarýnda
yaptýrýlmýþtýr. Tabduk Emre ve Yunus Emre tarafýndan dergah olarak
kullanýlmýþtýr. Caminin duvarlarý 1808 yýlýnda Þehzade Abdurrahman Efendi
tarafýndan Banazlý Mehmet ustaya yaptýrýlmýþtýr. Resimleyen ustanýn
anadoludaki en erken tarihli imzaya sahip olan caminin süsleme sanatý
tezniyattýr. Yapýlan süslemeler içinde çok katlý binalardan oluþan þehirler,
çiçek ve aðaç manzaralarý ve hat sanatý bulunuyor.
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b) Sungur Bey Hamamý
Kula’da eski ekin pazarý civarýnda bulunan hamam vakýflara aittir. Yapý
soyunmalýk, ýlýklýk ve sýcaklýk olmak üzere üç kýsýmdan oluþuyor. Sungur bey
tarafýndan 1351 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Selçuklu Mimarisi tarzýnda yaptýrýlan
Hamam Evliya Çelebi seyahatnamesinde geçmektedir. Hamam 12 kurnalýdýr.
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c) Beþ Ulalý Çukur Çeþme

Manisa Ýli, Kula Ýlçesi, Kurþunlu Cami önündeki meydanýn kuzeybatý
ucunda bulunan ve mülkiyeti Belediyeye ait olan çeþme Kula’nýn karakteristik
çukur çeþmelerinden birisidir. Eski þehir dokusunda, sokak ve küçük
meydanlarýn fiziki yapýsýyla bütünleþen ve halkýn su ihtiyacýný karþýlayan bu
çeþmelerden biri hariç (Eski Çeþme), dokuzu yýllar önce iþlevini kaybettikleri
gerekçesiyle içleri doldurularak kapatýlmýþtýr. Ýsimleri ve yerleri henüz
hafýzalarda duran bu eserlerin açýlarak yeniden þehir dokusundaki yerlerini
almalarý çok yararlý olacaktýr. Bu açýdan Belediyenin konu edilen çeþme için
baþlattýðý çalýþma önemlidir. Çeþmenin ne zaman kapatýldýðý tam olarak tespit
edilemese de, zemin kayraklarýndan birine kazýnmýþ olan 1973 tarihi henüz
bu yýlda açýk olduðunu gösterir. Sözlü bilgilere göre de 1975’te kapalýdýr.
Kazýsý Belediye tarafýndan yapýlan çeþme halk arasýnda Beþ Ulalý Çeþme
adýyla anýlýr. Çeþmenin kuzeyinden batýya uzanan sokaktaki dükkânlardan
birinin duvarýnda Osmanlý devrinden kalan Beþ Lüleli Çeþme Sokaðý
yazýsýndan da anlaþýlacaðý gibi, yapýnýn özgün adý Beþ Lüleli Çeþme’dir.
Þimdiki haliyle çeþmede bir kitabe yoktur ve ne zaman yapýldýðý belli deðildir.
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ç) Beyler EvÝ

Kula’da 18. yy.da Beyler Sülalesi tarafýndan yaptýrýldýðý için “ Beyoðlu Evi ”
veya “ Beyler Evi ” diye anýlan ev Kula’nýn en karakteristik ev örneklerinden
birisidir. Dýþ sofalý üç odalý plan tipinde iki katlýdýr. Odalarýn baþlýca
pencereleri sofaya bakmaktadýr. Köþk odasý vardýr. Ocak üstünde iki kat
ahþaptan yapýlmýþ davlumbaz vardýr. Davlumbazýn da ön yüzünde kalan
iþleme ve oymalý kýsmý cevizdendir. Altta kalan kýsmý sert aðaçtan olup yüzeyi
katkýlý alçý ile sývanmýþtýr. Ýnþa malzemesi olarak avlu ve birinci kat duvarlarý
ile doðu duvarýnýn tamamýnda kabayonu kaþ kayrak taþý kullanýlmýþ, üst kat
duvarlarý karkas arasýna köfeke taþ ve tuðla kýrýklarýyla dolgulanmýþtýr. Taban
ve tavanlar ahþap avlu kayrak taþý döþelidir. Alaturka kiremitle kaplý kýrma
çatýyla örtülüdür. Zemin katta mutfak ve depolar yer alýr. Pencereler ahþap
kafeslidir. Odalar baþ oda gibi düzenlenmiþtir. Odalarda yüklük, dolap,
gusülhane, raf, ocak ve gözenekler bulunur.
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d) Bekirbeyler Evi

Yapý hakkýnda geçmiþte çocukluk yýllarýndan beri evi hatýrlayan kula
belediyesi yazý iþleri müd. Hüseyin ÞAHÝN’den sözlü bilgi edinilmiþtir. Bekir
Beyler evi Kula’nýn en zenginlerinden BEKÝRBEYZADELER Sülalesi tarafýndan
1850’li yýllarda yaptýrýlmýþtýr.
Kula ve köylerinin Temettuat defterlerinin kayýtlarýnda da kasabanýn en
zengini “ashab-ý çiftlikattan” Bekir beyzadeler: Bekir efendi, Þerif efendi, Eþref
efendi. temettuat:17 .066,5 dir.
Bekir Beyler evi hiç el deðiþtirmemiþ torunlar evi 1900’lü yýllarda 3’e
bölmüþlerdir. Evin 1 ve 29 parselleri Kula Belediyesi tarafýndan 2011 yýlýnda
kamulaþtýrýlmýþtýr.
Bekir Beyler evi Camicedit mahallesi 114 ada 1-2-29 parsellerde
1103m2’lik bir alanda yer almaktadýr. Yapý zaman içinde üçe bölünerek ayrý
ayrý aileler tarafýndan kullanýlmýþtýr
Yapý Kula sivil mimarisi içersinde önemli büyük yapýlar arasýndadýr. Dýþ
sofalý, U plan tipinde zemin+ara kat+üst katý mevcuttur. Üç kýsma bölünmüþ
yapýnýn.1.kýsmýna giriþ batý yönünden çift kanatlý ahþap kapýdandýr.2. ve 3
kýsým giriþleri güney yönündendir. Avlusunda üç adet müþtemilat vardýr.
Müþtemilatlarýn biri iki katlý, diðer müþtemilatlar ise tek katlýdýr.
Dýþ sofalý plan tipinin daha da geliþtiði u þeklini aldýðý yapýda doðu ve batý
yönünde sofa uçlarýna avlu yönünde birer oda eklenmiþtir. üst katlarýna da
eklenerek baþ oda ve köþk odalarý elde edilmiþtir. Zemin katta mutfak, hela,
kiler gibi kullaným alanlarý yer almaktadýr.
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e) Meryemana Kilisesi (Kültür Merkezi)

Meryem Ana Kilisesi Manisa’nýn Kula Ýlçesinde, Kulanýn doðusunda
korunmuþ doku içinde, arazinin yüksek bir noktasýnda konumlanmýþtýr.
Çevresinde geleneksel konut dokusu bulunmaktadýr.
Kilisenin kuzeybatý kapýsý üzerindeki kemer alýnlýðýnda yer alan Yunanca
mermer kitabe kayýptýr. Ancak eski fotoðraflardan kitabe üzerinde, 25 Mart
1837 tarihi net bir þekilde okunmaktadýr.
Mermer kitabelerden birinde ise bazý kýsaltmalar ile birlikte; ayýn (?) 20 si
/1831/ tarihi okunmaktadýr. Büyük olasýlýkla kilise 1831 yýlýnda inþa
edilmeye baþlandý, 1837 yýlýnda ise büyük bir onarým ve tamir görmüþtür.
Yapýlan restorasyon çalýþmasýndan sonra yapý Kula Belediyesine hizmet
veren çok amaçlý bir salon haline dönüþtürülmüþtür. Restorasyon sonucunda
yapý içine veya dýþýna herhangi bir eklenti yapýlmayarak özgününe uygun
þekilde restore edilmiþtir. Restorasyon sonrasý kültürel etkinlikler için önem
arz eden yapý ihtiyacýna karþýlýk vererek sergi, toplantý ve seminerler için
uygun konumda bulunan yapý belediye ve halk için önem taþýmaktadýr.
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f) Emre Köyü Tarihi Çeþmesi

Manisa Ýli, Kula Ýlçesine baðlý emre köyünde bulunan Tarihi Çeþme
günümüzde çok harap haldedir. Uzun yýllar, doða ve insan faktörü nedeniyle
gördüðü tahribat nedeni ile büyük bölümü yýkýlmýþtýr. Yapý plan þemasýnda
eksikler bulunmaktadýr. Restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bu eksikler
tamamlanarak özgün iþlevinde kullanýlacaktýr.
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g) Emre Köyü Tarihi Hamamý

Manisa Ýli, Kula Ýlçesine baðlý Emre Köyünde bulunan Tarihi Hamam
günümüze kadar harabe durumda olup; restorasyon çalýþmalarýna
baþlanmýþtýr. Yapý Selçuklu mimarisini andýrmakla beraber Plan þemasý
açýsýndan Semavi Eyice’nin “ Ortasý kubbeli, enine sýcaklýklý ve çifte halvetli
tip”diye adlandýrdýðý plan þemasýnda inþa edilmiþ bir yapýdýr. Yapýnýn plan
açýsýndan bazý bölümleri tahrip edilmiþtir. Ilýklýk, týraþlýk-tuvalet ve halvet
hücreleri günümüze gelebilmiþtir. Diðer bölümler olan külhan-su deposu ve
soyunmalýk kesimi günümüze gelememiþtir. hamamýn kubbeleri ile birlikte
bazý kýsýmlarý yýkýlmýþtýr.
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h) Tabduk Emre,yunus Emre Türbesi

Yunus Emre’nin Hocasý olan Tabduk Emre’nin Türbesi, Kula’nýn Emre
Köyü’ndedir. Günümüzde Tabduk Emre Türbesi Olarak anýlan yapý mimarý
unsurlar bakýmýndan Manisa’daki Saruhan Bey Türbesi ile büyük benzerlik
taþýmaktadýr. Türbe içinde ortadaki Tabduk Emre’ye diðerleri ise aile
fertlerine ait olduðu söylenen on mezar bulunmaktadýr. Türbe kapýsýnýn
hemen önünde, taþýnda balta tasviri bulunan mezarýn ise Yunus Emre ‘ye ait
olduðuna inanýlmakta ve her yýl binlerce kiþi tarafýndan ziyaret edilmektedir.
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7 – Salihli Ýlçesi
a) Adala Kasabasý Eski Cami (Karataþ Camii)

Saruhan Beyi Hýzýr Paþa tarafýndan 15. yüzyýl baþlarýnda yaptýrýlmýþtýr.
Hâlen ayakta olup hizmete devam etmektedir.
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8 – Soma Ýlçesi
a) Emir Hýzýr Bey Camii

15. yüzyýlda Emir Hýzýr Bey tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Caminin her tarafý
fevkalade sanatlý ve nakýþlý süslemelerle bezenmiþtir. Nakýþlý süslemeler,
vitray pencerelerden sýzan loþ ýþýklar, caminin içinde derunî ve manevî bir
havanýn oluþmasýný saðlamaktadýr.
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9 – Turgutlu Ýlçesi
a) Hacý Zeynel Camii

Turgutlu'nun fethinden sonra evliyadan Hacý Zeynel tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Hacý Zeynel'in kabri de caminin haziresindedir. Turgutlu'da
önemli bir ziyaret mekânýdýr. Çünkü Yunan iþgalinde bütün Turgutlu yanýp kül
olduðu hâlde yanmayan tek eser Hacý Zeynel Camii ve haziresidir. Rivayete
göre Yunan askerleri bu camiyi yakmak isterlerken Hacý Zeynel'in manevî
kiþiliði temessül eder. Yunan askerleri bu camiye ve müþtemilatýna
yaklaþmaktan korkarlar. Böylece Hacý Zeynel Camii yanmaktan kurtulur.
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10- Gördes
a) Eski Pazar Camii

Daha önceleri Gördes’in kuzey ucu eski Rum Mahallesi olup, Rumlarýn
Gördes'i terk etmesiyle adý Kurtuluþ mahallesi olarak deðiþtirilmiþtir.
Uzunçam mahallesinin bitiþiðinde merkeze doðru Nakýpaða Mahallesi yer alýr.
Bu iki mahallenin arasýnda daða doðru Divan Mahallesi, bunlarýn da
doðusunda Cuma Mahallesi vardýr. Cuma Mahallesinin güneyinde büyük
mezarlýklar yer alýrdý. Nakýpaða ile Cuma mahallelerinin birleþtiði tepemsi
yere "Çarþýbaþý" denirdi. Buradan itibaren dükkânlar baþlar ve Softalarýn
Kahvesi Süleyman Aða'nýn ( Prof.Dr. Süleyman Sami Ýlker'in dedesidir)
kahvesi ve iþ yerleri bulunurdu. Ýþte burada da Gördes’in tek tarihi eseri
muhteþem eski Pazar camii yer alýrdý.
Eski Gördes’te ayakta kalan tek tarihi eser , Çarþýbaþýndaki bu ünlü Eski
Pazar camisidir. Son 15 yýlda hýzla çöküþe geçen bu eser, Türkiye genelinde
tüm vakýf eserlerinin yenilenmesi çalýþmasýna ek olarak mahalli yöneticilerin
giriþimiyle 2011 yýlýnda gerekli yasal düzenlemeler çerçevesinde Eski Pazar
camisinin de restorasyon ihalesi yapýlmýþ olup, cami yakýn zamanda
tamamlanarak hizmete girecektir. Büyük çapta yenilenmesi bitirilen Eski
Pazar camisinin henüz resmi açýlýþý olmamasýna raðmen içinde Cuma namazý
kýlýnýr hale gelmiþtir.
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I – CUMHURÝYET DÖNEMÝNDE MANÝSA ve ÝLÇELERÝNDE
KURULAN VAKIFLAR ve ÞUBELERÝ
Vakýflar, 903 Sayýlý Türk Medeni Kanununa göre yeniden oluþturulan vakýf
mevzuatýnda dernekler statüsünde deðerlendirildiðinden Cumhuriyet
dönemi vakýflarý daha çok derneklere benzemektedir.
Cumhuriyet döneminde çýkan ihtilaller sonucu mal varlýklarýna el konulan
dernekler, iþlevlerini daha güvenceli ve sürekli olarak görebilecekleri vakýflarý
tercih etmiþlerdir. Ancak 1983 yýlý ve sonrasýnda dönemin Baþbakaný
Rahmetli ÖZAL'ýn emirleri doðrultusunda devlet eliyle ve özel kanunla
kurulan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý, yoksullara ve muhtaç
ailelere hizmet ve destek alanýnda büyük bir boþluðu doldurmuþtur.
Devlet, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý ile fakir ve muhtaç
vatandaþlarýmýza çeþitli yardýmlarda bulunmaktadýr. Cumhuriyet döneminde
ecdadýn arzuladýðý gerçek anlamda vakýf iþlevini yürütmektedir. Bu vakýf, il ve
ilçelerde devlet ile halký bütünleþtiren güçlü bir sosyal kurum halinde
faaliyetlerine devam etmektedir.

Cumhuriyet Döneminde Manisa ve Ýlçelerinde Kurulan veya
Þubesi Açýlan Vakýf Kuruluþlarý
a) Merkez Ýlçe
1. Ýl ve ilçelerde vali ve kaymakamlarýn himayelerinde kurulan Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý. Türkiye’de sosyal dayanýþmayý saðlayan
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük vakýf kuruluþudur. 8. Cumhurbaþkanýmýz
Rahmetli Turgut Özal'ýn Baþbakanlýðý döneminde kurulmuþtur.
2. Manisa Ýl Tarým Teþkilatlarýný Güçlendirme, Hizmetlerini Yayma ve
Mensuplarý Dayanýþma Vakfý
3. Mehmet Hulusi Haraççýoðlu Vakfý
4. Ýsmail Cider Hayýr ve Yardým Vakfý
5. Huzur Evi Vakfý
6. Celal Bayar Üniversitesi Vakfý
7. Manisa Ýlim ve Kültür Vakfý
8. Ali Hancýoðlu Vakfý
9. Yiðitbaþ Veli Vakfý
10. Çevre Koruma Vakfý
11. Manisa Sporunu Koruma ve Güçlendirme Vakfý
12. Manisa Merkez Efendi Vakfý
13. Feza Eðitim ve Kültür Vakfý
14- Manisa Ýlim ve Kültür Vakfý
15. Adalet Kültür ve Eðitim Vakfý
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16. Hüdaverdi Vakfý
17. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardým Vakfý Manisa Þubesi
18. Türkiye Öðretmenler Vakfý Manisa Þubesi
19. Rahmet Kültür ve Dayanýþma Vakfý Manisa Þubesi
20. Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfý Manisa Þubesi
21. Tema Vakfý Manisa Þubesi
22. Saðlýk Vakfý Manisa Þubesi
23. Milli Gençlik Vakfý Manisa Þubesi
24. Akhisar Hilâliye Vakfý Manisa Þubesi
25. Hakyol Eðitim ve Dostluk Vakfý Manisa Þubesi
26. Yörük Türkmen Kültürüne Hizmet, Ýlim, Saðlýk, Eðitim, Araþtýrma,
Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý
26. Türk Silahlý Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfý
b) Akhisar Ýlçesi
1. Akhisar Hilâliye Eðitim Vakfý
2. Akhisar Ulu Camii Eðitim ve Kültür Vakfý
3. Akhisar Saðlýk Eðitim ve Kültür Vakfý
4. Toplumsal Araþtýrmalar Kültür ve Sanat Vakfý Akhisar Þubesi
5. Hayra Hizmet Vakfý Akhisar Þubesi
6. Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý Manisa Þubesi
7. Ýlim Kültür ve Sanat Vakfý Akhisar Þubesi
8. Selçuklu Sosyal Güvenlik Eðitim ve Dayanýþma Vakfý Akhisar Þubesi
c) Alaþehir Ýlçesi
1. Durak Eðitim, Öðretim, Dayanýþma ve Yardýmlaþma Vakfý Alaþehir
Þubesi
d) Demirci Ýlçesi
1. Halil ve Mahmut Örnek Eðitim Kültür Vakfý
e) Kýrkaðaç Ýlçesi
1. Kýrkaðaç Eðitim Kültür Sosyal Dayanýþma Vakfý
f) Kula Ýlçesi
1. Kula Hayýr Vakfý
g) Salihli Ýlçesi
1. Þahinler Vakfý
2. Salihli Gediz Havzasý ve Bozdað Erozyonla Mücadele Aðaçlandýrma
Çevre ve Kalkýnma Vakfý
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3. Salihli Kültür Sanat Spor ve Eðitim Vakfý
4. Hüseyin Rahmi Aksoy Vakfý
5. Hilmi Kýzý Servet Özyürek Vakfý
6. Kazak Türkleri Vakfý Salihli Þubesi
h) Saruhanlý Ýlçesi
1. Saruhanlý Hizmet Vakfý
i) Soma Ýlçesi
1. Kur'an Ýlimlerine ve Milli Eðitime Hizmet Vakfý.
2. Türkiye Kömür Ýþletmesi Çalýþanlarý Sosyal Dayanýþma Vakfý Soma
Þubesi.
3. Soma Saðlýk Sosyal Eðitim Vakfý
j) Turgutlu Ýlçesi
1. Turgutlu Eðitim Vakfý
2. Ýlk Orta Yüksek Tahsil Ataullah Vakfý
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Ý – MANÝSA’DAKÝ VAKIF ESERLERÝNÝN RESTORASYON
ÇALIÞMALARI
Güzel Manisa'mýzda bir çok vakýf eserlerinin ortaya çýkarýlmasýnda ve
restorasyon yoluyla yenilenmesinde son bir – iki yýl içerisinde büyük aþama
kaydedilmiþ ve çok büyük çalýþmalara imza atýlmýþtýr. Göreve geldiði günden
bugüne kadar 4000 vakýf taþýnmazýný ortaya çýkaran ve vakýf eserlerinin
tanýnýp bilinmesinde ilgililere ve yetkililere sürekli bilgi ve proje sunan
Vakýflar Ýl Müdürü Nurullah Ertuðrul'un gayretleri her türlü takdirin
üzerindedir. Onun bu gayretlerini dikkate alan Manisa Bürokrasisi ve vakýf
dostlarý bu projelere duyarsýz kalmamýþ, baþta TBMM Baþkanýmýz Sayýn
Bülent Arýnç'ýn direktifleri, Manisa Valisi Refik Arslan Öztürk ve Ýl Özel Ýdare
Baþkaný Hayrullah Solmaz’ýn da giriþimleriyle Manisa’da bulunan vakýf
eserlerinin bakým ve onarýmý için 2006 yýlýnda 10 trilyon ödenek saðlanmýþtýr.
Bu miktarda bir ödenek, bugüne kadar Manisa’nýn tarihinde görülmemiþ bir
meblaðdýr. Bu para ile 14 projenin ihalesi gerçekleþtirilmiþtir. Daha sonradan
TBMM Baþkanýmýzýn direktifleriyle 10 trilyonluk ödenek, sýnýrsýza
dönüþtürülmüþtür. Sonuç olarak Manisa ve ilçelerindeki vakýf eserlerinin
restorasyonu para sýkýntýsýndan deðil, projelerin tamamlanma sürecindendir.
Mevzuat gereði projesi anýtlar kurulundan geçen her vakýf eserinin (Ýl ve
ilçeler dâhil) onarým projesine gerekli ödenek derhal tahsis edilmektedir.
Saðlanan bu imkânlar dolayýsýyla Manisa’da ve ilçelerinde vakýf eserlerinin
onarým çalýþmalarýna hýz verilmiþ olup bu sayede Hacý Hüsrev Aða Camii ve
Hamamý, Ýshak Çelebi Hamamý (Çukur Hamamý), Dilþikâr Hatun Hamamý,
Seyyit Hoca Tekkesi, Defterdar Mahmut Aða Camii (Arap Alaný Camii), Demirci
Yakup Çelebi Camii, Kula Emre Köyündeki Cârullah Bin Süleyman Camii, Kula
Çarþý Camii, Kula Çýnçýn Hamamý gibi eserler, onarým halinde olup bir kýsmýnýn
yakýn bir zamanda restorasyonu bitmiþ olacaktýr. Bu eserler onarýldýðýnda
Manisa ve ilçelerinde birer kültür ve sanat yuvalarý olarak iþlevlerini
sürdüreceklerdir.
Gülgün Hatun Hamamý ile Hafza Sultan Camiinin onarýmlarý da baþlamak
üzeredir. Rum Mehmet Paþa Bedesteninin (Bugünkü Bit Pazarý) kamulaþtýrma
iþlemi de bitmek üzere olup akabinde onarýmý yapýlacaktýr. Karaköy'deki
Ditrek Sinan Bey Medresesi'nin çevresindeki evlerin de kamulaþtýrma
çalýþmalarýna baþlanmýþtýr.
Yukarýda da arz ettiðim gibi Manisa'daki bu vakýf eserlerinin restorasyon
çalýþmalarý, son yýllarýn deðil Cumhuriyet tarihimizin en büyük onarým ve
bakým çalýþmasýdýr. Bu çalýþmalara, Vakýflar Genel Müdürü Yusuf BEYAZID'ýn
katkýlarý da her türlü takdirin üzerindedir. Bugüne kadar görülmemiþ devlet
desteðinin yanýnda ilimizde ve ilçelerimizde bulunan vakýf dostu ve hayýr
sever iþ adamlarýnýn da katkýsýný unutmamak gerekir. Gelecek nesillere örnek
olmasý açýsýndan kurum ve kuruluþlarýn yanýnda bu hayýrsever vakýf
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dostlarýnýn da isimlerini zikretmeyi bir vefa borcu olarak görüyorum. Nasýl ki
bize büyük vakýf eserleri býrakan ecdadýmýza minnet ve þükran duygularýmýzý
ifade etmek boynumuzun borcu ise onlarýn býraktýklarý bu eserlerin yaþamasý
ve ayakta kalarak bizden sonraki nesillerimize aktarýlmasý için bu eserlerin
bakým ve onarýmlarýnda gerek kendi katkýlarý ve gerekse önderliklerinde
çevredeki hayýr sever dostlarý harekete geçirerek metruk haldeki bu vakýf
eserlerini, bugün kullanýlýr hâle getirmelerini de kadirþinaslýk olarak
görüyoruz. Bu vakýf dostu hayýr severlerin isimlerini ve katkýda bulunduklarý
vakýf eserlerinin dökümünü ilerleyen bölümlerde sunmayý ecdat adýna bir
vefa borcu olarak görüyorum.
Kitabýn ikinci baskýsýný güncellemek üzere Manisa merkezde ve ilçelerinde
bulunan vakýf eserlerini tekrar yerinde gördüm. Memnuniyetle ifade
etmeliyim ki devletimiz çeþmeler hariç tüm vakýf eserleri restore ettirerek
eski güzel günlerine kavuþmasýný saðlamýþtýr.
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J – MANÝSA'DAKÝ VAKIF ESERLERÝNÝN RESTORASYON
ÇALIÞMALARINA KATKISI BULUNAN BÜROKRATLAR
Müftü Ahmet Âlim Efendi (1874 – 1930)
Dedesi Hattat Âlim Ahmet Efendi, Manisa'nýn yerli ailelerinden olup
döneminin ünlü hattatlarýndandýr. Babasý Mehmet Arif Efendi ise tahsilini
Manisa'da tamamladýktan sonra bir süre müderris olarak Bursa
medreselerinde çalýþmýþtýr. Bilahare Manisa Muradiye Külliyesine tayin
olmuþ, Muradiye Külliyesi müderrisi ve Manisa Mahkemesi azasý olarak
Manisa’da uzun yýllar hizmet etmiþtir. Dede, baba, oðul olarak Manisa'nýn
kültür mirasýna katkýsý olan bir ailedir.
Ahmet Âlim Efendi de tahsilini Manisa'da tamamladýktan sonra Manisa'ya
müftü olarak atanmýþ, müftülüðünün yaný sýra Muradiye ve Sultan
medreselerinde zaman zaman derslere girerek müderrislik de yapmýþtýr.
Kiþilik olarak âlim, fâzýl, yerine göre nüktedan, enerjik, hareketli ve
çevresinde de her zaman saygý duyulan bir kiþiliðe sahiptir.
Din âlimliðinin yanýnda dönemin musikiþinaslarýyla kurduðu yakýn
dostluk, musikiye olan ilgisini arttýrmýþtýr. Özellikle Kadý zadeler ailesinden
musikiþinas Asým Molla Efendi'den, Çerkez Mehmet Efendi'den, Ýzmirli Þeyh
Cemalettin Efendi'den, Mevlevîhane'ye gelen Hilmi Dede'nin müzik ve nota
birikiminden oldukça istifade etmiþtir.
Yine ayný yýllarda Manisa'da Ahmet Âlim Efendi'nin yanýnda, Âlim
Efendi’nin büyük saygý duyduðu Çelebizâdeler ailesinden Sultan Medresesi
Müderrisi Cevdet Efendi’yi görüyoruz. Yunan iþgaline karþý beraber kurtuluþ
mücadelesi vermiþlerdir. Cevdet Efendi'nin musikî ile ilgisi olmamasýna
raðmen yakýn arkadaþý Müftü Âlim Efendi ile birlikte musikî sanatýnýn eðitim
öðretimdeki önemine ve gerekliliðine inanan bir eðitimci olarak
bilinmektedir. O yýllarda kendisi tarafýndan açýlan Þems-ül Ýrfan isimli 4 sýnýflý
özel okulda Beden Eðitimi, Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Farsça, Arapça,
Tarih, Hendese gibi dersler yanýnda aðýrlýklý olarak Musiki dersi de
okutulduðu belirtilmektedir. Müfredat programlarýnýn Müftü Ahmet Âlim
Efendi tarafýndan hazýrlanan bu okulda çok kýymetli öðretmenler görev
yaptýðý, dönemin ünlü musikî öðretmenlerinden Çerkez Hafýz Mehmet
Efendi’nin hazýrladýðý okul korosunun konserleri, Manisa merkezde olduðu
kadar civar kasabalardan gelenler tarafýndan da ilgiyle izlendiði
söylenmektedir.
Müftü Ahmet Âlim Efendi'nin çevresinde en yakýn arkadaþlarýndan iki kiþi
daha vardýr ki bunlardan biri, Musikîþinas Hacý Musa Efendi'den feyz almýþ
Kasapzâde Ahmet Efendi, diðeri ise Keþfî Beyin babasý Hafýz Mehmet Raþit
Efendi'dir. Hafýz Mehmet Raþit Efendi, Halim Çelebi zamanýnda
Mevlevîhane’de naathan ve neyzen olup Müftü Ahmet Âlim Efendi ile kardeþ
çocuklarýdýr.
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Ýzmir'de görev yapan ünlü Bestekâr Rakým Erkutlu Hoca ile de yakýn arkadaþ
olan Müftü Ahmet Âlim Efendi'nin çevresi genelde musikîþinas din âlimleri ile
medrese müderrislerinden oluþmaktaydý. Ýçinde bulunduðu çevrenin de
etkisiyle var olan musiki kabiliyetini geliþtiren Müftü Ahmet Âlim Efendi, bir
çok ilahî ve þarký besteleri yapmýþtýr. Çok az da olsa bunlardan bazýlarý
günümüze kadar gelmiþtir.
Ýþgal yýllarýnýn arifesinde ülkenin sancýlý yýllarýna da duyarsýz kalmayan
Müftü Ahmet Âlim Efendi, 1918 yýlýnda Cemiyet-i Ýslam’ýn Baþkaný ve Istýlah-ý
Vatan cemiyetinin de kurucu üyesi idi. Bu cemiyetin kurucu üyesi olarak 1919
yýlýnýn ilk aylarýnda Yunan iþgali tehlikesini sezerek Sadaret Makamýna ve
Aydýn Âyan Baþkanlýðýna telgraf çekerek halk arasýnda iþgal tehlikesine karþý
direniþ komiteleri oluþturmaya baþlar. Manisa, Mayýs ayýnda Yunanlýlar
tarafýndan iþgal edilince ilk önce hem telgrafta imzasý olmasý hem de halký
teþkilatlandýrma faaliyetlerinde bulunmasý sebebiyle hakkýnda verilen idam
hükmünü infaz etmek üzere Yunan iþgal komutaný tarafýndan evine baskýn
yapýlýr. Bu baskýndan önce evinin arka bahçesinden kaçarak saklanýr. Fransýz
Gar Müdürünün de yardýmý ile Balýkesir’e gider. Orada Müdafa-yý Hukuk
Cemiyetine katýlarak mücadelesine devam eder. Bilahare Ýstanbul’a geçer ve
Kuva-yý Millîye hareketinin içinde çalýþmalarýný Ýstiklâl Savaþý boyunca
sürdürür.
Müftü Ahmet Âlim Efendi 8 Eylül 1922’de Manisa’nýn kurtuluþu ile
memleketine döner. Ailesini ve dostlarýný çok özlemiþ olarak acilen Manisa'ya
geldiðinde kendisini ilk önce yakýn akrabasý ve öðrencisi olan Keþfi Bey
(Tezcan Karadanýþman'ýn babasý) karþýlar. Manisa'ya ayak bastýðýnda evine
uðramadan ilk iþi, Keþfi Bey ile birlikte Müftülük binasýný hizmete açmak olur.
Ýstiklâl Savaþýndan sonra Ankara’dan kendisine daha yüksek görevler teklif
edildiði halde o, bu görevlerin hiç birini kabul etmeyerek müftülük görevine
devam eder. Özellikle Yunanlýlarýn ricatýnda yakýlan Alay Bey, Niþancý Paþa,
Hacý Mahmut (Velioðlu) camilerinin yeniden imarýnda ve diðer harap olan
vakýf eserlerinin bakýmýnda müftülük olarak çok büyük gayretler gösterir.
Camilerin ve harap olan diðer vakýf eserlerinin bakýmý için çevre dostlarýnýn
da yardýmlarýyla o günün imkânsýzlýklarý içerisinde vakýf eserlerine sâhip
çýkmaya çalýþýr.
Müftü Ahmet Âlim Efendi, Manisa Belediye Reisi Hacý Lütfullah Efendi’nin
kýzý ile evli olup Arif ve Þekip adlý iki erkek, Rukiye ve Nimetullah isimli iki de
kýz çocuðu sahibidir.
Ýstiklâl Savaþýnda verdiði mücadeleler ve gösterdiði çalýþmalar dolayýsýyla
Müftü Ahmet Âlim Efendi, “Ýstiklâl Madalyasý” ile taltif edilmiþtir. Bu madalya,
hâlen torunu Deðer Özbilge Hanýmefendi tarafýndan muhafaza edilmektedir.
Kýsacasý müftü, müderris, musikiþinas, neyzen, bestekâr, þair gibi parmaklarý
sayýsýnca hüneri bulunan Müftü Ahmet Âlim Efendi, cür'et ve cesaretiyle de
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Yunan iþgaline direnen ve ölümüne mücadele eden Ýstiklal Madalyalý yiðit bir
vatanperverdir. Manisa’da unutulmaya baþlanmýþ deðerler gibi o da
unutulanlardan biridir
13 Aralýk 1930 tarihinde vefat eden Müftü Ahmet Âlim Efendi, çocuklarý ve
sevenleri tarafýndan o gün için çok kalabalýk bir cemaatle Hatuniye Camii'nde
cenaze namazý kýlýndýktan sonra Çatal Mezarlýðýna defnedilir. Mezarý, birinci
kapýdan girildiðinde Manisa Tarzaný’nýn kabrinin hemen arkasýndadýr. Kabri
bilahare yakýn akrabasý ve öðrencisi Tezcan Karadanýþman'ýn babasý Keþfi Bey
tarafýndan yaptýrýlýr. Kabir taþýnda ise; “13.12.1930 tarihinde Manisa Müftüsü
iken ölen Hafýz, Bestekâr, Þair, Ahmet Âlim Efendi Ruhuna Fatiha” yazýlýdýr. Öz
be öz Manisa'nýn evladý olan, Manisa için çok büyük hizmetler ifa etmiþ
Merhum Müftü Ahmet Âlim Efendi’nin isminin Manisa’da yaþatýlmamasý,
Manisa için büyük bir eksikliktir. Belediye Baþkanýmýz Sayýn Bülent Kar'ýn,
unutulmuþ deðerin hatýrasýný bir okul veya bir cadde ismiyle de olsa
yaþatacaðýný umuyorum. Umarým bu konuda rahmetli Müftü Ahmet Âlim
Efendi adýna, baþkanýmýzdan böyle bir umudu gerçekleþtirmesini beklemek
hakkýmýz olsa gerek.
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Güftesi ve Bestesi Müftü Ahmet Âlim Efendi'ye Ait Þarký ve
Ýlahîlerden Bazýlarý
Bestenigâr Makamýnda Aðýr Semai:
Öyle bir afet-i yekta-yý emelsin meleðim
Bakamam gözlerine çünkü erir göz bebeðim
Akýtan gözyaþýný pâyine bir secdeberim
Bakamam gözlerine çünkü erir göz bebeðim.
Bir Baþka Bestenigâr Þarkýsý:
Mihr ile bakmaz felek bu tali-i avareme,
Derdimi bilemez tabiban bakmasýnlar çareme
Yok bu eczahane-i âlemde merhem yareme
Sensin ey mehpâre merhem bu dil-i sadpâreme
Hüzzam Ýlâhîsi:
Emr-i Hak düsturumuzdu, nur-u Kur'an hadimiz
Etmeyiz perva cihanda, Müslüman hüddayýmýz
Din-i haktýr dinimiz, hep Müslüman ihvanýyýz
Hem Halife hem emir-ül mü'minindir Hakanýmýz
Türk, Arap, Çerkez, Acem, Boþnak, Habeþ, Laz bilmeyiz
Hepsi Ýslam kardeþi kardeþ böyle der furkanýmýz
Hazreti Allah bizi kardeþ kýlýnca bî- güman
Müttehittir gazemiz, âmâlimiz hem kanýmýz
Ruhu þâd olsun.
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Sayýn Bülent ARINÇ (TBMM Baþkaný)
Manisa'nýn tarihi ve kültürel mirasýna düþkünlüðü ile bilinen Sayýn
Bülent ARINÇ, geçen yýllarda bakýmsýzlýk nedeniyle harap düþen
Manisa'nýn gözde ve tarihî camilerinden Çeþnigir Camii'nin
restorasyonunu yaptýrarak görkemli bir törenle tekrar ibadete açýlmasýný
saðlamýþtýr. Bunu müteakiben 2006 yýlýnda Türkiye genelinde olduðu gibi
Osmanlý'nýn en önemli þehzâde merkezlerinden ve ayný zamanda çok
sayýda vakýf eserlerinin bulunduðu illerden birisi olan Manisa ve
ilçelerinde yýllara yorgun düþen ve adeta kaybolma noktasýna gelen
Saruhanlý ve Osmanlý dönemi kültür mirasýna ait vakýf eserlerinin
restorasyonlarý için Vakýflar Genel Müdürü Yusuf Beyazýt’la temaslarý
sonucu, Cumhuriyet tarihinin en büyük miktarda ödeneðinin tahsisinde
ve daha sonra bu ödeneðin sýnýrsýz hâle getirilmesinde bil-fiil direktifleri
olmuþtur. Þu anda Manisa ve ilçelerinde projesi tamamlanan her vakýf
eseri ihaleye çýkarýlarak hemen restorasyon çalýþmalarý baþlatýlmaktadýr.
Uzun yýllarýn sonunda bakýmsýzlýktan ve ihmalden yorgun düþen Manisa
ve ilçelerindeki vakýf eserleri ve hayratlar, TBMM Baþkanýmýz Sayýn Bülent
Arýnç Beyefendi sayesinde tekrar eski canlýlýklarýna kavuþmuþtur.
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Refik Arslan ÖZTÜRK (Manisa Valisi)
Bilecik Valiliði sýrasýnda Osmanlý Devletinin kuruluþ devrine ait vakýf
eserlerini yakýndan tanýyan valimiz, Türk – Ýslam Kültürünün
Anadolu’daki tapularý hükmünde olan vakýf eserlerine ayrý bir önem
vermektedir. Bilecik’te baþta Ertuðrul Gazi Türbesi olmak üzere birçok
vakýf eserinin bakým ve onarýmýný yaptýrarak eski görkemli hâllerine
kavuþturmuþtur. Yine görev yaptýðý diðer illerde de birçok vakýf eserini
devlet ödeneðinin yanýnda çevre imkânlarý ile bakým ve onarýmýný
yaptýran Valimiz Refik Arslan Öztürk, vakýf dostu bir devlet adamý olup
Manisa'ya atandýðý ilk gün makamýna uðramadan Manisa’daki vakýf
eserlerini gezmiþ ve ilk denetim ziyaretini de Vakýflar Müdürlüðüne ait aþ
evine yapmýþtýr.
Göreve baþladýktan sonra Vakýflar Genel Müdürlüðünün Manisa’daki
2006 yýlý yatýrým programýnda yer alan onarýmlarý bizzat gözetleyen ve
denetleyen valimiz, vakýf yolu ile vücuda gelmiþ Rum Mehmet Paþa
Bedesteni’nin kamulaþtýrma iþini kýsa sürede tamamlatarak restorasyona
hazýr hale getirmiþtir.
Valilik yaptýðý illerde tasarrufu ilke edinen valilimiz, “Ülkem çok
üretmiyor ve çok satamýyorsa, çok tutumlu olmam gerekir.” düþüncesiyle;
1- Toplantýlara sivil arabasýyla gitmesi,
2- Gündüzleri makamýnda lambalarýn yanmamasý,
3- 29 yýldan beri görev yaptýðý illerde yarým kâðýt veya kullanýlmýþ kâðýt
kullanmasý ve çevresindekilere de kullandýrarak yüz binlerce aðacýn
kesilmesine mani olmasý, bu tasarruf anlayýþý ile dolaylý olarak TEMA
vakfýnýn en büyük baðýþçýsý olmasý,
4- Evinde elektriði ve telefonunu ne kadar sýnýrlý kullanýyorsa devletin
kendisine emanet ettiði konularda da ayný hassasiyeti göstermesi,
astlarýnýn da bu yönde hareket etmelerini saðlamasý, valimizin temel
prensiplerindendir
5- TBMM Baþkanýmýz Sayýn Bülent Arýnç tarafýndan vakýflarýn
restorasyonu için Manisa'ya gönderilen sýnýrsýz vakýf ödeneði ile vakýf
eserlerinin eski orijinal hâle getirilmesi için yoðun mesai içinde olmasý,
Manisa ve ilçelerindeki tarihî mirasýmýzýn eski canlýlýðýna kavuþturulmasý
açýsýndan vakýf aþýðý valimizin Manisa için bir þans olmuþtur.
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Vali Celalettin GÜVENÇ
27 Nisan 2008- 17 Aðustos 2011 tarihleri arsýnda Manisa Valiliði
görevinde bulunan Celalettin Güvenç, Manisa Valiliði görevi süresince
kamu ve özel kuruluþlar tarafýndan yapýlan yatýrýmlarýn koordinesini
yapýp, yapýlan hizmetlerin tamamýnda devleti layýkýyla temsil ederek,
halkýn içine girip onlarýn sorunlarýyla bire bir ilgilenip, halkýn Valisi
konumunda olmuþ, Manisa'ya çok güzel ve deðerli hizmetlerde bulunmuþ,
Manisa'nýn geliþimine önemli katkýlar saðlamýþtýr.
Vali Halil Ýbrahim DAÞÖZ
17 Aðustos 2011- 03.Mayýs.2013 tarihlerinde Manisa Valiliði
görevinde bulunan Halil Ýbrahim Daþöz, Manisa Valiliði görevi süresince,
Vali Celalettin Güvenç’in takip ettiði kamu ve özel sektörün
tamamlanmayan yatýrýmlarýn koordinesini saðlayýp, Manisa'nýn Kültür ve
Turizm Bakanlýðý tarafýndan Marka Kent Ýlan edilen illerden biri
olmasýndan dolayý, Manisa kentini marka þehir haline getirmek adýna,
Manisa'nýn Turizm seferberliði ve Marka Kent Projesi ile Salihlide
planetöryum ve gözlem evinin açýlmasýný saðlamýþtýr.
Ayrýca Dev Öðrenci projesi ile hiçbir eðitimcinin yapamayacaðý
birbirinden deðerli Ana, Kendi Kutup Yýldýzýný Bul, Hepsi Hikaye Geç
Bunlar Demeyin, Beyaz Zambaklar Ülkesi, Çanakkale Ah Çanakkale,
Tarihin Büyük Destaný Çanakkale, Sarýkamýþ, Mehmet Akif Ersoy’dan
Seçmeler, Gönül yolcularý,Sefiller, Çanakkale Çizgi Roman, Beyaz Gemi,
Yýlký Atý, Dünya Þiirler antolojisi gibi eserlerin her birinden 50 ile 60 bin
arasýnda toplam 550.000 kitap bastýrarak öðrencilerden öte her eve
girerek velilerin de kitap okumalarýný saðlayarak Manisa’da eðitimde
silinmeyecek bir iz býrakmýþtýr
Vali Abdurrahman SAVAÞ 03.05.2013
Vali Halil Ýbrahim Daþöz’ün takip ettiði ve özel sektörün
tamamlanamayan yatýrýmlarýnýn koordinesini ve baþlatýlmýþ olan
projelerin devamýný saðlamaktadýr. Manisa halkýyla yakýn ve sýcak diyalog
içine giren Vali Abdurrahman Savaþ, Zafer Kalkýnma Ajansý, Baþbakanlýk
Merkezi Finans Ýhale Birimi, AB projeleri konusunda kamu kuruluþlarýna
öncülük ederek hedef göstermekte ve çalýþmalarý yakýndan takip ederek
destekte bulunmaktadýr.
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Hayrullah SOLMAZ (Ýl Özel Ýdare Baþkaný 2003-2007 / 210 2014)
2004 ile 2013 yýllarý arasýnda Ýl Özel Ýdare baþkaný olarak görev
yapmýþtýr. 2004 yýlýnda göreve gelir gelmez köylere götürdüðü alt yapý
hizmetlerinin yaný sýra vakýf dostu bir baþkan olarak özel caba ve
gayretiyle Manisa ve ilçelerinde yýllarýn ihmali ile harap ve metruk bir
vaziyette bulunan vakýf eserlerinin bakým ve onarým ihtiyacýný tespit
ederek TBMM Baþkanýmýz Sayýn Bülent Arýnç’a sürekli bilgi ve belge akýþý
arz ederek 10 trilyon ödeneðin çýkarýlmasýný saðlamýþtýr.. Bu ödenek
sayesinde Manisa ve ilçelerinde projesi tamamlanan vakýf eserlerin,
süratli bir þekilde bakým ve onarýmý tamamlanarak eski özgün hallerine
kavuþturuluþtur. Her biri Saruhanlý ve Osmanlý kültür mirasýna ait ecdat
yadigârý bu þaheserler, bulunduklarý il ve ilçe merkezlerinde birer kültür
yuvasýna dönüþmüþlerdir.
Bütün bu hizmetlere ilave olarak döneminde:
Manisa’da saðlýk hizmetlerinin kalitesinin artmasýnda,
Aile ve Sosyal Politikalarýn geliþtirilmesine,
Manisa’nýn güvelik hizmetlerinin alt yapýsýna olan katkýlarý,
Afet ve acil durum hizmetlerine yapýlan yatýrýmlarla
Kültür ve Turizm hizmetlerinin alt yapýsýna olan yatýrýmlarla kentin gözle
görünür hareketlenmesine ve geliþmesini saðlamýþtýr. Yine döneminde;
Manisa Eski tekel binasýnýn Restorasyonu,
Kula Meryem Ana kilisesinin Restorasyonu,
Manisa Askeri hastanenin Restorasyonu,
Manisa Köseler Köyü Antik Köy yolu yapýmý,
Alaþehir Halk Kütüphanesi Restorasyonu,
Akhisar Zeynel Abidin Kütüphanesi ile ile 8 yýllýk baþkanlýðý döneminde
köylere olan alt yapý yatýrýmlarýyla köyler adeta bir kasaba görümüne
dönüþmüþtür.
Bu hizmetlerin gerçeklemesinde il encümeni ile uyumlu çalýþmasý, her
partinin desteðini almasý, hizmetlerin gerçekleþmesinde önemli bir katký
saðlamýþtýr..

Dursun Ali YILDIZ ( Ýl Özel Ýdare Baþkaný 2007/2010)
Ege Üniversitesi Maliye Muhasebe Yüksek Okulu ve Celal Bayar
Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra
Manisa’da iþ hayatýna atýlan dursun Ali Yýldýz Müteahhit ve sanayici olarak
faaliyet göstermektedir.
40 yýldýr Manisa’nýn siyasal hayatýnda etkin faaliyet gösteren dursun Ali
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Yýldýz, bu süre içerisinde Belediye Meclis Üyeliði, Ýl Genel Meclis Üyeliði, Ýl
Genel Meclisi Grup Baþkanlýðý, Ýl Daimi Encümen Üyeliði, Plan Bütçe Kom.
Baþkanlýðý, Ýmar ve Bayýndýrlýk Kom. Baþkanlýðý ve Ýl Genel Meclisi
Baþkanlýðý görevlerinde bulunmuþtur. Sivil toplum kuruluþlarýnda da
sosyal içerikli faaliyetlerde bulunan yýldýz, Manisa halkýnýn yakýndan
tanýdýðý bir þahsiyettir.
“ Nerde bir insan yaþýyorsa oraya hizmet götürmek bizim boynumuzun
borcudur. Hedefimiz insaný yaþat ki devlet yaþasýn odaklýdýr. Ýnsanýn
yaþadýðý her yere hizmet götürmek, baþbakanýmýzýn da talimatýdýr”
diyerek iþe koyulan ve döneminde: 220 köye içme suyu, 44 köye sondaj,
128 köye Ýçme suyu arýtmasý, 554 köye 800 adet bank, 301 köye 175 km.
yol, 642 köye 500.000 metre kare parke taþý, köylere 700 adet hayvanlarýn
su içme göleti, iki adet sulama göleti, dört köye damlama sulama tesisi
yapýldý. Köylere götürülen su ve ulaþým hizmetlerinin yanýnda köy
sokaklarýna parke taþlar döþendi, gençlerin spor yapabilmeleri için
köylere yakýn beldelere halý saha yapýldý. Köy camilerinin tuvaletleri
tamamen yenilendi, köy içme suyu depolarýnýn tümünün için fayans
döþenerek hijyen hale getirildi. Köy ve belde okullarýnýn fiziki onarýmý
yanýnda okullarýn projeksiyon ve bilgisayar eksiklikleri giderildi. Mevcut
derslik sayýsýna 1222 derslik ilave edildi. Bütün bunlara ilave olarak 400
engelliye de akülü araba verilerek sosyal içerikli yardýmlar yapýldý.
Baþkanlýðý sýrasýnda tarým da ihmal edilmedi. Zeytin fidaný baþta
olmak üzere badem, ceviz, Antep fýstýðý, kiraz, nar gibi üreticilere 12
milyon fidan daðýtýmý yapýldý. Serin iklim ürünü olan çilek üretimi
Köprübaþý ve Yunt Daðý köylerinde desteklenerek bugün itibariyle Rusya
ve Avrupa ülkelerine ihracat yapýlýr hale getirilmesini saðladý
.
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BELEDÝYE BAÞKANLARIMIZ
a) Mustafa ÇAPRA (1968 – 1973 Belediye Baþkaný)
Köken olarak Manisalý bir iþçi ailesinin çocuðudur. Ýzmir Ticaret Yüksek
Okulunu bitirdikten sonra küçük yaþta ticaret hayatýna, askerlikten sonra da
arkadaþý Merhum Dilaver Vardarer ile birlikte mensubu bulunduðu partinin
Manisa'da Gençlik Kolunu kurarlar. 1968 yýlýnda yapýlan mahallî seçimlerde
31 yaþýnda Türkiye’nin en genç Belediye Baþkaný seçilir.
Belediye Baþkaný seçildiði o yýllarda tam bir tarým þehri olan Manisa'nýn
nüfusu 60 – 70 bin civarýnda olup sanayi yönünden de fakir þehirlerimizden
biriydi. Ýki bölümden oluþan küçük sanayi sitesinin bir kýsmý bugünkü Kýz
Meslek Lisesi’nin arkasýnda, diðer kýsmý da Sümerbank Tekstil’in bitiþiðinde
bulunmaktaydý. Her iki sanayi esnafý da durumlarýndan son derece þikâyetçi
idiler. Þehir içindeki sanayi sitesindeki esnaf, ova köylerindeki müþterilerin
kendilerine gelmediðinden, Sümerbank Tekstil’in yanýndaki sanayi sitesi
esnafý da þehirdeki müþterilerin kendilerine gelmediðinden þikâyetçi idiler.
Genç bir Belediye Baþkaný olarak, ilk önce bu iki sanayi sitesini birleþtirmek
üzere arkadaþý Ýlhan Demiral ile birlikte Kenan Evren Sanayi Sitesi
Kooperatifini kurdu.1973 yýlýndan beri de aralýksýz olarak bu kooperatifin
baþkanlýðýný bilfiil yürütmektedir.
Belediye baþkanlýðý döneminde Yunt Daðýnda ve Spil Daðý eteklerinde
bulunan çitlembik aðaçlarýnýn Antep Fýstýðý ile aþýlanmasýnda öncülük etti.
Belediye baþkanlýðý döneminde Organize Sanayi Bölgesinin nâzým imar
planlarýný hazýrlattý.
1968'li yýllarýn Manisa'sý Köy Hizmetleri kavþaðýna kadardý. Belediye
baþkanlýðý döneminde Milletvekili Önol Þakar ve Ýmar Ýskân Bakanlýðý genel
Müdür Yardýmcýsý Nusret Köklü'nün de yardým ve destekleriyle Manisa’da
gecekondu önleme bölgesi ýslah çalýþmalarýný baþlatarak ilk olarak PTT
mensuplarý tarafýndan kurulan kooperatife bugünkü Laleli semtinde yer
tahsisi yaptý.
Köy Hizmetleri kavþaðýndan sonra yapýlaþan Yeni Manisa'nýn temelleri ve
bu bölgenin doðuþu tamamen o günkü Belediye Baþkaný Mustafa Çapra’nýn
eseridir.
Bugün Spil Daðý At Alanýna çýkan yol, onun döneminde açýlmýþtýr.
Ýlin en gözde parklarýndan Sultan Parký ile Fatih Parký yine onun
döneminde hizmete girmiþtir.
Organize Sanayinin fizibilite raporlarýnýn hazýrlanmasý, nâzým imar
planlarýnýn gerçekleþtirilmesi yine onun zamanýnda yapýlmýþtýr.
Küçük Sanayi Sitesinin alt yapýsýnýn yapýlmasý, Manisa'nýn kanalizasyon
projesi, yine Mustafa Çapra’nýn belediye baþkanlýðý döneminde baþlatýlmýþtýr.
Belediye baþkanlýðýndan ayrýldýktan sonra da Manisa siyasetindeki yerini
alan Mustafa Çapra, Ýl Genel Meclisi Üyeliði, Ýl Genel Meclisi Daimi Encümen
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Azalýðý yaparak birçok köy yollarý ile içme sularýnýn temininde öncülük etti.
Manisa'ya kalýcý hizmetler býrakan, Organize Sanayi ile Kenan Evren Sanayi
Sitesini arkadaþlarý ile birlikte Manisa’ya kazandýran, hâlen KESS’nin 33 yýldýr
baþkanlýðýný yürüten Mustafa Çapra, bu olumlu ve verimli çalýþmalarý
sonunda Manisa’ya on binlerce ailenin ekmek kapýsý olan birçok iþ yerinin
açýlmasýna vesile olmuþtur.
Dünün Manisa’sýnda kalýcý izler býrakan Merhum Mustafa Çapra 2009
tarihinde Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtur. Allah mekanýný cennet etsin.

b) Ersan ATILGAN (Belediye Baþkaný)
1977 – 12 Eylül 1980 yýllarý arasýnda kýsa süre belediye baþkanlýðý görevini
ifa eden Ersan Atýlgan, göreve gelir gelmez Çaybaþý ile Ulu Camii arasýnda
büyük bir istimlâk çalýþmasý baþlatarak Ulutepe Caddesini açtý. O yýllarda Ulu
Cami'ye arabayla çýkmak mümkün deðildi. Çarpýk yapýlaþma yüzünden çok
deðerli bir Saruhanlý dönemi mimarî mirasý olan Ulu Cami’ye giden yolun
açýlmasýný saðladý. Buradaki çarpýk þehirleþme arasýnda kaybolan Vakvak
Çeþmesini, Vakvak Türbesini ve Ýbrahim Seydî Tekkesini ortaya çýkardý. O
yýllarda Alibeyli Camii’nin bakým ve onarýmý mahalle halký tarafýndan bir
müteahhide ihale edilip verilmiþti. Fakat müteahhidin caminin üstünü
açtýktan sonra iþi yarým býrakmasý sonucunda bu caminin bakým ve onarým
çalýþmasýný üstlendi. Cami ve kubbe mimarîsinde mahareti ve ustalýðý ile
tanýnan Hacý Saim Üstel’e her türlü aynî ve nakdî destekte bulunarak Alibeyli
Camiinin bugünkü hâle getirilmesini saðlamýþtýr.
Yýllarca Türkiye'nin muhtelif yörelerinden gelen din görevlilerine Diyanet
Eðitim Merkezi olarak hizmet veren ve hâlen günümüzde müftülük binasý
olarak kullanýlan binanýn yapýlmasý, Manisa’nýn muhtelif okullarýnda okuyan
yoksul aile çocuklarýnýn yurt olarak barýndýðý Uncu Bozköy'deki Mimar Sinan
Öðrenci Yurdu, yine Ersan Atýlgan döneminde yapýlmýþtýr. Bu binalarýn
inþasýnda belediyeden arsa, proje tahsisi ve desteði ile yapýlanma aþamasýnda
hem belediye bütçesinden hem de hayýrsever dostlarýndan aynî ve nakdî
yardýmlar saðlamýþ, bu hayýr eserlerinin ortaya çýkmasýnda büyük çaba
göstermiþtir.

c) Ertuðrul DAYIOÐLU (1973 – 1977 / 1984 – 1988 Belediye Baþkaný)
Hatuniye Camii, merkezî bir cami olmasýna raðmen çevre düzenlemesi
göze hoþ görünmeyen bir konumda idi. Bugünkü güzel þekline kavuþmasý
Ertuðrul Dayýoðlu döneminde gerçekleþmiþtir.
Ayrýca istasyondaki, Devlet Hastanesinin hemen karþýsýnda Ýstasyon
Camii’nin yapýmýnda dönemin belediye baþkaný olarak çok büyük gayretleri
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olmuþtur. Bu caminin yapýmýnda önüne çýkan engelleri aþarak (Caminin
inþasýna karþý çýkanlar olmuþtu.) “Hiç olmazsa hastanede yatan
vatandaþlarýmýz, ezan sesiyle manen moral bulur.” düþüncesiyle plan, proje ve
kaynak açýsýndan büyük destek saðlamýþ, cami bakýmýndan fakir olan bu
semte bu güzel camiyi kazandýrmýþtýr.
Ayrýca onun döneminde,
* Sultan Camii çevre düzenlemesi,
* Emekliler Parkýnýn yapýmý,
* Anýt Alanýnýn düzenlenmesi,
* Huzur Evi Vakfý Dinlenme Evinin hafriyat iþlerinin gerçekleþtirilmesi,
* Eskiden “Namazgâh Camii” olarak bilinen yerde, “Sedat Altýntaþ
Camii”nin yapýmýnda plan, proje ve arsa tahsisinin yapýlmasý konusunda
kaynak akýþý saðlamasý, gibi önemli hizmetlerde bulunmuþtur.

Zafer ÜNAL (1989 – 1994 Belediye Baþkaný)
Manisa’nýn köklü bir aile çocuðu olarak doðma büyüme Manisa’lý olan
Zafer Ünal, 1972 yýlýnda Ýstanbul teknik Üniversitesinden Yük. Müh. Mimar
olarak mezun olur. Belediye baþkaný olmazdan önce genç yaþta Manisa Sivil
toplum kuruluþlarýnda aktif olarak görev alýr. Mimarlar odasý Sekreterliði ve 8
yýl Manisa belediyesi meclis üyeliði döneminde Manisa’nýn en büyük
probleminin gecekonduyu önlemek için çok miktarda imar ýslah planý ile
bütün mahallelerde ada düzenlemesiyle birlikte ada çalýþmasý ve ada içi
otopark probleminin gerekli olduðunu tespit eder. 1989 yýlýnda belediye
baþkaný olduktan sonra da bütün mahallelerde imar ýslah çalýþmalarýyla
adaiçi otopark çalýþmalarýna öncelik verir. Diðer mahallelerle birlikte
bugünkü Yarhasanlar, Akgün, Akýncýlar, Peker, Topçuasým, Kuyualan
mahallelerindeki ada ve adaiçi otopark çalýþmalarý döneminde tamamlanarak
bu günkü modern görünüm kazanmalarýný saðlar.
Döneminde Ayn-ý Ali Camiinin yakýnýna, cami mimarîsine uygun olarak
kahvehane inþa edilmesi, cami çevresinde tarihi bir dokunun oluþmasýný
saðlamýþtýr. Bugün cami, türbe, ulu çitlembik aðaçlarý ve bu dokuyu
tamamlayan Ayn-ý Ali kahvehanesiyle bu semtte tarihi bir hava hâkimdir.
Manisa'ya dýþardan gelen her misafirin gezip gördüðü yerlerden birisi de bu
mekândýr. Her Manisalý dýþardan gelen misafirlerini Ayn-ý Ali Kahvehanesine
getirerek kahve iþleticisi misafirlerini aðýrlamýþ sayýlmaz. Burasý günümüz
kahvehanelerinden ziyade tam bir Osmanlý kýraathane kültürünü
yansýtmaktadýr. Kahvehanenin içine girdiðinizde, bulunduðunuz zaman
diliminden sýyrýlýp sanki tarihin derinliklerine yolculuk yapýyormuþ gibi
oluyorsunuz. Duvarlar antika eserlerle süslenmiþ, el iþlemeli aðaç mobilyalar,
gaz lambalarý, orijinal Padiþah fermanlarý, zengin bir kitaplýk bulunmaktadýr.
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Ayn-ý Ali kahvehanesi, bu görüntüsünün yanýnda buraya has Sultan Çayý ile
birlikte nargilesiyle de meþhurdur. Sadece Manisalý nargile tiryakilerinin
deðil, Ýzmir'in nargile tiryakilerinin de hafta sonlarý uðrak yeridir.
Kahvehanede sadece tasavvuf müziði ile Klasik Türk müziði dinlenir.
Manisa'ya gelen her ünlünün mutlaka uðrak yeridir. Kýsacasý Manisa'nýn
insana huzur veren bir mekânýdýr. Manisa’da tarihin derinliklerini yaþamak
isteyenlerin uðrak yeri olan bu mekan belediye Baþkaný Zafer Ünal’ýn
projelendirdiði ve dizaynda da müdahil olduðu bir mekandýr.
Kýsacasý Zafer Ünal’ýn Belediye Baþkanlýðý olduðu dönemde Manisa’nýn
kazanýmlarýný özetlemek gerekirse;
. Bizzat kendisi tarafýndan kurulan Anadolu Lisesi Yaptýrma Derneðinin
Baþkanlýðýný yaparak Manisa’nýn baþarýlý okullarýndan Fatih Anadolu lisesi’ni
Manisa’ya kazandýrmýþtýr. Bu lisenin inþasýnda Bürokrat olarak vali
yardýmcýsý, iþ adamý olarak da Dindar Çiloðlu kendilerine büyük destek
vermiþtir.
Üniversite Vakýf Baþkanlýðý yaparak, bu vakfýn öðrenciye yönelik
çalýþmalarýna döneminde aðýrlýk verilerek öðrencilere çok sayýda burs onun
döneminde verilmiþtir. Bu çalýþmalarýnda Rektör C emil Özcan, Prof. Ülgen
zeki Ok, Vakýf üyeleri Dr. Ýsmet Nardal, Prof. Naci Muter, Prof. Yüksel Babuþcu
bu çalýþmalarýna büyük destek vermiþtir.
Organize sanayi 2. Bölgesinin oluþumunda Manisa Belediyesi olarak
Ticaret Odasý adýna istimlak, harita, imar planý iþlemleri tamamlanmýþ ve
Organize Sanayinin 2. Bölgesi onun döneminde faaliyete baþlamýþtýr.Bu
durum Bugünkü Organize Sanayinin önünü açan ve bugüne gelinmesinde
en büyük atýlým olmuþtur.
Göçmen konutlarýnýn dönemin valisi tarafýndan Barbaros Mahallesi
altýnda baþlatýlmasý ýsrarý karþýsýnda belediye olarak aðýrlýðýný koyup, saðlýklý
yerleþim açýsýndan bugünkü yerine yapýlmasýný saðlamýþtýr.
O günlerde çok az ilde bulunan Zihinsel Engelliler okuluna bizzat Belediye
arsasý temini ve okulun dernek baþkaný Eftal Erdemir’e okulun yapýmýnda
gerek þahsi, gerekse Belediye imkânlarý ile büyük destekte bulunmuþtur.
Bunun yanýnda 10 adet cami yeri, o günün ihtiyaçlarý içerisinde saðlýk ocaðý ve
okul yerleri tahsisi yapýlmýþtýr.
Elginkan vakfýnýn Manisa’ açýlmasýnda ECA’ýn sahibi Ekrem Elkingan’ý ikna
edip, belediye olarak gösterilen kolaylýk ve teþvik neticesinde Manisa’ya
kazandýrarak bugüne kadar 100.000 kiþinin kurs görüp meslek sahibi olduðu
Ümmühan F vakfýný Manisa’ya kazandýrmýþtýr.
Ahmet Taytanlý tarafýndan yaptýrýlan Taytanlý Ýlköðretim okulunun
inþasýnda bizzat öncülük etmiþtir.
Ertuðrul Dayýoðlu döneminde baþlatýlan Kültür sitesi onun döneminde
tamamlanarak Manisa’da kültür faaliyetlerin canlanmasýna sebeb olmuþtur.
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Manisa arýtma hizmeti
Türkiye’de ilk defa 65 yaþ üzeri yaþlýlara toplu taþýmada ücretsiz kart
verilmesi Manisa Belediyesi Baþkaný Zafer Ünal tarafýndan baþlatýlmýþ,
bilahare Türkiye’inin öncelikle Büyük Þehir Belediyeleri tarafýndan örnek bir
uygulama olarak ele alýnmýþ bilahare tüm Türkiye’ye yaygýnlaþmýþtýr.
Manisa’nýn kültürel ve turizm potansiyelinin tanýnmasý açýsýndan “
TARZAN” filminin çekilmesi
Laleli ve Kaynak Mahallesinde 3 adet kütüphanenin hizmete girmesi
Kapalý garaj yeri ve garaj meydanýnýn düzenlenmesi
Yarhasanlar 5 adet, Akgün, Akýncýlar 10 Peker mahallesi 9, Topçu Asým
mahallesi 7 Kuyualan Mahallesinde 3 adet olmak üzere ilk defa ada içi
otopark düzenlenmesi
Gece Konduðu önlemek adýna çok miktarda imar ýslah planý ve yaklaþýk
bütün mahallelerde ada düzenlemesi
Ayný Ali kahvehanesi ve çevre düzenlemesi, Kýr Kahvesi ve Laleli Alýþveriþ
merkezi
18 adet açýlan su kuyusu ile Manisa’ný su probleminin önemli ölçüde
çözümlenmesi
Gençlik Parký, Ulucami Panoramik Park, kaynak Mahallesi Restorasyon Evleri,
Emniyet Eski Kýsýk Park, Akmescit Güvenlik parký, Ayný Ali, Ývazpaþa ve
Saruhan Parký olmak üzere 9 adet parkýn yapýlmasý
Baþta Ulu park ve Fatih Parký olmak üzere 7 adet parkta yenileme
çalýþmalarý
Kumludere, Kazandere, Tabakderesi üzerleri kapatýlarak yeþil saha ve
otopark haline getirilmesi
Ýstasyon Camii, Hatuniye Camii, Keçili köy ve Çeþnigir ve Ayný Ali Camii
civarlarýnýn çevre düzenlemeleri
36 adet çocuk oyun bahçesi, 17 adet muhtarlýk binasý ve 7 adet otoparkýn
yapýlmasý
Yeni okullar için imar planýnda gerekli tahsisler yapýlarak buralara
devletin yanýnda vatandaþ eliyle okullarýn yapýlmasýnda büyük katkýlarý
olmuþtur.
Ayrýca baþkanlýðý döneminde 1992 yýlý Manisa Mesir Þenliklerinde
akademisyenlerle düzenlediði “Manisa Merkezdeki Taþýnmaz Kültür
Varlýklarýnýn Korunmasý ve Restorasyonu” konulu panel, il çapýnda çok büyük
bir ilgi görmüþtü. Bu panelin düzenlenmesinde, kýsmen bilgi ve belge
konusunda Manisa Lisesi olarak bizlerin de katkýsý olmuþtu. Bu panelde
sunulan bildirilerin ve konuþulan konularýn daha sonra bir kitap olarak
yayýnlanmasý, Manisa’nýn tarihî ve kültürel mirasýný gelecek nesillere
aktarmasý açýsýndan önemli ve kalýcý bir hizmet olmuþtur.
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d) Adil AYGÜL (1994 – 1999 / 1999 – 2004 Belediye Baþkaný)
Manisa'nýn belediyecilik tarihinde ilk defa üst üste iki dönem baþkanlýk
seçimini kazanarak Manisa'da 10 yýl belediye baþkanlýðý görevini sürdüren,
vakýf ve hayýr eserlerine düþkünlüðü ile tanýnan, âdeta bu kiþiliði ile
Manisa'nýn tarihine damgasýný vuran Adil AYGÜL'ü gerek bugünün ve gerekse
yarýnýn Manisalýlarý, hayýr sever vakýf dostu bir baþkan olarak anacaklardýr.
Manisa’daki ecdat mirasý tarihî vakýf eserlerinin haþmetli görünümleri uzun
yýllar ihmale uðramýþ, iyi niyetle insan eli deðmemiþ, bakýmsýzlýktan ve
ilgisizlikten yorgun düþmüþtü. Çevrelerindeki çirkin yapýlaþmalar yüzünden
kaybolmak üzereydi. Onun döneminde gerek belediye bütçesinden gerekse
Manisa'nýn hayýr sever dostlarýný devreye koyarak saðladýðý imkânlarla ecdat
yadigârý (cami, medrese, külliye, türbe, sýbyan mektebi vs.) vakýf eserlerini
elden geçirerek hizmete sunmuþ, bazýlarýný da birer kültür ve sanat yuvasý
haline getirmiþtir.
Vakýf eserlerine ilave olarak yine yeni camilerin, eðitim yuvasý okullarýn ve
yeni çeþmelerin yapýlmasýnda katkýsý sayýlamayacak kadar büyüktür.
Öncelikle vakýf eserlerimizin tarihini yansýtmasý açýsýndan, Manisa’daki tarihî
eserlerin ortaya çýkarýlmasýnda ve baþkanýmýzýn bu eserleri yeniden kullanýlýr
hâle getirmek amacýyla yaptýðý hizmetleri çok büyüktür. “Söz uçar, yazý kalýr.”
derler. Baþkanýmýzýn bu hizmetlerinin unutulmamasý için bu hizmetlerin
dökümlerini burada vermeyi Manisalýlar adýna bir vefa borcu olduðuna
inanýyorum.
Hizmetlerinin Dökümü:
1. Kýsýk Camii’nin çevre düzenlemesi ile çeþmesinin ve gasilhanesinin
yapýlmasý,
2. Yeni Caminin bakýmý, çevre düzenlemesi ile þadýrvanýnýn ve
gasilhanesinin yapýlmasý,
3. Ali Bey Camii’nin çevre düzenlemesi ile þadýrvanýnýn ve gasilhanesinin
yapýlmasý,
4. Niþancý Paþa Camii’nin çevre düzenlemesi,
5. Alay Bey Camii’nin çevre düzenlemesi,
6. Çatal Camii’nin çevre düzenlemesi,
7. Çeþnigir Camii’nin çevre düzenlemesi,
8. Ýki Lüleli Camii’nin çevre düzenlemesi, þadýrvanýnýn ve gasilhanesinin
yapýlmasý,
9. Þeyh Fenarî Camii’nin çevre düzenlemesi, þadýrvanýnýn ve
gasilhanesinin yapýlmasý,
10. Ývaz Paþa Camii’nin çevre düzenlemesi, þadýrvanýnýn ve gasilhanesinin
yapýlmasý,
11. Arap Alan Camii’nin etrafýnýn boþaltýlmasý,
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12. Velioðlu Camii’nin çevre düzenlemesi, þadýrvanýnýn ve gasilhanesinin
yapýlmasý,
13. Ayn-ý Ali Camii’nin çevre düzenlemesi, þadýrvanýnýn ve gasilhanesinin
yapýlmasý,
14. Attar Hoca Camii’nin etrafýnýn boþaltýlmasý,
15. Göktaþlý Camii’nin etrafýnýn boþaltýlmasý,
16. Molla Þaban Camii'nin etrafýnýn boþaltýlmasý ve çevre düzenlemesi,
17.Derviþ Ali Camii'nin etrafýnýn boþaltýlmasý, çevre düzenlemesi,
þadýrvanýnýn ve gasilhanesinin yapýlmasý,
18. Ýbrahim Çelebi Camii'nin çevre düzenlenmesi,
19. Huzur evi Vakfý Dinlenme Evi'ne belediye ve çevre imkânlarýyla
katkýda bulunmasý,
Hayýr severleri teþvik edip dernek kurdurarak yaptýrdýðý yeni camiler:
1. Malta Camii
2. Merkez Efendi Camii
3. Barbaros Camii
4. Nurlupýnar Camii
5. Sedat Altýntaþ Camii
6. 75.Yýl Camii
7. Ayakkabýcýlar Sitesi Camii
8. Küçük Sanayi Sitesi Cami
9. Þekerci Hüseyin Dede Camii
10. Horozköy Camii ve çevresi
11. Altýn Çukuru Camii
12. Þehitler Camii
13. Yarhasanlar Camii ve çevresi
14. Horozköy’de Çifte Minareli Camii
15. Yeþil Camii, Hafza Sultanda Hacý Mehmet Camii
16. Adnan Menderes Camii
17. Turgut Özal Camii
18. Sultan Yaylasýnda Sultan Camii
19. Mesir Camii
Türbeler:
1. Terzizâde Ahmet Dede Türbesi (Tezveren Türbesi)
2. Seyit Ahmet Dede Türbesi
3. Ayn-ý Ali Türbesi
4. Sancaktar Türbesi
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Kütüphaneler:
* Göktaþlý Kütüphanesi ve çevresi
Han:
* Yeni Han’ýn çevresinin boþaltýlmasý ve hanýn restorasyon çalýþmalarýna
öncülük yapmasý,
* Ayrýca Molla Þaban Sýbyan Mektebi’nin çevresinin açýlarak Elginkan Vakfý
tarafýndan restore edilmesi, Hüsrev Aða Hamamý'nýn çevresinin boþaltýlmasý
ve restorasyona hazýr hale getirilmesi,
Çeþmeler:
1. Ayn-ý Ali Çeþmesi, Akgün Mahallesinde
2. Attar Hoca Çeþmesi, Topçu Asým Mahallesinde
3. Kýrmýzý Köprü Çeþmesi, Ýbrahim Çelebi Mahallesinde
4. Çaybaþý Deresi Çeþmesi, Topçu Asým Mahallesinde
5. Türkan Türek Çeþmesi, Akgün Mahallesinde
6. Ýsa Artunç Çeþmesi, Ulu Park köþesinde
7. Bulgulu Çeþmesi, Utku Mahallesinde
8. Çakýr Kahyaoðlu Çeþmesi, Ali Rýza Çevik Ýlköðretim Okulu duvarý
bitiþiðinde
9. Yarhasanlar Çeþmesi, Belediye Kültür Sitesi bitiþiðinde
10. Yeni Cami Çýnaraltý Çeþmesi
11. Þehit Çeþmesi, Niþancý Paþa Mahallesinde
12. Çatal Çeþmesi, Dilþikâr Mahallesinde
13. Doðum Evi Hatice Görgülü Çeþmesi,
14. Þeyh Fenari Çeþmesi, Tevfikiye Mahallesinde
15. Memnune Sude Kardeþler Çeþmesi, Boyahane mevkiinde
16. Aksekili Ahmet Özen Çeþmesi, Velioðlu Camii bitiþiðinde
17. Çimbil Çeþmesi, Mimar Sinan Mahallesinde
18. Þehit Çeþmesi, Murat Germen Ýlköðretim Okulu duvarý bitiþiðinde
19. Kalfa Çeþmesi, Adakale Mahallesinde
20. Ali Bey Çeþmesi, Adakale Mahallesinde
21. Taktak Helvacý Çeþmesi, Akmescit Mahallesinde
22. Salim Yavaþ Çeþmesi, Çocuk Hastahanesi karþýsýnda
23. Molla Þaban Çeþmesi, Molla Þaban Camii bitiþiði
24. Malta Çeþmesi, Akgün, Mahallesinde
25. Süreyya Bozbey Çeþmesi, Uncu Bozköy’de
26. Keçili Köy Çeþmesi,
27. Ormancý Çeþmesi, Keçili Köy'de
28. Manisa’da ilk defa Orta Ölçekli sanayinin kurulmasýnýn saðlanmasý,
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Buraya kadar dökümünü yaptýðýmýz tarihî vakýf eserlerinin bakým, onarým
ve çevre tanzimleri ile döneminde yeniden yapýlan hayýr eserlerinin
yapýlmasýnda belediye öncülüðünde kurulmuþ ve kurdurulmuþ derneklere
arsa, proje tahsisi ve desteði saðlanmýþ, yapýlanma aþamalarýnda gerek
belediye bütçesinden gerekse hayýr sever dostlarýndan aynî ve nakdî
yardýmlar saðlayarak bu eserlerin ortaya çýkmasýna büyük destek olmuþtur.
Adil AYGÜL, 10 yýllýk belediye baþkanlýðý koltuðunu arkada býrakýrken Orta
Ölçekli Sanayi ile yüzlerce esnafa aþ ve iþ mekâný, Manisa ve Manisalýlara da
sayýsýz hayýr eserleri býrakmýþtýr.
Bülent KAR (2004-2009 Belediye Baþkaný)
Kitap ilk baskýya hazýrlandýðý esnada, Sayýn Bülent Kar Manisa Belediye
Baþkanlýðý görevine henüz yeni baþlamýþtý ve buna raðmen iz býrakan, kayda
deðer önemli hizmetleri baþarmýþtý ve ancak o hizmetleri kayda
geçirebilmiþtik. Kitap ikinci baskýya verileceði zaman Sayýn Bülent Kar,
Belediye Baþkanlýðýnda dört buçuk yýlýný doldurmuþ ve bir insan ömrüne
sýðmayan hizmetleriyle müthiþ bir baþarý saðlamýþtý. Bu nedenle ikinci
baskýda hizmetlerini yeniden ele almayý ahlaki bir vazife saydým. Kitabýn ilk
haliyle kütüphane raflarýnda yer almasý, gelecek nesillere yapýlacak büyük bir
saygýsýzlýk olacaktý. Esasýnda Sayýn Bülent Kar’ýn hizmetlerini birkaç satýr ve
birkaç sayfaya sýðdýrmak yerine sosyal, kültürel ve ekonomik tahlilleriyle
birlikte özel bir tez konusu yapýlmasýnýn daha yararlý olacaðýný düþünüyorum.
Çünkü Manisa’ya olaðan belediyecilik hizmetleri dýþýnda Manisa ilk kez Sosyal
Belediyeciliði onun döneminde gördü.
Vicdan ve ahlak sahibi her Manisalý, onun, bu müthiþ gayreti ve liderliði
sayesinde hayal bile edemediði hizmetlerle tanýþtý. Hizmetlerini ana hatlarýyla
saymadan önce, hizmetleri doðuran anlayýþý tahlil ettiðimde, Sayýn Kar’ýn
hizmetlerini, þehri bir aile bütünlüðü içinde ele alarak sürdürmeyi gaye
edindiðini söylemek abartý olmaz sanýrým. Çocuklar, yaþlýlar, gençler, cadde ve
sokaklar, okullar hatta þehirde yaþayan hayvanlar… Kýsacasý canlý ve cansýz
her varlýðýn hak ve hukukunun gözetildiði; sanatýn, kültürün, estetiðin…
Söylem ve temennilerden çýkýp hayatýn gerçeðine dönüþtüðü; hayatýn
ahenginin tutturulduðu; batýlý devletlerde ve kýsmen Ankara, Ýstanbul gibi
büyük þehirlerde gördüðümüz yeni ve hatta biraz da kendine has bir anlayýþla
karþý karþýya olduðumuzu görürüz.
Þehirde yaþayanlarla ortak akýl oluþturan; özel, resmi ve sivil toplum
örgütleriyle güç birliði yapan ve bu haliyle öz kültürümüzün deðerlerinden
olan istiþare ve imeceyi batýnýn öngördüðü ortak akýl ve ortak güç gibi modern
yöntemlerle sentezleyen; halkýn sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarýnýn
çözümüne kendini odaklayan; çevreyi hizmet ahlakýnýn bir þubesi sayan ve
insaný merkeze alan ve onun eðitim, eðlence, saðlýk, meslek, kadýn sýðýnma evi,
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iþ, aþ vb. tüm ihtiyaçlarýný hizmetlerine dâhil eden; þeffaf, kimseyi öteki
yapmayan, birleþtirici ve bütünleþtirici olan; Þehrin zenginliklerini
sistemleþtirmek, projelendirerek markalaþtýrmak suretiyle onlarý Türkiye ve
dünya genelinde pazarlamak gibi ödevleri alýþa geldiðimiz su, kanalizasyon,
yol, kaldýrým, atýklar gibi vazifelerle bütünleþtiren bu anlayýþýn ürettiði
aþaðýdaki hizmetleri gelecek nesillerin hayýrla yâd edeceðini ve elde edilen bu
yüksek baþarý çizgisinin bundan sonra Manisa Belediyesi’nde hizmet nöbetini
devralacaklar için belirgin bir nirengi noktasý oluþturacaðýný ve bu olumlu
örneðin açýða çýkaracaðý cesaret ve görevdeþlik sayesinde, Manisa þehrinin
özlenen refah kentine dev adýmlarla yaklaþacaðýna inanýyorum. En iyisi biz
susalým, geleceðe iz býrakan hizmetlerini tarihe not düþerek tanýklýk edelim.
Tamamladýðý Yatýrýmlar:
. Et Entegre Tesisleri ve Canlý Hayvan Borsasý
. Kamyon-Týr Parký ve Sosyal Tesisleri
. Tevfik Lav Spor Tesisleri
. Akpýnar Mesire Yeri ve Tesisleri
. Cumhuriyet Meydaný Düzenlemesi ve Yeraltý Oto Parký
. Fatih Köprülü Kavþaðý ve Çevre Düzenlemesi
. Çok Amaçlý Gençlik Merkezi Yapýmý
. 416 ve544 Konutluk Toplu Konut Projeleri
. 49 Adet Ada Ýçi Otopark Düzenlemesi
. Niobe-Aðlayan Kaya 1-2-3. Etap Rekreasyon Çalýþmalarý
. Fuar Merkezi
. Þehir Tiyatrosu Salonu
. Fatih Parký Yeni Düzenlemesi
. Su Þebekesi Yenileme Çalýþmalarýnýn Tamamlanmasý
. Hayvan Bakým ve Tedavi Merkezi
. Yeni Hal Tesisleri
. Merkez Efendi, Mesir, Cemal Ergün, Nail Ergün, Nurlupýnar, Sultan,
Kocatepe, Mavi Köþe ve Kutlu Doðum Parký.
. Akmescit Mahallesi Dere Islahý ve Halý Saha
. Gasilhane Binasý
. Ulu Cami Etrafý Çevre Düzenlemesi
. Karaköy Kapalý Pazaryeri Ve Yeraltý Otoparkýn Tamamlanmasý
. Sadýk Ahmet Caddesi’nin Yeni Düzenlemesi
. Atatürk Bulvarý’nýn Yeni Düzenlemesi
. Hüsrevaða Cami ve Hamamýnýn Çevre Düzenlemesi
. 105 Adet Çocuk Oyun grubunun Hizmete Sunulmasý
. Yeþil Dalga Sisteminin Kurulmasý
. Þehir Giriþ ve Çýkýþlarýnýn Düzenlemesi
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. Turgutlu Giriþi Çevre Düzenlemesi
. Laleli Pazaryeri Arkasý Çevre Düzenlemesi
. Ýtfaiye Grup Binalarýnýn Tamamlanmasý
. Akdede, Cemal Ergün. Levent Közer ve Atabey Yaya Üst Geçitleri
Sosyal-Kültürel ve Eðitim Alanýnda Yaptýðý Çalýþmalar:
. 600 Öðrenci/yýl Eðitim Bursu
. 2000 Öðrenci/yýl okul ihtiyaçlarý yardýmý
. Gönülden Gönüle Derneði
. Aþevi ve yemek yardýmý 2500 kiþi/ gün
. Ücretsiz Cenaze Hizmeti
. Kadýn Sýðýnma Evi
. Ücretsiz Meslek Edindirme Kurslarý
. Ücretsiz Sosyal-Kültürel kurslar
. Mesir Þenliklerinin Uluslararasý araþtýrýlmasý
. Ramazan Etkinlikleri (5.yýl)
. Tarzan ve Çevre Günleri
. Kültür Sanat Etkinlikleri Aylýk Programý
. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi
. Kadýn Danýþma Merkezi
. Þehir Tiyatrosu
Diðer Hizmetler:
. Beyaz Masa
. Kent Bilgi Sistemi
. Kriz Merkezi
. Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteði
.Muhtarlar Bürosu
. Basýn Merkezi
. Yerel Gündem 21
. Kent Konseyi
Devam Eden Hizmetler:
. Doðal Gaz
. Garaj Köprülü Kavþaðý
. 780 Adet 3. Etap Toplu Konut Projesi
. Kent Ýçi Ulaþým Etüdü
. Okullarda Çevre Düzenlemesi
. Mimar Sinan Bulvarý Çevre Düzenlemesi
.Asfalt Çalýþmalarý
. Kaldýrým Düzenlemeleri
. Eski Garaj Yeri Projesi
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Baþlayacak olan Hizmetler:
. 4000 Konutluk Akgedik Uydukent Projesi
. Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Merkezi Projesi
. Kent Müzesi
. Spil Teleferik Projesi
. Mevlevihane Çevre Düzenlemesi
. Yeni Garaj Projesi
. Malta Spor Tesisleri Yaný Park Projesi ile
.Sultan Camii
. Dilþikar Camii
.Ulu Camii
.LalaPaþa Camii
.Küçük Sanayi camii
.Mesir camii
.Fevzi Çakmak Camii
. Adnan Menderes Camii
. Turgut Özal Camil
.Horozköy merkez Camii
.Ivazpaþa Camii
.Akpýnar Camii gibi yeni camilerin yapýmýna katký ile bahçe çevre
düzenlemeleri
. Ücretsiz ÖSS ve SBS Kurslarý ile
. Manisa Belediyesi Eðitim Merkezi (MABEM)
Devletimiz Cumhuriyet hükümetleriyle eðitime ne kadar önem verdiðini
yakinen gözlüyoruz. Bugün ülkemizde varlýklý ve dar gelirli her aile
çocuklarýnýn evine en yakýn mahalde gidebileceði ve okuyabileceði bir okulu
varken, her geçen gün sayýlarý artan eðitimde fýrsat eþitliðini ciddi þekilde
zedeleyen yoksul aile çocuklarýnýn ücretsiz gidebileceði bir dershanesi
yoktur… Nitekim Üniversite öðretim üyeleri derneði Baþkaný Prof.Dr. Tahir
Hatipoðlu da ” Artýk üniversiteler kapýlarýný resmen deðil; ama dershaneler
dolayýsýyla kapýlarýný dolaylý olarak yoksul aile çocuklarýna kapatmýþtýr.”
Diyor.
Bir düþünür de “Evinizin eþiðini temizlemeden komþunuzun damýndaki
karlardan þikâyet etmeyiniz” diyor. Bu söz, Manisa Belediye Baþkaný Bülent
Kar’ýn belediyecilik anlayýþý ve hizmetiyle örtüþen bir sözdür. Þu anda
ülkemizde birkaç ilde bulunan; ama Manisa Belediye Eðitim Merkezi gibi dar
gelirli aile çocuklarýnýn hazýrlandýðý modern SBS ve ÖSS kursu veren bir
dershanenin hiçbir ilde benzerinin bulunmadýðýný çok iyi biliyorum.
Eðitimsever Belediye Baþkaný Sayýn Bülent Kar’ýn diðer illerin de örnek alarak
oluþturmaya çalýþtýðý MABEM, bir ile on yýl sonrasý için deðil, 20 ile 30 yýl
sonrasýný hedef alan “ Benim çocuðum da dershaneye gitse doktor, mühendis,
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öðretmen ve subay olurdu” gibi yakýnmasý olan ailelerin içinde ukde
kalmamasý için çocuklarýna dershane hizmeti sunmasý, sosyal barýþa katkýsý
olan dualý bir projedir.
Cengiz ERGÜN (2009/2013 (Belediye Baþkaný)
Cengiz Ergün 1960 yýlýnda Manisa'da doðdu. Ýlkokulu sýrasýyla Murat
Germen Ýlkokulu, Necatibey Ýlkokulu ve Gazi Ýlkokulunda okumuþtur.
Ortaokulu Þehitler Orta Okulu'nda, Liseyi de Ýzmir Fatih Lisesi'nde
tamamladý. Lisans eðitimini ise Muðla Üniversitesi Ýþletme Fakültesi'nde aldý.
Erzincan'da vatani görevini yaptýktan sonra Manisa'da inþaat sektöründe
faaliyet gösteren bir firma kurdu.
Çeþitli dönemlerde Manisa'ya hizmet edebilmek için sosyal faaliyetlerin
içinde yer aldý. Bunlardan Manisaspor Kulübü Baþkanlýðý en büyük gurur
kaynaðý oldu. Manisaspor'u ekibiyle birlikte tarihinde ilk defa 3'ncü Lig'den
Süper Lig'e taþýdý.
Baþkanlýðý döneminde aþaðýdaki hizmetleri Manisa’ya kazandýrmýþtýr.
1- KESS kavþaðý
2- Bozköy Cemal Ergün Meydaný
3- Þeyh Fenari Parký
4- Barboros Mah. Parký
5- Arapalan Camii Çevre Düzenlemesi
6- Turgut Özal Mah.Parký ve Kanal Yaný Bulvarý
7- Kýrmýzý Ev Restorasyonu ve Alacahamam Çevre Düzenlemesi
8- Ulu Park Havuz ve Çevre Düzenlemesi
9- Yeni Aile Kabristanlýðý
10- DDY 3 Adet Üst Geçit
11- Seyit Ýbrahim Hoca Çevre Düzenlemesi
12- Çocuk Kulüpleri ( Barbaros, Uncubozköy, Güzelyurt, Laleli Mah.)
13- Çocuk Trafik Eðitimi Alaný
14- Askeri Karargâh ve Er Pavyonu Binalarý
15- Haydar deresi 1. Etap
16- Dilþikar Hamamý ve Çevre Düzenlemesi
17- Mesir Mah. Parký ve Belediye Mülkü Dükkân Restorasyonu
18- Toki 2
19- Yeni Terminal
20- Laleli Atatürk Gençlik Merkezi
21- Bedesten Meydaný Düzenlemesi
22- Efendiler kahvesi
23- Malta Parký Düzenlemesi
24- Toki – 3 Spor Tesisleri
25- Çanakkale Þehitleri Anýtý ve Müzesi

-196-

Gerçekleþtirmek için Temeli atýlan Projeler:
1- Kent Parký
2- Ak Mescit Dere Peyzaj Düzenlemesi
3- Bozköy Dere Islahý ve Peyzaj Düzenlemesi
4- Otogar Peyzaj Düzenlemesi
5- Kumludere Caddesi Peyzaj Düzenlemesi
6- Emekliler Parký
Nurullah ERTUÐRUL (Vakýflar Ýl Müdürü)
Görevde kaldýðý son 10 yýl boyunca Vakýflar Genel Müdürlüðü bütçesi ile
belediyelerin ve hayýr sever vakýf dostlarýnýn katkýlarý sayesinde Manisa’nýn
merkez ve ilçelerinde onarýmý saðlanan hayrat ve vakýf eserlerinin listesini
yapmak, oldukça yekûn teþkil edecektir. Þunu kesinlikle söyleyebiliriz ki
çalýþmalarý bu hýzla sürdürdüðü takdirde Manisa ve ilçelerinde metruk ve
harabe görüntülü vakýf eseri kalmayacaktýr.
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MADDÝ KATKILARIYLA VAKIFLARA VE HAYIRLARA
DESTEK OLAN HAYIR SEVERLER
a) Merhum Hasan TÜREK
Merhum Hasan TÜREK, oðlu Sait Türek, damadý Rýza Seyyar tarafýndan
Gülgün Hatun Mescidi, Ayn-ý Ali Camii’nin bakým ve onarýmý ile yine ayný
caminin gasilhanesinin inþa giderlerini, Merkez Efendi Camii’nin kubbe
inþaatý bedellerinin tamamýný karþýlamýþlardýr. Ailesi tarafýndan ayrýca
Yarhasanlar Mahallesinde merhum adýna yayla suyu akan “Hasan Türek”
çeþmesini de yaptýrmýþlardýr.
Eðitim sever ve hayýrsever kiþiliði ile temayüz eden Merhum Hasan Türek,
Manisa'ya modern mimarî tarzýnda yaptýrdýðý “Hasan Türek Lisesi” ile
arkasýnda güzel, görkemli ve kalýcý bir eðitim yuvasý býrakmýþtýr. Merhum
Hasan Türek, eðitim konusunda yaptýðý yardýmlarýn bilinmesinden hoþnut
olmazdý. Manisa Lisesi Müdürlüðüm sýrasýnda öðrencilere yaptýðý giysi, kitap
ve kýrtasiye gibi yardýmlarýn ikimiz arasýnda mahfuz kalmasýný özellikle
isterdi. O zamanlar yaptýðý bu yardýmlardan aile efradýnýn bile haberi
olduðunu sanmýyorum. Ancak bu kitap sayesinde bilgi sâhibi olacaklardýr.
Yine çok yakýnlarýnýn ve dolayýsýyla benim de yakýndan bildiðim Manisalý bazý
zeki öðrencilerimizin Japonya’da kanser ve genetik konusunda doktora
çalýþmalarýný maddî yönden bizzat destekleyerek ederek bu öðrencilerin
tahsillerini saðlamýþtýr. Ayrýca Moris Þinasi Çocuk Hastanesi'ne de eþi Hikmet
Türek adýna ek bina yaptýrarak saðlýða da katkýlarda bulunmuþtur.
Rahmetli Hasan Türek, vakýf dostu, hayýr sever ve eðitim sever bir
büyüðümüzdü. Ruhu þâd olsun.
Þu anda sanayici oðlu Said Türek’de babasýnýn izini takip ederek hayýr
kurumlarýna olan desteðini devam ettirmektedir.
b) Halil YURTSEVEN ( 5. Dönem Milletvekili)
Halil YURTSEVEN, aslen Aksekili olmakla beraber ailesiyle birlikte çok
küçük yaþlarda Manisa'ya gelmiþtir. Küçük yaþlardan beri ticaretin içinde
büyüyen Halil YURTSEVEN çalýþkanlýðý, dürüstlüðü ve azmi sayesinde
Manisa’nýn ticarî hayatýnda önemli bir yere gelmiþtir. Ticaretinin yanýnda
hayýr iþlerinden de geri kalmayan Halil Yurtseven,
* Ýmam – Hatip Lisesinin inþasý için arsa teminiyle ve inþaatýyla bizzat
yakýndan ilgilenmiþ, 10 sene bu okulun Yaptýrma ve Yaþatma Derneði'nin
yöneticiliðini yapmýþtýr. Daha sonra bilfiil siyasete atýlýnca bu görevinden
kendi isteði ile ayrýlmýþtýr.
* Mensubu olduðu partinin uzun yýllar ilçe ve il baþkanlýðý görevlerini
yürüten Halil Yurtseven, 1976 yýlýnda Manisa Milletvekili olarak Meclis’e
girmiþtir. Bu süre içerisinde sempatik ve olaðan davranýþlarýyla Ankara'da
büyük çevre edinmiþ, Ankara’dan geçici olarak temin ettiði dozerler ve
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kamyonlarla yollarý olmayan Yunt Daðý köylerine yollar yaptýrmýþtýr. Yunt
Daðý köylülerinin günü birlik Manisa Ovasýna çalýþmaya gelmelerini
saðlayarak Yunt Daðý köylülerinin ekonomik açýdan geliþmesine katkýda
bulunmuþtur. Bu arada YURTSEVEN Ailesi olarak Manisa’da hayýr ve vakýf
eserlerine olan katkýlarý da bir hayli yekûn tutmaktadýr.
Sýrasýyla:
1- Merkeze baðlý Barbaros Mahallesinde eþi Suzan Yurtseven adýna
yaptýrdýðý “Suzan Yurtseven Saðlýk Ocaðý”,
2- Rahmetli aðabeyi Mustafa Yurtseven'e ait Muradiye Camii'nin yanýndaki
dört katlý binayý, Diyanet Vakfýna Kýz Kur’an Kursu olarak vakfetmesi,
3- Çarþý merkezindeki bir daireyi yine rahmetli eþi Suzan Yurtseven adýna
Türk Silahlý Kuvvetleri Güçlendirme Vakfýna baðýþlamasý. Ayný zamanda
kendisi de bu vakfýn II. Baþkanýdýr.
4- Bir grup arkadaþýyla gittiði Bursa gezisinde gezip gördüðü Bursa
Organize Sanayi Bölgesi dikkatini çekmiþ, o yýllarda Ýzmir'de yapýlmasý
planlanan Organize Sanayi Bölgesi yatýrýmýný Manisa'ya kazandýrmak için
arkadaþlarýyla birlikte Ýzmir Ticaret Odasýna ve o zamanýn Belediye Baþkaný
Merhum Osman Kibar'a karþý büyük bir siyasi mücadele vererek Manisa'ya
yapýlmasýný saðlamýþlardýr.
5- Uzun yýllar Manisa Ticaret Odasý ve Organize Sanayi Bölgesi Baþkanlýðý
da yapan Halil Yurtseven’in bu mücadelede kendilerine büyük destek veren
arkadaþlarýnýn isimlerini zikretmenin de Manisalýlar adýna bir vefa borcu
olduðunu düþünüyorum.
a) Merhum Hasan TÜREK
b) Merhum Dilaver VARDARER
c) Merhum Hasan SOYTÜRK
d) Merhum Hüseyin BALATLI
e) Merhum Ýbrahim ARUSAN
f) Osman Nuri ÞENER
g) Mustafa ÇAPRA
h) Ersan ATILGAN
i) Ümit CANUYAR
j) Güngör ÇALIÞIR
k) Cengiz YUTDABEKÇÝ
l) Ýsmail KAHRAMAN
m) Yýlmaz VOLKAN
n) Cemal ÖZER
Ayný ekip, Organize Sanayi ile birlikte bugün binlerce esnafýn ve ustanýn
ekmek kapýsý olan Kenan Evren Küçük Sanayi sitelerinin yapýmýnda da
öncülük yapmýþlardýr.
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Baþlangýçta 11 fabrika ile baþlayan Manisa Organize Sanayi ve Kenan Evren
Küçük Sanayi siteleri bugün Manisa'da binlerce ailenin ekmek kapýsýdýr.
Bugünün ve yarýnýn Manisalýlarý bu ekonomi kahramanlarýna minnet
borçludur.
6- Lütfi Kýrdar meydanýnda kendi adýna yapýp Milli Eðitime teslim ettiði
Manisa'nýn mimarî açýdan en modern okullarýndan biri olan “Halil Yurtseven
Ýlköðretim Okulu”
7- Akmescit Mahallesinde Rahmetli aðabeyi Mustafa Yurtseven'in eþi,
yengesi Güzide Yurtseven adýna yaptýrdýðý “Güzide Yurtseven Saðlýk ocaðý”
8- Üniversitede okuyan yoksul aile çocuklarýna yardýmlarýyla destek
olmasý,
Manisa'da hayýr sever ve Eðitim sever kiþiliðiyle temayüz eden Halil
Yurtseven, cömertçe yaptýðý vakýf ve baðýþlarla Manisa’da iz býrakan bir
büyüðümüzdür.

c) Tarýk ALMIÞ (Ýþ Adamý)
1936 yýlýnda sayacý bir babanýn evladý olarak Manisa’da dünyaya gelen
Tarýk ALMIÞ, gençlik yýllarýnda önce terzilik yapmýþ, Bilahare baba mesleði
olan sayacýlýða dönmüþtür. Askerlik dönüþü ticarete atýlan Tarýk Almýþ,
emeðinin karþýlýðý olarak ticaret hayatýndan kazandýðý parayla ve iþ ortaðý
Mahmut Þentürk ile Saruhanlý Pagmat üzüm iþletmelerini kurar. Eðitime ve
spora düþkünlüðü ile bilinen Tarýk Almýþ,
* 1989 yýlýnda Saruhanlý’da Þentürk- Almýþ Endüstri Meslek Lisesi inþa
ettirek, Milli Eðitime teslim eder.
* Spor yapan birisi olarak gençliðinde yaptýðý sporun yararýný gördüðü için
gençlere yararlý olmasý düþüncesiyle “Manisa Sporunu Koruma ve
Güçlendirme Vakfýný” kurar. Kurucu baþkan olarak hâlen bu vakfýn
yöneticiliðini yapmaktadýr.
* “Tarýk Almýþ Spor Tesisleri”ni tamamen kendi imkânlarý ile kurarak
Vestel Manisa Spor’un hizmetine sunmuþtur. Vestel Manisa Spor’un 1. Lige
çýkmasýnda onun saðladýðý alt yapý imkânlarýnýn payý büyüktür.
* Rahmetli eþi Hatice Almýþ adýna Laleli semtinde modern ve donanýmlý
olarak yaptýrdýðý “Hatice Almýþ Saðlýk Ocaðý”ný inþa ettirerek, 2002 yýlýnda
Saðlýk Müdürlüðüne teslim etmiþtir.
* Üniversitede okuyan yoksul aile çocuklarýna, burs imkânýyla
eðitimlerine destek vermektedir. Burs verdiði öðrencilerin kimler olduðunu
bile bilmez. Bu tür yardýmlarýnýn da bilinmesinden hoþlanmaz
Saðlýða, spora, eðitime gönül veren hayýr sever bir büyüðümüzdür. Hayýr
sever kiþiliði ile Manisa’nýn ve Manisalý spor severlerin gönlünde ayrý bir yeri
vardýr.
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ç) Veysel TAÞKIRAN
Maddi katkýlarýyla Hacý Yahya Camii’nin bakým ve onarým giderleri
karþýlanmýþtýr.
d) Ýsmail TOPBAÞ
Ýsmail TOPBAÞ adýna oðlu Muzaffer Topbaþ’ýn maddî katkýlarýyla Kara
Timurtaþ Paþa Oðlu Ali Bey Camii’nin bakým ve onarýmýný yaptýrmýþlar, ayrýca
Ayakkabýcýlar Sitesi Camii de babalarý adýna Mehmet ve Muzaffer Topbaþ
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
e) Halit GÖRGÜLÜ
Emir Çavuþ Vakfýndan olup Yarhasanlar Camii’nin yeniden inþasýnda
bedelinin üçte birini karþýlayarak bugünkü modern konumuna gelmesine
vesile olmuþtur. Ayrýca Manisa merkezde bir lise binasý inþa ettirerek Milli
Eðitime teslim etmiþtir. Milli Eðitim Müdürlüðü de bir vefa borcu olarak bu
liseye “Halit Görgülü” ismini vermiþtir. Bu okul, Halit Görgülü Lisesi olarak
geçtiðimiz yýl eðitim ve öðretime açýlmýþtýr.
f) Baþbakanlýk Aile Ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü’nün “Biz
Bir Aileyiz” 81 Ýlin 81 Ailenin Türkiye Sofrasý ve Burhan KURTOÐLU
Manisa Lisesi Müdürü iken gerek kardeþ okul, gerekse emekli olduktan
sonra Türk çocuklarýnýn dini eðitimi için uzun yýllar Almanya’da bulundum.
Bu süre içerisinde Alman eðitimini ve Alman aile yapýsýný yakýndan tanýma ve
inceleme fýrsatý buldum. Yaþadýðým ve gördüðüm örneklerin her birini burada
anlatmama ne yerim müsait ne de konu itibariyle itibariyle de denk
düþmektedir. Ancak Baþbakanlýk Aile ve sosyal Araþtýrmalar Genel
Müdürlüðünün milletimizin, diðer birçok topluma kýyasla en güçlü olduðu
yönlerin baþýnda gelen aile yapýmýzýn sanayileþmenin, kentleþmenin, hýzlý
nüfus artýþýnýn ve iþsizliðin ortaya çýkardýðý sosyo- kültürel sorunlarýn tüm
dünyada aile kurumunu olumsuz yönde etkilemesi üzerine, var olan aile
yapýmýzýn korunmasý ve erozyona uðramamasý amacýyla 2008 yýlýnda Türkiye
genelinde “ BÝZ BÝR AÝLEYÝZ” kampanyasýyla dil, ýrk, mezhep kültür ve yaþam
farkýný gözetmeksizin 81 ilimizden 81 ailenin “ TÜRKÝYE SOFRASI”NDA ayný
fotoðraf karesinde bir araya getirerek gelecek nesillere aile kavramýnýn
önemini sergilemeye çalýþmýþtýr. Günden güne dünyada erozyona uðrayan aile
yapýsýný güçlendirmek için ülkeler ve ülkelerin yetkilileri bu konuda büyük
caba sarf etmektedirler.
Maalesef gençlerimiz arasýnda Avrupa’ya karþý gözü kapalý büyük bir
özenti söz konusu. Öyle bir çeliþki içindeyiz ki onlarýn kaybettiði aile yapýsýna
biz özeniyoruz. Onlar da kaybettiði aile yapýsýný bizde görmekle bize özeniyor.
Diðer konularý bir tarafa býrakarak onlarýn bizler hakkýnda en çok
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imrendikleri konu aile ve aile yapýmýzdýr. Aile hayatýmýz, aile baðlarýmýz, onlar
için imrenilecek deðerler olarak görülüyor. Bunu Almanya’daki Alman
dostlarýmdan dinledim ve zaman zaman da bizzat þahit olduðum konularý
buraya aktarmakla sanýrým meramýmý anlatmýþ olurum. Þu bir vaka ki bugün
Avrupa’da yaþlýlar, yaþlanan veya hastaneye düþen anne babalar aranýp
sorulmuyor. Yalnýzlýklarýyla baþ baþa býrakýlýyor. Oysa bizim
vatandaþlarýmýzdan hastaneye düþen bir kiþinin arkadaþlarý, komþularý ve
akrabalarý tarafýndan ziyaret ediliþi Almanlarýn gýpta ile izlediði bir durumdur.
Bu hasta ziyaretinin kaynaðý ise dinî öðretilerimizdir. Çünkü bizim dinimizde
hasta ziyareti, Allah rýzasý için yapýlýr. Peygamberimizin hadislerinde sýk sýk
anlatýlýr. Kul ahirete gittiðinde Cenab-ý Hak soracak: “Kulum, benim için ne
yaptýn?” Kul cevaben “Allah’ým senin için namaz kýldým, oruç tuttum, hacca
gittim, zekât verdim, Sen’in adýný andým.” diye amellerini sayacak. Cenab-ý Hak
ise “Bunlarýn hepsi de kulluðunun gereðidir. Ancak sen benim için ne yaptýn?”
diye sorduðunda kul “Ne yapmam gerekirdi Ya Rab!” dediðinde Cenab-ý Hak
“Benim için bir hasta ziyaret ettin mi?” buyuracak. Ýþte bu gün bizim aile
yapýmýzýn temelini dinî öðretilerimiz oluþturmaktadýr. Hasta ziyareti, anne –
baba hakký, çocuk sevgisi, iffet anlayýþýmýzýn temelini dini öðretilerimiz
oluþturmaktadýr. Avrupa’da ise bu deðerler maalesef olabildiðince erozyona
uðramýþtýr.
Yakýn dostum olan Dr. Franz Riederer, Mr Gibs ve tanýdýðým Alman
öðretmenlerin hiç birinin çocuðu yok. Çocuðu olanlar ise tek tük. Bu arada
öðretmenlerden nikâhsýz yaþayanlara da rastladým. “Neden çocuðunuz yok?”
diye sordum. Verdikleri cevap, “Onun bakýmýný ve külfetini göze alamadýk.”
oldu. Ama evlerine misafir olduðumda evin içinde kocaman bir köpekle
kedinin en güzel þekilde bakýldýðýný gördüm.
Almanya’daki bir ilin Geçlik Merkezi Müdürü olan S.Mozer, kýrk yaþlarýnda
ve çok iyi bir dostluk kurduðum kiþilerdendir. Mozer çifti, bir gün beni evlerine
misafir ettiler. Bir dostluk belirtisi olarak her ikisi de kartvizitlerini verdiler.
Kartvizitlere baktým, soy isimleri farklýydý.
Sormadan edemedim.
— Kartvizitlerinizdeki soy isim farklýlýðý dikkatimi çekti, dedim.
Onlar:
— Biz resmi nikâh yapmadýk, arkadaþ olarak birlikte yaþýyoruz yaþýyoruz,
dediler.
Ben de:
— Pekâlâ, çocuklar kimin? Dedim.
Onlar:
— Bizim, dediler.
Ben meraklý sorularýma devam ettim.
— Pekâlâ, çocuklarý nasýl kayýt yaptýrýyorsunuz, kimin üzerine kayýt oluyor?
Dedim.
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Alman çift:
— Almanya’da çocuklarýn kaydý konusunda bir problem olmuyor, dediler.
Ben dayanamadým:
— Madem birlikte yaþýyorsunuz, böyle yaþamak yerine nikâhlanarak beraber
yaþasanýz olmaz mý? Dedim.
Onlarýn cevabý daha ilginç oldu:
— Belki zaman gelir o benden, ben ondan býkabilirim. Belki baþkalarýna gönül
verebiliriz. Ayrýlýp birleþmek zor olmasýn, diye cevap verdiler.
Böyle bir anlayýþýn olduðu toplumda ailenin ne olduðunu ve ne olmadýðýný
takdirlerinize sunuyorum.
Bu çarpýk aile hayatý sonucunda maalesef çok çirkin ve çarpýk yaþantýlar
ortaya çýkmýþ.
Burada anlatacaðým olayla Avrupa’daki aile yapýsýnýn ne durumda
olduðunu gözler önüne sermek istiyorum. Bu ve benzeri olaylar bizim
gözümüzü açsýn ki hem biz hem çocuklarýmýz bu tür sýkýntýlarý yaþamasýn.
Almanya’da görev yaptýðým Bielefeld þehrinde bir veli toplantýsý
düzenlenmiþti. Ben de buradaki Türk çocuklarýnýn okullardaki durumlarýný
izlemek üzere bu toplantýya katýldým. Toplantý, il çapýnda yapýlýyordu.
Toplantýya Belediye Baþkaný, Milli Eðitim Müdürü, okul müdürleri, öðrenci
velileri, öðretmenler ve Almanya’da yaþayan yabancýlar: Türk, Ýspanyol,
Ýtalyan, Yunan öðrenci velilerinin temsilcileri katýldý. Geniþ çaplý bir toplantý
yapýldý.
Toplantýda önce Alman Emniyet Müdürlüðünden iki yetkili konuþtu.
Birinci yetkili, “Gençleri zararlý alýþkanlýklardan nasýl koruyabiliriz?”
konusunda bilgiler verdi. Anlattýðý þeyler, bizim ülkemizdekilerle aynýydý.
Bizim de Türkiye’deki okullarýmýzda anlattýklarýmýzla benzerlikler
gösteriyordu. Benim zaman zaman öðrencilere anlattýðým konularýn aynýsýný,
ayný kelimelerle ifade etti. “Demek ki her ülkenin gençlerinin eðilimi,
alýþkanlýklarý ve gençlere yaklaþma dili dünyanýn her yerinde ayný.” dedim.
Ýkinci yetkilinin konuþma konusu ise “Almanya’da Çocuklara Yapýlan Cinsel
Taciz” idi. Yetkili, Almanya’daki çocuklara yapýlan cinsel taciz konusunu
anlatýrken beynim allak bullak oldu. “Olamaz böyle bir þey!” diyerek isyan
etmek istedim. Toplantý sonunda Alman Emniyeti, bu konularý içeren bir
kitapçýk daðýttý. Bu kitapçýk Almanca, Türkçe, Ýspanyolca, Ýtalyanca ve
Yunanca bastýrýlmýþ olup gelen bütün velilere daðýtýldý.
Almanya’daki çocuklara yapýlan cinsel tacizin neler olduðunu Alman
Emniyet Müdürlüðünün raporundan vermek istiyorum. Bu ifadeler, toplantý
sonunda bizlere daðýtýlan kitapçýktan aktarmadýr. Bu kitapçýktaki bilgiler,
raporlar, deðerlendirmeler ve kitapçýðýn basýmý tamamen Alman Emniyet
Müdürlüðünün araþtýrmalarý ile oluþturulmuþtur.
Alman Emniyet Müdürlüðünün raporunu hep beraber okuyalým:
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Kitapçýðýn ismi “Nereye Gidiyoruz?”
Yirmi altýncý sayfa, baþlýk; “Çocuklarýn Seksüel Kötü Muameleye Maruz
Kalmalarý”
Seksüel tecavüz olaylarýnda hiç bir zaman çocuklarýn suçluluk payý
bulunmamaktadýr.
Suçlular, yakýn sosyal çevrede seksüel anlamda þiddetin suçlularý,
genellikle erkekler olmaktadýrlar. Bunlar aile dýþýndan deðil, genelde çocuðun
tanýdýðý ve güven duyduðu yakýn aile bireylerinden oluþmaktadýr. Mesela, bir
aile dostu, babanýn bir iþ arkadaþý, ama ayný zamanda öðretmen veya
eðitmen…
Suçlu aileden biri de olabiliyor: baba, üvey baba, annenin erkek arkadaþý,
büyükbaba, dede, amca ya da büyük aðabey, üvey kardeþ…
Bu suçlular genellikle psikolojik olarak çocuðun sevgisini, baðlýlýðýný ve
güvenini kullanarak sadece kendi seksüel ihtiyaçlarýný gidermekle
kalmýyorlar, ayný zamanda itaat altýna alma ve güçlerini ispat etme gibi
isteklerini de gidermiþ oluyorlar.
Olaylarýn pek azýnda “Bir kereye mahsus bir kaçamak!” anlayýþý yatýyor.
Ancak görülen o ki seksüel tecavüzlere uzun süre devam edilmektedir.
Suçlu genellikle çok yönlü planlarla çocuða yaklaþma planlarý
yapmaktadýr. Sürekli olarak yaptýklarýna bir bahane bulur.
Bunlar neler olabilir? Suçlu, yaptýðý hareketin farkýndadýr. Çocuklar, bu
tecavüzün önemini kavrayabilecek veya anlayabilecek durumda
olmadýklarýndan ve tahmin edemediklerinden mesuliyetleri yoktur. Bundan
dolayý çocuklarýn hiçbir zaman seksüel tecavüzlerde suçluluk payý
bulunmamaktadýr.
Görüldüðü gibi Almanya’da çocuklara cinsel taciz, aile dýþýndan deðil, aile
içinden kaynaklanmaktadýr. Önceleri gurbetçi kardeþlerimizin bu konuda
daha çirkin þeyler anlattýklarýnda þahsen bu anlatýlanlarý bir abartý olarak
kabul ediyordum. Ama ne zaman bu toplantýya katýldým, Alman Emniyet
yetkililerinin anlattýklarýný duydum, sunduklarý belgeleri inceledim, iþte o
zaman Almanya’daki iþçi kardeþlerimizin anlattýklarýna inanmak zorunda
kaldým. Ýþçi kardeþlerimizin anlattýklarýný burada yazýya dökmem benim için
hem edep dýþý bir durum hem de hayâ dýþý bir davranýþ olacaktýr. Üstelik bu
tecavüzlerin aile dýþýndan deðil de aile içinden olmasý, hepten ürkütücü ve
utanç verici bir durumdur.
Türk toplumunda genelde bu tür davranýþlarý aile dýþýndan kiþiler
yaptýðýnda bu kiþileri “sapýk” diye isimlendiriyoruz. Ama bu iþi aile içinden;
baba, dede, kardeþ, amca, dayý, eniþte gibi kiþiler yaptýðýnda bunlara verilecek
isim, herhalde bizim lügatlerimizde bulunmamaktadýr.
Þimdi anne – babalara, büyüklerin dýrdýrýný problem yapýp boþanan
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çiftlere sesleniyorum. Ýnsanoðlunun ayrý bir dünyasý ve birbirinden farklý
problemleri vardýr. Ýlk eþimden ayrýlýp da ikinci eþiyle çok mutlu olduðunu
söyleyen kiþilere rastladýnýz mý hiç? Ama “Keþke birinci evliliðimi yok yere
yýkmasaydým.” diyene çok rastlamýþsýnýzdýr. Ýkinci evlilikler, beraberinde
yýðýnla problemi de getirmektedir. Ýkinci evliliklerini yapan çiftlerin kurduðu
bir ailede yetiþkin üvey kýz ile yetiþkin üvey delikanlýnýn ayný evde yaþadýðýný
düþünün. Üvey anne, üvey baba þokunu bir tarafa býrakalým, yetiþkin bir kýz
çocuðu ile yetiþkin bir oðlan evladýnýn ayný evde kaldýðýný düþünün! Ondan
sonrasýnýn hesabýný artýk kendiniz yapabilirsiniz.
Ýþte Almanya’da kardeþler arasýnda yaþanan çarpýk iliþkilerin kaynaðý
ikinci, üçüncü ve nikâhsýz evliliklerle ortaya çýkan bir durum olarak görülüyor.
Dede, baba tacizine hiç girmiyorum. Artýk onu da bütün deðer yargýlarýný
yitirmiþ bir insanýn hayvanca yaþamasý olarak deðerlendiriyorum. Hayvanlar
bile sanýrým, domuzdan baþka hiçbir hayvan, kan baðý olan yavrusuyla, anne
veya babasýyla iliþkiye girmezmiþ.
Toplantý sonunda polisin kullandýðý þu cümle çok dikkatimi çekti.
“Çocuklarýmýzý cinsel tacizden korumak için Ýslamî aile hayatýný örnek
almamýz gerekir.” diyerek konuþmasýný bitirdi. Bu söz, beni gururlandýrdý,
âdeta göðsüm kabardý. Salonda bulunan Türkler ve bazý yabancýlar bu
deðerlendirmeyi coþkuyla alkýþladýlar.
Okullardaki disiplin kurullarýnda iþlem gören öðrencilerin durumlarý hep
dikkatimi çekmiþtir. Okullarda disiplin cezasý alan öðrencilere þöyle bir bakýn.
Yüzde doksan itibariyle ya anne baba ayrý ya da anne baba arasýnda kopukluk
veya huzursuz var. Böyle ailelerin çocuklarý ilgisizlikten, ilgiye ve sevgiye
muhtaç olmalarýndan dolayý sürekli problem çýkartýyorlar. Dolayýsýyla bu
çocuklar disiplin suçu iþliyorlar. Onun için ben ne zaman geçimsiz veya
boþanmýþ bir aile duysam düþmaným bile olsa çok üzülürüm.
Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Yukarýda da belirttiðim gibi her
bir insanýn kendine has farklý problemi vardýr. Lütfen baþlangýçtaki güzel ve
mutlu günlerinizi hiç yoktan sebeplerle veya büyüklerin dýrdýrýný bahane
ederek gölgelemeyin.
Büyüklere de sesleniyorum. Ufak tefek kaprisleriniz, kýskançlýklarýnýz ve
lüzumsuz müdahaleleriniz dolayýsýyla birbirini severek yuva kuran
gençlerimizin en güzel günlerini zehir etmeyin. Saðlýklý çocuk, saðlýklý toplum,
saðlýklý ailelerle oluþur. Saðlýklý ailenin temelini ise dinî öðretilerimiz
oluþturur. Eþlere sadakat, çocuk yetiþtirmek, anne babaya hürmet etmek,
dinimizin övdüðü hasletler iken ihanet, iffetsizlik, arsýzlýk, aileyi içinden
kemiren alkol, kumar, zina gibi davranýþlar da dinimizin yerdiði, tasvip
etmediði davranýþlardýr.
Aman, her þeye raðmen kurduðunuz aileyi ihanet, arsýzlýk, zina, alkol,
kumar gibi davranýþlarla yýkmayýn.
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Unutmayalým ki elimizde beþ tane top vardýr. Bunlar:
• Saðlýðýmýz,
• Ýffetimiz,
• Ýmanýmýz,
• Ailemiz,
• Ýþimiz
Ancak bunlardan sadece iþimiz plastik top gibidir. Onunla iþinize geldiði
gibi oynayabilirsiniz. Ama diðerleri sýrça topa benzer. Onlar elinizden düþerse
çatlar yapýþtýrsanýz da çatlak belli olur. Eski haline gelmesi mümkün deðildir.
Ýþte Ýslâmî deðerlerden uzak yaþamanýn getirdiði bir aile dramý ve yaþanmýþ
acý bir olay. Olayý anlatýnca sanýrým Alman aile yapýsýný daha iyi anlatmýþ
olacaðým.
Almanya ile temaslarým bin dokuz yüz seksen altý yýlýnda Manisa Lisesi ile
Almanya’nýn Ingolstadt þehrindeki Apian Lisesi arasýnda kurduðum kardeþ
okul projesiyle baþladý. O yýldan itibaren kesintisiz olarak devam etmektedir.
Emekli olduktan sonra da tatillerde Türk çocuklarýnýn dinî eðitimleri için
gidip gelmekteyim.
Ingolstadt’da baþka bir okulda görev yapan arkadaþým anlattý. Anlatacaðým bu
olay aynen vakidir. Bildiðiniz gibi bizde Alman usulü diye bir tabir vardýr.
Gerçekten bu durum Almanlarda aynen uygulanýyor. Eþiyle ayný lokantaya
gidip hesabý ayrý ödedikleri bildiðimiz gerçekler arasýndadýr. Bizdeki gibi
öðretmenler odasýnda veya kahvehanelerde birbirlerine çay, kahve söyleme
adetleri yoktur. Orada herkes otomatik makineye parasýný atar, kahvesini alýr
ve içer.
Alman öðretmenlerden biri bir gün, sevinçle öðretmenler odasýna girer.
“Bu gün herkese kahve söylemek istiyorum.” diye baðýrýr. Öðretmen
arkadaþlarý merak içinde “Hayrola Tomy, ne oldu? Piyangodan ikramiye mi
çýktý?” diye sorduklarýnda Tomy, “Hayýr, ikramiye çýkmadý; ama babam öldü.
Babamdan çok büyük miras kaldý.” diye cevap verir.
Ayný öðretmen ertesi sene üzgün bir þekilde öðretmenler odasýna girer. Bir
kenara çekilir, aðlamaklý bir vaziyette düþünmektedir. Arkadaþlarý Tomy’e
yine sorarlar: “Hayrola Tomy, bu sefer ne oldu, neyin var?” dediklerinde Tomy,
köpeðinin öldüðünü ve onun için çok üzüldüðünü söyler.
Sanýrým bizzat yaþanmýþ olan bu olayla Alman aile yapýsýný kýsmen de olsa size
anlatabilmiþimdir.
Sýrasý gelmiþken aile konusuna bu kadar yer ayýrmamýn sebebi dünyada
her geçen gün erozyona uðrayan aileyi güçlendirmek ve bizim de var olan aile
baðlarýmýzý korumak amacýyla Baþbakanýmýz Sayýn Tayip Erdoðan’nýn 16
Mayýs 2008 tarihinde baþlattýðý “ BÝZ BÝR AÝLEYÝZ” sloganýyla aile baðlarýnýn
çok kuvvetli olarak yaþandýðý ülkemizde ve Manisa’mýzda Manisalý aileleri
temsilen “ Biz Bir Aileyiz” sloganýyla Türkiye’nin, özellikle de vakýf ve hayýr
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iþleriyle de tüm Manisa’nýn tanýdýðý Sayýn Burhan Kurtoðlu’nu tanýtmak. Bu
tür þahsiyetleri tanýyalým ve tanýtalým ki gelecek nesillere de örnek þahsiyetler
olarak miras býrakalým.
Burhan Kurtoðlu kimdir?
Doðma büyüme Manisalý olan Burhan Kurtoðlu fakir bir ailenin çocuðu
olarak Manisa’da dünyaya gelir. Baþarýlý bir iþ hayatýndan sonra da Manisa’nýn
sosyal hayatýnda önemli yeri bir vardýr.
Burhan Kurtoðlu 2008 yýlýnýn 16 Mayýs’ýnda Baþbakanlýk Aile Ve Sosyal
Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü tarafýndan Manisalý aileleri temsilen örnek
aile reisi seçildi. Türkiye’de özellikle de Manisa’da plastik sanayinin
öncülüðünü yapan Burhan Kurtoðlu bu arada Sivil toplum kuruluþlarýyla olan
münasebetini hiç bir zaman ihmal etmez. Sýrasýyla, sanayici, imalatçý, ziraatçý
12 yýl Manisa Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý , Ege Bölgesi Sanayi Odasý
baþkan Yardýmcýlýðý, Özel Huzur Evi vakfýnýn baþkaný ve kurucusu , Polis Spor
Gücü II. Baþkaný, Yerel gazete de köþe yazarý , uzun yýllar Ýl Sosyal Dayanýþma
Vakfý üyesi olarak çalýþan Burhan Kurtoðlu iþ , ticari ve sanayi hayatýný
tamamen oðlu ve yeðenlerine býrakarak geri kalan ömrünü tamamen vakýf
ve hayýr iþlerine adamýþtýr., Uzun yýllardan beri fahri olarak görev yaptýðý
Sosyal Dayanýþmanýn yanýnda, Bir kaza sonucu genç yaþta kaybeden kýzý
anýsýna Fatih Anadolu Lisesinin konferans salonunun tefriþ etmesi, Emir
Çavuþ Vakfýndan olup Yarhasanlar Camii’nin yeniden inþasýnda bedelinin üçte
birini karþýlayarak bugünkü modern hâle gelmesine sebep olmakla birlikte
ayný zamanda Sultan II. Beyazýd’ýn eþi Hüsnüþâz Hatun Camii’nin bakým
giderlerinin de yarýsýný karþýlamýþtýr. Yarhasanlar Camii'nin bugünkü
konumuna kavuþmasýnda gayretleri büyüktür. Hâlen de bu caminin Koruma
Derneði Baþkaný olarak görevini sürdürmekle birlikte Ramazan ayýnda ve
kandil gecelerinde bu caminin þadýrvan musluklarýndan þerbet akýtarak
tarihi bir geleneðimizin da yaþamasýna ve yaþatýlmasýna vesile olmaktadýr..
Yarhasanlar Camii, bir zamanlar ilin en garip camisi iken, mimarî açýdan farklý
yapýsýyla ilin en bakýmlý camilerinden biri hâline gelmiþtir.
Burhan Kurtoðlu, vakýf dostu hayýrsever bir insandýr. Manisa Belediye
Baþkaný Bülent Kar'ýn öncülüðünde hayýrsever arkadaþlarý Belediye Baþkan
Yard. Recep Kafes, Emekli Saruhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Ünal,
Mustafa Özer, Mehmet Topbaþ Sadullah Burgulu, Yaþar Uður, Ýsmail Kadýoðlu
ve Terzi Adnan Turan ile beraber kurduðu “Gönülden Gönüle” yardým
derneði marifetiyle de Manisa ve köylerinde birçok yoksul ailenin hâmîliðini
üstlenmiþ bulunmaktadýr. Yoksul ailelerin ev eþyasý, beyaz eþya, giysi ve gýda
gibi birçok ihtiyaçlarýný karþýlayarak sosyal açýdan Manisa’da büyük bir
boþluðu doldurmaktadýrlar. Bu yardýmlarý ile Manisa’da sosyal dayanýþmanýn
da öncülüðünü yapmaktadýr. Kurucusu bulunduðu Gönülden Gönüle
Derneði’nin baþkanlýðý yanýnda, Huzur Evi Vakfý Dinlenme Evi’nin de fiilen
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baþkan yardýmcýlýðýný da yürütmektedir.
Günlük mesaisinin büyük bir bölümünü hayýr ve vakýf iþlerinde
koþturmakla geçirmektedir. Gelecek nesillerin örnek alabileceði hayýr ve
vakýf adamý bir þahsiyettir.
g) Arif KOÞAR
Emir Çavuþ Vakfýna mensuptur. Yarhasanlar Camii’nin yeniden inþasýnda
bedelinin üçte birini karþýlamýþtýr. Ayrýca Muradiye Camii civarýnda açtýklarý
aþ evinde yoksullara yýllardan beri sýcak yemek daðýtýmý da yapmaktadýrlar.
Sýcak yemek daðýtýmýnýn masraflarý Manisalý hayýr severler tarafýndan
karþýlanmaktadýr. Özellikle bu sýcak yemeðin çýkmasýnda ve
düzenlenmesinde Saime Özkara ile ablasý Saadet Hanýmýn gayretleri her türlü
takdirin üzerindedir.
h) Mustafa ÖZER
Hayýr sever esnaflarýmýzdan olup Sultan II. Bayezýt eþi Hüsnüþâz Hatun
Camii’nin bakým ve onarým giderlerinin yarýsýný karþýlamýþtýr.
ý) Prof. Dr. Süleyman Sami ÝLKER (Göz Hekimi)
Bakýmsýzlýktan harap düþen ve son yýllarda mezbelelik haline gelen Ývaz
Paþa Hamamý'ný Türk Ocaðý olarak kiralayýp onarým giderlerini, çevresi ile
paylaþmýþtýr. Bu tarihî eseri, seçkin bir mekân haline getiren Süleyman Sami
Ýlker hocamýz, burasýný sadece üyelerine deðil Manisa'da eksikliði hissedilen
halka açýk bir kültür yuvasýna dönüþtürmüþtür. Kýþ aylarýnda her hafta güncel
olaylarýn ve konularýn yanýnda tarihten ziraata, eðitimden ticarete, kültürden
iktisada kadar çeþitli alanlarda düzenledikleri halka açýk paneller ve
konferanslar ilgi ile izlenmektedir.

i) Sadullah BURGULU
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Sadullah Burgulu ismi, Manisa'da insanlarýn kafasýnda hemen su ve çeþme
çaðrýþýmý yapar. Manisa’da su ve çeþme ile özdeþleþen Sadullah Burgulu'yu
tanýmak için önce anne tarafýndan dedesi olan Merhum Mehmet Ali
Suyolcu'yu tanýmamýz gerekir. Merhum Mehmet Ali Suyolcu'yu tanýdýðýmýz
takdirde Sadullah Burgulu'yu daha iyi tanýyacaðýnýzý ve size daha kolay
tanýtacaðýmýzý umuyorum.
Merhum Mehmet Ali Suyolcu bir Çanakkale gazisidir. Manisa, Ýstiklal
Savaþýnda Yunanlýlar tarafýndan iþgal edildiðinde, halkýn örgütlenip
ayaklanmamasý için baþta Çanakkale gazisi Mehmet Ali Efendi olmak üzere
þehrin ileri gelenleri iþgal komutaný tarafýndan tutuklanarak hapse atýlýr.
Manisa'da bir müddet sonra bazý çeþmelerin suyu azalýrken bazýlarýnýn da
suyu akmaz olur. Ýþgal komutaný çeþmelerin durumunu sorar. Çeþmelerin
durumunu ve su kaynaklarýný en iyi bilen kiþinin Mehmet Ali Efendi olduðu,
ancak kendisinin hapse atýldýðý söylenir. Bunun üzerine Mehmet Ali Efendi
hapisten çýkarýlýr, çeþmelerin bakýmý için görevlendirilir. Kurtuluþ Savaþýnda
Yunanlýlar denize döküldükten ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra soyadý
kanunu çýkarýlýnca soyadý almak üzere Nüfus Müdürlüðüne gider. Dönemin
nüfus müdürü Mehmet Ali Efendi'ye, “Senin soyadýný ‘Suyolcu’ olarak verdik
Mehmet Ali Efendi. Bu iþ için senin buralara kadar gelmene gerek yoktu.” diye
bir nükte ile ‘Suyolcu’ soyadý kendisine bu þekilde verilir. Rahmetli Mehmet Ali
Suyolcu bu çeþmelerle ilgilenirken Belediyenin veya herhangi bir kurumun
maaþ alan resmi görevlisi deðildi. Çiftçilikle uðraþan rahmetli, iþinin dýþýnda
kalan zamanlarýný hep su çýkarmak ve çeþme bakýmý yapmakla geçirirdi.
Ýþte Manisa'da yediden yetmiþe herkesin tanýdýðý Sadullah Bulgulu,
Suyolcu soy ismi verilen rahmetlinin torunudur. O da týpký dedesi gibi özel
iþinin dýþýnda kalan zamanlarýný çeþmelerin bakýmý ve yeni çeþmelerin yapýmý
ile geçirir.
Toprak altýndaki gördüðü veya göremediði suyu açýða kavuþturarak çeþme
haline getirir. Toprak altýndaki suyu tespit etmede mübalaðasýz bir jeoloji
mühendisi kadar bilgi ve tecrübeye sâhiptir. Bugün Manisa’da ecdat yadigârý
vakýf çeþmelerinin canlýlýk kazanmasýnda, kurnalarýndan þýrýl þýrýl yayla suyu
akmasýnda onun emeði çoktur. Kendisinin bulup çýkardýðý su ile yapýlan
çeþmelerin sayýsý da oldukça fazladýr. Bunun yanýnda olabildiðince de
mütevazýdir. Bu kitabý yazarken Manisa ve köylerine kazandýrdýðý çeþmelerin
hiç olmazsa birkaç tanesinin baþýna, kendisinden sonra gelecek nesillere
örnek olmasý açýsýndan “Sadullah Burgulu” ismini yazdýrmasý için özellikle
kendisinden rica ettiðimde “olur” sözünü alamadým. Sadece yüzü kýzardý. Ve
þu cevabý verdi:
“Dedem de yaptýrdýðý hiçbir çeþmeye ismini vermemiþ.”
Hele þu Sultan Yaylasý su hikâyesini anlatýnca “Sadullah Burgulu’yu daha
iyi tanýyacaðýnýzý umuyorum.
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Sultan Yaylasý, Manisa'nýn sýrtýný yasladýðý Spil Daðý eteðinde 850 rakýmlý
bir sayfiye yeridir. Türkiye'de hiçbir þehir 15 km yakýnýnda böyle bir yaylaya
sâhip deðildir. Ýsmini de Fatih Sultan Mehmet'ten almaktadýr. Fatih,
Manisa’daki þehzâdeliði sýrasýnda burada ders çalýþtýðý için onun anýsýna,
“Sultan Yaylasý” olarak anýlýr. Sultan Yaylasý kirazý, soðuk ve bir o kadar da tatlý
suyu ile meþhurdur. Yaylada günden güne artan evler ve düzensiz su kullanýmý
sebebiyle komþular ve kýrk yýllýk dostlar arasýnda bile kýrgýnlýklar, hatta
kavgaya dönüþen vukuatlar meydana gelmeye baþlar. Bu tehlikeyi sezen
Sadullah Burgulu, Sultan Yaylasý Dernek Baþkaný Ergun Tuatay, Mehmet
Baþtuð, Âdem Yüküm ile birlikte 150’þer tonluk iki tane su deposu yaptýrarak
yaylada her gün çýkan münakaþayý ve aðýz kavgalarýný önlemiþlerdir. Þayet
onlarýn bu önderliði olmamýþ olsaydý, yaylada ileriki yýllarda su yüzünden
komþular arasýnda çok nâhoþ olaylar olabilirdi. Bu hayýrlý hizmetleriyle
komþular arasýnda doðabilecek kýrýcý olaylarý önlemiþ oldular. Yayla sakinleri
kendilerine þükran borçludurlar.
Bu iþleri yapanlara, bu kadar iþi para ile yaptýrmak mümkün deðildir. Bu
kiþiler zaten parasý olan varlýklý insanlardýr. Bu iþler ancak ve ancak Allah’ýn
hoþnutluðunu kazanmak amacýyla yapýlan hayýr iþleridir. Hayýr düþüncesi
olmayan insanlara bu yapýlanlarý anlatmak da mümkün deðildir. Allah,
Sadullah Burgulu gibi insanlarýn sayýsýný ve sevap iþleme gayretini artýrarak
devam ettirsin.
Bir örnek olmasý açýsýndan Sadullah Burgulu'nun yaptýðý veya onararak
canlýlýk kazandýrdýðý çeþmelerin bir dökümünü aþaðýya vermek istiyorum:
1. Bozköy Dinlenme Evi yayla suyu çeþmesi (Burhan Kurtoðlu ve hayýr
severler ile birlikte)
2. Hâki Baba Camii’nin çeþmeleri
3. Kaynak Mahallesindeki Gönen Çeþmesi
4. Kaynak Mahallesindeki Bozköy Çeþmesi
5. Þeyh Fenarî Camii duvarýna bitiþik olan çeþme
6. Ýzmir Caddesindeki Kara Ahmet Çeþmesi
7. Ýki Lüleli Çeþmesinin borularýnýn yenilenmesi
8. Arap Alan Camii’nin Çeþmesi
9. Narlýca'daki Mahzen Çeþmesi
10. Lala Paþa Camii’nin Çeþmesi
11. Lalapaþa Mahallesindeki Kaval Çeþmesi
12. Ýshak Bey Mescidi’nin Çeþmesi
13. Murat Germen Ýlköðretim Okulu köþesindeki Þehit Çeþmesi
14. Muradiye Camii’nin Þadýrvan Çeþmeleri
15. Tarihî Müze Çeþmesi
16. Sadullah Bakkalý karþýsýndaki Dostlar Çeþmesi
17. Ali Rýza Çevik Ýlköðretim Okulu bitiþiðindeki Çakýr Çeþmesi

-210-

18. Ulu Park Köþesindeki Kuyumcu Ýsa Çeþmesi
19. Spil Daðý Millî Parký yolundaki Ýrfan Amca Çeþmesi ( Armut Suyu olarak
da bilinen bu çeþme, tamamen Sadullah Bulgulu tarafýndan yaptýrýlmasýna
raðmen bir vefa borcu olarak burada oturan kimi kimsesi olmayan merhum
Hurdacý Ýrfan'ýn ismi verilmiþtir. Bu çeþmenin suyu þifalý olup böbrek
kumlarýný ve böbrek taþlarýný döktüðü söylenmektedir.)
Adakale mahallesinde yapýlan istimlâkler sonucunda bir evin altýnda
daðdan gelen büyük bir kaynak suyuna rastlanmýþtýr. Þu anda bu suyun yayla
suyu olmayan mahallelere daðýtýmý yapýlarak çeþme haline dönüþtürme
projesi hazýrlýklarý yürütülmektedir. Bütün bunlara ilave olarak Dr. Fahrettin
Er ile birlikte Moris Þinasi Çocuk Hastahanesi’ne yayla suyunun akacaðý bir
çeþme yapma çalýþmalarý da devam etmektedir.
20.Yine Spil Daðý Millî Parký yolundaki Dostlar Çeþmesi
21.Sultan Yayla'sýndaki caminin karþýsýnda Sultan Çeþmesi
Sadullah Burgulu’nun bu çalýþmalarýný yakinen bilen bütün belediye
baþkanlarý ve su müdürleri Halis Orhan ile yeni su müdürü Erdal Nohutçu
Beyler plan ve projeleriyle Manisalý hayýr severler de imkânlarý dâhilînde
Sadullah Burgulu'ya bu hayýrlý çalýþmalarýnda destek vermektedirler.
Sadullah Burgulu Bey'in bu çalýþmalarýnda en büyük yardýmcýlarýndan biri de
benim diyen birçok delikanlýya taþ çýkartacak 82 yaþýndaki Ferhan Kayadede
amcamýzýn ismini de unutmamak lazým.
Bütün bunlara ilave olarak geçtiðimiz yýllarda Spil Daðý Millî Parký yolunda
yanan orman alanýna çam ve selvi aðaçlarý dikerek yaz aylarýnda bu aðaçlarý
sulamýþtýr. Yine bu aðaçlarýn bakýmý ve korunmasý bizzat kendisi tarafýndan
yapýlmaktadýr. Ýnanýyorum ki her þehirde bir Sadullah Burgulu'nun
bulunmasý halinde o þehrin su ve çevre meselesi büyük oranda çözülmüþ
olacaktýr.
Allah gayretlerini arttýrarak devam ettirsin.
j) Ahmet BOZBAY
Boðmaklýoðlu Mescidi’nin (Taþçýlar Mescidi) bakým ve onarýmý bu deðerli
hayýr severin önderliðinde gerçekleþmiþtir. Mescidin çarþý içinde ve esnaf
dükkânlarý arasýnda olmasý dolayýsýyla öðle ve ikindi namazlarýnda en çok
cemaati olan camilerimizden biridir.
k) Fikri ANAKOÇ
Niþancý Paþa Camii'nin bakým ve onarýmýnda önderlik etti. Manisa'da vakýf
eserlerinin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda öncülük eden vakýf sevdalýsý bir
Manisalýdýr. Eski Belediye Baþkaný Adil Aygül'ün yakýn mesai arkadaþý olarak
Adil Aygül'ün imzasýný taþýyan bütün hayýr eserlerinde Fikri Anakoç'un emeði
ve gayreti vardýr. Mahalle aralarýnda bulunan galericilere önderlik yaparak
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Manisa’yý modern, derli toplu Galericiler Sitesi’ne kavuþturmuþtur. Bu sitenin
üstündeki Galericiler Sitesi Camii de onun eseridir.
l) Ýsa ARTUNÇ
Lalapaþa ve Hacý Yahya Cami’lerinin þadýrvanlar yaptýrdý. Süleyman Paþa
Çeþmesi’nin onarýmýný saðladý.
m) Yaþar UÐUR
Tezveren Dede, Ayn-ý Ali ve Saruhan Bey Türbelerinin bakým ve onarýmlarý
ile Muradiye Camii’nin eskiyen aksamlarýnýn yenilenmesinde, buralarýn bahçe
ve þadýrvan düzenlemelerinde Sadullah Burgulu öncülük yapmýþtýr.
n) Elginkan Vakfý
Ekrem, Cahit ve Ahmet ELGÝNKAN isimli üç kardeþ tarafýndan anne ve
babalarýnýn hayrýna kurulmuþtur. Türkiye'nin birçok ilinde faaliyet gösteren
onlarca fabrika, þimdi bu vakfýn mülkiyetindedir. Türkiye’nin sâhip olduðu
önemli vakýflarýndan biridir. Meslekî ve Teknik Eðitim Merkezinde
sürdürdükleri eðitim faaliyetleri ile on binlerce vatandaþýmýza karþýlýksýz

meslekî eðitim hizmeti vermektedir.
Bu vakýf, Manisalý bir ailenin eseri olup ailenin hayatta kalan son ferdi olan
Ekrem ELGÝNKAN'ýn da vefatýyla fabrikalar, vakfýn mütevelli heyetince idare
edilmeye baþlanmýþtýr. Bugün E.C.A markalý ürünler, bu vakfa ait fabrikalarda
üretilmektedir.
“Dünya malý, dünyada insanlara faydalý olduðu sürece deðer taþýr.
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Ýnsanlarýmýzdan kazandýklarýmýzý, eðitim hizmetleri ile insanlarýmýza geri
vereceðiz.” düþüncesiyle kurulan bu vakýf, eðitim hizmetlerinin yanýnda
ilimizdeki tarihî vakýf çeþmelerinin kurnalarýný aslýna uygun musluklarla
deðiþtirmekle birlikte Molla Þaban Sýbyan Mektebi’nin bakým ve onarýmýný
üstlenerek burasýný bir kültür yuvasý haline getirmiþtir.

Elginkan Vakfýnýn Kuruluþ Amaçlarý
1. Kültür deðerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi
deðerlerimizi ve Türkçe’mizi araþtýrmak, araþtýrmalarý desteklemek,
korumak, yaþatmak ve tanýtmak.
2. Bilim , teknoloji ve eðitim alanýndaki faaliyetleri teþvik etmek.
3. Ülke sanayinin ihtiyaç duyduðu vasýflý iþgücü yetiþtirilmesine ve bu
suretle ülkenin istihdam imkânlarýný artýrýcý eðitim çalýþmalarýna katkýda
bulunmak için okullar, eðitim kurumlarý açmak, iþletmektir.

Elginkan Vakfý’nýn Yönetim Þekli
Vakfýn üst karar organý olan Mütevelli Heyeti ; kurucu tüzel kiþiler
tarafýndan tayin edilen 8 temsilci üye, deðiþmez 14 üye ve Topluluk dýþý,
ülkemizin saygýn kuruluþlarý tarafýndan tayin edilen 12 üye ile beraber toplam
otuz dört (34) üyeden oluþmaktadýr.
Vakýf Yönetim ve Temsil Organý olan, Vakýf Yönetim Kurulu ise; Mütevelli
Heyeti arasýndan seçilen yedi üyeden oluþmaktadýr. Vakýf Yönetim Kurulu
altýnda Vakýf Müdürlüðümüz ve birimleri bulunmaktadýr.
Ailenin son üyesi Topluluðumuzun ve Vakfýmýzýn Kurucusu Sn. H.Ekrem
ELGÝNKAN 02 Nisan 1999 tarihinde hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Daha
sonra açýklanan vasiyetnamesine göre tüm gayrimenkul ve menkul varlýklarý
ile Topluluk þirketlerindeki hisselerini, kurmuþ olduklarý Elginkan Vakfý’na
devretmiþtir.

Elginkan Vakfý Þirketleri
Sermaye ve Yatýrým Þirketleri
• Eca Pres Döküm Sanayii A.þ.
• Elginkan Holding A.þ.
• Elper Yatýrým A.þ. Yapý Grubu Þirketleri
• Valfsel Armatür Sanayi A.þ.
• Valf Sanayii A.þ.
• Elsan Hammadde Sanayii A.þ.
• Serel Seramik Sanayi Ve Ticaret A.þ.
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• Matel Hammadde Sanayi Ve Ticaret A.þ.
• Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.þ.
• Ar Muslukçuluk Sanayi A.þ.
Isý Grubu Þirketleri
• Odöksan Osmaneli Döküm Sanayi Ve Ticaret A.þ.
• Emas Makina Sanayi A.þ.
• Elba Basýnçlý Döküm Sanayii A.þ.
• Eleks Dýþ Ticaret A.þ.
• Emar Satýþ Sonrasý Müþteri Hiz. San.ve Tic.a.þ.
• Elsel Gaz Armatürleri Sanayi Ve Ticaret A.þ. Hizmet Þirketleri
• Eke Ýnþaat Sanayi Ve Ticaret A.þ.
• Tezel Gýda Maddeleri Ýmalat Ve Satýþ A.þ.
• Tarel Teknolojik Araþtýrma San. Ve Tic.a.þ.
Þu anda Vakýf, birisi Almanya’da ECA Germany, olmak üzere 20 þirketi, 14
fabrikasý ve 3000 civarýnda çalýþaný ile armatürler, valfler ve termostatik
valfler, su sayaçlarý, seramik saðlýk gereçleri, küvet gibi yapý grubu ürünleri ile,
kombilere, merkezî kazanlara, klimalara, radyatörlere, doðal gaz sayacýna,
termosifondan þofbene kadar her türlü ýsýtma cihazlarýnýn, üretim ve
pazarlamasýný “DAÝMA KALÝTE FELSEFESÝ” ve “YILLARCA BERABER” ilkesi
ile ülkemizin, insanlarýmýzýn ve kurumlarýmýzýn hizmetine sunmaktadýr.
Ayrýca dünyanýn en büyük ülkeleri, Amerika, Kanada, Portekiz, Rusya, Çin,
Avrupa Ülkeleri, Arap Ülkeleri ve Türkî Cumhuriyetlerine ihraç etmektedir.
Eðitim Merkezimizde üç (3) ana baþlýk altýnda eðitim verilmektedir.
• Meslek Kurslarý,
• Geliþtirme ve Uyum Kurslarý,
• Toplam Kalite Seminerleri
Tüm eðitimlerimiz, M.E.B. Ýle yapmýþ olduðumuz protokol esaslarýnda;
- 1739 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu,
- 3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanunu,
- Mesleki ve Teknik Eðitim Yönetmeliði hükümlerine göre
düzenlenmektedir.

Meslek Edindirme Kurslarý
Özellikle;
• Üniversiteye devam edemeyen,
• Ýlköðretim veya lise öðrenimini tamamlamýþ, 18-25 yaþlarý arasý gençlere
meslek edindirme kurslarý düzenlenmektedir.
1. Muhasebecilik
2. Dýþ Ticaret ( Ýthalat- Ýhracat)
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3. Bilgisayar Ýþletmenliði
4. Tasarým, Ýleri Tasarým
5. Kaynakçýlýk (Düz Lise ve Meslek Okullarý Mezunlarý için)
6. Doðalgaz Tesisatçýlýðý
7. Plastik Enjeksiyon ve Sac-Metal Kalýpçýlýðý
8. Torna-Freze ve CNC Operatörlüðü
9. Makina Mekanik Bakýmcýlýðý
10. Endüstriyel Bakým Onarýmcýlýðý

Geliþtirme Ve Uyum Kurslarý
Kurs Çeþitleri
1. Temel-ileri Seviye Hidrolik
2. Temel-ileri Seviye Pnömatik Ve Elektropnömatik
3. Ölçme Kontrol Bilgisi
4. Plastik Enjeksiyon Kalýpçýlýðý
5. Sac-metal Kalýpçýlýðý
6. Talaþlý Ýmalat Tekniði
7. Cnc Operatörlüðü
8. Makina Mekanik Bakýmcýlýðý
9. Temel Teknik Resim
Öðretmenler, konularýna göre, mutlaka uzmanlaþmýþ kiþilerden
seçilmektedir.
10. Bilgisayar Destekli Tasarým (autocad)
11. Bilgisayar Destekli Tasarým (unýgraphýcs Nx Cad)
12. Bilgisayar Destekli Tasarým (solýdworks)
13. Bilgisayar Destekli Üretim (unýgraphýcs Nx Cam)
14. Unýgraphýcs Nx Moldwizard
15. Unýgraphýcs Nx Sheet Metal + Progressive Die Wizard
16. Elektrik Ark Ve Oksijen Kaynakçýlýðý
17. Gaz Altý Kaynakçýlýðý (mig-mag Ve Tig-argon)
18. Doðalgaz Çelik Boru Kaynakçýlýðý
19. Doðalgaz Ve Sýhhi Tesisatçýlýk
20. Doðalgaz Proje Çizimi (zetacad)
21. Temel Elektrik-elektronik Bilgisi Uygulamalarý
22. Elektrik Kumanda Ve Otomasyonu
23. Endüstriyel Elektrik Sistemleri
24. Plc Uygulamalarý 1
25. Endüstriyel Elektronik
26. Dijital Elektronik
27. Pýc Mýkrodenetleyiciler
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28. Ön Muhasebe
29. Muhasebe Teknikleri
30. Bilgisayarlý Muhasebe (netsis)
31. Bilgisayarlý Muhasebe (netsis-üretim)
32. Personel Yönetimi
33. Bilgisayarlý Muhasebe (netsis-personel)
34. Dýþ Ticaret (ithalat-ihracat)
35. Giriþimcilik
36. Diksiyon
37. Ýlk Yardým
Bilgisayar Kurslarý
38. Wýndows - Offýce (word-excel)
39. Internet - Powerpoint
40. Ýleri Excel
41. Temel Web Tasarýmý
42. Výsual Basýc Programlama
43. Bilgisayar Donaným Ve Teknik Servis
44. E-ticaret
45. Maliyet Muhasebesi
46. Finansal Tablolar Analizi
47. Satýþ Teknikleri Ve Ýletiþim Becerileri
48. Stratejik Planlama
49. Ts-en Iso 17025 Kalibrasyon Ve Laboratuvar Akreditasyon Yön.sist.
50. Yenileþim-inovasyon (ýnnovatýon)
51. Nlp (beyin Dili Programý)
52. Etkili Sunuþ Teknikleri
53. Aile Ýçi Ýletiþim
54. Aktif Öðrenme A- Sýnýf Yönetimi B- Veðitimde Ýletiþim C- Öðrencilerin
Güdülenmesi
55. Eðiticinin Eðitimi
56. Çoklu Zeka
57. Öðrenen Organizasyonlar
58. Yönetim Ve Organizasyon
59. Stok Yönetimi
60. Ýletiþim Becerileri
61. Lojistik Yönetimi
Seminerlere katýlan katýlýmcýlara, seminer sonunda “KATILIM BELGESÝ”
verilmektedir.
Eðitimcileri Temin Ettiði Kurumlar:
-D.E.Ü Öðretim üyeleri
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Kurslarýn sonunda Milli Eðitim Müdürlüðü’nden gelen görevli ile birlikte
üç kiþilik sýnav komisyonu oluþturulmakta ve sýnav yapýlmaktadýr. Sýnavda
baþarýlý olanlara Milli Eðitimden onaylý, resimli, soðuk damgalý “BELGE”
verilmektedir.
Bu kurslarý bitirenler iþyerlerinde ve iþlerinde MALÝYETÝ
DÜÞÜRECEKLER, ÜRETÝM, KALÝTE ve VERÝMÝ YÜKSELTECEKLER, Ülke
ekonomisine KATKI PAYLARINI ARTTIRACAKLARDIR. Daha da önemlisi her
yerde aranan, tercih edilen elemanlar olacaklardýr.
Üçüncü olarak;
Geliþmiþ Dünya ülkelerinde uygulanmakta olan, ISO 9001- 2000 Kalite
Yönetim Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi seminerleri düzenlenmektedir. Bu
seminerler;Teknik, Sosyal Ýçerikli ve Kiþisel Geliþime katký saðlayan; Üretim,
Yönetim, Sistem ve Pazarlama gibi konularý kapsamaktadýr. Seminer Çeþitleri:
1. Toplam Kalite Yönetimi
2. Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi
3. Ts-en Iso 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi
4. Kuruluþ Ýçi Kalite Denetçisi
5. Ýstatistiksel Süreç Yönetimi
6. Ohsas 18001:2007 Ýþ Saðlýðý Ve Ýþ Güvenliði Yönetim Sistemi
7. Ohsas 18001:2007 Ýþ Saðlýðý Ve Ýþ Güvenliði Yönetim Sistemi Ýç Denetçi
8. Ts-en Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi
9. Ts-en Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçisi
10. Tedarik Zinciri Yönetimi
11. Marka Yönetim Süreci (baþarýlý Markalar Yaratmak)
12. 5 S Prensibi
13. Zaman Yönetimi
14. 6 Sýgma
15. Kurum Kültürü
16. Deðiþim Ve Sürekli Ýyileþtirme (kaýzen)
17. Temel Kalibrasyon
18. Proje Yönetimi
19. Sorun Çözme Teknikleri
20. Olasý Hatalarýn Analizi (fmea)
21. Liderlik Ve Motivasyon
22. Kriz Yönetimi
23. Çalýþanlar Nasýl Motive Edilir
24. Ts-en Iso 22000 Güvenli Gýda Üretim Yönetimi Sistemi (haccp)
25. Stres Yönetimi
26. Ýþ Ve Ýnsan Ýliþkileri
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Meslek Kurslarý ‘na : 5.226
Geliþtirme Ve Uyum Kurslarý ’na : 43.284
Toplam Kalite Yönetimi Seminerlerine: 136.768
Toplam 185.278 Katýlým Olmuþtur.

Ücret Durumu
Tam gün devam eden eðitimlerde öðle yemekleri Eðitim Merkezi
tarafýndan ücretsiz verilmektedir.
Eðitim Merkezinde eðitim alan kiþi ve kuruluþlardan ücret
alýnmamaktadýr.
Tüm giderler; ELGÝNKAN VAKFI tarafýndan karþýlanmaktadýr.
Elginkan Ailesi,
“Dünya malý, dünyada insanlara faydalý olduðu sürece deðer taþýr,
insanlarýmýzdan kazandýklarýmýzý, eðitim hizmetleri ile insanlarýmýza geri
vereceðiz’’ ilkesini tüm çalýþanlarýna aþýlamýþtýr.
Merhume Ümmehan ELGÝNKAN’ ýn;
“Hiç kimsenin beþ kuruþluk hakký bizlere geçmesin. Biz bu paralarýmýzý
helâllerle kazandýk, haram karýþtýrmadýk, sizler de haram karýþtýrmayýn “ diye
yazýlan vasiyeti aynen ve titizlikle uygulanmaktadýr.
Merhum Ekrem ELGÝNKAN’ýn dileði;
“Allah’tan bütün dileðim, kurduðum bütün müesseselerin devamlýlýðýnýn
saðlanmasý, memlekete faydalý birer kuruluþ olarak insanlara iþ imkaný
yaratmasý, devlete vergi vermesi ve bizden sonra gelecek olanlara da örnek
olmasýdýr.”
Ýlke olarak benimsedikleri,
• Hizmetlerimizde, din, dil,ýrk, mezhep ayrýmý ve siyasi farklýlýk
gözetmeksizin tüm insanlara insan olarak bakar, onlarý insan olarak görür ve
onlara insan olarak hizmet veririz. Kesinlikle farklý bir uygulama olmaz.
• Biz 70 milyon insanýmýzý ayný derecede sever ve onlara ayný derecede
hizmet veririz.
• Bu felsefe, bu inanç, bu uygulama; insanlarýmýzdan kazandýklarýmýzý
insanlarýmýzla paylaþmanýn ifadesidir. Dünya var oldukça bu böyle devam
edecektir. Elginkan Vakfý’nýn kuruluþ felsefesinde bu vardýr.
Elginkan ailesinin manevi kýzý, Elginkan Topluluðu Yönetim Kurulu
Baþkaný Gaye Akçen Hanýmefendi, Hüseyin Ekrem Elginkan’dan aldýðý
emaneti inanç ve gururla daha ileriye taþýmanýn gayreti içindedir. Bugün
çeþitli sektörlerde yaklaþýk 3000 çalýþaný ve 19 þirketi ile faaliyet gösteren
Elginkan Topluluðu ekonomiye ve istihdama katkýlarýnýn yanýnda, bir eðitim
gönüllüsü olan Gaye Akçen Hanýmefendinin himmetleriyle Türkiye’nin birçok
yerinde okullar ve yurtlar yaptýrýyor. Akçen, Elginkan Vakfý Mesleki Teknik
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Eðitim Merkezi vasýtasýyla da 190 bini Manisa’da olmak üzere toplamda 290
bin kiþiye mesleki eðitim kursu verdirerek birçok vatandaþýmýzý meslek sahibi
yapmýþtýr.
Elginkan Topluluðunda önder rol üstlenen Yönetim Kurulu Baþkaný Gaye
Akçen’in ilimize ve ülkemize olan katkýlarýný ve gayretli çalýþmalarýný tüm
Manisa halký takdirle izlemektedir.
Ayrýca vakfýn Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü olarak Necati Abalý ve eðitim
uzmaný olarak da Murat Dolgun’un bulunmasý vakýf için ayrý bir þanstýr. Her
iki idareci de Manisa Lisesi’nden öðrencim olup kendi alanlarýnda tecrübeli,
uyumlu ve çalýþkan bir ikili oluþturmaktadýr. Bu iki deðerli öðrencim, Gaye
Akçen hanýmefendinin önderliðinde ve rehberliðinde ELGÝNKAN vakfýna
yararlý katkýlarda bulunup, vakfý daha ileriye taþýyarak daha binlerce
vatandaþýmýzý iþ ve aþ sahibi yapacaklarýna inanýyorum. Baþta Gaye Akçen
hanýmefendi olmak üzere bu ekibin gayretli çalýþmalarý, Elginkan ailesinin
muazzez ruhlarýný da þad edecektir. Ne mutlu ELGÝNKAN ailesine ki emin
ellerde arkalarýnda kapanmayacak bir amel defteri býrakmýþtýr. Allah
ELGÝNKAN ailesinden razý olsun, mekanlarý cennet olsun.
o) Vedat ECE
Vakýf eserlerinin çevre düzenlemelerinde ve onarýmýnda iþ makinelerini
vererek teknik destek ve malzeme saðlamýþtýr.
ö) Ethem BATTAL
Ýbrahim Çelebi Camii’nin bakým, onarým ve çevre düzenlemeleri sýrasýnda
ihtiyaçlarýný karþýladý. Saruhan Bey’in komutanlarýndan Seyyit Ýbrahim
Dede’nin yatýrýný yaptýrdý. Ayn-ý Ali Camii’nin onarýmýna katkýda bulundu.
Manisa Belediyesi öncülüðünde gerçekleþtirilen Ayn-ý Ali Türbesi'nin onarým
giderlerinin tamamý, hayýr sever Ethem Battal tarafýndan karþýlanmýþtýr.
p) Dr. Fehmi ANIL
Derviþ Ali Camii’nin onarýmýndaki giderlerin önemli bir bölümünü
karþýladý.
r) Salim YAVAÞ
Moris Þinasi Çocuk Hastahanesi’nin önündeki kavþaða dört cepheli bir
çeþme ile Nurlupýnar Mahallesinde, Manisa'nýn en modern saðlýk ocaðýný inþa
ettirdi.
s) Metin NALÇAKAN
Manisa'nýn vakýf gönüllülerinden biri olup 1975 yýlýndan beri M. Hulusi
HARAÇÇIOÐLU vakfýnýn yöneticisidir. Bu vakfý tüzel kiþiliðine kavuþturarak
bir eðitim yuvasý haline getirmiþtir. Ýlde vakýf eseri olan eðitim kurumlarýnda
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emeði ve katkýsý büyüktür. Eðitim ve vakýf sever kiþiliði ile temayüz eden Metin
Nalçakan, ayný zamanda su teknisyenidir. Belediye encümen üyeliði
döneminde Niþancý Paþa Camii dâhil birçok caminin ve vakýf eserinin bakýmý
ve çevre düzenlemesi ile birlikte Manisa'daki çeþmelerin su yollarý ile su
kaynaklarýnýn haritasýnýn çizilmesinde öncülük etmiþtir.
þ) Ziya ÞAÝROÐLU
Yonsan Sunta fabrikasýnýn sâhibidir. Hem hayýr sever hem eli açýk minare
aþýðý bir iþ adamýmýzdýr. 75. yýl Mahallesi Camii minaresi, Ayakkabýcýlar Camii
minaresi, Küçük Sanayi Sitesi Camii çifte minaresi ile Manisa merkeze baðlý
köylerden bazý camilerin minarelerinin yapýmý ile Manisa merkezde son
yýllarda yeni yapýlan camilerin taban tahta döþemeleri, Ziya Þairoðlu’nun
yardýmlarý ile karþýlanmaktadýr. Camilerin taban döþemesi için müracaat eden
hiçbir dernek görevlisini bu güne kadar eli boþ çevirdiði vaki deðildir. Yakýn
dostumdan aldýðým bir bilgiye göre Laleli bölgesindeki Yeni Manisa yerleþim
alanýna, yakýn geçmiþte vefat eden Manisa'nýn mana erlerinden Þekerci
Dede'nin hatýrasýna inþa edilen caminin taban tahtasýný karþýlayacaðýný ve
minaresini de yaptýracaðýna dair bilgi edindim.
Yüce Peygamberimizin “Bir kimse Yüce Allah’ýn rýzasýný gözeterek bir
mescit inþa ederse Allah da ona cennette bir köþk hazýrlar.” Hadis-i Þerif’ini
özümseyen ve arkasýnda sayfasý açýk sevap defteri býrakacak bir hayýr
severimizdir.
t) Hüseyin AKDEDE
Manisa’nýn hayýr sever genç iþ adamlarýndandýr. Ýsmail Evcil Camii ile
Dericiler Sitesi Camii kendisi tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Ayrýca kalabalýk nüfusu barýndýran Barbaros, Kuþlubahçe ve Spil mahallesi
sakinlerinin yýllardan beri can kaybý ve sakatlanmasý ile sonuçlanan trafik
kazalarýný önlemek amacýyla Yeni Garaj önünde Bursa - Ýzmir sürat yolu, yeni
adýyla Mimar Sinan Bulvarý üzerine yaptýrdýðý üst geçit ile hayýrlý bir hizmete
vesile olmuþtur. Bu hayýrlý hizmeti dolayýsýyla vatandaþlarýmýzýn hayýr
duasýna mahzar olan bir hayýr severimizdir.
Hüseyin Akdede, eðitim sever kiþiliði ile de temayüz eden bir iþ adamýmýzdýr.
Birçok yoksul ailenin zeki çocuklarýnýn eðitimine burs imkâný saðlayarak
destek olmaktadýr.
u) Dr. Ömer Faruk MERÝÇ ( Göz Hekimi)
Eðitime gönül veren bir hekimimizdir. Manisa merkezde kendi adýna
yaptýrdýðý Dr. Ömer Faruk Meriç Ýlköðretim Okulu’nun yaný sýra yine
Manisa’daki fakir ve yardýma muhtaç çocuklarýn barýndýðý yurt inþaatlarýna da
katkýda bulunmaktadýr.
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ü) Dündar ÇÝLOÐLU
Eðitime deðer veren bir iþ adamýmýzdýr. Manisa’nýn Laleli bölgesinde
“Dündar Çiloðlu Anadolu Lisesi” yaptýrarak Milli Eðitime baðýþlamýþtýr.
Dündar Çiloðlu Anadolu Lisesi, bugün Manisa’da baþarýlý bir eðitim kurumu
olarak öðrencilere ve Manisa eðitimine hizmet vermektedir.
v) Sabri KADIOÐLU
33 yýllýk meslek hayatýmýn 19 yýlý Manisa Lisesi'nde geçti. Bu süre
içerisinde öðrenci velilerimden oldukça sahavet sâhibi, hayýrsever velilerle
karþýlaþtým. Fakat bunlar içerisinde her iki çocuðu da öðrencimiz olan, öðrenci
velimiz Merhum Sabri Kadýoðlu’nun hem esnaflýðý hem de hayýr severliði,
benim belleðimde ayrý bir iz býraktý. Onun hatýrasýný, yardým ettiði
öðrencilerim adýna yâd etmenin bir vefa borcu olduðunu düþündüm.
Perþembe pazarýnda züccaciye iþi yapan merhumun esnaflýk yönünü çoðu
Manisalý bilir. Müþteriye veresiye olarak sattýðý mallarý katiyetle yazýya
dökmezdi. Bu kalenderliði yanýnda oldukça cömert bir insandý. Vaktinin
elverdiði zamanlarda çocuklarýnýn durumlarýný öðrenmek bahanesi ile okula
gelir, yoksul öðrencilerin kitap, kýrtasiye, giysi ve harçlýk gibi ihtiyaçlarýný
karþýlardý. Bunun yanýnda yardým ettiði hiçbir öðrenci ile karþýlaþmaz, öðrenci
de onu bilmezdi. Yaptýðý yardýmlarda gizliliðe özen gösteren bir hayýr sever
olduðu için ben de merhumun hayatýnda gösterdiði hassasiyetin hatýrasýna
hürmeten yaptýðý yardýmlarýn dökümünü sizlere arz etmiyorum. Hafýzamda
ayrý bir izi olduðu için kitabýmda rahmetliye de yer vermeyi uygun gördüm.
Öðrencim olan oðlu Ýsmail Kadýoðlu’nun da hayýr derneklerinde çalýþarak
babasý gibi fakir fukaraya, garip ve kimsesize yardýmcý olmasýný görmek,
öðretmeni olarak beni ayrýca ziyadesiyle sevindirmektedir. Ruhu þâd olsun.

y) Merhum Fatma CÝDER
CÝDER ailesinden söz açýlmýþken özellikle çok yakýndan tanýdýðým ve
Manisa Lisesi Müdürlüðüm esnasýnda Manisa Lisesi için büyük destek
saðlayan, 10 yýlý aþkýn süre Manisa Lisesi Koruma Derneði Baþkaný olarak
görev yapan, eðitim gönüllüsü ve hayýr sever rahmetli Fatma Cider
Hanýmefendi’den söz etmeyi de bir vefa borcu olarak görüyorum.
Burs verip okuttuðu öðrencilerden birçok doktor, mühendis ve öðretmen
yetiþmiþtir. Yoksul öðrencilerimin tahsillerini kendi imkânlarý ile verdiði
burslarla saðlamýþtýr. Bu öðrencilerin her biri bu gün muhtelif yörelerde
hizmet vermektedirler. Bu öðrencilerden bir tanesi þu anda yurt dýþý okullarýn
eðitim yöneticisidir. Yurt dýþýnda birçok eðitim kurumlarýnýn açýlmasýný
saðlamýþtýr.
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Rahmetli ile ilgili bir anýmý da özellikle burada zikretmek istiyorum.
Bir Kandil gecesi gittiðim Muradiye Camii'nin bahçesinde bir öðrencimi
çok düþünceli ve tasalý gördüm. Yanýnda benim olduðumu bile fark etmiyordu.
Selam verip hâl ve hatýr sorduktan sonra bana, “Hocam, hiç iyi deðilim. Okulu
býrakmak istiyorum. Dün gece yaðan yaðmur, olduðu gibi üstüme yaðdý. Her
þeyim ýslandý. Kalacak yerim yok.” dedi. Bu öðrencimin Alaþehirli olduðunu,
babasýný çok küçük yaþlarda kaybettiðini, cumartesi ve pazar günleri
inþaatlarda çalýþarak okul harçlýðýný çýkarttýðýný, eðitimini bu þartlarda
sürdürmeye çalýþtýðýný kendisinden öðrendim. O akþam bu öðrencimin
durumuna çok üzüldüm. Kendisini o halde býrakamazdým. Lisemizin pansiyon
belleticisi olan öðretmen arkadaþa telefon ederek bu öðrenciyi bu gece için
pansiyonda misafir etmelerini rica ettim. Ertesi gün mutlaka yanýma
gelmesini özellikle tembih ettim. Bütün gece bu öðrencimin problemini nasýl
çözebilirim diye düþündüm. Son çare olarak da konuyu koruma derneði
idarecilerine açýp bu öðrencimin paralý yatýlý olarak pansiyona
yerleþtirilmesinin uygun olacaðý kararýný verdim.
Ertesi günü okula gittiðimde öðrenciyi sýnýfýndan çaðýrttým. Odamda
kendisi ile akþamki durumu görüþtüðümüz sýrada rahmetli Fatma Cider
Hanýmefendi kapýdan içeri girdi. Ben de “Ýþte, iyi olacak hastanýn ayaðýna
doktor kendi gelirmiþ.” diyerek konuyu kendilerine açtým. Merhum, “Fatih
Parký'nýn karþýsýndaki evinin alt katýnda bir dairesinin boþ olduðunu,
dairenin ev eþyasýnýn tam tekmil olduðunu,” söyleyerek öðrenciye evini açtý.
Ayrýca öðrenciye öðrenim süresince bir de lokanta göstererek oradan sýnýrsýz
ve ne caný isterse yiyebileceðini söyledi. O öðrenci, rahmetlinin yardýmýyla
hem liseyi hem de üniversiteyi bitirdi. Bu öðrencim þu anda Vestel’de önemli
bir birimde yetkili bir eleman olarak çalýþmaktadýr. Her karþýlaþtýðýmýzda,
rahmetli Fatma CÝDER Hanýmefendi için dilinden dualar dökülmektedir.

z) Hacý Hüseyin Dede (Manisa'nýn Mana Erlerinden Nam-ý Diðer ÞEKERCÝ
DEDE)
Resmî bir görevi olmaksýzýn 52 yýldýr bereket kaynaðý, adeta bereket
fýþkýran küçücük bir kitapçý dükkânýnda, yakýndan ve uzaktan gelen ister fakir
isterse varlýklý insanlar için bu dükkândan ne þeker ne çorba ne de ekmek
eksik olmuþtur. Bu üç nesne sanki dükkânýn içinden fýþkýrýrcasýna bollaþarak
her geçen gün artarak gelen giden herkese daðýtýmý yapýlmýþtýr. Þekerci
Dede’nin vefatýndan sonra da hâlâ þeker, çorba ve ekmek daðýtýmý devam
etmektedir. Sadece insanlar deðil kediler de 52 yýldýr ciðersiz kalmamýþtýr. Bu
küçücük dükkândan çevrenin fakir ve güçsüzleri her gün muntazaman
ekmeklerini almakta, kediler de günlük ciðer istihkakýný muntazaman
tüketmektedirler.
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Pekâlâ, bu küçücük dükkândan fýþkýran bereketin sýrrý neydi? Balkan
Savaþý sýrasýnda Zaðra’da çok küçük yaþlarda iken babasýný kaybeden ve
eniþtesinin yanýnda çizmeciliðe baþlayan delikanlý Hüseyin Efendi, bir gün
rüyasýnda manevî bir iþaretle gelene ve gidene dükkânýnda sofra açmaya
baþlar. Gençliðinde onun cömertliði ve hâl dili, insanlara öðüdü
çevresindekileri etkiler. Zaman içinde de yurt içinden ve yurt dýþýndan gelen
ziyaretçilerin uðrak yeri olur. Her gelene avuçla þeker verdiðinden Hüseyin
Efendi’nin gerçek ismi unutulur ve “Þekerci Dede” ismi ile anýlmaya baþlar.
Hüseyin Efendi’nin yanýna gelenlere avuçla verdiði þekerleri alanlar, aldýðý
þekerlerin ev halkýna yetecek kadar çok olmasý yanýna gelip giden insanlarýn
dikkatini çeker. Bu durumun anlaþýlmasýndan sonra Þekerci Dede, þekerleri
avuçla deðil, paket içinde vermeye baþlar.
Þekerci Dede’nin dükkânýnda her sabah çorba kaynar, gelen zengin fakir
kim olursa olsun bu sofraya dâhil olur, nasibini alýrdý. Bu dergâhta sadece
insanlarýn deðil kedi – köpek gibi sokak hayvanlarýnýn da payý vardý. Onlara da
her gün ciðer alýnýr, doðranýp karýnlarý doyurulurdu.
Þekerci Dede’nin bu durumunu bilenler ziyarete gelirken bir iki kilo
þekerle gelirlerdi. Dükkâna gelen insanlar arasýnda zengin fakir, hatýrlý
hatýrsýz ayrýmý yapmaz, ihtiyacý olanýn da ihtiyacý karþýlanýrdý.
Bir sabah çorba içilirken Manisa sokaklarýnda meczup olarak dolaþan ve
elinden içki þiþesi düþmeyen bir zat gelerek Þekerci Dede'den içki parasý ister.
Þekerci Dede çekmeceden çýkardýðý bir miktar parayý bu meczuba içki parasý
olarak verir. Dükkânda bulunanlar bu durumdan hoþlanmazlar. Bunu sezen
Þekerci Dede, “Verdiðim sadaka deðil, baðýþtýr. Þayet bunu vermeseydim
dýþarýda bir baþka Müslümaný rahatsýz eder, büyük zarar verebilirdi.” der.
Þekerci Dede’nin bu davranýþýndaki hakikati Almanya’da gezdiðim gençlik
yurdundaki uygulama ile daha iyi anladým. Belediye, uyuþturucu kullanan ve
tedavisi de mümkün olmayan gençleri bu yurtta toplamýþ, bu gençler
baþkalarýna zarar vermesinler diye bizzat belediye doktoru kontrolünde
sabah akþam 30'ar gram uyuþturucu verilerek sakinleþtiriliyorlardý.
Dükkânýn kitap geliri çok cüzî olmasýna raðmen gideri ayda 3 – 4 binden
aþaðý deðildi. Zekât ve sadaka olarak gelen paralar bekletilmeksizin ayný gün
içerisinde yoksullara intikal ettirilirdi. Ekmek için gelen hiçbir yoksul geri
çevrilmez, þayet ekmek alýnacak para yoksa bile ekmek borçla alýnýr, ihtiyaç
sâhibinin ihtiyacý mutlaka karþýlanýrdý. Bakarsýn ertesi günü Manisa'dan,
Ýstanbul'dan, Ankara'dan, Sivas’tan veya Avrupa'dan gelen bir ziyaretçi,
dükkânýn borcunun ne olduðunu bilmediði hâlde, rahmetli Þekerci Dede'ye
býraktýðý sadaka sayýldýðýnda, borç miktarýný fazlasýyla karþýlayacak kadar
çýkardý. Onun dükkâný, görünüþte bir kitapçý dükkâný idi, ama gerçekte bir
yardým kuruluþuydu. 52 yýldýr dergâha gelen hiçbir yoksul, hiçbir sokak
hayvaný karný doyurulmadan ayrýlmamýþtýr. Ekmek için gelen hiç kimse
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ekmeksiz geri çevrilmemiþtir. Ölümünden sonra da hâlâ bu gelenek aynen
devam etmektedir.
Mana eri Þekerci Dede'yi biraz da fizikî olarak tanýtmak istiyorum. Onu
görenler ve yakinen tanýyanlar herhalde benim bu söyleyeceklerimi tasdik
edeceklerdir. Yaþý 90'nýn üzerinde olmasýna raðmen pürüzsüz ve çizgisiz
nuranî bir simasý vardý. Simasýnda, sanki 15 yaþýndaki bir gencin yüzündeki
tazelik vardý. Þekerci Dede’yi çok deðerli arkadaþým Fatih Anadolu Lisesi
Müdürü Rahmetli Ýsmet Sönmez’le sýk sýk ziyaret ederken hemen
Peygamberimizin Þu Hadis-i Þerifi aklýma gelirdi. Peygamberimiz buyuruyor
ki “Sizin en hayýrlýnýz, göründüðünde Zül Celâl'in hatýrlandýðý kiþidir.” Þekerci
Dede'nin nuranî yüzünü gördüðümde hemen Rabbimizi hatýrlardým. Merhum
arkadaþým Ýsmet Sönmez Rahmetli de kendilerini çok severdi. Birbirlerini çok
seven bu iki rahmetliyi Rabbimin de sevdiðini umuyorum. Umarým Rabbim,
bizlerin de sevdiði bu iki mübarek insaný cennetiyle taltif etmiþtir.
Þekerci Dede'den bu kadar söz etmiþken benim de yakinen þâhit olduðum
bir anýyý yeri gelmiþken okuyucularýma aktarmak istiyorum. Okul Müdürü
olduðum için sýkýntýsý olan personelim zaman zaman problemlerini benimle
paylaþýr, ben de elimden geldiðince bu problemlerin çözümünde yardýmcý
olmaya çalýþýrdým. Erkek bir öðretmen arkadaþým, eþiyle sýkýntýlý günler
yaþýyordu. Ailede þiddetli geçimsizlik yaþanýyordu. Ben, her defasýnda
kendisine sabýrlý olmasýný tavsiye ediyordum. Çünkü ortada küçük yaþta bir de
çocuklarý vardý.
Bu öðretmen arkadaþým bir gün mesai sonu odama gelerek “yaþadýðý
bunca sýkýntýyý artýk taþýyamayacaðýný, eve gitmek istemediðini, eþinden
gördüðü muamelenin tahammül sýnýrlarýný aþtýðýný” söyledi. En azýdan eþinin
sabah kahvaltýsýnda kendisi ve çocuðu için çay bardaðý koyduðu hâlde
kendisine yani kocasýna çay bardaðý koymadýðýný ve kayýn validesinin de
kýzýndan yana bir tavýr aldýðýný, aðlayarak boþanmak istediðini anlattý.
Gerçekten mazlum ve munis bir arkadaþtý. Bu durumda ben de
anlattýklarýndan çok etkilendim ve son kararýný sordum. Boþanmakta kararlý
olduðunu ve benden yardým istediðini söyleyince ben de kendisine yardýmcý
olacaðýmý söyledim. Önce evden ayrýldýktan sonra kalacaðý yer için yardýmcý
oldum. Okulumuzun pansiyonu olduðundan pansiyonda boþ olan belleticilik
için onay alarak okul pansiyonuna yerleþtirdim. Böylece en azýndan evle
iliþkisini kesmiþ olduk. Ertesi gün de yakýndan tanýdýðýmýz bir avukat
arkadaþýmýzý arayarak kendisine boþanma konusunda vekâlet vereceðimizi
söyledim. Öðretmen arkadaþýmla beraber belirlediðimiz saatte avukatýn
bürosuna gittik. Avukatýmýz, Alaþehir’deki davasý dolayýsýyla yolda olduðunu
bizimle olan randevusuna bir saat geç geleceðini telefonla sekreterine
bildirmiþ. Biz de öðretmen arkadaþla büroda beklemektense onun sýkýntýsýný
azaltmak ve onu ferahlatmak amaciyle çarþýda biraz dolaþmaya çýktýk.
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Yolumuz Þekerci Dede'nin dükkânýna doðru uzandý. Þekerci Dede'nin
dükkânýnda baþka bir arkadaþýmýz da vardý. Bu arkadaþýmýz burada
yaþananlarýn bir þâhididir. Þayet bu kitap eline geçer de okursa olayý hemen
hatýrlayacaktýr. Çünkü öðretmen arkadaþýmýn þiddetli geçimsizliðinden
okuldaki arkadaþlarýn da kýsmen haberi olmuþtu. Dükkâna girdiðimizde
Þekerci Dede'nin elini öpüp þekerlerimizi aldýktan sonra Þekerci Dede hiçbir
þey sormadan, “Hanýmlarýn çok hassas olduðunu onlara sabretmenin ve
onlara anlayýþlý davranmanýn nafile ibadet derecesinde sevap olduðunu ve
geçimsiz hanýmýna sabreden Halkalanî Hazretlerinin eþinin eziyetine
sabrettiðinden dolayý evliya mertebesine ulaþtýðýný anlattý. Gerek lisan,
gerekse hâl diliyle nasihati o kadar çekici ve etkiliydi ki kendisini arkadaþlarla
âdeta nefesimizi tutarak dinledik. Sonra da geçimsiz aileler için dua etti.
Nihayet elini öperek yanýndan ayrýldýk. Çýktýktan sonra arkadaþýma ne
düþündüðünü sordum. Arkadaþým, sanki þok yaþadýðýný, müthiþ bir kararsýzlýk
içine girdiðini söyledi. Ben de kendisine, “Söyleyene bakma, söyletene bak.
Bunda da bir hayýr vardýr. Biraz daha sabýrlý olmamýzda fayda var.” diyerek
randevu saatinde tekrar avukatýn yanýna gittik. Çay ve kahveler içilip kýsa bir
sohbetten sonra arkadaþým biraz daha düþüneceðini söyleyerek avukatýn
yanýndan ayrýldýk.
Aradan bir zaman geçtikten sonra þiddetli geçimsizlik yaþanan bu ailede
öyle bir sýcak ilgi ve muhabbet oluþmuþ ki geçmiþte yaþadýklarý hadiselere
kendileri bile þaþýp kalmýþlar. “Biz nasýl oldu da bu sýkýntýlarý hiç yoktan yere
yaþadýk!” diye, zaman zaman piþmanlýklarýný bana da ifade ettiler.
Ýþte Hacý Hüseyin Dede, nam-ý diðer Þekerci Dede, böyle mana eri bir
insandý. Vefatýnda Manisa dýþýnda olduðumdan cenaze namazýný kýlmak nasip
olmadý. Ama dostlarýmdan dinlediðime göre son yýllarýn en kalabalýk cenaze
namazý imiþ. Cemaatin Hatuniye Camii'nin avlusundan Emekliler Parký dâhil
Valilik önüne kadar taþtýðýný, trafiði durdurduðunu, Manisa'da yakýn tarihte
böyle kalabalýk bir cenaze namazýnýn kýlýnmadýðýný Manisalý dostlarým
bilhassa anlattýlar.
Þekerci Dede'den söz ederken idealist eðitimci ve bilge gönül adamý,
deðerli meslektaþým merhum Ýsmet Sönmez rahmetliyi de anmýþ oldum. Bu
kitabý okuyan tüm dostlarýmdan bu iki mana erinin ve âhirete intikal eden tüm
Manisalý hayýr severlerin ruhlarýný fatihalarla yâd etmelerini özellikle
istirham ediyorum. Ruhlarý Þâd Olsun.
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MANÝSA'DA HÝZMET VEREN VAKIFLAR
Feza Eðitim Ve Kültür Vakfý
1995 yýlýnda Mustafa Karakaþlar, Mustafa Ersan Baþarana, Ýsmail
Karaþahin, Mahmut Kýlýnç, Yunus Yýlmaz, Hayrullah Solmaz, Uður Efeoðlu,
Ahmet Çetintürk, Raþit Satýr, Yunus Can, Nurullah Taþçý, Burhan Okur,
Ramazan Gümüþ, H.Hüseyin Türkoðlu, Zülfikar Kocabay, Hasan Sami Baruð,
Ahmet Kar, Hüsnü Kara, Halil Aydýn, Mehmet Pakdemirli tarafýndan
kurulmuþtur.
Vakfýn amacý, hayýr sever insanlarýn ayrý ayrý hayýr yapmalarý yerine,
güçlerini birleþtirerek 1+1’in deðerinin 2 olmasý yanýnda, iki tane birin yan
yana gelmesiyle 11 olmasý düþüncesinden hareketle güçlerini bir araya getirip
bu gücün ona, yüze, bine katlanmasý hedeflenerek daha verimli hayýr hizmeti
üretmek için kurulmuþ bir eðitim ve kültür vakfýdýr.
Vakfýn tüzüðünde yazýldýðý gibi eðitim ve kültür alanýnda okullar,
enstitüler, üniversiteler ve üniversiteye hazýrlýk dershaneleri açmak, yoksul
öðrenciler için burslar temin etmek, yayýn yapmak gibi amaçlar
hedeflenmektedir. Bu vakýf, bugün için eðitim tesisi inþa ederek üniversiteye
hazýrlýk kurslarý açarak yine çok sayýda zeki ve yoksul öðrencilere burs temini
ile eðitim ve öðretimlerine destek olmaktadýr. Bu faaliyetlerinde Manisalý
sanayici ve iþ adamlarýnýn, esnafýn, halkýn büyük destek ve yardýmlarýna
mahzar olmaktadýr.
Vakýf Mütevelli Heyetinin gayretleri, Manisa halkýnýn teveccühü, Manisalý
esnaflarýn, sanayici ve iþ adamlarýnýn yardýmlarý, Manisalý eðitim sever
bayanlarýn kurduðu MEGDER’in periyodik olarak düzenledikleri kermesler
yoluyla katkýlarý, vakýf gönüllülerinden Rahmetli Þemsettin Çoban’ýn (Nur
içinde yatsýn.) fedakârlýðý, Manisa’nýn yakýndan tanýdýðý, sevdiði ve saydýðý
Sayýn Halil Karakoç Hoca Efendi, Osman Çenet, Ýsmail Karaþahin ve Mehmet
Kaya’nýn üstün çabalarý, yine Manisa’nýn hayýr severlerinden Sýtký Sürücüler,
Mustafa Yerkazaoðlu, Erol Efeoðlu, Hüseyin Akdede, Nusret Muðlalý,
Hayrullah Solmaz, Bekir Ýçier, Tahsin Çambel, Ýlhan Sel, Rüþtü Baþarana,
Faruk Çimen, Metin Nalçaman ve Hüseyin Çambel’in de katký ve
destekleriyle FEZA EÐÝTÝM VE KÜLTÜR VAKFI, 11 sene gibi çok kýsa bir süre
içerisinde büyük aþama kaydederek eðitim yuvalarý ve yurt binalarýnýn
yanýnda binlerce yoksul, zeki ve baþarýlý öðrencilere burs temin ederek
onlarýn eðitim görmelerini, okuyup hayýrlý ve yararlý insanlar olmalarýný
saðlamýþlardýr. Bu çalýþmalarý hâlen her geçen yýl artarak ve geliþerek devam
etmektedir.
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Vakfýn baþkanlýðýný Manisa’nýn genç iþ adamlarýndan Tahsin Çambel
yürütmekte olup çocuklarýnýn eðitimi için gerekli maddî imkâný olmayan
yoksul ailelerin zeki ve baþarýlý çocuklarýna eðitim desteði vermek suretiyle
bu verimli ve baþarýlý çalýþmalarýný devam ettirmektedir.

Manisa Huzur Evi Vakfý Dinlenme Evi
Merhum Ýsmail Cider tarafýndan kurulmuþtur. Arkasýnda býraktýðý “Hayýr
ve Yardým Vakfý”na ait gelir kaynaklarýnýn %35 ile desteklenen ve iþletmesi
Manisa Belediyesi'nin yükümlülüðünde bulunan fakir ve kimsesizlerin
barýndýðý “Ýsmail Cider Huzur Evi”nin yanýnda, ilimizde Uncu Bozköy
civarýnda orman içinde ikinci bir “Dinlenme Evi” bulunmaktadýr.
Bu Dinlenme Evi:
Yaratýlaný severiz / Yaratan'dan ötürü.
Bir gönül yaptýn ise / Er eteðin tuttun ise,
Bir kez hayýr yaptýn ise / Binde bir ise az deðil.
Gelin tanýþ olalým / Ýþi kolay kýlalým,
Sevelim, sevilelim / Dünya kimseye kalmaz.
Ýnsanlýða hizmet / Hakka hizmettir.
Oðlum, kýzým, varlýðým var deyip güvenme.
Ne oldum deme, Ne olacaðým deme,
Kim bilir, bugün ben, yarýn sen.
Akýp giden zamaný Dinlenme Evi çatýsý altýnda mutlu bir öyküye çevirmek
için Yunus felsefiyle yola çýkan Manisalý bir grup vakýf ve hayýr sever iþ
adamlarýndan Mehmet Suphi Egemen, Merhum Oktay Erol Pulcuoðlu,
Merhum Mehmet Aksakal, Merhum Eþref Orcan, Ýsmail Hakký Temiz, Nigar
Saltýk Gürsoy, Ercüment Giritligil, Arlift Asansör Sanayi, Artan Tekstil, Alman
W.Scherwarth ve C.Dkonig Türkiye’de eþine az rastlanacak konforda bir
dinlenme evini Uncu Bozköy civarýndaki ormanlýk alan içine kurulmasýna
vesile olmuþlardýr. Oðluna, kýzýna, varlýðýna güvenip de sonunda yalnýz ve
kimsesiz kalanlar için Yunus anlayýþý ile inþa edilmiþ bir yuvadýr.
Bu sýcak ve samimi Dinlenme Evi, merhum Hasan Temiz ve Abdürrahim Ot
tarafýndan kurulmuþ olan Manisa Huzur Evi Vakfý vasýtasýyla yapýlmýþtýr.
Dinlenme Evi'nin arsasý, uzun araþtýrmalar neticesinde Eþref Orcan
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tarafýndan bulunmuþ, Abdürrâhîm Ot ve Mehmet Suphi Egemen tarafýndan
satýn alýnarak vakfa baðýþlanmýþtýr.
Arsanýn dað eteðinde olmasý dolayýsýyla hafriyat iþlemleri, Manisa
Belediye Baþkaný Ertuðrul Dayýoðlu'nun katkýlarýyla gerçekleþtirilmiþtir.
Binanýn projesi, Ýsmail Akçura tarafýndan Ege Üniversitesi'nin katkýlarýyla
yapýlmýþ, inþaat bitene kadar da Azmi Açýkdil'in kontrolünde yürütülmüþtür.
Ýnþaatýn tamamlanmasýnda Oktay Erol Pulcuoðlu, Mehmet ve Zeynep Aksakal,
Eþref Orcan, Ýslam Açýkdil, Mehmet Suphi Egemen, Abdürrahim Ot, Ýsmail
Hakký Temiz, Ercüment Giritligil, Âsâf Turgut, Alman Wolfgang Scherwarth,
Artan A.Þ., Arlift A.Þ. gibi özel ve tüzel kiþilerin yanýnda Manisalý hayýr
severlerin de katkýsý olmuþtur.
Dinlenme Evi’nin kafeteryasý, Mürþide Canalp ile merhume Neriman
Canalp tarafýndan yaptýrýlmýþ, modern döþemesi de yine kendileri tarafýndan
saðlanmýþtýr.
Dinlenme Evi'nin inþa safhasýnda dönemin valileri ile belediye baþkanlarý
Ertuðrul Dayýoðlu, Zafer Ünal, Adil Aygül gerek belediye, gerekse çevre
imkânlarý ile çok büyük destekte bulunmuþlardýr.
Dinlenme Evi kurulurken oluþturulan ve faaliyete geçirilen Gönüllü
Hanýmlar Kolu, çeþitli sosyal etkinlikler düzenleyerek Dinlenme Evi’nin bu
duruma gelmesinde maddî ve manevî katkýlar saðlamýþtýr. Gönüllü
Hanýmlarýn desteði, kuruluþundan bugüne dek kesintisiz devam etmekte
olup bu katkýlarýn unutulmamasý gerekir.
Mütevelli Heyet Baþkaný Abdürrahim Ot baþkanlýðýnda Burhan Kurtoðlu,
Ayþe Soyer, Azmi Açýkdil, Bedriye Aksakal, Ercüment Giritligil, Mehmet Suphi
Egemen idaresindeki Huzur Evi Vakfý Dinlenme Evi oðlu, kýzý, varlýðý olup da
yalnýz kalan yaþlýlara kucak açmaya devam etmektedir..

Ýsmail Cider Hayýr Ve Yardým Vakfý
1978 Yýlýnda Ýsmail CÝDER tarafýndan kurulan “Ýsmail Cider Hayýr ve
Yardým Vakfý”nýn baþkanlýðýný bugün ayný aileden Cüneyt CÝDER yapmaktadýr.
Vakfýn gayesi, Manisa Devlet Hastahanesi'ne, Manisa Belediyesi Huzur
Evi'ne, Manisa Müftülüðüne baðlý Kur'an Kursu’na yardým etmektir.
Vakfýn gelirlerinin %90'ný Mütevelli heyetçe,
* Manisa Devlet Hastahanesine % 15,
* Manisa Ýmam – Hatip Lisesine % 25,
* Manisa Belediyesi Huzur Evine %35,
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* Manisa Müftülüðüne baðlý Kur'an Kursuna % 15 oranlarýnda pay
ayrýlmýþtýr.
Geçtiðimiz yýl vakfýn gelirlerinden bu kurumlara daðýtýlan miktar, 57
Milyar Tl’dir. Ýlimizdeki önemli yardým ve hayýr vakýflarýndan biridir.

Manisa Saðlýk Ve Eðitim Derneði
Vakýf kuruluþu olmamasýna raðmen yaptýðý faaliyetler açýsýndan vakýf gibi
çalýþan bir dernektir. 1993 yýlýnda kurulan ve bu güne kadar daha çok eski SSK,
þimdiki adýyla Merkez Efendi Devlet Hastahanesi olmak üzere son yýllarda
diðer saðlýk kuruluþlarýndan Moris Þinasi Çocuk Hastahanesi, Doðum Evi gibi
saðlýk kuruluþlarýmýza trilyona varan maddî destek verdi. Saðlýk Ocaklarýnýn
mefruþat ve donanýmý ile fakir hastalara ilaç ve araba gibi yardýmlarda
bulundu.
Manisa Saðlýk ve Eðitim Derneði, olaðan toplantýsýnda yaptýðý tüzük
deðiþikliði ile eðitime de el atýp fakir ve yardýma muhtaç öðrencilerin
öðrenimlerine katkýda bulunmak üzere burs desteðinin yanýnda, kenar
mahallelerde açacaklarý test çözüm merkezleriyle yoksul ailelerin
çocuklarýna OKS ve ÖSS için hazýrlýk kurslarý açma çalýþmalarý da proje
aþamasýndadýr.
Bu derneðin baþkaný Merkez Efendi Devlet Hastahanesi Üroloji Uzmaný Dr.
Fahrettin ER’dir. Bu dernek saðlýk alanýnýn yaný sýra, Manisa'nýn tarihî ve
kültürel mirasýna sâhip çýkma, vakýf çeþmelerin onarýmý ile ilgilenme ve yeni
çeþmeler yapma iþlerinde de maddî destek saðlamaktadýr.
Merkez Efendi Devlet Hastanesinin bahçesine Hasan Hammati adýna Dr.
Hammatî ile birlikte hasta ve hasta yakýnlarýnýn hizmetine sunulmak üzere
Osmanlý mimarîsi tarzýnda güzel bir çeþme yaptýrmýþlardýr. Yine hastanenin
Celal Bayar Hastahanesine bakan dýþ duvarýna yoldan gelen geçenin
istifadesine sunulmak üzere Saðlýk ve Eðitim Derneði olarak ikinci bir çeþme
daha inþa ederek hayýr hizmetlerini kesintisiz sürdürmektedirler. Saðlýk ve
Eðitim Derneði, yukarýda tanýttýðýmýz ve fahrî olarak çeþme hizmetleriyle
uðraþan Sadullah Bulgulu ile iþbirliði yaparak Moris Þinasi Çocuk
Hastanesinin bahçesine Hastaneyi yaptýran Moris Þinasi adýna Manisalýlarýn
bir teþekkür ifadesi olarak Sultan Yaylasý suyunun akacaðý çeþmenin yapýmý
için proje çalýþmalarý içindedirler.
Saðlýk ve Eðitim Derneði, Manisa'nýn kültür mirasýna kendi imkânlarý
ölçüsünde sâhip çýkmaya çalýþan bir dernektir.
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Moris Þinasi Çocuk Hastahanesi
Bu hastahane de bir vakýf kuruluþu olup Moris Þinasi’nin eþi Bayan
Laurette tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Bayan Laurette kocasýnýn doðup büyüdüðü
Manisa'da bir hastane yaptýrýlmasý yolundaki vasiyetini yerine getirmek
üzere gerekli incelemelerde bulunmak için 1930 yýlýnda Türkiye'ye gelir.
Yunan uyruklu olan eþi, Türk kültürüne de yabancý deðildir. Ýstanbul'u çok
sever. Ýstanbul’da kaldýktan sonra Ankara’yý ve daha sonra da Manisa'yý
ziyaret eder. Manisa'da Hastane yerini bizzat kendi tespit ettikten sonra Saðlýk
Bakanlýðýnca hastane yeri için 28 dönümlük bir arazi tahsisi yapýlýr.
Hastanenin donanýmý için TBMM tarafýndan kabul edilen bir kanunla
gümrüksüz araç gereç getirilmesine izni verilir. Hastane inþaatý üç senede
tamamlanarak 15 Aðustos 1933’de hizmete açýlýr. Açýlýþ töreni sýrasýnda,
Moris Þinasi’nin Amerika’da yakýlmýþ olan cenazesinin külleri hastanenin
duvarýndaki “Moris Þinasi'nin Doðduðu Þehre Hediyesidir” ibaresini taþýyan
aný plakasýnýn arkasýna gömülür.
Elli yataklýk bir kapasiteye sâhip olan “Moris Þinasi Çocuk Hastanesi”
günümüzde de hizmetini sürdürmektedir. Hastanenin inþasý ve tefriþi için
yapýlmýþ olan harcamalardan sonra, Moris Þinasi’nin vakfetmiþ olduðu bir
milyon dolardan geriye kalan para, vakýf senedi gereðince baðýþýn emanetçisi
Amerikan Bankasý tarafýndan yönetilmekte ve geliri her yýl Manisa Moris
Þinasi Çocuk Hastanesi'ne gönderilmektedir. Ruhu þâd olsun.
Manisa Ýlim ve Kültür Vakfý
Bir dönem merkezi kuruluþunda Merhum Bekir Berk, Mehmet Emin
Birinci, Selahattin Yýldýz ve Mustafa Sungur gibi tanýnan isimlerin yer aldýðý
Manisa Ýlim ve Kültür Þubesi, aþaðýda Manisa’nýnýn tanýnmýþ simalarý: Rýza
Akçalý, Ali Katýöz, Hüseyin Sel, Ahmet Özkýlýnç, Bekir Þýktaþlý tarafýndan 1993
yýlýnda kurulmuþtur. Vakýf, aþaðýdaki amaçlar doðrultusunda faaliyetlerini
sürdürmektedir
Orta ve yüksek dereceli ve mesleki okullara ve enstitülere devam eden
öðrencilere yurtlar açmak, yiyecek, giyecek ve yatacak yer temin etmek,
Daha bilgili, faziletli, ahlaklý ve vatanseverler olarak yetiþmeleri için mesleki
ve kültürel kurslar, dershaneler, kütüphaneler ve eðitim salonlarý açmak,
Konferanslar, seminerler, paneller yapmak, yapýlmasýna maddi ve manevi
yardým etmek,
Öðrencilere karþýlýklý ya da karþýlýksýz burslar vermek,
Vakfýn geliþmesi halinde mütevelli heyetin kararýyla idaresi tahtýnda
Gazete ve mecmua çýkarmak,
Fakirlere, fakir hastalara, dul ve yetimlere vakfýn mali imkanlarý nispetinde
her türlü yardýmda bulunmaktýr.

-230-

ÝLÇELERÝMÝZDEKÝ VAKIF DOSTLARINDAN BAZILARI
a) Hasan ALEMDAR
Akhisar’da Seyyit Ahmet Baba Türbe ve haziresinin onarýmý ile Sarý Ahmet
Paþa imaretinin onarýmýnýn gerçekleþmesinde öncülük yapmýþtýr.
b) Ali DOÐRU
Akhisar Sarý Ahmet Paþa Aþ Evinde günde 750 yoksula sýcak yemek verme
iþinin öncülüðünü yapmaktadýr.
c) Kadir DaÞ
Alaþehir’deki Kurþunlu Han’ýn etrafýný arýndýrma iþlemini gerçekleþtirerek
restorasyonunu üstlendi ve bu tarihî vakýf eserini orijinal hale getirdi.
ç) Fuat KARAPINAR
Kýrkaðaç'taki vakýf eserlerinin korunup yaþatýlmasý, ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasýnda öncülük yapmaktadýr. Öncülüðünde açýlan Sarý Hoca Camii
Aþ Evinde her gün bin kiþiye sýcak yemek verilmektedir.
d) Halil YILDIZ
Turgutlu’daki vakýf eserlerinin korunup yaþatýlmasý için ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasýnda öncülük yapmaktadýr.
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MANÝSA VE ÇEVRESÝNDEKÝ HAYIR SEVER ÞAHSÝYETLERÝN
YAPTIRDIKLARI OKULLAR
Bu dünyada her þey gölge gibidir. Bitmeyecek gibi gelen insan ömrü de bir
ikindi zevali gibi çok kýsa sürelidir. 80–90 yaþýna gelmiþ ak sakallý
dedelerimize, ninelerimize, “Bir asra yakýn yaþadýðýnýz bu ömür nasýl geçti?”
diye sorsanýz, alacaðýnýz cevap “Göz açýp kapamadan ibaret!” olacaktýr. Þu
anda bu soruyu kendimize sorduðunuzda bizim de vereceðiniz cevap,
dedelerimizin ve ninelerimizin verdiði cevaptan farksýz olmayacaktýr.
Ýnsanoðlunun ömrü fanidir. Maddeten býraktýðý eserler ise uzun ömürlü
olmakla birlikte fizikî yapýlarý nedeniyle onlar da bâki deðildir. Ama bu
eserlerin manen devamlýlýðý söz konusudur. Çünkü bizim dinimizde
insanlarýn ve her türlü canlýnýn faydalandýðý eserler sadaka-i cariye
hükmündedir. Yani kapanmayan bir sevap defteridir.
Bu amaçla Manisa ve çevresinde %100 Eðitime Destek veren eðitim sever
ve hayýr sever þahsiyetlerin isimlerini ve yaptýklarý okullarýn adlarýný 34 yýlýn
25 yýlýný idarecilikle geçiren ve eðitimim problemlerini bire bir yaþayan bir
eðitimci olarak bu deðerli insanlarýn isimlerini buraya almayý bir vefa ve
minnet borcu olarak gördüm.
Manisa ve Ýlçelerinde Hayýr Severlerin Yaptýrdýðý Okullar ve Adlarý
1. Manisa Merkezde Dündar Çiloðlu Anadolu Lisesi – Dündar Çiloðlu
2. Manisa Merkezde Halit Görgülü Lisesi – Halit Görgülü
3. Manisa Merkezde Hasan Türek Anadolu Lisesi – Hasan Türek
4. Manisa Merkezde Halil Yurtseven Ýlköðretim Okulu – Halil Yurtseven
5. Manisa Merkezde Esnaf ve Sanatkâr Odalarý Birliði METEM – MESOB
6. Manisa Pelitalan Ýlköðretim Okulu – Rotary Kulüp of Manisa
7. Manisa Merkezde Polinas Endüstri Meslek Lisesi – Ülker Polinas A.Þ.
8. Manisa Merkezde Ahmet Tütüncüoðlu Ýlköðretim Okulu–Ahmet
TÜTÜNCÜOÐLU
9. Manisa Merkezde Mehmet Suphi Egemen Ýlköðretim Okulu – Mehmet
Suphi EGEMEN
10. Manisa Merkezde Taytanlý Ýlhan Ýlköðretim Okulu – Ýlhan Taytanlý
11.Manisa Merkezde Dr. Ömer Faruk Meriç Ýlköðretim Okulu – Dr. Ömer Faruk
MERÝÇ
12. Manisa Merkez Halýtlý Ýlköðretim Okulu Ek Binasý – Muammer Yýlmaz
13. Manisa Merkez Hamzabeyli Ýlköðretim Okulu – Hamzabeyli Belediyesi
14. Manisa Merkez Üçpýnar Yýldýz Haným Ýlköðretim Okulu – Yýldýz Haným ve
Üçpýnar Belediyesi
15. Manisa Merkez Sancaklý Ýðdecik Ýlköðretim Okulu – Hayrullah Divrik
16. Akhisar Ýlçesinde Baþlamýþ Ýlköðretim Okulu – Ethem Karasoy
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17. Akhisar Ýlçesinde Kapaklý Keskinoðlu Ýlköðretim Okulu – KESKÝNOÐLU
TAVUKCULUK
18. Akhisar Bekir Pehlivanoðlu Ýlköðretim Okulu – PEHLÝVANOÐLU LTD.ÞTÝ.
19. Akhisar Ýlçesinde Yayakýrýldýk Reþat Öztürk Ýlköðretim Okulu – Reþat
Öztürk Akhisar Ýlçesinde Zeynep Gülin Endüstri Meslek Lisesi – Y. Akýn Öngör
20. Alaþehir Ýlçesinde Soðanlý Ý.Ö.Ok. Anasýnýfý Ramazan-Cennet Karabuilut
21. Alaþehir Ýlçesinde Ahmet Atlan Anadolu Lisesi – Ahmet Atlan
22. Alaþehir Ýlçesinde Iþýklar Ýlköðretim Okulu – Emin Ersoy
23. Alaþehir Ýlçesinde Yeniköy Zuhal ve Selahattin Ýlköðretim Okulu - S.
Barutçuoðlu
24. Alaþehir Ýlçesinde Sobran Ýlköðretim Okulu – Testa Ýnþaat Ltd.Þirk.
25. Alaþehir Ýlçesinde Mustafa Beþikçioðlu Anasýnýfý – Hüseyin Baþ
26. Demirci Ýlçesi Mahmutlar Ýlköðretim Okulu – Mahalli Ýdareler Hizmet
Birliði
27. Demirci Ýlçesinde Makine Kimya Ýlköðretim Okulu H. Çamtepe,C.K.zâde
28. Demirci Ýlçesinde Minnetler Ýlköðretim Okulu Ek Binasý Köy Muhtarý
M.YILMAZ
29. Kýrkaðaç Ýlçesinde Anadolu Lisesi Nusret Dereköylü
30. Kýrkaðaç Ýlçesinde Hilmi Bakýrlý Ýlköðretim Okulu Belediye Baþkaný ve
Okul Aile Birliði
31. Kýrkaðaç Ýlçesinde Kýrkaðaç Lisesi Ek Binasý – Ecz.E. Ümmetoðlu
32. Kýrkaðaç Ýlçesinde Yaðmurlu Ýlköðretim Okulu – Köylere Hizmet Götürme
Birliði
33. Kýrkaðaç Ýlçesinde Alifaký Ýlköðretim Okulu - Muhtar ve Mahalli Ýdareler
Ýþbirliði
34. Kula Ýlçesinde Selim Palanduz Ýlköðretim Okulu – Selim Palanduz
35. Kula Ýlçesinde Esenyazý Ýlköðretim Okulu Ek Binasý – Muhtar Yakup Kýlýç
36. Salihli Ýlçesinde Durasýllý Ýlköðretim Okulu – Belediye Baþkaný Mehmet
Uygun
37. Salihli Ýlçesinde Kurtuluþ Ýlköðretim Okulu - Mahalli Ýdareler Hizmet
Birliði
38. Salihli Ýlçesinde Salihli Lisesi Ek binasý - SALÝHLÝ HALKI
39. Sarýgöl Ýlçesinde Emcelli Ýlköðretim Okulu – Köy Muhtarlýðý
40. Sarýgöl Ýlçesinde Ana okulu – Hüseyin Tüfekçi
41. Sarýgöl Ýlçesinde Ahmetaða Ýlköðretim Okulu – Neslihan YILMAZ
42. Saruhanlý Ýlçesinde Almýþ-Þentürk Endüstri Meslek Lisesi – Tarýk Almýþ –
Mahmut Þentürk
43. Selendi Ýlçesinde Çortak Köyü Ýlköðretim Okulu – KÖY HALKI
44. Soma Ýlçesinde Atatürk Ýlköðretim Okulu – Köylere Hizmet Götürme
Birliði
45. Soma Ýlçesinde Namazgâh Ýlköðretim Okulu – Soma Nakliyeciler
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KOOPERATÝFÝ
46. Soma Ýlçesinde Akçaavlu Ýlköðretim Okulu – Köy Muhtarlýðý ve Köylere
Hizmet Birliði
47. Turgutlu Ýlçesinde Akçapýnar Ýlköðretim Okulu Kütüphane Tadilatý - Em.
Alb. S. Otkandan
48. Turgutlu Ýlçesinde Milli Piyango Lisesi MÝLLÝ PÝYANGO ÝDARESÝ
49. Turgutlu Ýlçesinde Ýnci Üzmez Endüstri Meslek Lisesi – Niyazi Üzmez
50. Turgutlu Ýlçesinde Urganlý Çok Programlý Lise - Urganlý Belediyesi
51. Turgutlu Ýlçesinde Halil Kale Fen Lisesi – Halil Kale
52. Turgutlu Ýlçesinde Niyazi Üzmez Ýlköðretim Okulu – Niyazi Üzmez
53. Turgutlu Ýlçesinde Nuriye Sevil Ýlköðretim Okulu – N. Sevil
Milli Eðitim verilerine göre tespit ettiðim bu okullarýn bânîleri olan hayýr
severler, bu eserleriyle arkalarýnda Peygamberimizin ifadesiyle sadaka-i
cariye (açýk bir sevap defteri) býrakmýþ bulunmaktadýrlar.
Bu bölümü Yunus Emre'nin bir dörtlüðüyle bitirmek istiyorum.
Mal sâhibi, mülk sâhibi,
Hani bunun ilk sâhibi,
Mal da yalan, mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan.
Allah'ýn bize verdiði bu mallarla oyalanýrken Rabbimiz bizden iyi ve
hayýrlý iþlerde oyalanmamýzý istemektedir. Bütün malýmýzý ve mülkümüzü
yanlýþ iþlerde ve yanlýþ yollarda harcadýðýmýz takdirde bunlarýn âhîrette bize
çok pahalýya mal olacaðýný da unutanlardan olmayalým. Bu yüzden yukarýya
kaydýný düþtüðüm hayýr sever eðitimcilerin bizlere ve gelecek nesillere örnek
olmasý düþüncesiyle açýkça belirtmekte fayda gördüm. Hayatta olanlarýna
uzun, saðlýklý ve huzurlu ömürler, âhîrete intikal edenlere de Cenab-ý Haktan
rahmet ve maðfiret diliyorum.
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SAÐLIÐA KATKIDA BULUNAN HAYIR SEVERLER
Ýnsanoðlu iki konuda dara düþtüðünde imkânlarýný sonuna kadar
zorlamaktadýr. Bunlardan biri saðlýk, diðeri de çocuklarýnýn eðitimidir.
Toplumumuzda dün olduðu gibi bugün de gerek eðitimde gerekse saðlýkta
hayýr severlerimizin sayýsý günden güne artmaktadýr. Bu durum ülkemiz ve
insanýmýz açýsýndan sevindiricidir.
Manisa ve Çevresinde Saðlýða Katkýsý Olan Vatandaþlarýmýzýn Eserleri
1-Merkez 6 Nolu Hatice Almýþ Saðlýk Ocaðý – Tarýk ALMIÞ
2-Merkez 11 Nolu Suzan Yurtseven Saðlýk Ocaðý – Halil YURTSEVEN
3-Merkez 4 Nolu Salim Yavaþ Salýk Ocaðý – Salim YAVAÞ
4-Merkez Akarlar Saðlýk Ýstasyonu – M. Salih AKAR
5-Merkez 7 Nolu Güzide Yurtseven Saðlýk Ocaðý – Halil YURTSEVEN
6-Merkez 9 Nolu saðlýk Ocaðý – MANÝSA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI
7-Merkez 8 Nolu Saðlýk Ocaðý – MANÝSA ÞOFÖRLER VE OTOMOBÝLCÝLER
ODASI
8-Ahmetli Þehit Kadir Soðlýkcak Saðlýk Ocaðý - Ahmetli Belediyesi
9-Akhisar 7 Nolu Aksek Vakfý Saðlýk Ocaðý – AKSEK VAKFI
10-Akhisar Ballýca Ali Bunar Saðlýk Ocaðý – Mehmet BUNAR
11-Alaþehir Verem Savaþ Dispanseri – Sami ERÝN
12-Kula 1 Nolu Ýrfan Erkan Saðlýk Ocaðý – Hüseyin ERKAN
13-Kula 2 Nolu Rasim Erdil Saðlýk Ocaðý – Rasim ERDÝL
14-Salihli 1 Nolu Hatice – Hüseyin Bulut Saðlýk Ocaðý – Hüseyin BULUT
15-Salihli 7 Nolu A.Zühtü Sabancý Saðlýk Ocaðý – A.Zühtü SABANCI
16-Soma 3 Nolu Þoförler odasý Saðlýk Ocaðý – SOMA ÞOFÖRLER ODASI
18-Turgutlu 3 Nolu Mustafa Erüner Saðlýk Ocaðý – Mustafa ERÜNER
19-Turgutlu 4 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Saðlýk Ocaðý – TURGUTLU ESNAF VE
SANATKÂRLAR ODASI
20-Turgutlu Selman Iþýlak Saðlýk Meslek Lisesi – Selman IÞILAK
21-Turgutlu Devlet Hastahanesi Ek Binasý – Ali Ýhsan DEMÝRDÖVER
22 -Turgutlu 6 Nolu Saðlýk Ocaðý – KOOPERATÝF BÝRLÝÐÝ
23-Turgutlu Devlet Hastahanesi Diyaliz Merkezi – A.R.YILMAZMADEN
24- Turgutlu AÇSAP Merkez Binasý – Ekrem GÜREL
25-Turgutlu 4 Nolu Saðlýk Ocaðý – TURGUTLU ESNAF VE KEFALET
KOOPERATÝFÝ
26-Turgutlu Saðlýk Grup Baþkanlýðý Binasý – Mümtaz DÜNDAR
27-Turgutlu Devlet Hastahanesi Bilgi Ýþlem Merkezi – Halit GAZEL
28-Turgutlu 1 Nolu Neriman Gürel Saðlýk Ocaðý – Neriman GÜREL
29-Turgutlu 7 Nolu Gözde Erkan Saðlýk Ocaðý – Arif ERKAN
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MANÝSA MERKEZDE CAMÝ YAPTIRAN HAYIR SEVERLER
Camiler, bulunduklarý yörenin sosyal hizmetlerinde devamlý ýþýldayan ve
çevresini aydýnlatan birer kandil gibidirler. Bulunduklarý mahalle huzur veren
abidelerdir. Kur’an-ý Kerim'de “Allah'ýn mescitlerine ancak Allah'a ve âhîret
gününe inanan, namazý dosdoðru kýlan, zekâtý veren ve Allah'tan baþkasýndan
korkmayan kimseler imar eder. Ýþte onlarýn doðru yolu bulanlardan olmalarý
umulur.” (Tevbe, 9/18) buyrulmaktadýr.
Peygamberimiz ise “Bir kimse, Yüce Allah'ýn rýzasýný gözeterek bir mescit
inþa ederse, Allah da ona cennette bir köþk hazýrlar.” (Buharî, 65 1-116)
buyurmaktadýr. Bu buyruklarý dikkate alan hayýr severler, gerek bulunduklarý
çevrelerde gerekse baþka yörelerde cami ve mescit inþalarýna hiçbir zaman
duyarsýz kalmamýþlardýr. En fakir ve mahrum bölgelerde dahi baþlanýlan
hiçbir mescit veya cami yarým kalmamýþtýr. Geç de olsa mutlaka
tamamlanmaktadýr. Bu husus her zaman dikkatimi çekmiþtir. Mabetler, ayný
zamanda bir ülkenin tapusu hükmündedir.
Manisa Merkezde Cami Yaptýran Hayýr Severler
1-Laleli Camii – Müftü Zeki ERTURAN (DÝYANETVAKFI ADINA)
2-Ali Aða Camii – Barbaros Mahallesi Dernek ve Rýza AKÇALI
3-Organize Sanayi Camii – ORGANÝZE SANAYÝ ODASI
4-Ýstasyon Yiðitbaþ Camii – Belediye ve Rýza AKÇALI
5-Kenan Evren Sanayi Sitesi Mescidi – OSB MÜDÜRLÜÐÜ ve Rýza AKÇALI
6-Yusuf Sedat Altýntaþ Camii – Sedat ALTINTAÞ
7-Kuba Camii – Dernek ve Rýza AKÇALI
8-Birlik Camii – Dernek ve Mehmet TEKEOÐLU
9-Galeri Mescidi – KOOP, K.PEKDEMÝR, M.GÜLSUYU
10-Malta Camii – Dernek ve Rýza AKÇALI
11-Mesir Camii – Dernek ve Osman ÖZCAN
12-Hicret Camii – Dernek ve Rýza AKÇALI
13-Kenan Evren Sanayi Sitesi Yeni Camii – Dernek ve Azmi AÇIKDÝL
14-Þehitler Camii – Dernek ve Rýza AKÇALI
15-Fatih Sultan Mehmet Camii – Dernek ve Mehmet KAYA
16-Ýmam-ý Âzâm Camii – Dernek ve Hüseyin GÜLDÜR
17-Fatih Camii – Dernek ve Þevket SELÇUK
18-Merkez Efendi Camii – Dernek ve Hasan Ali ZENGÝN
19-Aksa Camii – Belediye ve Mustafa OTCUOÐLU
20-Ýmam-ý Þâfî Camii – Abdül Cabbar KARA
21-Ayakkabýcýlar Sitesi Camii – Koop. ve Ýsmail TOPBAÞ
22-Ýsmail Evcil Camii – Hüseyin AKDEDE
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K – VAKFÝYELER
a) Fatih Sultan Mehmet’in Saðlýk Vakfiyesi (Günümüz Türkçesine
Uyarlanmýþtýr.)
Ben ki Ýstanbul Fatih'i aciz kul Fatih Sultan Mehmet,
Kendi alýn terimle kazanmýþ olduðum akçelerimle satýn aldýðým,
Ýstanbul’un Taþlýk mevkiinde bulunan ve sýnýrlarý belli olan 136 dükkânýmý
aþaðýdaki þartlarla vakf-ý sahih eylerim.
Þöyle ki
Bu taþýnmazlardan elde olunacak gelirlerle Ýstanbul’un her sokaðýna ikiþer
kiþi tayin eylerdim. Bunlar ki ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve
kömür külü olduðu hâlde günün belirli saatlerinde bu sokaklarý gezeler. Bu
sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki günde yirmiþer
akçe alsunlar. Ayrýca on cerrah, on doktor ve üç de yara sarýcý görevli kýldým.
Bunlar ki ayýn belli günlerinde Ýstanbul’a çýkalar, ayrýmsýz her kapýyý vuralar. O
evde hasta olup olmadýðýný soralar, þifasý var ise derdine çare olalar. Deðilse
kendilerinden hiçbir karþýlýk beklemeksizin hastaneye kaldýrarak orada
iyileþtireler.
Allah korusun! Herhangi bir gýda maddesi sýkýntýsý olabilir. Böyle durum
karþýsýnda, býrakmýþ olduðum 100 silah, iyi avcýlara verile. Bunlar ki yabanî
hayvanlarýn yumurtada veya yavruda olmadýðý sýralarda ormanlara çýkýp
avlanalar ki asla hastalarýmýzý gýdasýz býrakmayalar.
Ayrýca külliyemde, þehit aileleri ve Ýstanbul þehri fakirleri yemek yiyeler.
Ancak yemek yemeye veya almaya gelemeyenler, yemekleri güneþ batýmýnda
ve kimse görmeden kapalý kaplar içerisinde evlerine götüreler.
b) Sultan II. Bayezýt’ýn 1 Þubat 1495 tarihli vakfiyesi
Âhîret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamberi tasdik eden
Sultan, Emir, Bakan, küçük veya büyük herhangi bir kimseye, bu vakfý
deðiþtirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, baþka bir hâle getirmek, iptal
etmek, iþlemez hâle getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim
onun þartlarýndan herhangi bir þeyi veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi
bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle deðiþtirir, iptal eder ve
deðiþtirilmesi için uðraþýr, feshedilmesine veya baþka bir hâle
dönüþtürülmesine kast ederse, haramý üstlenmiþ olur. Böylece günahkârlar
alýnlarýndan tutularak cezalandýrýldýklarý gün Allah onlarýn hesabýný görsün,
mâlik onlarýn isteklisi zebânîler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira
Allah’ýn hesabý hýzlýdýr. Kim bunu iþittikten sonra, onu deðiþtirirse onun
günahý, deðiþtirenler üzerinedir. Kuþkusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi
etmez.

-237-

c) Kanunî Sultan Süleyman Vakfiyesi
Her kimse ki vakýflarýmýn bekâsýna özen ve gelirlerinin arttýrýlmasýna itina
gösterirse baðýþlayýcý olan Allah-u Teala’nýn huzurunda ameli güzel ve makbul
olup mükafatý sayýlamayacak kadar çok olsun. Dünya üzüntülerinden
korunsun ve muhafaza edilsin. Hicri, 950 (M.1543)
Not: Manisa’daki diðer vakýf eserlerinin vakfiyeleri Vakýflar Genel
Müdürlüðünde bulunduðundan bu eserlerin vakfiyesine ulaþmak mümkün
olamamýþtýr. Bu konuda Manisa Vakýflar Müdürlüðüne vaki müracaatým
üzerine Vakýflar Müdürlüðü, “Daha önce de bu tür taleplerde bulunulduðunu,
fakat Genel Müdürlükten olumlu bir cevap alamadýklarýný, ancak önümüzdeki
yýllarda bütün vakfiyelerin internete verileceði bilgisinin kendilerine
verildiðini,” söylediler. Vakfiyeleri merak eden okuyucularýmýn bilgisine
özellikle arz ederim.
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L – BAZI VAKIF BEDDUALARINDAN ÖRNEKLER
“Günlerin, aylarýn ve yýllarýn geçmesi ve sürmesi bu vakfý bozamaz. Allah'a
ve elçisine ve âhîret gününe inanan halife, sultan, melik, vezir, kadý, vali,
muhtesip, müftü ve benzeri hiçbir kimse için bu vakfý bozmak ve deðiþtirmek
ve yok etmek ve savsaklamak ve döndürmek helal olmaz. Vakfý bozmaya ve
deðiþtirmeye ve yok etmeye giriþen kimse haramý ve günahý iþlemiþ olur.
Allah’tan korkan inançlý bir kiþi buna nasýl ters düþer?”
“Bundan ötürü bunlarýn tümü olduðu gibi vakýf buyruðu oldu. Bunlarýn
kurallarý, deðiþtirilmeksizin ve þartlarý deðiþikliðe uðratýlmadan Ýslam dini
hükümleri gibi iþler, gece ve gündüz geçtikçe sürer. Allah'a ve âhîrete inancý
olan hiçbir kimseye bunu deðiþtirmeye çalýþmak ve dönüþtürmeye kastetmek
helal deðildir. Bu vakfý yok etmeye ya da þartlarýndan birini ve kayýtlardan
birini her kim ortadan kaldýrmaya çalýþýr ise Allah’ýn ve tüm meleklerin ve
insanlarýn laneti o kimsenin üzerine olsun.”
“Artýk ölenin vasiyetini iþittikten sonra onu deðiþtirenin günahý ölüye deðil
deðiþtirenin üzerinedir. Kuþkusuz ki Allah vasiyet edenin vasiyetini iþitici ve
vasiyeti deðiþtirenin iþini bilicidir”
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M - MANÝSA’DAKÝ VAKIF TARÝHÝ ARAÞTIRMACILARI ile
MANÝSA TARÝHÝNE, SOSYAL HAYATINA, EKONOMÝSÝNE ve
EÐÝTÝMÝNE KATKIDA BULUNUP ÝZ BIRAKAN ÞAHSÝYETLER
Ýbrahim Gökçen ve Mustafa Çaðatay Uluçay, Cumhuriyetin ilk yýllarýnda
Manisa Lisesinde öðretmenlik yapmýþ iki meslektaþýmdýr. Her ikisi de þu anda
merhum olan bu meslektaþlarým, Manisa’nýn tarihi ve Manisa’daki vakýflarýn
incelenmesi konusunda unutulmayacak hizmetlerde bulunan iki eðitimcidir.
Zaten vefalý Manisa halký da bu iki meslektaþýmýzý yaþatmak amacýyla
Yarhasanlar Mahallesindeki geniþ bulvara Ýbrahim Gökçen Bulvarý, Karaköy
semtinde bulunan bir ilköðretim okuluna da Çaðatay Uluçay Ýlköðretim Okulu
adýný vermiþtir.
Manisa Lisesi’nde öðretmen olarak çalýþtýklarý yýllarda tarihle günümüz
arasýnda adeta bir köprü görevini üstlenmiþlerdir. Latin alfabesine
geçilmesiyle unutulmaya baþlanan eski yazý belge ve bilgiler, hem Osmanlý
yazýsýný hem de Latin alfabesi yazýsýný iyi derecede bilen bu iki tarih öðretmeni
Ýbrahim Gökçen ve Mustafa Çaðatay Uluçay, Manisa’daki bütün kültürel
deðerleri belgelendirerek yazdýklarý kitaplarla günümüze aktarmýþlardýr.
Þayet bu çalýþmalar yapýlmamýþ olsaydý Manisa'nýn kültürel tarihinin
aydýnlýða kavuþmasý tam olarak mümkün olamazdý. Bu verimli ve kýymetli
çalýþmalarýný unutmayan Manisa halký, her iki öðretmenin de isimlerini bugün
yaþatmaktadýr. Eserlerini ve hayat hikâyelerini aþaðýya çýkarýrken bu arada
kendilerini de rahmetle anýyoruz.
1- Ýbrahim GÖKÇEN (Eðitimci, Tarihçi, Araþtýrmacý Yazar)
1906 Yýlýnda Selanik –Gevgili'de doðdu.1924'de ailesi birlikte Bursa’ya
yerleþti.1928 yýlýnda ilkokul öðretmeni oldu. Fransýzca bilir ayný zamanda
ressamdý. Giresun’da 3 yýl, Bursa'da 4 yýl öðretmenlik yaptý.1935 yýlýnda Tarih
ve Coðrafya öðretmenliðini kazanan Gökçen, Kýrþehir Ortaokulunda 1 yýl
görev yaptýktan sonra 10 Eylül 1937 de Manisa Ortaokuluna (Þimdiki Þehitler
Ortaokulu) tayin oldu.1945 yýlýnda ortaokulun Manisa Lisesi'ne
dönüþmesinden sonra ayný okulda görevine devam etti. Manisa Lisesi'nde bir
ara müdür yardýmcýlýðý görevinde de bulundu. 18 Eylül 1948 tarihinde
emekliliði dolayýsýyla Manisa'dan ayrýldý. Ýstanbul’un Bakýrköy ilçesine
yerleþerek tarih ve vakýf araþtýrmalarýna devam etti. 04 Þubat 1958 tarihinde
de genç yaþta beyin kanamasý sonucu vefat etti. Naaþý Edirne Kapý mezarlýðýna
defnedildi. Ruhu Þâd Olsun.
Manisa'yý memleketi Bursa’ya çok benzeten Gökçen’in Manisa’nýn tarihî ve
vakýf eserlerini orijinaline uygun olarak çizmiþtir. Ondan sonraki
araþtýrmacýlar hep onun çizdiði resimleri kaynak olarak kullanmýþlardýr.
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Kitaplarý
a) Manisa Tarihine Genel Bakýþ (Çaðatay Uluçay’la birlikte), 1939, Ýstanbul.
a) 16. ve 17.Yüzyýl Vesikalarýna Göre Manisa’da Deri Sanatlarý Tarihi
araþtýrmalarý, 1945,
b) Sicillere göre 16. – 17. Asýrlarda Saruhanoðlullarý Zâviye ve Yatýrlarý, 1946,
Ýstanbul.
c) 16. – 17. Asýr Sicillerine Göre Saruhan’da Yörük ve Türkmenler, 1946,
Ýstanbul.
d) Manisa Tarihinde Vakýflar ve Hayýrlar, I. Cilt, 1946, Ýstanbul.
e) Manisa Tarihinde Vakýflar ve Hayýrlar, II. Cilt, 1950, Ýstanbul.
f) Tarihte Saruhan Köyleri, 1950,
Makale ve Araþtýrmalarý
Gediz Dergisinde Yayýnlananlar
1938 – 1947 yýllarý arasýnda bu dergide yayýnlanan makaleleri,
* Tarihî Eserleri Nasýl Koruyalým,
* Muradiye Camii,
* Ulu Camii ve Medresesi,
* Alay Bey Camii,
* Çeþnigir ve Ývaz Paþa Camileri,
* Ývaz Paþa Camii, (Ayrýca)
* Atatürk ve Türk Tarihi,
* Yunt Daðýnda Bir Gezi,
* Ege Kalesi,
* Seni Düþünürken (Tarihi Eserlerle Ýlgili Þiir)
Genç Spil Dergisinde Yayýnlananlar:
* Manisa'nýn Eski Eserlerinden Darüþþifa,
* Manisa Kütüphanesinde Bulunan Týbbî Bir Eser ve Ýçindeki Orijinal Kayýt
Hakkýnda,
* Manisa Tarihi ile Alakalý Piyale Bey Kimdir?
* Tarih ve Folklor,
* Manisa Kalesi ve Tamir Safhasý,
* Yer ile Gök Arasýnda,
* Babalýk,
* Kömürcü Develeri,
* Acuze (Hikâye),
* Hatýra Defteri (Hikâye).
Belleten Dergisinde Yayýnlanan Makalesi:
* Ulu Camideki Büyük Çalar Saat.
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2- Mustafa Çaðatay ULUÇAY (Eðitimci, Tarihçi, Araþtýrmacý Yazar)
1910 yýlýnda Çankýrý’nýn Çerkeþ Ýlçesinde doðdu.1933 'de Ankara Gazi
Eðitim Enstitüsü'nü bitirerek Tarih ve Coðrafya öðretmeni oldu. Ýlk görev yeri
olan Burdur Ortaokulunda iki yýl çalýþtýktan sonra kendi isteði ile 1935 yýlýnda
Manisa Þehitler Ortaokuluna tayini çýktý.1947 – 1949 tarihleri arasýnda Milli
Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Ýngiltere'ye gönderildi. Manisa Ortaokulunun
1945 yýlýnda Manisa Lisesi'ne dönüþmesinden sonra da ayný okulda 1956
yýlýna kadar çalýþtý. Daha sonra Balýkesir Necati Eðitim Enstitüsü, Ýstanbul
Öðretmen Okulu ve Ýstanbul. Eðitim Enstitüsünde öðretmenlik yaptý.1970
yýlýnda vefat etti. Ruhu þâd olsun.
Manisa’nýn yerel tarihi ve ulusal boyutta tarihî araþtýrmalar yaparak
aþaðýdaki eserleri yazdý. Bu eserlerin hepsi günümüz tarihçilerine kaynak
oluþturmaktadýr.
Mustafa Çaðatay Uluçay'ýn Manisa Lisesinde öðretmen iken Manisa Tarihi
ile ilgili kitaplarý ve makaleleri:
Kitaplarý:
a) Manisa Tarihine Genel Bakýþ, (Bu eseri Ýbrahim Gökçen ile birlikte
yazmýþlardýr.) 1936, Ýstanbul.
b) Saruhanoðullarý ve Eserlerine Dair Vesikalar, I. Cilt, 1942, Ýstanbul.
c) Manisa'daki Saray-ý Amire ve Þehzâdeler Türbesi, 1941
d) Yunus'un Mezarý, 1943, Manisa.
e) 17. Yüzyýlda Manisa'da Ziraat, Ticaret ve Esnaf Teþkilatý, 1942, Ýstanbul.
f) 17. Asýrda Saruhan’da Eþkýyalýk ve Halk Hareketleri, 1944, Ýstanbul.
g) Saruhanoðullarý ve Eserlerine Dair Vesikalar, II. Cilt, 1944, Ýstanbul.
h) Manisa Yârenleri, Manisa Lisesi Matbaasý,1946, Manisa.
i) 18. ve 19.Yüzyýllarda Saruhan’da Eþkýyalýk ve Halk Harekeleri, 1945,
Ýstanbul.
j) Harem, 1956, Ankara.
k) Padiþahlarýn Kadýn ve Kýzlarý, 1963, Ankara.
l) Atçalý Kel Mehmet, 1965, Ýstanbul.
m) Ýlk Müslüman Türk Devletleri, 1975, Ankara.
Makale ve Araþtýrmalarý
Gediz dergisinde Yayýnlananlar:
*Türk Tezi ve II. Tarih Kurultayý,
*Manisa Üzümlerine Dair,
*Manisa ve Üzüm,
*Saruhan'da Susam Ziraatý,
*Bir Hüküm Bir Fetva,
*Yunt Daðýnda Bir Hafta,
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*Tarihimizi Nasýl Ýþlemeliyiz,
*Ayn-ý Ali Kimdir?
*Ýbrahim Çelebi ve Camii,
Ülkü Mecmuasýnda yayýnlanan:
*Hasan Aða Türküsü,
Tarih dergisinde Yayýnlananlar:
*Yavuz Sultan Selim Nasýl Padiþah Oldu?
* II. Bayezýt'ýn Ailesi.
Ýslam Ansiklopedisinde:
*Mustafa Sultan ve Saruhan Oðullarý maddelerini yazmýþtýr.
Tarih Vesikalarýnda:
*Karaosmanoðullarýna Ait Bazý Vesikalar,
III. Türk tarihi Kongresinde:
*Karaosmanoðullarýna Ait Düþünceler,
Belleten'de Yayýnlanan:
*Sürgünler,
*Yeni ve Yakýn Çaðlarda Manisa’ya ve Manisa'dan Sürgünler.
Türkiyat Mecmuasýnda:
*Manisa Þer’iye Sicillerine Dair Bir Araþtýrma.

Mustafa Çaðatay ULUÇAY'ýn Tarihi Eserlerle Ýlgili Çalýþmasý,
* Yurt Sevgisi ve Halk Evi,
* Kurtuluþumuzun Üç Temeli,
* Cumhuriyet 20 Yaþýnda,
* Manisa'da Semercilik Hakkýnda Bir Araþtýrma,
* Manisa'da Dericilik ve Bundan Doðan Zanaatlar, (Dizi Halinde Yayýnlanan)
* Manisa Dolayýndaki Zaviye ve Yatýrlara Dair Vesikalar,
* Manisa Halk Evinin Güzel Sanatlar Faaliyeti ve Bir Fikir,
* Manisa Tarihinde Vakýflar ve Hayýrlar,
* Muharrem Resmî Çelebi,
* Piyale Bey ve Vakýflarý,
* Saruhan Köyleri,
* Osmanlýlarda Barut Ýnhisarý
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Görüldüðü gibi Manisa Lisesi Tarih Öðretmenleri Ýbrahim GÖKÇEN ve
Mustafa Çaðatay ULUÇAY gerek Manisa için gerekse Türk tarihi konularýnda
kendilerinden sonra gelecek tarihçilere ve bugünkü nesle çok önemli bilgi ve
belgeler aktarmýþlardýr. Geçmiþle bugün arasýnda köprü vazifesini bihakkýn
ifa etmiþlerdir. Her iki tarihçiye de Allah'tan rahmet diliyoruz.
3- Tevfik BALYALI
Manisalý olup Kuva-yý Millîyecilerden Müftü Âlim Efendi ve Gardiyan Parti
Pehlivan'la çaðdaþtýr. Yunan iþgaline karþý Manisa'da ilk direniþ hareketini
baþlatan vatanperverlerdendir. Manisa’nýn iþgaline mani olamayýnca
Balýkesir’e giderek Akhisar – Balýkesir cephesinde faaliyetlerde bulunmuþtur.
Eldeki kayýtlara göre Ýstanbul’a giderek Enver Paþa ile görüþmüþ, oradan
Ermenilerin Türkler aleyhindeki çalýþmalarýný ve eylemlerini tespit etmek
amacýyla kimlik deðiþtirerek Mýsýr'a gitmiþtir. Ermenilerin arasýna katýlýp
çeþitli istihbarat faaliyetlerinde bulunmuþtur. Daha sonra kimliði ortaya
çýkýnca Mýsýrdan gizlice kaçarak Türkiye'ye dönmüþ ve Kuva-yý Millîye
hareketinin içinde faaliyetlerini sürdürmüþtür. 8 Eylül 1922’de Manisa’nýn
kurtuluþu ile Müftü Âlim Efendi gibi o da Manisa'ya dönmüþtür.
4- Parti Mehmet PEHLÝVAN
Makedonya'nýn Serez þehrinde doðmuþtur. Fizikî yapýsý itibariyle uzun
boylu, iri yapýlý olduðu için gençliðinde güreþ tutmuþtur. Makedonya'nýn Serez
ve Urumca þehirlerinde sýrtý yere gelmeyen bir pehlivan olarak tanýnýr.
Makedonya yöresinde yenen pehlivanýn aldýðý ödüle "partiyi aldý" tabiri
kullanýldýðýndan Mehmet Pehlivan'ýn "Mehmet" ismi zamanla unutularak
aldýðý ödüller dolayýsýyla adý "Parti Pehlivan" olarak anýlmaya baþlanmýþtýr.
Yoksa "Parti" lakabý siyasi çalýþmalarýndan ötürü verilmiþ bir unvan deðildir.
Bilahare ailesiyle birlikte göç ederek Manisa'ya yerleþen Parti Pehlivan, iri
yapýlý heybetli görünümünden dolayý ceza evi gardiyaný olmuþtur. Manisa
Ceza Evi Gardiyaný olarak çalýþýrken Manisa’nýn iþgali arifesinde Manisa'nýn
kahvehanelerinde özellikle Karaköy semtindeki kahvehanelerde halký Yunan
iþgaline karþý uyarmýþtýr. Yunan iþgalinin hemen öncesinde de ceza evindeki
mahkûmlarý çýkarýp onlarýn baþýna geçerek direniþ komitesi oluþturmuþ ve
iþgal kuvvetlerine karþý mücadele vermiþtir. Daha sonra maiyetiyle birlikte
Demirci Kaymakamý Ýbrahim Ethem Beyin oluþturduðu Akýncýlar grubuna
dâhil olmuþtur. Demirci Kaymakamý Ýbrahim Ethem Beyin komutasýndaki
Akýncýlar, Gördesli Halil Efe ve kýzanlarý, Halil Efe'nin niþanlýsý Makbule,
Balýkesirli Arslan Efe ve kýzanlarý, Salihlili Ali Efe (Yýldýrým) ve kýzanlarý ile
Müfreze komutanlýðý yapan Mehmet Parti Pehlivan ve adamlarýndan
oluþuyordu. Akýncýlar, yaklaþýk dört kiþiden oluþan bir bölük gibiydi. Akýncýlar
iþgal yýllarýnýn ilk zamanlarýnda Demirci ve Gördes çevresinde
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bulunuyorlardý. Gördes ve Demirci'nin de iþgaliyle daðlara çekilen Akýncýlar
Yunan iþgali süresince tam iki sene Akhisar, Kula, Gördes, Demirci, Selendi,
Simav, Bigadiç, Sýndýrgý arasýndaki daðlarda soðuða, kara, tipiye ve bütün
olumsuz þartlara raðmen Yunan kuvvetlerine karþý mücadele ettiler. Özellikle
vur kaç ve pusu kurmak gibi gerilla taktiði uygulamak suretiyle milli orduyu
rahatlatmýþlar, hem de o yörelerde bazý köy ve kasabalara Yunanlýlarýn
girmesini engellemiþlerdir. Bu mücadelelerde ve müsademelerde çok yakýn
arkadaþlarýný da kaybeden Parti Pehlivan, 1922 yýlýnýn Mayýs ayýnda Sýndýrgý
yakýnlarýndaki Kocayayla, Alacatlý mevkiinde Yunan kuvvetleriyle girdiði bir
çarpýþmada sað gözünü kaybetmiþtir. Bu gün Manisa'da Parti Pehlivan olarak
tanýnan Mehmet Parti Pehlivan yiðit bir Ýstiklâl Savaþý Gazisidir. Manisa'da
saygýn birer yerleri olan Haskaraca ve Özaltýn aileleri de Gazimizin
yakýnlarýndandýr.
Tevfik Balyalý, Müftü Âlim Efendi, Gardiyan Parti Pehlivan Yunan iþgalinde
Manisa’da öne çýkan yiðit vatanperverlerdendir.
5- Manisa Tarzaný Ahmet BEDEVÝ
“Manisa Tarzaný” adýyla yaygýn bir üne kavuþan Ahmeddin CARLAK
(Ahmet BEDEVÝ), 1899 yýlýnda Baðdat’a yaklaþýk 100 km. uzaklýktaki (Irak)
Samarra þehrinde doðmuþtur. Birinci Dünya Savaþýna, ardýndan da Türk
Ýstiklâl Savaþýna bir nefer olarak katýlmýþ, bu savaþlarda gösterdiði üstün
gayret ve baþarýdan dolayý Kýrmýzý Þeritli Ýstiklâl Madalyasý ile
onurlandýrýlmýþtýr.
Cumhuriyet Dönemi baþlarýnda kimsesiz ve yoksul bir hâlde Manisa'ya
gelmiþtir. Dönemin Belediye Baþkaný tarafýndan belediyede iþe baþlatýlmýþ, ne
iþ verildiyse severek yüksünmeden yapmýþtýr. 1 Haziran 1933’de 30 lira
aylýkla Bahçývan Yardýmcýlýðýna atanmýþtýr. Âhir ömrüne kadar da hep bu
görevde kalmýþtýr.
Manisa'yý yeþillendirmek için var gücüyle çalýþan, kýyamet koparken bile
en hayýrlý iþin aðaç dikmek olduðuna inanan Ahmet Bedevi, þehir içinde ve
þehir dýþýnda boþ bulduðu her yere fidan dikmeyi kutsal bir görev olarak
algýlamýþtýr. Diktiði her fidana, her çiçeðe,”evlat” gözüyle bakmýþtýr. Onun
gözünde, dikilen her aðaç, görünen her bir çiçek dünyaya gözünü açmýþ bir
çocuk gibidir. Yaz kýþ siyah bir þortla ve ayaðýnda lastik bir pabuçla þehrin
sokaklarýnda ve görkemli Spil Daðýnda dolaþýp durmuþtur. Saçýný ve sakalýný
uzatarak kiþiliðiyle özdeþ bir görünüm içinde Manisalýlarýn biricik sevgilisi
olmuþtur. Her öðle vaktinde Topkale’deki topu ateþleyerek Ezan vaktini
duyurmayý bir görev saymýþtýr. Bundan dolayý Manisa’da kendisine “Topçu
Hacý” diyenler de olmuþtur.
Aldýðý maaþla çocuklara akide þekeri daðýtmayý, kimi yoksullara gizlice
para yardýmýnda bulunmayý ihmal etmezdi
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Manisa Tarzaný Ahmet Bedevi ayný zamanda bir spor adamýydý, hayatýyla
gençlere örnek olmuþtu. Manisa Daðcýlýk Kulübü üyesi genç arkadaþlarýyla
Aðrý, Cilo ve Demirkazýk daðlarýna týrmanmýþtý. Gittiði her yerde büyük ilgi
görürdü. Spil Daðýndan baþka bir yerde yaþamayý hiç düþünmezdi. Okumayý
çok severdi. Elinden kitap ve gazete hiç eksik olmazdý.
Spil Daðý eteklerinde Topkale denilen yerdeki kulübesinde yalnýz yaþardý.
Ne yataðý ne de yorganý vardý. Verilen yatak ve yorganlarý kabul etmezdi.
Üzerine gazete serdiði tahta divanda yatýp kalkardý. Yaz kýþ soðuk su ile
yýkanýrdý. Saçýný ve sakalýný özenle tarar, kýr çiçeklerinden kendi yaptýðý güzel
kokular sürer, dinî ve millî bayramlarda göðsüne baðladýðý palmiye yapraðý
üzerine Ýstiklâl Madalyasýný takar, öyle gezerdi. Bundan da büyük gurur ve
sevinç duyardý.
Manisa’da girdiði hiçbir lokanta sâhibi ondan para almazdý. O da bunun
altýnda kalmamak için ya o lokantaya su taþýr ya da kýrlardan topladýðý nadide
çiçeklerle lokantalarýn vazolarýný süslerdi. Özellikle Dede Niyazi’nin
lokantasýnýn bir köþesinde yemeðini yerdi. Dede Niyazi para almadýðý için o da
lokantaya teneke ile su taþýyarak karþýlýðýný verir, hiç kimseye karþý borçlu
kalmak istemezdi. Güçlü bir insanda aranan özellikleri taþýrdý. Efsanevî
yaþantýsýyla hem Manisalýlarýn hem de dýþardan gelen misafirlerin hep ilgi
odaðý olmuþtu. Mal, mülk, servet ve makam sâhibi olmayý aklýnýn ucundan
bile geçirmezdi. Manisa sevgisiyle Manisa için çalýþýrdý. Adý, Manisa ile
özdeþleþti.
Bu fedakâr insan, 31 Mayýs 1963 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Çok
kalabalýk bir cenaze töreniyle Çatal Mezarlýðýnda topraða verildi. Mezarý,
birinci kapýnýn giriþinin hemen saðýndadýr.
Manisa Tarzaný, tabiat ve aðaç sevgisinin simgesi, çevreciliðin önderi
olarak iz býraktý. Birçok gazeteci ve yazar ondan söz etti. Anýsýna kitaplar,
makaleler, þiirler yazýldý. Manisa'ya anýtlarý dikildi, filmi çevrildi. Manisa'da
çevre söz konusu olduðunda ilk olarak onun adý akla gelir. Ruhu þâd olsun.
6- Manisa'yý, Mesir’i Tanýtma Ve Turizm Derneði
Ülkemizde tarihî geleneði olan þehirlerden biri de Manisa’dýr. 1527 yýlýnda
Merkez Efendi’nin 41 çeþit baharattan yaptýðý þifalý macunu kullanan Hafsa
Sultan, saðlýðýna kavuþunca, bu güzel ve þifalý macundan herkesin
faydalanmasý için saçýlmasýný saðlamýþtýr. Her yýl, Sultan Camii’nin kubbe ve
minarelerinden 1926 yýlýna kadar tam 399 yýl kesintisiz olarak halka mesir
macunu saçýlmaya devam edilmiþtir. Ýþgal yýllarýnda dahi aksatýlmadan devam
eden mesir saçma geleneði ve Mesir Þenlikleri, her ne hikmetse, 1926 yýlýnda
Manisa Valisi Müþtak Lütfi Bey tarafýndan hiçbir gerekçe gösterilmeksizin
kaldýrýlmýþtýr. 1951 yýlýnda, baþta Belediye Baþkaný olmak üzere Manisa’nýn
ileri gelenlerinden oluþan bir heyet, zamanýn Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Baþkanvekili Muzaffer Kurbanoðlu'na müracaat ile Mesir Þenlikleri tekrar
düzenlenmeye baþlanmýþtýr.
Yüzyýllardan beri devam eden ve Manisa'nýn ayrýlmaz bir parçasýhâline
gelen Mesir þenliklerine, yurdun her tarafýndan yurttaþlar gelir. Bu zamanda
sergiler açýlýr, kermesler düzenlenir, çeþitli kültürel ve sosyal faaliyetler
yapýlýr. Hafta boyunca halk ve þehre gelen misafirler tarafýndan bol bol þifalý
mesir macunu tüketilir. Mesir Þenlikleri, her yýl Mart ayýnýn son haftasýnýn ilk
günü baþlar ve haftanýn son Pazar günü toplanan büyük kalabalýða Sultan
Camii’nin kubbe ve minarelerinden mesir macununun saçýlmasýyla sona erer.
Son yýllarda Belediye Baþkanlarýnýn gayretleriyle uluslar arasý boyuta taþýnan
Mesir Menlikleri, Manisa’yý dünyada tanýnan birþehir haline getirmiþtir. Artýk
Manisa deyince insanlarýn ilk aklýna gelen“Mesir Macunu” olmaktadýr.
Manisa'yý ve mesiri Türkiye genelinde tanýtmak amacýyla 1959 yýlýnda
kurulan “Manisa'yý, Mesir'i Tanýtma ve Turizm Derneði”,isminden de
anlaþýlacaðý gibi Mesir ile birlikte kitap, broþür, afiþ, sesli ve görüntülü
yayýnlarla Manisa’yý turistik amaçlarla tanýtmaktýr. Dernek, Mesir Macunu
imalatý yaparak Mesir Þenlikleri zamanýnda Sultan Camii’nin minare ve
kubbelerinden bir bölümünü saçar, bir bölümünü de satarak, faaliyet giderleri
için masraflarýný karþýlar. Ayrýca Manisa ile ilgili kitaplar neþreder,
konferanslar düzenler, Manisa folklorunun geliþmesi için katkýda bulunur.
1959 yýlýnda, Veteriner Hulusi Tuserdi tarafýndan kurulan “Manisa’yý, Mesir’i
Tanýtma ve Turizm Derneði”nde, sýrasýyla bu güne kadar Hayri Soytürk, Faruk
Saydam, Tezcan Karadanýþman, Cumhur Karagözler, Cevdet Aytaç ve Yavuz
Özgün baþkan olarak görev yapmýþlardýr. 2006 yýlýndan itibaren de Derneðin
Baþkanlýðýný Manisa Lisesi’nden öðrencimiz Ufuk Tanýk yürütmektedir. Ufuk
Tanýk döneminde dernek, büyük geliþme göstererek uluslar arasý bir konuma
kavuþmuþtur. ÜNESCO tarafýndan düzenlenen “ SOMUT OLMAYAN
KÜLTÜREL VARLIKLAR” listesine girmiþtir Ufuk Tanýk’ýn gayretleriyle
dernek, sadece Mesir haftasýnda deðil, 12 ay boyunca, yurt içinde ve yurt
dýþýnda, Manisa’yý ve Manisa’nýn folklorunu, tarihi ve kültürel
yapýsýný,sanayisini ve mesiri katýldýðý fuarlarda baþarý ile tanýtmaya devam
etmektedir. Mesir macununu, Almanya, Avusturya, Ýngiltere, Suudi Arabistan
ve ABD’ye de ihraç ederek bu lezzeti dünya ile tanýþtýrmýþtýr. Her yýl Mart
ayýnýn son haftasýnda Manisa’da toplanan on binlerce insan, gökyüzüne açýlan
on binlerce el, dünyadaki en güzel kardeþlik ve barýþ görüntüsünü
sergilemektedir. Yüz yýllardýr devam eden bu þenlikte, insanlar, düðmesinin
kopmasýna, gömleðinin yýrtýlmasýna, ayaðýna basýlýp canýnýn incitilmesine
raðmen, hiçbir zaman kavga yaþanmamýþtýr. “Manisa’yý Mesiri Tanýtma ve
Turizm Derneði” asýrlardýr, Sultan Camii kubbelerinden dünyaya, sadece
mesir macunu deðil, umudu, sevgiyi ve ihtiyacý olanlara þifa dileðini
saçmaktadýr. UMUT VE SEVGÝ DÜNYADA NE KADAR EVRENSEL ÝSE, MESÝR
MACUNU DA O KADAR EVRENSELDÝR...
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7- Prof. Dr. Hakký ACUN
Kendisini yetiþtiren annesi Hatice Acun’a ve babasý Saffet Acun’a ithaf
ederek doktora çalýþmasý sonunda yazdýðý “Manisa'da Türk Devri Yapýlarý”
adlý kitabýyla Manisa’nýn kültür ve tabiat varlýklarýný, Saruhanoðullarý ve
Osmanlýlar döneminde yapýlan vakýf ve hayýr eserlerinden camileri,
külliyeleri, medreseleri, sýbyan mekteplerini, hanlarý, hamamlarý, türbeleri,
yatýrlarý ve çeþmeleri ebedîleþtiren sayýn hocamýzýn da Manisa tarihine
hizmeti kalýcý ve unutulmaz türdendir. Manisa’daki vakýf ve hayýr eserleri
üzerinde araþtýrma yapacak her araþtýrýcýnýn öncelikle baþvurmasý gereken
kaynak eserler arasýndadýr.
8- Dr. Necdet OKUMUÞ
Tasavvuf tarihi, hat sanatý, týp ve eczacýlýk tarihi konularýnda 30’un
üzerinde bilimsel çalýþmasý yayýnlanmýþtýr. Dr. Necdet Okumuþ'un çeþitli
bilimsel dergilerde ve gazetelerde Manisa ile ilgili birçok makalesi ile birlikte
aþaðýdaki eserleri de yayýnlanmýþtýr:
1- Manisa Müzesi Hat Koleksiyonu
2- Manisa Rufâî Dergâhý Entekkeliler
3- Halvetilik'in Ahmediye Kolu Yiðitbaþý Veli ve Külliysesi
4- Þiirlerde Manisa
Manisa tarihi ve kültür varlýklarýyla ilgili çalýþmalarý devam etmektedir.
Manisa tarihi ve kültür birikimi konusunda bilgi sâhibi olmak isteyenlerin, Dr.
Necdet Okumuþ’un yayýnlarýna mutlaka müracaat etmeleri gerekir.
9- Bülent KOÞMAZ (MOSB Baþkaný)
Manisa'da çekirdekten tüccar bir ailenin oðlu olarak kendisini ticaretin
içinde bulmuþtur. Çalýþkanlýðý ve azmi sayesinde baba mesleðini ilerleterek
Manisa'nýn ticarî hayatýnda önemli bir yere gelmiþtir.1994 yýlýnda üyesi
bulunduðu OSB Ýdari Komite Baþkaný olan Bülent Koþmaz, kýsa sürede
Manisa'yý, Türkiye'nin önemli sanayi merkezi haline getirerek Türkiye
sanayisine de büyük bir hýz kazandýrmýþtýr.
Baþkanlýðý Döneminde:
• Arýtma iþletme giderlerine katký payý esaslarýný belirleyerek tahsilâta
baþlanmasý,
• Arýtma tesisi çamur stok alanýnýn iþletmeye alýnmasý,
• Bölge lokalinin hizmete açýlmasý,
• Serbest bölge kurulmasý için baþvurunun yapýlmasý,
• Arýtma tesisinin II. kýsmýnýn kurulmasý çalýþmalarýna baþlanmasý,
• Üniversite öðrencilerine iþletmelerde ücretli staj imkânýnýn saðlanmasý,
•BARSAN gümrük komisyonculuðuna yer verilmesi,
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• Arýtma tesisinin I. kýsmanýn kabulü,
• Bölgenin III. kýsým tevsii yatýrýmýna baþlanmasý,
• TSE laboratuarýnýn kurulmasý için bedelsiz yer verilmesi,
• 1996’da yeniden Ýdare Komitesi Baþkaný olarak seçilmesi,
• Bölgenin III. kýsým tevsii yapýmýnýn yatýrým programýna alýnmasý,
• Enerji üretim tesisi kurma konusunda ilk çalýþmalara baþlanmasý,
• Bölgede yer alan SSK dispanseri ve bankalar binasýnýn büyütülmesi,
• Enerji santrali kurulmasý için fizibilite çalýþmalarýna baþlanmasý,
• Arýtma tesisi II. kýsým ihalesinin yapýlmasý,
• 24 Nisan 1998’de yeniden Ýdare Komitesi Baþkaný seçilmesi,
• Enerji santralinin ihalesi,
• Arýtma tesisinin II. kýsmýnýn yapým sözleþmesinin imzalanmasý,
• Bölgenin III. kýsým kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn bitirilerek altyapý
çalýþmalarýna geçilmesi,
• 54.3 MW kapasiteli Enerji Santrali yapým sözleþmesinin imzalanmasý,
• Bölgenin III. kýsým altyapý inþaat iþleri ihale çalýþmalarýna baþlanmasý.
• 6 Nisan 2000’de Yeniden Ýdare Komitesi Baþkaný olarak seçilmesi
• Bölgeye itfaiye ve ambulans araçlarýnýn alýnmasý,
• Bölgenin III. kýsým alt yapý inþaat iþleri yapým sözleþmesinin imzalanmasý,
• Türk Telekom'a bölgede santral kurmasý için yer tahsisi,
• Bölgede kazalara karþý 112 acil servisinin kurulmasý ve ambulans takviyesi,
• Efesnet POP internet eriþim merkezinin kurulmasý,
• Bölgenin doðal gaz hattý projesinin yapýlmasý,
• Bölge idari binasýnýn tadili,
• Enerji santralinin ticarî iþletmeye geçmesi,
• Enerji Santralinin yan ürünü olan buhar satýþýna baþlanmasý,
• Arýtma tesisinin II. kýsmýnýn geçici kabulü,
• BOTAÞ ile doðalgaz satýþ sözleþmesinin imzalanmasý,
• Bölgede yeni toplantý salonunun inþasýna baþlanmasý,
• Bölgeyi besleyen su ishale hattý ve Gürle su hattý yenileme çalýþmasýnýn
bitirilmesi,
• Bölgenin doðalgaz daðýtým yapým iþinin ihalesi ve daðýtým hattý yapým
sözleþmesinin imzalanmasý,
• Bölgenin II. kýsým orta gerilim elektrik daðýtým iþinin ihalesi ve sözleþmenin
imzalanmasý,
• Arýtma tesisinin I. kýsým tadilat ve bakým iþlerinin yaptýrýlmasýna
baþlanmasý,
• 26 Kasým 2003’te yeniden OSB Ýdare Komitesi baþkaný seçilmesi,
• Bölgenin I.ve II. kýsým atýk su ve alt yapý tesislerinin yenilenmesi iþinin
ihalesi,
• Elektrik fiyatlarýnda %3 indirime gidilmesi ve PUANT tarifesinin
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uygulanmasýna geçilmesi,
• Bölgenin I.ve II. kýsým OG daðýtým þebekesinin yer altýna alýnmasý yapým iþine
ait sözleþmenin imzalanmasý,
• Bütün bölgenin aydýnlatma þebekesinin kurulmasý için sözleþme
imzalanmasý,
• Bölgenin I.ve II. kýsým atýk su ve alt yapý tesislerinin yenilenmesinin yapýmý
için sözleþme imzalanmasý,
• Bölgeyi Menemen yoluna baðlayacak þekilde Karaçay Deresi üzerine 8 gözlü
menfez yapýlmasý,
• Bölgede Jandarma Ýl Komutanlýðýna ait irtibat karakolunun kurulmasý,
• Enerji santralinin doðalgaza dönüþümü ile ilgili görüþmelere geçilmesi,
• Bölge camiinin yenilenmesi,
• Bölgede TSE Manisa temsilciliði hizmet binasýnýn açýlmasý,
• Arýtma tesisinin EPA standartlarýna göre yenilenmesi,
• Bölgede VI. kýsým tevsii için yer seçiminin onaylanmasý,
• Bölgenin I.ve II. kýsým yol asfaltlarýnýn ve bordürlerinin yenilenmesi,
• Bölge lokalinin tümüyle yenilenmesi,
• Bölge itfaiye teþkilatýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý,
• Enerji santralinden sýcak su satýþýna baþlanmasý,
• Muradiye'ye demir yolu baðlantýsý için TCDD ile sözleþme imzalanmasý,
• ASELSAN’a yer tahsisi,
• Bölgede bir meslek lisesinin kurulmasý için karar alýnmasý,
• Bölgede aydýnlatma þebekesi ile ilgili tasarruf sistemi kurulmasý,
• Bölgenin I.ve II. kýsým tüm kaldýrýmlarýna parke taþý döþenmesi ve
çimlendirilerek görünümünün deðiþtirilmesi,
• Bölge için ISO 9001/ 14001 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme
çalýþmalarýna baþlanmasý,
• Bölgede saðlýk koruma bandýný OSB Ormaný haline getirilerek arýtma çevresi
dâhil 3000 aðaç dikilerek bölgenin yeþillendirilmesi,
• Bölgede lojistik merkez kurulmasý,
• Týr ve kamyon parkýnýn yapýlmasýna baþlanmasý,
• Bölgede V. kýsým tevsii alaný yer seçiminin onaylanmasý,
• Enerji santralinin Doðalgaza dönüþüm ve tevsii yatýrýmýna ait sözleþmenin
imzalanmasý,
• Alt yapý hizmetlerine uygulanan “Þantiye Abone Tarifesi” uygulamasýnýn
yatýrýmlarý teþvik amacýyla kaldýrýlmasý,
• 154 kw saatlik tesisinin yapýmýna karar verilmesi ve ihalesi KOSGEB Sinerji
Merkezi için bina tahsisi,
• Bütün bölgenin trafik komisyonu kararýna uygun olarak levhalanmasý,
• Bütün refüjlerde otomatik sulama sisteminin yapýlmasý,
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Sonuç olarak Bülent KOÞMAZ 1994 yýlýnda göreve geldiðinde OSB iki
kýsýmdan oluþuyordu. 3.239.000 m2 alan üzerinde 63'ü faal, 8'i inþaat halinde
ve 8'i de kapalý olmak üzere toplam 79 iþletme yer alýyordu. 1999 yýlýnda arsa
tahsislerine baþlanmýþ, bölgenin 1.850.000 m2’lik III. kýsým tevsii alanýnýn da
katýlmasýyla OSB alaný yaklaþýk 510 hektara ulaþmýþtýr. Ýþletme sayýsý 112'si
faal,12'si inþaat ve 92'si de kapalý olmak üzere toplam 133'e ulaþmýþtýr.
Bölgede giderek artan sýnai potansiyele cevap verebilmek için kamulaþtýrma
iþlemlerine 2002 yýlýnda karar verilip 2006 yýlý baþýnda bitirilen ve toplam
450 hektarlýk alana sâhip olan bölgenin IV. ve V. kýsým tevsii alanlarýnýn da
2007 yýlýnda iþletmeye açýlmasý bekleniyor. Bu durumda bölgenin toplam
alaný 960 hektar olacak ve iþletme sayýsý da 300’ün üzerine çýkacaktýr. Manisa
Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin önde gelen sanayi merkezlerinden biri
haline gelerek on binlerce ailenin ve yüz binlere varan insanýn da rýzýk kapýsý
olacaktýr. Þu anda sokakta rastladýðým öðrencilerime “Nerede
çalýþýyorsunuz?” diye sorduðumda, “mühendis, iþletmeci, teknik eleman, iþçi
olarak Organize Sanayi Bölgesinde” çalýþtýklarýný duymuþ olmam içimi daha
da ferahlatýyor.
Bu arada Bülent Koþmaz'ýn þahsý hakkýnda düþündüklerimi de özellikle
burada belirtmek istiyorum. Kendisi ile oturup bir çay sohbetimiz dahi vaki
deðildir. Ama her Manisalý gibi ben de kendilerini uzaktan izliyorum.
Gerçekten ne iþ hayatýnda ne de 12 yýldýr MOSB Ýdari Komite Baþkaný olarak
yürüttüðü ihalelerinde en ufak bir þaibeye yer vermemiþtir. Nitekim bölgenin
7 Kasým 2006 tarihli alt yapýsýna iliþkin büyük ihalesi de ilin valisi, Manisa'daki
STK ve oda baþkanlarý tarafýndan alkýþla ve sitayiþle karþýlanmýþtýr. Manisa
Organize Sanayi Bölgesini adeta bir þantiye haline çevirerek kendisinin de
þefliðini üstlendiði Manisa Organize Sanayi Bölgesine lafla deðil icraatlarýyla
gerçekten bir çað atlatmýþtýr.
Ýnsanlýk için az, bir insan için olaðanüstü deðerde hizmetlerin Manisa'ya
kazandýrýlmasýný kýsa bir zamana sýðdýran Bülent Koþmaz'ý Manisa ve
Manisalýlar için bir þans olarak deðerlendiriyorum.
Allah bu tür verimli insanlara tûlû ömürler versin, çalýþmalarýný
bereketlendirsin.
10- Mübeccel KAFKASLI (TSKGV Baþkaný)
Türk Silahlý Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfý, silahlý kuvvetlerimizin
güçlenmesine katkýda bulunmak ve millî savunma sanayinin geliþmesini
saðlamak amacýyla milletimizin maddî ve manevî desteðini alarak yurt içinde
ve yurt dýþýnda, temel deðerler ve vakýflar mevzuatý çerçevesinde dürüstlük,
güvenirlik, saygýnlýk, þeffaflýk, sosyal ve kültürel deðerlere saygý, baðýþçýlara
vefa, hukuka uygunluk içerisinde çalýþan bir vakfýmýzdýr.
Bu vakfýn onursal baþkaný, Manisa Valisi Refik Arslan Öztürk olup icracý

-251-

baþkaný da kuruluþundan bu yana Mübeccel Kafkaslý Hanýmefendidir.
Mübeccel Kafkaslý Hanýmefendi, hayýr sever, eðitim sever, vakýf dostu bir
bayandýr. Manisa'da kendilerini tanýmayan yoktur. Faaliyetlerini kýsaca
sýralamak gerekirse,
• Türk Eðitim Vakfýnýn Manisa’da 15 yýl yöneticiliðini yapmýþtýr.
• Türk Kadýnlar Konseyinin kurucu ve onursal üyesidir.
• Türk Kadýnlar Birliði Baþkanýdýr.
• Türk Kadýnlar Konseyi Genel Merkezi yönetim kurulu üyesi olup bu konseyin
ayný zamanda þubelerinden sorumlu baþkanýdýr.
• Manisa Kadýn Dernekleri Dayanýþma ve Güç Birliðinin 4 senedir dönem
baþkanlýðýný yürütmektedir.
• Mensubu bulunduðu partinin Manisa'da ilk kadýnlar kolunun kurucusu olup
uzun yýllar Belediye Encümen azalýðýnda bulunmuþtur.
• 17 yýldýr Vicdan Karaosmanoðlu Ýlköðretim Okulunun Koruma Derneði ve
Aile Birliði Baþkanlýðýný yapmaktadýr. 6 yýldýr da Manisa'da Okul Aile
Birliklerinin Baþkanlýðýný yürütmektedir.
15. yüzyýlda Manisa’nýn nüfusu 8.000 iken 3000 dokuma tezgâhýnýn
bulunduðu ve bu dokuma tezgâhlarýnda meþhur “Manisa Bezi”nin dokunduðu
bilinirken ne yazýk ki 20. yüzyýlýn baþlarýnda ancak 300 tezgâhta dokunur hale
gelmiþtir. Daha sonralarý da tamamen kaybolup giden meþhur “Manisa Bezi”,
Denizli, Buldan, Bursa, Þile ve Rize gibi yörelerimize kayarak bu yörelerin
isimleriyle buralarda dokunmaya baþlanmýþ ve o yörelerin ekonomisine
büyük katkýsý olmuþtur. Bu süre içerisinde de Manisa'da tek bir tezgâh bile
kalmamýþtýr.
Ýþte Mübeccel Kafkaslý Hanýmefendi, Manisa Türk Kadýnlar Birliði Baþkaný
olarak bu konuyu Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðüne ileterek iþ birliðine
giriþmiþ, Sosyal Dayanýþma Vakfý ile hayýr sever Ýþ adamý Tarýk Almýþ’ýn da
yardýmlarýyla temin edilen 20 tezgâhta meþhur “Manisa Bezi” yeniden
dokunur hale getirilmiþtir. Böylece eskiden olduðu gibi pek çok ev hanýmý ve
genç kýzlarýmýz için bir ekmek kapýsý oluþmuþtur. “Manisa Bezi”nin
dokunmasýnýn canlandýrýlmasýnda faal, enerjik ve üretken bir çalýþma
içerinde olan deðerli eðitimci ve o zamanki Halk Eðitimi Baþkaný Ýl Milli Eðitim
Müdür Yardýmcýsý Necati Abalý ile yýllarýn tecrübeli Halk Eðitimcisi ve Merkez
müdürü Veli Aslanbaba da giriþimci ve müteþebbis kiþiliðiyle tanýnan
Mübeccel Kafkaslý’ya büyük destek vermiþlerdir. Bu, tarihî yöre sanatýnýn
canlanmasýnda çok önemli bir teþebbüste bulunmuþladýr. Þu anda emekleme
safhasýnda olan bu teþebbüsün mahallî katkýlarla da desteklenirse tarihteki
eski yerini alacaðýný umuyorum. Valimiz Refik Arslan Öztürk’ün de bu
konudaki destekleri sevindiricidir. Bu, üretken, müteþebbis ve eðitimci
üçlünün Necati Abalý’nýn Halk Eðitimci Veli Aslanbaba’nýn ile giriþimci
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Mübeccel Kafkaslý'nýn baþlattýklarý bu hayýrlý iþe Manisa’da etkisi ve yetkisi
olan herkesin destek olmasýnýn gerekli olduðunu düþünüyorum.
11- Erdinç KARAKÖSE(Kültür Müdürü)
Kültür Müdürlüðüne atanmadan önce Manisa Valiliði Ýl Planlama Uzmaný
olduðu yýllarda “Manisa’da Sanayileþme ve Sosyo – Ekonomik Geliþme -2004”
adlý kitabýyla Avrupa’da geleceðin þehirleri deðerlendirilmesinde Manisa'nýn
“Geleceðin En Uygun Yatýrým Kenti” seçilmesini saðlayan raporu hazýrlamýþtýr.
Kültür ve Turizm Müdürlüðüne atandýktan sonra da ilimizin kültür ve turizm
potansiyelinin ortaya çýkarýlmasý yönünde yürütülen çalýþmalarda bulunarak
Manisa'nýn “Marka Kent” statüsünde deðerlendirilmesini saðlayan
çalýþmalarda bulunmuþtur. Tarihi eserlerimizin korunarak günümüz nesline
ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý yönünde onarýmý yapýlan Büyük Yeni Han’ýn
kültürel yönde iþletilmesini ve tanýtýmýný üstlenmiþtir. Baþta Rum Mehmet
Paþa Bedesteni olmak üzere birçok tarihî eserin kamulaþtýrýlmasý ve
onarýlmasý çalýþmalarýný Manisa Valiliðinin alt birimi olarak baþarýlý
çalýþmalara imza atmaktadýr.
Manisa'nýn kültürel mirasýný iyi bilen Erdinç Karaköse'nin bu yörenin
çocuðu olmasý ve Ýl Kültür Müdürü olarak görev yapmasý Manisa için bir þans
olarak deðerlendiriyorum.
12- Mehmet Halis ORHAN (Su Ýþleri Müdürü)
1984 – 2004 tarihleri arasýnda tam yirmi yýl Manisa Belediyesinde Su Ýþleri
Müdürü olarak çalýþan Halis ORHAN, görevi sýrasýnda hem Belediye
Baþkanlarýndan hem de hayýr sever Manisa eþrafýndan özellikle Bakkal
Sadullah ismiyle maruf Sadullah Bulgulu’dan büyük destek görmüþtür. Bu
süre içerisinde gerçekleþtirdiði projelerden bazýlarýnýn dökümü aþaðýda
belirtmek istiyorum.
• Gürle Suyunun Akmescit deposuna intikali,
• Ilýca –Akpýnar isale hattý tevzi merkezinin ve su depolarýnýn yapýlmasý,
• Ýçme suyu yenileme projesi kapsamýnda 500 km.lik su þebekesinin
döþenmesi,
• 5 adet su deposu inþasý ve 2034 yýlýna kadar Manisa’nýn su ihtiyacýnýn
karþýlanmasý,
• Gürle Çapaçarýk, Kayapýnar ve Yarýkkaya su tesislerinin inþasý ve bu
bölgelerde açýlan 24 adet derin su kuyularý
• Manisa civarýnda çeþitli bölgelerde açýlan 50 adet derin su kuyularý
• Sultan Yaylasýndan cazibe yoluyla Akmescit deposuna su getirilmesi,
• Yine Sultan Yaylasýndan akan sularýnýn derlenip toplanarak camilere,
muhtelif mahallelere daðýtýlmasý,
Belediye Baþkanlarýnýn desteðiyle bu büyük projeleri gerçekleþtiren Halis
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Orhan, Manisa’nýn çocuðu olmasý hasebiyle Manisalý hayýr severlerle kurduðu
iyi diyaloglar neticesinde Manisa’daki camilere ve muhtelif mahallelere
tadýyla ve içimiyle meþhur Sultan Yaylasý suyu akan çeþmelerin yapýlmasýný
saðlamýþtýr
Görevi devraldýðý 1984 – 1994 yýllarý arasýnda Manisa'da sýkça görülen su
sýkýntýsý, hatta 1994 yýlýnda 10 saate kadar varan su kesintileri, bu yýldan
itibaren sýfýra indirilmiþ, 2034 yýlýna kadar su ihtiyacý karþýlanmýþ bir
Manisa'yý, halefi olan Manisa Lisesinden öðrencim Erdal Nohutçu’ya görevini
gönül rahatlýðý içinde devretmiþtir
Halen Su Müdürü olarak görevini sürdüren Erdal Ndhutçu da týpký selefi
Halis Orhan gibi iþinin ehli bir bürokrattýr. Belediye Baþkaný Bülent Kar'ýn
kendilerine olan desteðiyle Ýller Bankasý kanalý ile Ilýca mevkiinde ilave
kuyular açtýrarak su kaynaklarýný çoðaltmakta, bir taraftan da þehrin içinde
yarým kalan alt yapý çalýþmalarýnýn bitirilmesini hýzlandýrmaktadýr. Bu arada
kanalizasyon çalýþmalarý da ek görev olarak kendisine baðlanmýþ durumdadýr.
Çalýþkan ve enerjik bir yapýya sâhip olan Erdal Nohutçu da Manisalýdýr.
Manisalý hayýr severlerle çok iyi bir diyalog içindedir. Özellikle su sevdalýsý
Sadullah Bulgulu kendisinden son derece memnundur. Kurduðu bu iyi
diyaloglar sonucu çeþmesiz mahalle kalmayacaðýný umuyorum. Eski bir
öðretmeni olarak benim kendisinden bu vesile bir dileðim olacak. Manisa
vakýf kayýtlarýna göre 40 adet vakýf çeþmesinden ancak 16 tanesi faal durumda
olup diðerleri maalesef kaybolup gitmiþtir. Bu faal durumda olan 16 tane
çeþmenin de durumu maalesef çok kötü ve bakýmsýzdýr. Bunlarýn bakým ve
onarýmlarýnýn fazla bir meblað tutacaðýný sanmýyorum. Manisa'da bu yýl
yapýlacak olan vakýf eserlerinin yoðun restorasyonu arasýnda bu çeþmelerin
unutulmamasýný özellikle kendilerinden istirham ediyorum. Özellikle Topçu
Asým mahallesindeki “Derdiler”, “Kaval”, “Mýsýroðlu”, “Defterdar Mahmut
Efendi” çeþmeleri acilen bakým ve onarýma alýnmasý gerekiyor.
Ayrýca bu çeþmelerden baþka eski Akhisar yolu üzerinde Sümerbank
bitiþiðinde eskiden buradan gelip geçen kervanlarýn su içmesi için yapýlan ve
asýrlarca da hizmet veren “Üç Oluk Çeþmesi”nin durumu daha hazindir. Þehir
merkezindeki dikkatsiz temel kazýlarý yüzünden Sultan Yaylasýndan gelen su
kaynaðý kaybolmuþtur. Çölde suya hasret kalan bir insanýn durumu ne ise
bugün “Üç Oluk Çeþmesi”nin üç kurnasý da ayný susuz insan gibi suya
hasrettir. Çok büyük tarihî deðeri olan bu vakýf çeþmesinin musluklarýnýn
mutlaka suya kavuþmasý gerekir. Çeþmenin bânîsi Merhum Müderris Hacý
Ahmet Efendi adýna öðrencim Erdal Nohutçu'dan bu konuda da gayret
göstermesini umuyorum. Umarým bu konuda umduðum, bulduðum olur ve
suya hasret bu çeþmenin oluklarýndan suyun aktýðýný görürüm.
Erdal Nohtçu’nun da görevde kaldýðý sürece selefi Halis Orhan gibi
Manisa’nýn alt yapýsýnda ve su kaynaklarýnýn çoðaltýlmasýnda kalýcý
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hizmetlere imza atacaðýna inanýyorum.
13- Mustafa PALA (Manisa Birlik Baþkaný)
Manisa'da kooperatifçiliðin öncülüðünü yaparak Yeni Manisa'da bir çok
ailenin ev sâhibi olmasýný saðlayan Sayýn PALA, Ayný zamanda Manisa Kültür
ve Sanat Kurumu'nun da kurucusudur. Manisa'nýn kültür hayatýnda iz
býrakacak Manisa'nýn tarihî ve kültürel hayatýna dair yazýlan kitaplarýn
basýmýný üstlenerek gelecek nesillere aktarýlmasý konusunda büyük
katkýlarda bulunmaktadýr.

Basýmýný saðladýðý kitaplar:
1-Teoman Ergül, Kurtuluþu Savaþýnda Manisa,
2-Muazzez Ünlü, XIV. Asýrda Manisa'da Dokumacýlýk,
3-Hakký Avan, Onlarýn Hikâyesi,
4-Hakký Avan, Manisa Tarzaný Üzerine Yazýlar,
5-Necdet Okumuþ, Þiirlerde Manisa,
14- Mustafa PALA (Eðitimci – MESOB Koordinatörü)
Ayný adý ve soyadý taþýyan bu iki deðerli þahsiyet, Manisa için bir kazançtýr.
Maalesef bizde deðerlerin kýymeti kaybolduktan sonra anlaþýlýyor. Her iki
Pala’ya da derin saygý içindeyim. Her ikisi de fikrî doðurganlýðý yüksek ve
üretken kiþilerdir. Manisalýlar zaman zaman onlarý karýþtýrsalar da onlar bana
göre “Manisa halkýnýn ve Türk milletinin hizmet arabasýnýn biri saðýna biri
soluna koþulmuþ iki atý gibidirler.”
Amir – memur iliþkisi içinde Eðitimci Mustafa Pala ile 20 yýla yakýn beraber
çalýþtýk. Eserimde yer verdiðim þahsiyetler içerisinde bilgi ve birikimine,
üretkenliðine yakýndan tanýk olduðum ve bizzat örnek aldýðým için
okurlarýmýn müsamahasýna sýðýnarak Eðitimci Mustafa Pala’nýn azmini ve
verimliliðini siz okurlarýmla da paylaþmak istedim. Bunlarý yakinen bildiðim
halde size aktarmazsam arkadaþýma deðil en azýndan kendi bildiðime ve
bilgilerime haksýzlýk yapacaðýmý düþündüm.
Kimdir Eðitimci, MESOB koordinatörü Mustafa Pala?
Çiftçilik, çýraklýk ve iþçilik, teknik öðretmenlik, atelye þefliði, okul
idareciliði gibi zengin bir hizmet tecrübesi olan Pala'yý Manisa Endüstri
Meslek Lisesi'nde teknik öðretmen ve idarecilik yaptýðý dönemde tanýdým.
Dostluðumuzun temelleri çeyrek asýr öncesine dayanýr. Kendisini altý
kelimede tanýtmak mümkündür. “Zor insandýr, gönül insanýdýr ve dost
insandýr.” Hak bildiði yoldan onu kimse döndüremez, vefalýdýr, kin tutamaz. O,
Manisa esnaf ve sanatkârlarýnýn sahnesinde 80'li yýllarda yer aldý. Çýrak, kalfa
ve ustalýk kanunu tanýtýmýyla ve eðitici ustalýk kurslarýyla baþlattýðý
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hizmetlerini, esnaf ve sanatkârlarýn genel koordinatörlüðüne kadar taþýdý.
Gittiði her yere plan, program ve proje götüren Pala'nýn Manisa Halk Eðitimi
Baþkanlýðý döneminde gerek Türkiye'ye ve gerekse Manisa'ya çýraklýk eðitimi,
halk eðitimi ve meslekî eðitim alanýnda önemli projeler ve eserler býraktýðýna
þâhit olduk.
O, hayatý özümseyen, geliþmeleri görüp tanýmlayan ve yaptýðý tanýmlar
doðrultusunda fikirlerini projelendirip hayata tatbik eden ender
þahsiyetlerden biridir. Bilgi ve teknolojinin artan hýzý karþýsýnda, “Beþikten
mezara kadar ilim tahsil ediniz.” Hadis-i Þerifini, “Bütün Manisa'yý açýk bir
okul ve herkesi bu okulun mezuniyet kabul etmeyen öðrencisi yapmak,”
hedefiyle yorumladý. Görevi devraldýðýnda 2000 olan kursiyer sayýsýný, yýlda
40.000'e çýkardý. Halk Eðitimi Merkezlerini, Dünya Bankasý'ndan temin ettiði
krediyle “Yaygýn Eðitimi Geliþtirme Projesi” kapsamýnda modern cihazlarla
donattý. Alaþehir, Akhisar, Demirci, Selendi, Ahmetli, Gördes, Manisa ve
Turgutlu'ya modern Halk Eðitimi Merkezi binalarý kazandýrdý. Türkiye'nin ilk
bilgisayar eðitim dersliðini mahallî imkânlarla kurdu. Halk Eðitimi
Merkezlerini, kurduðu dernekler vasýtasýyla maddî desteklere kavuþturdu.
Halk eðitiminde geliþtirdiði, “Eðitimde Ýþbirliði ve Ýstihdam Projesi”nin
Türkiye'ye model olmasýný saðladý. Bilgi toplumunun ortaya çýkardýðý eðitim
ihtiyacýnýn devlet ve özel sektör eliyle karþýlanamayacaðýný görerek “Gönüllü
Eðitim Sektörü”nün kurumsallaþmasý için bütün birikimini ortaya koydu.
“ELKÝNKAN VAKFI Meslekî ve Teknik Eðitim Merkezi”nin kuruluþuna öncülük
etti. “Diplomanýzýn Ömrü Sizin Ömrünüzden Kýsadýr.”, “Sürekli Ýstihdam Diye
Bir þey Yoktur.”, “Ýnsanlar Bir Ömürde Bir kaç Meslek Deðiþtirmek Zorundadýr.”
dedi, eðitimde yeni gerçekleri tespit ederek “öðrenmeyi öðrenme” ve
“öðretmeyi öðretme” kavramlarýný geliþtirerek eðitimin ilkelerinin
deðiþmesine katkýda bulundu. Okuryazarlýk kavramýna “Bilgisayar
okuryazarlýðý”ný kattý. 6. Beþ yýllýk planda bu tanýmýn yer almasýný saðladý.
Bakanlýðýn düzenlediði eðitim seminerlerinde görev alarak halk eðitimi,
çýraklýk eðitimi ve meslekî eðitim alanlarýnda yeni yöneticilerin yetiþmesi için
çaba harcadý. “Çýraklýk ve Meslekî Eðitim Kanunu”nu ilimizde baþarý ile
uyguladý. On binlerce fakir fukara çocuðunun sosyal güvenceye kavuþmasýný,
okul içinde eðitim görmesini saðladý. Manisa'ya (3 adet), Akhisar'a, Alaþehir'e,
Salihli'ye, Turgutlu'ya (2 adet), Soma'ya, Kýrkaðaç'a, Sarýgöl'e Çýraklýk Eðitimi
Merkezlerinin yapýlmasýna öncülük etti.
Ýnsanýn ihtiyaçlarý kadar imkânlarý olduðuna, bedenine ve kâinata
serpiþtirilen imkânlarýný, bilim ve sanatla pekiþtirip hayata tatbik etmesi için
meslekî eðitim almasý gerektiðine inandý. “Yeryüzü, Rahman sofrasýdýr. Bu
sofrada herkese yetecek rýzýk vardýr; ancak herkes bir baþkasýna hizmet
verirse bu sofradan tok kalkýlýr.” dedi ve bu maksatla herkesin bir meslek
sâhibi olmasý için meslekî eðitime özel bir önem verdi. Manisa Anadolu Dýþ
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Ticaret Lisesi, Turgutlu Ticaret Lisesi, Salihli Ticaret Lisesi, Saruhanlý AlmýþÞentürk Endüstri Meslek Lisesi, Alaþehir Sekine Evren Kýz Meslek Lisesi gibi
birçok meslek lisesi ile çok programlý liseleri Manisa'ya kazandýrdý. Meslek
Liselerinde yeni bölümlerin açýlmasýný ve modern araç gereçlerle
donatýlmasýný saðladý. Manisa öðretmen evini yatýrým programýna aldýrdý.
Düzenlediði meslek eðitimi kurslarý, beceri kazandýrma kurslarý, Limme
Projesi, Çýraklýk Eðitimi ve Halk Eðitimi uygulamalarý sayesinde on binlerin
meslek sâhibi olmasýna hizmet etti. Binlerce Manisalýyý bizzat iþe yerleþtirdi.
Manisa'nýn bütün köylerine halk eðitimi hizmetlerini götürdü.
Manisa Lisesi Müdürlüðüm döneminde;
“Okullar Hesap Vermelidir.” dedi, okullarda yýllýk maliyet tablolarýný
geliþtirip Türkiye'de ilk kez uygulamaya koydu.
“Okullar, Müþterek Akýl Üretmelidir.” dedi, “Koordinatör Okullar Projesi”ni
hayata geçirdi.
“Yönetimin Fikir Havuzu Oluþmalýdýr.” dedi, il genelinde “Meslek
Okullarýnýn Müdürler Kurulu”nu oluþturdu.
“Okullar, Piyasa ve Kendi Ürünleriyle Ýlgilenmelidir.” dedi, mezunlarý
izleme, iþ bulma ve iþ yeri görüþleri alýnarak programlara yansýtýlmasý
uygulamalarýný geliþtirdi.
“Meslek Okullarý Sivil Desteðe Kavuþmalýdýr.” dedi ve birçok “Mezunlar
Derneði”nin kurulmasýna öncülük etti.
“Her Öðrencinin Sosyal Bir Uðraþýsý Olmalýdýr.” dedi, öðrencilerin her
birinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin içine çekilmesi için
okullarda plan ve program yapýlmasýný saðladý.
“Eðitimimiz, Tarým Toplumuna Göre Temellenmiþ, Sanayi Toplumuna Göre
Þekillenmiþtir. Bilgi Toplumuna Göre Deðiþmelidir.” dedi, Merkezi Ýdarenin
kararlarýný beklemeden “Eðitimde Yeni Gerçekleri Tespit Ederek”
mevzuatlarla çatýþmadan uygulamaya koydu.
Ailenin eðitimi ile ailede baþlayan ve ömür boyu devam etmesi gereken
öðrenme merkezli yeni eðitim anlayýþýný hâkim kýldý.
Kadýn iþ gücünü öne çýkaran bilgi toplumunun özelliklerine uygun olarak
kadýn eðitimini ayrý bir önemle ele aldý. Kýz Meslek Liselerinin ve Pratik Kýz
Sanat Okullarýnýn daha etkili konuma gelmesini saðladý.
Meslek okullarýnýn girdilerinin daha yüksek olmasý sebebiyle bu okullarýn
tam gün açýk tutulmasýný Türkiye gündemine taþýdý. “ Tam Gün Tam Yýl”
uygulamasýnýn doðuþunu saðladý.
Meslek okullarýnýn bir genel müdürlük çatýsý altýnda toplanmasý için
mücadele verdi. Meslekî ve teknik okullarýn bilgi toplumunun ihtiyaçlarýna
göre yapýlaþmasýný ve donatýmýný baþlattý. Modüler sistemi önerdi.
“Meslek Okullarý Þeffaflaþmalýdýr.” dedi, halk eðitimi, çýraklýk eðitimi ile
meslekî ve teknik okullarýn tanýtýmýný projelendirip uygulamaya koydu. Okul
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ve kurumlarda bilgisayar derslikleri kurulmasýný yaygýnlaþtýrdý, bu
dersliklerde düþük ücretlerle halka ve öðrencilere bilgisayar eðitimi
verilmesini saðladý. Kamuda bilgisayar hizmetleri veren ilk hizmet bürosunu
kurdu. Okul yöneticileri ile memurlarýnýn bilgisayar okuryazarlýðý eðitimi
almalarýna öncülük etti.
Anne çocuk eðitimi, yetiþkinler eðitimi, trafik eðitimi gibi projeler
geliþtirdi, eðitim faaliyetlerini tarým, saðlýk, gençlik, sanayi, kültür, çevre gibi
konulara odakladý. Kültürel deðerlerden olan kadýn el sanatlarýnýn
yaþatýlmasý ve geliþtirilip yaygýnlaþtýrýlmasý araþtýrmalarýný yaptý.
Eðitim uygulamalarýndaki baþarýlarý nedeniyle Bakanlýkça iki kez
Ýngiltere’ye ve A.B.CD’ye “Yetiþkinler Meslek Eðitimi, Mikro Teknoloji ve CNC
Uygulamalarý” konularýnda eðitim incelemeleri ve araþtýrmalarý için
gönderildi.
Çalýþmayý ibadet bilen bu deðerli þahsiyet, Manisa ve Ýzmir Ýl Milli Eðitim
Müdürlükleri'nde görev yaptýðý 14 yýllýk hizmet hayatý boyunca 46 kez takdir
ve teþekkürle ödüllendirilmesine raðmen devlete hâkim olan siyasi iradedeki
deðiþimlerden yeterince nasibini aldý. Beþ kez görevinden alýndý, çeþitli
okullara ve illere atandý. Her defasýnda mahkeme kararýyla döndü ise de
vefasýzlýða dayanamayýp en verimli çaðýnda ve genç yaþta Milli Eðitim
hizmetlerinden emekli oldu.
Emeklilik sonrasýnda, Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Genel
Koordinatörü olarak iþe baþladý. Ömrünü esnaf ve sanatkâra adadý. Öncelikle
esnaf ve sanatkâr teþkilatlarýnýn deðiþimi için “Esnaf ve Sanatkârlarda Bilgi
Çaðý Hizmet Projeleri”ni hazýrlayýp uygulamaya koydu. Teþkilata kurum
kültürü ve kurum kimliði kazandýrdý. “Esnaf ve Sanatkârlarýn Sorunlarý ve
Çözüm Önerileri” konularýnda rapor hazýrladý. Manisa Esnaf ve Sanatkârlar
Odalarý Birliði'nin Ýþletmeler Üstü Eðitim Merkezi'nin Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü'ne devrini saðlayarak modern meslek alanlarýnda hizmet veren
ikinci endüstri meslek lisesini Manisa'ya kazandýrdý. Türkiye'nin sorunlarýnýn
kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum sektörünün iþbirliðinde
çözüleceðine inanarak ”Hizmette Milli Ortaklýk Projesi”ni geliþtirdi. Bu
çerçevede geliþtirdiði “Eðitimde Milli Ortaklýk Projesi”ni uygulamaya koydu.
Bu proje sayesinde, Manisa esnaf ve sanatkârlarýna ilin tüm örgün ve yaygýn
eðitim kurumlarýnda proje esaslarý dâhilînde eðitim görmelerine, birlik ve
odalarýn eðitim bütçelerinin bu amaçla verimli þekilde kullanýlmasýna zemin
hazýrladý.
“Aðaçlar ve insanlar birbirine benzer. Aðaçlar topraðýndan beslenir. Güneþ,
hava ve su topraktan aldýklarýný dala, yapraða, çiçeðe dönüþmesini saðlar.
Kökü kesilen aðacý güneþ kurutur, su çürütür. Ýnsanlar, kültüründen beslenir;
ilim ve fen kültüründen aldýklarýný geliþtirip medeniyetine yeni deðerler
katmasýný saðlar. Kültüründen kopan milletler ilim ve fen sayesinde iktisaden
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geliþseler bile ahlaken kurur, çürür ve çöker.” diyen PALA, son dönemdeki
çalýþmalarýný “Bir Ýnsanlýk Projesi” olarak adlandýrdýðý “Âhîlik” üzerinde
yoðunlaþtýrdý. Âhîliðin felsefesini, “Sen yaþa, halký yaþat, vataný yaþat, devlet
yaþasýn.” diye özetlerken bu felsefenin içinden bir de “Yaþama Sanatý” adlý bir
proje geliþtirdi. MESOB Baþkaný Hasan Geriter ve arkadaþlarýnýn desteðini
alan Pala, çalýþtýðý MESOB ve Celal Bayar Üniversitesi arasýnda saðladýðý iþ
birliði protokolü ile “Manisa'da Âhîler ve Âhîlik Kültürü” ile “Avrupa Birliði
Yolunda Esnaf ve Sanatkarlar” konulu iki araþtýrmaya öncülük ediyor.
“Kelebekler Sevgiyle Uçar” isimli þiir kitabý ve “Küreselleþme, Ýþ Dünyasý ve
Eðitim” konulu fikir kitabý ile “Manisa'da Deðiþim Öncüleri” konulu inceleme
kitabýyla da önemli eserlere imza atmýþtýr. “Deðiþimin Odaðýndaki Türkiye”,
“Bilgi Toplumunda Belediyecilik”, “ Öðrenen Kentler ve Kent Evleri”, “Türk
Siyasetinin Demokrat Çizgisi”, “Manisa'nýn Sosyo Kültürel ve Sosyo Ekonomik
Durumu” ve “Esnaf ve Sanatkârlar” konularýnda raporlarý ve onlarca makalesi
bulunan PALA'nýn Manisa'ya daha derin izler býrakacaðýna inanýyorum.
Eðitimcilik hayatýný, kendini feda edercesine halkýna hizmetle noktalayan ve
halen de MESO Baþkanlýðýnda yorulmadan hizmete devam eden Mustafa
Pala’dan idarecilik ve eðitimcilik hayatýmda þahsen oldukça çok istifade ettim.
Meslek hayatýnda verimli olmak isteyen ve halkýna hizmet borcunun
olduðunu düþünen genç eðitimciler için “model alýnacak bir eðitimci”dir. Bu
tür deðerlerin kýymetinin zamanýnda bilinmesinden yanayým. MESO Baþkaný
Hasan Geriter'i de bu yönüyle kutluyorum.
15- Merhum Ýsmet SÖNMEZ (Eðitimci)
Sevgili arkadaþým, deðerli meslektaþým, Fatih Anadolu Lisesinin Kurucu
Müdürü ve sadece çok sevdiðim Þekerci Dede ile irtibatlandýrýp iki satýrla
geçiþtirmeye gönlüm razý olmadý. Manisa'nýn âdeta eðitim çýnarý, bilge ve
gönül adamý merhum arkadaþým, çoðu Manisalýnýn yakýndan tanýdýðý bir
insandý. Okuluna ve öðrencilerine düþkünlüðünü, benim yazýya dökmem
imkânsýz. Onun bu tarafýný öðretmenleri, öðrencileri ve velileri yakinen
bilmektedirler. Üniversiteyi kazanan yoksul aile çocuklarýna burs saðlamak
için Manisalý hayýr severlerin kapýsýný nasýl aþýndýrdýðýný bizzat bilenlerdenim.
Sözü ve sohbeti herkes tarafýndan dinlenir. Müdürler komisyonu
toplantýlarýnda diðer okul müdürü arkadaþlarýma rehberlik yapardý.
Görüþleri ve fikirleri bizim için her zaman için yönlendirici olmuþtur. Bugün
için fazla bir þey ifade etmeyen Manisa'da ilk lisan ve bilgisayar labratuvarýný,
ilk çim sahayý, çevresindeki hayýr severin imkânlarý ile okuluna
kazandýrmýþtýr. Dünkü öðrencileri ve bugünün Fatih Anadolu Lisesi
idarecileri, öðretmenleri ve öðrencileri rahmetliye çok þey borçludur. Fatih
Anadolu Lisesinin deðerli Kurucu Müdürü Merhum Ýsmet Sönmez
arkadaþýmýn unutulmamasý açýsýndan okulun bir köþesinde merhuma ait bir
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köþenin yapýlmasýný teklif ediyorum.
Rahmetli, ayný zamanda Yahya Kemal âþýðý bir insandý. Bu gün mezar taþýný
Yahya Kemal Beyatlý'nýn “Rindlerin Ölümü” isimli þu þiiri taçlandýrmaktadýr.
HÜVEL BAKÝ
(Kâinatta her þeyin sýrrý bu iki kelimede gizli)
Hafýzýn kabri olan bahçede bir gül varmýþ,
Yeniden, her gün açarmýþ kanayan rengiyle,
Gece, bülbül aðaran vakte kadar aðlarmýþ,
Eski Þiraz'ý hayal ettiren ahengiyle.
Ölüm, âsûde bahar ülkesidir bir Rind'e,
Gönlü her yerde buhurdan gibi yýllarca tüter,
Ve serin selviler altýnda kalan kabrinde,
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül ötermiþ.
Bu deðerli eðitimci arkadaþýma tekrar gani gani rahmet ve maðfiret
diliyorum. Ruhu Þâd Olsun.
16- Manisa’nýn Eðitim Çýnarlarý
(Abdül Celil KIZILGÖK Manisa Lisesi Müdürü,
Ergül AKYAR Atatürk Orta Okulu Müdürü,
Adnan BAÞOÐLU (Þeker Adnan) Manisa Lisesi Matematik Öðretmeni,
Vedia ALTIOK Manisa Lisesi Edebiyat Öðretmeni,
Bu dört eðitimci de Manisa’da derin iz býrakan Manisa’nýn eðitim
çýnarlarýdýr. Bu gün Manisa’da görev yapan birçok doktor, avukat, belediye
baþkaný, sanayici, öðretmen, okul müdürü ve bürolarda memur olarak
çalýþan birçok kamu görevlisi bu deðerli eðitimcilerin öðrencileridir. Hatta
þu anda Manisa’nýn gururu, Türkiye’nin ikinci adamý TBMM Baþkaný Sayýn
Bülent Arýnç Beyefendi de bu deðerli eðitimcilerin öðrencileri arasýndadýr.
Bu deðerlerin yetiþtirdiði öðrencilerin, öðretmenlerini unutmasý mümkün
deðildir. Manisa’da öðretmen adýnýn geçtiðinde her ortamda mutlaka bu ulu
çýnarlarýn adý söz konusu olur. Öðrencilerinin bu ulu çýnarlarý, her zaman
þükranla andýklarýný bilen ve duyan bir eðitimciyim.
Manisa Lisesinin eski müdürlerinden Rahmetli Abdül Celil Kýzýlgök’ün 5
yýl Müdür Baþ Yardýmcýlýðýný yaptým. Kendisi son derece nazik ve kibar,
öðretmen ve öðrencilerine, öðrenci velilerine saygýlý beyefendi bir insandý. 12
Eylül 1980 öncesinde özellikle liselerde birçok ilde eðitimin felce uðramasýna
raðmen ilin tek lisesi olan Manisa Lisesini dirayetli idaresiyle o dönemde
yaþanan malum ideolojik kavgalarýn dýþýnda tutmayý baþardý. Manisa
Lisesindeki görevinden iki defa alýnarak köy ortaokullarýna öðretmen olarak
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tayin edildi. Ama hiçbir zaman devletine küsmedi. Sürgün olarak gittiði
Büyükbelen Ortaokulunda yeni mezun idealist bir öðretmen gibi canla baþla
çalýþtý. Onun Manisa Lisesinden ayrýlmasýndan sonra Manisa Lisesinde
ideolojik kamplaþmalar ve kavgalar baþladý. Okulda öðrenciler her gün kan
revan içinde kalýyordu. 1980’de iktidar deðiþikliði ile tekrar Manisa Lisesi
Müdürlüðüne getirildi. Okul müdürü olarak Manisa Lisesinin eðitim ve
öðretim kalitesini artýrarak Manisa Lisesini Türkiye’nin en iyi ve en baþarýlý
liseleri arasýna sokmayý baþardý.
Manisa Lisesi Müdürü Abdülcelil Kýzýlgök ve Manisa Atatürk Ortaokulu
Müdürü Ergül Akyar, ildeki bütün okul müdürlerin o dönemdeki
duayenleriydi. Ben dâhil ilin diðer okul müdürü arkadaþlarýmýz bu deðerlerin
engin idarî tecrübelerinden ve tavsiyelerinden her zaman istifade ettik. Bilgi
birikimleri ve tecrübeleriyle dönemlerinin genç müdürlerine, bizlere çok
güzel ve verimli rehberlik yaptýlar. Özellikle Ergül Akyar aðabeyimiz,
eðitimdeki yenilikleri yakýndan takip eden, insana deðer veren, öðretmenleri,
öðrencileri ve velileri tarafýndan týpký Abdül Celil Kýzýlgök gibi sevilen iyi bir
eðitimci ve iyi bir idareci idi.
Sonra ne mi oldu? Manisa’daki okul müdürlerinin duayeni olan bu deðerli
insanlar, o dönemin Ýl Milli Eðitim Müdürleri tarafýndan kaba tabirle
hasetlikleri ve kýskançlýklarý yüzünden rahatsýz edildiler. Çeþitli iftiralara ve
karalamalara maruz kaldýlar. Rahmetli Abdül celil Kýzýlgök, görüþme için
çaðrýldýðý Milli Eðitim Müdürlüðünden döndükten sonra müdür odasýnda
boynuma sarýlarak hüngür hüngür aðlayýp göz yaþý döktü. Aðlayýp iyice
boþaldýktan sonra çekmesinden çýkardýðý bir dosya kâðýdýna emeklilik
dilekçesini yazdý ve tekrar boynuma sarýlarak “Kadirciðim, çok güzel
çalýþýyorduk. Okulumuz da çok iyi konumda, ama ben bunlarla
yapamayacaðým.” Diyerek emeklilik dilekçesini yazýp hemen Milli Eðitim
Müdürlüðüne gönderdi. Mani olmak istediysem de bir türlü ikna edemedim.
Rahmetli, emeklilik hayatýnda da bir kenara çekilip oturmadý. Bu gün
Türkiye’nin en iyi özel eðitim kurumlarýnýn baþýnda baþmüfettiþ olarak hayata
gözlerini kapayýncaya kadar çalýþtý. Ruhu þâd olsun.
Ergül Akyar aðabeyimiz de okul töreni için yazdýðý bir davetiye metni
dolayýsýyla küstürüldü. O da idareciliðinin en verimli zamanýnda yýllarýný
verdiði eðitim hayatýna küserek emekliye ayrýldý. Þu anda her zamanki
neþesiyle saðlýklý ve mutlu bir emeklilik hayatýný sürdürmesi biz dostlarýný
sevindirmektedir.
Ýki duayen idareciden sonra Manisa’da hemen herkesin tanýdýðý
saygýdeðer iki eðitimciden Manisa Lisesinin deðerli Matematik öðretmeni
Adnan Baþoðlu (nam-ý diðer Þeker Adnan) ile Manisa Lisesinin Ablasý,
Edebiyat öðretmeni Vedia Altýok’tan söz etmek istiyorum. Her ikisi de hizmet
yýllarýný ve meslek hayatýný yaþ haddi dolayýsýyla Manisa Lisesinde
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noktaladýlar. Bu iki deðerli çýnarýn okul müdürlüðünü yaptým. Okul
müdürlerinin öncelikli görevlerinden biri de öðretmenlerin ders teftiþlerini
yapmak ve sene sonunda sicilleri doldurmaktýr. Bu iki deðerli çýnarýn
derslerine, ders teftiþi için deðil, ders dinlemek için giderdim. Þeker Adnan,
öðrencilerin gözünde büyüttüðü matematik dersini anlatýrken sanki
aðzýndan bal þerbeti dökülürdü. O, sýnýfta ders anlatýrken öðrenciler âdeta
hipnotizma olmuþ gibi ders dinlerlerdi. Sadece ders anlatýþý deðil, kiþiliði ve
karakteriyle de öðrenciler ve öðretmenler üzerinde saygýnlýðý olan deðerdi.
Okulun ablasý Edebiyat öðretmeni Vedia Altýok da çok deðerli bir
edebiyatçý idi. Dersi anlatýrken öðrenciler âdeta efsunlanmýþ gibi ders
dinlerlerdi. Onun aðzýndan halk edebiyatý, divan edebiyatý þiirleri bir melodi
gibi dökülürdü. Hanýmlýðý ve ablalýðý özelliðiyle tüm okulun saygýnlýðýný
kazanan çýnarlardandý. Bu deðerlerle çalýþmak benim için de ayrý bir gurur
kaynaðý idi. Yalnýz bu deðerler nedeniyle sene baþlarýnda çok büyük sýkýntýlar
çekerdim. Eski öðrencileri velilerim, çocuklarýnýn bu iki deðerin çocuklarýnýn
derslerine girmelerini isterlerdi. Tabii her isteði karþýlamak mümkün deðil.
Her isteði karþýlarsak ne sýnýf alýr ne de diðer öðretmenlere öðrenci kalýr. Bu
yüzden bana kýrýlan velilerim de olmuþtu.
Bu iki duayen de emekliye ayrýldýktan sonra þu anda Manisa’da ikamet
etmektedirler. Öðrencileri ve tüm Manisa halký tarafýndan sevilen bu iki ulu
çýnara da Allah’tan saðlýklý ve huzurlu ömürler temenni ediyorum.
Yalnýz burada Milli Eðitim Müdürlüðümüzden hatta Milli Eðitim
Bakanlýðýmýzdan eðitim adýna bir isteðim olacak. Gördüðüm kadarýyla son
yýllarda yapýlan yönetmelik deðiþikliðiyle yeni tayin edilen stajyer
öðretmenler sýnýflara girmeden uygulama eðitimine tabi tutulmaktadýrlar. Bu
eðitimlerin genelde ilköðretim müfettiþleri ve milli eðitim müdür yardýmcýlarý
tarafýndan verildiði görülmektedir. Bu eðitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin
yanýnda stajyer öðretmenlerin seminer ve eðitim uygulamalarý
çalýþmalarýnda özellikle mesleðinde baþarýlý olmuþ bu gibi emekli
öðretmenlerin bilgi ve tecrübelerini yeni öðretmenlere aktarmak açýsýndan
bu deðerlerden faydalanýlmasýnýn iyi sonuçlar oluþturacaðýna inanýyorum. Bu
gibi deðerlerin bilgi ve tecrübelerini yeni ve stajyer öðretmenlere aktarmasý,
göreve yeni baþlayanlar için en azýndan daha faydalý olacaðý
düþüncesindeyim.
“Akýllý insan, kendi tecrübelerinden; daha akýllý insan da baþkalarýnýn
tecrübelerinden faydalanan insanmýþ.” Tecrübe abidesi olan bu deðerlerin
bütün meslek hayatlarý boyunca edindikleri tecrübelerinin yeni, stajyer
öðretmenlere aktarmalarý, mesleðe yeni baþlayan genç öðretmen
arkadaþlarýmýzýn iþlerini kolaylaþtýracaktýr. Böylelikle bu deðerler bir taraftan
rehabilite olurlar. Sendikalarýn da bu konuyu gündemlerine alýp Milli Eðitim
Bakanlýðýna bir teklif olarak sunmalarýnda yarar görüyorum.
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17- Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECAN
Hâlen Gazi Üniversitesinde çalýþan hocamýzýn Manisa ile ilgili yazdýðý “16.
Asýrda Manisa’nýn Demografik (nüfus) Yapýsý” adlý eseri, kültürel eserleri ve
þer’i sicil kayýtlarý o asýrda baþvurulabilecek belgesel eserler arasýndadýr. Bu
eser, 1989 yýlýnda Türk Tarih Kurumu tarafýndan basýlmýþtýr.
18- Yuzo NAGATA (Japon Tarihçi)
“Tarihte Âyânlar” kitabýyla Manisa Karaosmanoðllarý devrini en iyi
aydýnlatan eserlerden birisidir. Bu eser de 1997 yýlýnda Türk Tarih Kurumu
tarafýndan basýlmýþtýr.
19- Nusret KÖKLÜ ( Ýmar ve Ýskân Bakanlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý)
Köy hizmetleri kavþaðýndan sonra Laleli semtinin kooperatifleþme yolu ile
yapýlaþmasýnda dönemin Belediye Baþkaný Mustafa Çapra ile Nusret
Köklü’nün büyük katkýlarý olmuþtur. Belediye Baþkaný Mustafa Çapra ile
baþlayan Laleli semtindeki alt yapý çalýþmalarý halefleri olan Belediye Baþkaný
Ertuðrul Dayýoðlu ve Ersan Atýlgan döneminde hýzlanarak devam etmiþtir. Bu
dönemlerde Nusret Köklü'nün Ankara'da Ýmar ve Ýskân Bakanlýðý Genel
Müdür Yardýmcýsý olarak bulunmasý Manisa için bir þans olmuþtur.
20- Hakký AVAN (Eski Ýl Kültür Müdürü)
Manisa Ýl Kültür Müdürlüðü de yapan Hakký AVAN, Manisa tarihi ve kültürü
üzerine makaleler kaleme almýþtýr. Eserlerinde Manisa'yý ve Manisalýlarý akýcý
bir anlatýmla dile getirir.
Eserleri:
1-Manisa Tarzaný
2-Manisa Mektuplarý
3-Onlarýn Hikâyesi
4-Tarzan Üzerine yazýlar
Manisa'da ikamet eden Hakký AVAN, Manisa üzerine araþtýrmalarýný
sürdürmektedir.
21- Tezcan KARADANIÞMAN (Manisa’yý Mesiri Tanýtma ve Turizm
Derneði Baþkaný)
Manisa Turizm Derneði Baþkaný olarak görev yaptýðý yýllarda, derneðin
yayýn faaliyetleriyle Manisa'ya ve Manisa Kültürüne pek çok eser
kazandýrmýþtýr. Bu kitaplarýn baþlýcalarý þunlardýr:
1- Prof. Dr. Ali Haydar Bayat, Manisa Mesir Bayramý ve Darüþþifasý,
2- Hüseyin Akgül, Manisa Folkloru,
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3- Sadýk Karagöz, Atatürk Manisa'da,
4- Emin Avþar, Geleneksel Yemekleri ile Manisa,
5- Bedriye Aksakal, Sazýyla Sözüyle Manisa,
6- Keþfi Karadanýþman, Manisa Tarihî Eser ve Kitabeleri,
7- Mesir Konferanslarý
8- “Manisa” adlý 32 sayýlýk kaynaklýk edecek dergi yayýnlamýþtýr.
22- Haydar AKSAKAL (Esnaf, Araþtýrmacý Yazar)
Manisa tarihi ve kültürü konusunda çok deðerli araþtýrmalar yapmýþtýr.
Yakýn bir zamanda bu araþtýrmalarý kitap haline dönüþmesi umudu içindeyiz.
Haydar Aksakal'ýn arkeolojiye de özel meraký vardýr. Manisa ile ilgili
“Manisa'nýn Bilinmeyen Deðerleri” adýnda bir eseri bulunmaktadýr.
23-Bedriye AKSAKAL (Eðitimci)
Aslen Aksekili olduklarýný tahmin ettiðim Aksakal kardeþler doðma
büyüme “benim” diyen Manisalýlardan daha çok Manisa sevdalýsý iki kardeþtir.
Baþarýlý öðretmenlik hayatýnýn yanýnda Manisa ile ilgili birçok kitaplar da
yazan Bedriye Aksakal Hanýmefendi, günlük mahalli bir gazetede köþe
yazarlýðýnýn yanýnda Etv'de de “Anýlarda Manisa” programýný da baþarý ile
sunmaktadýr.
Manisa ile Ýlgili Eserleri:
1) Anýlarda Manisa
2) Sazý ve Sözüyle Manisa
3) Ege Bölgesinde Manisa
4) Bir Zamanlar Manisa
5) Spil’den Esintiler
24- Hüseyin AKGÜL (Eðitimci –Siyasetçi)
Bir ara Manisa Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmeni olarak da
çalýþan Hüseyin AKGÜL, unutulmaya yüz tutan Manisa'nýn örf ve adetlerini, kýz
isteme, niþan ve evlenme törenlerini, sofra adaplarýný, ramazan ve kandil
gecesi geleneklerini, manilerini, masallarýný, efsanelerini, evliya
menkýbelerini ve halk hikâyelerini, “Manisa Folkloru” kitabýnda toplamýþtýr.
Bir dönem Milletvekilliði de yapmýþtýr.
25- Emin AVÞAR (Eðitimci)
Uzun yýllar Manisa Spor Akademisinde Öðretmenlik yapan Emin Avþar,
Manisa folklorunun yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýnmasýnda ve
tanýtýlmasýnda büyük emeði olan meslektaþýmýzdýr. Manisa'daki okullara halk
oyunlarý, Emin Avþar’la ve onun yetiþtirdiði öðrencilerle girmiþtir. Onlarýn
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sayesinde Manisa'daki eðitim kurumlarý halk oyunlarýnda Türkiye çapýnda
önemli dereceler elde etmiþlerdir. Manisa Lisesi Müdürlüðüm sýrasýnda
Manisa Lisesi Halk Oyunlarý ekibini de kendisi ve öðrencileri çalýþtýrarak
okulumuzun Türkiye genelinde önemli baþarýlar elde etmesini saðlamýþtýr. Bu
arada Manisa Lisesinin kardeþ okulu tarafýndan Almanya' ya davet edilerek
Manisa Lisesi Folklar ekibi Almanya'nýn Münih, Nurnberg, Ingolstadt
kentlerinde beðeniyle izlenen gösteriler sunmuþtur. “Manisa Folkloru” adlý
eserini Ýngilizce ve Türkçe yayýnlayarak Manisa için kalýcý bir hizmette
bulunmuþtur.
26 Hakký BAYRAKTAR
26.01.1956 tarihinde Manisa Pelitalan köyünde doðan ve öðrencilik hayatý
boyunca çalýþarak ailesinin geçimine katký saðlayan Hakký Bayraktar, Manisa
Endüstri Meslek Lisesinde baþladýðý mesleki eðitimini, Balýkesir Teknisyen
Okulu Makine bölümünde sürdürmüþ ve 1978 yýlýnda Ege Üniversitesi
Makine Mühendisliði bölümünden mezun olarak tamamlamýþtýr.
1979 yýlýnda Petkim Petrokimya A.Þ.’de Ýnþaat-Montaj Mühendisi olarak
göreve baþlamýþ, 5 yýl boyunca Petkim’de deðiþik kademelerde mühendislik
görevlerini sürdürmüþtür.
1984 yýlýnda iþ ortaðý ve daha sonrasýnda eþi olan Manisa’nýn köklü
ailelerinin kýzý Nuran Kelleci ile Sipil A.Þ.’yi kuran Bayraktar ailesinin kýzý
Mimar, oðlu Mekatronik Mühendisidir.
Baþta Manisa olmak üzere ülkemizin birçok ilinde anahtar teslimi fabrika
yapýmýný baþarýyla gerçekleþtiren Sipil A.Þ.nin, beyaz eþya sektörüne üretim
yapan Manisa ve Eskiþehir’de 2 fabrikasý, yapýsal çelik ve otomotiv
sektörlerine üretim yapan Çelik fabrikasý ve plastik fabrikasý bulunmaktadýr.
Sipil A.Þ. Ýnþaat, Plastik ve Çelik sektörlerindeki baþarýlarýný enerji alanýnda
taþýmýþ bulunmaktadýr.
Bayraktar Ailesi “deðer bilmek deðer yaratmak” anlayýþýyla iþ ve meslek
yaþamýndaki bilgi deneyim ve birikimlerini sosyal yaþamda da meslek odalarý,
sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarýndaki gönüllü hizmetleriyle
pekiþtirmeyi ilke edinmiþ ve birçok toplumsal projeye imza atarak yaþama
geçirmiþtir.
Bu kapsamda, kent kültürümüzün geliþtirilmesi, tarihi deðerlerimizin
korunmasý amacýyla Manisa’nýn tanýnmýþ simalarýndan Dr. Fahrettin Er’in
önerisiyle Manisa’nýn en eski camilerinden Hatuniye Camisi’nin bahçesinde
“Ahmet Aða Bayraktar” tarafýndan 1734 tarihinde yaptýrýlan “Sýbyan
Mektebini” restore ettirmiþ ve ülkemizin ilklerinden olmak üzere “KADINLAR
MESCÝDÝ” olarak hizmete sunulmasýný saðlamýþtýr.
Hakký Bayraktar halen Sipil A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný sürdürmekte
ve yaný sýra Makine Mühendisleri Odasý Manisa Yürütme Kurulu Baþkanlýðýný,
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Manisa CBÜ Teknoloji Geliþtirme Bölgesi A.Þ. Yönetim Kurulu üyeliðini devam
ettirmektedir.
27-Dr. Fahrettin ER (Üroloji Uzmaný)
Bütün insanlar fýtraten kýskançtýr. Ama iki kesim var ki, bunlar kýskanç
deðildir. Biri anne babalar , diðeri de biz öðretmenler. Her anne baba
çocuklarýnýn kendilerinden çok ama çok yüksek konumlarda olmasýný isterler.
Bir de öðretmenler. Biz öðretmenler de karþýlaþtýðýmýz her öðrencinin
konumunun çok iyi olmasý bizleri sevindirmektedir. Þahsen ben karþýlaþtýðým
her öðrencimin iyi bir meslek sahibi, mutlu bir yuvasýnýn olmasý beni kendi
çocuðum gibi sevindirdiði gibi, her hangi bir baltaya sap olmayan öðrencimin
durumu da beni yürekten üzmektedir. 122 yýllýk köklü mazisi olan Manisa
Lisesi’nden mezun olup, bakan, vali, büyük elçi , bilim adamý, dekan, rektör,
sanayýcý doktor bir çok öðrencimiz bulunmaktadýr. Bu yazýmda kendisiyle
gurur ve onur duyduðum ve her ilde mutlaka eþi bulunmasý gereken bir
öðrencimi sizlere takdim etmek istiyorum.
On parmaðýnda, ondan fazla hüner olan bir insandýr. Baþarý ile sürdürdüðü
meslek hayatýnýn yanýnda Manisa’nýn tarihî ve kültür mirasýna sahip
çýkmaya çalýþan tarih meraklýsý bir insandýr. Manisa’nýn harap olan bazý tarihî
çeþme ve vakýf eserlerinin kitabelerini yenisi yapýldýðýnda tekrar yerine
konmak üzere el’an onun tarafýndan muhafaza edilmektedir. Saðlýk ve
Eðitim Derneði Baþkaný olarak hastane bahçelerine çeþme yaptýrdýðý gibi
Merkez Efendi Devlet Hastanesine, Doðum Evine, Moris Þinasi Çocuk
Hastanesine ve saðlýk ocaklarýna mefruþat ve cihaz takviyesi yanýnda, ihtiyacý
olan fakir hastalara da sakat arabasý, ilaç yardýmý ve protez göz takma
konularýnda yardýmlarýyla destek olmaktadýr. Bunun yanýnda yoksul
ailelerin zeki çocuklarýnýn eðitimi için burs desteðinin yaný sýra Manisa’nýn
varoþlarýnda OKS ve ÖSS test çözüm merkezleri açarak dar gelirli aile
çocuklarýnýn eðitimine katkýda bulunmaktadýr.
Ayrýca mesleðinin arta kalan zamanlarýnda özellikle hafta sonlarýnda
Yunt Daðý ve Spil Daðý eteklerindeki yabanî aðaçlara, çitlembik aðaçlarýna
meyve ve fýstýk aþýsý yapmayý kendisine adeta hobi edinmiþtir. Yine her sene
kendisi tarafýndan temin edilen çuvallar dolusu bademleri, Çevre ve
Orman Müdürlüðünden aldýðý bilgi desteði ile daðlardaki boþ arazilere
ekmek suretiyle hem Yüce Peygamberimizin “Kýyamet koparken yapacaðýnýz
en hayýrlý iþ aðaç dikmektir.” öðüdünü yerine getirmekte hem de Manisa’nýn
yeþillenmesine ve aðaçlanmasýna katkýda bulunmaktadýr.
Her ilde bir Fahrettin Er ile bir Sadullah Bulgulu’nun bulunmasý o il için
bir kazançtýr. Manisa’mýz böyle iki fedakâr insana sahip olmakla þanslýdýr.
Bu kitap ikinci baskýya girerken Dr. Fahrettin Er, bitmeyen tükenmeyen
enerjisi ile insanýmýz ve insanlýk için faydalý olmaya ve faydalý
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organizasyonlarýna devam etmiþ ve halen de fasýlasýz bir þekilde devam
etmektedir. “ ANADOLUDAN AFRÝKA’YA ÞEFKAT ELÝ” projesi adý altýnda baþta
Manisa Belediyesi ve Manisa Belediye Baþkanýmýz Sayýn Bülent Kar, Belediye
Baþkan Yard. Recep Kafes ve Kültür Sosyal Ýþler müdürü Sayýn Mümin Deniz’in
de destekleri ile Türkiye genelinde kurulan sosyal amaçlý kurulan ( Konya
Dost Eli Derneði, Gümüþsuyu Vakfý, Müsiad, Utesev Vakfý, Ben Ötesi Derneði)
vakýflarý gibi kuruluþlarý organize ederek, Manisa’dan Op. Dr. Fatih Haskaraca,
Op. Dr. Muzaffer Yurttaþ ve Türkiye genelinden de yeryüzü doktorlarý
üyelerini organýze ederek Nijer’in TESSEOUA ( Büyük Sahra Çölü) da tespit
edilen 160 hastanýn fýtýk ameliyatý ile Türkiye’nin muhtelif yörelerinden Göz
doktoru Dr. ( adý ?) Karaman ile birlikte organize ettiði göz doktorlarý ile de
bir çok hastanýn katarak ameliyatlarýný gerçekleþtirerek görmeyen gözleri
ýþýða kavuþturmuþlardýr. Ameliyat için kullanýlan tüm anestezik ve týbbi
malzemeler tamamen Manisa Belediyesi ile Manisa Saðlýk Ýl Müdürlüðü, aðrý
kesiciler de Bank Asya tarafýndan karþýlanmýþtýr. Nijer’deki bu çalýþmalara ait
resimler Manisa Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan kültür
ve sanat faaliyetleri olarak öncelikle Manisa ve çevresinde daha sonra da
Türkiye genelinde muhtelif illerde sergilenmiþtir.
Bu ameliyatlarýn yanýnda 200 hastaya diþ tedavisi yine 300’ü aþkýn hastaya
ilaç tedavisi ile susuzluðun had safhada olduðu bu bölgede her biri 20.000
dolara mal olan 7 adet su kuyusu, 100 ‘ün üzerindeki dul kadýna geçimlerini
saðlamak üzere 3 diþi ve bir erkek olmak üzere 4 ‘er adet keçi satýn alarak
teslim etmiþlerdir. Bunun yanýnda bir çok yetim ve öksüz çocuklarýn da eðitim
vs ihtiyaçlarýný da üstlenmiþlerdir.
Bütün bu hayýr iþlerinin yanýnda yerel ve ulusal televizyonlarda kendi
mesleði ve külürel çalýþmalarýna dair televizyon programlarý, yerel gazetede
köþe yazarlýðý, yine yurt içinde ve yurt dýþýnda yine kendi mesleði ve kültürel
konularda verdiði konferanslarla çevresinde büyük ilgi ve alaka ile
izlenmektedir.
Bu yoðun faaliyetleriyle halkýn ve hükümet erkanýnýn dikkatini çeken
hayýr, kültür ve vakýf adamý Dr. Fahrettin Er’ 2008 yýlýnda Baþbakanýmýz Sayýn
Recep Tayip ERDOÐAN tarafýndan “2008 YILININ VAKIF ÝNSANI ÖDÜLÜ” ile
Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný tarafýndan “DEVLET NÝÞANI” ile
taltif edilmiþtir. Bunun yanýnda aldýðý diðer ödüller:
1- 2007 Yýlý Manisa Tarzaný Çevre Ödülü
2- 2007 Yýlý Manisa Sivil toplum Gönüllüsü
3- Toplumsal Etik Derneði “ Etik Davranýþ Ödülü” ile ödüllendirmiþtir.
Hem kültürel, hem de baþarýlý meslek hayatý ile çevresinde takdirle izlenen bir
kültür ve vakýf adamýdýr.
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28- Dr. Suat ARUSAN
Dr. Suat Arusan’ý asistanlýk yýllarýndan tanýrým. Doktorlarýn asistanlýk
yýllarýnýn ne kadar zor ve yorucu olduðunu yakinen bilen bir doktor
babasýyým.1975 – 76’da Dr. Suat Arusan’ýn yorucu asistanlýk dönemine
rastlayan yýllarýnda Salihli, Kula ve Selendi ilçelerimizin bazý köylerinde
öðretmenlerle baþlattýðýmýz ücretsiz saðlýk taramasýna, arkadaþý Dr. Eren
Bey’le gönüllü olarak katýlýp fakir ve muhtaç hastalarýn ücretsiz muayene ve
tedavilerinde gösterdikleri çaba ve gayretleri dün gibi gözümün önündedir. O
gün için yaptýðýmýz bu sosyal çalýþmalarýn manevî hazzýný hâlâ yaþýyorum.
Ayrýca merhum Turgut Özal döneminde bizzat rahmetlinin emirleriyle ana
yurdumuz olan Türk Cumhuriyetlerinden okutulmak üzere binlerce öðrenci
ülkemize getirilmiþti. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kýrgýzistan gibi
kardeþ ülkelerden 40 öðrenci müdürlüðünü yaptýðým Manisa Lisesine
verilmiþti. Okul olarak bu öðrencilerle baþlangýçta uyum problemleri yaþadýk.
Çünkü bu öðrenciler, geldikleri ülkelerin üst tabaka aile çocuklarýydý.
Öðrencilerin sosyal ihtiyaçlarýný karþýlamada imkânlarýmýz yetersiz
kalýyordu. DR. Arusan, ailelerinden çok uzakta kalan bu öðrencilere 3 yýl
boyunca büyük bir hayýrseverlik örneði göstererek hafta sonlarýnda evinde
veya lokantada yemeðe alýr, ihtiyaçlarýný karþýlar, onlarýn ülkemize uyumu için
maddî ve manevî desteðini esirgemezdi. Ülkemizin diðer liselerinde dýþarýdan
gelen bu öðrencilerle büyük uyum problemleri yaþandýðý hâlde, Dr. Arusun’ýn
da yardým ve destekleriyle bizim okulumuzda en ufak bir problem yaþanmadý.
Bu öðrencilerin hepsi lisemizden mezun olup üniversiteyi bitirdikten sonra
ülkelerine döndüklerinde, ülkelerinin önemli mevkilerinde görev aldýlar. Bu
öðrencilerimizden Kýrgýzistanlý Talgat, þu anda Kýrgýzistan Hava Yollarý Genel
Müdürüdür. Gördüðü ve karþýlaþtýðý her vatandaþýmýza hem kolaylýk
göstererek itibar edip özel olarak ilgilenmekte hem de þahsýma ve Dr. Arusun
Bey’e selam göndermeyi ihmal etmemektedir.
Dr. Suat Arusan, Manisa’daki ETV adlý yayýn kuruluþunda deðiþik
konularda baþarý bir þekilde sunduðu ve Manisalýlar tarafýndan da ilgi ile
izlenen “Evrensel Diyalektik” adlý programýnýn Manisa’nýn kültür hayatýna
katkýsý olduðu gibi Ulusal TV’lerde yayýnlanan bilgilendirici tartýþma
programlarýna Manisa’dan bu güne kadar katýlan iki isimden birisidir.
Ayrýca uzman doktor olarak son günlerde geliþtirdiði doðal týp ve hirudo
(sülük) tedavisiyle uzun yýllar görme engelli olarak yaþamýþ hastalarýn % 30,
% 50 hatta %90 nispetinde görme yetisini kazanmalarýna yardým etmiþtir.
•Türkiye’nin birçok yerinden gelen hastalarýn yanýnda, özellikle yurt
dýþýndan A.B.D.nin New Jersey þehrinden, Ýran’dan, Almanya’dan ve
Fransa’dan da doðal týp ve sülük tedavisi için gelen hastalarýn sayýsý da
günden güne artmaktadýr.
Kültür adamý olmasý hasebiyle beyinleri aydýnlatan, týp yönüyle de gözlere
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ýþýk olmaya çalýþan Dr. Arusan, geliþtirdiði bitkisel doðal týp ve sülük
tedavisiyle Manisa’yý Türkiye ve Dünya gündemine taþýmaya çalýþan bir týp ve
kültür adamý iken, maalesef bizdeki bilim yobazlarý Dr. Suat Arusan’ýn bu
çalýþmalarýný büyük bir medya linçiyle akamete uðratarak engellemiþlerdir.
Týpký 1985 yýlýnda “Zakkum Kansere Deva” iddiasýyla adýný duyuran ve bu
yüzden kendisine dolandýrýcý muamelesi yapýlan Dr. Ziya Özel gibi. O günlerde
bulduðu ilacý ekranlarda kamuoyu ile paylaþmaya çalýþan Dr. Ziya Özel dün
gibi hatýrlýyorum korkunç bir medya linçine tabi tutuldu. Nitekim daha fazla
dayanamayarak Amerika’ya gitti. Oradaki çalýþmalarýyla bulduðu kanser
ilacýný “ OPÝANVERZEL TM” ismiyle Amerika ve birçok Avrupa ülkeleriyle
Kanada, Japonya, ve Avustralya gibi ülkelerde tescil ettirerek kanser
tedavisinde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Nitekim Dr. Ziya Özel gibi bilim ve
medya yobazlarýnýn linçine tabi tutulan araþtýrmacý Dr. Suat Arusan’ýn sülükle
tedavi çalýþmalarýný da engellemeye muvaffak olmuþlardýr. Ama Dr. Suat
Arusan Yurt dýþýna gitmeyerek mücadelesini ülkemizde yürütmektedir.
Binlerce yýllýk tedavi yöntemi “ kocakarý” iþi diye dýþlanan ve bugün Avrupa
ve Amerika ve Rusya’da sayýsýz “HÝRUDOTERAPÝ” yani sülükle tedavi
merkezleri faaliyet gösterirken ve üstelik de 600 çeþidi bulunan ve ancak
bunlar içerisinden týbbi çeþit olarak üç tane sülük çeþidinin ülkemizde
bulunmasýna raðmen bugün ülkemizde bir tek “Hirudoterapi ( Sülükle tedavi
merkezinin bulunmayýþý ve bulunanýn da linç edilerek kapanmasýna bilim
adýna, týp adýna ne demek oluyor, bunu anlamada ve izah etmekte güçlük
çekmemek mümkün deðil. Sadece ülkemizde bulunan ve týbbi sülük ’ün tanesi
5 TL. dan Avrupa’ya ihraç edilmektedir. 2007 yýlýnda sadece 6 ton sülük
ihracýna izin verildiði Resmi Gazetede ilan edilmiþti. Bu konuda kota
konularak daha fazlasýna müsaade edilmemektedir.
Ülkemizden ihraç edilen týbbi sülüklerin Amerika, Avrupa ve Rusya’da
faaliyet gösterilen Hirudoterapi polikinliklerinde aþaðýda ismini zikrettiðim
hastalýk çeþitlerinde bizzat kullanýlmaktadýr.
Kullanýlan hastalýk Çeþitleri:
1- Varis
2- Epilepsi çeþitleri
3- Kulak hastalýklarý
4- Yüksek Tansiyon
5- Felç, kýsmi felç
6- Kolesterol
7- Sivilce, Ýrin, egzema, sedef ve göz hastalýklarý
8- Romatizmal hastalýklar
9- Kalp ve damar hastalýklarý
10- Astým ve bronþial hastalýklar
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11- Kngren ve yanýk vakalarý
12- Troide baðlý þiþmanlýk
13- Üreme organý rahatsýzlýklarý ve kýsýrlýk
14- Hormanal bozukluklar ve buna baðlý þiþmanlýk
15- Hemeroid, iyileþmeyen yaralar, ameliyat izleri ve daha birçok hastalýk
çeþitleri dýþ ülkelerde ülkemizden ithal edilen sülüklerle modern
polikinliklerde tedavi edilmektedir.
Amerika, bir Fransýz firmasý olan RÝCARÝMPEX’in baþvurusu üzerine
sülükle tedavi birçok eyalette bizden ithal ettikleri sülükle yaygýn bir þekilde
faaliyetini sürdürmekte iken, ülkemizde bu tür hastalýklarýn tedavisine
müsaade edilmemesini anlayan varsa bunu bir þekilde halkýmýza
anlatmalarýnda yarar olduðunu düþünüyorum.
Dr. Suat Arusan ile yukarýda verilen bilgiler kitabýn birinci basýmýnda yer
alan bilgilerdi. Dr. Suat Arusan, dünyaca kabul edilmiþ sülük ve Alternatif
doðal týpla tedavide verdiði mücadeleyi Manisa’da kaybetti ama Türkiye
genelinde kazandý. Þu anda ülkemizin Baþkenti Ankara ve metropol þehri
Ýstanbul’da açtýðý ilk ve tek lisanslý ve ruhsatlý kliniklerinde hastalarýný sülükle
ve alternatif doðal týpla tedavi etmeye devam etmektedir.
Yine Dr. Arusan’ýn mücadelesi sonucu Saðlýk Bakanlýðý, iki yýl önce
Türkiye’de sülükle ve Alternatif doðal týpla hastalarýn tedavileri konusunda
genelge yayýnlayarak bu tür kliniklerin yasal olarak ülkemizde faaliyet
göstermesine ve açýlmasýna müsaade etmiþtir. Verdiði bu mücadele ile Dr.
Arusan, ülkemizde sülükle ve Alternatif Doðal týbbýn öncüsü durumundadýr.
Doðal týbbýn öncülerinden Merkez Efendi gibi ünlü bir doktor yetiþtiren
Manisa’da Dr. Arusan, bu çalýþmalarý ile onun ruhaniyetini canlandýrmýþtýr.
Kimyevi ilaçlarýn yan tesirleri ve fiyatlarý ortada iken sülükle ve alternatif
doðal týpla tedavide geç kalýnmasý saðlýk açýsýndan telafisi mümkün olmayan
sonuçlar doðurduðu gibi ekonomik açýdan da ülkemize büyük bir yük
getirmektedir. Doktor adaylarýmýza üniversitelerde sadece hastalýk ve ilaç
isimleri yanýnda, alternatif ve doðal týp alanýnda bilgi verilmesinin ve diðer
ülkelerde olduðu gibi bizim ülkemizin týp fakültelerinde alternatif týbbýn
okutulmasýnýn gerekli olduðunu düþünüyorum.
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N – NEYDÝLER NE OLDULAR?
1923 yýlýnda Chicago’daki Edgewater Beach Oteli, önemli bir toplantýya ev
sahipliði yapýyordu. Dünyanýn en tanýmýþ 8 iþ adamý, bu toplantýda hazýr
bulunuyordu. Bunlar, dünyanýn en büyük çelik alet ve havagazý þirketlerinin
müdürleri, New York Borsasýnýn baþkaný, Wall Street’in en nüfuzlu iþ adamý,
dünyanýn en büyük tekellerinin genel müdürleri, bir kabine üyesi ve
beynelmilel bankalarýn sahipleriydi.
Dünyanýn en mühim þahsiyetlerinden olan ve kazandýklarý paralarla
dünya ekonomisine yön veren bu 8 milyarder iþ adamýnýn bu toplantýdan
yirmi beþ sene sonraki vaziyetleri þöyleydi:
Dünyanýn en büyük müstakil çelik þirketinin müdürü ve sahibi olan
Charles Schweb, iflasýndan ölümüne kadar geçen beþ yýl zarfýnda eski
tanýdýklarýndan aldýðý borçlarla yaþadý.
Dünyanýn en büyük çelik alet þirketinin müdürü Samuel Ýnsuil, adaletin
elinden kaçmak üzere sýðýndýðý yabancý bir memlekette beþ parasýz olarak
öldü.
Dünyanýn en büyük havagazý þirketinin müdürü olan Howard Hopson,
bunalýmlar onucu çýldýrarak öldü.
New York Borsasýnýn baþkaný Richard Whitney, Sing Sing hapishanesinde
ömür çürüttü.
Kabine üyesi Albert Fall, evinde ölebilmesi için özel bir kararla
hapishaneden çýkarýldý.
Wall Street’in en büyük iþ adamý olan Jesse Livermore, intihar etti.
Bu 8 milyarder, dünya piyasalarýný ellerinde tutarak siyasete bile tesir
etmiþlerdi. Bu arada bitmez tükenmez addedilecek bir servet sahibi
olmuþlardý. “Fakat mezara girdikleri vakit, en fakir kimselerden daha
fakirdiler.” Hudutsuz ihtiraslarý, kazandýklarý parayý bile kaybetmelerine
sebep olmuþtu.
Rahmetli Akif, “Tarihi tekerrür diye tarif ederler; hiç ibret alýnsa tekerrür
eder miydi?” der.
Allah Kur’an-ý Kerim’in ilk surelerinde, kullarýna bol ve sýnýrsýz olarak
vermiþ olduðu nimetleri diðer insanlardan kýskanmalarý, yani zenginlerin
fakirlerden mal kaçýrýþlarýný, kendilerinin sahip olduklarýna onlarýn sahip
olmamasý için nasýl hasetlendiklerini Peygamberimizden önceki dönemde
yaþanmýþ bir olayý þöyle naklediyor.
Onlar (zenginler) bir araya geliyor, kendi aralarýnda bir grup
oluþturuyorlar ve mallarýnýn yoksullara gitmemesi, kendi aralarýnda dönüp
dolaþmasý için plan program yapýyorlardý. Gizlice mallarýný yeme, ayrý
yerlerde toplama ve ayrýca bu nimetlerden nasýl daha çok ve daha iyi
yararlanabileceklerini planlýyorlardý. Tabii o zamanlar ziraatçýlýk önde idi.
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Ama Allah (c.c.) onlarýn bahçelerini bir gecede, sam yeliyle karartýverdiðini,
yerle bir ediverdiðini ve o zaman akýllarýnýn baþlarýna geldiðini, bize
anlatmak suretiyle, bizim böyle yapmamamýzý istemektedir. Günümüzde de
hemen hemen ayný þeyler yapýlmaktadýr.
Çok uluslu þirketlerin veya ülkemizdeki büyük þirketlerin bir araya
gelerek bir tekel oluþturduklarýný, yurt dýþýndan gelen kotalarý küçük
þirketlere haber vermeden kendi aralarýnda nasýl paylaþtýklarýný veya
kurduklarý bankalarýn içini boþaltarak fakirlerin ve çalýþan insanlarýn hakký
olan paralarý hortumlayarak bunlarý devlete bir bir ödettiklerini hepimiz
yakinen çok iyi biliyoruz. Bütün bunlar, dünün gerçekleridir. Bu yanlýþ ve
çarpýk anlayýþ deðiþmediði sürece bunlarý hep göreceðiz. Bunu da bir
açýkgözlülük olarak veya kapitalizmin bir kuralý olarak kabul ediyorlar.
Ýþte bunlarýn olmamasý için Allah (C. C.) bize geçmiþten bir örnek veriyor.
Yani “Benim verdiklerimi gizlice yeme tarafýna giderseniz, ben size bunu
yedirtmem.” derken “Yer gibi görünürsünüz ama yediðinizin tadýný
bulamazsýnýz. Bir eliniz yaðda, bir eliniz de balda olsa bile ne tadýný
alabilirsiniz ne de huzur bulabilirsiniz.” diye hatýrlatmaktadýr.
Bizler, Allah’ýn verdiði nimetleri Allah’ýn kullarý ile paylaþtýkça mutluluk
duyarýz. Bir fakirin veya muhtacýn ihtiyacýný giderdiðimizde, içimizde
hissettiðimiz huzur, mutluluk ve ferahlýk çok farklý bir duygudur. Bunu ancak
tadanlar bilir. Balý tadamayan bir insana balýn tadýný anlatmanýn mümkün
olmadýðý gibi cimri bir insana da bu duyguyu anlatmamýz mümkün deðildir.
Atalarýmýzýn çok güzel bir sözünü burada hatýrlatmak istiyorum.
“Güzelliðine güvenme bir sivilce yeter, zenginliðine güvenme bir kývýlcým
yeter.”
Sahip olduðumuz zenginlik bizim çalýþmamýzýn yanýnda tamamen bir
Allah vergisidir. Bedeniyle çalýþan nice iþçiler bir zengine göre daha çok
çalýþmakta ve daha çok ter dökmektedirler. O halde veren Allah olduðuna göre
yukarýda bizzat yaþanmýþ ve tarih boyunca da yaþanmýþ sayýsýz örneklerde
olduðu gibi fakir bir insandan daha fakir olabiliyoruz. Daha fakir olarak da
kabre girebiliyoruz. Ýþte hep beraber yaþadýðýmýz Manisa’da 30 sene
öncesinin zengin ailelerinden bazýlarý, bu gün Manisa’nýn en fakir aileleri
durumundadýr.
Sadakanýn ömrü uzattýðýný söylüyor Yüce Peygamberimiz. Ýslam âlimleri
bu Hadis-i Þerifi iki þekilde yorumluyorlar. Birinci görüþte olanlar, sadakalarýn
bela ve musibetleri önleyerek ömrü uzattýðýný söylüyorlar. Ýkinci görüþte olar
da herkes için bir ecel takdir edildiðini, bunun ne bir saniye geri ne de bir
saniye ileri alýnabileceðini söylüyorlar. Burada ömrün uzamasý söz konusu ise
huzurlu bir ömürdür. Ýnsanýn eceli kýsa da olsa yaþadýðý huzurlu bir ömürle
sanki bir asýr yaþamýþ gibi olur. Sýkýntý, üzüntü ve musibetlerle bir asýr yaþayan
insana da yaþadýðý yýllar yük olur, diyorlar.
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Peygamberimiz de dünyada huzurlu ve bereketli bir ömrün yanýnda
âhîrette de “Velev ki bir hurmanýn yarýsý kadar da olsa cehennem ateþinden
kendinizi koruyun.” buruyor.
Öyleyse dünyada huzurlu ve bereketli bir ömür ve âhîrette de cehennemin
ateþinden korunmak için gücümüze göre hardal tanesi kadar da olsa
yardýmlarýmýzý ve sadakalarýmýzý küçümsemeyelim.
Dünyada paradan baþka hiçbir þey tanýmayan ve parayý her þey olarak gören
bu 8 milyarder, para kazanmanýn sýrrýný elde ettiler; ama bu para ile huzurlu
yaþamanýn sýrrýný öðrenemediler.
Yine Manisa’da yaþanan bir vakayý da eski bir öðrencimden duymuþtum.
Bu öðrencim öðrencilik yýllarýnda günlük harçlýðýný çýkartmak için hafta
sonlarýnda inþaatlarda çalýþtýðýný, o zamanlar yanýnda çalýþtýðý
müteahhitlerden biriyle yakýn bir zamanda parkta karþýlaþtýðýný, çok aciz ve
düþkün bir vaziyette olduðunu görünce þaþýrdýðýný, kendisine durumunu
sorduðunda o, malum krizlerde iflas ettiðini, ailesinin ve hayatýnýn
darmadaðýn olduðunu anlatmýþ. Daha sonra kendisini bir lokantaya götürerek
karnýný doyurduðunu, sonra da cebine bir paket sigara koyup birbirlerinden
ayrýldýklarýný, hayretle ve þaþkýnlýkla anlatmýþtý.
Sakýn sahip olduðumuz imkânlar bizi þýmartmasýn. Güzelliðimiz,
servetimiz, paramýz, makamýmýz, saðlýðýmýz bizi þýmartmasýn. Bunlarýn hepsi
de zamanla ters orantýlýdýr. Yaþýmýz baþýmýz ilerledikçe bunlarýn hepsi de
teker teker elimizden alýnacak. Paramýz kalsa bile günah iþleme gücümüze güç
katamayacaðýný da bilmemiz gerekir.
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O – BASINDAN TAZE BÝR HABER
(27 Aralýk 2006 Çarþamba – Ulusal Basýndan)
Ýstanbul’da geçtiðimiz günlerde babasýnýn trilyonluk servetine sahip
olmak isteyen bir gencin mafya tutup babasýný öldürtmek isteyiþi, yine
Ankara’da liseli bir kýz öðrencinin arkadaþý ile anlaþýp annesinin servetine
sahip olmak için annesini arkadaþýna öldürtmesi tüyler ürpertici hadiselerdir.
Onun için peygamberimizin ifadesiyle insanýn çocuðuna býrakacaðý en büyük
miras ona vereceði iyi bir eðitimdir. Çocuklarýmýzýn eðitimini ihmal
etmemekle birlikte dünyaya olan yatýrýmýzýn yanýnda âhîrete olan
hazýrlýðýmýzý da unutmamýz lazým. Bu konuda Rabbimiz, Münafýkun Suresinin
4. ayetiyle dikkatimizi çekmektedir. “Her birinize ölüm gelip de ‘Rabbim, beni
kýsa bir süre için tehir etsen de sadaka versem ve iyilerden olsam!’
demesinden önce size verdiðimiz rýzýklardan Allah için harcayýn.”
Bu Ýlâhî emri anlayýp uygulayanlardan olabilmek, biz kullar için en doðru iþ
olsa gerek.
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Ö – HÜVEL BÂKÝ ( Bâki olan O’dur)
Her can ölümü tadacaktýr. Mümin, kâfir, herkes ölüm gerçeðini kabul
etmektedir. Çünkü en sevdiði canlar, zenginler, fakirler, krallar,
cumhurbaþkanlarý, dünyanýn en geliþmiþ hastanelerinde, en kaliteli týp
profesörlerinin gözetimi altýnda ölüp gitmektedirler.
Dünya kalsa Muhammed’e (peygamberimize) kalýrdý,
Can satýlsa onu dünün zengini Karun, bugünün zengini Bill Gates satýn
alýrdý.
Derman bulunsa bunu Lokman Hekim ve bugünün ünlü týp doktorlarý
bulurdu.
“Bu ölümdür, buna çare bulunmaz.” der, Derviþ Hacý.
Yaþa bakmýyor, mevkie bakmýyor, izbelerde buluyor, saraylarda yakalýyor.
Dünyanýn en kaliteli doktorlarýnýn elinden çekip, alýyor ve götürüyor.
Ölmemeye çaremiz yok. Öyleyse gelecek günlere ecdadýmýz gibi hazýrlýk
yaparak arkamýzda sevap defterini açýk tutacak kendi gücümüzde eserler
býrakalým. Hiç ölmeyecekmiþ gibi dünya için çalýþýrken her an öleceðimizi de
unutmayacaðýz. Mutlaka bir gün “Er kiþi niyetine!” veya “Hatun kiþi niyetine!”
diye namazýmýz kýlýnacak. Hikâye olarak dinlediðimiz kýssalar mutlaka
hepimizin baþýna gelebilecek olaylardýr. Ýþte bunlardan ikisi…
Yeni taþýndýðý apartmanýn bahçesine, halk arasýnda adýna “mezarlýk aðacý”
da denen selvi aðaçlarýndan dikmiþti Nuri Bey! Niyeti, aðaca baktýðýnda öbür
dünyayý da hatýrlamaktý. Elbette ölümden kaçýþ yoktu… Nuri Bey’in gayesi,
dünyada kazanmaya çalýþýrken âhîretin varlýðýný da unutmamaktý. Çünkü
Peygamberimizin iki kalýcý nasihatini hiç unutmuyordu Nuri Bey. Onlardan
biri Kur’an-ý Kerimi, diðeri ise ölümü unutmamaktý. Daire komþularý da onun
bu düþüncesinden ve yaþantýsýndan etkilenirlerdi. Ona karþý ayrý bir saygýnlýk
duyarlardý.
Bir gün, apartmanýn önündeki aðaçlarý sularken yoldan geçen
hanýmlardan biri, Nuri Bey’e yaklaþýp sordu.
“Apartmanýn üst katý boþ gözüküyor, acaba kiralýk mý?”
Nuri Bey, soruyu soran hanýma, “Sahibi taþýnacak.” demeye kalmadan,
gruptaki hanýmlardan birisi sinirli bir þekilde lafa karýþtý.
“Ne yapýyorsun Semra? Deli misin Allah aþkýna?” diye arkadaþýna çýkýþtý.
Arkadaþý,
“Ayol, niye deli olayým Mehtap! Sana yardýmcý olmaya çalýþýyorum. Sen
kiralýk ev aramýyor musun?” diye karþýlýk verdi adý Semra olan.
“Teþekkür ederim. Ev arýyorum da yalnýz hiç bu binadan ev kiralanýr mý?”
diyerek sitemkâr bir ses tonuyla söylendi Mehtap Haným.
“Neden?” diye þaþkýnlýðýný atmaya çalýþan Semra Hanýma, durumu
anlatmaya çalýþýyordu Mehtap Haným.
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“Durumu görmüyor musun?” diye apartmanýn önündeki aðacý göstermeye
çalýþýyordu kaþ göz iþaretiyle.
Semra Haným, þöyle bir etrafýna bakýndýktan sonra sordu:
“Ben bir þey göremiyorum, sen ne görüyorsun?” diyerek daha da þaþkýn bir
hâlde sordu.
Ev arayan Mehtap, müstehzi bir ifadeyle cevap verdi.
“Ne göreceðim Semracýðým. Baksana, bahçeye mezarlýk aðaçlarý dikmiþler.
Bu binada her gün bunlara bakarak yaþanýr mý?”
Selvi aðaçlarýndan rahatsýz olan Mehtap son sözünü söyledi:
“Yürü Allah aþkýna! Memlekette kiralýk daire mi kalmadý? Ölümü hatýrlatan
aðaçlarýn olduðu yerde oturmam ben!”
Onlar hýzla uzaklaþýrken Nuri Bey de selvi aðacýnýn altýnda þaþkýn halde
kalakalmýþtý.
Bu olayý, yakýn dostlarýna “ibret vakasý” olsun diye
anlatmýþtý. Dostlarý arasýnda Mehtap Hanýmý tanýyanlar çýktý.
Neyse uzatmayalým, yýllar yýllarý kovaladý. Bir gün öðle vakti semt
camisinde Nuri Beyin kulaðýna, cenazenin baþýndaki imamýnýn gür sesi geldi.
“Hatun kiþi niyetine!” Nuri Bey de cenaze namazýna iþtirak etti. Namazdan
sonra cemaatten biri, Nuri Beyin kulaðýna eðilerek þunlarý söylüyordu.
“Namazýný kýldýðýn bu kadýnýn kim olduðunu biliyor musun?”
“Bilmiyorum.” dedi, Nuri Bey. Arkadaþý devam etti.
“ Vaktiyle senin bahçede, mezarlýk aðacý görmeye dayanamayan bir kadýn
vardý ya namazýný kýldýðýn cenaze, iþte o kadýnýn… Þimdi onu götürüyorlar ve
bir selvi aðacýnýn dibine kazýlan mezara gömecekler.”
Her can ölümü tadacaktýr. Ölmemeye çaremiz yok
Diðer hikâyemiz de þöyle.
Hayri Bey, uzun zamandan beri görmediði arkadaþýna rastladý çarþýda. Çok
sevindi elbette. Daha sonrasýný kendinden dinleyelim.
Arkadaþým Doðan’la karþýlaþtýðýmýzda ezan okunuyordu. Kýsa bir hoþ
beþten sonra,
“Haydi Doðan, camiye gidelim. Bugün Cuma!” dedim. Doðan’ýn namaza
karþý soðuk olduðunu yýllar öncesinden de biliyordum. Ama belki deðiþmiþtir,
düþüncesiyle Cuma namazýna beraber gitmeyi teklif ettim. Ama üzülerek
gördüm ki yýllar geçmiþti, Doðan’ýn fiziði deðiþmiþti, saçý baþý aðarmýþ,
yüzünde derin çizgiler, gözlerinin altýnda avuç içi kadar mor halkalar
oluþmuþ, benim gibi artýk merdivenin tersine doðru basamaklarýnýn sonuna
yaklaþmýþtý. Fakat Doðan olarak hiç deðiþmemiþti.
“Sen benim camiye gitmediðimi biliyorsun Hayri!” dedi ve devamla
“Boþuna ýsrar etme, sen git bizim için de dua et!” diye teklifimi boþa çevirdi.
“Neden direniyorsun be Doðan!” dedim. “Bu geliþin bir de gidiþi var. Bak,
biz artýk yaþýmýzý baþýmýzý aldýk. Nereye varacak bu iþin sonu?” dedim.
Cevaben bana,
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“Ne bileyim, olmuyor iþte!” dedi. “Belki çevrenin tesiri belki de… her neyse …
Hem sana bir þey söyleyeyim mi Hayri, pantolonumun ütüsü bozulur, diye
endiþe ediyorum!” demez mi? Ýster istemez güldüm ve “Herhalde þaka
yapýyorsun Doðan, bunun için namaz terk edilir mi?” dedim, gülüþtük.
Yarý þaka, yarý ciddi olarak Doðan’a inandým. Gerçekten giyimine çok
düþkündü. Ütüsüz pantolon giymez, özellikle de yeþilin tonu olan renkteki
kýyafetleri tercih ederdi.
“Peki, hayatýnda hiç camiye gitmedin mi?” dedim!
“Çocukken dedemle birkaç kez gitmiþtim.” diye cevap verdi.
Söyledikleri beni son derece þaþýrtmýþtý. Bu konuyu açtýðýma piþman
olmuþtum. Daha sonra öðrencilik arkadaþým Doðan’la el sýkýþýp ayrýldýk.
Onunla görüþtüðümüzden iki sene sonra Doðan’ýn camide olduðunu
söylediler. Hemen o hayli uzak mesafedeki camiye gittim. Caminin bahçesinde
insanlar saf tutmuþlardý. Bizim Doðan da safýn en önünde duruyordu.
Üzerinde ise yine her zamanki kýyafetine uygun yeþil bir örtü vardý. Yavaþça
yanýna yaklaþtým ve kýsýk bir sesle, “Hani camiye gelmeyecektin Doðan?”
dedim. Hiç ses vermedi, itiraz da etmedi. Musalla taþýnýn üzerinde ve yeþil
örtülü bir tabut içinde öylece yatýyordu.
O, camiden uzak bir hayat yaþadý, ama son durak yine cami oldu.
Burada hikâye diye anlattýðým olaylar hangimiz için geçerli deðil?
Dedelerimizi, ninelerimizi, yakýn dost ve arkadaþlarýmýzý “er kiþi” veya “hatun
kiþi” diye kýldýðýz namazlarla uðurlamadýk mý? Yarýn bizim için de “er kiþi
niyetine”, “hatun kiþi niyetine” diye saf tutulmayacak mý? O hâlde neden
âhîrete “gerçek er” veya “gerçek hatun” olarak gitmeyi umursamýyoruz?
Kabre girince ölü topraðý atacaklar üzerimize. Ama esas bu dünyada
üzerimize ölü topraðý attýrmayalým.
Ölüm rüzgârlarý, hayat kandilimizin yaðýný hem yakýyor, hem tüketiyor.
Milletvekilliðine, bakanlýða, baþbakanlýða, cumhurbaþkanlýðýna, paþalýða veya
padiþahlýða (makama ve zenginliðe) altýna, akçeye, gümüþten yapraklara;
kýsacasý her türlü dünya malýna ve makamýna doymayan gözler, bir avuç
toprakla doyacak bir gün.
Rabbimiz, Âl-i Ýmran Suresinin 185. ayetinde, “Her can ölümü tadacaktýr.”
derken A’raf Suresinin 34. ve Yunus Suresinin 49. ayetlerinde de “Her ümmetin
bir eceli vardýr. Onlarýn eceli geldiðinde bir an gecikmez, bir an da öne geçmez.”
buyurmaktadýr. Ýster daðda, ister ovada, ister denizde, nerde ölürsek ölelim
fark etmez; yeter ki imanlý ölelim. Ebu Cehil, Kâbe’nin yaný baþýnda öldü, ama
iman nasip olmadý. Ýster baharda çiçekler arasýnda, ister kýþta karlar içinde
veya karlar altýnda ölelim imanýmýz varsa hiç fark etmiyor. Hazreti Ýbrahim
(a.s.), ateþte baharý gördü. Firavun, denizin içinde ateþi gördü, yanýp kavruldu.
Hayatýmýza pusu kuran ölümün nerede ne zaman geleceði belli deðil. Onun
için ecdadýmýz gibi hazýrlýklý olalým. Yüreðinde inkâr, küfür, þirk gibi pisliklerle
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ölüme meydan okuyanlarýn, ecel teri dökerken bile dillerinden þahadet
kelimesi döküldüðüne çoðu zaman þahit olmuþuzdur. Dinimizin temel
kurallarýndan biri de umutsuzluk halinde yapýlan imanýn makbul
olmayacaðýdýr.
Krallarýn ve kraliçelerin tahtý; bakan, baþbakan ve cumhurbaþkanlýðý
koltuðu ile tabutun aðacýnýn ayný olduðunu bilenler, dünyayý âhîretin tarlasý
görüp ona göre ekip biçenler, dünya zindanýndan âhîret aydýnlýðýna bu
dünyada iman ile gidenler için ölüm, dünya rahminden âhîrete bir doðuþtur.
Týpký ana rahmindeki çocuðun dünyaya geliþi gibi. Acaba ana rahmindeki
dokuz aylýk bebekle konuþma imkânýmýz olsa, “Sen bir hafta sonra dünyaya
gelecek ve aramýza katýlacaksýn. Burada, göbekten kýrmýzý kanla deðil, aðýzdan
bembeyaz sütle besleneceksin. Burada büyüdükçe daha güzel meyveler
yiyeceksin. Tarifi mümkün olmayan güzellikler göreceksin.” desek bize güler
geçer, “Bana þaka mý yapýyorsunuz?” der. Söylediklerimize itibar etmez. Týpký
inanmayanlarýn âhîrete, cennete ve cehenneme inanmadýklarý gibi. Ama
þurasý bir vakýa ki ister imanlý ister imansýz olsun, çýkýlan âhîret yolculuðu,
dönüþü olmayan bir yolculuktur. Nasýl ki doðan çocuðun ana rahmine geri
dönmesi mümkün deðilse ölen insanýn da tekrar dünyaya gelip hatalarýnýn ve
günahlarýnýn telafisi mümkün deðildir. Dünyayý âhîretin tarlasý olarak görüp
ona göre ekip biçenler, dünya zindanýndan âhîret aydýnlýðýna bu dünyadan
iman ýþýðý götürenler için ölüm, dünya rahminden âhîrete bir doðuþtur. Týpký
analarýmýzýn rahminden dünyaya geliþimiz gibi. Ölünce gerçeði fark
edenlerden olmayalým. Rabbimiz onlarýn halini haber verirken “Onlardan
birine ölüm geldiðinde “Rabbim, beni dünyaya geri döndür. Belki ben, terk
ettiðim dünyada salih ameller iþlerim.’ der. Hayýr, bu onun söylediði bir sözdür.
Dirilecekleri güne kadar önlerinde bir perde vardýr.” buyuruyor. (Mü’minun
Suresi / 99-100) Yine baþka bir ayet-i kerimede “Gerçekten inkâr edip kâfir
olarak ölenler var ya onlarýn hiçbirinden fidye olarak dünya dolusu altýn verecek
olsa dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acý bir azap vardýr; hiç yardýmcýlarý da
yoktur. Sevdiðiniz þeylerden Allah yolunda harcamadýkça iyiye eremezsiniz.
Her ne harcarsanýz, Allah onu hakkýyla bilir.” (Âl-i Ýmran, 91-92)
Allah buyruklarý her þeyi en açýk bir þekilde ifade etmektedir. Ýþte
etrafýmýzda gördüðümüz devasa vakýf ve hayýr eserleri bu yüce buyruklarýn
sonucudur.
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P – BÝR ÇANKAYA ANISI
Gazi Mustafa Kemal Paþa, Çankaya’da bir akþam yemeði esnasýnda
yemekte bulunan arkadaþlarýna sordu:
- Dünyanýn en büyük insaný kimdir?
- Timur’dur Paþam!
- Deðil!
- Fatih’tir.
- Deðil!
- Yavuz Sultan Selim.
- Deðil!
- Selahaddin Eyyûbî.
- Deðil!
- Alpaslan.
- Deðil!
- Napolyon.
- Deðil!
- Ýskender’dir.
- Deðil
Nafile… Ne derlerse, Atatürk “Deðil!” diyordu. Dalkavuklardan biri
dayanamadý:
- Sizsiniz Paþam! dedi.
Atatürk, fena halde kýzdý ve bu þahsý tersledikten sonra sorusunun
cevabýný kendisi verdi:
- Dünyanýn en büyük insaný, Hz. Muhammed’dir. Ölümünden bu yana, bin
üç yüz sene geçtiði halde, günde beþ vakit Cenab-ý Allah’tan sonra adý
söylenen Hz. Muhammed’dir. (Bakýþ dergisi, Kasým 1981. s.8)
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R – ESERÝMÝ BÝTÝRÝKEN
Aziz Atamýzýn belirttiði gibi bugün, dünyada en çok anýlan, milyonlarca
minareden “Eþhedü enlâ ilâhe illallah ve eþhedü enne Muhammeden
Resülüllah!” diye ilan edilen sevgili peygamberimizdir.
Kahraman ve vefakâr Türk milletinin Ýstiklâl Marþý’na aldýðý,
“Bu ezanlar -ki þahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli”
dediði, dua ettiði, bu Ezan-ý Muhammedi’nin bir an kesilmemesi için canýný
ortaya koyduðu, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa
Sallallahü Aleyhi ve Sellem’dir.
Bu kitabýn konusunu teþkil eden vakýf eserleri ve hayýr kurumlarý, onun
teþviki ve öncülüðünün sonucudur. Medine’de þahsýna ait hurmalýðý ilk
vakfeden Peygamberimizdir. Bin dört yüz yýldýr onun adý yaratanýmýzýn adýyla
birlikte anýlmaktadýr. Çünkü onu yaratan ve peygamber olarak gönderen Allah
Celle Celâluhu, Peygamberimiz hakkýnda, “Senin zikrini, þanýný yüceltmedik
mi?” buyurmaktadýr. (Ýnþirah Suresi, 4. – 9. ayetler)
Rabbimiz tarafýndan adý ve þaný yüceltilenlerden biri de vakýf Peygamberi
Hz. Ýbrahim Aleyhisselamdýr. Bir gün Rabbine yönelmiþ ve “Sonra gelenler
arasýnda bana doðruluk diliyle (geride kalanlara hoþ bir seda býrakayým) diye
dua etmiþ.” (Þuara Suresi, 84. ayet ) Diliyle duasýný yaparken elleriyle de
kýyamete kadar sürecek olan Müslümanlarýn birleþme ve kýyam etme yeri olan
Kâbe’yi yapmaya devam ederek dünyanýn en deðerli vakfýný býrakmýþtýr.
Oðluyla beraber yaptýðý vakfýn kabul edilmesi için Rabbine dua etmiþ, “Hani
Ýbrahim, Ýsmail ile birlikte evin (Kâbe'nin) temellerini yükseltiyor, "Ey
Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Þüphesiz sen hakkýyla iþitensin, hakkýyla
bilensin" diyorlardý. (Bakara, 127) Mekke’deki Kâbe, Hz. Âdem’in inþa ettiði,
dünyadaki en eski vakýf mabettir. Rabbimiz, “Þüphesiz insanlar için ilk kurulan
ev, Beke’deki (Mekke’deki) evdir. Âlemlere hidayet ve bereket için kurulmuþtur.”
Buyurmaktadýr. (Âl-i Ýmran Suresi, 96. ayet)
Bu peygamberleri örnek alan ecdadýmýz, buraya kadar izah ettiðimiz gibi
tarih boyunca cami yaparak halký beþ vakit bir araya getirmiþler, ayný yöne
yöneltmiþler, omuz omuza vermiþler, araya þeytanlaþmýþ insanlarýn
girmesine, tefrika çýkartmasýna fýrsat verdirmeyerek Cihan Ýmparatorluðunu
kurmuþlardýr. Sadece cami deðil, mektep, medrese yaparak halkýn eðitimini
parasýz olarak yapmaya çalýþmýþlardýr. Darüþþifalar (hastahaneler) yapmýþlar,
fakirlerin parasýz tedavisi yapýlýrken iþten kaldýðý günlerin parasýný da
vermiþler. Yol ve köprüler yaparak halkýn ulaþýmýný kolaylaþtýrarak cennete
yol aramýþlardýr. Yol boyunca kervansaraylar yaparak Müslüman – Kâfir
ayrýmý yapmadan parasýz konaklama saðlanmýþ ve ticaretin geliþmesine
katkýda bulunmuþlardýr. Köy ve þehirlerin temizliði, aydýnlanmasý için kurulan
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vakýflarýn yanýnda fakirlerin kirlerinden temizlenmesi için vakýf hamamlarý
yapmýþlardýr. Ýþte Manisa’da da bu hamamlardan birçoðuna rastlamaktayýz.
Sultan Hamamý, Ývaz Paþa Hamamý, Çukur Hamam, Hüsrev Aða Hamamý,
bunlarýn hepside vakýf hamamlarýdýr. Vakýf hanlarý kurarak ülkenin ve uluslar
arasý ticaretin serbest alýþveriþ merkezlerini oluþturmuþlardýr. Bütün
bunlarla, “Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr.” Hadis-i Þerifiyle
tarif edilenler arasýna girmeyi hedeflemiþlerdir. Mimar Sinan, yaptýðý devasa
eserleriyle anýlýrken Bâkî de bir beyitiyle anýlmaya devam etmektedir.
Âvâzeyi âleme Dâvud gibi sal,
Bâkî kalan bu kubbede bir hoþ sedâ imiþ”
Baki’nin bu beytini bilmeyenimiz yoktur. Demek ki çok yazmak, çok
söylemek önemli deðilmiþ. Önemli olan faydalý, güzel, anlaþýlýr, ikna edici ve
kalýcý söz söyleyebilmektir.
Koca Ragýp Paþa:
“Eðer maksud eserse mýsra-i berceste kâfidir.
Acep hayretteyim ben Seddi Ýskender hususunda”
Yani “Eðer gaye, maksat bir eser meydana getirmekse, güzel bir mýsra,
mütebessim bir sima, güler bir yüz, güzel bir isim bile býrakmak yeterli. Çünkü
Ýskender’in yaptýðý o ünlü Seddin yerinde bugün yeller esiyor.” diyor.
Geride kalan bir izimiz, sesimiz ve eserimiz olsun. Sevgili
Peygamberimizin bu iz hususunda yukarýda belirttiðim Hadis-i Þerifini
burada da tekrarlamak istiyorum. “Kiþi ölünce amel defteri kapanýr. Ancak üç
kiþinin amel defteri kapanmaz. Sadaka-i Cariye, býraktýðý faydalý ilim ve
yetiþtirdiði salih ve hayýrlý evlat.”
Lütfen, bende bunlarýn hiçbiri yok demeyelim. Ekmeðimizin yarýsýný
vermek, Efendimizin ifadesiyle bir tek hurman varsa onun yarýsýný vermek
servetini vermek gibidir. “Allah’ýn sana verdiði gibi sen de güzel bir þekilde ver.”
(Kasas Suresi, 77. ayet) buyuruyor. Yapýlan camilere, tamir edilen
medreselere, hanlara, hamamlara, çeþmelere bir tuðla parasý, ilim
hareketlerine bir kalem veya kitap parasý vermekle burslara, kurslara katkýda
bulunmakla veya evimizin önüne, sokaðýna veya gittiðimiz piknikte bir aðaç
dikmekle de sadaka-i cariyede bulunmuþ oluruz. Çünkü kýyamet koparken
bile yapýlabilecek en hayýrlý iþin aðaç dikmek olduðunu söyleyen de yine yüce
peygamberimizdir. O büyük rehber bize her þeyin en doðrusunu söylemiþtir.
Yeter ki gönlümüzü ona açalým. “Güzel gören güzel düþünür, güzel düþünen
hayatýn lezzetini tadar.” anlayýþý içinde tarihimizdeki hayýr severlerin neler
yaptýklarýný anlatmak içi uðraþtým. Ýnsanlarýn yararý için yaptýklarý güzel
eserlerle bu eserlere bir çivi ile de olsa katkýda bulunup gelecek yüzyýllara
taþýyan hayýr sever güzel insanlarý ve bu insanlarýn yaptýklarý güzellikleri
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sergilemeye çalýþtým. Kötüler ve kötülükler her zaman ilgi alanýmýz dýþýnda
olmuþtur.
Bütün vakýf sever ve hayýr sever dostlarýma selam ve dualarýmla…

S – ÖNEMLÝ NOT
Bu kitapta özellikle yer almasý gereken Manisa’ya ve Manisa’nýn tarihî
kültür mirasýna, sosyal hayatýna, ekonomisine ve eðitimine çok önemli
hizmetleri olduðu halde unutulan kýymetli þahsiyetler mutlaka vardýr.
Onlardan özellikle özür diliyorum. Bu kitap, dünya hayatýnýn esas gayesinin
para kazanmak olmadýðýný, paranýn gayeye eriþmede bir vasýta olduðunu ve
maddî imkânlarýný halka hizmete vakfeden insanlarýn bu davranýþýnýn sosyal
hayatýmýza katkýlarýna dikkat çekmek için yazýlmýþtýr. Bu alanda
araþtýrmacýlara çaðrýda bulunarak mümkün olduðu ölçüde yüreðinde halka
hizmet potansiyeli olan hayýr ve hasenat sahiplerinin bu potansiyellerinin
harekete geçirilmesine vesile olmaktýr. Kýsacasý dinimizin tâbiriyle hayýrla
yarýþmaya çaðýrmaktýr. Ayrýca bu eserimle dünün Manisa’sýnda hayýrlarda
yarýþýp iz býrakanlar ile bugünün Manisa’sýnda geleceðe dönük bir izi, sesi ve
eseri olmasýný isteyen vakýf dostu hayýrseverleri, kültür adamlarýný ve
Manisa’ya hizmeti dokunan þahsiyetleri gelecek yüzyýllara taþýmak amacýyla
ön sözümde de belirtmiþtim. 36 yýllýk Manisalý olarak bilmediðim ve bana
duyurulmayýp unutulan deðerlerden tekrar özür diliyorum. Dünün
Manisa’sýnda izi olanlarla bugünün Manisa’sýnda izi ve eseri olacak bütün
þahsiyetlere þahsým ve Manisalýlar adýna tekrar selam ve dualarýmý arz
ediyorum. Gayret bizden, takdir sizlerden, Tevfik Cenab-ý Hak’tandýr.
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25-Konya Özel Diltaþ Anadolu Lisesi
26-Manisa Özel Hedef Koleji
27-Manisa Üzümcüler Ýlköðretim Okulu
28-Manisa Cemal Ergün Ýlköðretim Okulu
29-Manisa Akþemsettin Ýlköðretim Okulu
30-Manisa Saðlýk Anadolu Meslek Lisesi
31-Manisa MESOB Endüstri Meslek Lisesi
32-Manisa Kazým Karabekir Ýlköðretim Okulu
33-Manisa Gediz Ýlköðretim Okulu
34-Manisa Gediz Ýlköðretim Okulu Velileri
35-Manisa Atatürk Ýlköðretim Okulu
36-Manisa Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu
37-Manisa Anadolu Ýmama- hatip Lisesi
38-Soma Anadolu Ýmam- Hatip Lisesi
39-Turgutlu Anadolu Ýmam- Hatip Lisesi
40-Matem Endüstri meslek Lisesi
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41-Soma 13 Eylül Ýlköðretim Okulu
42-Soma Naciye Evren Ýlköðretim Okulu
43-Soma Anadolu Lisesi
44-Soma Rifat Daðdelen Anadolu lisesi
45-Soma Anadolu Öðretmen lisesi
46-Soma Ticaret Lisesi
47-Soma Saðlýk Anadolu Lisesi
48-Kýrkaðaç Anadolu Öðretmen Lisesi
49-Kýrkaðaç Eczacý Ümmet Anadolu Lisesi
50-Kýrkaðaç Betül Anadolu Lisesi
51-Kýrkaðaç Anadolu Ýmam- Hatip Lisesi
52-Kýrkaðaç Endüstri Meslek Lisesi
53-Alaþehir 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu
54-Alaþehir Fen Lisesi
55-Alaþehir Anadolu Lisesi
56-Afyon/ Dazkýrý Anadolu Lisesi
57-Afyon/ Dazkýrý Alkim Ýlköðretim Okulu
58-Dazkýrý Halk Eðitim Müdürlüðü ( Veliler Ýçin)
59-Saruhanlý Kýz meslek lisesi
60-Saruhanlý 7 Eylül Ýlköðretim Okulu
61-Akhisar Çaðlak Anadolu Lisesi
62-Akhisar Anadolu Lisesi
63-Sarýgöl Liseleri
64-Gölmarmara Liseleri
65-Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi
66-Manisa Milli Birlik Ýlköðretim okulu öðrencileri ve Velileri
67-Manisa Muradiye Lisesi
68-Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi
69-Turgutlu Zübeyde Haným Anadolu Meslek Lisesi
70-Manisa Ufuk Okuma salonu
71-Alaþehir Yeþil Yurt Kasabasý Anadolu Lisesi
72-Manisa Sekiz Eylül Ýlköðretim Okulu
73-Manisa Özel Þehzade ilköðretim Okulu
74-Manisa Özel þehzade Anadolu Lisesi
75-2013/ 2014 EÐÝTÝM YILI
76-Akhisar Halk Eðitim Müdürlüðü
77-Akhisar Anadolu Ýmam- Hatip lisesi
78-Manisa Fen lisesi ( Ýkinci defa)
79-Manisa Halit Görgülü Anadolu Lisesi
80-Manisa Fen Lisesi
81-Manisa Sosyal Bilimler Lisesi
82-Manisa Halit Görgülü Anadolu lisesi
83-Salihli Merkez Anadolu lisesi
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84-Salihli Durasýllý Anadolu Lisesi
85-Salihli Merkez Anadolu Lisesi
86-Salihli Türk Birliði Anadolu lisesi
87-Salihli Anadolu Saðlýk Meslek lisesi
88- Manisa Merkez Suphi Egemen Okulu Öðrenci velileri
89-Manisa Merkez Yaðcýlar Ortaokulu Öðrenci Velileri
90-Ýzmir 9 Eylül Ýlahiyat Fak. Öðretmenlik bölümü öðrencileri
91-Turgutlu Anadolu Lisesi
94-Turgutlu Sena Aka Anadolu lisesi
95-Turgutlu Anadolu Ýmam- Hatip Lisesi
96-Ýlkadým Desrhanesi
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