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Kardelen 

ir varmış bir yokmuş, uzak ülkelerin birinde, 
dağların doruklarında güzeller güzeli Dağ 
Fulyası yaşarmış. Baharın ilk belirtileriyle 

uzun kar uykusundan uyanır, güneş sıcaklığını iyice 
hissettirmeye başladığı günlerde tomurcuklanır, yaz 
boyunca da çiçekleriyle çevresine bin bir renkler 
saçar, kokusu ile, güzelliği ile, güzelliğinden çok o 
mahcup saf duruşu ile herkesi kendine hayran bıra-
kırmış. 

Doğa ananın da en sevgili yavrusu, her şeylerden 
sakınıp gözettiği en nadide çiçeği imiş bu Dağ Ful-
yası. 

En yakın arkadaşı Nergis'le sıcak yaz günleri bo-
yunca gülüşürler, oynaşırlar, bütün doğayı neşeyle 
donatırlarmış. Fulyacık Nergis'ini çok sever bir dedi-
ğini iki etmezmiş. Elinden gelse tüm dünyasını Ner-
gis'le paylaşmak istermiş. Nergis'te çok güzelmiş 
ama Fulya’nın saflığına karşı son derece kurnaz, 
işveli, cilveli, bir kızmış. Fulya’yı çok sever, onunla 
arkadaşlığını sürdürmek için kendini ona benzetme-
ye çalışır, ama içten içe de Fulya’nın herkes tarafın-
dan sevilmesine tahammül edemez, herkes kendini 
daha çok sevsin istermiş. 

Fulya’nın tüm çiçekleri sabırla dinleyip, hepsine 
yardım etmek istemesine, herkese çözüm getirmeye 
çalışmasına hayret edermiş. Çünkü, Nergis çiçek 
için doğadaki en önemli şey kendisiymiş, kendi duy-
guları kendi düşünceleri, herkesin, her şeyin üstün-
deymiş. Fakat Fulya’ya özel bir değer verir, onun 
hayranı olduğu saflığını korumak için olası tüm kötü-
lüklerden sakınmak istermiş. 

Fulya ise hep tebessümle karşılarmış Nergis’i zi-
ra, Doğa annesinin de aynı koruyucu kollayıcı dav-
ranışlarına alışık olduğu için Nergis’e ayrıca çok 
güvenir, inanırmış. 

Bu arada aşağılarda , dağların, vadilerin ötesin-
deki ovalarda ise Bahar Rüzgârı yaşarmış...Bu rüz-
gârın en sevdiği iş, ovanın tüm çiçeklerine gezip 
gördüğü yerleri anlatarak onlara yeni heyecanlar, 
yeni ufuklar göstermek ve onların hayranlığını, sev-
gisini kazanmakmış. Birbirinden değişik ilginç öykü-
lerle çiçeklerin gönlünü çelip en masum görüntüsünü 
takınırken hoş sesiyle onlara birbirinden güzel şarkı-
lar söyler, eğlendirirmiş. 

Çiçekler kendilerinden geçip, hayranlıkla onu din-
lerken, o fark ettirmeden çiçek tozlarını alıp koynun-
da gizlediği kutusuna atarmış. Bahar Rüzgârı, bu 
çiçek tozlarını karıştırıp bir gün kendine en güzel 
kokulu, en güzel renkli çiçeğini oluşturacağını hayal 
eder, yüreği bu hoş beklentiyle çarparmış. Fakat 
aldığı her çiçek tozundan sonra yine bir eksiklik his-
sedip daha güzel, daha ışıltılı, bin bir renkli, çok 
daha güzel kokulu çiçekler aramaya çıkarmış. 

Rüzgâr, bir gün yine bu amaçla ovadan ayrılıp 
vadiye doğru yola çıkmış. Vadiye geldiğinde birden 
çok farklı bir çiçek kokusu hissetmiş, etrafına bakın-
mış ama görememiş. Çünkü koku yukarılardan geli-
yormuş. Başını kaldırıp dağa doğru bakmış. Tepele-
re yaklaştıkça kokular daha da yoğunlaşırken içle-

rinden ayırt edici bir koku tatlı tatlı başını döndürü-
yor, onu daha yukarılara çekiyormuş. Sonunda onu 
görmüş. İlk önce heyecandan yanına yaklaşamayıp 
uzaktan seyre dalmış. 

Fulya çiçek olacaklardan habersiz pervasızca 
çevresindeki arkadaşlarıyla şakalaşıyor, çocuklar 
gibi neşeli kahkahalar atıyor, gülerken gözlerinin içi 
gülüyormuş. Rüzgâr nasıl olup da bugüne kadar 
çevresine eşsiz ışıltılar saçan bu çiçeğin varlığından 
habersiz yaşadığına hayret etmiş. 

Hemen harekete geçmeye karar verip hafif hafif 
Fulya’nın etrafında esmeye başlamış. Bir yandan da 
bildiği en güzel şarkıları söylüyormuş. Fulya bu bek-
lenmedik hoş esintiyi heyecanla karşılamış, kendine 
yeni ve çok farklı bir arkadaş edineceğini hissetmiş. 
Çünkü arkadaşı Dağ Rüzgârının keskin esintisine 
karşı Bahar Rüzgârı tatlı bir meltem edasıyla yaprak-
larını okşuyor, yıpratmadan dinlendiriyormuş. 

Güzeller güzeli çiçek, rüzgârın coşkulu, tut-kulu 
heyecanlı sesini büyük bir hoşnutlukla dinlemeye 
koyulmuş... 

Rüzgar, Fulya’ya ovadaki güzellikleri, gezip gör-
düğü yerlerde duyup işittiği ve yaşadığı ilginç hikaye-
lerini anlatırken onun da başını döndürüp çiçek toz-
larını alacağı anı hayal ediyor ve yüreği bu anın 
heyecanı ile deli gibi çarpıyormuş. Fakat kendindeki 
bu yeni duygulara kendide şaşırıyor, Fulya çiçeğin 
tüm dünyasını merak ediyor, daha yakından tanımak 
için çırpınıyormuş. Bu nedenle çiçek tozlarını almak 
için biraz daha sabredip Fulya ile arkadaş olmaya 
karar vermiş. 

Rüzgâr, Fulya çiçeğin dünyasına girdikçe hayran-
lığı daha da büyümüş, onunla konuşmak, onun fikir-
lerini duymak, kendini dinlerken hüzünlü hikayelerde 
hemen buğulanıveren gözlerine dalıp gitmek, neşeli 
hikayelerde kahkahalarına karşılık vermek Rüzgarda 
tutkuya dönüşmüş. 

Fulya’nın kokusu renklerindeki saflık, konuşmala-
rında kendini hissettiren bilgeliğini, çocuksu ifade 
tarzı, hele sesindeki o içine işleyen ince tını bugüne 
kadar hiçbir çiçekte rastlayamadığı özelliklermiş. 

Fulya ise dinlediği o harika hikayelerle, kendini 
dünyanın her yerine götürdüğüne inandığı bu yeni 
arkadaşı yüzünden tüm arkadaşlarını ihmal etmeye 
başlamış. Zamanını hep Rüzgarla beraber geçirmek 
istiyormuş. 

Zira Rüzgâr öyle güzel konuşuyor ve o kadar çok 
şey biliyormuş ki, Fulya’nın dünyası yepyeni renkler-
le bezeniyormuş. 

Günler geceler boyu birlikte konuşmuşlar, gül-
müşler, ağlamışlar. Bahar Rüzgârı Fulya’nın bütün 
güvenini kazanmış. Fulya bu arada Nergis’i ihmal 
etmemeye çalışıyor ona da Rüzgâr’ın anlattıklarını 
anlatıyor ve ikisini tanıştırırsa birlikte harika bir dün-
ya kuracaklarını çok eğleneceklerini söylüyormuş. 

Nergis, Fulya’yı ilk kez bu kadar heyecanlı görü-
yor ve onu bu kadar etkileyen birini çok merak edi-
yormuş. 

Rüzgâr ise çiçek tozlarını aldığı takdirde Ful-
ya’nın arkadaşlığını kaybedeceğini bildiğin-den bu 
çok istediği, beklediği anı sürekli erteliyormuş. Fakat 
aklında da yaratacağı o muhteşem çiçek olduğun-
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dan dağdaki diğer çiçeklerle arkadaşlık kurup, onlara 
da aynı hikayeleri, aynı şarkıları anlatarak başlarını 
döndürüyor ve çiçek tozlarını alıp saklıyormuş. 

Bir gün Fulya, Rüzgâr’ın tüm yaptıklarını görmüş. 
Fakat çiçek tozlarını saklamasını anlayamamış. Zira 
çiçek tozları, çiçekler için hayati önem taşıyor-
muş.Tüm çiçek arkadaşlarının ertesi baharlarda 
yeniden canlanıp gün ışığına kavuşmaları için bu 
tozların yeniden toprağa düşmesi gerekiyormuş. 

Oysa rüzgâr onları kendine saklayarak çiçeklerin 
ömürlerini sona erdiriyormuş. Fulya çok üzülmüş, 
onun derin düşünceli hali Doğa annesini de endişe-
lendirmiş. Bu arada Fulya, istemeyerek Bahar Rüz-
gârı’nı Nergis’le de tanıştırmış. Ama Nergis’in çok 
akıllı olduğunu ve Rüzgâr’ın büyüsüne kapılmaya-
cağını düşünüyormuş. 

Oysa Rüzgâr, Nergis’in ışıltılı renklerini öyle bir 
övgülerle anlatmaya başlamış ki.. Hele Rüzgâr’ın 
şarkılarında ki, o heyecanlı sesi duyunca Nergis de 
tüm diğer çiçekler gibi büyülenmiş ve çiçek tozlarının 
gittiğinin farkına bile varmamış. 

Fulya büyük bir korku ve üzüntü ile olanları izli-
yormuş. Hemen evine dönüp Rüzgâr’a, evinin tüm 
kapı ve pencerelerini sıkı sıkıya kapatmış. 

Rüzgâr, Fulya’nın olanları gördüğünden habersiz, 
kendinden emin bir şekilde büyük bir kibir ve iki yüz-
lülükle Fulya’nın evinin önüne gelmiş. Her zamanki 
gibi ona ne eşsiz bir çiçek olduğunu, kokusuyla onu 
büyülediğini, çok uzaklardan bu koku ile kendisini 
çekip getirdiğini en etkileyici sesi ile söylemeye baş-
lamış. 

Fulya çok büyük üzüntüler içinde perdenin arka-
sından sessizce Rüzgâr’ın anlattıklarını dinliyor-muş. 
Rüzgâr, kapıların açılmayışına anlam verememiş. 
Tekrar Fulya’ya ne kadar çok değer verdiğini söyle-
yip en hüzünlü sesiyle ona şarkılar söylemeye de-
vam etmiş. 

Fulya, gözyaşları içinde kapılarını açmadan Rüz-
gara her şeyi gördüğünü ve yaptıklarını çok yanlış 
bulduğunu, çiçeklerin yaşamlarının sürekliliği içine 
tozlara ihtiyacı varken kendisinin büyük bir duyarsız-
lıkla, her şeyi önceden planlayarak tozları çaldığını 
söylemiş. 

Rüzgâr, Fulya’nın tepkisini çocukça ve anlamsız 
bulmuş. O tozlara kendi mükemmel çiçeğini yarat-
mak için ihtiyacı olduğunu Fulya’ya anlatmaya ça-
lışmış ama Fulya onun yaptıklarını asla anlayamaya-
rak bencillikle suçlayınca büyük bir kızgınlıkla ora-
dan uzaklaşmış. 

Nergis ise olanlardan habersiz Rüzgârla arkadaş-
lığına devam ediyormuş. Rüzgâr kendi mükemmel 
çiçeği için sakladığı tozları arasında Fulya’nın eksik-
liğini içinde duyarak, kutusunu açmış, bir daha ki 
bahara kendi muhteşem çiçeğini oluşturmak amacıy-
la çiçek tozlarını toprağa serpmek istediğinde birde 
ne görsün tozların hepsi kutunun içinde günlerce 
havasız kalmaktan bozulup küflenmiş  

Rüzgâr, her çiçek tozunun kendi doğal ortamı i-
çinde sadece ait olduğu çiçek olarak yaşaya-
bileceğini çok geç anlamış. Yinede büyük bir kibirle 
doğanın kanunlarına karşı geldiğini binlerce çiçeğe 
sonbaharı yaşattığını görmezden geliyor, diğer yan-

dan içinde Fulya’nın yokluğundan kaynaklanan bü-
yük bir boşlukla tüm hedef ve amaçları tükenmiş bir 
şekilde avare esip duruyormuş... 

Fulya, gördüklerine yaşadıklarına dayanamıyor 
büyük acılar çekiyormuş. Hele bir dahaki baharda 
hiçbir arkadaşının olamayacağını düşündükçe, Ner-
gis’inin bile Rüzgâra kapılıp gittiğini görmek, onu 
kaybettiğini bilmek Fulya’nın büyük üzüntülerle has-
talanmasına neden olmuş. 

O incecik zarif boynu bükülmüş, günden güne sa-
rarıp solmuş. Doğa anne üzüntüsünden ne yapaca-
ğını bilemiyor en değerli yavrusunun gözünün önün-
de eriyip gitmesini, hastalıktan ölecek hale gelmesini 
önleyecek çareler arıyormuş. En sonunda aklına çok 
güzel bir fikir gelmiş. Hemen Dağ Fulyası’nın yanına 
gelerek, onun vaktinden çok önce uyumaya başla-
ması gerektiğini söylemiş. Fulya çiçek derin üzüntü-
lerle minicik yüreği çok yorgun olduğundan henüz 
daha bahar aylarında olmasına rağmen annesinin 
kollarında kolayca uyumuş.. 

Günler haftalar aylar boyunca hiç uyanmamış.. 
Böylece tüm yaz ve sonbahar aylarını uykuda 

geçiren Fulya bir gün kulağında Doğa annesinin tatlı 
mırıltılarını duyarak gözlerini açmış. Yüreğinin nede-
nini henüz bilemediği büyük bir huzur ve mutluluk ile 
dolu olduğunu hissediyormuş. Gördüklerini anlama-
ya çalışıyor, muazzam bir beyazlığın ortasında göz-
leri kamaşıyormuş. Adeta tüm evren, bu güzel ve 
cesur çiçeğin yüreğini huzurla doldurmak istercesine 
büyük bir sessizlik içindeymiş. 

Karların Prensi ise büyük bir şaşkınlıkla kardan 
pelerinin altından adeta yüreğini delip çıkan bu çiçek 
karşısında nefesi tutulmuş, gözlerine inanamayarak 
bu güzel çiçeğin yaşama yeniden gülümsemesini 
izliyormuş. 

Hayatında ilk kez böylesine güzel bir çiçekle kar-
şılaşmış. Zaten zavallıcık hayatı boyunca hiç çiçek 
bile göremiyormuş ki, kış boyunca doğadaki tüm 
canlılar kış uykusuna yatar, her yer derin bir sessiz-
liğe gömülürmüş. 

Fulya da doğaya böylesine muazzam güzellikler 
veren ve büyük bir huzur içinde uyumasını sağlayan 
karlar prensine mutlulukla gülümsüyor-muş. 

Tüm ruhu ve incecik zarif gövdesi ile sadece kar-
lar prensine yönelmiş, gözleri sadece onu görsün, 
yüreği sadece onu duysun istemiş. 

İşte; o günden beri tüm doğa, Dağ Fulyasına 
KARDELEN demeye başlamış. 

Zira, karları delip yeryüzüne çıkabilen tek çiçek 
Kardelen olmuş. 

Karların ve Karlar Prensi’nin tek çiçeği ... 
Kardelenle Karlar prensi birbirlerine hiç bekleme-

dikleri bir anda kavuşmanın sevinci ile sonsuza dek 
büyük bir mutlulukla yaşamışlar.. 

 

Baki dostluklar adına dilenen dilekler vardır. Ö-
lümün bile ayrılık sayılmadığı gönüller vardır. 
Mesafeler olsa ne çıkar, dualarda birleşen yürek-
ler vardır. 
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EHLİYET SINAVI 

şağıda ehliyet sınavlarında bugüne kadar 
sorulmuş en ilginç soruları bulacaksınız. 
Maalesef tüm sorular gerçektir. Bakın da 
gülün ağlanacak halimize. 

1 - Aşağıdaki işlemlerden hangisi ilkyardımdır?  
a) Yaralanan kişiyi dövmek  
b) İtfaiye çağırmak  
c) Komşuları yardıma çağırmak  
d) Kanamayı durdurmak  
2 - İlkyardım çantası aracın neresinde bulunmalı-
dır?  
a) Arka sağ tekerin içinde  
b) Aracın içinde arka sağ tarafta.  
c) Motor kaputu içerisinde  
d) Ön torpido gözünde  
3 - Shock pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Sırt üstü yatış, ayaklar biraz yukarıda, üstü 
örtülü  
b) Sandalyede oturma, kolları yukarı kaldırma  
c) Diz üstü oturarak kafa sallama  
d) Masanın üzerine çıkıp kitap okuma  
4 - Derin yanıklara olay yerinde aşağıdakilerden 
hangisi  
uygulanır?  
a) Baş ağrısı hapı  
b) Mantar merhemi  
c) Şampuan  
d) Soğuk su-buz 
5 - Güneş çarpması sonucunda hastaya aşağıda-
kilerden hangisi uygulanır?  
a) Güneş çarpınca denize atılır.  
b) Bele kadar kuma gömülür  
c) Vücut sıcaklığı yavaşça düşürülür  
d) Kendi kendine iyileşmesi beklenir  
6 - Donma sonucu uyku durumunda olan kimseye 
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?  
a) Uyumaması sağlanır  
b) Yatağa yatırılır ve uyuması beklenir  
c) Beraber uykuya yatılır  
d) Hiçbiri?  
7 - Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıda-
kilerden hangisi yapılır?  
a) Saçları yolunur  
b) Saçlarına masaj yapılır  
c) Sıcak küvet içine oturtulur  
d) Buruna tampon konulur  
8 - Bilinci kaybolmuş kazazedenin soluk yolunun 
tıkanmaması için aşağıdakilerden hangi pozisyon 
verilir?  
a) Amuda kalkacak şekilde  
b) Sırt üstü yatacak şekilde  
c) Sırtüstü yatırılır  
d) Sabit yan pozisyona alınır  
9 - Açık karın yaralanmalarında organlar dışarı 
sarkmışsa ne yapılır?  
a) Dışarıdaki organlar poşet içerisine konur  
b) Organlar yara üzerine toplanarak ıslak bezle 
örtülür  
c) Dışarıya çıkan organlar kesilir  

d) Hiç dokunulmaz  
10 - Sıcak vurması sonucu bayılan kimseye aşa-
ğıdakilerden hangisi  
önce uygulanmalıdır?  
a) Derhal kuvvet içerisine yatırılmalıdır  
b) İlaç içirilmelidir  
c) Fıkra anlatılmalıdır  
d) Serin bir yerde sock pozisyonuna alınır  
11 - Solunum zorluğu olan kişiye ilk iş olarak ne 
yapılır?  
a) Başı okşanır  
b) Ağız boşluğu temizlenir, sonra baş arkaya bü-
külür  
c) Ağzı kapatılır, hastaneye nakledilir.  
d) Yapay diş takılır  
12 - Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası 
üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır?  
a) Saç jölesi sürülür  
b) Yoğurt sürülür 
c) Zeytinyağı sürülür 
d) Temiz, ıslak bez örtülebilir  
13 - Kırıklar neden tespit edilmelidir?  
a) Kazazedenin rahat kahvaltı yapması için  
b) Kazazedenin rahat uyuması için  
c) Kırık kemik uçlarının komşu organlara batarak 
büyük yara açmaması için  
d) Kırığın tespitinin önemi yoktur.  
14 - Aşağıdaki vakalardan hangisinde yaralı yan 
yatış pozisyonuna alınır?  
a) Boğulan kişilerde göğüs kemiği kırık olan yara-
lılar  
b) Önemli değil  
c) Egzost gazı ile zehirlenenler  
d) Karnından yaralanmış olanlar  
15 - İki ayağı olmayan sürücü adayı ortopedi he-
kiminin vereceği karara göre hangi sınıf sürücü 
belgesi alabilir?  
a) Böyle şey olmaz  
b) A sınıfı alabilir  
c) E sınıfı alabilir  
d) H sınıfı belgesi alabilir  
16 - İlkyardım çantası ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?  
a) Yayalarda ilkyardım çantası bulunur  
b) Deniz araçlarında ilkyardım çantası bulunur ve 
uygulanmaz  
c) Herhangi bir trafik kazasında kullanmak için 
bulundurulur  
d) İnsan hayatının önemi yoktur  
17 - Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası 
üzerine  
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?  
a) Tuzlu su dökülür 
b) Ayran sürülür  
c) Salça içirilir  
d) Temiz ıslak bez örtülür  
18 - Omurga yaralanması olan kazazede oturtu-
lursa ne olur?  
a) Vücut sıcaklığı artar  
b) Yara mikrop kapar  
c) Felç olur  
d) Saçları dökülür  

A 
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19 - İlaçla henüz intihar ettiği farkedilen kimseye 
ne yapılır?  
a) Küstürülür  
b) Su içirilir  
c) Asit içirilir  
d) Denize götürülür 

TEVAZU 
 

Ahmed Rufai Hazretleri, bir gün talebelerine:  
- İçinizde kim bende bir ayıp görüyorsa bildir-

sin, dedi.  
Müritlerinden biri:  
- Efendim, sizde büyük bir ayıp var, diye cevap 

verdi.  
Ayıbını talebesine soracak kadar kendini aşmış 

bu mütevazı insan hiç kızmadı, talebesi böyle 
söylüyor diye üzülmedi, belki sadece ayıbından 
kurtulabilmek ümidiyle sordu:  

- Söyle dedi, kardeşim, o ayıbım nedir?  
Talebe gözleri dolu dolu:  
- Bizim gibilerin size talebe olması, dedi.  
Bu söz gönüllere çok tesir etmiş, sohbette bu-

lunan herkes ağlamaya başlamıştı.  
Ahmed Rufai Hazretleri de ağlıyordu. Bir ara 

sadece;  
- Ben sizin hizmetçinizim, ben hepinizden aşa-

ğıyım diyebildi. 

 

Bazıları vardır ki, insanların hayatına son anda 
girerler. Gecikmelerinin hatasını, farklılıklarıyla 
giderirler. İyi ki varsın can dostum. 
 

ANNENİN DEĞERİ 

usa Aleyhisselam bir gün 
— Ya Rabbi, Cennette benim komşum kim o-

lacak, bana bildir de gidip onunla görüşeyim, de-
di.Musa Aleyhisselama söyle vahyedildi. 

— Falan beldeye git! Orada çarsının başında 
bir kasap dükkanı var. O dükkanın sahibi olan 
kasabı gör! O veli bir kulumdur. Yalnız bilesin ki, 
onun çok önemli bir işi vardır. Çağırırsan gelmez. 
İste o senin cennetteki komşundur.  

Musa Aleyhisselam hemen bildirilen yere gitti. 
Kasabı buldu ve ona : 

— Ben sana misafir geldim, dedi.  
Kasap Musa Aleyhisselamı tanımıyordu. Ona 

Hoş geldin deyip bir kenara oturttu. Dükkanda ki 
işi bitince de alıp evine götürdü. Evinin baş köse-
sine oturtup çok ikramda bulundu. Musa Aleyhis-
selam, ev sahibini dikkatle takip ediyordu. Ev sa-
hibi kasabın ocakta çömlek içinde, et pişirdiğini 
gördü. Et pişince çömlekteki eti küçük küçük par-

çalara ayırdı. Bunları bir tabağa koyup, bir kenara 
bıraktı. Sonra bir et parçası daha çıkartıp, onu da 
misafiri Musa Aleyhisselam a ikram ederek dedi 
ki: 

— Benim önemli bir işim var. Sen beni bekle-
me yemeğini ye !  

Sonra da yanından ayrıldı. Önemli bir işim var 
deyince, Musa Aleyhisselam, önemli isi nedir diye 
merak etti ve gizlice kasabı takip etti. Kasap Musa 
Aleyhisselamın yanından ayrıldıktan sonra, yan-
daki odaya geçti. Duvarda asili duran büyük bir 
zembili indirdi. Zembilde çok ihtiyar, mecalsiz bir 
kadın vardı. Kadına küçük küçük parçaladığı etleri 
yedirdi. Karnini güzelce doyurduktan sonra, altın-
daki kirlenmiş bezleri aldı yerine temizlerini koydu. 
Sonra kirli bezleri yıkayıp astıktan sonra ellerini 
yıkayıp Musa Aleyhisselamın yanına geldi. Daha 
yemeğe başlamadığını görünce sordu. 

— Niçin yemeğe başlamadınız ?  
Musa Aleyhisselam 
— Sen bana zembildeki sırrı söylemedikçe bir 

lokma bile yemem. Dedi. 
— Mademki merak ettin anlatayım : Ey misafir, 

bu zembildeki benim yaşlı  annemdir. Çok yaşlı 
olduğu için takatten düştü. Evde bakacak başka 
kimsem de yok. Evleneceğim, fakat hanımım an-
nemi incitir, onu üzer diye evlenemiyorum. İşe 
gittiğimde herhangi bir hayvanın kendisine zarar 
vermemesi için onu gördüğün gibi bir zembile 
koydum. Her gün gelip iki öğün yemek yediriyo-
rum. Diğer hizmetlerini de görüp gönül rahatlığıyla 
işime gidiyorum. Bunun üzerine Musa Aleyhis-
selam dedi ki : 

— Ancak anlamadığım bir şey daha var. Sen 
annene yemek yedirip su içirdikten sonra, dudak-
larını kıpırdatıp bir şeyler söyledi, sen de AMİN 
dedin. Annen ne söyledi ki amin dedin ? 

— Annem, her hizmet edişimde Allah seni 
Cennette Musa Aleyhisselama komşu eylesin diye 
dua eder. Ben, hiç ihtimal vermediğim halde, bu 
güzel duaya amin derim. Ben kimim ki, O büyük 
Peygamberle komşuluk edebileyim. Onunla kom-
şuluk edebilecek ne amelim var ki. O zamana 
kadar kim olduğunu saklayan Musa Aleyhisselam, 
buyurdu ki : 

— Ey Allah’ın sevgili kulu, ben Musayım. Beni 
sana Allah-u Teala gönderdi.Annenin rızasını 
kazandığın için Cennet-i Âlâyı ve orada bana 
komşu olmayı kazandın. Kasap hemen kalkıp 
Musa Aleyhisselamın elini öptü ve sevinç içinde 
yemeğini yedi. 

GARİP YASALAR 
’nin çeşitli eyaletlerinde hala yürür-
lükte olan bazı garip yasalar, insan-

ları hem güldürüor,hem de kara kara düşündürüyor.  
Arizona’da bir eşeğin banyo küvetinizde uyuma-

sına izin verirseniz, cezalandırılırsınız.  
New Orleans’ta sokaklardaki itfaiye musluklarına 

timsah bağlamak yasalara aykırıdır.  

M
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Teksasta, bir otelin ikinci katından bufalo vurmak 
yasaktır.  

Minnesotada çıplak uyursanız hapse atılabilirsi-
niz.  

Alabamada arabayı gözleri bağlı bir şekilde çalış-
tırmak yasaktır.  

New Jerseyde oturanların çorbayı höpürdeterek 
içmeleri yasaktır.  

Illinoiste beyzbol sopasıyla bir fareyi öldürmenin 
cezası altı yüz milyon liradır.  

Yine Illinoista bıyıklı bir adam bir kadınla öpüşe-
mez.  

Indianada Kasım ayından Mart ayına kadar ban-
yo yapmak yasaktır.  

Baltimoreda bir aslanı tiyatro götürmek yasalara 
aykırıdır.  

Idahoda bir devenin sırtında balık avlamak ya-
saktır.  

Alaskada bir ayıyı fotoğrafını çekmek için uyan-
dırmak yasaktır. Aynı eyalette canlı bir geyiği uçak-
tan aşağı atmak yasaktır. 

  

MİNYATÜR PARK  
KAVRAMI 

ürkiye gibi köklü bir tarihi kimliğe ve zengin 
kültürel mirasa sahip ülkeler, tanıtımları iyi 

yapıldığında, tüm dünyada ilgi görmekte, turistik bir 
cazibe merkezi haline gelmektedir.  

Binlerce yıl çeşitli medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış, mimari ve sanatsal eserlerini koruyup gü-
nümüzde de ayakta tutmayı başarmış ülke veya 
şehirlerin derinlemesine incelenmesi, kıyı bucak 
gezilmesi oldukça uzun zaman alır. Bu tür uzun tu-
ristik gezi veya tatiller yapmak, günümüz koşulların-
da neredeyse imkânsız. Oysa herkesin tarihi zengin-
likleri tanıyıp bilmeye hakkı olduğu düşüncesinden 
hareketle dünyanın en büyük metropolünde tarihin 
ve kültürün en seçkin eserlerini aslına uygun örnek-
leriyle ayağına getirmek biraz da meraklılarına mo-
dern hayatın koşturması ve zamansızlığı içinde tari-
he ve kültüre doğru yolculuğa çıkmak için yaratılmış 
bir fırsattır.   

Çağdaş şehirciler, kent yöneticileri ve müzeciler, 
özellikle Avrupa’dan çok sayıdaki örnekte görülebi-
leceği gibi, bu gereksinimin çözümünü minyatür 
kentler yapmakta bulmuşlar. Bunların içinde her yıl 
bir milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla Hollanda’daki 
Madurodam, en çok ziyaret edilen minyatür kent 
unvanını korumakta. Ziyaretçiler, bu minyatür kentte 
birkaç saat içinde Hollanda’yı tanıma fırsatını elde 
etmekte. Bütün tarihi ve kültürel zenginlikler, minya-
tür örnekleri ve çevre unsurlarıyla birlikte ziyaretçiler-
le buluşmakta.  

Minyatür kentlere ikinci örnek Mini Avrupa. AB ta-
rafından Brüksel’de yaptırılan minyatür kent uygula-
masında, 15 ülkeden seçilen yapıların maketleriyle 
Avrupa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri sergilen-
mekte.  

Sıra şimdi İstanbul ve Türkiye’ye geldi. Türki-

ye’nin dünyaya açılan penceresi İstanbul’da tamam-
lanmakta olan Miniaturk projesi ile hem tarih ve kül-
tür şehri İstanbul, hem medeniyetlerin vatanı Türki-
ye’nin bütün zenginlikleri yerli yabancı turistlerin 
ilgisine sunuluyor. Miniaturk artık bir hayal olmaktan 
çıkarak gerçeğe dönüşüyor. 

Yurtdışındaki örneklerin hemen tamamında oldu-
ğu gibi Miniaturk’te de 1/25 ölçek kullanılıyor. Böyle-
ce maketi yapılan bina ve nesneler ile dünyadaki 
benzer minyatür kentler arasında ziyaretçilerin kı-
yaslama yapabilmesi mümkün oluyor. 

Mimari konsept 

nadolu ve çevresinde hüküm sürmüş, 
izler bırakmış her medeniyetin Minia-
turk’te yer almasına özen gösterildi. 

Miniaturk ile Antik Çağ’dan Bizans’a, Selçuklu’dan 
Osmanlı’ya, 3000 yıllık yaşanmışlığın izleri Haliç 
kıyısına taşındı. 

Seçimde eserlerin maketi yapılabilir nitelikte ol-
malarına özen gösterildi. Her biri ait oldukları döne-
min teknolojisini, sanatını ve kültürünü yansıtan, 
binlerce yıldır ağır istilalara, savaşlara ve yıkımlara 
tanık olan bir coğrafyada, hiçbir uygarlığın, sırf daha 
öncekiler yaptı diye yok etmeye kalkışmadan, koru-
duğu, onardığı, yaşattığı eserler Miniaturk’te maket-
leriyle yer aldı. 

Maketler iki ayrı yaklaşımla üretildi ve eserlerin 
bir kısmı ait oldukları dönemdeki durumlarıyla can-
landırıldı. Örneğin minaresinin büyük bir kısmı 20. 
yüzyılın başında düşen bir yıldırımla yıkılan Konya 
İnce Minareli Medrese’nin maketi yapılırken, eksik 
bölüm kaynaklara dayanarak restore edildi. 

Bir diğer yaklaşım ise; bugün çeşitli sebeplerle 
ayakta olmayan eserlere de Miniaturk’te yer vermek 
şeklinde oldu. Efes Meryem Kilisesi gibi, ya da dün-
yanın antik çağdaki yedi harikası arasında sayılan 
Halikarnas Mozolesi ve Artemis Tapınağı gibi eserle-
rin maketleri de Miniaturk’te sergilendi. 

Eser seçim çalışmaları, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve 
Doç. Dr. Haluk Dursun’un danışmanlıkları ile bir 
seçici kurul tarafından yürütüldü. Anadolu ve çevre-
sinde çeşitli dönemlerden kalma yüzlerce eser ara-
sından titizlikle yapılan seçim sonucu Miniaturk’te ilk 
etapta yer alacak eserler belirlendi. 

 
 

 

 

 

 

T 
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Münir Nurettin Selçuk 
 

’de İstanbul’un Sarıyer semtin-
de doğdu. Doğum tarihi için çe-
şitli kaynaklarda 1899, 1900, 

1902 tarihleri de gösterilmiştir. Divanı Hümayun 
muavini ve Darülfünun ilahiyat Şubesi muallim-
lerinden Mehmed Nuri Bey ile Fatma Hanife 
Hanımın oğludur. On beş yaşında Darü’lFeyzi 
Musiki Cemiyeti’ne öğrenci olarak girdi; üç yıl 
sonra da, hanendelerinden biri olduğu bu toplu-
luğun konserlerine çıktı. 1907’de Soğukçeşme 
Askeri Rüşdiyesi’ni bitirip Kadıköy Sultanî’sine 
yazıldı. Aynı yıl Darülelhan’a da girdi, Zekai-
zade Ahmed Efendi’den dört yıl ders aldı. Daha 
sonra Ali Rıfat Bey’in (Çağatay) başkanlığındaki 
Şark Musiki Cemiyeti’ne girdi; kurucuları ara-
sında da yer aldığı bu dernekteyken Bestenigar 
Ziya Bey’den birçok fasıl meşk etti. Genç Münir 
Nurettin ilk kez Şark Musiki Cemiyeti’nin kon-
serlerinde solist olarak parladı. Askerlik görevi 
sırasında, 1923’te mülazım (teğmen) rütbesiyle 
Muzikai Hümayun’a girdi; Cumhuriyet’in ilanın-
dan sonra da Riyaseti Cumhur Heyeti’nde üç yıl 
görev aldıktan sonra ayrıldı. Aynı yıl Sahibinin 
Sesi plak şirketi adına Paris’e giderek iki yıl ses 
tekniği dersleri aldı. Dönüşünde, 22 Şubat 1930 
gecesi, Beyoğlu’ndaki Fransız Tiyatrosu’nda 
kemanî Nubar Tekyay, kemençeci Ruşen Kam, 
tamburi Mesut Cemil ve kanunî Artaki Can-
dan’ın sazları eşliğinde yepyeni bir anlayışla ilk 
sahne konserini verdi. Bunu öteki konserleri 
izledi. Mikrofon kullanmadan, ayakta okuyarak 
verdiği bu konserlerde ortaya koyduğu icra üs-
lubu ve tekniği solo icrada bir dönüm noktası 
oldu, yeni ufuklar açtı. O zamana kadar bu tür 
bir okuyuşla modern bir konser salonu düzeni 
içinde konser veren olmamıştı. Türk musikisi 
daha önce hep küçük mekanlarda, özel musiki 
meclislerinde oturan hanendelerce icra edilirdi. 

Münir Nurettin 1920’lerin ilk yıllarından baş-
layarak uzun yıllar düzenli olarak plak doldurdu. 
Sahibinin Sesi, Orfeon Record, Polydor, Odeon, 
Pathe şirketleri için doldurduğu plaklar onun 
zamanla çok geniş bir dinleyici kitlesine ulaş-
masını sağladı. Selçuk 1953’te İstanbul Beledi-
ye Konservatu-varı’na üslup ve teganni öğret-
meni olarak atandı. Ertesi yıl konservatuarın 
icra heyeti şefliğine getirildi. Bu tarihten 1976’ya 
kadar, yirmi iki yıl boyunca üç yüz civarında 
konser yönetti. Çok geniş bir ilgi gören bu kon-
serlerin verildiği yıllar icra heyetinin en parlak 
dönemidir. Selçuk icra heyeti şefliğine getirildiği 
yıl, İstanbul radyosunda müşavirlik görevi de 
üstlendi. Üç yıl süren bu görevi sırasında staj-
yerlere ders verdi; gerek konservatuarda, ge-
rekse radyoda hoca olarak pek çok okuyucunun 
yetişmesinde emeği geçti. Bir eğitmen ve öğ-
retmen olarak da kendisinden sonraki kuşaklar 
üzerinde derin izler bıraktı, İstanbul Radyosu ve 
İcra Heyeti için yazdığı notalarla da musiki kü-

tüphanesini zenginleştirdi. Selçuk, Mısır, Irak, 
Suriye, Macaristan, Avusturya ve İngiltere’de 
konserler verdi. Mısır’da bulunduğu sıralarda 
Ümmü Gülsüm ve Abdülvahap ile dostluklar 
kurdu, bu çok ünlü sanatçıların takdirlerini ka-
zandı. Münir Nurettin Selçuk 27 Nisan 1981’de 
öldü; mezarı Bebek’teki Aşiyan Mezarlığı’nda-
dır. 

Selçuk yirminci yüzyıl Türk musikisinin en 
önde gelen birkaç sanatçısından biridir. Türk 
musikisinin konserler, taş plaklar ve radyo ya-
yınları ile izlenebilen icra tarihi içinde onun ka-
dar etkili olmuş bir başka hanende daha göste-
rilemez. Öyle ki, bu yüzyılın icra tarzları "Münir 
Nurettin’den önce" ve "Münir Nurettin’den son-
ra" ayırımıyla değerlendirilebilir ancak. İcraya 
en önemli katkısı, daha çok hafızlara özgü olan 
"gaygaylı" okuyuş tarzını büyük ölçüde temizle-
yerek yerine daha sade, daha "düz" bir okuyuş 
getirmesidir. Gerçi gırtlak nağmelerini o da kul-
lanmıştır; ama bunlar eski hanendelerinkine 
göre çok sade ve düz nağmelerdir. Selçuk eski 
geleneğe özgü bu gırtlak süslemelerini yeni bir 
anlayış, zevk ve teknikle, büyük bir ustalık gös-
tererek kullanmıştır. Sözgelimi, sazlara özgü 
çarpmaları çok güzeldir. Selçuk özellikle Pa-
ris’te ses tekniği eğitimi görüp yurda döndükten 
sonra üslubunu gitgide olgunlaştırıp mükem-
melleştirdi. Nefesini, sesinin tiz ve pest bölgele-
rini çok iyi kullandı; göğüs ve kafa seslerinden 
birbirine geçişleri ustaca, belli etmeden gerçek-
leştirdi. Nefes hareketlerini ezgi cümlelerinin 
gerektirdiği biçimde ayarladı; sesinin rengini, 
tınısını da icra şekline çok iyi yansıttı. Hiç zorluk 
çekmeden, birbirinden farklı akortlarla da aynı 
güzellikte okuyabiliyordu. Gerek Osmanlı Türk 
musikisinin yapısını, gerekse eski icrayı çok iyi 
bilen bir sanatçı olarak, getirdiği bütün yenilikleri 
bu musikinin aslından uzaklaşmadan gerçekleş-
tirdi; eski ile yeniyi kaynaştırdı, böylece yeni bir 
üslup geliştirdi. Selçuk inanılmaz derecede ge-
niş bir repertuarı olan bir musiki adamıydı. Sa-
dece doldurduğu plaklara bakmak bile repertuar 
bilgisi hakkında yeterli bir fikir verir, repertuarın-
daki eserlerin de en asil şekillerini öğrenmiş, 
hatta bunlardan bir kısmım notaya almıştı. Yö-
nettiği korolara da, klasik eserlerin en sağlam 
kaynaklardan öğrendiği şekillerini okuturdu. 
Onun gibi bir ses üstadının repertuar bilgisini 
icrasına yansıtması da pek tabiîydi. Selçuk he-
men hemen bütün beste şekillerindeki eserleri 
okuyabilen bir yorumcuydu. Kar, karçe, murab-
ba beste, nakış, ağır semai, yürük semai, şarkı, 
türkü, koşma, gazel gibi dindışı; mevlevî ayini, 
durak, tevşih, ilahi gibi dinî beste şekillerindeki 
pek çok eseri konserlerinde ve plaklarında 
okumuştur. Birbirinden farklı bütün bu musiki 
şekillerindeki klasik eserleri; o beste şekillerinin 
gerektirdiği biçimde, son derece sanatkarane 
bir üslup, tavır ve eda ile yorumlamıştır. Örne-
ğin, kendisinden önceki bir çok gazelhan, 
mevlid gibi gazel okur, dinî musikiye özgü üs-
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luptan pek kurtulamazdı. Selçuk ise, gazel ile 
mevlidi üslup yönünden ayırt etme kaygısını 
duymuş, böylece gazeli dindışı bir üsluba ka-
vuşturmuş, bu üslubuyla da çok değerli bir ga-
zelhan olarak kendini kabul ettirmiştir. Selçuk 
getirdiği bütün bu yeniliklerle musikinin icrasına 
bir yorum derinliği de getirmiş oluyordu. Onun 
yorumundan hiç etkilenmemiş solist yok gibidir. 
Selçuk’un musiki başarılarından söz ederken, 
onun yetişmesinde payı olan iki değerli musiki-
şinasın bu başarıdaki payını vurgulamak gere-
kir. Üstadın hocalarından biri Üsküdarlı Beste-
nigar Ziya Bey’di. Ziya Bey geleneğin icra üslu-
bunu çok iyi özümlemiş gerçek bir "femi 
muhsin", yani eski musikinin güzelliklerini bilen 
ve öğretebilen "ihsan edici, güzel bir ağız"dı. 
Nitekim, Selçuk’tan başka pek çok değerli mu-
sikişinasın da yetişmesinde büyük emeği geç-
miştir onun. İcranın bu yüzyılda büyük bir atılım 
göstermesini sağlayan, musiki zevki çok geliş-
miş bir sanat adamıydı Üsküdarlı Ziya Bey. Sel-
çuk’un öteki hocası olan Zekaizade Ahmet 
Efendi ise klasik repertuar bilgisi yönünden eri-
şilmesi güç bir musiki adamıydı. Selçuk ondan 
geçtiği fasıllarla hem repertuarını genişletmiş, 
hem de eski eserlerin en asil şekillerini öğren-
miştir. Selçuk sesinin güzelliğini uzun süre mu-
hafaza edebilmiş bir sanatçıdır. Sesinin lezzeti 
altmışlı yaşlarında iken bile kaybolmamıştı. 
Yetmiş yaşını geçtikten sonra bile konserler 
vermiş, plaklar doldurmuştur. Sesine ve sağlı-
ğına çok özen göstermesi, ses tekniği bilgisi, 
sanat heyecanını hiçbir zaman yitirmemesi ve 
sağlığı elverdiği sürece musiki-den kopmaması 
onun uzun bir musiki ömrü olmasını sağlamıştır. 
Selçuk sesini bir saz gibi kullanabilen eşsiz bir 
hanendeydi. Yirminci yüzyılda icra açısından 
büyük bir atılım gösteren Türk musikisinde bu 
başarının ilk doruk noktası Tamburi Cemil Bey, 
ikincisi ise Münir Nurettin Selçuk’tur. Yahya 
Kemal’in dediği gibi, Tamburi Cemil’in sazla 
ifade ettiğini Selçuk sözle ifade etmiştir. Kısa-
cası, Cemil Bey’in plakları gibi Münir Bey’in 
plakları da tekrar tekrar dinlemekle, incelemek-
le, taşıdığı musiki ni-telikleri üzerinde uzun uza-
dıya durmakla değerlendirilebilecek zenginlikler 
sunuyor. 

 
Bir Tatlı Huzur / Fotoğraflarla Münir Nurettin 

Selçuk’un Yaşam Öyküsü Sel Yayıncılık Ayşe 
Kulin 

Türk Lirasına Yapılan Ayıplar 
Top 10 

1) Üzerine yazılan yazılar (5 dakika sonra 
arkasını çevir, şimdi değil salak 5 dakika sonra 
demedik mi) 

2) Üzerine yazılan numaralar (0123 456 789 
seni ateşli gecelere davet ediyorum, ara beni 

boya beni) 
3) Üzerine yazılan hatırlatıcı notlar (buraya 

kadar 250 milyon) 
4) Buruşturularak cebe sokulup taşınması 
5) Evlilik, sünnet gibi cemiyetlerde toplu iğ-

nelerle delik deşik edilmesi 
6) Üzerine resim eklemeler (Atatürk’e saç, 

sakal, bıyık çizilmesi) 
7) Koli bandıyla pvc vari yapıştırılıp kaplan-

ması 
8 ) Elektrik bandı ile (siyah-sarı) onarılmaya 

çalışılması. 
9) Uçak, gemi, fişek gibi bilumum kağıt kat-

lama sanatının sergilenmesi (origami) 
10) Yazın, yolda erimiş sakızın üzerine metal 

250.000 TL yapıştırıp yoldan geçenlerin eğilip 
almaya çalışmalarını izlemek ve başarısızlıkla-
rıyla fütursuzca eğlenilmesi 

SARIMSAK TARLASI 

Genç adamın biri, Dermiş babasına her gün; 
Benim de dostlarım var, sendeki dost gibi Baba, 
itiraz eder, Olmaz öyle çok dost, hakikisi Belki 
bir, belki iki, Fazlasını bulamazsın gerçek, haki-
ki... Devam eder durur konuşma... Aralarında 
başlar bir tartışma, Karar verirler bir sınava, 
Dostun hakikisini anlamaya... Bir akşam bir 
koyun keserler, Ve koyarlar çuvala, Baba der ki 
oğluna, Hadi al bu çuvalı, şimdi götür dostuna 
çuvaldan kanlar damlamakta, Sanki öldürmüş-
ler de bir adamı, Koymuşlar çuvala, Dıştan böy-
le sanılmakta, Delikanlı sırtlar çuvalı, Gider en 
iyi bildiği dostuna, çalar kapıyı, O dost, bakar ki 
bir çuval, hem de kanlı, Kapar hızla kapıyı deli-
kanlının suratına, Almaz içeri arkadaşını, Böy-
lece tek tek dolaşır delikanlı, Kendince tanıdığı, 
sevdiği dostlarını, Ne çare, hepsinde de sonuç 
aynıdır, Evlat geriye döner, Ama içten yıkılır... 
Babasına dönerek; haklıymışsın baba  der, 
Dost yokmuş şu dünyada ne sana, ne de bana, 
Baba  hayır Evlat der, benim bir dostum var  
bildiğim,  

Hadi, çuvalı alda bir kerede git ona, 
Genç adam, çuvalı sırtlar tekrar, Alnından ter, 
çuvaldan kanlar damlar... Gider, baba dostuna, 
Kabul görür, sevinir, O dost, delikanlıyı alır he-
men içeri, Geçerler arka bahçeye, Bir çukur 
kazarlar birlikte, Çuvaldaki koyunu gömerler 
adam diye, Üzerine de serpiştirirler toprak, Belli 
olmasın diye dikerler sarımsak... Genç adam 
gelir babasına; Baba, işte dost buymuş diye 
konuşunca, Babası; daha erken, o belli olmaz 
daha, Sen yarın git Ona, çıkart bir kavga, 
Atacaksın iki tokat, hiç çekinmeden ona, 
İşte o zaman anlaşılacak, dostun hakikisi, 
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Sonra gel olanları anlat bana... Genç adam, 
aynen yapar babasının dediğini, Maksadı anla-
maktır dostun hakikisini, Babasının dostuna 
istemeden basar iki tokadı, Der ki tokadı yiyen 
DOST; Git de söyle babana, biz satmayız sa-
rımsak tarlasını böyle iki tokada  
HAYATINIZDA / HAYATIMIZDA SARIMSAK 
TARLASINI SATMAYACAK DOSTLAR BUL-
MANIZ, BULMAMIZ DİLEĞİYLE 

SEDEF ÇİÇEĞİ 
 

Mahkeme salonunda, seksenlerindeki yaşlı 
çiftin durumu içler acısıydı. Adam inatçı bakış-
larla suskun, Ninenin ağlamaktan iyice çukur-
laşmış gözleri ve keskin çizgileriyle bıkkın ba-
kışları süzüyordu etrafını... 

Ve Hakimin tokmak sesiyle sustu uğultu ve 
tok sesiyle, sözü yaşlı kadına verdi, hakim...  

"Anlat teyze neden boşanmak istiyor-sun...?"  
Yaşlı kadın derin bir nefes çektikten sonra 

baş örtüsüyle ağzını aralayıp, kısılmış sesiyle 
konuşmaya başladı...  

"Bu herif yetti gari, 50 yıldır bezdirdi hayat-
tan..." Sonra uzunca bir sessizlik hakim oldu 
mahkeme salonunda... Sessizlik bu tür haberle-
ri her gün manşet yapan gazetecilerden birinin 
flaşıyla bozuldu, kim bilir nasıl bir manşet ata-
caklardı, yaşanmış 50 yılın ardından... Çok sa-
yıda gazeteci izliyordu davayı, kadın neler diye-
cekti..Herkes onu dinliyordu.. Yaşlı kadının göz-
leri doldu...Ve devam etti...  

"Bizim bir sedef çiçeği vardı, çok sevdiğim... 
O bilmez... 50 yıl önceydi.. O çiçeği bana verdi-
ği çiçeklerin arasından kopardığım bir yaprağı 
tohumlamıştım, öyle büyüttüm.. Yavrumuz ol-
madı, onları yavrum bildim... Bir süre sonra 
çiçek kurumaya başladı. O zaman adak ada-
dım... Her gece güneş açmadan önce bir tas 
suyla sulayacağım onu diye... İyi gelirmiş dedi-
lerdi... 50 yıl oldu, bu herif bir gece kalkıp bir 
kere de bu çiçeği ben sulayayım demedi... Ta ki 
geçen geceye kadar... O gece takatim kesilmiş.. 
uyuyakalmışım... Ben böyle bir adamla 50 yıl 
geçirdim... Hayatımı, umudumu her şeyimi ver-
dim... Ondan hiçbir şey göremedim.. Bir kerecik 
olsun, benim bildiğim görevlerden birisini yap-
masını bekledim.... Onsuz daha iyiyim, yemin 
ederim."  

Hakim, yaşlı adama dönerek ; "Diyeceğin bir 
şey var mı baba" dedi.  

Yaşlı adam bastonla zor yürüdüğü kürsüye, 
o ana kadar suçlanmış olmanın utangaçlığını 
hissettiren yüz ifadesiyle hakime yöneldi. "As-
kerliğimi, reisicumhur köşkünde bahçıvan ola-
rak yaptım, o bahçenin görkemli görünümüyle 
büyümesi için emeklerimi verdim... Fadimemi 

de orada tanıdım... Sedefleri de... Ona en güzel 
çiçeklerden buketler verdim... O çiçeklerle dolu-
dur bahçesi... Kokusuna taptığım perişan eder 
yüreğimi... İlk Evlendiğimiz günlerin birinde bo-
yun ağrısından onu hekime götürdüm... Hekim 
çok uzun süre uyanmadan yatarsa boynundaki 
kireç sertleşir, kötüleşir dedi.. Her gece uykusu-
nu bölüp, uyansın, gezinsin dedi... Hekimi pek 
dinlemedi, bizim hatun...lafım geçmedi... O gün-
lerde tesadüf bu çiçek kurudu... Ben ona gece 
sularsan geçer dedim.. Adak dilettim... Her ge-
ce onu uyandırdım. Ve onu seyrettim... O sev-
diğim kadının yavrusu bildiği çiçekleri sularken 
seyrettim... Her gece o çiçek ben oldum... San-
ki... Ona bu yüzden tapabilirdim..." dedi adam o 
yaştaki bir adamdan beklenmeyecek ifadeler-
le... "Her gece O yattıktan sonra uyandım... 
Saksıdaki suyu boşalttım... Sedef gece sulan-
mayı sevmez, hakim bey.. Geçen gece de... 
Yaşlılık.. Ben de uyanamadım.. Uyandırama-
dım... Çiçek susuz kalırdı amma , kadınımın 
boynu yine azabilirdi... Suçlandım.. Sesimi çı-
kartamadım..."  

O an Mahkeme salonunda her şey sustu... 
Ertesi sabah gazeteler "Sedef susuz kaldı" diye 
yine yalnızca neticeyi haber yaptılar... 

ÖĞREN 

Gülmeyi öğren! 
İnsanın içinden gelen bir gülüş,  

ilaçtan daha iyidir. 
Kendi işini iyi yapmayı öğren! 

Dünyada kendi işini tam yapabilecek  
çok az insan vardır. 

Bir hikâye anlatmasını öğren! 
İyi ve yerinde anlatılan bir hikâye,  

hasta odasına güneş getirir. 
Nazik ve iyi şeyler söylemeyi öğren! 

Kimse onlardan hoşlanmazlık edemez. 
Başkalarına zarar verecek davranışlardan  

vazgeçmeyi öğren! 
Eğer dünyada iyi bir şey göremiyorsan,  

etrafındaki kötüyü hiç olmazsa  
kendi içinde sakla. 

Acılarını gülümseyerek kimseye  
göstermemeye öğren! 

Zaten nasıl olsa kimse onlarla  
fazla ilgilenmeyecektir. 

Üzüntülerini saklamayı öğren! 
Kimse onları senden almak istemeyecektir. 

Her şeyin üstünde gülümsemeyi öğren! 
Faydası büyüktür. 
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ÜÇ HEYKEL 

İki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle sa-
vaşmazlar, ama her fırsatta birbirlerini rahatsız eder-
lerdi. Doğum günleri, bayramlar da ilginç armağanlar 
göndererek karşıdakine zekâ gösterisi yapma fırsat-
larıydı.  

Hükümdarlardan biri, günün birinde ülkesinin en 
önemli heykeltıraşını huzuruna çağırdı. İstediği, birer 
karış yüksekliğinde, altından,  birbirinin tıpatıp aynısı 
üç insan heykeli yapmasıydı. Aralarında bir fark 
olacak ama bu farkı sadece ikisi bilecekti.  

Heykeller hazırlandı ve doğum gününde komşu 
ülke hükümdarına gönderildi. Heykellerin yanına bir 
de mektup konmuştu. Şöyle diyordu heykelleri yaptı-
ran hükümdar: "Doğum gününü bu üç altın heykelle 
kutluyorum. Bu üç heykel birbirinin tıpatıp aynısı gibi 
görünebilir. Ama içlerinden biri diğer ikisinden çok 
daha değerlidir. O heykeli bulunca bana haber ver."  

Hediyeyi alan hükümdar önce heykelleri tarttırdı. 
Üç altın heykel gramına kadar eşitti. Ülkesinde sa-
nattan anlayan ne kadar insan varsa çağırttı. Hepsi 
de heykelleri büyük bir dikkatle incelediler ama ara-
larında bir fark göremediler. 

Günler geçti. Bütün ülke hükümdarın sıkıntısını 
duymuştu ve kimse çözüm bulamıyordu. Sonunda, 
hükümdarın fazla isyankâr olduğu için zindana attır-
dığı bir genç haber gönderdi. İyi okumuş, akıllı ve 
zeki olan bu genç, hükümdarın bazı isteklerine karşı 
çıktığı için zindana atılmıştı. Başka çaresi olmayan 
hükümdar bu genci çağırttı. Genç önce heykelleri 
 sıkı sıkıya inceledi, sonra çok ince bir tel getirilme-
sini istedi. Teli birinci heykelciğin kulağından soktu, 
tel heykelin ağzından çıktı. İkinci heykele de aynı 
işlemi yaptı. Tel bu kez diğer kulaktan çıktı. Üçüncü 
heykelde tel kulaktan girdi ama bir yerden dışarı 
çıkmadı. Ancak telin sığabileceği bir kanal kalp hiza-
sına kadar iniyor, oradan öteye gitmiyordu.  

Hükümdar heykelleri gönderen komşu hükümda-
ra cevabı yazdı:  

"Kulağından gireni ağzından çıkartan insan mak-
bul değildir.  

Bir kulağından giren diğer kulağından çıkıyorsa, o 
insan da makbul değildir.  

En değerli insan, kulağından gireni yüreğine gö-
men insandır.  

Bu değerli hediyen için çok teşekkür ederim."  
 
 
 

 
 
 
 
 

ASRIN MİLLÎ DİL VE 
MİLLÎ KÜLTÜR HÂDİSESİ 

Dilbilimci Yazar Yaman Arıkan, Kırk Yıllık Bir 
Çalışma Sonucu BİZİM YÛNUS’U Bütün İhti-
şamıyla Gün Işığına Çıkardı. 

Son senelerde; ülkemiz, millî varlık ve 
bekaamızı tehdît edici içli-dışlı büyük tezgâhlar-
la karşı karşıya. Yıkıcı içli-dışlı şer cephesi, 
âdetâ dolu dizgin yol alıyor. Türklüğe karşı yü-
rütülen bu yıkım hareketleri, öyle basit ve mün-
ferit faâliyetler değil. Bil’akis, cihan çapında 
tezgâhlanmış ve pek hesaplıca hazırlanmış ve 
gâyet sinsice yürütülmekde olan çok yönlü faâ-
liyetler. Bu elîm gidişât karşısında, ülkenin ger-
çek vatanperverlerinin, âdetâ bir diken üzerinde 
dururcasına huzûrsuz oldukları da muhakkak.  

Böyle bir hengâmede, münferid de olsa, millî 
varlık ve bekaamızın devâmını sağlayacak ça-
lışmaların da var olduğunu duymak, daralan 
yürüklere serin su serpiyor, ferahlık veriyor. 

Duyduk ki, dilbilimci yazar Yaman Arıkan, on 
yıllar süren uzun bir çalışma netîcesi, BİZİM 
YÛNUS’u bütün ihtişâmiyle gün ışığına çıkar-
mış. Haberi duyunca, daralmış ve bunalmış 
durumdaki yüreklerimize serin bir suyun serpil-
diğini hemen hissetdik. Şimdi, bizi rûhumuzun 
hücrelerine kadar ferahlatan ve sevince gark-
eden bu haberle ilgili mülâkatı sizlere sunuyo-
ruz. 

— Efendim, Yûnus’a bu ilginiz nasıl ve ne 
şekilde başladı? 

— İlginçdir, benim Yûnus’la tanışmam, daha 
dört-beş yaşlarımda oldu. Bizim çocukluk yılla-
rımızda şimdiki gibi yayın ve haberleşme vâsı-
taları yokdu. Hemen hemen, köylü köyünde, 
şehirli şehrinde, mahalleli mahallesinde sâbit 
kalırdı. Ancak, o devrin, belki de çok kimsenin 
farkında olmadığı bir husûsiyeti vardı. Bu, millî 
kültürümüzün, şifâhî-sözlü olarak dilden dile 
aktarılmasıydı. Köy odalarında, düğün-dernek 
toplantılarında, akşam oturmalarında,… çok 
kerre, okuması-yazması bile olmayan nineler, 
dedeler veya herhangi kişiler, başda Yûnus 
olmak üzere millî kültürümüzün ileri gelen 
şahsıyetlerinden söz açarlar, bilhâssa Yû-
nus’dan, mutlaka bazı şiirler de okurlardı. İşte 
ben, henüz dört-beş yaşlarımda iken, Yûnus 
adını bu akşam oturmalarında duydum.  

— Bu ilgi, daha sonraları nasıl gelişdi ve 
nasıl bir seyir ta’kîp etdi? 

— Dediğim gibi, Yûnus’la henüz dört-beş 
yaşlarımda bir çocuk iken, tanışdım. Yûnus 
ismi, henüz o yaşlarda iken zihnime nakşoldu. 
Ancak, îtirâf etmeliyim ki, bu, tam bilinçli-şuurlu 
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bir tanışma değildi. Bunda yaşın tesiri olsa ge-
rek. Daha sonraları, Yûnus’la ilk şuurlu tanışma 
diyebileceğim tanıma, İstanbul’da ilk öğrencilik 
yıllarımda oldu. O yıllarda, lise edebiyât dersle-
rinde, şimdilerde Allah’ın rahmetine tevdî edil-
miş bulunan Nihad Sâmi Banarlı hocanın hazır-
lamış olduğu edebiyât kitapları okunurdu. Ora-
da, Yûnus hakkında da, bir ders kitabında pek 
de anımsanamayacak mıktarda bilgiler vardı. 
Bununla berâber, beni tam şuurlu ve ateşli bir 
şekilde Yûnus’a yönelten esas hâdise, yine o 
yıllarda, batılı bir Türkiyatçının (Türkolog), Yû-
nus’un Türkçe’si hakkında sarfetmiş bulunduğu 
bir söz oldu. 

— O sözü öğrenebilir miyiz? 
— Tabîi. O ilk öğrencilik yıllarımda, hiç ak-

satmadan günlük gazete okuyordum. Bir sabah, 
yine gazeteyi karışdırırken bir haberle karşılaş-
dım. Toplanan bir Türkiyât-Türkoloji kurultayın-
da, batılı bir Türkiyâtçı şu sözü sarfetmiş: 

— Eğer Yûnus’un Türkçe’si günümüze 
kadar yaşatılabilseydi, bugün dünyâda ko-
nuşulan dillerin en güzeli Türkçe olacakdı. 

Bu söz, âdetâ bir şimşek çakmışcasına be-
nim beynime nakşoldu. Gazeteyi hemen elim-
den atıp, Bâyezid’deki sahaflar çarşısına Yû-
nus’la ilgili kitap aramağa koşduğumu hatırlı-
yorum. 

— Bulabildiniz mi? 
— Maal’esef bulamadım. Fakat Yûnus ismi 

bir kerre benim beynime iyice nakşolmuş, rû-
humda onun meş’alesi iyice parlamışdı. Daha 
sonraları öğrendim ki, bu büyük insanla ilgili ilk 
ciddî araşdırma, vefâtından 650 sene sonra, 
ancak 1915’lerde yapılmış. 

 
— Kitapçılarda Yûnus’la ilgili eser bula-

mayınca ne yapdınız? 
— Kütüphânelere yöneldim. Bizim, İstanbul 

kütüphâneleri bilhâssa yazmalar yönünden bir 
hazîne. Bugün dahi bu kütüphânelerde henüz el 
değmemiş ve gün ışığına çıkarılmamış sayısız 
yazmalar mevcud. Ne var ki, onları gün ışığına 
çıkarma husûsunda esaslı bir çalışma ve 
araşdırma da yok. Yapılan çalışmalar, müesse-
seler çapında değil, münferid. Esâsen, o eserle-
ri gün ışığına çıkarmak, rasgele kişilerin yapabi-
leceği iş de değil. Bil’akis, çok yönlü ve iyi ye-
tişmiş kişilerin yapabileceği iş. 

— Çıkardığınız şiirlerin sayı olarak adedi 
belli mi? 

— Evet ilginçdir, çıkardığım şiirlerin adedi 
menkıbedeki geleneğe uygun. 

 

— O gelenek nedir? 
— Meşhur Molla Kaasım hikâyesi. Anlatılır 

ki, Yûnus’un vefâtından ikiyüz sene sonra, Mol-
la Kaasım adında, biraz mürekkep yalamış biri-
sinin eline Yûnus’un Dîvân’ı geçer. Akşam ocak 
başına oturur, başlar Yûnus’un şiirlerini tetkîk 
etmeğe. Ne var ki, Molla Kaasım, Yûnus’un 
şiirlerini mollalık ölçüleriyle tartdığı için, okudu-
ğu her şiire bir kusûr bulur ve hemen ilgili yap-
rağı yırtıp önündeki ocağa atar. Derler ki, Molla 
Kaasım’ın, o gece her birine bir kusûr bulup 
yakdığı şiir sayısı bin adetmiş. 

O gece Yûnus’un Dîvânı’nın tetkîkini bitire-
meyen Molla Kaasım, ertesi gün deniz sâhiline 
gezmeğe gider. Dîvân da berâberindedir. Deniz 
kıyısına oturur ve kalan şiirleri yine mollalık öl-
çüleriyle okumağa başlar. Ne var ki, okuduğu 
her şiir, yine onun mollalık ölçülerine takılır ve 
yırtılıp denize atılır. Derler ki, Molla Kaasım’ın 
mollalık ölçülerine takılıp denize atılan şiir sayı-
sı da bin adetmiş. 

Henüz Dîvân’daki şiirlerin tamâmını okumayı 
bitiremeyen Molla Kaasım, sonunda öyle bir 
şiire gelmişdir ki, Yûnus, o şiirinin son dörtlü-
ğünde şöyle demektedir: 

Derviş Yûnus bu sözü,  
Eğri-büğrü söyleme, 
Seni sîgaya çeker, 
Bir MOLLA KAASIM gelir. 

Bunu gören Molla Kaasım, “Eyvaaah, ben 
ne yapdım!” diyerek saçını-başını yolar amma, 
iş işden geçmişdir. 

Güzel bir yorumla derler ki: 
— Molla Kaasım’ın, yakıp buhârlarının ve 

dumanlarının göğe yükselmesine sebep olduğu 
bin şiir, gökde melâikenin ve ervâhın hakkıymış. 
Denize atdığı bin şiir de denizdeki canlıların 
hakkıymış. Geriye bin şiir kalmış. O bin şiir de 
insanların hakkıymış. 

Sizin anlayacağınız, ben de yazmalardan bin 
cıvârında şiir çıkardım.  

— Efendim, Yûnus’la dört on yıl yâni kırk 
yıl berâber bulundunuz. Bir insan ömründe 
kırk yıl, çok uzun bir zaman. Yûnus’la bu 
kırk yıllık berâberliğinizde neler duydunuz, 
neler hissetdiniz? 

— Neler duymadım, neler hissetmedim ki! 
Kendi şahsım zâviyesinden, Yûnus’un ifâdesiy-
le, “Gökler gibi gürledim. Yerler gibi inledim. 
Sular gibi çağladım” 

Milletim hesâbına da esefler etdim, binlerce 
hayıflandım. Zîrâ Cenâb-ı Hakk, Yûnus gibi bir 
Allah dostunu ve hakîkat sevdâlısını yalnız Türk 
Milleti’ne vermiş, benim milletimin okumuşları, 
onunla ancak ölümünden 650 sene sonra ilgi-
lenmeğe başlamış. O da yarım-yamalak bir 
ilgileniş… 
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— Efendim, sizce Yûnus’un “vazîfesi” yâ-
ni firenkçe söylersek “misyonu” neydi? 

— Millî varlık ve bekaamızın iki temel direği 
olan DİLİMİZİ ve DÎNİMİZİ olabildiğince sağlam-
laşdırmak!... 

— Yûnus’un Eseri diyebileceğimiz bu ça-
lışma, şu anda tamamlandı mı? 

— Türkçe’mizin ve milî kültürümüzün alfabe-
si diyebileceğimiz bu eser, 3000 sayfa ve 6 cild 
hâlinde şu anda basıma hazırdır. Ancak, bir 
kısım mâlî zorluklarla karşı karşıyayız. Bu en-
geller aşıldığı an eser, derhal basılacak ve Türk 
Milleti’nin istifâdesine sunulacakdır.  

İLGİNÇ YAZILAR 

Rejimler / İNEKLER AYNI 
REJİMLER DEĞİŞİR : 

SOSYALİZM : İki ineğiniz varsa, birini komşuya 
verirsiniz.  

KOMUNİZM : İki ineğiniz varsa, devlet ikisini de 
alır size süt verir.  

FAŞİZM : İki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır 
size süt satar.  

NAZİZM : İki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır 
sizi kurşuna dizer.  

KAPİTALİZM : İki ineğiniz varsa, birini satar bo-
ğa alırsınız.  

BÜROKRASİ : İki ineğiniz varsa, devlet ikisini de 
alır, birini öldürür, diğerini sağar, kovayı devirir.  

REHA MUHTAR’DAN İNCİLER 

Haber : Mahkumlar tünel kazarak kaçar.  
R .M. : Mahkumlar kaçmak için mi tünel kazdılar? 

*** 
Haber : Bir okul müdürü cinsel tacizle suçlanır.  
R. M. : Sen benim sözümü bile kestiğine göre 

kim bilir daha neler yapmışsındır. 
*** 

Haber : Harika Avcı kürtaj yaptırmıştır.  
R.M. : Peki, Bebek şimdi nerede?  

*** 
Alpaslan Türkeş’in cenaze töreninin olduğu gün 

sevgili Reha Muhtar Show Haber’de şöyle konuşur:  
- Cenaze töreninde sayıları on binin üzerinde ye-

di bin güvenlik görevlisi vardı.  
*** 

Reha Muhtar karısını boğarak öldüren adamı 
programına çıkarıyor. İlk sözü:  

- Efenim, başınız sağ olsun..  
*** 

Reha Muhtar anlamakta bazen güçlük çeker:  
- Doğuştan kör olduğunuzu anladım da beyefen-

di, küçücükken de gözleriniz görmüyor muydu onu 
soruyorum?  

Reha Muhtar, canlı yayında Şerafettin Bey'le ko-
nuşuyor.  

- Sayın Şerafettin Bey kardeşim, siz orada var 
mıydınız, yok muydunuz,efenim?  

- Yoktum.  
- Yoktum diyorsunuz.  
- Yoktum diyorum.  
- Bak Şerafettin sana bir daha soruyorum.  
Var mıydın, yok muydun?  
- Valla billa yoktum.  
- Yemin etmenize gerek yok efendim, size inanı-

yoruz. Var mıydın, yok muydun?  
- Vardım efendim..  
- Peki Şerafettin siz demin yoktum diyordun, sim-

di vardım diyorsunuz. Bu nasıl iş kardeşim?  
- Yoktum dedim inanmadınız, ne yapayım?  
- Ne yapacağınızı ben bilemem efendim. Orasını 

sen düşün. Var mıydın, yok muydunuz?  
- Hatırlamıyorum.  
- Hatırlayınız efendim. Bak bir filmimiz var sizinle 

ilgili. Onu birlikte izleyelim, sonra sana soracağım.  
Araya söz konusu film giriyor. Bir muhabir kapıyı 

kırıp Şerafettin'in evine giriyor ve kibarca, gizli kame-
ra (!!) ile çekim yapmak için izin istiyor. Şerafettin 
Bey izin vermiyor tabii. Bunun üzerine kameraman 
dinlemiyor, çekimlerini yapıp gidiyor.  

Yine Reha Muhtar geliyor görüntüye:  
- Filmimizi izlediniz, Şerafettin Bey. Şimdi ne di-

yorsunuz?  
- Galiba varmışım.  
- Galiba ile olmaz efendim, emin misiniz?  
- Eminim.  
- Öyleyse eminsiniz yani.  
- Evet efendim, eminim.  
- Şerafettin Bey eminim diyorsunuz ama pek e-

min görünmüyorsunuz..  
*** 

- Sayın Hamdi Bey iyi akşamlar efendim. Sizin 
adınız Hamdi midir, efendim?  

- Evet Hamdi'dir, Reha Bey..  
- Hamdi diyorsun.  
- Hamdi diyorum çünkü nüfus kağıdımda öyle ya-

zıyor.  
- Ben nüfus kağıdınızı sormuyorum efendim. Sa-

na soruyorum: Sizin sahte olmayan isminiz nedir?  
- Hamdi.  
- Nasıl yazılıyor? 
- He, a, me, de, i seklinde.. 
-Yani sahte olmayan isminiz Hamdi diyorsunuz. 

Peki sahte olan isminiz hangisi?  
- Benim sahte olan bir ismim yok!  
- Ama demin sahte olmayan ismim Hamdi dedi-

niz. Demek ki bir de sahte isminiz var. Size Yeşil 
diyorlar efendim. Siz Yeşil misiniz?  

- Hayır Yeşil değilim.  
- Öyleyse size niye Yeşil diyorlar?  
- Bana Yeşil demiyorlar. Hamdi diyorlar.  
- Yani inkar ediyorsunuz. Sukut ikrardan gelir 

Hamdi.  
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- Ben sukut etmiyorum, konuşuyorum ve Yeşil 
değilim diyorum.  

- Yeşil değilim dediniz ama mosmor oldunuz. Bak 
simdi de kızarıyorsun. Niye sarardın Hamdi?  

- Sarardım çünkü ben Tanrı’nın oğluyum. Her 
renge girerim.  

- Ne oldu Hamdi Bey? Bir tuhaf konuşuyorsunuz.  
- Galiba delirdim. Bana bir doktor lütfen!  
- Geçmiş olsun, Hamdi Bey. Size acil şifalar dili-

yorum. İyi aksamlar, efendim.  
*** 

... Sevgili C.Koray’ın oğlu DEMİR CAMA(!) Kafa 
Attı ve...  

... Peki Sayın C.Koray oğlunuz daha önce de sık 
sık cama kapıya kafa atarmıydı?  

*** 
350 Tonluk gemiyi çeken bir yüzücü ile konuşur-

larken;  
... Nasıl çekiyorsunuz gemiyi? 
İnanç meselesi? İçinizde bunu hissetmeniz gere-

kir.  
... Neyi hissetmem gerekir? Gemiyi mi? 

*** 
-Efenim, bir gün daha böyle geçti, efenim.  
-İyi günler, Türkiye!  
-Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan.. 

Bu diyaloglar Hıncal Uluç'un Sabah Gazetesi'nde 
yayınlanan 1.2.1997 tarihli köşe yazısından alınmış-
tır. 

*** 

NASIL FİL AVLARLAR? 

MATEMATİKÇİLER 
Matematikçiler fil avlamak için Afrika’ya giderler; 

fil olmayan her şeyi dışarı atıp geri ne kalırsa, onu 
avlarlar.  

DENEYİMLİ MATEMATİKÇİLER 
Bir önceki adımdaki işlemi yapmadan önce, en az 

bir filin bulunduğunu ispat ederler.  
MATEMATİK PROFESÖRLERİ 
En az bir filin bulunduğunu ispat ederler; ve onun 

bulunup yakalanma işini yüksek lisans öğrencilerine 
ödev olarak verirler.  

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ 
1. Afrika'ya git.  
2. Ümit Burnundan başla 
3. Düzenli bir şekilde tüm kıtayı doğudan batıya 

tarayarak kuzeye doğru ilerle.  
4. Her tarama adımında;  
4a. Görülen tüm hayvanları yakala 
4b. Her yakalanan hayvanı bilinen bir fille karşı-

laştır.  
4c. Bulunca dur.  
DENEYİMLİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ 
Yukarıdaki algoritmanın durmasını garantilemek 

için Kahire civarına önceden bir fil yerleştirirler.  
ASSEMBLY DİLİ PROGRAMCILARI 
Bu algoritmayı, ellerinin ve dizlerinin üzerinde 

emekleyerek izlemeyi tercih ederler. 

DONANIM MÜHENDİSLERİ 
Afrika'ya gidip, rengi gri olan hayvanları rasgele 

yakalamaya başlarlar. Ağırlığı, daha önceden bilinen 
bir filinkinden yüzde on beş fazla veya az bir hayva-
na rastlayınca dururlar.  

EKONOMİSTLER 
Bu meslek grubundakiler fil avlamazlar; ancak 

yeterli ücret ödendiği takdirde, fillerin kendi kendile-
rini avlayacağını düşünürler.  

İSTATİSTİKÇİLER 
Peş peşe N kez rastladıkları hayvana "FİL" adını 

verip, onu avlarlar.  
MÜŞAVİRLER 
Fil avlamazlar. Aslında hiç bir şey avlamazlar; 

Ama, fil avlamak isteyen insanlara saat ücreti karşı-
lığında tavsiyede bulunurlar.  

YÖNEYLEM ARAŞTIRMACILAR 
Avcının şapkasının büyüklüğü ile kullanılan mer-

milerin renginin fil avlama stratejileri üzerindeki etki-
sini araştırırlar. Tek istedikleri, birilerinin kendilerine 
"fil" adı verilen nesneyi tanımlamasıdır.  

POLİTİKACILAR 
Fil avlamazlar; sadece sizin avladığınız fili kendi 

seçmenleriyle paylaşırlar.  
AVUKATLAR 
Fil avlamazlar. Sadece fil sürüsünü izleyerek, sü-

rünün ardında bıraktığı gübrenin mülkiyetinin kime 
ait olduğunu tartışırlar.  

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 
Geniş kapsamlı "fil avlama" stratejileri oluşturur-

lar; ancak bu çalışmaları sırasında fillerin; tarla fare-
lerine benzeyen, sadece sesleri biraz daha kalın 
olan yaratıklar olduğunu kabul ederler.  

BİLGİSAYAR YAZILIMI SATICILARI 
Yakaladıkları ilk hayvanı sevk edip, "fil" faturası 

keserler.  
BİLGİSAYAR DONANIMI SATICILARI 
Tavşan yakalayıp; bunları griye boyayıp "Masa 

Üstü Fil" diye satarlar.  
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