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TARÝHTE  TEMMUZ  AYI

1 Temmuz: Kabotaj Bayramý

4 Temmuz: Barbaros Hayrettin Paþa’nýn 

Vefatý 1546

5 Temmuz: Antalya’nýn Kurtuluþu 1921

Cezayir’in Ýstiklali 1962 

Baþbaðlar Katliamý 33 Þehit 1993

7 Temmuz: Hatay’ýn Fransýz Ýþgalinden

Kurtuluþu 1938

10 Temmuz: Nurettin Topçu’nun Vefatý
1975

14 Temmuz: Fransýz Ýhtilali 1789

15 Temmuz: Haçlý Ordusunun

Kudüs Katliamý 1099

16 Temmuz: Peygamber Efendimiz’in

Mekke’den Medine’ye Hicreti M. 622

17 Temmuz: Abdülkadir Geylani 

Hazretlerinin Vefatý 1166

19 Temmuz: Yalova’nýn Kurtuluþu 1921

20 Temmuz: Birinci Kýbrýs Harekatý 1974

21 Temmuz: Ýnsanoðlu Ýlk Defa 

Ay’a Ayak Bastý 1969

22 Temmuz: Edirne’nin Kurtuluþu 1913

23 Temmuz: 2. Meþrutiyet’in Ýlaný 1908

Erzurum Kongresi 1919

Hatay’ýn Ana Vatana Ýlhaký 1939

24 Temmuz: Ýstanbul Yangýný 1660
(80.000 ev yandý)

Lozan Antlaþmasýnýn Ýmzalanmasý 1923

27 Temmuz: Kore Savaþý’nýn Sona Ermesi

Ýran, Irak Savaþý’nýn Baþlamasý 1980

31 Temmuz: Ahmet bin Hanbel’in 

Þehadeti 855
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7MUM YAPMA EKÝPMANLARI

10 DEDEMÝN SEVDALARI

15 YÜCELÝK BELGESÝ

16 COCA COLA VE FAYDALARI!!!

17 UZUVLARIN ÞEKÝL VE
HÝKMETLERÝ

19 ÂYETLERDE ÝNSAN KALBÝ

20 HADÝSLERDE ÝNSAN KALBÝ
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AÐRI

GENEL BÝLGÝLER

Yüzölçümü: 11.376 km² 
Nüfus: 528.744
Ýl Trafik No: 04 

1650 metre yüksekliðindeki bir yaylada yer alan
Aðrý, ismini yanýnda heybetle görünen daðdan al-
maktadýr. Türkiye'ye en tepeden bakabileceðiniz ve
doðuya açýlan kapýsý Aðrý, tarih boyunca çok sayýda
kavim ve medeniyete ev sahipliði yapmýþtýr. Aðrý ili,
yazýn daðcýlýk ve doða yürüyüþüne, kýþ mevsiminde
kayak sporuna elveriþli parkurlara sahip efsanevi daðý
ile doðunun turizm merkezleri arasýndadýr. 

ÝLÇELER 

Aðrý ilinin ilçeleri; Diyadin, Doðubayazýt, Eleþkirt,
Hamur, Patnos, Taþlýçay ve Tutak'týr. 

Diyadin: Merkez ilçenin doðusunda, Erzurum -
Ýran yolunun 50. kilometresinde 7 km.lik bir yol ile
bu yola baðlanmýþtýr. Murat nehri kýyýsýnda yer alan
kaplýcalarý ile ünlüdür. Diyadin Kaplýcalarýnýn sularý
cilt, romatizma, adale aðrýlarý için þifalý sulardýr. 

Doðubayazýt: Ýl merkezinin 93 km. doðusunda,
Erzurum - Ýran yolu üzerindeki ilçenin en önemli ta-
rihi eseri Ýshak Paþa Sarayý'dýr. Balýk Gölü ve Aðrý
Daðý yamacýndaki Meteor çukuru, ilçenin ilgi çeken
diðer deðerleridir. 

Eleþkirt: 1998 yýlýnda ilçeye, Güneykaya mevki-
inde kayak turizmine yönelik tesisler yaptýrýlmýþtýr. 

Hamur: Ýl merkezine 15 km. güneyinde yer alan
ilçenin baþlýca tarihi eserleri Selçuklulardan kalma
Havaran Kalesi ve Mahmut Paþa Kümbetidir. 

Patnos: Ýlçe Ekonomisine canlýlýk getirecek sergi,
fuar, panayýr gibi etkinlikler yapýlmamaktadýr. Tu-
rizm açýsýndan da art bölgede yer aldýðý için herhan-
gi bir faaliyet yoktur. Ayný zamanda turistlerin ilgi-
lenebilecekleri yeterli bir tarihi ve doðal güzellikleri
bulunmamaktadýr. Mevcut eserler ise doða ve insan
tahribatý nedeniyle gözle görülebilir özelliklerini kay-
betmiþtir. 

Taþlýçay: Aðrý ilinin orta kýsmýnda bulunan Taþ-
lýçay ilçesinin kuzey ve güneyinde bulunan 2000 m
yükseklikteki daðlar, orta bölümde Murat Vadisi ile
ayrýlýr. Arazi volkaniktir, en yüksek noktasý Güney-
deki Aladað üzerinde bulunan Koçbaþý tepesidir. 

Tutak: Deniz seviyesinden 1535 metre yükseklik-
teki ilçenin alaný 1562 Km².dir. Yörenin topraklarý
yüksek yayla karakterinde ve oldukça engebelidir. 

NASIL GÝDÝLÝR?

Karayolu: Karayolu ile çevre il ve ilçelerden Aðrý-
ya, Aðrýdan çevre il ve ilçelere düzenli karayolu ula-
þýmý olduðu gibi büyük þehirlerede hergün karþýlýklý
otobüs seferleri vardýr. 

Havayolu: Havalimanýnýn kent merkezine uzak-
lýðý 7 km.dir. 

GEZÝLECEK YERLER

Aðrý - Aðrý Daðý
Türkiye'nin en büyük daðý olan Aðrý Daðý jeolojik

konumu ve Büyük Tufandan sonra Nuh'un gemisine
ev sahipliði yapmasý dolayýsýyla efsanevi özelliði olan
bir daðdýr. Kutsal kitaplarda da adý geçen Aðrý Daðý-
nýn farklý dillerde birçok ismi vardýr. Baþlýcalarý, Ara-
rat, Kuh - i Nuh, Cebel ül Haristir. 

Marco Polonun hiç bir zaman çýkýlamayacak de-
diði Daða ilk týrmanýþý, kayýtlara göre 9 Ekim 1829
yýlýnda Prof. Frederik Von Parat tarafýndan gerçek-
leþtirildi. Ýkinci kýþ týrmanýþý ise ilk týrmanýþtan çok
sonra 21 Þubat 1970' de Daðcýlýk Federasyonu eski
baþkanlarýndan Dr. Bozkurt Ergör tarafýndan gerçek-
leþtirildi. 1980'li yýllarda binlerce daðcý Aðrý Daðýný
ziyaret etti. Aðrýya týrmanýþa 1990 yýlýnda yasaklan-
dý. 1998 de Daðcýlýk Federasyonunun bir grup daðcý-
ya izin vermesiyle bu yasak kaldýrýldý. 

Yükseklik 5165 m. 
Konumu Doðu Anadolu'da Ýran sýnýrlarý yakýnýn-

da yükselir. (Aras-Murat Nehirleri arasý) 
Týrmanýþ Zamaný Týrmanýþlar Ýçin En Uygun

Zaman Temmuz, Aðustos ve Eylül aylarýdýr. Kýþ týr-
manýþlarý zorlu ancak zevklidir. 

Özellikleri

Aðrý daðý(5165 m.), Anadolu Yarýmadasý ve Av-
rupa'nýn en yüksek doruðudur. 4000 metreye kadar
bazalt daha sonra sonraki yükseklikte andezit lav-
larýndan oluþarak volkanik bir dað özellikleri gösterir.
Daðýn doruðunda bir örtü buzulu vardýr. Doðu yü-
zünde Serdarbulak yaylasý ve 3896 m. yükseklikteki
Küçük Aðrý Daðý yer alýr. Aðrý daðý yüksekliði, bu-
zullarý, insanlarý, deðiþik yapýsal görünümleri, kar
sýnýrýna kadar kaplý otluklarý ve dað çayýrlarý ile ilginç
ve çekici bir görünüme sahiptir. 

Ulaþým ve Konaklama    

Trabzon-Erzurum-Tahran Uluslararasý kara yollarý
Aðrý eteklerini dolanarak Ýran'a uzanýr. Ankara-
Erzurum arasýnda düzenli olarak hava, demir ve
karayolu baðlantýsý mevcuttur. 

Daða en yakýn merkez Doðubeyazýt'týr. Buraya
Aðrý ve Erzurum'dan ulaþmak mümkündür. Kent ve
çevresinde konaklama ve lokanta tesisleri vardýr. 
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Týrmanýþlar

Malzemeler Krampon, ip (11 mm), buz kazmasý,
emniyet malzemeleri (Perlon, Buz Burgusu vb) 

Yaz çýkýþlarýnda (-5, -10 ºC'ye) dayanaklý uyku tu-
lumu, anorak, rüzgârlýk, diðer kamp malzemeleri ile
gerekli ihtiyaçlar, daðcýlarýn çýkýþlarý izne tabi olan
Aðrý ve Küçük Aðrý daðlarýna týrmanýþlarýnda þu nok-
talarýndan hareket etmeleri zorunludur. 

* Aðrý daðýna çýkýþlar Doðubeyazýt - Topçatan kö-
yü - Eli Çiftliði güzergâhýndan olmak þartýyla yalnýz-
ca daðýn Doðubeyazýt sýnýrlarý içinde kalan cephesin-
den yapýlmaktadýr. 

* Küçük Aðrý Daðýna ise yalnýzca kuzeybatý gü-
zergâhýndan çýkýþ yapýlmaktadýr. Aðrý Daðý doruðuna
týrmanmak için haberleþme, taþýma güvenlik ve týr-
manma açýsýndan en rahat ve sýk kullanýlan rota
güney rotasýdýr. 

* Doðubeyazýt'ta konaklayan daðcýlar týrmanýþ
için gerekli hazýrlýklarý burada tamamlayarak oto-
mobil ile Eli köyüne ulaþýrlar. Burada su ikmali
yapýldýktan sonra 7-8 saatlik bir yürüyüþle 2800 m.
yükseklikteki ilk kamp yerine varýlýr ve burada gece-
leme yapýlýr. 2. gün 4-6 saatlik bir týrmanýþla 4200 m.
dolaylarýnda ikinci kamp yerine ulaþýlýr. Doruk týr-
manýþý için krampon, buz kaymasý ve ip alýnmasý
zorunludur.  8-10 saatlik týrmanýþla doruða ulaþýlýr ve
birinci kamp yeri olan 2800 m. ye dönüþ yapýlýr. 

Aðrý - Bubi Daðý

Doðu Anadolu Bölgesi, Aðrý ili sýnýrlarý içinde yer
alan Kayak Merkezi Aðrý þehir merkezine 18 km.
mesafedeki Bubi daðýnda kurulmuþtur.

Ulaþým: Ankara ve Ýstanbul'dan haftanýn belirli
günlerinde uçak seferleri bulunmaktadýr. 18 km. uza-
klýðýndaki þehir merkezine ulaþým, özel araçlarla
mümkündür. 

Coðrafya: Karasal iklimin hüküm sürdüðü kayak
merkezinde kayak için en uygun sezon Aralýk-Nisan
aylarýdýr. Alpin Çayýrlarla kaplý merkezde, kayak
mevsiminde kar yüksekliði 1-2 metreyi bulmaktadýr.

Konaklama ve Diðer Hizmetler: Aðrý il Özel
Ýdare Müdürlüðüne ait bir kayak evi hizmete gir-
miþtir. Merkezde 60 kiþilik bir kafeterya bulunmak-
tadýr. 

Mekanik Tesisler ve Pistler: Kayak Merkezinde
uzunluðu 1227 m. olan 600 kiþi/saat kapasiteli teles-
ki hizmet vermektedir. Ayrýca Aðrý'ya 45 km., Eleþkirt
ilçesine 4 km. uzaklýkta, 4 kiþilik iskemleli sökülebilir
telesiyej tesisi daha yapýlmýþtýr. Tesis uzunluðu 1650
m olup kapasitesi. 1000 kiþi/saattir. 

Aðrý Daðý 

Türkiye'nin en yüksek daðý olan Aðrý Daðý (5165
m.) eskiden beri bilginlerin, daðcýlarýn, serüvenci-
lerin ilgisini çekmiþ ve birçok hikâye, türkü ve efsa-

neye konu olmuþtur.
Ýncil ve Tevrat'ta da adý geçen daða, turizm açýsýn-

dan önemli bir konum kazandýran yaygýn inanca
göre; Nuh Peygamber zamanýnda yeryüzünü kötü-
lükler kaplamýþtýr. Ýnsanlara bir ders vermek amacý
ile Tanrý, Nuh'a bir gemi yapmasýný emreder. 300
arþýn boyunda, 50 arþýn geniþliðinde ve 30 arþýn yük-
sekliðinde yapýlacak gemiye, Nuh Peygamber, eþi,
oðullarý, oðullarýnýn eþleri ile birlikte yeryüzünde
bulunan bütün canlý türlerinden 7 erkek, 7 diþi, sü-
rüngenlerden 2 erkek, 2 diþi, yeterli yiyecek de ala-
rak binecektir. Nuh Peygamber, Tanrýnýn emri
doðrultusunda gemiyi yapar ve canlýlarla beraber
gemiye girer. 7 gün sonra 40 gün 40 gece süren tufan
sonucunda gemidekilerin dýþýnda kalan tüm canlýlar
yok olur. Sularýn çekilmesi ile gemi, Aðrý Daðý'na otu-
rur ve içindeki canlýlar sevinçle gemiden ayrýlarak
yeryüzüne daðýlýr. Bu; yönüyle dini açýdan çok özel
olan dað, düz bir arazide aniden yeryüzünden göðe
doðru yükselen heybetli görünümü, yazýn bile karlý
doruklarý, bitki örtüsü ve barýndýrdýðý hayvan türleri
ile etkileyicidir. 

Nuh'un Gemisinin Ýzi 

Türkiye-Ýran transit yoluna 3,5 km. uzaklýkta, Aðrý
Daðý'nýn güneyinde Telçeker ile Meþar köyleri arasýn-
da yer alan doðal bir anýttýr. Bu anýt gemiye benzer
bir siluettedir. Baþta Amerikalý araþtýrmacý James
Irwin olmak üzere birçok araþtýrmacý büyük tufan-
dan sonra Nuh'un gemisinin buraya oturduðu
yönündeki iddialarý araþtýrmak üzere kutsal geminin
kalýntýlarýný bulmak için 1983 yýlýndan itibaren çalýþ-
malara giriþmiþlerdir. Kültür Bakanlýðý gemi kütlesine
benzeyen bu jeomorfolojik yapýnýn "Korunmasý Ge-
rekli Taþýnmaz Kültür Varlýðý" özelliði taþýmasý müna-
sebetiyle 1987'de 3657 sayýlý kararý ile burayý doðal
SÝT alaný ilan etmiþtir. 

Meteor Çukuru 

Alaska'daki meteor çukurundan sonra dünyanýn
2. büyük göktaþý çukurudur. Gürbulak Hudut Kapýsý
ile Sarýçavuþ köyü arasýnda, Ýran sýnýrýna 2 km. kadar
mesafededir. 70-80 yýl önce düþen bir Göktaþý ta-
rafýndan oluþturulan meteor çukuru 35 m. geniþ-
liðinde ve 60 m. derinliðindedir. 

Müzeler

Aðrý Ýshak Paþa Sarayý 
Doðubayazýt ilçesinin 5 km. doðusunda, bir tepe

üzerine kurulan saray Ýstanbul Topkapý Sarayý'ndan
sonra yapýlmýþ saraylarýn en ünlüsüdür. 

Osmanlý Ýmparatorluðu'nun Lale Devri'ndeki son
büyük anýt yapýsýdýr. 18. yüzyýl Osmanlý mimarisinin
en belirgin ve seçkin örneklerinden olduðu kadar,
sanat tarihi yönünden de deðeri büyüktür. 

Saray binasýnýn bulunduðu zemin, vadi yakasý
olduðundan, kayalýk ve sert bir yerdir. Eski Beyazýt
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þehrinin merkezinde olmasýna raðmen, bu yapýnýn
üç tarafý (kuzey, batý, güney) dik ve meyillidir.  Sadece
doðu tarafýnda müsait bir düzlük vardýr. Sarayýn giriþ
kapýsý buradadýr. Saray, kalelerin özelliðini kaybettiði,
ateþli silahlarýn bulunduðu bir çaðda yapýldýðýndan,
doðu yönündeki tepelere karþý müdafaasý zayýftýr.
Cümle kapýsý savunma bakýmýndan en zayýf nok-
tasýdýr. Cümle kapýsý bölümü, Ýstanbul ve Anadolu'da
kurulan saraylarýnkinden farksýz olup, taþ iþçiliði ve
oymacýlýðý yönünden muntazamdýr. Türklere özgü
tarihi saray örneklerindendir. 366 odadan oluþan
sarayýn yapýmýna Çýldýr Beyi Çolak Abdi Paþa tarafýn-
dan 1685 yýlýnda baþlanmýþtýr. 1784 yýlýnda saray iki
avlu ve bu avluda bulunan yapýlar topluluðundan
meydana gelmiþtir. Birinci avludaki yapýlarýn bazýlarý
yýkýlmýþtýr. Dört tarafý yapýlarla çevrili ikinci avlu
dikdörtgen planlýdýr. Giriþe göre sað tarafta selamlýk
ve onun arkasýnda haremlik vardýr. Bunlarýn sonun-
da cami ve türbe bulunmaktadýr. Türbe Selçuklu
kümbet mimarisi üslubunda inþa edilmiþtir. 

Maðaralar 

Buz Maðarasý: Küçük Aðrý Daðý eteðinin bittiði
düzlükte bulunmaktadýr. Doðubayazýt - Gürbulak
transit yolunda Hallaç köyü yolu sapaðýna 3 km.
mesafededir. Örneðine çok az rastlanýlabilecek doðal
bir anýt durumundaki maðara topraðýn 15-20 m.
derinliðinde yer almakta olup 100 m. uzunluða ve 50
m. geniþliðe sahiptir. Maðara içinde insan büyüklü-
ðünde buzdan dikitler yer almakta ve bu dikitler ýþýk
altýnda farklý renklere bürünmektedir. 

Meya Maðaralarý: Diyadin'e 15 km. uzaklýkta
bulunan, kayalarýn insan eliyle oyularak barýnma,
ibadet ve diðer yaþamsal faaliyetlerin gerçekleþtir-
ilmesi amacýna yönelik olarak yapýlmýþ maðaralardýr.
Eski bir yerleþim merkezi olan bu maðaralar bütün
olarak ele alýndýðýnda adeta bir anýt kent niteliðinde
olup, deðiþik inanç ve kültürlerin izlerini taþýmak-
tadýrlar. Oldukça geniþ olan maðaralarda kilise ve
mezar kalýntýlarý ve su kanalý bulunmaktadýr. Tokluca
Kalesi'nden yeraltýna inen merdivenler aracýlýðý ile
bu maðaranýn baðlantýsý olduðu düþünülmektedir. 

Kaleler 

Tokluca Kalesi: Diyadin ilçesine 19 km.
mesafede bulunan Tokluca köyünün hemen arkasýn-
daki tepe üzerinde bulunmaktadýr. 100-150 m. uzun-
luðunda bütün bir kaya kütlesi gibi duran kale 2 m.
uzunluk ve geniþliðindeki taþlardan yapýlmýþtýr. Ka-
lenin üstünde yer alan 3 m. geniþliðindeki bir giriþ
deliðinden 30 basamaklý merdivenle kale içindeki
sahanlýða inilmektedir. Bu sahanlýktan üç ayrý yeraltý
tüneline açýlan giriþ kapýlarý ve merdivenler bulun-
maktadýr. Bu tünellerden birine 70 basamaklý, diðer-
ine de 350 basamaklý merdivenle inilmekte olup bu
tünellerin Meya Maðaralarý'na ulaþmakta kullanýldýðý
tahmin edilmektedir. 

Kan Kalesi: Tutak ilçesinin 15 km. batýsýnda eski
adýyla "Kalekule" denilen Dönertaþ köyü yakýnlarýn-
da bulunmaktadýr. Hangi tarihte ve kimler tarafýn-
dan yaptýrýldýðý bilinmeyen kale "Kale-i Hum" adýyla
da bilinmektedir. 

Doðubayazýt Kalesi: Eski Beyazýt'ýn kuzey
doðusundaki Belleburç denilen yerde, kayalar üze-
rinde, Doðubayazýt'ýn 5 km. doðusundadýr. Kaledeki
Urartu mezarlarý ve antik çaðlara ait kalýntýlar,
buranýn antik kent olduðunu göstermektedir. Kaleyi
inþa edenler ya da yapým tarihi ile ilgili bir bilgi
bulunmamaktadýr. 

Diyadin Kalesi: Diyadin ilçe merkezinde Murat
Nehri kýyýsýndaki kayalýklarda kurulmuþ olan kale,
Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sine göre Akkoyunlu
Hükümdarý Uzun Hasan'ýn oðlu Ziyaüddin tarafýn-
dan yaptýrýlmýþtýr. Gerçekte ise, kullanýlan malzemel-
er ve yapýlýþ tarzý, Urartular tarafýndan inþa edildiðini
göstermektedir. Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Os-
manlýlar döneminde onarým görmüþtür. 

Havaran Kalesi: Hamur ilçe merkezinde bulun-
maktadýr. Hamur Deresi'nin üzerindeki kayalýklara
kurulmuþtur. Dereden yüksekliði 100 m. civarýn-
dadýr. Selçuklu dönemine ait olan kale içinde cami,
kalebeyi konaðý, deve hanlarý ile kaleden 400 m. uza-
klýkta ve kaleden daha yüksek bir tepe üzerinde
gözetleme kulesi bulunmaktadýr. 

Þoþik Kalesi: Hamur ilçesine 35 km. uzaklýkta
bulunan Karlýca köyündeki sarp kayalýklar üzerine
kurulmuþ bir kaledir. Kalenin ne zaman ve kimler
tarafýndan yaptýrýldýðý kesin olarak bilinmemekle
beraber Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde kale-
den "Azerbaycan Hükümdarý Ziyaüddin tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr" þeklinde bahsedilmektedir. Kale içeri-
sinde ibadethane, hamam, gözetleme kulesi, zindan-
lar ile su kulesi bulunmaktadýr. Kale Karakoyunlular
zamanýnda tamir görmüþtür. 

Kýz Kalesi: Þoþik Kalesi'nin 2 km. doðusundaki
bir tepe üstünde yer alan kalenin Þoþik kalebeyinin
kýzý için yaptýrýldýðý rivayet edilmektedir. 

Küpkýran (Harabe Göl) Kalesi: Aðrý il mer-
kezinin 20 km. doðusunda yer alan Yukarý Küpkýran
köyü ile Harabegöl köyü arasýnda bulunmaktadýr.
Büyük kesme taþlardan yapýlmýþ mazgallý bir kaledir.
Eski ve önemli bir yerleþim yeri olan Harabegöl
köyünün depremler ve toprak kaymalarý sonucunda
batmasýyla oluþan çukura zamanla su dolmasý
nedeniyle köyün yakýnýnda bulanan kaleye bu ad
verilmiþtir. 

Toprakkale: Eleþkirt ilçesinin 14 km. doðusunda
Toprakkale köyünde bulunmaktadýr. Urartulara ait
olan kalenin tapýnak ve yerleþim yerleri tamamen
yok olmuþ, günümüze ancak burç ve duvar kalýn-
týlarý kalmýþtýr. 

Anzavur Kalesi: Patnos ilçesinin 2 km. kuzey
batýsýndaki Anzavur Tepesinde bulunan kale, Urartu
medeniyetine ait olup M.Ö. 8. yüzyýlda yapýlmýþtýr.
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Kalenin duvarlarý Urartu Kralý Menua, tapýnak kýsmý
ise Ýþpuini tarafýndan inþa ettirilmiþtir. 

Cami, Kümbet ve Kiliseler 

Beyazýt Eski Camisi (Cami-i Gevher Digar):
Beyazýt Kalesi'nin güney eteðinde Birinci Selim
tarafýndan yaptýrýldýðý kabul edilen camidir. Cami-
nin yer aldýðý vadi yamacý düzeltilerek duvar örül-
mek suretiyle düz bir platform oluþturulmuþ ve üze-
rine bina inþa edilmiþtir. Kesme taþtan inþa edilen
cami 15x15 m. boyutlarýnda kare planlý ve tek
kubbelidir. Yapýda kahverengi, sarý ve beyaz renkte
taþlar karýþýk bir biçimde kullanýlmýþtýr. Caminin
giriþ kapýsý, beden duvarlarý, mihrabý, son cemaat
yeri duvar paylarý, kubbeye geçiþ sistemleri duvarlar-
daki kemerler, pencereler ve minare estetik bir sade-
likte yapýlmýþtýr. 

Toprakkale Camisi: Toprakkale köyünde 1684
tarihinde Mirza Bin Adbi Paþa'nýn yaptýrdýðý camidir.
Höyüðün güney yamacýndadýr. 

Sürmeli Mehmet Paþa Türbesi: Hamur ilçesi
merkezinde olup, Osmanlý döneminde inþa edil-
miþtir. Beyaz, yumuþak taþtan yapýlan kümbetin
duvarlarýnda iki sýralý kýrmýzý taþtan kuþak mevcut-
tur. 

Üç Kümbetler: Üç kümbetlerden birisi Patnos
ilçesine 2 km. mesafede olan Ziyaret, ikincisi Süphan
Daðý eteðindeki Taþkýran, üçüncüsü de Dedeli
bucaðýnýn Acým köyündedir. 

Hamur Kümbeti: Hamur ilçe merkezinin kuzey-
doðusunda, Aðrý-Van yoluna 300 m. uzaklýktadýr.
Selçuklu kümbetlerinden ayrý bir mimari tarzda, altý
(gövde kýsmý) dikdörtgen, üstü balýksýrtý biçimin-
dedir. Kümbetin 18. yüzyýlda Ýshak Paþa'nýn torun-
larýndan Ýbrahim Paþa tarafýndan yapýldýðý söylen-
mektedir. 

Karagöz Kilisesi: Tutak ilçesinin 26 km. batýsýn-
daki Dayýpýnarý köyü yakýnýnda kayalar oyulmak
suretiyle yapýlmýþ bir yeraltý kilisesidir. 

Üç Kilise: E-23 karayolunun hemen güneyinde
olan Taþlýcay ilçe merkezine 18 km. uzaklýktaki
Taþteker köyündedir. 

Termal Merkezler 

Termal merkezler yönünden oldukça zengin olan
Aðrý'nýn Diyadin ilçesinde Yýlanlý, Davut ve Köprü
kaplýcalarý bulunmaktadýr. Sularý romatizma ve deri
hastalýklarýna iyi gelmektedir. Ýlçenin giriþinde 3
yýldýzlý bir termal otel bulunmaktadýr. 

Dambat Çermiði ve Maden Suyu: Aðrý'ya 5 km.
uzaklýktaki Yolluyazý (Dambat) köyünde, Murat
Nehri'nin kýyýsýndadýr. Yerden fýþkýran su kükürt-
lüdür. Yara, çýban, sivilce gibi deri hastalýklarý ve rom-
atizma için þifalýdýr. 

Diyadin Kaplýcalarý: Diyadin ilçesinin 5 km.
güneyindedir. Köprü, Yýlanlý ve Davut adlarýný alan

üç sýcak su kaynaðýndan oluþmaktadýr. Deri hastalýk-
larý ile enfeksiyonlara baðlý romatizmal hastalýklara
iyi geldiði bilinmektedir. Kaplýcalar Diyadin'in 7 km.
güneyindedir. Sezon süresince devamlý dolmuþ sefer-
leri yapýlan kaplýcalarda 150 yatak kapasiteli turistik
bir otel bulunmaktadýr. 

Kuþ Gözlem Alaný 
Sarýsu Ovasý
Doðubeyazýt Sazlýðý

COÐRAFYA

Aðrý, kuzeyden Kars ve Iðdýr, Batýdan Erzurum ve
Muþ güneyden Bitlis ve Van, doðudan Ýran sýnýrý ile
çevrilidir. 

Aðrý' da mevcut topraðýn büyük kýsmýný dalgalý,
yüksek daðlýk arazi meydana getirir. Aðrý ilinde dað-
lar sýralar halindedir.

Aðrýda bitki örtüsü olarak zengin otsu bitki türleri
egemendir. Ýlkbaharda canlanan otlar, sonbaharda
havalarýn soðumasýyla tükenir. Kýþlarý soðuk ve sert
yazlarý kurak ve sýcaktýr.

TARÝHÇE

Aðrý ilinin tarihi, Paleolitik Çað'a kadar uzanmak-
tadýr. Daha geç dönemlerde bu bölge ile Mezo-
potamya arasýnda kültürel iliþkiler olduðunu
gösteren Tunç Çaðý araç gereçleri bulunmuþtur. Aðrý
ve çevresine yerleþen en eski topluluklardan biri
Hurrilerdir. M.Ö. 14. yüzyýlda Hititlerin Doðu
Anadolu Bölgesi'ndeki etkinliklerini yitirmeleriyle
ortaya çýkan Hurrilerden sonra yöre Urartu, Pers,
Makedon, Roma ve Bizans hâkimiyetine girmiþtir.
M.S. 7. yy. ortalarýnda Araplarýn eline geçen ve strate-
jik konumu nedeniyle istilalara uðrayan Aðrý'yý 11.
yüzyýlda Selçuklular egemenlikleri altýna almýþlardýr.
Selçuklularýn aralýklarla süren egemenlikleri Moðol
akýnlarýyla son bulmuþtur. Sonradan Ýlhanlýlar, Ce-
layirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve
Osmanlý Ýmparatorluðu egemenliðine girmiþtir. I.
Dünya Savaþý'nda Ruslar tarafýndan iþgal edilen böl-
ge, 1921 yýlýnda yapýlan Kars Antlaþmasý ile Tür-ki-
ye'ye iade edilmiþtir.

NE YENÝR?

Aðrý yöresinde hayvancýlýðýn büyük çapta olmasý
nedeniyle hayvan ürünleri büyük miktarda kullanýl-
maktadýr. Aðrý zengin bir mutfak kültürüne sahiptir.
Saç kavurma en meþhur yemeðidir. Gosteberg buðu-
lama, Abdigör köftesi, Hengel, haþýl, eriþte, kuymak,
kete, biþi, erdek, hasude, bulgur pilavý, yalancý köfte,
ekmek aþý, lalanga, ayran aþý, halise,çiriþ ketesi, mur-
tuða ve aðýzyakan ve deveci çorbasý gibi yöreye özgü
yemekleri vardýr.
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Aðrý'dan Yemek Tarifleri 
Gosteberg Buðulama

Malzemeler: 
Genç kuzu veya oðlak eti
Tereyaðý
Salça
Gosteberg adý verilen dað otu
Hazýrlanýþý: Genç kuzu veya oðlak kesilip yü-

züldükten sonra ayýklanýp doðranýr. Tereyaðý ve salça
ile yoðrulur. Üzerine gosteberg otu ince kýyýlarak ser-
pilir. Tüm bu karýþým ayný hayvanýn postu içerisine
koyularak açýk yerleri dikilir. Düz bir yerde üzerine
nemli toprak yýðýlýr, bu topraðýn üzerinde bir saat
kýzgýn ateþ yakýlýr. Bir süre dinlendirildikten sonra
post açýlarak servis yapýlýr. 

Selekli Saç Kavurma 
Malzemeler:
Taze oðlak veya kuzu eti
Sarýmsaklý yoðurt
Tereyaðý 
Hazýrlanýþý: Et doðranýr içine tereyaðýnda eri-

tilmiþ salça konur, bu þekilde kýzartýlan et indirilip bir
süre dinlendirilir. Üzerine sarýmsaklý yoðurt dökü-
lerek servis yapýlýr. 

Abdigör Köftesi
Malzemeler: 
Kemiksiz kuzu, oðlak veya dana eti
Soðan
Haþlanmýþ pirinç
Baharat
Hazýrlanýþý: Taze et dövülerek hamur haline

getirilir, baharat ve haþlanmýþ pirinçle yoðrulur köfte
yapýlýr. Ýnce doðranmýþ soðanlar suda tuzla birlikte
kaynatýlýr, kaynayan suya köfteler atýlýr. Piþtikten
sonra bir saat kadar dinlendirilen; köfteler; pilav
üzerine konularak servis yapýlýr. 

NE ALINIR?

Aðrý'da küçükbaþ hayvancýlýðýn fazla yapýlmasý
nedeniyle halýcýlýk en önemli el sanatýdýr. Bunun
yanýnda kilim, kazak, keçe ve çorap gibi el sanatlarý
da vardýr.

YAPMADAN DÖNME

Ýshak Paþa Sarayý'ný görmeden,
Daðcýlar için, Türkiye ve Avrupa'nýn en yüksek

daðý olan Aðrý Daðýna çýkmadan, (izin almayý unut-
mayýn)

Abdigör Köftesini tatmadan,
Kýþ aylarý için bir kaç çift tiftik eldiven ve çorap

almadan...
Dönmeyin

MUM YAPMA EKÝPMANLARI 

Ýki Katlý Tencere
Ýki katlý tencere kullanarak mumunuzun çok yüksek

ýsýlara ulaþmasýný engelleyebilirsiniz. Kullandýktan sonra,
mum artýðý kurumadan önce kuru bir havlu ile silerek iki
katlý tencerenin üst kýsmýný temizleyiniz. 

Mutfak Folyosu
Bir parça folyo veya bir fýrýn tepsisi, çok yarar-

lý bir mum yapma ekipmaný olabilir. Bu ekip-
maný, hazýrlanmýþ fitilleri koymak, kullanýlmamýþ
mumu kurtarmak ve evde yapýlmýþ mum ta-
bakalarý oluþturmak için kullanabilirsiniz. Mumu
koymak için yanlarý yüksek - yaklaþýk 3/4 inç
(yaklaþýk 1.9cm) - bir veya daha fazla tepsiye
ihtiyaç duyacaksýnýz.

Daldýrma Kutusu
Mumlarý daldýrýrken sýcak mumu içinde tut-

mak için bir daldýrma kutusu kullanýlabilir. El
sanatlarý malzemeleri satan bir maðazadan bir
daldýrma kutusu satýn alabilirsiniz veya evde kul-
lanabileceðiniz dar ve uzun bir kap bulabilirsiniz.
Bu kabýn, yapmak istediðiniz mumdan en azýn-
dan 2 inç (yaklaþýk 5 cm) daha uzun olmasýna
dikkate ediniz. Mumu sabit bir ýsýda tutmak için
kutuyu/kabý içinde su kaynayan bir tepsinin içine
yerleþtiriniz.

Termometre
Termometre, mum yapýmýnda çok önemli bir

alettir. Güzel mumlar yapmak için doðru ýsýya
eriþmeniz ve bu ýsýyý korumanýz gerekmektedir.
Bir þekerleme veya yemek piþirme termometresi
kullanabilirsiniz. Isý aralýklarýnýn 100° F ve 225° F
olduðundan emin olunuz.

Terazi
Mumu ve diðer malzemeleri tartmak için bir

teraziye ihtiyacýnýz olacak. Büyük maðazalarda
satýlan bir mutfak terazisi veya büro malzemeleri
maðazasýnda satýlan bir posta terazisi kullana-
bilirsiniz. 

Kalýplar
El sanatlarý malzemeleri satan maðazalarýn

çoðunda çok çeþitli mum kalýplarý bulabilirsiniz.
Yaratýcýlýðýnýzý kullanýp, kalýp veya kap görevi
görecek baþka malzemeler arayabilirsiniz. Örne-
ðin teneke kutular, jöle kalýplarý, kek kalýplarý,
deniz kabuklarý, vb. 

Fitil Ýðneleri
Bunlar, 4 ila 10 inç (yaklaþýk 10-25 cm) boyun-

da satýlan dayanýklý çelik iðnelerdir. Bu iðneler,
mum yapýmýnýn çeþitli aþamalarýnda kullanýl-
maktadýr. Kalýba dökülmüþ bir muma fitil takmak
için kullanýlmaktadýr. Kalýplý mumlar yaparken
fitili yerinde tutmak için gergi çubuðu olarak da
kullanýlabilir. 
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Diðer Araçlar 
Karýþtýrýcý - Boyayý veya kokularý katmak ve

mumu karýþtýrmak için tahta bir kaþýk veya küçük
bir sopa. 

Kesme aletleri - Balmumu tabakalarýný ve ka-
lýp halindeki mumlarý kesmek için keskin bir
býçak. 

Dökme Kabý - Eritilmiþ mumu kalýplara dök-
mek için bir kap. 

Isý kaynaðý - Mumu eritmek için bir ýsý kay-
naðýna ihtiyaç vardýr. Bir ocak, tüp veya elektrik
ocaðý bu iþ için uygundur. 

Kap tutucular, parafinli kaðýt, silikon sprey ve
kalýp mühürlerinin de elinizin altýnda bulunmasý
gerekebilir.

MALZEMELER 

9 inç (yaklaþýk 23cm) boyunda 1 fitil.
1/2 pound'luk balmumu veya 1/2 poundluk

parafin. Eðer balmumu yerine parafin kullanýr-
sanýz 0.8 onsluk stearine de ihtiyaç duyacaksýnýz. 

7 x 2 inçlik (yaklaþýk 18x5 cm) bir kalýp. 
Fitil iðnesi
Termometre
Boya
Koku; mumunuzu kokulu yapmak isitiyorsanýz

bunun için özel olarak satýlan kokulardan kullan-
abilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

Kalýplý Mumlar Yapma
Kalýplý mumlar her þekilde ve her boyda yapýla-

bilir. Burada, kalýptan çýkarýlan bir mum göster-
ilmektedir. Kap içi mumu da yapabilirsiniz; bu
durumda mum kalýp içinde kalmaktadýr ve kalýp
mumun bir parçasý haline gelmektedir. 

Kap olarak güzel bir teneke kutu, bir deniz
kabuðu, içi oyulmuþ bir aðaç dalý, bir yumurta
kabuðu veya cam bir kase vb. kullanabilirsiniz.
Kap içi mumu yapmak için aþaðýdaki talimatlarýn
alt kýsmýndaki nota bakýnýz. Bu tariften 7x2 inç
(yaklaþýk 18x5 cm) boyutlarýnda bir mum elde
edilmektedir. 

Malzemeler:
9 inç (yaklaþýk 23cm) boyunda #1 fitil. Eðer

önceden hazýrlanmýþ fitil almadýysanýz mum yap-
ma iþine baþlamadan önce fitili hazýrlamalýsýnýz.
Bunu, fitili yaklaþýk 20 saniye boyunca erimiþ
parafin mumuna daldýrarak yapabilirsiniz. Daha
sonra fitili kurumasý için parafinli kaðýt ve mutfak
folyosunun üzerine býrakýnýz 

1/2 pound'luk balmumu veya 1/2 poundluk
parafin. Eðer balmumu yerine parafin kullanýr-
sanýz 0.8 onsluk stearine de ihtiyaç duyacaksýnýz. 

Muma renk veya koku vermeyi planlýyorsanýz
parafini kullanýnýz ve parafini eklemeden önce
eritilmiþ stearine koku (sadece birkaç damla) ve
renk ekleyiniz. 

7 x 2 inçlik (yaklaþýk 18x5 cm) bir kalýp. Kalýbý
hazýrlamak için temiz ve kuru olduðundan emin
olunuz. Mumu kalýptan kolayca çýkarabilmek için
kalýbýn içine bir parça silikon sprey sýkýnýz.
Kalýbýn altýndaki delikten fitili geçiriniz ve
yukarýya doðru çekiniz. Fitilin üst kýsmýný bir fitil
iðnesine geçiriniz ve kalýbýn üzerine býrakýnýz. Bu,
"gergi çubuðu " görevi görecektir. Kalýbý ters çevi-
riniz, fitili ortalayýnýz, gergin bir biçimde çekiniz
ve bir parça kalýp mührü ile sabitleyiniz. Kalýptaki
çatlaklarý kalýp mührü ile kapatýnýz. 

Ýki katlý tencerenin üst kýsmýnda ve orta ateþte
balmumunu eritiniz ve 160° F dereceye getiriniz.
Parafin mumu kullanýyorsanýz ilkönce stearin ek-
leyiniz ve sonra sýcaklýðý 190° F'a çýkarýnýz. Farklý
kalýp malzemelerinin farklý mum ýsýlarý gerek-
tirdiðini unutmayýnýz. Kullandýðýnýz kalýp için
farklý bir ýsý derecesine çýkmanýz gerekiyorsa, o ýsý
derecesine çýkýnýz. Mum doðru ýsý derecesine
ulaþtýðýnda onu dökme kabýna aktarýnýz. 

Mumu içine dökmeden önce kalýp ýsýsýnýn oda
sýcaklýðýna eþit olmasýna (veya biraz daha sýcak
olabilir) dikkat ediniz. Eðer kalýp soðuksa mum
her noktada eþit olarak donmayacaktýr. 

Mumu kalýba dökmek için kalýbý açýlý (eðri)
tutunuz (bu hava kabarcýklarýnýn oluþmasýný
önleyecektir) ve içi doldukça kalýbý yavaþ yavaþ
düz konuma getiriniz. Kalýbýn aðzýndan yaklaþýk
1/2 inç (yaklaþýk 1,27 cm) (aþaðýda olan bir nok-
taya gelene dek doldurmaya devam ediniz. Dar
bir çubukla ve fitil iðnesi ile kalýbýn içindeki
mumu yavaþça karýþtýrýnýz ve kalýbýn kenarlarýný
sýyýrýnýz. Bu sayede içeride sýkýþmýþ hava kabarcýk-
larý çýkacak ve mum her noktada ayný þekilde
donacaktýr. Mumu yaklaþýk bir saat soðutunuz. 

Mum soðurken küçülebilir ve fitilin etrafýnda
hafif bir çentik oluþabilir. Bu durumu düzeltmek
için bir fitil iðnesi alýnýz ve çentiðe birkaç defa
batýrýnýz. Mumu daha önceki ýsýtma derecenizde
yeniden ýsýtýnýz ve çentiði yeniden doldurunuz.
Buna "çentik doldurma" adý verilmektedir.
Mumu, bir saatin ardýndan yarým saat daha soðu-
maya býrakýnýz. Eðer gerekirse, düz bir seviye elde
eden dek mumun çentiklerini tekrar doldurunuz. 

Mum 6 veya 8 saat boyunca soðuduktan sonra
ve kalýbýn kenarlarýndan ayrýlmaya baþladýðýnda
onu kalýptan çýkarabilirsiniz. Küçülmesi için
mumu yaklaþýk 20 dakika boyunca buzdolabýnda
tutunuz. Kalýp mührünü kalýbýn altýndan
çýkarýnýz ve gergi çubuðunu kullanarak mumu
kalýptan çýkarýnýz. Gergi çubuðunu çýkarýnýz ve
mumu ters çeviriniz. Fitili mumun alt kýsmýndaki
yüzeyden kesiniz. Mumun alt kýsmýný düzeltmek
için, içine folyo konmuþ bir tepsiyi iyice ýsýtýnýz
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Mumu sýcak folyonun üzerine koyunuz ve tabaný
düzleþene dek birkaç saniye boyunca
döndürünüz.Son olarak fitili üste 1/4 inç (yak-
laþýk 0,6 cm) kalacak þekilde kesiniz ve artýk
mumunuzu yakmaya hazýrsýnýz. 

NOT: Eðer kap içinde bir mum yapýyorsanýz bir
tel göbek ve fitil desteði kullanýnýz. Kabýn ½ inçi-
ni (yaklaþýk 1,27 cm) dolduracak kadar mum dök-
erek onu kabýn alt kýsmýna sabitleyiniz. Mum
kuruduðunda fitilin ucunu bir gergi çubuðunun
etrafýna sarýnýz ve çubuðu kabýn üzerine
býrakýnýz. Fitili gergin hale getiriniz ve orta-
layýnýz. Kabý mumla doldurunuz ve yukarýda
belirtildiði þekilde çentikleri gideriniz. 

Daldýrma Mumlar Yapmak
Bu tarifle 10 x 3/4 inçlik (yaklaþýk 25x1,9 cm)

altý tane ince mum yapýlmaktadýr.
Ýhtiyaç duyacaðýnýz malzemeler:
4 poundluk (yaklaþýk 1.8kg) balmumu. 
Üç tane 24 inç (yaklaþýk 61 cm) boyunda düz

örgülü 2/0 fitil 
Bir kuruma rafý. Bir panoya ikiþer çivi çakarak

veya iki sandalye arasýna bir geçme veya çýta
koyarak bir kurutma rafý yapabilirsiniz. 

Ýki katlý tencerenin alt kýsmýna 12-inçlik (yak-
laþýk 30,5 cm) bir daldýrma kutusu koyunuz ve
orta ateþte ýsýtýnýz. Mumu 160° F'e kadar ýsýtýnýz.

Mumlarýnýzý çifter çifter daldýrmaya baþlamak
için bir fitili üç parmaðýnýzýn üzerine sarýnýz ve
yanlarýnýn eþit þekilde ve serbest bir biçimde sark-
masýný saðlayýnýz. 10 1/2 inçlik (yaklaþýk 27 cm)
fitili mumun içine daldýrýnýz ve 10 saniye boyun-
ca böyle tutunuz. Fitili çýkarýnýz ve bir kurutma
rafýnýn üzerine koyunuz. Bu, fitili hazýrlayacaktýr
ve muma ilk tabakayý ekleyecektir. Diðer iki fitili
týpký birinci gibi daldýrýnýz. 160° F'lýk sabit ýsýyý
korumak için termometreyi sýk sýk kontrol ediniz.
Yeniden ilk çiftle baþlayýnýz ve 10 inçlik (yaklaþýk
25 cm) bir mum yapmak için sadece 10 inçlik
fitili (yaklaþýk 25 cm) daldýrýnýz. Ayný iþlemi diðer
iki çift için de tekrarlayýnýz ve her seferinde kuru-
ma rafýnýn üzerine koyunuz. 

Daldýrmalar arasýndaki ideal kuruma süresi
çalýþtýðýnýz odanýn sýcaklýðýna baðlý olarak
deðiþmektedir. Oda ne kadar soðuksa kuruma
süresi de o kadar kýsadýr. En iyi sonucu almak için,
mumlarý, bir önceki tabaka hala yapýþkanken
daldýrýnýz. Çaplarý 3/4 inç (yaklaþýk 1,9 cm) olana
dek mumlarý daldýrmaya devam ediniz (yaklaþýk
30 daldýrma) ve sonra bir kez daha daldýrýnýz. 

Muma pürüzsüz, temiz bir son kat vermek için
mum sýcaklýðýný 180° F'a çýkarýnýz. Her mum çifti-
ni yaklaþýk 3 saniye boyunca daldýrýnýz.
Mumlarýn 4 dakika kurumasýna izin veriniz.
Parmak izi býrakmamak için mumu parafinli
kaðýtla tutunuz. Keskin bir býçakla mumlarýn
altýný düzleyiniz. Mumlarý kuruma rafýna geri
koyunuz ve birkaç saat veya gece boyunca kuru-

maya býrakýnýz. Fitilleri 1/4 inç (yaklaþýk 0,6 cm)
kalacak þekilde kesiniz ve mumlarýnýz yanmaya
hazýr. 

Yuvarlak Mumlar Yapmak
Yuvarlak mumlarýn yapýlýþý çok kolaydýr.

Aþaðýdaki tarifle 8 x 7/8 inçlik (yaklaþýk 20x2,2
cm) iki yuvarlak mum yapýlabilir. 

Ýhtiyaç duyacaðýnýz malzemeler:
8 x 16 inçlik (yaklaþýk 20x40 cm) bir balmumu

tabakasý. 
10 inçlik (yaklaþýk 25 cm) örgülü bir 2/0 fitil. 
Fitili hazýrlamak için 1 ila 2 ons (yaklaþýk 28-

56gr) parafin mumu Fitili, kalýplý mumlar için
açýklandýðý þekilde hazýrlayabilirsiniz. 

Bir cetvel ve bir býçak kullanarak balmumu
tabakasýný, 8 inlik (yaklaþýk 20 cm) parçalar oluþ-
turacak þekilde ikiye kesiniz. Mumu hafifçe
yumuþatmak için bir saç kurutma makinesi kul-
lanýnýz. Mumu çok fazla yumuþatmayýnýz. 

Fitili mumun kenarlarýnda birine bastýrýnýz;
her iki uçtan da 1 inçlik (yaklaþýk 2,54 cm) fitil
sarkmalýdýr. Balmumunun ve parmaklarýnýzýn
arasýna parafinli kaðýt koyarak mumu sýkýca
sarýnýz. Parafinli kaðýdýn araya sýkýþmamasý için
onu da hareket ettiriniz. 

Mum tamamen sarýldýðýnda, mumun kenarýný
muma bastýrýnýz ve yapýþtýrýnýz. Mumu saç kurut-
ma makinesi ile kurutmanýz gerekebilir. Ayný
iþlemleri ikinci mum tabakasý için de tekrar-
layýnýz. Fitilleri 1/4 inç (yaklaþýk 0,6 cm) kalacak
þekilde kesiniz ve mumlarýnýz yanmaya hazýr.

ÝPUÇLARI:
Mum yapýmý eðlenceli olsa da her zaman

baþarýlý sonuçlar elde edemeyebilirsiniz. Ýþlem-
lerin daha kolay olmasý için aþaðýdaki ipuçlarýný
aklýnýzda tutmanýzda fayda olacaktýr. 

Unutmamanýzý önereceðimiz bir nokta da þu;
eðer elde ettiðiniz üründen memnun kalmazsanýz
ya da hakikaten bir facia yarattýysanýz, eritip
tekrar baþlayabilirsiniz. Yine de çirkin bir mum da
diðerleri kadar iyi ýþýk verip, uzun süreli yanabile-
cektir.

Balmumunun Eritilmesi:
Her zaman çiftli kaynatýcý kullanýp, balmu-

munu ateþin üstünde bir kutuda, sýcak suyun
üstünde eritin. Balmumunu ve boya maddelerini
karýþtýrmak için önce balmumunu eritin, sonra
boyayý ilave edin. Balmumunun ýsýsýný kontrol
için termometre kullanýn.

Fitilin Yapýlmasý:
Balmumu kaynamadan fitili katmak gerekli.

Yaklaþýk beþ dakika boyunca fitili balmumuna
daldýrýn ve tutun. Dümdüz çekin, sertleþinceye
kadar düz durmasýný saðlayýn.
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Benim için üç þey vardý o zamanlar önemli
olan. Dedem, Duman ve yaþadýðýmýz o küçük
þehir. Küçük þehrimiz, ovanýn doðu ucundaki baþý
hep karlý ve insana sonsuzluk hissi veren Hasan
Baba Daðý'na dayamýþtý sýrtýný. Þimdi güz yorgun-
luðuyla sakin, zifiri karanlýklara gömülmüþ uyuy-
ordu. Kýble'den esen soðuk rüzgârlar, ovanýn bir
ucundan girer; býçaðý okþayan biley taþlarý gibi
topraðý okþayarak gelir, daracýk sokaklarýmýzda
azýcýk nefeslendikten sonra evlerin duvarlarýnda,
çürümeye yüz tutmuþ ahþap çerçeveli pencerel-
erde uysallaþarak kuytularda kaybolurdu. Fakat o
ürküten uðultusu, dedemlerin yan tarafýndaki
küçük odama kadar ulaþýr, yün yataðýmda arada
bir ürpermeme sebep olurdu. Oradan oraya savur-
duðu söðüt ve kavak yapraklarýyla, ot ve saman
döküntüleriyle oynadýðýný düþünürdüm. En çok
da küllerin ya da kömür cüruflarýnýn üstünde bir
tekerlek gibi kývrýlýp yatmakta olan köpekler gelir-
di gözlerimin önüne. Belli bir zaman birbirlerine
karþý havlar yahut yürürler, yarý geceden itiba-
rense sesleri duyulmazda pek. Sokak lambalarýnýn
da vakit ilerledikçe baygýnlaþtýklarýný hayal eder,
gecenin o karþý konulmaz hâkimiyeti altýnda birer
mum ýþýðýna dönüþtüklerini sanýrdým. Bir de
sokaklarýn ve kaldýrýmlarýn, aydýnlýk zamanlar-
dan çok daha uzun olacaklarý, yürümekle filan
bitmeyecekleri gelirdi aklýma.                               

Uykusuna çekilen bu þehrin, bana, belki de
burada yaþayan bütün insanlara güven telkin
eden yegâne yapýsý, burçlarýnda sürekli bayraklar
dalgalanan kaleydi. Bu aç ve doyumsuz karanlýk-
lara baþkaldýran tek o vardý. Hasan Baba'nýn bize
bakan yamacýndaki yavru daðýn kayalýklarýna
kurulmuþtu. 

Zamaný doyasýya yaþamaktan, onca mancýnýk
ve top güllelerine direnmekten, belki de on bin-
lerce insanýn yüzyýllar boyunca bedenlerinde son
nefeslerini veriþlerine tanýk olmaktan yorulmuþ
gibiydi. Küflü duvarlarýnda, yarasa meskeni dehli-
zlerinde kim bilir nice göz izleri, cengâver naralarý
saklýydý.                                                  

Bütün bunlar; geceyle gelen korkular, endiþel-
er, irkilmeler; gecenin herhangi bir saatinde
dedemin mutlaka odama geleceði, üstümü açýp
açmadýðýmý kontrol edeceði, salondaki iri sobaya
birkaç meþe odunu daha atacaðý güvencesiyle
beni fazla uþatmadan uykuyla birlikte yok olup
giderlerdi.                                                 

Küçük þehrimizde hayat, güneþle beraber
neredeyse söner; kahvehanelerin müdavimi
birkaç ahbap ve kepenklerini örtüp iþyerinin gün-
lük temizliðini yapan bir iki esnaf dýþýnda hayat
belirtisi pek görülmezdi. Gerçi meyhanenin kýr-
mýzý ýþýklý tabelasý da henüz kararmamýþ olurdu;
ancak çok geçmeden hemen hepsi gündelik hay-
atlarýný tamamlar, paltolarýnýn yakalarýný dik-
leþtirip papaklarýný baþlarýna takarak bir bir
evlerinin yollarýný tutarlardý. Böylelikle son sakin-
lerini de yolcu eden sokaklar, büsbütün kimsesiz
kalýr; karanlýðý doyasýya yudumlamaya koyu-
lurlardý.    

Yapýlýþýný dedemin hayal meyal hatýrladýðý
evimiz, ana caddeye açýlan ve bir ucu kaleye
kadar giden ince, uzun Þair Nef'i Sokaðý'nýn orta-
larýndaydý. Alt tarafýnda birçok betonarme bina
yapýlmasýna raðmen, bizim taraf, henüz eski kim-
liðini muhafaza ediyordu. 

Evlerin geneli iki katlý, cepheleri taþ, iç
bölmeleriyse kerpiçti. Ve yine hemen hepsinin
içten merdivenleri bulunuyordu.                          

Bizimkinin merdiveni her iniþ ve çýkýþta gýcýr-
dardý. Özellikle bayramlarda çok seviyordum
onu. Evimizin her yaný gibi o da dipten baþa
silinir, paklanýr, cilalanýr; babaannenin yüklükten
çýkardýðý halýyla kuþanýp bezenirdi. Bayramlaþ-
maya gelenler, muhakkak merdivene þöyle bir göz
kaydýrýr, dedemin babasýnýn ceviz aðacýndan yap-
týðý basamaklarýný, týrabzanlarýný hayran hayran
seyrederlerdi. 

Esasen salonumuzun biri daha geniþ iki kanatlý
kapýsý, gömme dolaplarýn kapýlarý, penceler
tarafýndaki iki duvar boyunca uzanan sedirler,
raflar ve oymalý tavanýmýz da cevizdi. Hele
evimizi ilk defa gören bir misafir geldiðinde
dedem, babasýnýn ince sanatkârlýðýný tekrar tekrar
anlatmaktan çok hazzederdi. Artýk salonu eski
sýklýkta kullanmýyoruz, çünkü babam ve
amcalarým birer birer bu eski evi terk ederek, arsa
karþýlýðý daireler alýnan sokaðýn alt baþýndaki
kaloriferli, asansörlü yeni evlerine taþýndýlar. Her
biri dedemden bir þeyler kopardý giderken;
hüzünler, küskünlükler yaþattýlar. "Ben kutu
evlerde yaþayamam." diyerek oðullarýnýn biraz da
yarým aðýzla yaptýklarý "birlikte oturma" teklifleri-
ni reddetti. Beni babamlarla göndermedi, onlar
da ýsrar etmediler. O nedenle her zaman açýlmaz
salonumuz. Bayramlarda, babaannenin davet-
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lerinde veya dedemin istediði zamanlarda açýlýr;
gülsuyu dökülür, kýþsa döküm soba yakýlýr;
babaanne, ocakta bakýr cezveyle kahvelerimizi
piþirir, bin bir keyifle sedirimize kurulur, -bu
arada bendeniz tam bir yetiþkin muamelesi
görürüm- höpürdete höpürdete içeriz.

O gece vakit hayli ilerlemiþ olmasýna raðmen
uyuyamadým. Bahçenin öbür yanýndaki ahýrdan
Duman'ýn kiþnemeleri geliyordu. Dedemi de
uyku tutmamýþ olmalý ki her zamankinden daha
fazla odamýn kapýsý açýldý; her zamankinden daha
fazla düzeltildi yorganým. Aslýnda yarý yarýya
uyanýktým. Elindeki denizci feneriyle son kez
geldiðinde uyumadýðýmý fark etti. 

Yataðýmýn kenarýna iliþti.
- Uyanýksýn, dedi, ve ekledi, Duman'ýn kiþne-

meleri deðil mi?
- Tam uyuyacak oluyorum...
Dedemin pamuksu saçlarý daðýnýk, gözlerinin

beyazý kanlýydý. Sýkýntýlý hatta endiþeli olduðu
açýkça görülebiliyordu.

- Pekâlâ.
Babaannenin -babaanne diyorum, çünkü diðer

torunlarýnýn da babaannesiydi, oysa dedem
sadece benimdi- "çocuðu üþüteceksin" uyarýlarýný
dinlemedik ve ahýra gittik. Olabildiðince açýk
görünüyordu hava; gökyüzü, bu mevsimlerde hiç
olmadýðý kadar aydýnlýktý. Uzak maviliklerde
yýldýzlar oynaþýyordu.

Kale kapýsýný andýran iki kanatlý, tahta kapýdan
girince aydýnlandý içerisi. Genizlerimizi yakan bu
kokuya alýþkýnýz. Doðruca Duman'ýn yanýna git-
tik. Kulaklarý dimdik, bakýþlarý dipdiriydi. Baþka
geceler uðradýðýmýzda daha rahat, hatta biraz
uyuþuk bulurduk onu.   

Üstelik ayaklarýný kaldýrýp indirerek tedirgin-
liðini belli ediyordu. Yemliðine baktý dedem,
akþam verilen arpalý samanýn yarýdan çoðu
duruyordu. Tekrar kiþnedi.

- Neler oluyor sana yavrum?
Alnýný, boynunu okþadý; sýrtýný sývazladý.
- Terlemiþ, nesi var acaba? Allah Allah!..
Sancýlý olabileceðinden þüphelenen dedem,

duvar deliðine soktuðu çýralardan birini alarak
ateþledi, karnýna tuttu. Faydasý olmayýnca, onu
huysuzlandýran baþka nedenler aramaya koyul-
duk; ancak olaðan dýþý hiçbir þey yoktu. Tavuklar,
koyunlar, ineðimiz ve danasý; onlar, gecenin
rehavetindeydiler.

- Ben bu iþin içinden çýkamadým oðlum! dedi
tereddütlü sesiyle. Üþüyüp sancýlansa kývranýr,
üzülür, siner; oysa bu hayvanýn gözleri çakmak
çakmak. Allah'tan hayýrlýsý!

Dönüp yattýk. O, kiþnemeye devam ediyordu.
Sabah erkenden uyandým ve ahýrda olduðunu

öðrendiðim dedemin yanýna koþtum.
Duman, daha huysuzlanmýþtý. Dedem yanýn-

dayken uysallaþan o eski hayvan yoktu. Baþýný

hýrsla tavana dikiyor, acýlý acýlý kiþniyordu.
Gözlerinin beyazý büyümüþ, aðzýnýn çevresi
salyalaþmýþtý.

- Girme içeri! diye uyardý dedem.
Baþka aygýrlarla dövüþmek istediðinde yaptýðý

gibi kulaklarýný yumuyor, baþýný bacaklarýnýn
arasýna sokuyor, çifteler atýyordu.

Dedem þaþkýndý.
- Durduðu yerde mi parladý bu hayvan?
Kýl kaþaðýyla týmar etmeyi denediyse de, çok

hoþlandýðý bu davranýþý bile þiddetle tersledi.
Hâlbuki kaþaðý sýrtýna sürüldükçe, baþýný bizlere
dokundurarak teþekkür ederdi. Dedemin rahatlat-
ma çabalarý boþunaydý.

- Dur be yavrum!.. Dur!..
Duracaðý yoktu. Artýk arka ayaklarý üzerine de

kalkýyor; kiþnemeleri, ahýrýn duvarlarýnda
yankýlanýyordu. Zapt edilmesi mümkün deðildi.
Böyle giderse yularýný koparabilirdi. Tepindikçe
yeleleri dalgalanýyor, kaslarý belirginleþiyordu. Bu
haliyle de daha çok vahþi atlara benzemekteydi.

- Yularýný çözeceðim, çekil! diye baðýrdý dedem.
Kapýnýn bir yanýna çekilip duvara dayadým
sýrtýmý.

Bu Duman, sevip okþadýðým o demirkýr donlu
Duman deðildi sanki. Yel gibi çýktý ahýrdan.
Nallarýndan ateþ saçýyordu. Durdurmak imkân-
sýzdý.

Neler olup bittiðini çözememenin þaþkýnlýðýyla
dikilip dururken, gök gürültüsünü andýran gür-
lemeler, kütürtüler gelmeye baþladý.

- Deprem!.. Deprem oluyor! diye haykýran de-
dem, kollarýyla kavradý beni.

Sürekli þehadet getiriyordu.
Yeraltýnda binlerce kaya devriliyor, kütükler

sökülüyor, çýðlar kopuyordu adeta. Midemin
bulandýðýný hissettim. Ayaðýmýzýn altýndaki
topraðýn titreyiþi, ahýrdaki aðaçlarýn gýcýrdayýþý,
hayvanlarýn baðrýþmalarý!.. Bir böcek kadar çare-
siz kalmýþtýk. Yavaþ yavaþ topraða çekiliyor gibiy-
di canýmýz.

Saniyeleri dakikalara dönüþtüren hiddet, yere
düþen çember gibi giderek azaldý, azaldý ve durdu.

Dedem ve ben, birbirlerine dolanarak bü-
yümüþ iki kuru aðaç gibiydi. Neden sonra
kendine gelen dedem, kollarýný çözerek beni bý-
raktý. Kocamanlaþmýþ gözleriyle çevresine baký-
yor, neler olup bittiðini anlamaya çalýþýyordu.
Babaannenin:

- Çocuklar!.. Çocuklar Kemal!.. Feryadýyla o
yana döndük.

- Ne olmuþ çocuklara?
- Onlara bakmalýyýz!
Evet, ailenin kalabalýk tarafý hiç aklýmýza

gelmemiþti. Gitmeye hazýrlanýyorduk ki, bahçe
kapýsýndan babam girdi. Nefes nefeseydi.

- Þükür iyisiniz?
- Sizler nasýlsýnýz?
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- Ýyiyiz, dedi babam, hepimiz iyiyiz!
Çok geçmeden diðerleri de geldi. Dedem, evin

merdivenlerine oturmuþ, Duman'ýn gece boyunca
süren hýrçýnlýðýný nasýl anlayamadýðýna hayýfla-
nýyor; kendi kendine sürekli:

- Depremden ötürü, depremden ötürü! diyor-
du. Herkes sokaklardaydý. Henüz büyük bir yýkýn-
tý ve can kaybý olduðuna dair haber gelmemiþti.
Korkulu çýðlýklar, aðlamalar, koþuþturmalar; yani
hayatla ölüm arasýnda gidip geldiðimiz o dehþet
dolu anlarýn etkisi hâlâ sürmekteydi. Bugünleri
bize sürekli hatýrlatacak olan da çeþmemizin
baþýndaki ihtiyar söðüt aðacýydý. O, devrilmiþ,
yolu kapamýþtý.

Akrabalarýmýza bakmak üzere giden amcam,
bahçe kapýsýndan baðýrdý.

- Duman'ýn üstüne duvar yýkýlmýþ! Kötü haber-
le afalladýk bir an. 

- Ne?
- Þakir emmilerin bahçe duvarý Duman'ýn

üstüne yýkýlmýþ!
Yüreðime hançer saplanmýþtý sanki.
- Atýmýz öldü! Atýmýz öldü!., diye feryadý bas-

tým. Onu çok seviyordum ve Duman'sýz bir hayatý
asla düþünemiyordum. Ahýrýn kapýsý açýldýðýnda
baþýný çevirip bakýþý, kiþnemesi geldi gözlerimin
önüne.

Hep birlikte gittiðimizde, Duman'ýn yýkýntýlar
altýnda kaldýðýný gördük. Dörtnala ovanýn güven-
li düzlüklerine giderken, eski, iðreti ve sokaða
abanmýþ duvarýn altýnda kalmýþtý. Þansa bak!
Birer iniltiye dönüþen nefes alýþlarý, burun delik-
lerinden çýkan buharla fark ediliyordu. Babam,
amcalarým derhal iþe giriþtiler ve Duman'ý kur-
tardýlar.

Bir sýçrayýþta ayaða kalktý. Yaþadýðý paniðin
sürdüðünü gösteren o müthiþ þahlanma ve kiþne-
menin ardýndan ok gibi fýrladý, koþmaya baþladý,
insanlar kaçýþarak yol açtýlar. Kimse durdura-
mazdý onu.

- Ürktü bir kere hayvan! diye kaçýþýnýn haklýlý-
ðýný açýklamaya çalýþtý dedem.

Ben aðlýyordum.
- Gidip bulalým dede!
- Bulamayýz çocuðum, bulamayýz! Dedemin

ümitsizliði kederlendirmiþti beni.
- Döner mi?
- Belki? diyebildi sadece, sonra ekledi mýrýlda-

nýr gibi, ova da soðuktur þimdi!
Gün boyunca kýsa aralýklarla ve azalan þidde-

tiyle sürdü deprem. Þükür ki can kaybý yoktu,
ama insanlarýn birçoðu evlerine girememiþ, ak-
þamla birlikte artan soðuða raðmen aceleyle yap-
týklarý derme çatma barakalarda kalýyorlardý.
Üstelik sulu sepken kar da atýþtýrmaya baþlamýþtý.

Dedem, babamýn ve amcalarýmýn defalarca
tekrarladýklarý yeni evlerine gitmeyi gene reddet-
ti. Ne betonarme binalarýn depreme dayanýklýlýðý

ne daha þiddetli deprem olacaðý söylentileri ne de
babaannenin ýsrarlarý, fikrinden caydýramadý
onu. 

- Evimde kalacaðým, kale gibi maþallah, dedi de
baþka bir þey demedi.

Onlar gitti. Duman umurlarýnda deðildi; belki
de ovada kurtlara yem olmasýna gizliden gizliye
sevineceklerdi.

Ben dedemle kaldým. Salonun sobasýný yaktýk,
sokaða bakan pencerenin perdesini açtýk, sedire
kurulduk ve Duman'ýn yolunu beklemeye koyul-
duk.

Gözlerimiz, bu gece daha da uzayan yollarda
ve kulaklarýmýz nal seslerindeydi. Fakat ben fazla
dayanamadým. Uyku bastýrýnca dedemin dizine
koydum baþýmý ve deprem korkusu filan duy-
madan rüyalara daldým.

Korkular ve yýlgýnlýklarla örülü tik taklar hangi
saatleri vuruyordu bilmiyorum, dedemin çýðlýðýy-
la uyandým.

- Geliyor!.. Geliyor!..
Geceyi bir kýlýç gibi yaran, sýnýrsýz uçurumlara

meydan okuyan o nal sesleri, muþtu gibiydi
bizlere.

Bahçeye çýktýðýmýzda karanlýklarýn ortasýna
doðmuþ on dördünde ay gibi görünüyordu.

- Nerede kaldýn yavrum?
Boynuna sarýlmýþtý dedem. Kahkahalarla

gülüyordu. Yitirdiði oyuncaðýna kavuþan çocuklar
kadar sevinçliydi. Duman'ýn eve dönüþü, hele o
dönüþle dedemin yaþadýðý coþku, görülmeye
deðerdi doðrusu. Ne yazýk ki sevincimiz uzun
sürmedi! Ertesi sabah ahýra gittiðimizde Du-
man'ýn baþýnda -iki kulaðýnýn arasýnda- derin bir
yara olduðunu gördük. Yara bir yana, gözlerinden
sürekli yaþ akýyor; göz pýnarlarýndan baþlayan
ince, yay gibi bir ýslaklýk þeridi, yanaðýný geçip
çenesine kadar iniyordu. Duman, esaslý bir illete
düþmüþ olmalýydý. Hiç de hoþ deðildi bu beklen-
medik durum. Dedem, bir yandan týmar ediyor,
bir yandan da sýcak su ile yarayý temizlemeye
uðraþýyor:

- Geçer yavrum, sen meraklanma bu da geçer,
diye teselli ediyordu.

Gidip hayvan hastalýklarýndan yarý buçuk
anlayan bir arkadaþýný getirdi. Adamcaðýz, hay-
vanýn baþýndaki yarayý ve gözlerinden akmakta
olan yaþý görünce:

- Vallahi bilmem ki, diye dolaþtýrdý sözü, ne
söylesem yalan olur. Bilirsin bizim ilgilerimiz
kulaktan dolma, iflah olur mu, olmaz mý?

-  Ne demek istersin Kerim?
- Hani diyeceðim... Bugün bir at da çok para. 
Üstelik böylesine güçlüsü de zor bulunur.
Ona, paranýn pulun derdinde olmadýðýný, tek

arzusunun atýný yaþatmak ve birlikte yaþamak
olduðunu, hayvan da olsa aileden biri olarak
gördüðünü, doðduðunda þenlik yaptýklarýný,
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babasýnýn "Bu taya iyi bak oðlum, o sana kardeþ
olur." diye vasiyet ettiðini söylemedi; aksine sustu
dedem. Oracýkta öyle dinledi, anlamlý anlamlý
baktý adama, sonra teþekkür ederek uðurladý.
Benimle de konuþmadý, gerek yoktu zaten; onu
anlýyordum.

Günlerce, gecelerce Duman'la birlikte acýlar
çektik. Hemen her yatsýda aksatmadan yanýna
uðradýk; týmar ettik, öptük, okþadýk, kokladýk, bir
bebek gibi acýlarýný paylaþtýk. O da içli bakýþlarla
çilesini, derdini anlatmaya çalýþtý. Baþýndaki
sancýlar, dayanýlmaz hale geliyor olmalýydý ki
zaman zaman kafasýný havaya dikiyor, boynunu
büküyor, kývranýyordu. Zayýflamýþtý da. 

Cilalanmýþ gibi parlayan demirkýrý tüyleri git-
gide soluyor, çekiç gibi duran baþý ve kulaklarý
düþüyordu.

Daha fazla gecikmeden bir veteriner hekim
bulup getirdi dedem. Þiþmanca, kýsa boylu, derine
düþük ufak gözleri ve zorlukla alýp verdiði
anlaþýlan nefesleriyle ahýra girmekten çekindi.

- Dýþarý çýkarýn, dedi. Çýkardýk.
- Huyu nasýl? diye sordu bu sefer.
- Ýyidir beyim, halim selim hayvandýr.
- Hiç öyle görünmüyor, diye itiraz etti. Dede-

min tükenmeyen sabrýna þaþýyordum.
- Korkmayýn, insanlarla arasý iyidir. Eldiven-

lerini giydi ve ayaklarýnýn ucunda dikilerek
yarasýný görmeye çabaladý; fakat bu mümkün
olmayýnca, Duman'ýn boynunu eðdirdi dedem.

- Epeyce derinmiþ, diye söylendi kayýtsýzca.
Sonra çantasýndan çýkardýðý birtakým aletlerle

sýrtýný, karnýný, göðsünü dinledi; parmak uçlarýy-
la dokunarak muayene etti. Daha sonra da birkaç
adým geriye çekildi, ellerini eline koydu; bir saða,
bir sola eðilerek ve iþinin ehliymiþ izlenimini ver-
erek gözleriyle de inceledi.

-  Eveeeeet...
Biz, Veteriner Bey'in aðzýndan çýkacak her

kelimeyi dikkatle dinlemek için neredeyse nefes
almýyorduk. O, çantasýný yavaþ yavaþ toplarken:

- Yapýlacak bir þey yok, dedi, yakýnda kör olur.
- Ýyileþmez mi?
- Hayýr, diye kestirip attý, en iyisi vurdurmak.

Uyuntu herif! Sözlerinin suratýmýzda yumruk gibi
patladýðýnýn farkýnda dahi deðil; yüzümüze
bakarak konuþmuyordu ki.

Buna raðmen yine hiçbir tepki göstermedi
dedem. Beyefendinin ücretini takdim edip gön-
derdi. Aramýzda gizli bir sözleþme varmýþ gibi de
konuyu açmadýk; çünkü hangimiz bir laf etsek,
gözyaþlarýmýz boþalabilirdi.

Ýki yahut üç gün sonraydý herhalde, Duman
görmez oldu. Lacivert gözleri, ovanýn puslu
sabahlarýna dönmüþtü. Gerçek bir felaketti bu!
Veteriner efendinin "vurdurun gitsin" deyiþi hâlâ
kulaklarýndaydý. Çekilen tetikler, çýkan gürül-
tüler, yarý boþ bir kum torbasý gibi yere yýðýlan

Duman!.. Ve kanlar, çýrpýnýþlarý, can çekiþmeler!..
Aman yarabbi!

Dedem, düþüncelerimi sezmiþ olmalý ki:
- Asla böyle bir þey olmayacak! dedi.

Rahatlamýþtým.
Oysa öbürleri bizim gibi düþünmüyorlardý. 
Amcalarým ve babam "kör bir atý niçin besleye-

lim?" fikrindeyken; büyükanne "At nesline kýran
girdi sanki!" diyor, baþka bir at almamýzý öneriyor-
du. En yakýn destek "Can candýr; niçin öldürül-
sün?" diyen sevgili annemden gelmiþ ve bizi
fazlasýyla mutlu etmiþti.

Durumu dýþarýdan görenler de dedemin
direniþini anlamsýz buluyorlardý; fakat o sabýrla,
anlayýþla, kimseyi kýrmadan, incitmeden karþý
koyuyor, sohbetleri baþka yöne çekiyordu. Bir
gün Madam'ýn lokantasýna gittiðimizde de söz,
dönüp dolaþýp artýk herkese malum olan "kör at"
meselesine getirilmiþ; diðer insanlara pek aldýr-
mayan dedem, Madam'ýn nazikçe, "artýk uzat-
masanýz iyi olur" deyiþine fena alýnmýþtý. Orada
yemek yemeyi sevmemize raðmen bir daha uðra-
mamýþtýk.

Günler deðil, aylar geçti. Diz boyu karlarý, tipi-
leri, dondurucu soðuklarý dinlemeden ve hiç
aksatmadan, sýrtýna þiltesini sardýðý Duman'ý
yedekleyerek, çeþmeye götürdü, getirdi dedem.
Amacý, görmeden de çevresine güvenmeyi,
yürümeyi, eksik de olsa baþka duyularla yaþamayý
öðretmekti. Sapasaðlam bir at gibi besledi, hasta
bir insan gibi hizmet etti.

- Duman'a binip ovaya gideceðim, görecekler!
diyordu. Benim gözlerim onun gözleri olacak;
dizginlerle konuþacaðýz!

Hatta bahara doðru gem vurdu Duman'a, eye-
rledi. Bu kadarýný ben de beklemiyordum.
Dedem, mucizeler yaratýyordu. En çok da bizimk-
iler ve mahalleli þaþkýndý. Arkadaþlarýmýn anlat-
týðýna bakýlýrsa, bu "alýþýlmadýk" davranýþ biçimi
evlerdeki sohbetlere de konu oluyormuþ. 

Soðuklarýn etkisini yitirdiði bir akþamüstü
okuldan dönerken yolumu bekliyordu dedem.
Neþeliydi ve her zamankinden daha þýktý. Ona
"süslü" lakabý boþu boþuna takýlmamýþtý. Güzel
giyinirdi, giydiðini yakýþtýrýrdý. Yalnýz bugün
daha bir yakýþýklý olmuþtu. Bütün çehresi gülüy-
ordu.

- Yemeði dýþarýda yiyeceðiz arkadaþ, dedi
boyun baðýný düzeltirken.

- Babaanne? diye sordum muzipçe.
- O, misafirlerini aðýrlýyor.
- Madam'da yiyeceðiz tabii...
- Kesinlikle... Bana öyle bakma... Ara vermiþtik,

yeniden baþlýyoruz. Hem nefis yemekler yapar
Madam.

Koluma girdi -bunun çok hoþuma gittiðini
söylemeliyim- ve caddenin doðu ucuna yöneldik.
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Küçük þehrimizin bu semtini dedem kadar ben
de seviyordum. Henüz eski dokusu bozulmamýþtý.
Ýkiþer katlý taþ binalarýyla, ortadaki beþgen þadýr-
vaný çevreleyen Âþýk Sümmani Meydaný'yla, yaz
sýcaklarýnda gölgelerine sýðýndýðýmýz ve ayranlar
yudumladýðýmýz çam aðaçlarýyla, Selçukludan
yadigâr camisiyle, salkým söðütlü bahçelerine
oturduðumuz kahvehaneleriyle, birçok insanýn
buluþma ve sohbet etme mekâný oluþuyla daha
sýcak, daha samimi geliyordu bana. Madam'ýn
lokantasý da buradaydý ve asýl adýnýn Ýnce Belli
Ýstikan Lokantasý olduðunu ilk kez görüyordum.

Hep yaptýðýmýz gibi pencere kenarýndaki
masaya oturduk. Ve yine her vakit olduðu gibi
dedemle Madam, belli belirsiz baþ eðmeleriyle
selamlaþtýlar.

Ýlerlemiþ yaþýna raðmen, hatta bir hayli iler-
lemiþ yaþýna raðmen hâlâ güzeldi Madam. Birinci
Dünya Savaþý'ndan sonra Ruslar geri çekildiðinde,
o, buralarda kalmýþ. Bildiðim ütün hikayesi bun-
dan ibaret. 

Yürümeye baþladýðým ve bu meydana getir-
ildiðim günden bu yana -baþýmý ilk kez okþadýðý
zamandan beri- tanýdýðým Madam ise bizden biri.
Uzun bir boy; bir sanatkâr edasýyla taranmýþ,
toplanmýþ ve bir tutamý hep alnýna dökülmüþ
ipeksi sarý saçlarý; üzenli çizgilerle süslenmiþ bem-
beyaz bir alýn; hâlâ mavi, inadýna mavi, baharýn
gökleri kadar dipdiri bir maviyle bezeli gözler; sol-
gun, ama solgunluðu dahi güzel yanaklarý; ince
ruhlu bir ustanýn özenle biçimlendirip incecik
dudaklarýnýn üstüne kondurduðu burnu; baþýyla
gövdesini geçici bir süre için birleþtiriyormuþ
intibaý veren boynu; dik duruþu, incecik kemik-
lerin iyice belirginleþtiði elleri, uzun parmaklan;
bastýðý yeri incitmekten korkar gibi yürüyüþü,
dikkatli ve belki de -benim için o zamanlar belki
alýmlý yürüyüþü; elindeki sipariþ listelerini ve
müþterilere servis yapan gençleri, masalarý, dikka-
tle kontrol eden tavýrlarý... Babaannenin dýþýnda
kimselerin bakmadýðý kadar farklý, apayrý ve
kýsacýk anlarla dedeme bakýþý... Baþkalarýnýn fark
etmesini asla istemediði açýkça anlaþýlan o, telaþlý
ve hüzünlü parçacýklar saçan kýrgýn, kaçamak
bakýþlar.

- Hoþ geldiniz efendim, ne yemek isterdiniz?
- Sað ol delikanlý... Madam hangisini tavsiye

ediyor?
Madam'a baktý garson; iþaretini aldý, bize

döndü:
- Mantý, dedi.
- Pekâlâ o zaman, dedi dedem, mantý, fakat yo-

ðurdu sarýmsaklý olmasýn; yanýmýzda delikanlý
var.

Þöyle bir dikleþtim, þiþindim tabii.
Hasýlý kelam, Madam, eski zaman tablolarýn-

dan bir vesileyle kurtulup kaçmýþ ve nasýlsa küçük
kentimize düþmüþ eski konaklarýn hanýmefendisi

gibiydi. Bu hanýmefendi, hiç yapmadýðýný yaptý
ve masamýza kadar geldi; önünde kenetlediði
ellerini açarak, nezaketle:

- Hoþ gelmiþsiniz, dedi.
Dedem, hemen ayaða kalktý; ben de kalktým.
- Hoþ bulduk hanýmefendi.
Yüzünde belirginleþen gülümseyiþi kontrol

etmeye çalýþýyordu.
- Mantýyý beðenmiþsiniz inþallah?
Dedem, bu durumdan çok memnun olmalýydý

ki bakýþlarý ýþýldamýþ, çehresi aydýnlanmýþtý. Eliyle
oturmamýzý iþaret etti Madam ve:

- Olmayýn rahatsýz, dedi. Oturduk.
Sonra asýl söylemek istediðini söyledi galiba.
- Duman'ý yaþatmayý baþarmýþsýnýz, tebrik ede-

rim. Ýtiraf etmek gerekir, getirdiniz dize koca
þehiri.

Ve baþkaca bir þey demeden yerine döndü.
Dedemin yaþama sevincini, yetmiþ yaþýna rað-

men süren dinçliðini, hayat karþýsýnda asla pes
etmeyiþini, inadýný, hoþgörülülüðünü ve "süs-
lü'lüðünü daha iyi anlýyordum artýk.

Aðaçlarýn þenlenip yapraða durduðu, topraðýn
ruhunu çimlendirdiði vakitlerdi; okuldan paydos
sonrasý çýkmýþtýk yine. Bir de ne göreyim, dedem
ve Duman karþýmda!

Ýçimde bir þeyler kaynamaya baþlamýþtý.
- Bak, senin için yeni bir eyer de yaptýrttým

saraca. Bambaþka görünüyordu. Duman, tek
kelimeyle þahaneydi.

- Hadi atla.
Sol ayaðýmý üzengiye geçirmeye uðraþýrken

yardým için el attý; "hayýr" der gibi baktým, hemen
geri çekildi.

Sýçradým, kuruldum sýrtýna.
- Dik dur... Ha þöyle... Hafifçe mahmuzla þimdi.

Dokundurdum topuklarýmý... Ve beni mest eden
o nal sesleri!

Duman, eski gücüne, görünümüne kavuþtu o
yaz. Gözleri görmüyormuþ, zararý yok; sezgileri ve
onu seven sahipleri var. Yanýndan geçen atlarý,
hele kýsraklarý iþtahlý kiþnemelerle selamladý hep.
Onu gördükçe de keyiflendi dedem, kahkaha
üstüne kahkahalar attý.

Dedim ya...
Benim için üç þey vardý o zamanlar önemli

olan. Dedem, Duman ve yaþadýðýmýz o küçük
þehir.
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dýnlýk diyarlarýn masalsý görüntülerinde,
küçük bir çocuk yüreðinin annesine olan
sevgisi deðerinde bir merhaba 
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Coca Cola ve
Faydalarý!!!

Büyük olasýlýkla az sonra okuyacaðýnýz birçok þeyi siz
zaten daha önceden biliyordunuz (!) ya da bilmeyenler
"hadi caným, saçmalýk" diyeceklerdir.

Eðer öyle olduðunu düþünüyorsanýz, burada
anlatýlanlara inanmadýysanýz denemesi bir cola
parasýdýr.

Yani bir kutu Coca Cola veya Pepsi yeterli 
Gelelim COCA COLA ve PEPSÝ ile ne gibi

pratik iþler yapabileceðinize:

TUVALETÝ TEMÝZLEMEK ÝÇÝN

Bir kutu kolayý klozetin içine dökünüz. Bir saat
kadar bekleyiniz ve sifonu çekiniz. Koladaki sitrik
asit helâ baþýndaki lekeleri yok edecektir.

KROM TAMPONLARDAKI PAS LEKELERÝNÝ 
YOK ETMEK ÝÇÝN

Arabanýn tamponunu Coca Cola''ya batýrýlmýþ
bir sigara paketinin içindeki alüminyum folyo-
suyla iyice ovunuz. Tertemiz olacaktýr.

AKÜ KUTUP BAÞLARINDA ÇAPAÐI
TEMÝZLEMEK ÝÇÝN

Bir kutu kolayý kutup baþlarýna dökün ve
bütün çapak yok olsun.

PASLANMIÞ BÝR CÝVATAYI SÖKMEK ÝÇÝN

Coca-Colaya batýrýlmýþ bir bezi bir kaç dakika
paslý cývatayý uygulayýnýz. Bir kaç dakika sonra
rahatlýkla dönecek ve çýkacaktýr.

ELBÝSENÝZDEKÝ YAÐ LEKESÝNÝ 
ÇIKARMAK ÝÇÝN

Bir kutu kolayý lekeli giyeceklerin üstüne
boþaltýn, deterjaný ekleyin ve her zaman yýka-
dýðýnýz gibi yýkayýn. Coca-cola yað lekelerinin yok
olmasýna yardým edecektir.

Ayrýca araba ön camlarýndaki her türlü kuþ pis-
liði yapýþan sinekler veya aðaçlardan dökülen toz,
polen, yapýþkan maddelerin çýkarýlmasý en iyi
madde COCA COLA + PEPSI ''dir.

* * *
Haa... isterseniz bu çok kuvvetli temizleyicinin

geriye kalanýný içersiniz. Bakýn bu da bir fayda.
Fayda ise eðer??? :)

Peki nedir bu Cola''nin bu kadar etkileyici temiz-
liklerde bile kullanýlabilmesinin sebebi?

Coca-Cola ve Pepsi''nin ortalama pH deðeri 3.4 tur.
Bu asidi de diþleri ve kemikleri eritmek için yeterlidir.
Temizliklerde bu kadar etkili olmasýnýn sebebi budur.

Aslýna bakarsanýz Cola ile dünyada kimsenin
tavsiye edemeyeceði KARBONDÝOKSÝT içiyoruz. Hani
þu dýþarý atmak için devamlý nefes alýp verdiðimiz,
atmak için uðraþtýðýmýz KARBONDÝOKSÝT...!

2001 yýlýnda Delhi Üniversitesinde "kim daha
fazla Coca-Cola içecek" diye bir yarýþma yapýl-
dýðýnda, sekiz litre Coca-Cola içerek kazanan ve
10 dakika içerisinde herkesin gözü önünde ölen
kiþinin haberini duymuþsunuzdur. Neden öldü?
Çünkü çok fazla karbondioksit almýþtý ve kanýnda
yeterli oksijen yoktu.

Baþka bir örnek: Kýrýlmýþ diþinizi bir þiþe Coca
Cola''nin içine koyun ve 10 gün sonra bakýn... Diþ
10 günde büyük oranda erir. Hâlbuki diþler ve
kemikler ölümden sonra bile en fazla dayanabilen
organlarýmýzdýr... Bir þiþe kola içerek midenize ve
diþlerinize ve baðýrsaklarýnýza ne yaptýðýnýzý bir
düþünün...

Peki bunlarý niye yazdýk ve niye herkes okusun
istiyoruz?

Bu Coca-Cola ve Pepsi ile ilgili gönderilen yazý;
genç bir grubun ortak platformlarda aldýklarý bir
kararýn ürünüdür.

Bu yazý Ýnternet üzerinden gönderilerek yayýl-
masý amaçlanmýþtýr. Zaten onlar da büyük
kartellerden boyalý medyadan ya da yaz eylemcisi
kimi sivil toplum örgütlerinden destek beklemiy-
orlar. Yoksa bu tiplere yaptýklarý parasal desteði ya
da promosyon adý altýnda verilen "sus" paylarýný
vermezler.

Bu kadar zararlý bir içecek nasýl olurda bu kadar
bilinçsizce tüketilebilir ve biri Amerikan firmasý
olmak üzere bu þirketler bu kadar kâr elde ede-
bilir?

Ýþte bu bilinçsizliði önlemek için çevrenize,
sevdiklerinize ve özellikle çocuklarýnýza bunlarý
anlatýn.

Belki bu kampanya fazla bir ses getirmeyecek
olabilir.

Ama ne kadar kiþiye ulaþýrsa o kadar büyük etki
yapacaktýr.

Destek olmak için yapmanýz gereken tek þey;
bu yazýyý olabildiðince fazla kiþiye ulaþtýrmak,
anlatmak...
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Aþk ve arkadaþlýk bir gün yolda karsýlaþýr-
lar. aþk kendinden emin bir þekilde sorar: ben
senden daha candan ve daha yakýným. sen niye
varsýn ki bu dünyada? arkadaþlýk cevap verir:
sen gittikten sonra arkanda býraktýðýn gözyaþ-
larýný silmek için...



BEÞ UZVUN ÞEKÝL ve
HÝKMETLERÝ

Âlem'in yaratýcýsý, insan bedenini kâmil bir
güzellik olmak üzere en lâtif cisimler ve en güzel
þekillerle yaratmýþtýr. Onun uzuvlarýnýn uygun-
luðu bir derece letafet, nezaket ve güzellik iledir
ki, onun vasýflarýnda nutku ve açýklama aciz kalýr.
Onun temiz ruhu, anlayýþ ve ferasetle, ilim ve
hikmetle öyle dolmuþtur ki, sonsuz bir deniz
halindedir. Güzel þekil ve olgun ahlâkla, güzel
bahçe ve açýk dil ve lâtif bir ses ile âlemin aklýný
almýþtýr. Çekici güzellik ve tatlý can ile âlemin
sevgilisi, irfan ehlinin raðbet edileni olmuþtur.
Onda âþýklara nice halet gelmiþtir.

Nimet ve þekil verici Allah, insan bedeninde
olan dört karýþýmýn dumanýndan, þerefli baþýna
lâtif saçlar ihsan edip, iki yumurta dumanýndan
erkeklerin yüz ve göðsünde kýllar ortaya çýkar-
mýþtýr. Ta ki saç ile de hepsi ünvanlanana kadar.
Saçýn siyah olmasý, dumanlarýn çokluðundandýr.
Beyaz olmasý, tabiî hararetin zayýflýðýndandýr.
Hararetin azlýðý ise çok inzalden, çok cimadan ve
þiddetli acýdandýr.

Alnýn nuru gönüllerin sevincidir. Ýki kaþ,
gözlere gölge olup, bir dolunay üzerinde iki hilâl
olmuþtur. Gözlerinin yeri kaþlar ve burun arasýn-
da olduðu, çarpmalardan korunmasýný saðlar. Ýki
gözün önde yaratýldýðý, cismin öne alacaðý iþlerde
ona görüntü olmasý içindir. Göz kapaklarý,
mekruhlara bakmaya mâni olup, uyku hâlinde
perde olmaktadýr. Kirpikler, ebru gibi gözü süs-
leyip, toplandýðýnda, gözleri toz ve dumandan
korurlar. Aralarýndan bakan yoluna doðru gider.
Göz bebeðinin siyah, gözün beyaz olmasý, sis
içindir. Görme nurunun siyah noktada bulun-
masý, en lâtif organ olmasýndandýr. Gözün
ortasýnda olmasý, sayýlan tabakalarý gereðincedir.
Gözün yüzeyinin yumru olmasý, göz nurunun
etrafa bakýþýnýn kolay olmasý içindir. Ýnsanýn
baþýnýn yuvarlak olmasý, çarpmalardan korun-
masý ve dimaða geniþ bir mekân olmasý içindir.
Büyüklüðünün bu miktarda olmasý, Güneþ ve
Ay'a benzemesi içindir. Dudaklarýn kýrmýzý, diþ-
lerin beyaz inci olmasý, süs ve letafet içindir.
Burnun iki delikli olmasý, birinin solunum ve
diðerinin temizlik için olmasýndandýr. Kýkýrdak
olmasý, hafiflik ve çarpmalardan korunmasý
içindir. Burnun kanatlarýnýn geniþ olmasý, fazla
hava almasý içindir. Bu yapýda bulunmasý,
fazlalýklarýn çýkarýlmasý ve nezle içindir. Diþlerin
dar olanlarý, kesmek ve kýrmak içindir. 

Geniþleri, çiðnemek ve öðütmek içindir.
Düzenli olmalarý, konuþma anýnda sesin cüzleri
içindir. Dilin kemiksi olmasý, lokmayý hareket
ettirmesi ve harfleri çýkarmasý içindir. Ses, sözü
yükseltmek içindir. Dilin, diþler ve dudaklarda
hapsolmasý, az kelâm içindir. Dilin bir, göz ve
kulaðýn iki olmasý, çok görme ve çok dinleme
içindir. Kulaklarýn iki tarafta olmalarý, her
taraftan gelen sesleri duymalarý içindir. Deliðinin
çevresinin bu yapýda olmasý, sesleri çekmekle
uyanmak içindir. Kýkýrdak olmasý, hafiflik, letafet
ve çarpmalardan korunmasý içindir. Boyunun eni
ve boyunun bu miktarda olmasý, baþ ile uygunluk
göstermesi ve onu taþýmaya metaneti içindir. Tek
kemik olmayýp, yedi omurlu olmasý, her tarafa
dönme ile nezaket içindir. Ýnsan baþýnýn bütün
organlarýndan yüksek olmasý, þanýnýn yüceliði ile
heybeti içindir. Akýl cevherinin baþýnda olmasý,
onu yüceltmek içindir. Bütün on hissin farklý
olmasý, onu þereflendirmek ve keremlendirmek
içindir. Bunca âza ve kuvvetlerin birbiriyle
toplanmasý, Kerîm Allah'ýn kudretini ortaya çýkar-
mak, Hakîm Allah'ýn sanatýný göstermek içindir.

DÝÐER UZUVLARIN ÞEKÝL ve
HÝKMETLERÝ

Bu insan türünün itidal üzere dik kýlýnmasý ve
iki ayak ile yürür bulunmasý onu fazîletlendirmek
içindir. Ýki omuz ve iki kolun bu þekli ve yapýda
kýlýnmasý, ahbabý sineye çekip kabul etmek
içindir. Ellerin, parmaklarýn ve týrnaklarýn bu þek-
ilde olmalarý, yüz binlerce menfaat ve sanat
içindir. Baþparmaðýn kalýn ve kýsa olmasý, dört
parmaða karþý gelebilmesi içindir. Týrnaklarýn
büyük ve yumuþak olmalarý, uzuvlarýn derilerini
kaþýmak, eþyayý toplamak ve ayýrmak içindir.
Çarpmalardan korunmak içindir. 

Gümüþ sine levhasý üzerinde gül ve nar gibi iki
meme, erkeklerde güzellik, kadýnlarda ziynet ve
çocuklarda süt içindir. Süt memesinin göðüste
bulunmasý, otururken çocuðun emzirilmesini
kolaylaþtýrdýðý içindir. Ýnsan derisinin latîf ve ince
olmasý, ondan terin kolaylýkla seçilip, cisim ve
caný rahat bulmasý içindir. Deri, iç organlarý ört-
mek ve dýþtaki uzuvlarý süslemek içindir. Et,
bedenin içini korumak ve dýþýný güzelleþtirmek
içindir. Meme ve göbek deliklerinden çevredeki
havanýn beden içine ulaþmasý ruha ferahlýk ver-
mek içindir. Koltuk atlarýnda ve kasýk gibi yer-
lerde kýl olmasý, deliklerinden karýþýk kokuyu
dýþarýya vermek içindir. Aksýrmak, genize kaçan
þeyin dimaða ulaþmasýný engellemek içindir.
Öksürmek, balgamýn soðukluðunu yürekten
atmak içindir. Gülmek, gönülde olan sevinç ve
hayreti ortaya çýkarmak içindir. Aðlamak,
gönülde bulunan dert ve elemi dýþa vurmak
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içindir. Titreme, sinirlerin gevþemesindendir ki,
intizam ve saðlamlýk isteði içindir. Esnemek, uyku
ve yemeði istemek içindir. 

Uyuklama, beyin damarlarýnýn gevþemesidir
ki, yemeðin buharýnýn çýkmasý içindir. Uyku ise,
kuvvetlerin rahatýný ve gýdanýn hazmýný, organ-
larýn olgunluðunu saðlamak içindir. Omurga
kemiði tek olmayýp, omurlarda oluþmasý, her
tarafa bükülme ve eðilmesi içindir. Erkeklerde,
âletin dik silindir þeklinde bulunmasý, yürüme ve
oturma hâlinde, oyluklar arasýnda bulunduðun-
dan hareketinin kolay olmasý içindir. Cevheri
kemik olmayýp, sinirler ve damarlar olduðu,
yürekten damarlardan gelen þehvet rüzgârýyla
büyüyüp, dolmasý içindir. Tâ ki, rahim aðzýna
ulaþýp, spermi ona verip, ayrýldýðýnda yine evvel-
ki þekline gelip, kýlýfýna çekilip, rahat bulmasý
içindir. Kavga dolu baþýnýn et olmasý, býzýrýn iç
etine uygun gelip, girme temasýný tamamen
hissedip, tam vuslat hâsýl olmasý içindir. Belâlý
baþý kerkitli olmasý, kendisine ve býzýr içinde
bulunan can damarlarýnýn sürtüþmesiyle meni-
nin inmesinin lezzetli olmasý içindir.

Þehvet, yemek þehveti ve inzal içindir. Ýnzal
þehveti, çocuklarýn meydana gelmesi içindir. Eðer
celâl sahibi olan yaratýcý Allah, çocuklarýn mey-
dana gelmesini bu lezzetler ile kayýtlý ve baðlý kýl-
masaydý ve bu lezzetlerin sonucu evlat olmasaydý,
her kimse iradesiyle bu fitne ve belâlara kail ve
meyilli olmazdý. Þu hâlde insan nesli kesilip,
yeryüzünde kimse kalmazdý.

Kadýnlarda, fercin iki oyluk arasýnda bulun-
masý, cebrî cimadan korunmasý sabit olmasý
içindir. Fere rutubeti, onda âletin giriþinin kolay
olmasý içindir. Býzýr'ýn harareti, onda can cana
katýlmasý içindir. Tekrar tekrar ileri geri götürme,
kavuþma ve birleþme bulmasý içindir. Ama býzýrýn
uzunlamasýna olmasý, erkeðin menisinin incel-
mesinin kolaylýkla olmasý içindir. Býzýrýn sinir ve
damarlarý, makat hizasýna gelip, ondan geri
dönüp, her biri kendisine yapýþma ile yine býzýrýn
içine katlanýp, katlanma yeri hurma þeklinde
kalýp, zekere uygun olmasý, erkek âleti gibi rahim
aðzýna yakýn gelip, nutfenin tabiatýnýn bozul-
madan onu selâmetle rahime sokmasý içindir.
Rahim aðzýnýn iki çeþme arasýnda bulunmasý on-
dan doðanýn mütevazý olmasý içindir. Erkeklerde
yumurtalarýn dýþarýda bulunmasý, büyük ve sert
olmasý içindir. Büyük olmalarý, sahibinin yiðit
olup, cesaret bulmasý içindir. Sert olmalarý, nutfe
cevherine sertlik verip, kýrmýzý iken beyaz kýlmasý
içindir. Nitekim meme eti ona gelen kýrmýzý kaný
beyaz süt etmesi içindir. Kadýnlarýn yumurtalarý
küçük ve yumuþak olduðundan, kendileri çekin-
gen olup, nutfeleri sarý ve sývýdýr. Ýki tane
olmalarý, önemli olan birleþme iþinde dikkatli
olunmasý içindir. Eðer birine bir þey olursa,
diðerinin selâmetle kalýp, nesli sürdürmesi

içindir. Yumurta zarfýnýn geniþ bulunmasý, uyluk-
lar arasýnda sýkýldýðýnda zarfýn, içinde geniþliðe
erip rahat etmesi içindir. Kadýnlarda, tenasül uzu-
vlarýnýn býzýr içinde bulunmasý, tam vuslata
imkân bulunmak içindir. Ama iki yumurta onlar-
da daha küçük ve daha yumuþak olduðu için yüz
ve göðüsleri tüysüz, parlak, taze, temiz ve güzel,
öpmeye lâyýk olmasý içindir. Derileri ince ve nazik
olmasý, erkeklerin onlara meyletmesi içindir.
Uyluklarýn etli olmasý, oturma durumunda
yumuþak döþek gibi makat halkasýný korumalarý
içindir.

Zarta, yani kavaranýn (yellenme) oluþmasý,
midede gýdadan meydana gelip, kalbe ve karna
aðýrlýk veren kötü rüzgârýn çýkýp gitmesi içindir.
Uyluk adalelerinin kalýn olmasý, ayaklara güç
verip, dereceyle incelip alttaki uzuvlar ve üstteki
uzuvlarýn uygun olmasý içindir. Diz kapaklarý ve
topuklar bu þekilde bulunduklarý, yürüme ve
oturmayla mümkün olmalarý içindir. Ayaklarýn
ön tarafa doðru uzun olup, ayak parmaklarýnýn
bu yapýlarýnda yaratýlmasý, dört ayaklýlar gibi,
ayakta durmanýn mümkün olup, yürümenin bir
karar üzere bulunmasý içindir.

Bu açýklananlar, insan vücudundaki organ-
larýnýn hikmetinde mevcut olan fayda ve men-
fâatlerin çok azýdýr. Bütün cisimlerin en güzel
duraný, en tamý, en önemlisi, en doðrusu, en
güzeli, en saðlamý, en olgunu ve en güzelinin
insan bedeni olduðuna; "Ýnsan, Rabb'in binasýdýr.
Onu yýkan melundur." hadîs-i þerîfi delildir.
Nitekim Hakk Teâlâ Kitâb-ý Kadim'inde:
"Gerçekten biz, insanlarý üstün kýldýk, karada ve
denizde taþýtlara yükledik ve onlara hoþ rýzk
verdik. Kendilerini, yaratýklarýmýzdan çoðuna
üstün kýldýk." (Ýsrâ' Sûresi; 17/70) buyurmuþtur. O
hâlde, insan türünün bütün âlemin efendi ve en
saygýdeðeri, yaratýklarýn çoðunun en faziletlisi ve
muhteremi olduðunu duyurmuþtur. Ýnsaný en
güzel þekilde yaratan Allah Münezzeh'tir.
Yaratýcýlarýn en güzeli Allah, ne Yüce'dir.

UZUVLARIN ÞEKÝLLERÝ ve ÝNSAN
KARAKTERÝ

Âlemi bu yapýda yaratan ve takdir eden Hakîm
ve Kadir Allah'ýn, kendi benzeri olan insan âlem-
ini, en güzel þekilde tasvir edip; ruh üflemekle
onu süslemiþ ve nurlandýrmýþtýr. Hayvan cinsinde
bu insan güzellik ile en mutedil, nutku ve beyan
ile de en faziletli ve en mükemmel kýlmýþtýr. Gerçi
Âdemoðlunun hepsini yaratýlýþta bir yaratmýþtýr.
Lâkin Âdemoðlu fertlerini þekil ve tabiatta birbir-
lerinden farklý yapmýþtýr. Sonra lütuf ve inayetiyle
hikmetinin hakikatlerini ve sanatýnýn incelikleri-
ni bu insan âleminde açýklayarak ortaya koyup;
þeklini tabiatýna, âzâyý ahlâka alâmet ve niþan
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hâline getirmiþtir. Ta ki önce insan kendi kýyafe-
tinin özelliklerini tamamýyla bilip, ihtimamýyla
ahlâkýný güzelleþtirsin. Sonra akraný ve yaranýný
kýyafetlerinde anlayýþ ve ferasetle bakýp, her
birinin zatýnda gizli olan durumlarýna ve ahlâký-
na vâkýf olunca; onlara ya ahlâkýnca raðbet ve
muhabbetle davransýn veya aklýnca iyi idare ile
geçinip gitsin. Veya hepsinden uzaklaþýp, em-
niyet ve selâmete, izzet ve rahata yetsin. Ne
kimseden incinip, ne kimseyi incitsin. Gönül
hoþluðuyla yalnýz baþýna oturup, yatsýn.

AYETLERDE ÝNSAN KALBÝ

Hakk Teâlâ kendi inayetiyle kullarýný kendi
merhametinden uzaklaþtýrmamýþtýr. Acýmasýnýn
kemaliyle kýsmet, marifet ve muhabbetini, huzur,
saadeti ve yakýnlýðýný onlardan esirgememiþtir.
Onun için irfan yerini insanýn can ve gönül içi
kýldýðýný ve kendi temiz zatiyle kaîblere yakýn ve
rakip olduðunu; ruhlar O'nu, hidâyetiyle nitelik-
siz bulduðunu herkese müjdesiyle duyurmuþtur.
Nitekim Kitâb-ý Kerim'inde lutf ve inâyetiyle
buyurmuþtur:

"Bir zamanlar Rabbin, meleklere: Ben
yeryüzünde bir halife kýlacaðým, demiþti." (Bakara
Sûresi; 2/ 30)

"Sizi yeryüzünde halîfeler yapan O'dur." (Fâtýr
Sûresi; 35/39)

"Kullarým sana Benden sorarlarsa: Ben onlara
yakýným. Bana dua edince duâ edenin duasýna
karþýlýk veririm. O hâlde onlar da Bana karþýlýk
versinler, Bana inansýnlar ki doðru yolu bulalar."
(Bakara Sûresi; 2/186)

"Bilin ki Allah, kiþi ile onun kalbi arasýna girer
ve siz O'nun huzuruna toplanacaksýnýz." (Enfâl
Sûresi; 8/24)

"Çünkü o, göðüslerin özünü bilir." (Enfâl
Sûresi; 8/43)

"Bir zamanlar Rabbin meleklere demiþti ki: Ben
kupkuru çamurdan, deðiþken balçýktan bir insan
yaratacaðým, onu düzenleyeceðim ve ona ruhum-
dan üflediðim zaman hemen ona secdeye
kapanýn." (Hicr Sûresi; 15/28-29)

"Andolsun Biz, Âdemoðullarýna çok ikram
ettik, onlarý karada ve denizde taþýdýk. Onlarý
güzel rýzýklarla besledik ve onlarý yarattýk-
larýmýzýn birçoðundan üstün kýldýk." (Ýsrâ Sûresi;
17/70)

"Sana ruhtan sorarlar. De ki: Rûh, Rabbimin
emrindendir. Size ilimden pek az bir þey ver-
ilmiþtir." (Ýsrâ Sûresi; 17/85)

"Allah, sizi topraktan, sonra nutfeden yarattý,
sonra sizi çift çift yaptý. Bir diþinin gebe kalmasý
ve doðurmasý hep O'nun ilmiyledir." (Fâtýr Sûresi;
35/11)

"Allah sizi annelerinizin karnýndan çýkardýðý

zaman hiçbir þey bilmiyordunuz; size iþitme duy-
gusu, gözler ve gönüller verdi ki þükredesiniz."
(Nahl Sûresi; 16/78)

"Görmediniz mi Allah, göklerde ve yerde bulu-
nan her þeyi size boyun eðdirdi ve size zahir ve
bâtýn ni'metlerini bol bol verdi." (Lokman Sûresi;
31/20)

"Onlar benim düþmanýmdýr, yalnýz, âlemlerin
Rabbi dostumdur. Beni yaratan ve bana yol
gösteren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur."
(Þuarâ Sûresi; 2/30) 26/77-79)

"Ýþte görünmeyeni de, görüneni de bilen,
üstün ve merhametli olan O'dur. O'dur ki her
þeyin yaratýlýþýný güzel yaptý ve insaný yaratmaya
çamurdan baþladý. Sonra onun neslini bir özden,
hakîr bir sudan yarattý, Sonra onu düzeltti ve
kendi ruhundan üfledi. Sizin için kulaklar, gözler
ve gönüller yarattý. Ne kadar da az þükrediyor-
sunuz." (Secde Sûresi; 32/6-9)

"Oysa sizi de, yaptýðýnýzý da Allah yaratmýþtýr."
(Saffât Sûresi; 37/96)

"Attýðýn zaman sen atmadýn, fakat Allah attý."
(Enfâl Sûresi; 8/17)

"Andolsun insaný Biz yarattýk ve nefsinin ona
fýsýldadýðýný biliriz. Biz ona þahdamarýndan
yakýnýz." (Kâf Sûresi; 50/16)

"Onun gözüyle gördüðünü, gönül yalanla-
madý." (Necm Sûresi; 53/11)

"Nerede olursanýz o sizinle beraberdir. Allah
yaptýklarýnýzý görmektedir." (Hadîd Sûresi; 57/4)

"De ki: Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve
gönüller veren O'dur. Ne kadar az þükrediyor-
sunuz." (Mülk Sûresi; 67/23)

ÝRFANIN YERÝ ÝNSAN KALBÝDÝR

Hakk Teâlâ kullarýna ezelî inayetiyle, kudsî
hadîslerinde buyurmuþtur ki:

"Göklere ve yere sýðmam, mü'min kulumun
kalbine sýðarým." "Ey insanoðlu, kendine sefer
eyle, ilk adýmda beni bulursun."

"Ey Âdemoðlu, iç seferinden mahrum olan, dýþ
sefere tutulur ve benden uzaklýðý artar."

"Ey insanoðlu, cesedinde bir et parçasý vardýr.
O kalbdir. Onun özünde ruh vardýr. Ruhtan daha
içeride sýr vardýr. Sýrrýn içinde ise nûr ve nurun
içinde de ben varým."

"Ey insanoðlu, kâinatlarý yaratan elbette
Benim. Ýnsanýn sýrrýndan baþka mekâným yoktur."

"Ey insanoðlu, dünyadan yüz çeviren Âhiret'e
yönelir. Âhiret'ten yüz çeviren ise Bana döner.
Bana yönelen, cisimden ruha geçer, ruhtan sýrra
ve sýrdan da Bana ulaþýr."

"Ey insanoðlu huzurumu isteyen ceberut,
melekût ve mülk âlemine iltifat etmez. Onlardan
birine razý olansa maksadýna eriþmez. Çünkü
mi'râc, aslýnda mâsivâdan yükselmek ve Bana
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kavuþmaktýr. Ýkâb, sevâb, cehennem ve cennet
için yaratmadýðýný kullarým vardýr. Onlarý mu-
habbetim için yarattým. Onlar beka ehlidir ve
kavuþma nuruyla yanmýþlardýr. Ey kulum, Ben
senin içinim, sen kimin içinsin? Ben seninleyim,
sen kiminlesin? Ey kulum, nefsini bana verirsen,
rýzam senin içindir. Kalbini bana verirsen, ce-
mâlim ve kavuþmam senin içindir."

"Ben sizin dýþ görünüþlerinize ve güzellikle-
rinize bakmam, kalblerinize ve niyetlerinize ba-
karým."

"Dünya sevgisi olmasaydý, mü'minin kalbi
Bana dönük olurdu. 

Ýnsanoðlu, göklerin melekûtuna bakardý.
Sebebler olmasaydý, insanoðlunun kalbi, Beni her
þeyden yakýn bulmayý isterdi."

"Ey insanoðlu, Bana bir karýþ yaklaþana, Ben bir
kulaç yaklaþýrým; Bana bir kulaç yaklaþana Ben bir
adým yaklaþýrým. Bana yürüyerek gelene, Ben
koþarak gelirim."

"Nafilelerle Bana yaklaþan kulumun ibâdeti
boþa deðildir. Beni seveni, Ben de severim. Onun
iþiten kulaðý, gören gözü, konuþan dili, kavrayan
eli, yürüyen ayaðý olurum. Benimle iþitir, Benimle
görür, Benimle konuþur, Benimle kavrar, Benimle
yürür. Benden isterse, ona veririm. 

Kulum bana fazlalarla yaklaþtýðý kadar hiçbir
þeyle yaklaþamaz."

"Ey insanoðlu, Ben sana ayýplarýný örterek yak-
laþýrým, sen ise benden gafletle kaçarsýn."

"Ey insanoðlu, kardeþlerin sende günah kokusu
hissederlerse, seninle oturmazlar. Ben günahlarýný
örtücü ve Halim'imdir."

"Ey insanoðlu, uyandýðýnda kendini iki büyük
nimet arasýnda bulursun: Hangisinin büyük
olduðunu bilmezsin. Günahlarýnýn insanlardan
örtülmesi mi, onlarýn seni güzellikle övmeleri mi?
Eðer Benim senin hakkýnda bildiklerimi onlar
bilselerdi; yarattýklarýmdan hiç biri seninle
konuþmazdý. Ben Gafur ve Rahîm'im."

"Ey insanoðlu, konuþtuðun söz, baktýðýn man-
zara, iþittiðin ses, kokladýðýn koku, tuttuðun þey,
yürüdüðün adým, düþündüðün düþünce, elem-
lendiðin hüzün, lezzetlediðin neþe hepsi benim-
ledir. Senin yanýnda hazýrým. Sana muttaliyim.
Kalbine bakýcýyým. Sana senden daha yakýným.
Zahir ve batýn her zerrede sana rakibim. Seni
kuþatmýþým. Senin koruyucunum. Bütün iþlerinde
mutasarrýfým. Bana þükret ve ibadet et. Bana gel.
Bana tevekkül et. Ýþlerini benim için yap. Benden
razý ol ki, senden razý olayým. Beni kendinle bul ki
sana kefil olayým. Nerede olursan seninle berabe-
rim."

HADÎSLERDE ÝNSAN KALBÝ

Hazret-i Habîb-i Ekrem (S.A.V) ümmetine
þefkat ve merhametle Hakk Teâlâ'nýn kullarýnýn
kalbine yakýn ve onlarý gözettiðini duyurmuþtur.
Nitekim hadîs-i þeriflerinde:

"Rabbimi mutlak nur bulmuþum. Gerçekten
ben, O'nu müþahede etmiþim."

"Gözlerim uyur ama kalbim hiç uyumaz.
Çünkü ancak uyku ile daimî huzur bulur."

"Hakk Teâlâ ile benim öyle bir eþim olur ki,
orada ne bir meleðe itibar edebilirim ve ne de
gönderilmiþ bir nebîye iltifat edebilirim. Ancak
O'nunla meþgul olurum."

"Rabbim katýnda beytûtet ederim." Yani geceyi
O'nun huzurunda O'nunla geçiririm ve kendisi
bana yedirir içirir.

"Kim ki beni görmüþtür, o kimse Hakk'ý görür.
Kim ki benimle dostluk eder, gerçekte o kimse
Hakk ile dostluk etmiþ olur. Bu Allah'ýn elidir ki,
onlarýn elleri üzerindedir."

"Hak, Ömer'in lisaný ile konuþur."
"Müminin kalbi, Allah'ýn evidir."
"Müminin kalbi, Allah'ýn Arþ'ýdýr."
"Müminin kalbi, yer ve gökten daha geniþtir."
"Mümin, müminin aynasýdýr."
"Elbette Allah Teâlâ mümin kulu kalbine vaaz

ve nasîhat eyler."
"Elbette Allah Teâlâ müminlerin kalplerine

hayrý ilham eder."
"Ey benim ümmetim! Hepinizle Rabbiniz ter-

cümansýz konuþur." 
Nitekim "Sonra da o nefse isyanýný ve itaatini

öðretene" (Þems Sûresi; 90:/8) kelâmýyla, bu tekel-
lümden haber vermiþtir.

"Bir emri iþlemek istediðinde, kalbinden fetva
iste; eðer kalbin sana fetva verirse, yani o iþe arzlu
olur ve kabul ederse, o iþi iþle. Zira onda hayýr
vardýr ve kalp onunla þüphelerini giderir. Kötülük
ise, kalbin onunla mütereddit kaldýðý þeydir.
Ýnsanlar sana onunla fetva verirlerse de onu
iþleme."

"Hakk Teâlâ her iþte yumuþaklýðý sever. Hazin
ve merhametli olan kalbe sevgiyle bakar."

"Kullarýn kalpleri, yer üzerinde Hakk Teâlâ için
yapýlmýþ kablardýr. Onun katýnda onlarýn en
sevimlisi, en yumuþak ve en þefkatli olanýdýr."

"Gerçekte Allah Teâlâ sizin þekillerinize ve
güzelliðinize bakmaz, kalplerinize ve niyetlerinize
bakar."

"Müþfik anne, çocuðun terbiyesinde nasýl
davranýrsa, gerçekte âlemlerin Rabbi, kullarýna
ondan daha merhametlidir."

"Kalbinde kayýp hazine olmayan bir kul yoktur.
Hakk Teâlâ bir kulu için hayýr istediðinde onun
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için kalbinden bir kapý açýp, þaþýlacak nimetlerini
ona gösterir."

"Müminin dört gözü vardýr: Ýki gözü baþýn-
dadýr, dýþarýdaki iþleri görür, iki gözü ise
kalbindedir ki, onlar ile gayb iþlerini müþahede
eder. Þu hâlde Hakk Teâlâ bir kulu için hayýr
isterse, onun kalbinde olan basiret gözünü açar."

"Kullarýn kalpleri, rahmânî parmaklardan iki
parmak arasýndadýr ki, onlarý nasýl isterse öyle
döndürür."

"Gerçekten insanlarýn kalplerinin hepsi
Rahmân'ýn parmaklarýndan iki parmak arasýndaki
bir tek kalb gibidir. Her ne tarafa isterse oraya
döndürür."

"Selim kalb, onu çevireni görür."
Dua etmiþtir ki: "Ey Allahým, ey kalbleri

döndüren! Dinînde ve tâatinde kalplerimizi sabit
kýl. Rahmetinle ey Rahman ve Rahîm olan Allah!"

KALBÝN MAHÝYETÝ

Kullarýn kalpleri, Mevlâ'nýn nazargâhýdýr. Þu
hâlde kalbi, mâsivâdan uzaklaþtýrmak, her ibadet-
ten üstündür. Kalbinden fetva isteyen piþman
olmaz. Fetva ve ikbaline aykýrý gidenin iþi ise
hatalýdýr. Ýnsan kalbi Rahman'ýn kapýsýdýr ve kul,
Mevlâ'sý huzurunda duracak bir mekândýr. 

Gönül, bedenin emîridir ve minnet sahibinin
esiridir. Gönül kudret levhasýdýr, akýl ve bilgi
nakýþlarýdýr. Gönül, görünüþte siyah bir noktadýr.
Mana ise, ruhun kaynaðý ve Huda'nýn nazar-
gâhýdýr. Gönül bir Rabbanî lütuftur. 

Madenî, bu cismanî noktadýr. Gönül, aklýn
dönüþ yeridir. Ýnsan ruhu onun bir adýdýr. Gönül
þaþýlacak bir þeydir. Anlamaya çalýþýnca akýl þaþýrýr.
Kalb ýslah edildiðinde, cesette ýslâh olur. Zira
emrin iyilikleriyle halk kurtulur. Gönül yaratýlýþýn
aslýdýr. Onun saný sevgidir. Çünkü muamele kalbe
geçtiðinde uzuvlar ve organlar rahat bulur. Sanma
ki abdal sözler ve amellerle üste çýkar. Onun yük-
seliþi kalb ve hâlleriyledir. Bir Kâmil demiþtir ki:
Ýki sene kalbimi korudum. Sonra korunmuþ olup,
rahat buldum. Kalb, imanýn madenîdir. Gönül,
tevhit ve irfanýn kaynaðýdýr. Kalb, huzur ma-
kamýdýr. Gönül de nur þehridir.

Gönül, huzur içinde olursa, hisler mamur ve
mesrur olur. Dünya konaklarýný geçmek binekle,
mana konaklarý ise kalple geçilir. Selim kalbin
kýblesi Huda, âdeti ise kazaya rýzadýr. Kalpler üç
çeþittir: Biri ihsan bekler, biri rýza bekler ve diðeri
de kavuþma bekler. Gönül bahçesinde irfanýn
çiçek ve güllerini koklamak, vahdet bahçesinde
içmek ve aþk naðmelerini dinlemek, her þeyden
daha lezzetlidir.

BEYNÝN YAPISI

Günümüzde ilerlemiþ görüntüleme teknikleri,
hayvan araþtýrmalarý ve fizyolojik çalýþmalarla,
bilim adamlarý sadece hastalýklarý deðil ayný za-
manda beynimizin nasýl çalýþtýðý ve yaþlandýðýný
araþtýrýyorlar. Ayrýca beynimizi nasýl saðlýklý ve
zinde tutabileceðimiz konusunda da önerilerde
bulunuyorlar.

Yaþ ilerledikçe Neler kaybediyoruz? 
Yaþýmýz ilerledikçe meydana gelen hafýza kayý-

plarý, sisteminin dolmaya baþlamasý tarzýnda izah
ediliyordu. Bugün ayný zamanda hafýza kapa-
sitemizin ancak bir bölümünü kullandýðýmýzý,
eðitimle bu kapasiteyi arttýrabileceðimizi, kayý-
plarý yine eðitimle ve tekrar ile azaltabileceðimizi
ve yavaþlatabileceðimizi biliyoruz. Buna raðmen
yaþlanmayla sinir sistemimiz, önceki yýllara
nazaran biraz daha yavaþ ve biraz daha dalgalý
çalýþmaya baþlýyor. Ancak isimleri hatýrlayama-
ma, beyninizin zengin, saðlýklý bir iletiþim aðýna
sahip olduðunun da bir göstergesi olabilir. Çünkü
bu baðlantýlar birbirleriyle yarýþmaya girmekte ve
bazýlarý baskýlanabilmektedir. Her halükârda yaþ
ilerledikçe beynimizin fiziksel olarak yýprandýðý
da bir gerçek. Ayrýca yaþlandýkça beynimiz daha
yavaþ çalýþýyor, sinir hücreleri (nöronlar) zayýflýy-
or ve ölüyor. Bilim adamlarý, hayata ihtiyacýmýz-
dan daha fazla nöronla baþladýðýmýzý, beynimizde
hücrelerin, birbirlerini takviye edebilecek þekilde
sýralar oluþturduðunu ve savaþta askerlerini
kaybeden fakat çarpýþma için yeni gruplar oluþ-
turabilen bir ordu gibi davrandýðýný söylüyorlar.
Bu durum ise "beyin rezervi" olarak adlandýrýlýyor.
Uzmanlar, beyinde saklý tutulan mevcut hafýza-
mýzýn yaþlandýkça önemli miktarlarda kaybol-
madýðýný, bunun yerine yeni bilgileri depolayan
beyin yapýlarýnýn yaþ ilerledikçe zayýfladýðýný
bildiriyorlar. Örneðin bilgilerin saklanmasý için
asetil kolin adlý maddeyi üreten bazal ön beyin
normal yaþlanma süreci içinde hücrelerinin
yarýsýný kaybedebilmektedir. 

Beynimizin 1 cm3'de, bir trilyon baðlantýlý,
100 milyar nöron bulunmakta ve bu nöronlar
arasýnda her bir saniyede 10 milyon x milyar kere
uyarý gerçekleþmektedir. Tüm bunlar 1300 gram-
dan daha hafif, sýnýrsýz kompleks bir kimyasal
fabrikayý oluþturmaktadýr. Bu fabrika içerisinde
hücreler arasý baðlantýlar ve etkileþimler ve bu
etkileþimi saðlayan kimyasal maddeler hafýza sis-
temimizin temelini teþkil etmektedir. 

Yaþlandýkça neler kazanýrýz?
Yaþlanma hepten kötüye gidiþ anlamýna

gelmiyor. Nice yaþlý kiþiler gençleri alt edebilecek
yeteneklere sahipler. Yaþlý beyinler daha geniþ bir
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kelime haznesine, yazýlý metinleri daha iyi anla-
ma ve olaylarý daha geniþ açýdan yorumlayabilme
özelliðine sahipler. Johns Hopkins Üniversitesi
Týp Fakültesi Geriatri Nörolojisi Doçenti Claudia
H.Kawas, "80 yaþýndaki bir grubu belirli bir günde
bir numaraya telefon açmalarýný söyleyin. Bunlar
bu iþi gençlere göre çok daha iyi becereceklerdir.
Çünkü kendilerine göre yapýlacak iþlerin listesini
tutmak gibi daha etkin stratejiler geliþtirmiþlerdir"
diyor. Kawas yaþlanmayý "uyum kaybý" olarak
tanýmlýyor ve ilave ediyor:  "Görevlerinizi baþara-
bilecek yeni yaklaþýmlara uyum saðlayabildiðiniz
ölçüde, baþarýlý bir yaþlýsýnýz." 

Normal ve Alzheimer'li beyin: 
Yapýlan bir çalýþmada her üç kiþiden ikisi

yaþlanmayla birlikte meydana gelen doðal hafýza
kaybýnýn farkýna varamamaktadýr. Ve yine bir-
çoðumuz seyrettiðimiz filmdeki oyuncularýn
isimlerini hatýrlayamama veya bazen arabayý park
ettiðimiz yeri unutma gibi belirtilerle baþlayan ve
sinsice ilerleyerek entelektüel yeteneklerin kaybý
þeklinde karþýmýza çýkan Alzheimer hastalýðýnýn
farkýna varmayýz. Uzmanlar bu iki durum arasýn-
daki ince çizgiyi þu þekilde belirtiyorlar: Anahtarla
býraktýðýnýz yeri unutmanýz önemli deðildir. Fakat
onlarý bulduðunuzda oraya koyduðunuzu hatýr-
lamýyorsanýz bir problem var demektir. Veya an-
nenizin piþirdiði pastayý size ikram etmeyi unut-
masý önemli deðildir. Fakat pasta yaptýðýný unut-
masý durumunda alarm zili çalýyor demektir. Sinir
hastalýklarý uzmanlarý herhangi bir yaþta saðlýklý
bir beyin için þu önerilerde bulunuyorlar: 

Daha az yiyin. Beynimiz, tüm vücut dokularý
gibi kalori yakýyor. Hücrelerimiz daha az kalori
yakarak DNA veya mitokondrimizi (hücre içinde
enerji üreten küçük mutfaklar) hasara uðratan
serbest oksijen radikalleri olarak adlandýrýlan
zararlý maddeleri daha az üretecektir. Zararlý mad-
delerden uzak durun. Aþýrý alkol ve ilaç baðým-
lýlýðý beyin hücreleri için zararlý olmaktadýr.
Kendinizi geliþtirin. Yeni yetenekler kazanmak ve
hafýzanýzý canlý tutmak için zihinsel egzersizler
yapmak (bulmaca çözme, þiir gibi belirli metinleri
hatýrlama, vb.) beyin hücreleri arasýndaki baðlan-
týlarý artýrmaktadýr. 

Kendinize daha fazla güvenin. Kendinizi
baþarýlý olacak þekilde planlayýn. Kendi hayatýnýzý
kontrol altýnda tuttuðunuza inanýyorsanýz beyin
kimyanýz da düzelecektir. Antioksidanlý maddeler
alýn. E ve C vitaminleri, toksin serbest radikalleri
parçalayarak sinir hücrelerinin hasarýný önleye-
bilmektedir. 

DÜÐÜN HEDÝYESÝ

Osman Gazi düðüne davet edilmiþti... Bilecik
Tekfuru evleniyordu. Yarhisar Tekfuru'nun 13
yaþýndaki kýzý güzel Helofira'yý alýyordu. 1299 yýl-
larýnda, güzel Anadolumuza, Selçuklu Türkleri
hâkimdi. Ýstanbul ve civarýnda yaþayan Bizans
Ýmparatorluðu'nu yýkmak için durmadan çalýþýr-
lardý. Bunun için taâ Ýstanbul'a kadar uç kuvvetler
gönderilirdi. Osman Gazi, bu uç beylerinin en
cesuruydu. Oðuz Türklerinin 24 boyundan biri
olan Kayýlarýn baþbuðu idi. Selçuklu Sultaný, kendi-
sine Söðüt Kasabasýnýn, Domaniç daðlarýný da ver-
miþti. Ýstanbul civarýnda bulunan birçok kale ise,
Bizans'ýn elinde idi. Her kalenin baþýnda, Tekfur
isimli bir kumandan mevcuttu. Bizans Ýmparator-
luðu'nu korumaya ve kurtarmaya çalý-þýyorlardý.
Osman Gazi, gözü pek adamlarýyla Bizans'a ve tek-
furlarýna kan kustururdu. Ondan çok çekinirlerdi.
Bilecik Tekfuru da, pek korktuðu Osman Bey'i
kendi düðününe davet etmek zorunda kalmýþtý.
Fakat bu daveti kendisi yapamamýþtý. Eskiden
Tekfur olan, ama Osmanlýlarýn adaletini gördükten
sonra Müslümanlýðý seçen Köse Mihal'e rica
etmiþti. Mihâl Bey, Müslüman olduktan sonra
sayýsýz kahramanlýk göstermiþ ve kendisine 'Gazi
Mihâl' adý verilmiþti. Düðün davetini duyan
Osman Bey gülümsedi. Gene de hayret etmiþti:

- Ne dersin Mihâl? Bu keferenin bizi dâvetten
maksadý ne ola?

- Beli Beyim, maksadý fesatlýktýr.
- Bilecik'te adamlarýn, çaþýtlarýn var mýdýr?
- Hemi de sarayýn tam göbeðinde.
- Onlar ne fýsýldar?
Mihâl Bey sesini yavaþlatarak :
- Niyetleri düðünde seni zehirlemekmiþ Beyim.
Kara Osman'ýn karakaþlarý çatýldý. Boynundaki

þah damarý kabardý. Fakat hiddeti çok sürmedi.
- Biz de bunu beklerdik. Lâkin her iþte bir hayýr

vardýr. Sen hele yoldaþlarýmýzý, candaþlarýmýzý bir
çaðýr bakalým. Onlar ne tedbir düþünürler?
Meþveret gerekir.

Biraz sonra otað, aþiret beyleriyle dolmuþtu.
Herkesin geldiðini gördükten sonra, Osman Bey
ayaða kalktý. Ayakta iken elleri dizlerinden aþaðý
sarkardý. Çok heybetli ve tatlý dilli idi. Arkadaþ-
larýnýn ayrý ayrý gözlerine baktý. Sonra kýsaca
vaziyeti anlattý. Beyler hep onu dinliyorlardý.
Bitince sordu:

- Akça Koca... Sen ki babam cennetlik Ertuðrul
Gâzî ile bunca yaþ yaþamýþsýn, bunca cenge gir-
miþsin. Bu kâfir Tekfur'a ne tedbir buyurursun?

Ak saçlý Akça Koca'nýn cevabý kesindi:
- Buyruk senindir Beyim.
- Tedbirini baðýþla Akça Kocam...
- Hele öteki beyleri de bir dinlesek Kara Os-

man'ým.
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Dediði gibi oldu. Meþverete katýlan Abdurrah-
man Gâzî, Satuk Alp, Kara Mürsel, Uytuð Alp,
Samsa Çavuþ, Turgut Alp, Gâzî Mihâl ve Konur Alp
Beyler dinlendi. Konuþarak danýþarak güzel bir
karara vardýlar. Sonunda Osman Gazi, Mihâl Bey'e
buyruðunu bildirdi.

- Hemen Tekfûr keferesine varup, dâvetten zi-
yâde memnun olduðumuzu bildiresin. Hak nasîb
eyler ise, düðüne gelmek istediðimizi ilâve edesin.
Götüreceðim 2 tiftik sürüsünü de, hediye olarak
kabul etmesini söyleyesin.

- Can baþ üstüne Beyim...
- Velâkin artýk yaz geldiðini, Bileciðe kadar var-

dýktan sonra, Domaniç Yaylasý'na geçmek iste-
diðimizi bildirip, ruhsat isteyesin.

- Ýsterim Beyim.
- Sor bakalým harem halkýmýz, kadýnlarýmýz,

kýzlarýmýz, düðüne aðýrlýk olur mu?
- Ne aðýrlýðý Beyim? Kâfir sizi zehirledikten

sonra, kadýnlarýnýzý, kýzlarýnýzý da cariye yapmayý
düþler mutlakâ.

- Sen sor hele! Tedbirde kusur gerekmez.
- Sorarým Beyim sorarým. Fakat önce, 40 sandýk

düðün hediyesinden bahsetsem?
- Doðru dersin Mihâl Bey. Asýl düðün hediyem-

izin tam 40 sandýk doldurduðunu önceden söyle-
melisin. Sakýn unutma, kendi gözlerinle sandýklarý
saydýðýný ilâve et.

- Unutur muyum Beyim?
Bilecik Tekfuru, tiftik sürülerini görünce deliye

dönmüþtü. Fakat onu asýl sevindiren þey, Kara
Osman'ýn tuzaða düþmesiydi. Hele arkadan gelecek
40 sandýk düðün hediyesini de duyunca, keçi sakalý
titredi. Böylesini Bizans Kayseri bile göndermezdi.

- Doðru mu dersin bre Mihâl? Hakikaten 40
sandýk hediye getirir mi bu Türkmenoðlu?

- Gözlerimle gördüm. Sandýklar tam 40 tane-ydi.
- Vay canýna! Fakat gene de anlayamýyorum. Bu

kadar aðýrlýðý niçin göze almýþlar?
- Nîçin almasýn haþmetlim? Buradan yaylaya,

Domaniç daðlarýna geçecekler ya... Haremindeki
40 hatunu da berâber getirdiði için, 40 sandýk
hediyeyi gözden çýkarmýþ Osman Bey. Düðünde
sana yük olmak istemez. Sonra, þânýna lâyýk bir
armaðan vermesi gerekmez mi?

Bunlarý iþiten Tekfûr'un gözleri parlamýþtý. Tam
Mihâl Bey'in tahmin ettiði gibi kadýnlarý nasýl köle
yapacaðýný düþünüyor olmalýydý.

- Gelsinler, gelsinler... dedi. Biz de onlara öyle
bir aðýrlama merasimi yaparýz ki, cümle âleme þân
olur. Muhteþem Bizans Ýmparatorum Palaologos
Hazretleri bile hayrette kalýr.

Söðüt Kasabasý'nda gizli ve heyecanlý bir hazýrlýk
vardý. Düðüne gidilecekti... Kararlaþtýrýldýðý gibi,
büyük boyda 40 tâne sandýk hazýrlandý. Pýrýl pýrýl
cilâlý bu hediye sandýklarýna, çok itina ediliyordu.
Hepsine altýn süslemeler ve gümüþ çiviler çakýldý.
Her birinin yan tarafýna, küçük delikler açýldý. O
deliklerden kýrmýzý, beyaz ve pembe tüller
sarkýtýldý. Düðün evine gitmeye lâyýk þekilde

süslendi. Nihayet içlerine hediyeleri de kondu.
Türkmen nineleri ise, haremdeki 40 yörük
hanýmýný süslediler, donattýlar. Düðüne hazýr hâle
getirdiler. Öðleye doðru, kafile yola çýktý. 40 sandýk
hediye ve 40 Türkmen hatunu Bilecik'te sabýrsýzlýk-
la bekleniyordu. Osman Gazi, beyaz atýyla Tekfur
sarayýna girince, herkes hayret etmiþti. Çünkü
yanýnda sadece üç arkadaþý bulunuyordu. Bunlar
Abdurrahman Gazi, Konur Alp ve Akça Koca
Beylerdi. Tekfur, onlarý yapmacýk bir nezaketle
karþýladý. Düðün ziyafetine buyur etti. Ortalýðý
zaten þölen etlerinin kokusu kaplamýþtý. Misafirleri,
kayýnpederiyle tanýþtýrdý. Ýhtiyar Yarhisar Tekfuru
da þaþalamýþtý. Öyle ya... Bizans'a kan kusturan
meþhur Osman Gazi, bu kadar tedbirsiz, bu kadar
hatalý olabilir miydi? Kendi ayaklarýyla ölümüne
koþar mýydý? Herkes böyle birbirini süzerken,
Büyükkapý tarafýndan gürültüler duyuldu. Sevinç
çýðlýklarý arasýnda yeni davetliler göründüler.
Meðer Mihâl Bey, 40 sandýk düðün hediyesini ve
hatunlarý getirmiþti. Harem halkýyla birlikte, orta
avluya geçtiler. Prensesler ve saray kadýnlarý, yeni
misafirleri aðýrlamak için koþuþtular. Gelenler daha
çok 13 yaþýndaki güzel gelini merak ediyorlardý.
Gelin haným nedense þaþkýn ve üzgün görünüyor-
du. Kadýnlar için orta avluya masalar hazýrlanmýþtý.
Osman Bey, hatunlarla ayný masada oturmadýðý
için, onlar ayrý yerde aðýrlanýyordu. Tam bu sýrada
Osman Gâzî'nin gür sesi ortalýðý kapladý:

- Yâ Allah, Bismillâh, Allâhüekber!..
Besmele çekilmiþti, buyruk verilmiþti. Orta avlu-

daki 40 Türkmen kýzý, bu sesi duyar duymaz, þal-
varlarý arasýndan eðri kýlýçlarýný çektiler. Baþlarýn-
daki takma saçlarý, tülleri, peçeleri de atýnca, ortaya
40 Osmanlý bahadýrý çýkmaz mý? Prenseslerin
düþeslerin, halayýklarýn çýðlýklarý arasýnda dýþ
avluya hamle ettiler. Bu sýrada Mihâl Bey de,
hediye sandýklarýný açýyordu. Her sandýðýn için-
den, eðri palalý, pala býyýklý Osmanlý leventleri fýr-
layýverdiler... Ortalýk ana baba gününe dönmüþtü.
Þövalyeler, subaylar ve askerler çoktan pes etmiþler-
di. Zaten dövüþemeyecek kadar sarhoþtular. Belki
zindanlarda, sarhoþluktan ayýlýrlardý. O zaman ne
olduðunu her halde anlarlardý. Bilecik Tekfurunu
sakalýndan yakalayan Konur Alp, kýlýcý havada
seslendi.

- Ýzin ver Beyim, þu keferenin kellesini uçu-
rayým.

Osman Gâzî baþýný iki yana salladý.
- Olmaz Konur Alp, olmaz. Biz buraya düðüne

geldik, düðün henüz bitmedi ki...
Ele geçen ganimet, savaþçýlar arasýnda hemen

oracýkta taksim ediliyordu. Bunlarýn en güzeli de,
Osman Gazi'nin oðlu Orhan Gazi'ye düþtü. Teliyle
puluyla güzel gelin Helofira, Nilüfer adýný aldý. 18
yaþýndaki Orhan Bey'le evlendiler. Çok mesut bir
hayat yaþadýlar.
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Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Ýslâm'ý tebliðe baþla-
masýndan sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raþit
halifelerin, aþere-i mübeþþerenin ilki. Câmiu'l Kur'an,
es-Sýddýk, el-Atik lakaplarýyla bilinen büyük sahabi.

Kur'ân-ý Kerim'de hicret sýrasýnda Rasûlullah'la
beraber olmasýndan dolayý, "...maðarada bulunan iki
kiþiden biri..." (et-Tevbe, 9/40) seklinde ondan
bahsedilmektedir. Asýl adý Abdülkâbe olup, Ýslâm'dan
sonra Rasûlullah (s.a.s.)'in ona Abdullah adini
verdiði kaydedilir. Azaptan azad edilmiþ manasýna
"atik"; dürüst, sadýk, emin ve iffetli olduðundan
dolayý da "sýddýk" lâkabýyla anýlmýþtýr. "Deve yavrusu-
nun babasý" manasýna gelen Ebû Bekir adýyla meþhur
olmuþtur. Teym oðullarý kabilesinden olan Ebû
Bekir'in nesebi Mürre b. Kâ'b'da Rasûlullah'la birleþir.
Anasýnýn adý Ümmü'l-Hayr Selma, babasýnýn ki Ebû
Kuhafe Osman'dýr. Künyesi Abdullah b. Osman b.
Amir b. Amir... b. Murra ...et-Teymî'dir. Bedir savaþý-
na kadar müþrik kalan oðlu Abdurrahman dýþýnda
bütün ailesi müslüman olmuþtur. Babasý Ebû Kuhafe,
Ebû Bekir'in halifeliðini ve ölümünü görmüþtür. Hz.
Ebû Bekir'in Rasûlullah (s.a.s.)'den bir veya üç yaþ
küçük olduðu zikredilmiþtir. Ýslâm'dan önce de
saygýn, dürüst, kiþilikli, putlara tapmayan ve evinde
put bulundurmayan "hanif" bir tacir olan Ebû Bekir,
ölümüne kadar Hz. Peygamber'den hiç ayrýl-
mamýþtýr. Bütün servetini, kazancýný Ýslâm için har-
camýþ, kendisi sade bir þekilde yaþamýþtýr. 

Hz. Ebû Bekir, Fil yýlýndan iki sene birkaç ay
sonra 571'de Mekke'de dünyaya gelmiþ, güzel
hasletlerle tanýnmýþ ve iffetiyle þöhret bulmuþtur.
Ýçki içmek cahiliye döneminde çok yaygýn bir
âdet olduðu halde o hiç içmemiþtir. O dönemde
Mekke'nin ileri gelenlerinden olup Araplarýn
nesep ve ahbâr ilimlerinde meþhur olmuþtur.
Kumaþ ve elbise ticaretiyle meþgul olurdu; ser-
mayesi kýrk bin dirhemdi ki, bunun büyük bir kýs-
mýný Ýslâm için harcamýþtýr. Rasûlullah'a iman
eden Ebû Bekir (r.a.) Ýslâm dâvetçiliðine baþlamýþ,
Osman b. Affân, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman
b. Avf, Sa'd b. Ebî Vakkas ve Talha b. Ubeydullah
gibi Ýslâm'ýn yücelmesinde büyük emekleri olan
ilk müslümanlarýn bir çoðu Ýslâm'ý onun
dâvetiyle kabul etmiþlerdir. 

Hz. Ebû Bekir hayati boyunca Rasûlullah'in
yanýndan ayrýlmamýþ, çocukluðundan itibaren
aralarýnda büyük bir dostluk kurulmuþtur.
Rasûlullah birçok hususlarda onun görüsünü ter-
cih ederdi. Umumî ve hususî olan önemli islerde
ashabýyla müsavere eden Peygamber (s.a.s.) bazý 

hususlarda özellikle Ebû Bekir'e danýþýrdý. (Ibn
Haldun, Mukaddime, 206). Araplar ona "Peygam-
ber'in veziri" derlerdi. 

Teymogullari kabilesi Mekke'de önemli bir yere
sahipti. Ticaretle uðraþýyorlar, toplumsal temaslarý ve
geniþ kültürlülükleri ile tanýnýyorlardý. Hz. Ebû
Bekir'in babasý Mekke eþrafýndandý. Hz. Ebû Bekir,
cahiliye döneminde de güzel ahlâki ile tanýnan,
sevilen bir kiþi idi. Mekke'de "esnak" diye bilinen kan
diyeti ve kefalet ödenmesi islerinin yürütülmesiyle
görevliydi. Muhammed (s.a.s.) ile büyük bir dostluk-
larý vardý. Sýk sýk buluþur, Allah'ýn birliði, Mekke
müþriklerinin durumu ve ticaret gibi konularda
müsâvere ederlerdi. Ýkisi de cahiliye kültürüne karþýy-
dýlar, þiir yazmaz ve þiiri sevmezlerdi, daha ziyade
tefekkür ederlerdi. 

Ýslâm'ý Benimsemesi 
Hz. Ebû Bekir, Hýra daðýndan dönen Hz.

Muhammed ile karþýlaþtýðýnda, Rasûlullah (s.a.s.)
ona, "Allah'ýn elçisi" olduðunu söyleyip "Yaratan
Rabbinin adýyla oku" (el-Alâk, 96/1) diye baþlayan
ayetleri bildirdiði zaman hemen ona: "Allah'ýn
birliðine ve senin O'nun resûlü olduðuna iman
ettim" demiþtir. Hz. Hatice'den sonra Rasûlullah'a
ilk iman eden odur. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ýslâm'ý
tebliðinin ilk zamanlarýnda kiminle konuþtuysa
en azýndan bir tereddüt görmüþ, ancak Ebû Bekir
þeksiz ve tereddütsüz bir þekilde kabul etmiþtir.
Hatta Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bütün insanlarýn
imaný bir kefeye, Ebû Bekir'in ki bir kefeye konsa,
onun imaný aðýr basardý " diye lâtif bir benzetme
de yapmýþtýr. Mü'min Ebû Bekir, hayatýnýn
sonuna kadar tüm varlýðýný Ýslâm'a adamýþ, bütün
hayýrlý iþlerde en baþta gelmiþtir. 

Ebû Bekir Mekke döneminde güçlü kabilelere
mensup kiþileri Ýslâm'a kazandýrmaya çalýþtý, öte
yandan müþriklerin iþkencelerine maruz kalan
güçsüzleri, köleleri korudu; servetini eziyet edilen
köleleri satýn alýp azad etmekte kullandý. Bilal,
Habbab, Lübeyne, Ebû Fukayhe, Amir, Zinnire,
Nahdiye, Ümmü Ubeys bunlardandýr. Kendisi de
Mescid-i Haram'da müþriklerin saldýrýsýna
uðramýþtý. Ebû Bekir, iman ettikten sonra Ýslâm'ý
tebliðe gizli gizli devam ediyordu. Annesi, karýsý
Ümmü Ruman ve kýzý Esma da iman etmiþ, fakat
oðullarý Abdullah, Abdurrahman ve babasý Ebû
Kuhafe henüz iman etmemiþlerdi. Osman b.
Affan, Sa'd b. Ebî Vakkas, Abdurrahman b. Avf,
Zübeyr b. Avvâm, Talha b. Ubeydullah gibi ilk
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Müslümanlarý Ýslâm'a dâvet eden odur.
Müþriklerin eziyetleri çoðalýp müslümanlara
yapýlan baskýlar arttýktan sonra Hz. Peygamber
Hz. Ebû Bekir'e de Habeþistan'a göç etmesini
söylemiþ ve Ebû Bekir yola çýkmýþ; ancak Berkü'l-
Gimâd'da Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden
Ibn Dugunne ile karsýlaþtýðýnda Ibn Dugunne
onu himayesine aldýðýný ve Mekke'ye dönmesi
gerektiðini belirterek, ikisi birlikte Mekke'ye dön-
müþlerdir. Ancak þartlý olarak Ebû Bekir'i himaye-
sine alan Ibn Dugunne, Ebû Bekir'in açýktan açýða
ibadet etmesi ve inancýný yaymaya devam etmesi
sebebiyle þartlarý yerine getirmediðini iddia
ederek ona ibadetini gizli yapmasýný söylediðinde
Ebû Bekir, onun himayesine ihtiyacý olmadýðýný,
zaten kendisine söz de vermediðini ifade etmiþti:
"Senin himayeni sana iade ediyorum. Bana
Allah'ýn himayesi yeter." Böylece onüç yýl
Mekke'de Rasûlullah'ýn yanýnda kalan Hz. Ebû
Bekir, Hz. Ayþe'nin rivayetine göre, Rasûlullah
hicret emrini alýp Ebû Bekir'e gelerek ona
beraberce hicret edeceklerini söyleyince Ebû Bekir
sevinçten aðlamaya baþlamýþtý (Ibn Hisâm, es-
Sire, II, 485). 

Hz. Peygamber'in bir gecede Mekke'den Kudüs'e
oradan Sidretü'l Münteha'ya gittiði isra ve Miraç
hâdisesini duyan müþrikler bunu Hz. Ebû Bekir'e
yetiþtirdikleri zaman; "O dediyse doðrudur." demiþtir.
Bu sözünden sonra Ebu Bekir'e; ihlâslý, asla yalan
söylemeyen, özü doðru, itikadýnda þüphe olmayan
anlamýnda, "Sýddýk" lâkabý verildi. Kur'an tabiriyle,
"O, ne iyi arkadaþtý " (en-Nisâ, 4/69) denilebilir. 

Ýste o "Sýddýk" ile o "Emîn", o iki arkadaþ
beraberce Sevr daðýndaki maðaraya hareket
ederek hicret etmiþlerdir. 

Hicreti 
Sevr maðarasýna ilk giren Hz. Ebû Bekir, (r.a.)

maðarada keþif yaptýktan sonra Rasûlullah içeri
girmiþtir. Ebû Bekir'in kýzý Esma yolda yemeleri
için azýklarýný hazýrlamýþtý. Onlar Mekke'den
ayrýlýnca müþrikler her tarafa adamlarýný yolla-
yarak aramaya baþladýlar. Kureyþ kabilesinin
müþrikleri Ebû Cehil baþkanlýðýnda Esma'nýn
evini aradýlar, hakaret edip dayak attýlar. Hz. Ebû
Bekir (r.a.) hicret yolculuðuna çýkarken yanýna
bütün parasýný almýþtý. Buna raðmen kýzý Esma
onun nerede olduðunu, nereye gittiðini kâfirlere
söylememiþtir. Ýz süren Mekkeli müþrikler Sevr
maðarasýna kadar geldiler. Rasûlullah bu sýrada
Kur'ân'da anlatýldýðý biçimde söyle diyordu:
"Üzülme, Allah bizimledir" (et-Tevbe, 104/40).
Nitekim Allah ona güven vermiþ, göremedikleri
askerleriyle onu desteklemiþtir; Allah güçlüdür,
hâkimdir. Kâfirler tüm aramalara raðmen onlarý
bulamadýlar. Maðarada üç gün kaldýktan sonra
Medine'ye yönelen Rasûlullah ile Ebû Bekir
Kuba'ya vardýlar. 

Ebû Bekir maðarada kaldýklarý günü söyle anlatýr:
"Rasûlullah (s.a.s.) ile beraber bir maðarada bulun-
dum. Bir ara baþýmý kaldýrýp baktým. O anda Kureyþ
casuslarýnýn ayaklarýný gördüm. Bunun üzerine, 'Ya
Rasûlullah, bunlardan birkaçý gözünü aþaðý eðse de
baksa muhakkak bizi görür' dedim. O, 'Sus ya Ebû
Bekir. Ýki yoldaþ ki, Allah onlarýn üçüncüsü ola,
endiþe edilir mi?' buyurdu. Kuba'da üç gün kalan
Rasûlullah ile Hz. Ebû Bekir nihayet Medine'ye
vardýlar. Medine'de Hz. Ebû Bekir humma hastalýðý-
na tutuldu. Hastalýk ilerleyip yataða düþtüðünde
Rasûlullah, "Allah'ým Mekke'yi bize sevgili kýldýðýn
gibi Medine'yi de bize sevgili kýl, hummayý bizden
uzaklaþtýr' diye dua ettiði zaman Hz. Ebû Bekir ve
hasta olan diðer sahabeler iyileþtiler. Bu arada Hz.
Ayþe ile Hz. Muhammed (s.â.s.)'in düðünleri yapýldý.
Mescidi Nebi inþâ edildi. Masraflarýn bir kýsmýný Hz.
Ebû Bekir karþýladý. Medine'de kardeþlik tesis
edildiðinde Ebû Bekir'in kardeþliði Harise b. Zeyd
oldu. 

Hz. Ebû Bekir Medine'de Mescidi Nebi'nin inþasý-
na katýldý. Rasûlullah Ýslâm'ý yaymak ve düþmanlar
hakkýnda bilgi toplamak için seriyye denilen keþif
kollarýný Medine dýþýna gönderiyor, bunlara bazen
Hz. Ebû Bekir de katýlýyordu. Rasûlullah ile birlikte
bizzat çarpýþtýðý savaþlarda (Bedir'de, Uhud'da,
Hendek'te) Ebû Bekir de yer aldý. O, Müreysi,
Kurayza, Hayber, Mekke, Huneyn, Taif gazvelerinde
de bulundu. Rasûlullah'ýn bizzat idare ettiði harplere
gazve denir. Ebû Bekir, bu sözü geçen büyük savaþlar-
dan baþka, otuzdan fazla gazveye katýlmýþtýr. Çarpýþ-
ma olmaksýzýn Veddan, Buvat, Bedr-i Ûlâ, Useyre
gazveleriyle de düþmanlar itaat altýna alýnmýþtýr.
Bütün bu gazvelerde Hz. Ebû Bekir, Rasûlullah'ýn en
yakýnýnda yer almýþ olup onun "veziri" gibi idi.
Bedir'de, oðlu Abdurrahman müþrikler safýnda yer
aldýðýnda Ebû Bekir oðluyla çarpýþmýþtýr. Sadece o
deðil, Bedir'de birçok sahabe, oðlu, kardeþi, babasý,
dayýsý ile çarpýþmýþtý. Bedir savaþý, müslümanlarýn
Ýslâm'ý her þeyden üstün tuttuklarýný, Allah için en
yakýnlarý olan müdrikleri kan baðý veya kabile taas-
subu içinde kalmadan, baþka insanlardan ayýrt
etmeden öldürdüklerini göstermektedir. Rasûlul-
lah'ýn bir amcasý Hamza, Ýslâm ordusu safýndayken
öteki amcasý Abbas, düþman safýndaydý. Yeðeni
Ubeyde kendi yanýndayken, öteki yeðenleri Ebû
Süfyan ve Nevfel müþriklerle beraberdi. Hatta kýzý
Zeynep'in eþi Ebû'l-As da Rasûlullah'a karþý müþrikler-
le birlikte savaþýyordu.

Hicretin 9. yýlýnda Medine'de büyük bir kýtlýk
oldu. Bu arada Bizans imparatoru, Sam'da Hicaz
bölgesini istilâ etmek üzere büyük bir ordu hazýr-
ladý. Rasûlullah, bu orduya karþý Ýslâm ordusunu
hazýrlarken, kýtlýk sebebiyle zorluklarla karsýlaþtý.
Ebû Bekir malýnýn hepsini bu ordunun hazýrlan-
masýnda kullandý. Onuncu yýlda "Vedâ Haccý"nda
bulunan Allah'ýn Resûlü, onbirinci yýlda hasta-
landý. 
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Hilâfeti 
Hicrî onbirinci yýlda hastalanan Rasûlullah (s.a.s.)

13 Rebiyülevvel Pazartesi günü (8 Haziran 632) vefat
etti. Onun vefatýný duyan müslümanlar büyük bir
üzüntüye kapýldýlar ve ilk anda ne yapmalarý gerek-
tiðine karar veremediler. Ama o da bir ölümlüydü.
Hz. Ömer, onun Hz. Musa gibi Rabbi ile buluþmaya
gittiðini, O'nun için "öldü" diyen olursa ellerini kese-
ceðini söylüyordu. Ebû Bekir, Rasûlullahýn iyi olduðu
bir sýrada ondan izin alarak kýzýnýn yanýna gitmiþti.
Vefat haberini duyar duymaz hemen geldi,
Rasûlullah'ý alnýndan öptü ve "Babam ve anam sana
feda olsun ya Rasûlullah. Ölümünde de yaþamýnda-
ki kadar güzelsin. Senin ölümünle peygamberlik son
bulmuþtur. Þanýn ve þerefin o kadar büyük ki,
üzerinde aðlamaktan münezzehsin. Yâ Muhammed,
Rabbinin katýnda bizi unutma; hatýrýnda olalým ..."
dedi. Sonra dýþarý çýkýp Ömer'i susturdu ve "Ey insan-
lar, Allah birdir, O'ndan baþka ilâh yoktur,
Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Allah apaçýk
hakikattir. Muhammed'e kulluk eden varsa, bilsin ki
o ölmüþtür. Allah'a kulluk edenlere gelince, þüphesiz
Allah diri, bâkî ve ebedîdir. Size Allah'ýn þu
buyruðunu hatýrlatýrým: "Muhammed sadece bir
elçidir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiþtir.
Simdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin
üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi
üzerinde geriye dönerse Allah'a hiçbir ziyan veremez.
Allah þükredenleri mükâfatlandýracaktýr" (Âl-u
Ýmrân, 3/144). Allah'ýn kitabý ve Rasûlullah'ýn sün-
netine sarýlan doðruyu bulur, o ikisinin arasýný ayýran
sapýtýr. Þeytan, peygamberimizin ölümü ile sizi aldat-
masýn, dininizden saptýrmasýn. Þeytanýn size ulaþ-
masýna fýrsat vermeyiniz" (Ibn Hisâm, es-Sire, IV,
335; Taberî, Târih, III, 197,198). 

Hz. Ebû Bekir bu konuþmasýyla orada bulunan-
larý teskin ettikten sonra Rasûlullah'ýn teçhiziyle
uðraþýrken, Ensâr, Benû Sâide sakifesinde topla-
narak Hazret'in reisi olan Sa'd b Uhâde'yi
Rasûlullah'tan sonra halife tayini için bir araya
gelmiþlerdir. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Ebû Ubeyde ve
Muhacirlerden bir grup hemen Benû Saîde'ye git-
tiler. Orada Ensâr ile konuþulduktan ve hilâfet
hakkýnda çeþitli müzakereler yapýldýktan sonra
Hz. Ebû Bekir, Ömer ile Ebû Ubeyde'nin ortasýnda
durdu ve her ikisinin ellerinden tutarak ikisinden
birine bey'at edilmesini istedi. O, kendisini halife
olarak öne sürmedi. Hz. Ebû Bekir'in konuþmasýn-
dan sonra Hz. Ömer atýlarak hemen Ebû Bekir'e
bey'at etti ve "Ey Ebû Bekir, müslümanlara sen
Rasûlullah'ýn emriyle namaz kýldýrdýn. Sen onun
halifesisin ve biz sana bey'at ediyoruz.
Rasûlullah'a hepimizden daha sevgili olan sana
bey'at ediyoruz" dedi. Hz. Ömer'in bu anî
davranýþý ile orada bulunanlarýn hepsi Ebû Bekir'e
bey'at ettiler. Bu özel bey'attan sonra ertesi gün

Mescid-i Nebi'de Hz. Ebû Bekir bütün halka hutbe
okudu ve resmen ona bey'at edildi. Rasûlullah'ýn
defni salý günü gerçekleþirken, onun nereye
defnedileceði hakkýnda da bir ihtilâf meydana
geldiðinde Hz. Ebû Bekir yine ferasetini ortaya
koydu ve "Her peygamber öldüðü yere defnedilir"
hadisini ashaba hatýrlatarak bu ihtilâfý giderdi.
Rasûlullah'ýn cenaze namazý imamsýz olarak gru-
plar halinde kýlýndý. Bütün bunlar olurken, Hz.
Ali'nin Hz. Fatýma'nýn evinde Haþimoðullarý ve
yandaþlarý ile toplandýðý ve bey'ata ilk zamanlar
katýlmadýðý nakledilir. Hz. Ali rivayetlere göre, el-
Bey'atü'l-Kübra'ya bey'at edildiði haberini alýr
almaz, elbisesini yarým yamalak giydiði halde
evden fýrlamýþ ve gidip Hz. Ebû Bekir'e bey'at
etmiþtir (Taberî, Târih, III, 207). Onun aylarca Hz.
Ebû Bekir'e bey'at etmediði haberleri gerçeðe
uygun olmasa gerektir. Çünkü onun Ebû Bekir'in
üstünlüðünü bildiði, onun hakkýnda yaptýðý
konuþmalar ve tarihin akýþý, diðer rivâyetlere
aykýrýdýr. 

Râsulullah'ýn en yakýn ashabý arasýnda -hattâ
Ebû Bekir ile Ömer arasýnda- zaman zaman
ihtilâflar, görüþ ayrýlýklarý meydana gelmiþse de
ilk iki halife zamanýnda da görüldüðü gibi dâima
birliktelik devam ettirilmiþtir. Anlaþmazlýk gibi
görünen hâdiselerin birçoðunda huy ve karakter
farklýlýðý rol oynuyordu. Meselâ Ebû Bekir
yumuþak ve sâkin davranýrken, Ömer sertlik yan-
lýsýydý. Ama her zaman birlikte hareket ettiler.
Ebû Bekir'in yönetiminde, Hz. Ali ve Zübeyr b.
Avvam Ridde savaþlarýnda kararlarýn içinde,
namazlarda Ebû Bekir'in arkasýnda yer almýþlardýr
(Ibn Kesir, el-Bidâye ve'n Nihâye, V, 249). Hz. Ali,
Rasûlullah'ýn bir vasiyeti olsaydý ölünceye kadar
onu yerine getireceðini söylemiþ (Taberî, a.g.e., IV,
236) ancak, Ibn Abbas'in Rasûlullah hastalandýðý
zaman ona gidip hilâfet iþsini sormak istemesini
geri çevirmiþtir. Yani Hz. Ebû Bekir'in halifeliðine
karþý kimseden bir çýkýþ olmamýþtýr. Zaten tabii,
fýtrî, akli ve maslahata uygun olan da onun hal-
ifeliðidir. Hz. Peygamber ölmeden önce yazýlý bir
ahitname býrakmamýþ, ancak Hz. Ebû Bekir'in
faziletine dair Mescid'de konuþmuþ, hasta
yataðýndayken onu ýsrarla çaðýrtmýþ ve yerine
imam tayin etmiþtir. 

Hz. Ebû Bekir, kendisine Rasûlullah'ýn mirasýn-
dan pay almak için gelen Hz. Fâtýma'ya,
"Rasûlullah'ýn yaptýðý hiçbir þeyi yapmaktan geri
durmam" diyerek, Fâtýma'nýn peygamberin kýzý
olmasýný dinin üstün tutulmasýndan daha önem-
siz görmüþ ve Rasûlullah'ýn yanýndayken ondan
ne duymuþ, ne görmüþse onu tatbik etmiþtir
(Taberî, III, 220). Sonralarý Hz. Ali'nin hilâfeti
zamanýnda Fâtýma'ya -ki, Ebû Bekir'e gidip miras
isterken onu savunmuþtu- mirastan hiçbir þey
vermemesi de ashabýn Rasûlullah'ýn sünnetine
nasýl itaat ettiklerinin delilidir (Ibn Teymiye,
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Minhâc'üs-Sünne, III, 230). Hz. Ebû Bekir
"Rasûlullah'ýn Halifesi" seçildikten sonra
Mescid'de yaptýðý konuþmada, "Sizin en hayýrlýnýz
deðilim, ama baþýnýza geçtim; görevimi hakkýyla
yaparsam bana yardým ediniz, yanýlýrsam doðru
yolu gösteriniz; ben Allah ve Resûlü'ne itaat
ettiðim müddetçe siz de bana itaat ediniz, ben
isyan edersem itaatiniz gerekmez..." demiþtir (Ibn
Hisâm, es-Sire, IV, 340-341; Taberî, Târih, III,
203). 

Mürtetlerle Mücadele, Irak ve Suriye
Fütühati

Hz. Ebû Bekir Rasûlullah'in halifesi olduktan
sonra, onun vefatýyla Arabistan'da Mekke ve
Medine dýþýndaki bölgelerde görülen dinden
dönme hareketlerine, yalancý peygamberlere,
"namaz kýlarýz, ama zekât vermeyiz" diyenlere
karþý savaþ açtý. Esvedu'l-Ansi, Müseylemetü'l-
Kezzâb, Secah, Tuleyha gibi yalancý peygamber-
lerle yapýlan savaþlarla bu zararlý unsurlar yok
edilmiþ, isyan bastýrýlmýþ, zekât yeniden toplan-
maya ve Beytü'l-Mal'e konulup daðýtýlmaya
baþlanmýþtýr. Rasûlullah'ýn hazýrladýðý, ancak
vefâtý sebebiyle bekleyen Üsâme ordusunu
Ürdün'e yollayan Ebû Bekir, Bahreyn, Umman,
Yemen, Mühre isyanlarýný bastýrmýþtýr. Ýçte
isyancýlarla mücâdele edilirken, dýþta da iki büyük
imparatorluðun, iran ve Bizans'ýn ordularýyla
karþýlaþýlmýþtýr. Hîre, Ecnâdin ve Enbâr, savaþlarla
Ýslâm diyarýna katýlmýþ, Irak fethedilmiþ,
Suriye'nin de önemli kentleri ele geçirilmiþtir.
Yermük savaþý devam ederken Hz. Ebû Bekir vefat
etmiþtir. Onun ordusuna verdiði öðütlerde þu
ibareler vardýr: "Kadýn, çocuk ve yaþlýlara dokun-
mayýn, yemiþ veren aðaçlarý kesmeyin, mamur bir
yeri tahrip etmeyin, haddi aþmayýn, korkmayýn."
Gerçekten Ýslâm ordusu fethettiði yerlerde kims-
eye zulmetmemiþ, adaletiyle düþmanlarýn takdiri-
ni kazanmýþ, müslüman olmayýp da cizye vererek
Ýslâm'ýn himayesine giren milletler huzur ve
emniyet içinde yaþamýþlardýr. 

Kur'ân-ý Kerîm'in Toplanmasý, "Mushaf''in
Meydana gelmesi 

Hz. Ebû Bekir, Ridde harplerinde, vahiy kâtip-
lerinin ve kurrâ'nin birçoðunun þehit olmasý üzer-
ine, Hz. Ömer'in Kur'ân'ýn toplanmasý fikrine
önce sýcak bakmamýþsa da sonra ona hak vererek,
Kur'ân ayetlerinin toplanmasýný saðlamýþtýr.
Rasûlullah zamanýnda peyderpey inen vahiy,
kâtiplerce ceylan derilerine, beyaz taþlara, enli
hurma dallarýna yazýldýðý gibi, ashâbýn çoðu da
Kur'ân hâfýzý idi. Ancak, yazýlý olan âyetler
daðýnýktý, kurrâ da azalýnca Kur'ân'ýn muhafazasý
hususunda endiþe edildi. Ebû Bekir, Zeyd b.
Sabit'in baþkanlýðýnda bir heyet teþkil ederek,
herkesin elindeki ayetleri getirmesini emretti.

Ayrýca þahitlerle ayetler doðrulanýyor, kurrâ' ile te'kid
ediliyordu. Böylece bütün ayetler toplandý ve
"Mushaf" meydana getirildi. Bu Mushaf Ebû
Bekir'den Ömer'e, ondan da kýzý Hafsa'ya geçti ve Hz.
Osman zamanýnda çoðaltýlarak Dârü'l-Ýslam'ýn
bütün vilâyetlerine daðýtýldý. 

Vefâti 
Hilâfeti iki sene üç ay gibi çok kýsa bir müddet

sürmesine raðmen Hz. Ebû Bekir zamanýnda
Ýslâm devleti büyük bir geliþme göstermiþtir. Hz.
Ebû Bekir Hicrî 13. yýlda Cemâziyelâhir ayýnýn
baþýnda hicretten sonra Medine'de yakalandýðý
hastalýðýnýn ortaya çýkmasý üzerine yataða
düþünce yerine Ömer'in namaz kýldýrmasýný iste-
di. Ashapla istiþâre ederek Hz. Ömer'i halifeliðe
uygun gördüðünü söyledi. Hz. Ömer'in sert ve
kaba oluþu gibi bazý itirazlara cevap verdi ve
hilâfet ahitnamesini Hz. Osman'a yazdýrdý. Ebû
Bekir (r.a.) de, çok sevdiði Rasûlullah gibi alt-
mýþsüç yaþýnda vefât etti. Vasiyeti gereði
Rasûlullah'ýn yanýna -omuz hizasýnda olarak-
defnedildi. Böylece bu iki büyük insanýn, iki
büyük dostun, kabirlerinde de birliktelikleri
devam etti.

Kiþiliði ve Yönetimi 
Tacir olarak geniþ bir kültüre sahip olan Hz. Ebû

Bekir, dürüstlüðü ve takvâsý ile ashap içinde ilk sýra-
da yer alýr. Karakteri; yumuþak huyluluk, çok
düþünüp çok az konuþmak, tevâzu ile belirgindi. Hz.
Ayþe'nin rivayetine göre, "gözü yaþlý, gönlü hüzünlü,
sesi zayýf" biri idi. Cahiliye döneminde müþrikler ona
güvenir, diyet ve borç-alacak islerinde onu hakem
tanýrlardý. Rasûlullah'ýn en sadýk dostu olan Ebû
Bekir'in Miraç olayýnda sergilediði sonsuz baðlýlýk
örneði ona "es-Sýddýk" lâkabýný kazandýrmýþtýr. O bu
olayda "O ne söylüyorsa doðrudur" demiþtir.
Cömertlikte ondan üstünü de yoktur. Bütün malýný
mülkünü Ýslâm için harcamýþ, vefat ederken
vasiyetinde, halifeliði müddetince aldýðý maaþlarýn,
topraklarýnýn satýlarak iade edilmesini istemiþ ve
geride bir deve, bir köleden baþka bir þey býrak-
mamýþtýr. Dört eþinden altý çocuðu olan Ebû Bekir,
kýzý Âiþe'yi Rasûlullah ile hicretten sonra
evlendirmiþtir (Tabakat-i Ibn Sa'd, VI, 130 vd.; Ibnu'l-
Esir, II, 115 vd). 

Hicret sýrasýnda maðarada iken ayaðýný bir
yýlan soktuðunda ve ayaðý acýdýðýnda o sýrada
dizine yatýp uyumuþ olan Peygamber'i uyandýr-
mamak için sesini çýkarmamasý, aðlarken Hz.
Peygamber uyanýp ne olduðunu sorduðunda,
"Anam-babam sana feda olsun ya Rasûlullah"
demesi olayý Ebû Bekir'in Rasûlullah'a olan
baðlýlýðýnýn örneklerinden sadece biridir. Hz. Ebû
Bekir'in beyaz yüzlü, zayýf, doðan burunlu,
sakallarýný kýna ve çivit otuyla boyayan sakin bir
adam olduðu rivâyet edilir (Ibnü'l Esir, el-Kâmil
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fi't-Târih, II, 419-420). Rasûlullah'tan sonra bu
ümmetin en hayýrlýsý Ebû Bekir'dir. O, Hz.
Peygamber'in veziri, fetvalarda en yakini idi.
Rasûlullah'ýn, "insanlardan dost edinseydim, Ebû
Bekir'i edinirdim" (Buhâri, Salât, 80: Müslim,
Mesâcid, 38: Ibn Mâce, Mukaddime, II) ve
"Herkeste iyiliklerimin karþýlýðý vardýr, Ebû Bekir
hariç" demesi ve son hutbesinde, "Allah, kullarýn-
dan birini dünya ile kendi katýnda olan þeyleri
tercih hususunda serbest býraktý; kul, Allah katýn-
da olaný tercih etti'' diye Ebû Bekir'i övmesi ve
mescide açýlan tüm kapýlarý kapattýrýp yalnýz Hz.
Ebû Bekir'in kapýsýný açýk býrakmasý ona verdiði
deðeri göstermektedir. Hz. Ebû Bekir'in nasslara
aykýrý hiçbir görüsü bize ulaþmamýþtýr, çünkü
böyle bir þeyi yoktur. Ebû Bekir nâsih sünneti çok
iyi biliyor, Rasûlullah'ý herkesten çok tanýyordu.
Bu yüzden hilâfetinde kendisine karþý içte
muhalif bir hareket olmamýþ ve fitneler görül-
memiþtir (Buhâri, Fedâilü'l-Ashâbi'n-Nebi,3).
Ýhtilâf veya ihtilâflarda çözümsüzlük, bid'atler
onun devrinde yaþanmamýþtýr. "Üzülme, Allah
bizimle beraberdir" buyuran Rasûlullah'ýn haberi
sanki lâfýzda ve manada Hz. Ebû Bekir'de zahir
olmuþtur (Ibn Teymiye, Külliyat Tercümesi, Ýstan-
bul 1988, IV, 329). 

Kaynaklarda onun, "Ben ancak Rasûlullah'a
tabiyim, birtakým esaslar koyucu deðilim" diye
kararlarýnda çok titiz davrandýðý zikredilir (Taberî,
IV, 1845; Ibn Sa'd, III, 183). Bir meseleyi halled-
erken önce Kur'ân'a bakar, bulamazsa Sünnet'te
araþtýrýr, orda da bulamazsa ashapla istiþâre eder
ve ictihad ederdi. Ganimetin bölüþümü mese-
lesinde Muhâcir-Ensâr eþitliði'nin ihtilâfa yol
açmasýnda Ömer'in Muhâcirlere daha çok pay
verilmesini savunmasýna raðmen ganimeti eþit
olarak bölüþtürmüþtür. O sebeple hilâfetinde
huzursuzluk çýkmadý. Rasûlullah ve kendisi, bir
mecliste bir anda verilen üç talâki bir talâk
saymýþlar, bu daha sonra-birçok "maslahat gereði"
diye yapýlan deðiþiklik gibi- üç talâk sayýlmýþtýr.
Yani Ebû Bekir, Rasûlullah'ýn tüm uygulamalarýný
aynen tatbik etmek istemiþ; bazen -kalpleri
Ýslâm'a ýsýndýrmak istenenlere toprak vermesi
gibi- maslahat gereði veya zamanýn deðiþmesiyle
hükümlerin deðiþmesini söyleyen ashabýna
uymuþtur. Müslümanlar henüz otuzsekiz kiþiyken
Mekke'de Mescid-i Haram'da Ýslâm'ý teblið eden
ve müþriklerce dövülen Ebû Bekir'e hilâfetinde
"Halifet-u Rasûlillah" denilmiþ, sonraki halifelere
ise "Emîrü'l-Mü'minîn" denilmiþtir. Malî islerini
Ebû Ubeyde, kadýlýk ve kaza islerini Hz. Ömer,
kâtipliðini Zeyd b. Sâbit ve Hz. Ali, baþkumandan-
lýðýný Üsâme ve Halid b. Velid yapmýþtýr. Medine
Dârü'l-Ýslâm'ýn baþkenti olmuþ, Mekke, Taif,
San'a, Hadramevt, Havlan, Zebid, Rima, Cened,
Necran, Cures, Bahreyn vilâyetlere ayrýlmýþtýr.
Yönetimi merkezî olup, ganimetlerin beþte biri

Beytü'l-Mal'de toplanmýþtýr. 
Hz. Ebû Bekir, Mukillîn denilen çok az hadis

rivayet eden ashaptan sayýlýr. O, yanýlýp da yanlýþ
bir þey söylerim korkusuyla yalnýzca yüz kýrk iki
hadis rivayet etmiþ veya ondan bize bu kadar
hadis rivâyeti nakledilmiþtir. Hutbe ve öðüt-
lerinden bazýlarý þöyledir: 

"Rasûlullah vahy ile korunuyordu. Benim ise
beni yalnýz býrakmayan bir þeytaným vardýr...
Hayýr iþlerinde acele edin, çünkü arkanýzdan
acele gelen eceliniz var... Allah için söylenmeyen
bir sözde hayýr yoktur... Herhangi bir yericinin
yermesinden korktuðu için hakký söylemekten
çekinen kimsede hayýr yoktur... Amelin sýrrý
sabýrdýr... Hiç kimseye imandan sonra saðlýktan
daha üstün bir nimet verilmemiþtir... Hesaba çek-
ilmeden kendinizi hesaba çekiniz (Ayr. bk. Ebû
Nuaym, Hilye, l )
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Karain Maðarasý
Antalya'nýn 27 km. kuzeybatýsýnda ve Katran

daðlarý üzerindedir. Doðal bir maðaradýr. Yapýlan
arkeolojik kazýlarda maðaranýn Prehistorik çaðlarda
(Paleolitik, Mezolitik, Neolitik ve Kalkolitik) insanlar-
ca barýnak olarak kullanýldýðý anlaþýlmýþtýr. Maðarada
iskeletler, yontma ve cilalý taþtan aletler, iþlenmiþ
çakmak taþlarý ve önemli eserler bulunmuþtur.

Ana Tanrýça Heykelciði
Piþmiþ toprak, M.Ö. VI. binyýlýn ilk yarýsý, yüksek-

liði 20 cm., Çatalhöyük. (Anadolu Medeniyetleri
Müzesi)

Ývriz Kaya Kabartmasý
Konya'nýn Ereðli ilçesine 12 km. uzaklýkta, Ývriz

Suyu'nun kaynak baþýndadýr. Geç Hitit dönemi
eseridir. M.Ö. VIII. yüzyýla tarihlenmektedir. 6.08 m.
yüksekliðindeki kabartmada, Warpalavas'ýn bereket
tanrýsý Santaj'a þükraný anlatýlmaktadýr.

Yazýlýkaya - Midas Þehri Büyük Anýt 
Eskiþehir'e 90 km. uzaklýkta M.Ö. VII. yüzyýlda

kurulmuþ Yazlýkaya-Midas þehri bulunmaktadýr.
Bu þehirde Frig döneminin önemli bir eseri olan
Büyük Anýt göze çarpmaktadýr. Anýtýn üzerinde
çeþitlli geometrik motifler ve yazýlar vardýr. Frig
döneminde önünde dini törenler yapýlýyordu.

Lidya (Karun) Hazineleri 
Uþak ili Güre yakýnlarýndaki Toptepe tümülüsünü

1965, Ýkiztepe tümülüsünü 1966 ve Aktepe I
tümülüsünü 1968 yýlýnda gizlice kazan eski eser
kaçakçýlarýnýn 1970 yýlýnda ABD'deki Metropolitan
Sanat Müzesi'ne sattýklarý eserlerdir. Bu eserler, M.Ö.
VI. yüzyýl Lidya sanatýnýn en güzel örnekleridir.
Kültür Bakanlýðý'nca verilen uzun bir hukuk savaþýn-
dan sonra 1993 yýlýnda Türkiye'ye geri gönder-
ilmiþtir. (Uþak Müzesi)

Bergama Zeus Sunaðý 
Bergama Krallarýndan Eumenes II tarafýndan

M.Ö. 197-159 yýllarý arasýnda yaptýrýlmýþtýr. Alman
arkeologlarýn 1865 yýlýndan itibaren Bergama'da
yaptýklarý kazýlarda ortaya çýkarýlmýþ, kalýntýlarý
Berlin'e gönderilmiþtir. Berlin Devlet Müzesi'nde
restore edilerek 1871 yýlýnda sergilenmiþtir. O tariht-
en sonra müzenin adý Pergamon Müzesi olmuþtur.

Ýskender Büstü 
42 cm. yüksekliðindeki mermer büst Bergama

kazýlarýnda bulunmuþtur. M.Ö. III. yüzyýla tarih-
lenmektedir. Makedonya Karalý Büyük Ýskender'in
saðlýðýnda ünlü heykeltraþlara yaptýrdýðý büstlerin
aslýllarýnýn hiç biri günümüze ulaþmamýþ, sadece
kopyalarý bulunmuþtur. Bergama'da bulunan büst
Paris Louvre Müzesi'nde dünyaca ün yapmýþtýr.
(Ýstanbul Arkeoloji Müzesi)

Afrodisias 
Aydýn'ýn Karacasu ilçesi yakýnlarýnda bir antik kent-

tir. Tanrýça Afrodit adýna kurulmuþtur. Tunç çaðýndan
Bizans dönemine deðin (M.Ö. 2800 - M.S. 220) büyük
bir yerleþim merkeziydi. Arkeolojik kazýlarda Afrodit
tapýnaðý, odeon, stadium ve agorasý, hamamlarý gün
ýþýðýna çýkarýlmýþtýr. Afrodisias, Ýlkçað'da önemli bir
heykel yapým merkezi olarak tanýnmýþtýr. Anadolu
antik kentleri içinde Afrodisias'ýn stadyumu iyi korun-
muþ stadyumlar arasýndadýr.

Efes Artemis Tapýnaðý 
Ýzmir Selçuk'ta Efes (Ephesos) antik kentinin

dünyanýn 7 harikasýndan sayýlan ünlü tapý-
naðýdýr. Astemision olarak da bilinir. Önce M.Ö.
560-550 yýllarýnda Lydia Kralý Kroisos tarafýndan
Ýon düzeninde yaptýrýldý. M.Ö. 356'da bir delinin
yakmasý üzerine ayný büyüklükte ancak 3 m. yük-
sek olarak yeniden inþa edildi. 55.10 x 115 m.
boyutlarýnda, mermer heykelleriyle de ünlü tapý-
nak Hellenistik dönem tapýnaklarýnýn en
büyüðüydü. 262'de Gotlar tarafýndan yýkýldýktan
sonra onarýlmadý. Bristish Museum adýna 1869-
1874'te J.T. Wood ve 1904-1905'te David G.
Hogart'ýn yaptýðý kazýlarda bulunan tapýnak
kalýntýlarý, Ýngiltere'ye götürüldü.

Sart (Sardes) 
Manisa'nýn Salihli Ýlçesindedir. Lidya devletine

baþkentlik yapmýþ bir antik kenttir. XIX. yüzyýldan
itibaren yapýlan arkeolojik kazýlarda Artemis
Tapýnaðý, gymnasion, stadion Roma ve Bizans
hamamlarý gibi önemli yapýlarý ortaya çýkarýlmýþtýr.
Resimde gymnasiondan bir bölüm görülmektedir
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Bodrum - Halikarnas Masoleumu 
Pers Valisi Maussolos'un Bodrrum - Halikarnassos'taki

mezarý dünyanýn yedi harikasý arasýndadýr. MAussolos
M.Ö. 352'de ölünce karýsý Artemisia tarafýndan yapýmý-
na baþlanmýþtýr. Mimarlar Pytheos ve Satyrus'tur. Skopas,
Timotheos, Bryaris ve Leochares adlý ünlü heykeltraþlar
birer cephesini çalýþmýþlardýr. 60 x 80 m. boyutlarýnda ve
46m. yüksekliðinde olduðu belirlenmiþtir. 9 x 11 sütun-
ludur. Bazý parçalarý Bodrum kalesinin yapýmýnda kul-
lanýlmýþtýr. Mausoleum'a ait parçalar XIX. yüzyýlýn orta-
larýnda Londra British Museum'a götürülmüþtür.

Aspendos (Belkýs)
Antalya'nýn 48 km. doðusunda Ýlkçað'da kurul-

muþ bir antik kenttir. En önemli yapýsý tiyatro-
sudur. Bu tiyatro, sahnesiyle birlikte günümüze
ulaþabilen Anadolu'daki Roma tiyatrolarýnýn en
saðlam örneðidir. 15.000 seyirci kapasitelidir.
Ýmparator Antonius pius döneminde (138-164)
Zenon adlý bir mimar tarafýndan yapýlmýþtýr.

Derinkuyu Yeraltý Þehri
Nevþehir'in Derinkuyu ilçesindedir. Hristiyanlýðýn

yayýlma döneminde savunma ve saklanma amacýyla yer
altýndaki yumuþak kayalar oyularak yapýlmýþtýr. VI-X.
yüzyýllar arasýnda yapýldýðý tahmin edilmektedir. Dar
geçitlerin saðýnda ve solunda oyulmuþ odalardan, hava-
landýrma bacalarýndan, þapel ve bir kuyudan oluþmak-
tadýr.

Kaymaklý Yeraltý Þehri
Nevþehir'e 15 km uzaklýktaki Kaymaklý'dadýr.

Hristiyanlýðýn yayýlma döneminde saldýrýlara
karþý korunma amacýyla VI-X yüzyýllarda kayalar
oyularak yapýlmýþtýr. Yer altýndaki 8 katlý kentte,
katlar ve bölmeler bir havalandýrma bacasý
etrafýnda yer almýþtýr. Bir hol etrafýnda toplanmýþ
odalarda ortalama tavan yüksekliði 2 m'dir.
Þapeller odalardan büyük ve yüksek tavanlýdýr.

Efes Selsus (Celcius) Kitaplýðý
Ýzmir Selçuk'ta Efes Antik Kenti'nin en önemli

kalýntýlarýndan biridir. Roma döneminde 115-117
yýllarý arasýnda yapýlmýþtýr. 260 yýlýnda bir yangýn
geçirmiþtir. Ýki katlý cephesinin görkemli mimarisiyle
ün yapmýþtýr. Kitaplýðýn içindeki duvarlarda yazý
rulolarýnýn konduðu, üst üste üç sýra halinde niþler
bulunmaktadýr. 

HAYAT

Hayat skor tabelasý tutmak deðildir.
Kaç arkadaþýnýz olduðu ya da kaçýnýn 

sizi arkadaþ kabul ettiði deðildir.
Bu hafta sonu için planlarýnýzýn olmasý deðildir.

Hafta sonunda yalnýz olmanýz da deðildir.
Þu sýralar sevgiliniz olmasý deðildir.

Geçmiþte sevgiliniz olmasý ya da 
hayatýnýza kaç sevgili girdiði de deðildir.

Bugüne kadar hiç sevgilinizin 
olmamasý da deðildir.

Sizi kimin öptüðü deðildir.
Aileniz ya da onlarýn serveti deðildir.

Hangi okula gittiðiniz deðildir.
Ne kadar güzel ya da 

ne kadar çirkin olduðunuz deðildir, 
giydikleriniz, ayakkabýlarýnýz deðildir.
Ne çesit müzik dinlediðiniz deðildir.

Okul notlarýnýz deðildir.
Ne kadar akýllý olduðunuz deðildir.

Herkesin size verdiði akýl notu hiç deðildir.
Hayat standart testlerle tanýmlanan 

kiþiliðiniz de deðildir.
Hayat bir kaðýda dökülmüþ hayat hikâyeniz ve

bu hayat hikâyesini kimin kabul 
ettiði de deðildir.

Ama hayat;
Kimi sevdiðiniz, kimi incittiðinizdir.

Kimi mutlu, kimi mutsuz ettiðinizdir.
Sizin olanlarý koruyabilme ya da 

mahvedebilmenizdir.
Dostluklarýnýzdýr.

Neyi söylediðiniz ve neyi kastettiðinizdir.
Hangi önemli hüküm ve kararlarý verdiðiniz 

ve de niçin verdiðinizdir.
Ýçinizde sevgiyi taþýmak, büyütmek 

ve daðýtmaktýr.
Ama en önemlisi, yalnýz baþýna asla 

gerçekleþtiremeyeceðiniz bir þeyi 
yapmak, hayatýnýzý, baþka insanlarýn 

kalbine dokundurabilmektir.
Baþkalarýnýn kalplerini etkileyecek yolu ancak 

siz seçersiniz.
Ve hayat bu seçimlerdir zaten.

Hayat silgi kullanmadan resim çizme sanatýdýr.
Ve insanlar böyle büyürler... Unutmayýn;

Hayata kendimizden ne katarsak, 
hayattan da onu alýrýz
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