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Ýttika 

Y
üce Allah'tan kork-
mak, haramdan ve
þüpheli þeylerden

sakýnmaktýr. Böyle bir hale
"Takva" denir. Bunun sahibine
de "Müttakî" denilir. Müttakî
olan bir zat, güvenilir ve itimat
edilir bir insan demektir.
Ondan hiç bir kimseye zarar
gelmez. 

Ýslâm önünde insanlar esa-
sen birbirine eþittirler. Bun-
larýn seçkinliði ancak takva
iledir. Kur'an-ý Kerimde buy-
rulmuþtur: 

"Þüphe yok ki, Allah yanýn-
da en iyiniz, en çok müttakî
olanýnýzdýr." 

Ýttikanýn karþýtý fýsk'dýr,
fücur'dur. Daha açýðý, doðru
yoldan çýkmak, Allah'a asi ol-
mak, haram ve þüpheli þeyler-
den kaçýnmamaktýr. Böyle bir
halin sonucu da felâkettir,
azabdýr. 

Edeb 

Güzel terbiye ve güzel huy-
larla vasýflanmaktýr, utanýlacak
þeylerden insaný koruyan bir
hal demektir. 

Edeb, insan için büyük bir
þereftir. Edebin karþýtý Ýsaet'dir
ki, kötülük yapmak ve terbi-
yeye aykýrý davranmak de-
mektir. 

Edeb, insanýn süsüdür.
Edeb, insaný nefsin arzusuna
uymaktan korur ve kurtarýr. 

"Ýnsanýn edebi, zehebinden
(altýnýndan) iyidir" denilmiþtir. 

Edebden yoksun olan bir
insan, bir toplum için zararlý
mikroplardan daha tehlike-
lidir. 

Ýhsan

Baðýþlama, iyilik etme,
bahþiþ verme, hayýr olarak
yapýlmasý uygun olan bir þeyi
yapma demektir. Ýhsan, ada-
letin üstünde bir fazilettir. Bir
âyet-i kerimede buyrulmuþtur: 

"Ýhsan ediniz; þübhe yok ki,
Allah ihsan edenleri sever." 

Diðer bir âyet-i kerimede de
buyrulmuþtur: 

"Yüce Allah sana ihsan
ettiði gibi, sen de ihsan et." 

Ýhlâs

Herhangi bir iþi güzel bir
niyetle ve saf bir kalb ile yap-
mak, iþe baþka bir þey karýþtýr-
mamaktýr. Böyle bir hâle, "Hu-
lûs" da denir, Yapýlan görev-
lerin deðerleri ihlâsa göre
artar. Ýhlâsýn karþýtý Riya (gös-
teriþ)dir. Bir görevi yalnýz bir
gösteriþ için veya maddî bir
yarar için yapmaktýr. 

Riyakâr bir insan, temiz
ruhlu, iyi bir insan deðildir.
Yaptýðý iþlerin mükâfatýný
Allah'tan dilemeðe yüzü ol-
maz. Bir hadis-i þerifte buyrul-
muþtur: 

"Þüphe yok ki Allah, sadece
kendisi için yapýlan ve kendi
rýzasý için istenen bir iþi kabul
eder.

Ýstikamet 

Her iþte doðruluk üzere
bulunmak, adaletten ve doðru-
luktan ayrýlmayýp din ve akýl
çerçevesi içinde yürümek
demektir. Din ve dünya görev-
lerini olduðu gibi yapmaya
çalýþan bir müslüman, tam
istikamet sahibi bir insandýr.
Böyle bir insan toplumun en
önemli bir organý sayýlýr. 

Ýstikametin karþýtý, hýyanet-
tir ki, doðruluðu býrakýp ve-
rilen sözü gözetmemek, cay-
mak, emanete riayet etmemek-
tir, insanlarýn haklarýna teca-
vüz etmektir. Bir âyet-i ke-
rimede, Peygamber Efendi-
mize hitaben þöyle buyrulmuþ-
tur: 

"Emrolunduðun gibi istika-
mette bulun." 

Ýþte bu âyet-i kerime, isti-
kametin ne kadar önemli ve
gerekli olduðunu göstermeðe
yeter. 

Ýtaat 

Üst amirin dince yasak
olmayan emirlerini dinleyip
ona göre yürümektir. Yüce
Allah'ýn buyruklarýný dinleyip
tutmak bir taattýr. Ýnsanýn mut-
luluðu da bu taata baðlýdýr.
Bunun karþýtý isyandýr. Yüce
Allah'ýn emirlerini dinlemeyen
bir insan günahkâr ve hayýrsýz
bir kimsedir ki, kendisini
tehlikeye atmýþ olur. Artýk
böyle bir kimseden insanlýk ne
bekleyebilir: 
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Kur'an-ý Kerim'de þöyle
buyrulmuþtur: 

"Allah'a itaat ediniz; Al-
lah'ýn Peygamberine de, sizden
olan idarecilere de itaat edi-
niz." 

Ýtimad 

Güvenmek ve emniyet et-
mek, bir þeye kalben güvenip
dayanmak demektir. Halkýn
güvenini kazanmak bir baþarý
eseridir. Ýktisadî ve içtimaî
hayatýn devamý itimadýn var-
lýðýna baðlýdýr. Onun için
insan, güzel ve doðru hareket-
leriyle herkesin güvenini ka-
zanmaya çalýþmalýdýr. Ýtimada
aykýrý olan þey, hýyanettir, iþi
kötüye kullanmaktýr ki, bunun
sonucu pek korkunçtur. 

Ýktisad 

Her iþte denge üzerinde
bulunmaktýr. Gereðinden fazla
veya noksan harcama yapmak-
tan kaçýnmaktýr. Ýnsan iktisada
uyma sayesinde rahat yaþar.
Bir hadis-i þerifte buyrulmuþ-
tur: 

"Ýktisad üzere bulunan fakir
olmaz." 

Ýktisadýn karþýtý israftýr,
aþýrý gitmektir. Ýsraf, yemek,
içmek, giyinip gezmek gibi
iþlerde belli bir ölçüyü aþmak-
týr ki, haramdýr. Fertlerin ve
cemiyetlerin yýkýlmasýna se-
beptir. Bunun içindir ki, Kur'-
an-ý Kerim'de þöyle buyrul-
muþtur: 

"Allah israf edenleri sev-
mez." 

Bir de "Takdîr" vardýr ki, bir
þeyi gereðinden çok fazla kýs-
maktýr. Bu da uygun deðildir. 

Ülfet

Uygun kimselerle güzel bir
þekilde görüþüp konuþmak
demektir. Ýnsanlar devamlý
olarak yalnýz baþlarýna yaþaya-
mazlar. Birbirleri ile görüþmek
zorundadýrlar. Güzel bir ahlâ-
ka sahib olan kimse, herkesle
güzel görüþür, onlarýn sevgisi-
ni kazanýr. Bu hale, "Ünsiyet"
de denir. Bunun karþýtý "Uzlet"
kenara çekilmek, yalnýz baþýna
kalmak, herkesten uzaklaþ-
maktýr. Herkesle görüþmek
uygun olmadýðý gibi, herkes-
ten kaçýnmak da uygun de-
ðildir. Bir hadis-i þerifte buy-
rulmuþtur: 

"Mümin ülfet eder ve ülfet
olunur. Ülfet etmeyen ve ülfet
olunmayan kimsede ise hayýr
yoktur. Ýnsanlarýn hayýrlýsý,
insanlar için hayýrlý olanýdýr." 

Emniyet

Bir þeye güvenmek manasý-
na geldiði gibi, insanda doðru-
luktan ileri gelen bir huy an-
lamýna da gelir. Ýnsanlarýn sýr-
larýný ve mallarýný güzelce sak-
lamak da, bir emniyet halidir.
Emniyetin karþýlýðý "Hýyanet-
tir" sözünde durmamaktýr. 

Fertleri arasýnda emniyet
bulunmayan bir toplum gele-
ceðinden güven içinde buluna-
maz. Emniyeti kötüye kullan-
mak münafýklýk alâmetidir. Bir
hadis-i þerifte þöyle buyrul-
muþtur: 

"Münafýðýn alâmeti üçtür:
Konuþunca yalan söyler, söz
verince cayar, emanet edilince
hýyanette bulunur." 

Ýnsaf 

Adalet içinde hareket et-
mek ve gerçeði kabul etmektir.
Ýnsaf, ciddî ve iyi huylu bir
insanýn alâmetidir. Bunun kar-
þýlýðý zulümdür, haksýzlýk et-
mektir, hak olan þeyi inkârdýr.
Bir hadis-i þerifte buyrulmuþ-
tur: 

"Ýnsaf dinin yarýsýdýr." 

Çünkü gerçek din, faydalý
olan þeylerin kabul edilerek
yapýlmasý ve zararlý þeylerden
sakýnýlmasý demektir. Ýnsaf
sahibi olan kimse, muhakkak
dinin yarýsýný teþkil eden o
yararlý þeyleri anlar ve kabul-
lenir. Böylece insaf, kendisinde
dinin yarýsý gibi sayýlýr. 

Beþaþet 

Güleryüzlü olmak ve hoþ
bir hale sahip olmak demektir.
Beþaþet, ruhtaki saflýk ve
neþ'enin yüzde parýltýsý de-
mektir. Karþýlýðý Ubuset yüz
ekþiliðidir. Ýnsan daima güler
yüzlü olmalý, hiç kimseye karþý
çatýk kaþlý bulunmamalýdýr.
Güleryüzlülük bir sadaka ve
bahþiþ sayýlýr. Bir hadis-i þerifte
buyrulmuþtur. 

"Allah muhakkak ki yumu-
þak huylu ve parlak yüzlü
kulunu sever." 

Te'dib

Terbiye etmek, edeb ve
ahlâk üzere yetiþtirmek de-
mektir. Bunun karþýtý da, ter-
biyeyi terk etmek, yapmamak-
týr. Terbiye iþinde asla gevþek-
lik yapmamalýdýr. Kendi ço-
cuklarýný güzelce terbiye et-
meye çalýþmak, her aile idare-
cileri için vacip olan bir gö-
revdir. Burada yapýlacak dik-
katsizliðin zararlarý yalnýz bir
aileye ve ferde deðil, koca bir
topluma aittir. Denmiþtir ki: 
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"Baba ile ananýn terbiye
etmediðini, gece ile gündüz
(zaman) terbiye eder. Zamanýn
terbiye etmediðini de, Cehen-
nem terbiye eder." 

Teenni 

Bir iþte acele etmeyip dü-
þünerek hareket etmektir. Böy-
le bir davranýþa "Teüde"de
denir. Vakti gelip çatan hayýrlý
bir iþ için teenniye (yavaþ
davranmaya) gerek yoktur.
Fakat henüz zamaný gelmeyen
bir iþ içinde acele etmek, piþ-
manlýk doðuracaðýndan doðru
deðildir. 

Teenni'nin karþýtý istical,
acele etmektir. Bir þeyi zama-
nýndan önce elde etmeðe çalýþ-
maktýr. Bir hadis-i þerifte buy-
rulmuþtur: 

"Yavaþ davranmak (teennî)
Rahman'dan, acele ise Þeytan-
dandýr." 

Diðer bir hadis-i þerifte de
þöyle buyrulmuþtur: 

"Âhiret iþi müstesna, her
iþte yavaþ ve tedbirli davran-
mak hayýrlýdýr." 

Ta'zîm 

Hürmete deðer bir kimse
hakkýnda, büyük sayýldýðýný
gösterecek þekilde güzel bir
davranýþta bulunmak demek-
tir. Bunun karþýtý "Tahkîr"dir,
küçümseme hareketidir ki,
asla caiz deðildir. 

Ýlim, edeb ve yaþ bakýmýn-
dan bizden büyük olanlara
saygý göstermek, bizden küçük
olanlara da sevgi göstermek
bizim için bir görevdir. Bir
hadis-i þerifte buyrulmuþtur: 

"Bizim büyüklerimize saygý
göstermeyen ve küçüklerimize
merhamet etmeyen bizden de-
ðildir." 

Tefe'ül 

Bir þeyi uður saymak, bir
olayý bir hayrýn baþlangýcý
görmektir. Bu güzel bir zan iþi
olduðundan iyidir. Bunun
karþýtý "Teþe'üm ve Tatay-
yür"dür. Bu da bir þeyi uður-
suz görmek, nefsin nefret duy-
duðu bir iþi uðursuzluða bir
alâmet saymak demektir. Bir
kuþun ötüþünü veya bir tarafa
uçuþunu uðursuzluða yormak
gibi... Bu ise, kötü bir zan ve
kuruntu eseri olduðundan caiz
deðildir. 

Herhangi bir olaydan uður-
suzluk hükmü çýkararak ümit-
sizliðe ve kuruntuya saplan-
mak doðru deðildir. Bazý gün-
lere ve zamanlara uðursuzluk
yorumunda bulunmak da uy-
gun deðildir. 

Peygamber Efendimiz bu-
yurmuþtur: 

"Hayýra yorma, güzel söz,
temiz lâf hoþuma gider." 

Ýnsan hayýrlý söz söylemeli,
fena ve uðursuz sözlerden dili-
ni korumalýdýr. 

Tefekkür 

Düþünmek ve bir iþ üze-
rinde fikri geliþtirmek demek-
tir. Yüce Allah'ýn kudretine
delâlet eden varlýklarý düþün-
meye dalmak bir ibadettir.
Birçok maddî ve manevî
buluþlar ve yükselmeler hep
tefekkür (düþünme) sayesinde
olmuþtur. 

Tefekkürün karþýtý, Gaflet'-
tir. Düþünceden yoksun ol-
maktýr ki, insana asla yakýþ-
maz. Bir hadis-i þerifte buyrul-
muþtur: 

"Yüce Allah'ýn yaratmýþ ol-
duðu þeyler üzerinde düþünü-
nüz; fakat Allah'ýn zatý hakkýn-
da düþünmeyiniz, helâk olur-
sunuz." 

Tevazu 

Kendini büyük görmemek,
bulunduðu dereceden daha
aþaðý derecede saymaktýr. Bu-
nun karþýtý "Tekebbür"dür,
"Tecebbür"dür. Kendini büyük
görmek, bulunduðu derecenin
çok üstünde saymak, geçici
þeylere güvenerek ona buna
çalým satmak ve gururlanmak-
týr ki, çok kötü bir huydur. Bir
hadis-i þerif þu anlamdadýr: 

"Yüce Allah ölçülü davra-
naný zengin eder, israf edeni
de fakir düþürür. Tevazu gös-
tereni yükseltir, büyüklenen
kimseyi de kýrýp geçirir." 

Tevekkül

Allah'a güvenmek, kulluk
görevini yaptýktan sonra baþa-
rýyý Allah'dan beklemek ve
insan gücünün yetiþemediði
þeyleri Yüce Allah'a býrakýp
ümitsizliðe ve keder içine düþ-
memektir. Tevekkülden yok-
sun olmak büyük bir noksan-
lýktýr. Bir mümin bilir ki, her-
hangi bir iþin elde edilmesi
için, sadece sebeplerin varlýðý
yeterli deðildir. Allah'ýn dile-
mediði bir iþ; hiç bir zaman
meydana gelemez. O'nun dile-
diði bir þeyi de hiç kimse
engelleyemez. Bununla bera-
ber tevekkül, sebeplere sarýl-
maya engel deðildir. Yüce
Allah olaylarý birer sebebe
baðlamýþtýr. Bu konuda Ýlâhî
kanunlara uymak gerekir.
Peygamber Efendimiz, devesi-
ni bir þeye baðlamaksýzýn
dýþarýda býrakýp Peygamberin
huzuruna gelen Amr ibni
Umeyye'ye þöyle buyurmuþ-
tur: "Deveni baðla da, tevekkül
et." 
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Sebat 

Sözde durmak, verilen sözü
yerine getirmek, bir iþte, bir
inançta veya bir düþüncede
kararlý bulunmak demektir.
"Sabit (kararlý) olanlar nabit
(baþarýlý) olurlar" sözü meþ-
hurdur. Sebat baþarýnýn bir
þartýdýr. Doðrusu hayýrlý ve
hakka baðlý olan iþlerde sebat
etmek bir fazilettir. Faydasýz
olan boþ þeylerde sebat göster-
mek ise, aklýn noksanlýðýna ve
insafýn yokluðuna delâlet ede-
ceði için büyük bir kusurdur. 

Cûd

Cömert davranmak, insan-
lara ihtiyaçlarýný bildirmeler-
ine meydan vermeksizin ihsan
ve ikramda bulunmaktýr. Ve-
rilmesi uygun olan þeyleri,
uygun yerlere kolayca vermek
huyudur ki, buna sehavet de
denir. 

Cûd ve seha (cömertlik),
insana yaraþan iyi bir huydur.
Bunlarýn karþýtý, hasislik, cim-
rilik ve tama'dýr ki, insanlara
asla yakýþmaz. Bir hadis-i
þerifte buyrulmuþtur: 

"Cömert kimsenin yemeði
þifadýr. Hasis (cimri) kimsenin
yemeði de hastalýktýr." 

Hazm

Anlayýþla yürümek, tedbirli
davranmak ve sonucu bilin-
meyen þeylere hemen atýlma-
maktýr. Karþýtý, tedbirsizliktir.
Tedbirli hareket edenler piþ-
manlýk duymazlar. Bununla
beraber hazm (ihtiyatlý bulun-
mak), bazen kötü kuruntular-
dan da ileri gelir. Onun için
hazm deyip de teþebbüste
tereddüt ve kuruntuya düþ-
memelidir. Onun için bir
hadis-i þerifte þöyle buyrul-
muþtur: 

"Hazm bir kötüzan'dýr." 

Hüsnüzan

Güzel sanma veya bir þeyin
iyiliði üzerinde inanç besle-
medir. Bunun karþýtý Suizan
(kötü sanma)dýr. Ýnsan kötü-
zan beslemekle hiç bir zaman
aþýrý gitmemelidir. Hiç kimse
hakkýnda da yok yere kötüzan-
da bulunmamalýdýr. 

Doðrusu, herhangi bir kim-
se hakkýnda körü körüne "Pek
iyi bir insandýr" diye hüküm
vermek de hüsnü zanný kötüye
kullanmak olacaðýndan iyi bir
davranýþ deðildir. Onun bu-
nun iþlerini araþtýrmak, kusur-
larýný öðrenme arzusunda bu-
lunmak, tecessüs denilen, kö-
tüzandan doðan ve ahlâka
aykýrý olan bir harekettir ve
haramdýr. Bunun hakkýnda
Kur'an-ý Kerimde buyrulmuþ-
tur: 

"Þüphe yok ki, zannýn bir
kýsmý günahtýr." 

Hýfz-ý Lisan

Dili gereksiz sözlerden
koruyup ihtiyaçtan fazla söz
söylememek halidir ki, çok
iyidir. Bunun karþýtý "Malâ-
yani" denilen faydasýz þeylerle
uðraþmak ve aðýza gelen her
þeyi söylemektir. 

Akýllý olanlar çok kez susar-
lar. Gerek görülmedikçe söz
söylemek istemezler. Susmak
çok güzel bir þeydir. Yeter ki,
bir hakkýn kaybolmasýna veya
bir gerçeðin yanlýþ anlaþýlmasý-
na sebebiyet vermiþ olmasýn. 

Peygamber Efendimiz (sal-
lallahu aleyhi ve sellem) bu-
yurmuþlardýr: 

"Her kim Allah'a ve âhiret
gününe iman ediyorsa hayýr
söylesin veya sussun." 

Hakk 

Yüce Allah'ýn mübarek bir
ismidir. Her doðru olan ve
deðiþmeyen þeye de hak denir.
Bunun karþýtý "Batýl" sözüdür. 

Herkesin meþru bir þekilde
elinde bulundurduðu yetkiye
veya mülke de hak denilmiþtir.
Bunun çoðulu "Hukuk"dur. 

Her hak karþýlýðýnda bir
görev vardýr. Bir insan hayat
(yaþama) hakkýna, namus ve
þeref hakkýna sahiptir. Bunlara
hiç kimsenin tecavüz hakký
yoktur. Her insan karþýlýklý
olarak bu hakka sahip olduðu
için herkes karþýsýndakinin
hakkýný kabul ve ona uygun
hareket etmekle görevlidir ve
bu görevleri korumakla yü-
kümlüdür. Bu haklara tecavüz
haramdýr, cezayý gerektirir.
Toplum düzenine engel olur. 

Hak hiç bir zaman deðiþ-
mez. Hakka, kuvvet ve diðer
þeyler üstün gelemez. Geçici
olarak kaybolan bir hak, bir
gün dünyada deðilse bile
âhirette meydana çýkacaktýr. 

Hikmet

Ýlim ile amelin birleþmesin-
den meydana gelen yüksek bir
sýfattýr. Bilmeyen veya bildiði
ile amel etmeyen kimse hikmet
sahibi deðildir. Her þeyin aslýný
öðrenmek için edinilen bilgiye
de hikmet denir. Adâba, ahlâ-
ka, öðütlere ait güzel sözlere
ve fýkralara da hikmet denir. 

Hikmet sahibi olan insanda,
zekâ, ezberleme, güzel düþün-
me, kolaylýkla öðrenme, açýk
zihin, iyi anlayýþ ve kavramlarý
hafýzada tutma gibi duygular
belirir. Bir âyet-i kerimede
buyrulmuþtur: 

"Kendisine hikmet verilen
kimseye, muhakkak birçok
hayýr verilmiþ olur." 
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Bir hadis-i þerif de þöyle: 

"Hikmet, müminin yitiði-
dir. Onu nerede bulursa alýr." 

Hilm 

Þiddete sabredip tahammül
etmek, öfke ateþini söndürmek
ve nefsi heyecandan korumak-
týr. Yerinde yapýlan böyle bir
davranýþ büyük bir fazilettir.
Bunun karþýtý "Hiddet, tehev-
vür"dür. Bu da bir öfke, titizlik
ve kýzgýnlýk halidir. Hoþa git-
meyen bir olaydan dolayý
gazab kuvvetinin parlayýp
meydana çýkmasýdýr. 

Kýzgýnlýk ve darýlma halleri,
kalbdeki kanýn taþmasý za-
manýnda meydana gelen bir
nefis deðiþikliðidir ki, haksýz
yere olunca bir kusur sayýlýr,
piþmanlýðý gerektirir. Fakat
akla uyarak haksýzlýða karþý
olan bir öfke iyidir. Çünkü
kutsal inançlar bununla koru-
nur. 

Hilm, ilim ve hikmete baðlý
olmalýdýr. Bir hadis-i þerifte
þöyle buyrulmuþtur: 

"Hiç bir þeyin bir kimsede
birleþmesi ilimle hilmin bir-
leþmesinden daha üstün ola-
maz." 

Hamiyet

Kutsal þeyleri ve milletin
haklarýný gözetmek, namus ve
þerefi suçlamadan koruma
üzerinde gösterilen ve fikirleri
korumak yolunda gösterilen
çabaya "Cahilce hamiyet"
denir ki, bu pek kötüdür. 

Hayâ 

Utanma, hicab, ar, namus
manalarýna gelir. Çirkin þey-
lerden nefsin darlanmasý, ede-
be aykýrý bir iþin meydana çýk-
masýndan dolayý kalbin duy-
gulanýp sýkýntý içinde kalmasý
demektir. Bunun eseri hemen
yüzde belirmeye baþlar. 

Hayâ pek güzel bir huydur.
Bunun karþýtý Vakahat (utan-
mazlýk)týr. Batýlý hak þeklinde
görüp çekinmeksizin onu yap-
maktýr. 

Hayâsýzlýk, insaný insanlýk-
tan çýkarýr, hayvanlardan daha
aþaðý düþürür. Bir hadis-i þe-
rifin anlamý þöyle: 

"Hayâ imandan bir bölüm-
dür. Ýnsanlardan utanmayan
Allah'dan da utanmaz." 

Huþu 

Tevazu göstermek, hakka
boyun eðmek, korku ile sevgi
karýþýmý olan saygýlý bir tavýr
takýnmak demektir. Karþýtý,
gaflet içinde kendini büyük
görme, kalb huzurundan yok-
sun olmadýr. Bir ibadetin de-
ðeri, huþua olan yakýnlýðý nis-
petinde artar. Haþyet de, saygý
ile karýþýk kalple ilgili bir
korkudur. Allah korkusuna
"Haþyetullah" denir. 

Kalbinde Allah korkusu bu-
lunmayan kimsenin her çeþit
fenalýðý yapmasý mümkün-
dür. Bir hadis-i þerifte buyrul-
muþtur: 

"Hikmetin baþý Allah kor-
kusudur." 

Yüce Allah'ýn kudret ve
azametini düþünen her mümi-
nin kalbinde Allah korkusu
parlar ve onu daima iyiliðe
götürür. 

Hayýr 

Ýyilik demektir. Her helal
olan mal ve yarar da bir
hayýrdýr, Allah'ýn ihsanýdýr.
Allah rýzasýný kazanmaya
sebep olan her güzel iþ bir
hayýrdýr. Geçerli olan asýl hayýr
da budur. 

Hayrýn karþýtý "Þerr"dir.
Hakka ve yaratýlýþa uymayan
ve kötü bir sonucu gerektiren
her þey bir þerdir, fenalýktýr. 

Herkes için iyilik istemeye
"hayýrhahlýk" denir. Bu ruhun
temizliðinden ileri gelir. Bütün
hayýr müesseseleri, hayýrsever-
liðin bir eseridir. Baþkasýnýn
fenalýðýný istemek de, "Bed-
hahlýk"týr. Bu, bir ruh hasta-
lýðýdýr ki, sahibinin kötü kimse
olduðuna bir alâmettir. 

Ýþte "hased", çekememezlik
ve kýskançlýk denilen kötü hal,
bu kötülük severlikten baþkasý
deðildir. 

Baþkasýnýn hak kazanarak
elde ettiði nimetlerden rahatsýz
olup da o nimetlerin kaybol-
masýný istemek bir hasedden
ibarettir. Bu pek fena bir huy
olduðundan bundan çok sa-
kýnmalýdýr. Bir hadis-i þerifte
þöyle buyrulmuþtur: 

"Hasedden kaçýnýnýz; çün-
kü ateþ, odunlarý yakýp bitir-
diði gibi, hased de güzel iþleri
(salih amelleri) yer bitirir." 

Kötülüðe alet olan bir var-
lýðýn kaybolmasýný istemek
hased sayýlmaz. Yine baþka-
sýnýn elde ettiði bir nimetin
benzerine kavuþmayý istemek
de hased deðildir. Bu isteðe
"Gýbta ve Münafese" denir ki,
bazý hallerde caizdir. Yüksek
bir âlimin ilmine ve faziletine
gýpta edilmesi (imrenilmesi)
gibi... 

Dostluk 

Ýki ve daha çok kimseler
arasýnda meydana gelen sami-
mi bir sevgi ve baðlýlýk demek-
tir. Allah için olan dostluk
devam eder. Dünya için olan
dostluk da bir akan yýldýz gibi
parlayýp söner. 

Dostluðun karþýtý, düþman-
lýk, davet ve kindarlýktýr.
Bütün müslümanlar birbirine
dosttur. Çünkü aralarýnda sön-
meyen bir din kardeþliði
vardýr. Peygamber Efendimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem)
ümmetine þöyle emretmiþtir: 
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"Birbirinize kin tutmayýnýz,
hased (kýskançlýk) etmeyiniz,
birbirinizden yüz çevirme-
yiniz, ey Allah'ýn kullarý!...
Kardeþ olunuz. Bir müslü-
manýn müslüman kardeþine üç
günden çok dargýn kalmasý
helal olmaz." 

Baþkasýnýn bir kederinden
ötürü sevinmek de bir düþ-
manlýk eseri olduðundan caiz
deðildir. Buna "Þematet" denir.
Bir hadis-i þerifte buyrulmuþ-
tur: 

"Kardeþin için þematet
eyleme (kötü haline sevinme);
sonra Allah ona merhamet
eder de, seni belâya düþürür." 

Diyanet

Dindarlýk yapmak, dinin
kutsal emirlerine uyarak ge-
reði üzere hareket etmektir.
Karþýtý dinsizliktir, din hü-
kümlerine aykýrý davranmak-
týr, bütün fenalýklarýn en
büyük kaynaðýdýr. 

Ýnsanlarýn kurtuluþu, temiz
bir halde yaþayýþý ve mutlu-
luða ermesi, ancak diyanet
sayesindedir. Diyanet doðuþ-
tan vardýr. Gerek ferdler için
ve gerekse cemiyetler için
zorunludur. Onun için diya-
nete sýmsýký sarýlmalýdýr. Bu,
insanlýðýn yararý ve selâmeti
bakýmýndan son derece gerek-
lidir. 

Zikir 

Anmak ve hatýrlamak man-
asýnadýr. Yüce Allah'ýn kutsal
isimlerini anmak vacip olan bir
görevdir, en yüksek bir zi-
kirdir. 

Yüce Allah'ý zikretmek, ya
büyüklüðünü düþünmekle
olur ki, bundan yüceltme ve
tazim meydana gelir. Ya da
Allah'ýn sonsuz kudretini
düþünmekle olur. Bundan da
korku ve hüzün doðar. Bir de

nimetlerini anmakla olur ki,
bundan þükür ve hamd mey-
dana gelir. Yahut pek acayip
ve üstün olan eserlerini düþün-
mekle olur. Bundan da uyan-
ma ve ibret alma yüz gösterir. 

Zikrin karþýtý, "Nisyan (u-
nutma)"dýr. Yüce Allah'ýn mü-
barek isimleri ile kulun gön-
lünü süslememesidir. Bu çok
acýnacak bir dalgýnlýk eseridir.
Bir âyet-i kerimede þöyle buy-
rulmuþtur: 

"Allah'ý çok zikrediniz ki,
kurtulabilesiniz." 

Bir hadis-i þerifte de: "Zik-
rin en faziletlisi Lâ ilâhe Ýllal-
lah'dýr. Duanýn da en faziletlisi
Elhamdülillah'dýr,"buyrul-
muþtur. 

Rýza

Hoþnut olmak, uygunluk
göstermek herhangi bir hük-
mü veya iþi kalben hoþ görüp
kabul etmektir. Bunun karþýtý
kabul etmemek, red etmek, iti-
raz etmektir. 

Yüce Allah'ýn her hükmüne
ve her takdirine razý olmak bir
kulluk görevidir. Gerçek olan
bir þeye razý olmamak bir
ahmaklýk iþareti olduðu gibi,
batýl bir þeye razý olmak da bir
taþkýnlýk ve isyan eseridir. 

Bir hadis-i þerifte þöyle
buyrulmuþtur: 

"Allah bir kulu severse, yal-
varmasýný dinlemek için onu
bir sýkýntýyla sýnar." 

Rýfk 

Yumuþaklýk, yavaþlýk, ne-
zaket ve tatlýlýkla iþ yapmak,
sonu güzel olan bir þeye
güzelce boyun eðmek anla-
mýndadýr. Bunun karþýtý "Unf
(þiddet), sertlik kabalýk"dýr ki,
katý yürekli olmaktan, sertlik
göstermekten, nezakete aykýrý
davranmaktan ibarettir. Ýnsan,

yumuþaklýk sayesinde en güç
neticeleri elde edebilir. Düþ-
manca davranmak yüzünden
de, elde edilmesi pek yakýn
olan þeyleri imkânsýz bir hale
getirmiþ olur. 

Bir hadis-i þerifte buyrul-
muþtur: 

"Þüphesiz ki, Allah; yumu-
þak huyludur ve yumuþak
huyluluðu sever. Ve sertlik
üzerine vermediði þeyi yumu-
þak huyluluk üzerine verir." 

Diðer bir hadis-i þerifte de
þöyle buyurmuþtur: 

"Yumuþaklýktan yoksun o-
lan, hayýrdan da yoksun bu-
lunur." 

Sa'y

Çalýþmak, bir maksadýn
elde edilmesi için gereken
gücü harcamaktýr. Karþýtý "A-
talet, bataet, meskenet (gevþek-
lik, miskinlik, umursamaz-
lýk)"dýr. Bu Ýslâm ruhuna asla
uygun deðildir. Ýnsan hak olan
þeyleri elde etmek için düzenli
bir çalýþma ve gayret sahibi
olmalýdýr. Bütün ilerlemeler
gayret ve çalýþmanýn netice-
sidir. Kur'an-ý Kerimde buy-
rulmuþtur: 

"Ýnsan için çalýþtýðýndan
baþkasý yoktur." 

Ayýplarý Örtmek 

Ýnsanlarýn kusurlarýný ört-
mek, görmemezlikten gelmek,
baþkalarýna açýklamamak de-
mektir. Karþýtý "Kusurlarý yay-
ma"dýr. 

Baþkalarýnýn kusurlarýný
arkalarýndan söylemek gýybet-
tir. Öyle ki, bir kimsenin ar-
kasýndan boyuna, elbisesine,
yiyip içmesine, gezip yürüme-
sine varýncaya kadar bir kusu-
runu dil göz veya el ile iþaret
ederek göstermek de bir gýy-
bettir. Çünkü bunlarý öðren-
ince üzüleceðinde þüphe yok-
tur. 
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Baþkalarýna, yapmadýklarý
kusurlarý yüklemek de ifti-
radýr, buhtandýr. Bunlar Ýslâm
terbiyesine aykýrýdýr, kesinlikle
haramdýr. 

Bir hadis-i þerifte þöyle
buyrulmuþtur: 

"Ne mutlu o kimseye ki,
kendi kusuru kendisine, baþ-
kalarýnýn kusurlarýný görmeye
zaman býrakmaz." 

Onun için insan, kendi
kusurunu görüp onu düzelt-
meye çalýþmalýdýr. Ancak uy-
gunsuz iþleri hiç çekinmek-
sizin yapýp duran günâhkar
kimselerin bu çirkin hallerini
arkalarýndan söylemek gýybet
sayýlmaz. Bu söyleme ile çirkin
iþler kötülenmiþ ve baþkalarý
bundan korunmuþ olur. Bir
Ýslâm toplumuna karþý, küs-
tahça hareket ederek ahlâka
uymayan þeyleri açýkca yapýp
duran kimselerin bu rezaletini
söylemek, toplumsal anlayýþýn
güzel bir tepkisidir. Yeter ki,
bu söyleyiþ þahsî bir kýrgýnlýk
neticesi olmasýn. Gýybetin so-
rumluluðundan kurtulmak i-
çin, mümkünse gýybet edilen
kimseden helallik dilemeli,
özür dilemelidir. Bazý âlimlere
göre, yapýlan gýybetten piþman
olup istiðfarda bulunmak ye-
terlidir. Çünkü durumu haber
verip gýybet edilen kimseden
helallik dilemek, bir üzüntüye,
bir dargýnlýða sebebiyet vermiþ
olabilir. Ancak o kimse bu gýy-
betten haberdar olmuþsa, o
zaman kendisinden özür dile-
yerek helallik istemek gerekir. 

Ýki dargýnýn özür dilemek
için musafaha yapmasý (görü-
þüp el sýkýþmasý) helalleþmek
sayýlýr. 

Þecaât 

Yiðitlik, kahramanlýk, kalb
metinliði, gereðinde tehlike-
lere atýlabilme özelliði demek-
tir. Karþýtý "Cebanet (korkak-
lýk)"dýr. Hak yolunda mukad-
desatý korumak için gösterilen
yiðitlik (þecaat), çok kýymetli
bir huydur. 

Þefkat

Korku ile karýþýk mer-
hametten ileri gelen acýyýp
esirgeme halidir. Baþkalarýnýn
baþýna gelen veya gelmesi
düþünülen fena bir hal karþý-
sýnda kendisini gösterir. Bu-
nun karþýtý merhamet ve yu-
muþaklýk duygusundan yok-
sunluktur ki, pek kötü bir huy-
dur. 

Þefkat, temiz ve saf kalp-
lerin bir özelliðidir. Ýslâmda,
"Yüce Allah'ýn emirlerine say-
gý, yaratýklarýna þefkat" büyük
bir esastýr. 

Þükür 

Görülen iyiliðe karþý, söz
veya iþle memnuniyet göster-
mek ve yapýlan iyiliðin kýy-
metini bildirmektir. Görülen
bir iyiliði överek anmak da bir
þükürdür. Karþýtý "Küfran-ý
nimet (nimeti inkâr)"dýr. 

Biz her an binlerce nimet-
lerine kavuþtuðumuz Yüce
Allah'a þükretmeðe borçlu
bulunduðumuz gibi, iyiliðini
gördüðümüz kimselere karþý
da teþekkür etmeðe borçluyuz.
Bir hadis-i þerifte buyrulmuþ-
tur: 

"Ýnsanlara þükretmeyen,
Allah'a da þükretmez." 

Þehvet 

Ýstek, nefse uygun olan bir
þeyi istemek, hayat hareketi
için insanlarýn birbirlerine kar-
þý olan doðal meyilleri demek-
tir: 

Dinde yasak olmayan bir
þey hakkýnda kararýnca bir
þehvet ve meyil iyidir. Dinde
yasak olan bir þey hakkýnda
ise, þehvet hayvanî bir hal
olduðundan pek kötüdür,
zararlýdýr. Bundan kaçýnmak
gerekir. 

Heva, boþuna arzu, meþru
bir sebep olmaksýzýn nefsin bir
þeye meyletmesidir. Heves de,
bir þey üzerinde gösterilen
ham ve noksan bir aþk ve
sevda demektir. Bunlarýn ikisi
de iyi deðildir. Ýnsanýn feyiz ve
þerefine engel olurlar. Pey-
gamber Efendimiz þöyle dua
ederlerdi: 

"Ya Rabbi! Beni ahlâkýn
çirkin olanlarýndan ve hevalar-
dan uzak bulundur." 

Sabýr
Acýya katlanmak, bedene

uygun düþmeyen hallere telâþ
göstermeksizin karþý koymak-
týr. Bunun karþýtý sabýrsýzlýk
(ceze') dir. Ýnsan yaþadýkça bir-
takým acý olaylar karþýsýnda
kalýr. Ýþte bunlara karþý sabret-
mek gerekir. Bir âyet-i ke-
rimede de: 

"Þüphe yok ki, Allah sabre-
denlerle beraberdir," buyrul-
muþtur. 

Sabrýn sonu selâmettir, ba-
þarýdýr. Sabýr acýdýr; fakat so-
nucu tatlýdýr. 

Sabýrsýzlýk ruhun gevþek-
liðinden ileri gelir. Ancak, dine
uymayan þeyler hakkýnda sa-
býr caiz deðildir. Bunlara karþý
kalben bir acý duyulmasý ve
mümkün ise mücadele yapýl-
masý gerekir. Savulmasý müm-
kün olan kötülüklere veya
ihtiyaçlara katlanmak sabýr
deðil, bir acziyet ve miskinlik-
tir. Peygamber Efendimiz (sal-
lallahu aleyhi ve sellem) bu-
yurmuþlardýr: 

"Allah'ým! Ben acziyetten ve
tembellikten sana sýðýnýrým." 
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Sadakat

Doðruluk, gerçeðe uygun
olan doðru sözdür. Garaz
lekesinden temizlenmiþ ve her
yönden halis olan bir dostluk
da sadakatdýr. Herhangi bir
doðruluða da sadakat denir.
Doðruluðun karþýtý yalandýr.
Sadakatýn karþýlýðý hiyanettir,
doðruluktan yoksun olmaktýr.
Ýnsanlara sýdk ve sadakat
yakýþýr. Yalancý bir kimseyi ne
Allah sever, ne de kullarý... 

Yalan haramdýr. Yalancý bir
kimsenin insanlýk bakýmýndan
hiç bir kýymeti olamaz. Söy-
lediði yalan sözleri ile insanlarý
aldatan, yaptýðý hile ve uydur-
malarla ötekini berikini saptýr-
maya çalýþan kimseler çok
büyük günahkârdýr. Bir hadis-
i þerifte buyrulmuþtur: 

"Bize hiyanet eden bizden
deðildir. Hile ve aldatmayý
yapanlar cehennemdedirler." 

Sonuç olarak, insanýn sözü
de, özü de doðru olmalýdýr.
Doðru olmayanlar için mutlu-
luk kapýlarý kapalýdýr. Ýslâ-
miyet gibi, hikmet ve gerçek
esaslarý üzerinde kurulmuþ bir
dinde doðruluða aykýrý bir þey
asla yer bulamaz. 

Salah 

Ýyi hal, her hayrý kendinde
toplayan faziletlerden ibaret
yüksek bir vasýftýr. Karþýtý "Fe-
sad ve Fücur"dur. Bir millet,
kendi ferdlerinin iyiliðine ça-
lýþmalýdýr. Çalýþmazsa, fesad-
çýlarýn eline esir düþer. Bir
müslüman din ve dünya gö-
revlerini öðrenip güzelce uy-
gulamadýkça iyi hal sahibi ola-
maz. 

Sýlâ-i Rahim 

Akrabayý arayýp sormak,
akrabanýn kusurlarýný baðýþla-
mak muhtaçlarýna yardým
etmektir. Akraba ile görüþmek,
sohbette bulunmak, kendile-
rine selâm ve hediye gönder-
mek sýlâ-i rahim sayýlýr. Yakýn
bulunan akrabayý, mümkün
ise, bulunduklarý yerlere gidip
ziyaret etmek, uzak akraba ile
de mektuplaþmak gerekir.
Karþýtý "Kat-ý Rahîm (akrabayý
unutup onlarla ilgiyi kes-
mek)"dir. Böyle bir tutum,
Ýslâm'ýn öðütlediði ailevî ve
içtimaî görevlere aykýrýdýr. Bir
hadis-i þerifte buyrulmuþtur: 

"Sýlâ-i rahim, ömrü uzatýr." 

Salabet

Metin olmak, kutsal varlýk-
larý korumak için insanýn sahib
olduðu kalb kuvveti demektir.
Karþýtý, gevþeklik ve inanç
bozukluðudur. Salâbet çok
kýymetli bir huydur. Bazan
salâbet yerine taassub da kul-
lanýlýr. Taassub, aslýnda âdet
ve geleneklerde veya maddî ve
manevî þeylerde fazla direnip
taraftarlýk yapmaktýr. Bu yön-
den iki türlüdür: Biri dine
uygun olan taassubdur. Ýnanç-
lara ve din gerçeklerine göster-
ilen sebattýr. Bu çok iyidir.
Diðeri ise, batýl ve faydasýz
âdetler, modalar, fikirler, ya-
pýlýp yapýlmamasýnda dinî bir
sakýnca bulunamayan iþler
üzerinde gösterilen taassubdur
ki, bu pek kötüdür. Ne yazýktýr
ki, bazý kimseler, bu ikinci
kýsýmdan olan asýlsýz þeylere
dört elle sarýldýklarý halde,
mukaddesata ve din esaslarýna
baðlý kalan kimselere bir kusur
olmak üzere taassub isnad
etmekten kendilerini alamaz-
lar. Bu, cahilce bir görüþün
sonucudur, bundan kaçýnýl-
malýdýr. Gerçeði gerçek, batýlý-
da batýl görmeye çalýþmalýdýr. 

Zarafet

Ýncelik, kibarlýk, ince zekâ
eseri hoþ söz ve iþler ile
vasýflanma huyudur. Karþýtý,
kabalýk denilen bir haldýr. Bu,
ruhlar üzerine fena tesir yap-
týðýndan kötüdür. Yaratýlýþta
olan zarafetler, ölçüyü taþýr-
mamak þartýyla iyidir. Fakat
her iþte ve her sözde zarafet
göstermeye çalýþmak, vakar ve
ciddiyete aykýrýdýr, hafiflikten
ibarettir. Onun için bu hususta
aþýrý davranmamalýdýr. 

Adl, Adalet 

Hakka yönelmek, haksýzlýk-
tan kaçýnmak, her hakký sahib-
ine vermeye çalýþmaktýr. Kar-
þýtý "Zulüm, gadr"dýr, insaf-
sýzlýktýr. Dünyanýn bütün dü-
zeni ve düzgünlüðü adaletle
kazanýlýr. Yüce Allah bize
adaleti emrediyor. Onun için
insan, her davranýþýný bir ölçü
ve adalet içerisinde yapmaya
çalýþmalýdýr. Görevinde adaleti
gözetmeyen bir insan, kendi-
sine de, vatanýna da, bütün
insanlýða da fenalýk etmiþ olur.
Herhangi bir hakkýn kaybol-
masýna veya geciktirilmesine
sebeb olmak bir zulümdür.
Her hangi kimseden haksýz
yere bir þey almak zulümdür.
Herhangi bir insana veya hay-
vana haksýz yere eziyet ver-
mek de bir zulümdür. Zulmün
sonucu ise, azabdýr, felâkettir.
Bir hadis-i þerifte þöyle buyrul-
muþtur: 

"Zulme uðramýþýn duasýn-
dan kork; çünkü onunla Allah
arasýnda perde yoktur." 

Azim 

Bir iþe kesinlikle niyet
etmek, bir iþi yapmaya kalbi
baðlayarak yönelmektir. Kar-
þýtý, "Tereddüt ve Terahi (ge-
ciktirme)"dir. Haklý gayeler
uðrunda azimli olmak bir özel-
liktir. Bir âyet-i kerime þu
anlamdadýr: 
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"Azmedince de Allah'a te-
vekkül et, artýk tereddüt etme,
þübhe yok ki Allah Tealâ te-
vekkül edenleri sever." 

Aþk 

Fazla sevgi ve ilgiden bir
þey hakkýnda kalbin pek zi-
yade ilgi ve çekicilik kazan-
masýdýr. Ýnsanlar, maddeten
veya manen güzel ve lezzetli
bulduklarý þeylere karþý kalb-
lerinde bir meyil duyarlar. Bu
meyil ýlýmlý olursa "muhab-
bet", pek kuvvetli olursa "aþk"
adýný alýr. Ýnsanlar hoþlarýna
gitmeyen þeylere karþý da bir
"nefret" duyarlar. Bu nefret
ýlýmlý olunca "buðz", pek
kuvvetli olunca da "Makt
(kin)" adý ile anýlýr. 

Mukaddesata karþý olan
meylin bir aþk derecesinde
bulunmasý pek sevimlidir.
Fakat ölümlü varlýklara, geçici
güzelliklere karþý aþk dere-
cesinde olan meyil, kalbin
gevþekliðinden, düþüncenin
noksanlýðýndan ileri geldiði
için kötüdür. 

Mukaddesat hakkýndaki aþ-
ka: "Gerçek aþk, Rahmanî aþk"
denir. Geçici ve nefsanî þeyler
hakkýndaki aþk da "mecazî aþk,
himarî aþk" adýný alýr. Onun
için bu ikinci kýsýmdan kaçýn-
mak, her faziletli insan için bir
görevdir. 

Ýsmet 

Günahlardan kaçýnma hu-
yuna sahib olmak, Hak Tealâ'-
nýn korkusu ile bütün çirkin
þeylerden beri bulunmak de-
mektir. Fena þeylerden uzakta
kalmak da, Yüce Allah'ýn bir
korumasý olduðundan bir is-
met sayýlýr. 

Ýsmetin karþýtý; suçluluk ve
günahkârlýk halidir. Ýnsanýn
asýl güzelliði ve þerefi kazan-
dýðý ismet sayesindedir. 

Ýffet 

Namus, perhizkârlýk, nefsi
hayvanî sarkýntýlýklardan en-
gellemek huyudur. Karþýtý "Fu-
huþ"dur. Namusa aykýrý hare-
kettir. 

Ruhlarýn temizliði iffetledir.
Ýffetsiz bir kimse, zehirli mik-
roplardan daha zararlý bir
yaratýktýr, kendisinden her
halde uzaklaþmak gerekir.
Peygamber Efendimiz þöyle
buyurmuþtur: 

"Allah'ým! Ben senden dün-
yam, dinim, ehlim ve malým
hakkýnda iffet dilerim." 

Af

Baðýþlamak, suçtan geçmek,
günahkâr kimse hakkýnda lâ-
yýk olduðu azarlamayý bir
lûtuf olarak terk etmek anla-
mýndadýr. Safh da bir mesele-
den dolayý göz yummak, baþa
kakmamaktýr ki, af ile beraber
kullanýlýr. 

Af ve safh'ýn karþýtý, inti-
kam ve muahaza (azarlama)
dýr. Ýntikam ki, acý çýkarmak,
fena bir iþe karþý göðüs fer-
ahlýðý için diðer bir fena iþ yap-
maktan ibarettir, bazý þartlarla
caiz olabilir. Fakat af ile mua-
mele yapmak, þüphe yok ki
daha iyidir. Affýn zevki, inti-
kamýn zevkinden daha çoktur.
Bir hadis-i þerifte buyrulmuþ-
tur: 

"Yüce Allah bir kula af
sebebiyle, izzetten baþka bir
þey arttýrmaz." 

Bir þahsa karþý kalben tutu-
lan bir buðz, öfke ve zarar
verme arzusuna da "Kin" denir
ki, bu da çok defa insanlýða
uygun olmaz. Yalnýz mukad-
desata düþman olanlara karþý,
kalbde devamlý bir kin ve düþ-
manlýk beslenmesi gerekir. 

Ahd

Söz vermektir. Gözetilmesi
gereken sözleþmeye de "ahd"
denir. Ahdin (sözleþmenin) ge-
reðine uymak vacibdir. Verilen
sözü yerine getirmemek bir
zulümdür. Ýnsanlar verdikleri
sözde durmalýdýrlar. Bundan
sorumludurlar. Verilen bir
sözde, haklý bir sebeb olmak-
sýzýn durmamak insanýn kýy-
metini ayaklar altýna alacak
kadar büyük bir alçaklýktýr. Bir
hadis-i þerifte þöyle buyrul-
muþtur: 

"Ahdin güzelliði (verilen
sözün yerine getirilmesi) i-
mandandýr." 

Fazl, Fazilet 

Üstünlüðe, iyilik ve ihsana,
ilim ve marifete "fazl" denir.
Ýlim ve irfan bakýmýndan olan
yüksek dereceye ve ahlâk
görevlerine baðlanmak huyu-
na da "fazilet" denir. Fazlýn
karþýtý, kötülük, hasislik ve
cehalettir. Faziletin karþýtý da,
rezillik ve alçaklýktýr. Faziletin
çoðulu "fezail"dir. Hikmet,
adalet, þecaat ve iffet sýfatlarý-
na "Fezail-i asliye" adý ve-
rilmiþtir. Bunlardan birçok fa-
ziletler doðar. Ýnsan, fazl ve
faziletle vasýflanmalýdýr. Ýnsan-
lýk þerefi ancak bu sayede
kazanýlmýþ olur. 

Fütüvvet

Yiðitlik, nefis þerefi, iyilik
ve cömertlik, dostlarýn kusur-
larýný af ve baðýþlama demek-
tir. Bunun karþýtý, cebanet
(korkaklýk), zillet, hasislik ve
tirkekliktir. Yiðitlik, sahibini
dine ve iyiliðe aykýrý iþlerden
korur, fedakârlýða ve efendi-
liðe götürür. Onun için yiðit-
likle (fütüvvetle) vasýflanmaya
çalýþmalýdýr. 
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Feraset 
Zihin uyanýklýðý, bir þeyi

çabukça anlayýþ kabiliyeti, bir
insanýn ahlâk ve davranýþýný
yüzünden anlamak halidir. 

Feraset iki türlüdür: Biri, bir
çeþit ilham eseridir ki, sebebi
bilinmeksizin meydana gelir.
Diðeri kazanýlan bir haldir ki,
çeþitli huylara dair bilgi edin-
mek sebebiyle olur. 

Ferasetin karþýtý, belâhet
(anlayýþsýzlýk), zekâdan yok-
sunluktur. Ferasetli insanlarýn
yanýnda uyanýk olmalý, edeb
ve fazilete aykýrý þeylerden
kaçýnmalýdýr. "Müminin fera-
setinden sakýnýnýz; çünkü o,
Allah'ýn nuru ile bakar," buy-
rulmuþtur. 

Kadirþinaslýk
Herkesin gerçek yerini ve

deðerini bilip hakkýnda ona
göre iþlem yapmaktýr. Karþýtý,
Kadirnaþinaslýk (deðer bilme-
mezlik)dir. Sosyal hayatta, de-
ðer bilmenin büyük bir önemi
vardýr. Kýymet bilen milletler
arasýnda ilim ve hüner sahip-
leri çoðalýr. Kadir ve kýymet
bilmeyen milletler de, bilgi ve
marifetten yoksun kalýrlar. Bir
hadis-i þerifte þöyle buyrul-
muþtur: 

"Ýnsanlarý kendi yerlerine
indiriniz (herkese derecesine
göre muamele ediniz)." 

Kanaat 
Kýsmete razý olmak, yemek

ve içmek gibi þeylerde tutumlu
olarak orta bir halde hareket
etmektir. Karþýtý, israf (savur-
ganlýk)dýr. Kanaatý yanlýþ anla-
mamalýdýr. Kanaat, mutlaka az
ile yetinip tembellik içinde
yaþamak deðildir. Hýrsla hare-
ketten kaçýnmak, baþkalarýnýn
nimetlerine göz dikmeyip
hakkýna razý olmak ve bir
gönül huzuru ile yaþamaktýr.
Birçok hýrsýzlýklar ve cina-
yetler, kanaatsýzlýðýn sonu-
cudur. Bir hadis-i þerifte buy-
rulmuþtur: 

"Kanaat tükenmez bir ha-
zinedir." 

Gerçekten kanaat sahibi bir
kimse, iþini yoluna kor, baþka-
larýna muhtaç olmaktan kurtu-
lur. Hazinelere sahibmiþ gibi,
þeref ve huzur içinde yaþar.
Diðer bir hadis-i þerifte de
þöyle buyurmuþtur.: 

"Kanaat eden aziz olur,
hýrslý olan da zelil olur." 

Herhangi bir iþte bilinen
miktarý aþmak bir israfdýr. Bir
þeyi boþ yere daðýtmak, uygun
olmayan yerlere harcamak bir
tebzir (savurganlýk) dýr. Bir
þeyin elde edilmesini hasislikle
karýþýk bir þekilde isteyip dur-
mak da tama'dýr ki, bunlar
kesinlikle kötü huylardýr. 

Hýrs'a gelince, bu da bir þey
hakkýnda gösterilen aþýrý bir
istek ve meyilden ibarettir ki,
iki türlü olur: Biri, adi þeyler
hakkýnda olan hýrstýr ki, bu
kötüdür. Kalbin ihtiyacýndan
ve gevþekliðinden ileri gelir.
Diðeri ise, yüksek ve güzel
þeyler hakkýndaki hýrstýr. Bu
iyidir, ruhun iyiliðine ve him-
metine delâlet eder. 

Kerem

Cömertlik, þeref, kýymetli
þeyleri gönül hoþluðu ile ver-
mek demektir. Bunun karþýtý,
hasisliktir. 

Kerem, yüksek bir huy
üzere yaratýlmýþ insanlara ait
bir özelliktir. 

Lutf 

Ýyilik ve güzelliktir. Yumu-
þaklýkla ve okþama ile mua-
mele yapmaktýr ki, insanlýk
niþanýdýr. Karþýtý, cevr (ezi-
yet)dir ki, insanlýða yakýþmaz.
Yaratýklar hakkýnda gösterilen
lûtuf ve kerem, yaratýcýnýn yar-
dýmýna kavuþmaya bir yoldur. 

Lâtife, Mizah 

Þaka ve hoþ duygulu söz
demektir. Karþýtý, ciddiyet'dir.
Sýrf bir eðlence ve iltifat için
yapýlan ve hiç bir kimsenin
gönlüne dokunmayan lâtifeler
caizdir. Yeter ki hoþ olsun,
gereðinden fazla olmasýn. 

Lâtifenin çokluðu gülmeyi
artýrýr, kalbi öldürür, heybeti
giderir, düþmanlýða sebeb
olur. Bir hadis-i þerifte buyrul-
muþtur: "Ýnsan bir söz söy-
lerken bununla yanýndakiler
gülüþürse, kendisi Süreyya'-
dan (yýldýzdan) daha uzaða
uçar gider. " Þeref ve heybeti
havaya gider, demektir. Bun-
dan dolayý, bu gibi lâtifelerden
çekinmelidir. 

Mübahat

Öðünme, böbürlenme, mad-
dî ve manevî bazý vasýflardan
dolayý öðünmek demektir.
Takdir edilmeye deðer yüksek
þeylere sahib olmaktan dolayý
övünmede bulunmak caizdir.
Fakat herhangi bir geçici varlýk-
tan dolayý öðünmek, kendisini
yüksek görmek asla caiz
deðildir. Böyle bir davranýþa
"Ucb, gurur, cahilce öðünme"
denir ki, pek kötüdür. 

Bir hadis-i þerifte buyrul-
muþtur: 

"Üç þey helâk edicidir: Fazla
cimrilik, kendisine uyulan
heva (nefis arzusu), kiþinin
kendi nefsini beðenmesi." 

Metanet 

Saðlamlýk, dayanýklýk man-
asýnadýr. Deyim olarak: Ýnsa-
nýn fikrinde sabit olmasý, tutu-
munda kuvvetli ve inancýnda
köklü bulunmasý demektir.
Bunun karþýtý, gevþeklik ve
kuvvetsizliktir. Hak uðrunda
metanet göstermek, kýymetli
bir huydur. 
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Medh 

Övmek, irade ile yapýlan
güzel iþlerden dolayý dil ile
övme demektir. Karþýtý, zem
(yermek)dir. Birinin aleyhine
fena sözler söylemek, onun
kötü hallerini meydana koy-
maktýr. 

Övgüye lâyýk kimseleri
övmek, cemiyet arasýnda fazi-
let ve kemalin artmasýna sebep
olabileceði için iyidir. Fakat
övülmeye lâyýk olmayanlarý
övmek, gerçeðe aykýrý, ahlâka
zýd ve baþkalarýný aldatmaya
sebeb olacaðýndan pek kötü-
dür. Bir hadis-i þerifte buyrul-
muþtur: 

"Övücüleri gördüðünüz za-
man yüzlerine toprak saçýnýz." 

Doðrusu, þahsî bir çýkar
düþüncesi ile lâyýk olmayan-
larý övmeye kalkýþanlâr, böyle
bir muameleye hak kazanýrlar.
Herhangi bir insaný haksýz
yere yermek de haramdýr. 

Müdara, Mümaþat 

Yüze gülmek, görünüþte
dost olmak, insanlara karþý
güzel davranýþlarda bulun-
mak, baþkalarýnýn fikirlerine
uyarcasýna hareket etmek,
sükûn ve anlayýþ üzere dur-
maktýr. Din esaslarýna uygun
olarak yapýlan müdara iyidir,
baþarýya sebebdir. Bir hadis-i
þerifte buyrulmuþtur: 

"Ýnsanlara müdara etmek
bir sadakadýr." 

Diðer bir hadis-i þerif de
þöyle: 

"Ben farzlarla emrolun-
duðum gibi, insanlara müdara
ile de emrolundum." 

Fakat güzel bir sonuç dü-
þüncesiyle olmaksýzýn, herhan-
gi bir kimsenin makamýndan
ve servetinden dolayý yüzüne
gülmek, ona müdarada bulun-
mak çok kötüdür. Böyle bir

davranýþa, temellük, tabasbus,
müdahane (yaðcýlýk), yaltak-
lanmak, dalkavukluk denir ki,
insaniyete asla yakýþmaz. Din-
ce yasak, aklen de çirkindir. 

Muhabbet

Sevgi, dostluk ve lezzet
duyulan bir þeye gönlün
meyletmesi demektir. Bunun
karþýtý Buðz (nefret), düþman-
lýktýr. 

Muhabbetler iki türlüdür:
Biri sebebi kaybolan muhab-
betlerdir. Bir kimseyi yalnýz
dünyalýðýndan dolayý sevmek.
O dünyalýk aradan kalkýnca,
muhabbet de aradan kalkar.
Diðeri sebebi kaybolmayan
muhabbettir. Herhangi bir
insaný, yalnýz Allah için
sevmek gibi... Bu tür muhab-
betler devam eder. Ýþte ahlâkça
bir fazilet sayýlan muhab-
betlerden maksad da, bu tür
sevgilerdir. Bir hadis-i þerifte
þöyle buyrulmuþtur: "Yüce
Allah'a amellerin en sevgilisi,
Allah için muhabbet ve Allah
için buðzdur." Onun için insan
Yüce Allah'ýn sevdiði þeyleri
sevmeli ve sevmediði þeyleri
de sevmemelidir. 

Merhamet, Rahm 

Esirgemek, acýmak, þefkat
göstermek, çaresizlerin halle-
rine kalben acýyarak kendile-
rine yardýmda bulunmak de-
mektir. Merhamet, temiz ruh-
larýn bir süsüdür. Yalnýz insan-
lara deðil, hayvanlara da mer-
hamet etmeli, acýmalýdýr. Bir
hadis-i þerifte buyrulmuþtur: 

"Yerde olanlara merhamet
ediniz ki, gökte olanlar size
merhamet etsin." 

Mürüvvet 

Erkeklik, insanlýða uygun
olan þeyi yapmak, güzel görü-
nen þeyleri alýp yerilmeyi
gerektiren hallerden kaçýnmak
demektir. Bunun karþýtý, na-
merdliktir. 

Açýkca yapýlmasýndan uta-
nýlacak bir iþi, gizlice yapma-
mak da bir mürüvvet sayýlýr.
Görülen bir iyiliði unutmamak
ve fýrsat düþtükçe karþýlýðýnda
iyilik yapmak da bir mürüvvet
eseridir. 

Müþavere

Danýþma, bir iþin hayýrlý
olup olmadýðýný anlamak için
uygun görülen kimselerle
görüþüp fikirlerini almak de-
mektir. Karþýtý dediðim dedik-
lik ve kendini beðenmiþliktir. 

Müþavere bir sünnettir.
Ýnsan danýþma sonunda aydýn-
lanýr, bilmediði ve hatýrýna
gelmeyen þeyleri öðrenir, ted-
birli olarak hareket etmiþ olur.
Yalnýz kendi fikri ile hareket
eden, çok kez piþmanlýk çeker.
Bir hadis-i þerifin anlamý
þöyledir: 

"Müþavere eden (danýþan),
zarar görmemiþtir." 

Ancak kendisine danýþýla-
cak kimse, doðru sözlü, tecrü-
beli, danýþýlan iþ üzerinde bil-
gili, hiddet ve gurur gibi hal-
lerden beri olmalý düþüncesini
olduðu gibi söylemekten çek-
inmemelidir. 

Muavenet, Teavün 

Ýnsanlarýn birbirine yardým-
da ve hizmette bulunmalarý
demektir. Ýnsanlar daima bir-
birlerinin yardýmýna muh-
taçtýrlar. Ýnsan, elinden gelen
yardýmý akrabasýndan ve dost-
larýndan, din kardeþlerinden
esirgememelidir. Ancak yar-
dýmlar iyi iþlerde olmalýdýr.
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Namaz 
seni yolun yarýsýna ulaþtýrýr, 

oruç da 
hükümdarýn kapýsýna ulaþtýrýr. 

Sadaka ise, 
hükümdarýn huzuruna çýkarýr.



Kötü iþlerde yardýmcý olmak
günahtýr, zarardýr. Kur'an-ý
Kerimde buyrulmuþtur: "Birbi-
rinize iyilik ve takva üzere
yardým ediniz. Günah ve düþ-
manlýk üzere yardýmlaþma-
yýnýz." 

Minnet
Ýyilik etmek manasýna gel-

diði gibi yapýlan iyilikleri birer
birer sayarak baþa kakmak
anlamýna da gelir. Bu ikinci
anlamda olan minnet, fena bir
huydur, yapýlan iyilikleri siler.
Bir âyet-i kerimede buyrul-
muþtur: 

"Ey müminler! Sadakalarý-
nýzý, minnet altýnda býrakarak
ve eziyet ederek boþa çýkar-
mayýn." 

Fakat iyilik edilen kimse
nankör olursa, uyarýlabilir,
nankörlüðe son verilmesi ken-
disinden istenebilir. 

Namus
Þeref, iffet, edeb, haya,

emniyet ve istikamet gibi
faziletlerin tümünden ibaret
olan pek kýymetli bir vasýftýr.
Þeriata ve kanuna da namus
denir. Melek Cibril-i Emîn'e
Namus-i Ekber denilmiþtir.
Namusun karþýtý, iffet ve
istikametten yoksun bulun-
maktýr. 

Namus, deðiþmeyen bir
gerçektir. Onun bunun anlayý-
þýna göre deðildir. Ýslâm ahlâk
ve adâbýna uymayan herhangi
bir þeyin namus vasfý ile ilgisi
yoktur. Onun için islâm
ahlâkýna uymayan þeylerden
kaçýnmak gerekir. 

Nifak 
Ýki yüzlü olma, dil ile

mümin veya dost görünüp
kalbde küfür ve düþmanlýðý
gizlemek anlamýndadýr. Böyle
bir insana Münafýk, Zülvec-
heyn (iki yüzlü) denir. Bir
hadis-i þerifte þöyle buyrul-
muþtur: 

"Ýki yüzlü olan kimse, Allah
katýnda bir mevki sahibi ola-
maz." 

Onun için insan samimi
olmalý, dili kalbine, sözü de
özüne uygun bulunmalýdýr. 

Nemime

Söz gezdirmek, köðuculuk
yapmak, bir kimse aleyhine
söylenen sözleri bir kötülük
maksadý ile o kimseye ulaþtýr-
mak demektir. Bu çok kötü bir
huydur. Bu yüzden nice dost-
larýn arasý açýlýr, nice düþman-
lýklar yüz gösterir. Bir hadis-i
þerifte buyrulmuþtur: "Koðucu
olan Cennet'e giremez." Böyle
bir müslüman azaba hak ka-
zanýr demektir. Doðrudan
doðruya cennete girmeye lâyýk
olamaz. Ne büyük bir korkut-
ma!.. Böyle çirkin bir halden
Allah'a sýðýnýrýz. 

Va'd

Söz vermektir. Söz verilen
bir þey, bir kimsenin yapacaðý-
na dair söz verdiði iþtir. Ýnsan
gerek olmadýkça bir þey için
söz vermemelidir. Söz verince
de "Ýnþallah" deyip onu yerine
getirmelidir. 

Bir hadis-i þerifte þöyle
buyrulmuþtur: "Va'd (verilen
söz) borçtur. "Onun için, ve-
rilen sözü yerine getirmek
insanlýk borcudur." 

Vefa

Verilen sözü yerine getir-
mek, borcu ödemek, din ve
akla uygun olarak gereken þeyi
yerine getirip altýndan çýkmak
demektir. Bu pek þerefli bir
görevdir. Karþýtý Hulf, caymak,
sözünde durmamak, verilen
sözü yerine getirmemektir ki,
bu haramdýr. Eski dostluðu
korumaya da "Vefakârlýk" de-
nir. Ýnsan vefalý olmalý, dostluk
haklarýný unutmamalýdýr. 

Vakar 

Aðýrbaþlý olmak, yapýlacak
iþlerde tedbirli ve yavaþ dav-
ranmaktýr. Bunun karþýtý "Ha-
fiflik"dir. Samimi olan vakar,
insanýn kýymetini yükseltir.
Bunun iþareti, insanlar arasýn-
da ve yalnýzlýktan eþit bir hal
üzere bulunmaktýr. Hafiflik
ise, insanýn þerefini giderir. 

Vakar, bir büyüklenme hali
deðildir. Düþünceden ve þerefi
koruma duygusundan, ilmin
ve hilmin kuvvetinden ileri
gelir. Hafiflik ise, ahmaklýk ve
az akýllýlýk niþanýdýr. Gereksiz
yere öteye beriye bakýp dur-
mak veya gidip gelmek, bazý
organlarý oynatmak, her söze
önemle kulak vermek, gerek-
siz sorular sormak, soru ve
cevablarda acele etmek; elbise
ve kýyafete gereðinden fazla
düzen vermek hep hafiflik
eseridir. Onun için insan, böyle
hafif sayýlacak hareketlerden
kendisini korumalýdýr. 

Himmet

Yüksek bir irade, kalbin
bütün ruh kuvveti ile Yüce
Allah'a ve kutsal amaçlara
yönelmesi demektir. Bunun
karþýtý, huyun aþaðýlýðý ve
bayaðý þeylere istek gösterme-
sidir. Ýnsan himmetine göre
yükselir. "Himmetin yüksek-
liði imandandýr." Yüksek ga-
yelere yetiþmek arzusu, üstün
bir himmetin niþanýdýr. 

Daima yükseklik aynasýna
güzünü dik ki, 

Gözünden himmet nuru
yansýyýp parlasýn... 

14 GÜZEL VE ÇÝRKÝN HUYLAR

K
A

R
D

E
LE

N

K

  KARDELEN 2005   

Bilgi hazine, soru anahtarýdýr.
Sorun, öðrenin. Bir soru sayesinde
dört kiþi ecir alýr. Bunlar da: Soran,
cevap veren, dinleyen ve bunlarý
sevenlerdir.



T ürkiye'nin Doðu
Anadolu Bölgesin-
deki sýnýr illerinden

olan Ardahan, sýnýrlarý içeri-
sindeki Damal Daðlarý'nda be-
liren Atatürk silüeti ile ünlü-
dür. Her yýl Haziran ayýnýn 15
ile Temmuz ayýnýn 15'ine
kadar saat 18'den itibaren
Karadað sýrtlarýnda Atatürk'-
ün bu silueti net olarak yak-
laþýk 20 dakika izlenmektedir.
Ardahan'da bu tarihlerde Ata-
türk'ün Ýzinde-Gölgesinde Da-
mal Þenlikleri düzenleniyor.

ÝLÇELER
Ardahan (merkez), Çýldýr,

Damal, Göle, Hanak, Posof. 

NASIL GÝDÝLÝR?
Karayolu: Ýlin Karadeniz

Bölgesi'ne açýlýmýný saðlayan
tek yol Ardahan-Þavþat Kara-
yolu'dur. Ancak gerek yol gü-
zergahýnýn daðlýk olmasý, ge-
rekse yolun bozuk olmasý
nedeniyle kýþ aylarýnda sýk sýk
ulaþýma kapanmaktadýr. Bu
yola alternatif olarak düþünü-
len Ardahan-Yalnýzçam-Arda-
nuç Karayolu ise hem mesafe
hem de coðrafi bakýmdan el-
veriþli þartlara sahiptir. Bu
yolun tamamlanmasý ile ilin
Karadeniz Bölgesi ile baðlan-
týsý kolaylaþacaktýr. 

GEZÝLECEK YERLER
Ören Yerleri

Akçakale Ada Þehri Kalýn-
týlarý: Çýldýr Gölü'nün içeri-
sinde yer alan Akçakale Adasý,
doðal güzelliklerinin yaný sýra,
birinci derecede arkeolojik sit
alanýdýr. Çýldýr ilçe merkezinin
yaklaþýk 27 km. güneydoðu-
sunda yer alan Akçakale köyü-
nün hemen batýsýnda bulunan
bir ada þehrine ait kalýntýlardýr. 

Çýldýr / Taþköprü Kitabe-
leri: Çýldýr ilçe merkezinin
yaklaþýk 30 km. güneyindeki
Taþköprü köyünde köyün
kuzeyini sýnýrlayan kayalýkta,
büyük bir kaya üzerinde yer
alan bir kitabedir. 

Bölgedeki en eski kitabe
olduðunu sanýlan bu kalýntýnýn
Urartu Krallarýndan II. Sardu-
ri'ye ait olduðu ifade edilmek-
tedir. 

Kaleler

Ardahan Kalesi Ardahan
Kalesi çevresinde yapýlan Pre-
historik araþtýrmalar, (M.Ö.
3500-2000) Eski Tunç Çaðý'na
ait yarlaþmanýn varlýðýný orta-
ya koymuþtur. Ardahan Ka-
lesi, Osmanlý döneminde 16.
yüzyýl ortalarýnda, Kanuni
Sultan Süleyman'ýn emriyle
inþa edilmiþ ve günümüze
kadar ulaþmayý baþarmýþtýr.
Tarihi oldukça eskilere daya-
nan Ardahan Kalesi'nde yapý-
lan kazýlar bölgenin çeþitli
krallýklarýn hakimiyetine gir-
diðini göstermektedir. 

Savaþýr (Cancak) Kalesi
Posof ilçesine baðlý Savaþýr
(Cancak) köyünün güney-
doðusunda, üç yaný vadi ile
çevrili sivri bir tepe üzerinde
konumlandýrýlmýþtýr. 

Kinzi Kalesi Ardahan'ýn
yaklaþýk 30 km. batýsýnda
Baðdeþe (Kinzodamal) köyü-
nün kuzeyinde, Bülbülan Yay-
lasý'nýn güneydoðusunda yer
alan bir kaledir. 

Sevimli Kalesi Hanak ilçe
merkezinin yaklaþýk 18-20 km.
güneydoðusundaki Sevimli

(Vel) köyünün takriben 500 m.
güneyinde, Kura Nehri vadi-
sinde, yarýmada biçimli sarp
bir tepe üzerinde yer almak-
tadýr. 

Kalecik Kalesi Göle ilçe-
sine baðlý Kalecik köyünün
yaklaþýk 450-500 m. güneyin-
de, köyden gelen derenin oluþ-
turduðu vadi ile Kura Vadi-
si'nin kesiþtiði noktada sarp bir
alana kurulmuþtur. 

Þeytan Kalesi Çýldýr ilçe-
sinin Yýldýrýmtepe köyü civa-
rýnda olan bu kalenin, Orta-
çað'da yapýldýðý tahmin edil-
mektedir. Çýldýr'a 1 km. uzak-
lýktaki Yýldýrýmtepe köyünün
yaklaþýk 1,5 km. kuzeydoðu-
sunda bulunan Karaçay Vadi-
si'nde oldukça sarp bir alana
inþa edilmiþtir. 

Kurtkale Çýldýr ilçe merke-
zinin yaklaþýk 36 km. kuzey-
doðusundaki Kurtkale nahiye-
sinin 1 km. güneyinde ve
Gürcistan sýnýrýnda bulunmak-
tadýr. Yakýnýndaki nahiyeye de
adýný veren Kurtkale'nin tarihi
ve adýný nereden aldýðý konu-
sunda kesin bilgi yoktur. 

Kazan Kale Ardahan'ýn
yaklaþýk 12-13 km. kuzey-
doðusunda, Kura Vadisi'nin
nehrin akýþ yönüne göre saðýn-
da, vadinin sýnýrlandýðý dil
biçimindeki yükselti üzerinde
yer almaktadýr. Kesin tarihi
bilinmeyen kale çevresinde,
eski yerleþim izleri mevcuttur. 

Altaþ ( Ur) Kalesi Ardahan-
Hanak karayolunun 18. km'-
sindeki Altaþ (Ur) köyünün
doðusunda yer alan sivri bir
tepe üzerine kurulmuþtur.
Tarihi kaynaklarda sadece adý
ve yeri belirtilen kalenin, ilk
yapým tarihi kesin deðildir.
Ancak 7.- 8. yüzyýldan beri bu
kalenin mevcut olduðu anlaþýl-
maktadýr. 
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Kýrnav Kale Hanak ilçesi-
nin 5 km. güneyindeki Çay-
aðzý köyünün yaklaþýk 400 m.
batýsýnda Ardahan - Hanak
karayolu üzerinde Hanak Çayý
kenarýnda yer alýr. Bu kalenin
de kesin inþa tarihi bilin-
memektedir. Ancak bugünkü
kalýntýlarýn, Ardahan Kalesi'ne
ait kalýntýlarla ayný duvar
tekniðine sahip olmasý dikkat
çekicidir. 

Camiler

Ardahan Merkez Mevlit
Efendi Camii: Ardahan þehir
merkezinde Halil Efendi Ma-
hallesinde, kalenin yaklaþýk
150-200 m. doðusunda yer al-
maktadýr. Giriþ kapýsýnda bu-
lunan kitabeye göre, yapýmý
1701 tarihinde inþa edildiði
anlaþýlmaktadýr. Ancak bu ca-
minin yakýn tarihlerde beden
duvarlarýnýn yarýdan yukarýsý
ve üst örtüsü yenilenmiþtir. 

Posof Merkez Camii: Posof
merkez camisinin minberinde
kitabeye göre 1868 tarihinde
inþa edildiði anlaþýlmaktadýr.
Cami, boyuna dikdörtgen plan-
lý olup, kesme taþlardan yapýl-
mýþtýr. Ýç yapýsý Osmanlý mima-
risini yansýtmaktadýr. Ayrýca
caminin doðusunda yer alan
dikdörtgen hazire alanýnda
bulunan bir lahitte yazan 1771
tarihi caminin tarihinin min-
berindeki tarihinden daha
eskiye dayandýðýný düþündür-
mektedir. 

Maðaralar

Övündü Maðaralarý: Çýl-
dýr'a baðlý Kurtkale nahiye-
sinin 1 km. doðusundaki Ö-
vündü köyünün yaklaþýk 250-
300 m. güneyindeki kalker
kaya kütlesine oyulmak sure-
tiyle oluþmuþ iki grup maðara
yerleþimidir. 

Ortakent (Büyük Nakala)
Maðaralarý: Hanak ilçesinin 10
km. kadar doðusunda yer alan
Ortakent (Büyük Nakala) nahi-
yesinin yaklaþýk 7-8 km.
güneyinde, Kura Nehri Vadi-
si'nde, nehrin akýþ yönüne
göre sol yanýndaki kayalýkta,
çok sayýda maðara yerleþimi
ve büyük bir kaya kilise bulun-
maktadýr. Tarihi kaynaklarda
bu maðara yerleþimi grubu-
nun da kendisinden sonra
gelen Tahtalý, Vaþlop, Ampur
ve Colit Maðaralarý gibi Yont-
ma Taþ Çaðý izleri taþýdýðý
belirtilmiþtir. 

Göller

Ýl merkezine 45 km. uzak-
lýkta bulunan göl, deniz sevi-
yesinden 1956 m. yükseklikte
ve 25 km2'lik bir alaný kapla-
maktadýr. 

Çýldýr Gölü kýþlarý çok
soðuk geçtiði için kasým ayý
sonlarýnda donmakta ve buz
derinliði 1 m'yi aþmaktadýr.
Gölün buzlarý nisan ayý
baþlarýna kadar çözülmemek-
tedir. Kýþlarý yüzeyinde 2 m.
civarýnda buz oluþan Çýldýr
Gölü'nde, buz delinerek balýk
avý yapýlmaktadýr. 

Çýldýr Gölü dýþýnda, Aktaþ
ve Aygýr gölleri ile Posof
Çayý'nda da sportif olta
balýkçýlýðý yapýlabilmektedir.

Kuþ Gözlem Alaný

Ardahan Ormaný Kuþ Ala-
ný, Aktaþ Gölü Kuþ Alaný ve
Çýldýr Gölü Kuþ Alaný Ar-
dahan ili sýnýrlarý içinde bulun-
maktadýr. 

COÐRAFYA

Kuzeyde ve doðuda Gürcis-
tan topraklarý, güneyde Kars,
batýda Artvin ve Erzurum
illeriyle sýnýrlýdýr. Ýlin en
önemli akarsuyu Kura ýrmaðý,
en büyük gölü üçgen biçimli

Çýldýr gölüdür. Van gölünden
sonra Doðu Anadolu Bölge-
sinin ikinci büyük gölü olan
Çýldýr, lav akýntýsý sonucunda
oluþmuþ bir "lav seti gölü"dür.
Sularý tatlý olan göl aralýk ve
nisan aylarý arasýndaki dö-
nemde yer yer donmaktadýr. 

Karasal iklime hâkim olup
kýþlarý uzun, sert ve kar yaðýþlý,
yazlarý ise kýsa ve serindir.
Yalnýzca etrafý daðlarla çevrili
olan ve ortalama 900 m. yük-
seklikte bulunan Posof ilçesi
mikroklimatik iklim koþullarý-
na sahip olup, kýþlarý yumuþak
ve yaðýþlý, yazlarý ise sýcak
geçmektedir. 

TARÝHÇE

Ardahan ili, 27 Mayýs
1992'de çýkarýlan yasayla, Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin 75. ili
olarak kurulmuþtur.

Ardahan Kalesi'nde yapýlan
araþtýrmalar, yörede Eski Tunç
Çaðý'na ait kalýntýlarý ortaya
koymaktadýr. Eski adý Artan'-
dýr. Ardahan Kalesi uzun yýl-
lar, Osmanlý topraklarýný Kaf-
kasya yönünden gelen saldýrý-
lara karþý korumuþtur. 1878
Ayastefanos Antlaþmasý'yla
Rusya'ya verilen yöre, 1918
Brest-Litovsk Antlaþmasý'yla
geri alýnmýþtýr. Yerleþim, 26
Nisan 1919'da Gürcülerin iþga-
line uðramýþ, 23 Þubat 1921'de
Türkiye topraklarýna katýl-
mýþtýr. 

NE YENÝR?

Ardahan'ýn kaþar peyniri ve
balý ülke çapýnda isim yap-
mýþtýr. Elma dolmasý, evelik
aþý, piþi, bozbaþ, kuymak,
ekmek aþý ve helvasý en ünlü
yemek türleridir.
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* Yetime öðüt veren çok olur,
ekmek veren az olur. 

* Sevildiðin yere çok gitme.



NE ALINIR?

Halýcýlýk ve gümüþ iþleme-
ciliði ildeki en önemli el sanat-
larýndandýr. Yöre motiflerini
taþýyan gümüþ kemer, baþlýk
ve takýlar yöreye gelen turist-
lerin ilgisini çeken hediyelik
eþyalardýr.

YAPMADAN DÖNME

Ardahan Kalesini, Posof
Savaþýr köyü kalesini, Posof
çeþmelerini görmeden,

Çýldýr Þeytan Kalesini, Çýl-
dýr'ýn tarihi camilerini gezme-
den, 

Damal daðýnda Atatürk
silüetini görmeden,

Çýldýr'da güneþin batýþýný
izlemeden, 

Çýldýr Aktaþ Gölü'nü gör-
meden, Gölün alabalýklarýn-
dan yemeden,

Kaþar peynirinin ve balýnýn
tadýna bakmadan, 

...Dönmeyin.

EFSANELER

KÜR ÜZERÝNDEKÝ UÐUZ
TAÞI EFSANESÝ

Ahýska Nekeleye köyü
Hýrtýs arasýnda Ardahan'dan
gelen Kura suyunun üzerinde
Uðuz taþý denen iki kapý
boyunda bir kesme taþ vardýr.
Uðuzlar'dan iki kardeþ o koca
kaya gibi taþý bir taþ ocaðýndan
keserek buraya köprü kurmak
için getiriyorlar. Bunlar taþý
kesip Kura'nýn kýyýsýna koy-
duktan sonra öðle yemeði için
evlerine giderler. Bu sýrada
Uðuzlar'a göre ufak yapýlý bir
adam da onlarýn evine konuk
gider.

Uðuz'un atýnýn torbasý bir
Somar (320-330 kg. kadar) arpa
alýr. O ufak adam Uðuz'un
gözünün koca bir kilim gibi

duran atýn torbasýný doldur-
duktan sonra gücü yetmedi-
ðinden atýn baþýný eðdirir ve
kolaylýkla arpa dolu torbayý
hayvanýn baþýna takar. Uðuz'-
un anasý bunu görünce oðul-
larýna der ki "Sonunda dünya-
yý bunlar ele geçirip yiyecek-
ler". Bu durumu gören iki
Uðuz kardeþ de ufak adamýn
gücü ile büyük iþleri baþar-
dýðýný bu at torbasý olayýnda
gözleri ile gördüðünden Kura
üzerinde kurmak istedikleri
taþ köprüyü yapmaktan vaz-
geçerler. Sonradan o uzun ve
dev yapýlý Uðuzlar saflýk ve
hile bilmezliklerinden zamanla
yok olup giderler.

Uðuzlar sýk sýk uyumazlar-
mýþ. Uyuduklarý zaman da
yedi gün aralýksýz uyurlarmýþ.
"Uðuz'un uykusuna yattýðý"
sözü buradan kalmadýr.

ÇILDIR GÖLÜ DÝBÝNDEKÝ
ESKÝ ÞEHÝR

Eskiden Çýldýr Gölü'nün
dibinde bir þehir varmýþ.
Buranýn beyi Akçakala'da otu-
rurmuþ. Çukurda kurulmuþ
olan bu þehrin, dokuz burma
musluklu çeþmesi varmýþ. Bey
"Gece gündüz çeþmeden su
alanlar sakýn çeþmeyi kapat-
mayý unutmasýnlar yoksa þehri
su basar" demiþ.

Þehirde kadýn erkek bu
buyruða uyarmýþ. Bir gün
akþamýn karanlýðý basmýþken
çeþmeden su doldurmakta
olan bir kýza yedi yýldýr gur-
bette olan aðabeyinin geldiðini
müjdelemiþler. Dokuz burma
musluklu çeþmenin bir mus-
luðundan su dolduran kýz
sevindiðinden evine koþup
giderken burmayý kapatmayý
unutur. O gece karanlýðýnda
çukur yerlerdeki evleri su
basarken artýk dokuz burmalý
çeþmenin yeri de belli olmaz.

Evi biraz yüksekte olanlar iþin
farkýna varýnca çoluk çocuðun
elinden tutarak hiçbir eþya
almadan yokuþ yukarý kaçar-
lar. Ertesi gün þehirden ancak
kilisenin kümbeti görülür ve
akþama kadar onlarda sular
altýnda kalýr. Þehirden sað kur-
tulup kaçanlar Akçakala adasý-
na gelirler. Çýldýr gölü iþte
dibindeki o dokuz burmalý çeþ-
menin suyundan ortaya çýk-
mýþtýr. Eðer (güneydeki) Taþ-
baþýndan bu gölün ayaðý Zar-
þat'a doðru akmasaydý Akça-
kala adasý ile öteki köyleri de
su basardý.

UÐUZ ÇAYIRI VE UÐUZ
DAÐI EFSANESÝ

Eskiler der ki Gürcülükten
bile önceleri Cýnývýzlar (Cene-
vizli-Romalýlar) daha görün-
meden Uðuz daðý ile çevresin-
deki yaylalarda Uðuz (Oðuz)
denilen çok iri yapýlý bir millet
yaþarmýþ. Bu Uðuzlar'ýn bir
beyi varmýþ ki bütün Ardahan
ve Cavk da denilen Akhýlkelek
ile Zegan (Posof'un Ilgar ve
Cin Daðý kesimleri ile Þavþat
sýnýrlarýndaki Arsiyan daðý
etekleri) bunun mülkü imiþ.
Bu Uðuz'un daðý ile çevresinde
ve Kura suyu üzerindeki
kýþlaklar bu beyin has otlaðý
imiþ. Öteki daðlar ve anýlan
yerlerde o zamanlar hep çam-
lýk ve ormanlýk imiþ.

Uðuz daðýnýn yanýnda her
yýl 300 araba ot biçilmekte olan
Uðuz'un çayýrýný bu bey her
yaz bir Uðuz'a biçtirirmiþ.
Biçen adam buralarda yay-
layan ve çok iri birisiymiþ. Bu
Uðuz, Uðuz çayýrýnýn 300 ara-
balýk otunu bir günde hem
biçer hem de yýðarmýþ.

Uðuz bir yaz günü buralarý
týrpan ile biçerken bacýsý ken-
disine öðle yemeði getirir.
Sýcakta biçenle uðraþýrken
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kendi terinin buðusu gözlerini
bürüyen Uðuz çayýrýn gür bir
yerinde kýzgýn kýzgýn çalýþýr.
Bu sýrada omzunda heybesiyle
öðle yemeði getiren ve yanýna
yaklaþan bacýsýný gözü görmez
ve otlarla birlikte onu da ikiye
biçer ve bunu yaparken bile
farkýna varmaz. Kol baþýna
geldiðinde bel den çýkarttýðý
masatýný týrpanýna vurmaya
çalýþan Uðuz bir de görür ki
týrpaný al kana boyanmýþ.

"Bir hayvanýn canýna mý
kýydým" diyerek yazýklanýrken
hemen o kol boyunu dolaþýr.
Bir de ne görsün öðle yemeðini
getirmiþ olan bacýsýný ikiye
biçmiþ. Hiddetle masatý yere
vurur aktaþtan olan mastýn
yarýsý çayýra saplanýr. Bugün
dýþarýda kalan kesimi bir adam
boyundan yüksektir. Ellerini
yere vurup týrpaný da býraka-
rak hemen bacýsýnýn iki parça-
sýný birleþtirip masatýn dibine
gömer. Kendisi kederinden
Uðuz daðýnýn tepesine çýkar ve
orada ölür.

KURÞUN ASKER EFSANESÝ 

Posof ilçesine baðlý secede
de Kahraman Mehmetçik
hudut karakolunda nöbetçidir.
Kulaðýna sesler gelir ve karþý
tepeden düþman görünür.
Arkadaþlarý duysun diye silah
atar, onlar gelinceye kadar
düþman sarar. Ruslar kurþun
yaðmuruna tutulur. Bu köye
"Kurþun Çavuþ" denmiþtir.

TEKÇAM EFSANESÝ

Ýlimizin merkeze baðlý
Ovapýnar Köyü daðlarýnda
bulunan ormanlýk bir alan
zamanla yok olur, ancak bir
tane çam aðacýna kimse
dokunmaz. Geceleri aðacýn
etrafýnda mumlarýn yandýðýný
gören yöre halký bu çam
aðacýnýn kutsal olduðuna
inanýr ve dilek dilemek için

buraya gelir. Ancak bir gün
çevredeki köylerden birinde
yaþayan bir adam aðacý kesm-
eye karar verir. Aðacýn yanýna
gelerek baltasýyla kesmeye
baþlar ve baltayý vurduðu yer-
den kan gelir. Aðacý kesmeye
kararlý olan adam vazgeçmez
ve aðacý keserek evine götürür.
O günün akþamýnda bu bölg-
eye görülmemiþ derecede bir
yaðmur yaðar ve adamýn
yaþadýðý köyden bir sel geçer.
Sel köyden sadece bu adamýn
evini ve ailesini götürürken,
baþka kimseye zarar vermez

Bugün aðacýn bulunduðu
yerde "Tekçam" denilen bir
çeþme akmakta ve yöre halký
yaðmur yaðmadýðý zaman
buraya gelerek yaðmur duasý
etmektedir.

ATASÖZLERÝ

* Pehlivan güreþte belli olur 

* Vuran oðul ataya bakmaz 

* Yaz gününün yaðýþý, er-
meni avradýn doðuþu   

* Lotuyla gezen lotu olur 

* Allah daðýna bakar kar
verir, baðýna bakar bar verir 

* At ölür tayý kalýr, namer-
din neyi kalýr 

* Derdini vaktinde aðla 

* Aðlamayan uþaða pepe
vermezler 

* Kalkan öküz yatan ökü-
zün baþýna pisler 

* El elinden gül derme,
kendi elinen diken yon 

* Ýnsaf dinin yarýsýdýr 

* Yetime öðüt veren çok
olur, ekmek veren az olur. 

* Sevildiðin yere çok gitme 

* Hesabini bilmeyen kasa-
býn elinde kalýr masat 

* Kýz bibiye, oðlan dayýya
benzer 

* Deli kuyuya bir taþ atti,
kirk akilli inandý 

* Avrat erini rezil de eder
vezir de 

* Eþek kanýr at yiyer 

* Herkes kendi evinin kýble-
sini bilir 

* Akýllý düþünene kadar,
delinin oðlu olur 

* Garga nedir gaziði ne ola,
pire nedir büzüðü ne ola 

* Taþ yerinde aðýrdýr 

* Ersiz avrat yularsýz ata
benzer 

* Yumurtana göre gýgýlla 

* Yapý taþý yerde kalmaz 

* Tavuk su içer Allah'a
bakar 

* Ýtinen çuvala girilmez 

* Körün talaþýna mi mum
pahalýdýr 

* Ýt korktuðu tarafa ürür 

* Çaðrýlan yere erinme,
çaðrýlmayan yere görünme 

* Desinler ki haçonun
hançeri var. 

* Yetimi döveceðine üstünü
çir 

* Yatan aslandan, gezen
tilki iyidir 

* Ayýnýn yüz oyunu bir
armudun baþýnadýr 

* Gönlü balýk isteyen soðuk
suda ýslanýr 

* Kör Allah'a nice baksa,
Allah köre öyle bakar 

* Dingir elek dingir saç,
elim hamur karnim aç 
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Hz . Peygamber'
in amcasý.
K ü n y e s i

Ebu'l-Fazl. Babasý Abdulmut-
talib, annesi Nuteyle'dir. Ab-
bas Rasûlullah'tan bir iki yaþ
büyüktü.

Abbas, çocukluðunda kay-
bolmuþtu. Annesi onu bulunca
Kâbe'nin örtülerini ipeklilerle
yenilemiþti. Rasûlullah çocuk-
ken annesi ölünce dedesi
Abdulmuttalib'in himayesine
geçtikten sonra Abbas'la ço-
cukluklarý beraber geçti. Genç-
liðinde Hz. Abbas ticaretle
uðraþýp, zengin oldu. Araplar
arasýnda Kâbe'ye hizmet bü-
yük bir þeref sayýlýrdý. Kâbe
hizmetleri Kureyþ'in ileri ge-
lenleri arasýnda bölüþülmüþ-
tü. Hz. Abbas da sikâye  göre-
vini yapýyordu. Hac gün-
lerinde Abbas ile kardeþleri
Zemzem kuyusundan su çek-
erek hacýlara daðýtýrlardý. Hz.
Abbas su daðýtma görevini
Ýslâm'dan sonra da sürdürdü.
Peygamberimiz Veda Haccý'n-
da Zemzem kuyusunun baþýna
gelip Hz. Abbas'tan su iste-
miþtir.

Hz. Abbas, Peygamberimiz
(s.a.s.) Ýslâm'ý yaymaya baþla-
dýðýnda tarafsýz bir tavýr takýn-
mýþtý. Ne iman etmiþ, ne de
karþý koymuþtu. Hatta kabul
etmemesine raðmen Ýslâm
davetinde Hz. Peygamber'e
yardýmcý olmuþtur. Medine-
liler Akabe'de Hz. Peygam-
ber'e bey'at ettiklerinde Hz.
Abbas da orada bulunmuþtu.
Bey'at sýrasýnda Rasûlullah'ýn
elini tutmuþ, Medinelilerle
bey'atin gerçekleþmesinde ö-
nemli bir rol oynamýþtýr. Hz.

Abbas, müslüman görünmese
de, ticârî ve idârî nüfûzundan
Hz. Peygamber'i yararlandýr-
mýþtýr. Öte yandan hanýmý
Ümmü'l Fazl ise, ilk müslü-
manlardandýr. Müþrikler Be-
dir'e giderken zorla Hz. Ab-
bas'ý da götürdüler. Hz. Ab-
bas'ýn kerhen müþriklerle Be-
dir savaþýna katýlmasý üzerine
Rasûlullah þöyle dedi:

"Abbas'a her kim rastgelirse
sakýn öldürmesin. O, müþrik-
lerin zoru ile yurdundan
gönülsüz çýkmýþtýr." Fakat Hz.
Abbas, Bedir'de esir düþtü ve
Rasûlullah'ýn huzuruna çýka-
rýldý. Rasûlullah ona kendisi,
kardeþleri ve müttefiki olan
Utbe b. Amr için fidye ver-
mesini söyledi. O ise yalnýz
kendisi için yüz, Akil için sek-
sen ukiyye -takriben yedi bin
dirhem-altýn vermekle yetindi.
Ötekiler kendi mallarýndan
fidye verip kurtuldular. Ab-
bas, fidyeleri verdikten sonra
Rasûlullah'a þöyle dedi: "Beni
Kureyþ'in fakiri dedirtecek
hâle koydun. Hayatým boyun-
ca ötekine berikine avuç aça-
cak hâle getirdin." Rasûlullah
da cevaben: "Peki Ümmü'l-
Fazl'e emanet ettiðin mallar ne
oldu? Buraya gelirken, 'Þayet
kazaya uðrarsam iþte bunlarý
oðullarým Fazl, Abdullah ve
Kusem için sakla, seni kendim-
den sonra zengin býrakýyorum'
diyerek gösterip gömdüðün
altýnlar ne oldu?" buyurdu.
Abbas þaþýrdý ve "Vallahi senin
Rasûlullah olduðuna þehadet
ederim. Bunu benden, bir de
Ümmü'l- Fazl'dan baþka hiçbir
kimse bilmiyordu." dedi ve o
anda hemen iman etti. Daha

sonra Hz. Abbas Mekke'ye
döndü. Müslümanlýðýný gizle-
di ve Mekke'deki müslüman-
larý korudu; Mekke ve müþrik-
lerle ilgili Peygamberimize
haberler yolluyordu. Hz. Ab-
bas, Mekke'nin fethinden kýsa
bir süre önce Medine'ye hicret
etti. Hatta yolda Mekke'yi fet-
he gelmekte olan Hz. Pey-
gamber ile karþýlaþtýðýnda Ra-
sûlullah ona, "Ben peygamber-
lerin sonuncusu, sen de muha-
cirlerin sonuncususun" de-
miþtir. Abbas Mekke'nin fet-
hinden sonra Peygamber'in
yanýnda yer aldý; Huneyn'de
Ýslâm ordusu daðýlýp çok az
kiþi kalmýþken Abbas, Pey-
gamberimizin atýnýn dizgin-
lerini tutmuþ ve çaðrýsýyla
müslümanlarý çözülmekten
kurtararak tekrar toplanma-
larýný saðlamýþ ve savaþýn
kazanýlmasýna sebep olmuþtur.
Böylelikle onun gür sesi
sayesinde büyük bir bozgun
önlenmiþ oldu .

Hz. Peygamber, Vedâ Hut-
besi'nde, "fâizin her türlü-
sünün ayaðý altýnda olduðunu
ve ilk kaldýrdýðý fâizin amcasý
Abbas'a ait olan fâiz borçlarý
olduðunu" söylemiþtir. Hz.
Abbas çok zengindi ve faizle
borç para veriyor, yani tefecilik
yapýyordu; ancak fâizin kaldý-
rýlmasýndan sonra bir daha
fâiz alýþ-veriþiyle uðraþma-
mýþtýr. Bizans seferlerinde
müslüman ordularýn silah ve
teçhizatýnýn mâli kaynaðýný da
Hz. Abbas karþýlamýþtýr.

  KASIM   
K

A
R

D
E

LE
N

HZ. ABBAS 19

HZ. ABBÂS ÝBN ABDULMUTTALÝB (r.anh)



Hz. Abbas'ý, Rasûlullah'ýn
vefatý sýrasýnda hilâfet mesele-
siyle uðraþýrken bulmanýn an-
lamý, onun, halifeliðin Hâþim-
oðullarýnda kalmasýný istediði
þeklinde yorumlanabilir. Hz.
Peygamber rahatsýzlanýnca
Hz. Abbas, Hz. Ali'ye, "Gör-
müyor musun? Rasûlullah
vefât etmek üzeredir. Ben
Abdulmuttalib oðullarýnýn öle-
cekleri sýrada yüzlerinin ne
hâle geldiðini bilirim. Haydi
Allah Rasûlü'nün yanýna gide-
lim de halifeliði kime býraka-
caðýný soralým. Bize býrakýrsa
bunu bilelim. Bizden baþkasý-
na býrakýyorsa kendisiyle ko-
nuþalým, bize gerekli tavsiyel-
erde bulunsun" dedi. Hz. Ali
bu teklifi reddederek, "Allah'ýn
elçisinden bunu sorar da, o
baþkanlýðýn bize ait olmadýðýný
söylerse millet bizi hiçbir
zaman baþkan yapmaz, onun
için ben bunu soramam" dedi.

Hz. Âiþe'den rivâyete göre,
Rasûlullah hastalandýðýnda
burnuna burun otu damlatýldý.
Hz. Peygamber ayýldýktan
sonra þöyle dedi: "Abbas'tan
baþka her birinizin burnuna bu
ilaç damlatýlacaktýr." Çünkü
Abbas ilaç damlatýlýrken hazýr
deðildi." Baþka bir rivâyete
göre, Hz. Abbas, Rasûlullah'ýn
burnuna ilaç damlatmýþ, Pey-
gamberimiz ayýldýðýnda "Ýlacý
kim damlattý?" demiþ; Ab-
bas'ýn damlattýðý söylendiðin-
de Rasûlullah (s.a.s.) Habe-þis-
tan'ý iþaret ederek, "Bu ilacý
kadýnlar iþte þu memleket
tarafýndan getirdiler. Niçin bu
ilacý damlattýnýz?" diye sor-
muþtur. Abbas da "Biz senin
zatülcenb hastalýðýna tutul-
mandan korktuk" demiþ. Ra-
sûlullah da þu cevabý vermiþ:
"Allah beni bu hastalýkla ceza-
landýrmaz. Amcam hariç ol-
mak üzere evde bulunanlarýn
hepsinin burnuna bu ilaç
damlatýlacaktýr."

Hz. Abbas üç halife zama-
nýnda da yaþadý. Hicretin otuz-
iki'nci yýlýnda Medine'de sek-
sen sekiz yaþýnda vefat etti.
Cenâze namazýný Hz. Osman
kýldýrdý. 653 yýlýnda öldüðün-
de arkasýnda on erkek çocuk
ile bir çok kýz çocuðu býrak-
mýþtýr. Hudeybiye barýþý sýra-
sýnda Hz. Abbas'la görüþen
Hz. Peygamber onun baldýzý
Meymûne ile evlenmiþti. Hz.
Abbas'ýn soyundan gelenler
sonradan Abbâsîler devletini
kurdular. Rasûlullah, amcasý
Hz. Abbas'a saygý gösterir, onu
övücü sözler söylerdi. "Abbas
bendendir, ben de ondaným."
Bir gün sarhoþun biri yakalan-
mýþ götürülürken Abbas'ýn
evine kaçmýþtý. Tekrar yaka-
landýktan sonra olay Rasûl-
ullah'a anlatýlýnca o gülüm-
semiþ ve bir þey söylememiþti.
Rasûlullah, "Abdulmuttalib
oðlu Abbas, bu Kureyþ'in en
cömerdi ve akrabalýk baðlarýna
en saygýlýsý" demiþti. Hz.
Abbas köle azâd etmeyi çok
severdi. Devlet iþlerinde hal-
ifeler onun fikrini alýrlardý. Hz.
Ömer onu yaðmur dualarýna
alýr götürürdü. Dürüst, geniþ
düþünceli, cömert, yardýmse-
ver bir sahabeydi. Nesli ala-
bildiðine çoðalmýþtýr. Buhârî
ve Müslim'de ondan otuzbeþ
hadis rivayet edilmektedir. Hz.
Abbas Medine'de el-Bakî  kab-
ristanýnda medfundur.

KAMBUR KAMBUR
ÜSTÜNE!..

Kambur adamýn biri, sabah
ezanlarýndan çok önce hamama
gitmiþ. Hamamda cinlerle peril-
er yýkanýyorlarmýþ. Ýçerde onlarý
gören adam korkmuþ, ama,
bozuntuya vermeden onlarla
birlikte yýkanmaya baþlamýþ.

Cin ve periler halka halinde
göbek taþýnýn etrafýnda döner-
lermiþ. Göbek taþýna oturan
adam da onlarý korku ve hayre-
tle seyredermiþ.

Onlar, el çýparak: "Çarþam-
badýr çarþamba!.." dedikçe, kam-
bur adam onlara uyarmýþ.
Arada kendi kendine! "Allah
Allah... bugün cuma olmasý
gerekir, ama... Bunlarý kýzdýr-
maya gelmez. Onlara uyayým
bari!.." demiþ...

Periler bir aralýk durmuþlar.
Baþlarýndaki reisleri kambur
adama sormuþ:

- Ey insanoðlu, bize uydun,
ahengimizi bozmadýn. Sana bir
iyilik yapalým. Bizden ne ister-
sin?..

Kambur, hemen isteðini
bildirmiþ:

- Benim en büyük ýzdýrabým,
sýrtýmdaki kamburum. Beni bu
dertten kurtarýn!..

Cinlerle, periler, kamburun
bu isteðini hemen yerine getir-
miþler. Kamburunu sýrtýndan
alýp hamam kubbesine yapýþtýr-
mýþlar.

Adamýn, bir kambur arka-
daþý daha varmýþ. Ýlk karþýlaþ-
malarýnda, kamburundan nasýl
kurtulduðunu sormuþ. Eski
kambur da baþýndan geçenleri
anlatmýþ. Arkadaþý, kamburun-
dan kurtulmak için ayný saatte
hamama gitmiþ. Fakat, perilerin
ahengine ayak uyduramamýþ.
Onlar "çarþamba" dedikçe, kam-
bur; "Yanlýþ, bu gün salý..." diye
itiraz ediyormuþ... 

Cinlerle periler, adama iyice
kýzmýþlar. Kubbedeki kamburu
da aþaðý çekerek herifin sýrtýna,
ceza olarak, yapýþtýrmýþlar. Ada-
mýn kamburunun üstüne bir
kambur daha olmuþ. Kurtula-
yým derken, daha beterini bul-
muþ... 
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Bu bölüm marifetin her-
kesçe bilinen mahiyetini
açýklar

O insanlarýn kutbu ve
insanoðlunun övüncü Hora-
sanlý Hacý Bektaþi (Allah'ýn
rahmeti üzerine olsun) buyu-
ruyor ki :

Gönül, büyük bir þehirdir.
Tehlil ile tesbih ile, hamd ile
zikrettiðimiz, varlýðýnda þüphe
olmayan, benzeri ve ortaðý
olmayan, hak ilâh yüce Allah
arþtan yerin altýna kadar ne
yarattýysa o þehirde vardýr ve o
þehre sýðar. O þehirde iki sul-
tan vardýr. Bunlardan biri rah-
manî, biri þeytanîdir.

Rahmani sultanýn adý akýl,
vekili iman ve muhafýzý yok-
sulluða tahammüldür.

Yüreðin sað kulakçýðýnda
yedi kale vardýr. Tehlil ile, tes-
bih ile, hamd ile zikrettiðimiz,
varlýðýnda þüphe olmayan,
benzeri ve ortaðý olmayan, hak
ilâh yüce Allah her bir kalede
bir muhafýzý vekil kýlmýþtýr. O
muhafýzlarýn adý bir bir belir-
tilmiþtir.

Ýlk muhafýzýn adý ilimdir.

Ýkinci muhafýzýn adý cö-
mertliktir.

Üçüncü muhafýzýn adý ha-
yâdýr.

Dördüncü muhafýzýn adý
sabýrdýr. 

Beþinci muhafýzýn adý per-
hizkârlýktýr. 

Altýncý muhafýzýn adý korku
halinde yaþamaktýr. 

Yedinci muhafýzýn adý
edepli olmaktýr.

Herhangi bir muhafýzýn yüz
bin cemaati, her bir cemaatin
yüz bin askeri vardýr. Bunlarýn
hepsi iman bekçileridir.

Ýþte böyle aziz kardeþim!

Bunlarý tamamladýðýmýz
zaman yüce Tanrý'dan kendisi-
ni tanýma dostluðunu diledik.
Marifet elinde beþ hilat (süslü
kaftan) tutarak geldi.

Birinci hilat ilham, ikinci
hilat aþktýr.

Bunlar cana giydirildi, can
dirildi. Akýlla kaynaþtýlar. Ge-
leni gideni anladý.

Çünkü bütün nesneler
canla dirilir, fakat can da mar-
ifetle kendini ve rabbini taný-
ma ile dirilir.

Þimdi marifetli can, erenler
canýdýr; marifetsiz can ise hay-
vanlar canýdýr.

Burada kendini ve Rabbini
tanýyan ârif bir sual sorar:

- Þimdi aziz arkadaþým!
Canlar dersin, kaç türlüdür?
Ölü mü, yoksa diri midir?
Hem can dirildi dersin. Can
önce ölü müydü? Ölü nasýl
dirilir?

Arif,

- Güzel sordun. Bunun cev-
abý þudur:

- Can iki türlüdür; biri can,
biri canandýr : "Sana ruh ile
ilgili sorular soruyorlar.

"- Ruh Rabbimin var ettiði,
koruduðu aslî düzenin bir
bölümüdür. Size verilen azýcýk
ilimle çok az þeyi kavraya-
bilirsiniz." de." (Kur'an 17/85)

Yani Hak sübhanehu ve
Teâlâ hazretleri Resulüne hi-
tap edip der ki :

"- Ruh Rabbimin var ettiði,
koruduðu aslî düzenin bir
bölümüdür. Size verilen azýcýk
ilimle çok az þeyi kavraya-
bilirsiniz." de." (Kur'an 17/85)

Öyleyse bir baþka açýdan da
can üç türlü ele alýnabilir.

Birinci cana cismanî ruh
denir ki, teni diri kýlar. Dikenin
battýðýný ve kýlýn çekildiðini
duyar.

Ýkinci cana, yaþama ruhu
denir. Yer içer, acýkýr ve susu-
zluk hisseder.

Üçüncü cana ruh-ý revan
(gezen, dolaþan ruh) denir ki,
ten uyuyunca uyanýr:

"Uykunuzu dinlenme hali-
ne getirdik." (Kur'an 78/9)

Yani uyku rahatýnýz için
diyor; hemen her zaman ten
rahatý için deðildir.

Bundaki mana þudur: Üç
kiþiye söz sorumluluk yoktur.

Bunlardan ilki reþit ol-
mayan çocuk, ikincisi deli,
üçüncüsü de uyanýncaya ka-
dar uyuyan insandýr.

Geceleri ses uzaða gider,
gündüzleri gitmez. Bunun
sebebi insanoðlu geceleri dün-
ya günahýndan arýnýr, sesi en-
gelleyen perde az olur, ses
uzaða gider. Fakat gündüz
günahlar birikir, perde olur,
bunun için ses uzaða gitmez.

Þimdi uykunun kimi insan-
lara ten rahatý, kimi insanlara
ise can rahatý verdiðini öðren-
din
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Cana göre ten yýlkýya ben-
zer. Ten canýn bineðidir. Isýyý,
soðuðu, acýyý, tatlýyý can sebe-
biyle ten de duyar.

Yýlkýlar dikenli yerden geç-
mezler. Köy yolunu bilirler,
azmazlar, fakat baþlangýçta
Hak yolunu da bilmezler.
Çünkü bunlarýn gönül gözleri
kördür.

Þimdi bazýlarý hayvanlar
gibi yaþarlar. Hak yolunu nasýl
görebilirler? Nitekim Hazreti
Peygamber buyurur ki:

"Tehlil ile tesbih ile hamd
ile zikrettiðimiz, varlýðýnda
þüphe olmayan, benzeri ve
ortaðý olmayan, hak ilâh yüce
Allah insana dört göz verdi:
Ýkisi baþ, ikisi gönül gözüdür.
Baþýndaki gözleriyle yaradýl-
mýþý, halký; gönül gözüyle
yarataný, hâliký görür."

Onun için Hâliký, yaratýcýyý
sevme duygusu, þevk, zevk,
gönül içinde ateþ gibi yanar,
vücuda yayýlýr ve vücuttaki bu
durumdan hareketlilik baþlar.
O hareket Hâlik'ýn dostluðu
içindir, helaldir.

Ten canýn bineðidir. Þükür
zamanýnda can nasýl þükreder-
se, ten de öyle þükreder.
Þükretmeyenlere bu söz anla-
masý gerekeni anlatýr.

Þimdi birisinin gönül gözü
olmazsa, Hak'tan ne haberi
olur? Zira bir kimse þeker tat-
mamýþ olsa, adýný bilmekle
tadýný ne bilir? Gerçekte göz-
leri görmeyen insana gör
demek ne fayda saðlar?

Bu sebeple Hâlik, yaratýcý
katýnda hidayet azizdir:

"Sadece Allah'ýn rýzasýný
dileyerek, sabah akþam Rab-
lerine kulluk, ibadet ve dua
edenleri kovma. Onlarýn hesa-
býndan sen sorumlu deðilsin. 

Onlar da senin hesabýndan
sorumlu deðiller. Onlarý ya-
nýndan kovduðun takdirde
Allah'ýn emirlerine âsi olan
zâlimlerden olursun." (Kur'an
6/52)

Ezeli ve ebedî olan Tanrý
buyurur ki:

Ey kullarým, görmeyi göz
ile mi, iþitmeyi kulak ile mi,
söylemeyi dil ile mi, tutmayý el
ile mi, yürümeyi ayak ile mi,
affolunmayý ibadet ile mi,
hýþma uðramayý günah ile mi,
yanmayý ateþ ile mi oluyor
sanýrsýnýz?

Âdem a.s.'a cehennem
içinde bile olmayan azabý cen-
net içinde verdim. Ýbrahim
a.s.'a cennet içinde bile ol-
mayan bahçeyi ateþ içinde ver-
dim. Lanetli Firavun'u Kýzýl-
deniz'de boðdum ve Musa
a.s.'ý ondan kurtardým. Çünkü
dostumu korudum, düþmaný-
mý helak eyledim. Milyonlarca
meleði yaktým, asla birisinin
bile bir zerre günahý yoktu.
Milyonlarca insaný affettim.
Asla birinin bile zerre kadar
ibadeti yoktu. Her ne yapmak
istersem gücüm kuvvetim
yeter. Kim olursa olsun hak
ettiðinde aðlatýrým. Kim olursa
olsun hak ettiðinde güldürü-
rüm. Gerektiðinde öldürürüm,
gerektiðinde diriltirim. Onu
ben bilirim, siz bilmezsiniz.
Fakat benim yardýmým, dost-
luðum korku ve ümit arasýnda
yaþayanlaradýr.

Þimdi sözü ve asýl konuyu
daðýtmayalým. Konumuz caný
anlatmaktýr. Gönülleri karýþýk
ve kibirli olanlarýn ruhlarý
iddiacýdýr. Onlar "elest" bez-
minde kulluk sözleþmesi sýra-
sýnda "hayýr" diyenlerdir. Bun-
lar hayvan gibidir. Üç ruhlu
olanlar bunlardýr ve hiç týn-
mayanlar onlardan daha sapýk
olanlardýr. Onlar hakkýnda þu
âyet gelmiþtir:

" Andolsun biz, hür iradesi,
özgürce seçme hakký olan;
derinlemesine düþünerek hak
ve hakikatleri kavramayan
kalplere ve akýllara, Allah'ýn
birliðinin kudretinin delillerini
görmeyen gözlere, Allah'ýn
kitabýný, peygamberin tebliði-
ni, öðütlerini anlamak, ders ve
ibret almak niyetiyle dinle-
meyen kulaklara sahip birçok
cin ve insan neslini cehennem
için yaratýp çoðalttýk. Ýþte onlar
hayvanlar gibidir, duyu organ-
larýnda insanlara mahsus
mânâ ve anlayýþ bulunmaz.
Belki hayvanlardan da aþaðý,
daha þaþkýndýrlar. Onlar iþte
onlar gaflet içindedirler."
(Kur'an 7/179)

Bunlarý âlemle ilgili bilgiler
verirken anlatacaðýz inþâal-
lâhü Teâlâ.

Ama bizim görüþümüze
göre can beþtir. Fakat bu sözü
anlamak çok güç bir iþtir.
Ýnsanýn manasý da üçtür.
Kendini bilmek çok güçtür ve
kendini bilmeyene bu söz
hiçbir mana ifade etmez. Eðer
bilmek istersen kitapta yaz-
dým; þudur:

"Siz Allah'ýn izni ile düþ-
manlarýnýzý öldürürken, Allah
size olan vaadini yerine getir-
miþtir.

Nihayet öyle bir an geldi ki,
Allah arzuladýðýnýzý, galibiyeti
size gösterdikten sonra, zaafa
düþtünüz, peygamberin yap-
týðý harp planý konusunda
tartýþmaya kalktýnýz ve sizi
yerleþtirdiði savunma mevzi-
lerini terkederek âsi oldunuz.

Ýçinizden dünyayý isteyeni-
niz de vardý, âhireti isteyeniniz
de vardý.
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Bir de, Allah sizi denemek
için onlarý maðlup etmekten
alýkoydu. Ve andolsun, buna
raðmen sizin kusurlarýnýzý
baðýþladý. Allah mü'minlere
çok lütufkârdýr." (Kur'an 3/
152)

Eðer anlayabilirlerse bu
âyetin manasý bütün dünyaya
yeter.

Þimdi aziz arkadaþým!

Onlar ki dünya debdebesini
kötü taraflarýný isterler, hay-
vanlardan dahi aþaðýdýrlar.

Onlar ki âhireti isterler,
korku ve ümit hali içinde
yaþayan kimselerdir. Fakat
onlar mevlâyý isterler. Gönül
gözleri açýlarak Hakký bulan
"müþahede ehli"dirler.

Þimdi tekbir ile, teþbih ile,
hamd ile zikrettiðimiz, var-
lýðýnda ortaðý ve þüphe ol-
mayan hak ilâh yüce Allah
kerem ve lütfuyla :

"Ey kullarým, beni isteyin,
benden isteyin ki, size var
olduðumu hissettireyim. Ey
âsiler! Özür dileyin ki af edey-
im" buyuruyor. Çünkü gök
aðlar, yer güler, yani gökten
yaðar, yerden biter :

"O, Allah gökten su indi-
rendir. Ýþte biz her çeþit bitkiyi
suyla bitirdik. O bitkiden de,
baþaklar, üstüste binmiþ tanel-
er bitireceðimiz bir yeþillik;
hurmanýn tomurcuðundan
sarkan salkýmlar; üzüm bað-
larý; bir kýsmý birbirine ben-
zeyen, bir kýsmý da benze-
meyen zeytinlik ve nar bah-
çeleri meydana getirdik. Mey-
ve verirken ve olgunlaþtýðý
zaman, ibret nazarýyla meyve-
sine bakýn, inceleyin. Bütün
bunlarda iman eden bir kavim
için, Allah'ýn varlýðýný ve
kudretini gösteren deliller
vardýr." (Kur'an 6/99)

Gökten yaðmur yaðmayýn-
ca yerden de hiçbir þey bitmez.
Yani bu, sizden aðlayarak af
dilemek, benden de af etmek,
manasýna gelir.

Fakat bizim konumuz caný
anlatmaktý. Þimdi üç can açýk-
landý. Dördüncü can ise mar-
ifettir.

Þimdi aziz dostum!

Can bahçe, marifet ise
sudur. Susuz bahçeye su ne
verirse, kendini ve Rabbini
tanýma, marifet de cana onu
verir:

"Rabbinin huzurunda, O'-
nun azamet ve celâlinden
korkan, O'nu sayan ve günah
iþlemeyi terkeden için iki
Cennet vardýr." (Kur'an 55/46)

Aziz arkadaþým!

Varlýðýnda ortaðý olmayan
hak ilâh yüce Allah sizler için
iki bahçe yarattý. Biri din
bahçesi, biri iman bahçesi.
Ayný zamanda marifet suyunu
gönül gözünden akýttý:

"Bilin ki, içinizde Allah'ýn
Resulü, onun sünneti vardýr.
Þâyet o, idare, savunma ve
dünyevî iþlerin birçoðunun
planlamasýnda size uysaydý,
sýkýntýya düþerdiniz. Fakat
Allah size imaný sevdirmiþ,
akýllarýnýzda, kalplerinizde
onu süsleyip güzelleþtirmiþtir.
Küfre, fâsýklýða, günaha ve
isyana karþý da sizde tiksinti
uyandýrmýþtýr. Ýþte doðru hu-
zurlu ve aydýnlýk yolu bulanlar
onlardýr." (Kur'an 49/7)

"Allah'ýn gökten su indir-
diðini, yeryüzünün yemyeþil
olduðunu görmüyor musun?
Allah hikmetine nüfuz edil-
meyen yüce varlýktýr, gizli-açýk
her þeyden haberdardýr." (Kur-
an 22/63)

Sizdeki o bahçelerin bekçi-
siz olduklarýný sanmayýn. Biri
bir bahçeyi ekecekse, önce
etrafýný çevirir, sonra topraðý
sürer, çeþitli nimetleri, tohum-
larý eker. Ondan sonra döner,
biçer, savurur, yabani otlarý
ayýrýr, dýþarý atar. Ondan sonra
orta yere bir kuru sýðýr baþý
(korkuluk) diker. Mahsul ol-
gunlaþýp yenilecek hale gelin-
ce, o korkuluðu bahçeden çý-
karýp bir kenara kor. Mahsulü
toplayýp dostlarý ve kardeþ-
leriyle yer, Tanrý'ya þükreder.

Allah Teâlâ özetle buyurur
ki:

"Ey kullarým, sizlerdeki iki
bahçe benimdir. Ýtina göste-
rerek bekledim, çevresini rah-
metimle çevirdim. Verdiðim
huzur ve sükûna gönlünüzü
hazýr hale getirdim. Gönlü-
nüzde tevhid aðacýný diktim.
Tevhid aðacýnda da hakikat
meyvesini bitirdim. Marifet
suyuyla suladým. Yabani otu-
nu, dikenini ayýrdým. Düþman-
lýk yapmak isteyenlerden uzak
tuttum. Günahlarýnýzý da orta
yerde korku vesilesi olacak çit
haline getirdim".

Fakat Allah'ýn lanetlediði
Ýblis sizi görmeðe gelir. Orada
orta yerde dikilen günahýnýzý
görür ve :

"Rabbinize isyan etmiþsiniz,
Sizden yardýmýný keser" der.

Kýyamet günü gelince gü-
nahlarýný terk etmiþ olaný
kendi lütfumla af dergâhýna
koyayým. Cennetim içindeki
mevkilere, makamlara çaðýra-
yým ve lütfumla sizlere yü-
zümü göstereyim ki mutlu
olasýnýz, der:

"Bunlar Allah'ýn ortaya koy-
duðu tabii renkler, insan yara-
týlýþýna uygun, Ýslâmî ilkeler ve
deðerler manzumesidir. Allah-
tan baþka kim, insan fýtratýna

  KASIM   
K

A
R

D
E

LE
N

MARÝFET 23



uygun en güzel boyayý, insan
tabiatýna en uygun deðerleri
ortaya koyabilir. Biz daima,
yalnýz O'nu ilâh tanýyor, can-
dan müslümanlar olarak O'na
baðlanýyor, saygýyla O'na kul-
luk ve ibadet ediyoruz."
(Kur'an 2/138)

Þimdi ey kendini ve Rab-
bini tanýyan arif! Canýn ölü
mü, yoksa diri mi olduðunu
sormuþtun. Cevabýný vereyim:

- Onlar üç cana sahiptirler.
Ne diri, ne ölüdürler. Eðer ölü
olsalardý, ölüler makamýnda,
diri olsalardý, diriler makamýn-
da olurlardý.

Ama ölüm iki türlüdür.
Bazýlarýnýn caný, bazýlarýnýn da
teni ölür. Canlarý ölenlerin ten-
leri hayatta, yaralý, gönülleri
hastadýr:

"Namazlarý adabýna riayet
ederek aksatmadan kýlýn. Vic-
danýnýzý, servetinizi, sosyal
bünyenizi arýndýran, berekete
vesile olan zekâtý verin. Önce-
den kendiniz ve birbiriniz için
yaptýðýnýz hayýrlarýn, iyilik-
lerin tamamýný Allah katýnda
bulacaksýnýz. Allah iþlediðiniz
amelleri biliyor, görüyor."
(Kur'an 2/10)

Tenleri ölüp de canlarý öl-
meyen âþýklardýr:

"Allah yolunda, Ýslâm uð-
runda canlarýný feda eden,
öldürülen yiðitlerin sakýn
öldüklerini sanmayýn. Bilâkis
onlar ebedî hayat ile diridirler.
Rableri katýnda izzete, ikrama,
sonsuz rýzýklara mazhar ol-
maktadýrlar. " (Kur'an 3/169)

Canýn ölümü nefsin hasta-
lýðýndan deðildir. Fakat can
içinde bir hastalýk vardýr ki,
ona inkar hastalýðý derler.
Marifet, gayet ulu bir dost ve
gayet ulu bir hekimdir.
Heybetle varýr, candaki inkar
hastalýðýna son verir, ilaçla
caný diri tutar.

Cehennem kapýsýnda yedi
dað vardýr. O daðlarý doðrar,
parçalar, sekiz cennet kapýsýna
yol açar.

Mesel:

Bir padiþah bir yaverini yol-
lar, gidip güzel bir yerde bir
oda hazýrlamasýný ister. Öyle
bir oda ki padiþah görür gör-
mez beðensin. Çünkü padiþa-
ha uygun odayý ancak yaveri
bilebilir.

Þimdi marifet de yüce
Tanrý'nýn dostudur ki layýk
gördüðü kiþilerin gönlüne yol-
lar. Birçoklarý o kiþinin mü-
barek aðzýndan türlü türlü
kendini ve Rabbini tanýma
marifet haberlerini iþitirler de
rahat olurlar.

Bilmiþ olasýnýz ki, o mü-
barek aðýzlarýndan türlü ma-
rifet haberleri söyleyip duyu-
ran erenlerin, günde yedi kere
ayaklarýnýn tozunu ezip içmek
gerekir. Çünkü marifetli gö-
nül, erenler gönlüdür. O Hak
Teâlânýn ulu hazinesi ve na-
zargâhýdýr. Marifet o gönülleri
diri kýlar ve gönül gözü açýlýr.

Hakk'ý tanýmaya layýk ol-
mayanlarýn gönüllerine mar-
ifet verilmez ve hiç kimse o
kiþilerin yanýnda rahat ve
huzur bulamaz.

Þimdi sözü deðiþtirmeye-
lim. Bizim sözümüz caný açýk-
lamaktýr.

Canýn dirilmesine sebep
dördüncü can marifet, beþinci
can aþktýr. Nitekim o arifler
sultaný manalar cevheri ve
þeyhler seyyidi Molla Saded-
din-kadde-sallahü sirrahü'1-
aziz- buyurur ki:

Ol can ki aþktan olur Bekasý
bin can olur Kamu canlar
ölünce Hem ol can diri kalýr

Aþk dirliðin alalým Bu dir-
likte kalalým Ölmez dirlik
bulalým Çün can dostla birleþir

Hazreti Peygamber aley-
hisselam buyurur:

Ne zaman ki bir veli:

"Ya Rabbi," dese, Hak süb-
hanehu Teâlâ :

"Lebbeyk = buyur" sesini o
velinin kulaðýna duyurur.

O velinin "Ya Rabbi" deme-
siyle Allahü Teâlâ hazret-
lerinin "Lebbeyk = buyur"
demesi arþta birleþir ve bu iki
sözün arasýnda bir nur çýkar. O
nurun parlamasýndan yedinci
kat gökte renk renk çiçekler
açar. Ta altýncý kat gök arasý o
çiçeklerin güzel kokusuyla
dolar. Beþinci kat gök arasý
anber, dördüncü kat gök arasý
misk, üçüncü kat gök arasý rey-
han, ikinci kat gök arasý misk
ve birinci kat gök arasý gül
kokusuyla dolar, âlem nur-
lanýr.

O zaman yedi katýn melek-
leri birbirine müjde verirler ve
þöyle seslenirler:

- Bu gün ne mübarek
gündür, güzel kokular geldi.
Çok güzel bir gün, deyip çiçek-
leri toplarlar. Sekiz cennetin
içini o çiçeklerle süslerler.

Bilhassa bu çiçekler arasýn-
da reyhan adýnda bir çiçek
vardýr ki, velilerden birinin
vadesi gelse, o çiçeði getirir
koklatýrlar ve sevgi gösterirler.
Koku ve aþk damarlarýna
yayýlýr, o velinin caným aþkla
alýrlar da can teslim ettiðini
kimseler anlamaz.

"Þunu kesinlikle ifade ede-
lim ki, ölen kiþi Allah'a yakýn
olanlardan, gözde kullardan
ise, ona güzel þeyler vardýr.
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Ona rahmet, rahatlýk, güzel
rýzýk, nimetler ve güzel koku-
larla dolu Cennet vardýr."
(Kur'an 56/88-89)

Allah'ýn Rasulü s.a.v de
þöyle buyurur:

- "Ya Rab! Bana cennetin
kokusunu koklat ve bana cen-
net nimetlerinden ikram et"!

Nükte:

Nitekim Mýsýr kadýnlarý
Yusuf peygamberi görünce
hayran olup ellerini doðradýlar
da duymadýlar. Þimdi dostu,
dostunun aþkýndan can acýsýný
duymazsa, buna þaþma-
malýdýr. O halde þimdi dostun
dosta cefa etmesi nasýl reva
olur?

Garip latife:

Garip olan þudur ki, arifler
kendi makamlarýný görüp
muratlarýna ermedikçe can
vermezler.

Bir çeliði bir taþa vururlar, o
taþtan ateþ çýkar, yanar, du-
maný göðe aðar. Ateþ ocakta
kalýr.

Þimdi o reyhan çiçeði de-
dikleri aþk çiçeðidir. Aþk
dedikleri Allah teâlâ'nýn kendi
ateþidir ki, bütün âlemi içine
alýr. O ateþin ocaðý da erenlerin
gönlüdür.

Aþk caný yakar, hareket-
lendirir. Buna muhabbet ateþi
derler.

Ýþte bu kadar acayip ve
garip haller Tanrý Teâla'nýn
"Lebbeyk = buyur" demesiyle
o velinin de "Ya Rabbi"
demesinden kopar. Ýlahi söz
dedikleri budur.

Nitekim kâinatýn övünç
kaynaðý fahr-i âlem Muham-
med Mustafa a.s. þöyle buyu-
rur :

"Her kimin ibadeti yoksa
yaptýðý hayýrlarýn hiçbiri kabul
olmaz."

Þimdi en büyük ibadet:

-Ya Rabbi demektir. Ýhlâsla,
ama ihlâsla:

-Ya Rabbi demek kolay
deðildir. Kim:

-"Kolaydýr" derse yanlýþ
söyler. Aziz dostum! Bu bir
kulun Allah Teâla hazret-
lerinden nasibi olursa müm-
kündür.

Her kimin Allah Teâla'dan
nasibi varsa, bu kadar sözden
bir þey anlar ve gece gündüz
Allah'ý zikirle meþgul olur.
Þimdi her kim Allah'ý zikirle
meþgul olursa her türlü zah-
metlerden kurtulur, rah-
metlere ulaþýr, inþâallahü Teâ-
lâ. 

Bu bölüm marifet maka-
mýnýn tevhid anlayýþýný açýk-
lar

" Ýlâhýnýz bir tek ilâhtýr.
Ondan baþka ilâh yoktur. O
sýnýrsýz rahmeti ve engin mer-
hameti ile hayat veren, ya-
þatan, koruyan, rahmetine,
merhametine, lütfuna, mükâ-
fatlarýna ve hayýrlara mazhar
edendir." (Kur'an 2/ 163)

O ezeli hâkim Allah, önce
bize birliðini (bir olduðunu,
tevhidi) bildirdi. Ondan sonra
âlemlerin Rabbi kullarýna ken-
di varlýðýný bildirdi:

"Allah, gökleri ve yeri
yaratan, gökten suyu indirip,
onunla, rýzýk olarak size türlü
meyvalar çýkaran, kurduðu
düzeni, planý gereðince, deniz-
de seyretmeleri için gemileri,
filolarý emrinize âmâde kýlan;
faydalanmanýz için nehirleri
emrine boyun eðdirendir."
(Kur'an 14/32)

"Allah, gökleri, yeri ve bun-
larýn arasýndaki varlýklarý ve
imkânlarý altý günde, altý
devirde yaratan, bir de Arþ
üzerinde, sýnýrsýz kudret ve
iktidar makamýnda, hüküm-
ranlýðýný kurandýr. Onun dý-
þýnda, kullarý durumundakil-
erden ne bir velî, ne bir
koruyucu, ne bir dost, ne de bir
þefaat edeniniz vardýr. Hâlâ
düþünüp öðüt almayacak
mýsýnýz?" (Kur'an 32/4)

Ondan sonra sýfatýný bildir-
di:

"Bunlar Allah'ýn ortaya koy-
duðu tabii renkler, insan
yaratýlýþýna uygun, Ýslâmî
ilkeler ve deðerler manzume-
sidir. Allah'tan baþka kim,
insan fýtratýna uygun en güzel
boyayý, insan tabiatýna en
uygun deðerleri ortaya koya-
bilir. Biz daima, yalnýz O'nu
ilâh tanýyor, candan müslü-
manlar olarak O'na baðlanýyor,
saygýyla O'na kulluk ve ibadet
ediyoruz." (Kur'an 2/138)

Ondan sonra mülkünü,
devletini, saltanatýný bildirdi:

" Göklerin ve yerin hâki-
miyetinin ve mülkiyetinin Al-
lah'a ait olduðunu bilmiyor
musun? Sizin de Allah'ýn dý-
þýnda, kulu durumundakiler-
den ne emrinde olduðunuz bir
otorite, ne koruyucunuz, ne de
bir yardým edeniniz vardýr."
(Kur'an 2/107)

Ondan sonra heybetini
bildirdi:

"O kullarýnýn üstünde her
türlü tasarrufa, otoriteye sa-
hiptir. O hikmet sahibi ve
hükümrandýr, gizli-açýk her
þeyden haberdardýr." (Kur'an
6/18)

Ondan sonra azametini,
büyüklüðünü bildirdi:
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"O Allah'týr, Allah. Ondan
baþka ilâh yoktur. Ebedî hayat
ile diri, ölümlü olmaktan uzak-
týr. Varlýk âlemini ayakta tutan
ve düzenini elinde bulunduran
O'dur. O'nu ne gaflet basar ne
de uyku. Göklerdeki varlýk-
larýn ve imkânlarýn hepsi ve
yerdeki varlýklarýn ve imkân-
larýn tamamý O'nun mülkün-
dedir, onun tasarrufundadýr.
O'nun huzurunda, O'nun izni
olmadan kimin þefaat etmeye
gücü yetebilir? O kullarýnýn
yaptýklarýný ve yapacaklarýný,
bildiklerini, bilgi ve idrakleri
dýþýnda olaný, dünyalarýný ve
âhiretlerini bilir. Onlar ise,
onun sünneti, düzeninin yasa-
larý içinde, iradesinin tecelli-
sine uygun olan kadarýnýn
dýþýnda, onun ilminden hiçbir
þeyi kavrayamazlar. Onun
hâkimiyeti, saltanatý, kudreti,
otoritesi ve düzeni bütün gök-
leri ve yeri içine alýr. Gökleri ve
yeri birlik kürsüsünden tutup
muhafaza etmek ve korumak
Allah'a aðýr gelmez. O þaný
yüce Allah pek yüce, pek
büyüktür." (Kuran 2/255)

" Göklerdeki varlýklar ve
imkânlar ve yerdeki varlýklar
ve imkânlar tamamen O'na ait-
tir, O'nun tasarrufundadýr.
Yüce ve büyük olan O'dur."
(Kur'an 42/4)

Ondan sonra izzetini, hâki-
miyetini, üstünlüðünü bildir-
di:

"Kim, þan ve þeref, kuvvet
ve haysiyet istiyorsa, bilsin ki,
þan ve þeref, güç ve kuvvet,
kudret ve hâkimiyet yalnýz
Allah'ýn mülkünde, tasarru-
fundadýr. 

Kelime-i tayyibeler, dualar,
istiðfarlar, haram yememiþ
aðýzlardan çýkan sözler, ancak
Allah'a ulaþýr. Bunlarý da
Allah'a, Ýslâm'ýn emirlerini

yerine getirme, meþru, hayýrlý
ve faydalý iþler, devamlý, bil-
inçli sâlih ameller ulaþtýrýr.
Sinsice, türlü türlü kötülükler
icat edenlere, þeytanca entrika
ve dolaplar çevirenlere, Ýslâ-
mýn yükseliþini önleme, müs-
lümanlarýn ilerlemesinin önü-
nü kesme planlarý ve riyakârlýk
yapanlara dehþetli bir azap
vardýr. Onlarýn sinsi hileleri,
tuzaklarý, planlarý da darma-
daðýn edilir." (Kur'an 35/10)

Ondan sonra celalini, yüce-
liðini bildirdi: 

"Celâl ve ikram sahibi kul-
larýna cömert davranan, Rabbi-
nin adý yücelerden yücedir."
(Kur'an 55/78)

Ondan sonra nimetini, ihsa-
nýný bildirdi:

"Allah'ýn dini uðrunda,
samimiyetle, hakkýný vererek,
gerektiði gibi, hayatlarýnýzý
ortaya koyarak, konuþarak,
yazarak, hesapsýz servet harca-
yarak cihad edin. O sizi seçti.
Dinde, þeriatta, medeni kural-
lar arasýnda size aðýr gelecek
hükümler koymadý. Atanýz
Ýbrahim'in dini, sünneti de
böyleydi. Daha önce de, bu
Kur'an'da da size Ýslâm'ý
yaþayan müslümanlar adýný
verdi. Allah'ýn Rasûlü Kur'an'ý
bilen, size teblið eden, çözüm
getiren güvenilir örnek önder,
doðrularý konuþan þahit olsun,
siz de Kur'an'ý bilen diðer
insanlara teblið eden, çözüm
getiren güvenilir örnek önder-
ler, doðrularý konuþan þahitler
olasýnýz, istedi. O halde, na-
mazý âdabýna riayet ederek,
aksatmadan kýlýn. Vicdanlarý-
nýzý, servetinizi, sosyal bün-
yenizi arýndýran, berekete ve-
sile olan zekâtý verin. Allah'ýn
kitabýna, emirlerine sýmsýký
sarýlarak himayesine sýðýnýn. O
sizin mevlânýz, emrinde oldu-

ðunuz otorite ve koruyu-
cunuzdur. O ne güzel mevlâ,
ne güzel otorite ve koruyucu,
ne güzel yardým edendir."
(Kur'an 22/78)

Ondan sonra hak edeni
lâyýkýyla cezalandýracaðýný bil-
dirdi:

"Önceki indirdiði kitaplar,
insanlarýn iyiliði, kurtuluþu
için bir hidayet rehberi idi.
Þimdi de Furkân'ý, hak ile batýlý
ayýran Kur'an'ý indirdi.

Allah'ýn, Kur'ân'daki âyet-
lerini, inkârda ýsrar edenler,
iþte onlar için þiddetli bir azap
vardýr. Allah kudretli ve hü-
kümrandýr. Âyetlerini, Kur-
ân'ýný yalanlayanlara, Rasu-
lüne muhalefet edenlere layýk
olduklarý cezayý verir." (Kur'an
3/4)

"Ey iman edenler, ihramlý
iken av hayvaný öldürmeyin.

Ýçinizden kim kasten av
hayvaný öldürürse, yaptýðý iþin
cezasýný çekmesi için öldür-
düðü hayvanýn dengi bir hay-
vaný ceza olarak Kâbe'ye ulaþ-
týrýp kurban etmesi gerekir.

Ýçinizden iki âdil kiþi bu
denkliðe karar verir.

Yahut ceza olarak bir
kefarettir, o nispette fakir karný
doyurulur.

Yahut ona denk gelecek
þekilde yaptýðýnýn cezasýný tat-
masý için oruç tutmaktýr.

Allah yasaklama âyetinden
önce iþlenen suçlarýn cezalarýný
affetmiþtir.

Kim bu suçu tekrar iþlerse,
Allah da, ona lâyýk olduðu
cezayý verir. Allah kudretli ve
hükümrandýr. Emrine muhale-
fet edenlere ve âsilere hak
ettikleri cezayý verir." (Kur'an
5/95)
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Ondan sonra lütfunu bildir-
di:

"Yeyiniz, içiniz, iþlediðiniz
devamlý, bilinçli amellere
karþýlýk afiyet olsun." (Kur'an
52/19)

Ondan sonra sevgisini bil-
dirdi: Onlara:

"- Siz Allah'ýn affýna maz-
hariyet istiyor, Allah'ý seviyor-
sanýz bana tâbi olun, benim
sünnetime uyun, uygulayýn ki,
Allah da sizi sevsin, gü-
nahlarýnýzý baðýþlasýn. Allah
çok baðýþlayýcý, engin mer-
hamet sahibidir." de. (Kur'an
3/31)

Ondan sonra yardýmýný bil-
dirdi:

"Andolsun, biz senden
önce, sayýsýz Resulleri özgürce
sorumluluklarýný yerine getir-
mek üzere görevli olarak kav-
imlerine gönderdik. Onlara
açýk deliller getirdiler. Onlara
planlý þekilde cephe alarak,
müslümanlýðý, müslüman ne-
silleri yozlaþtýrma, yok etme
suçu iþleyen güç ve iktidar
sahiplerini kendilerinden son-
rakilere gözdaðý ve ibret ola-
cak þekilde cezalandýrdýk.
Mü'minlere yardým etmek de
bizim üzerimize düþen bir
görevdir, bir sorumluluktur."
(Kur'an 30/47)

Ondan sonra taksimini bil-
dirdi:

"Rabbinin rahmetini onlar
mý, taksim ediyorlar? Dünya
hayatýnda onlarýn maiþetlerini,
rýzýklarýný ve servetlerini ara-
larýnda taksim eden biziz.

Allah'ýn koyduðu kurallara,
insan haklarýna riayet ederek
birbirlerine, iþlerini gördür-
sünler, istihdam etsinler diye,
onlarýn bir kýsmýný maddî-
manevî bakýmlardan diðer-
lerinden derece derece üstün

kýlan da biziz. Rabbinin rah-
meti, peygamberlik ve cennet
onlarýn kazanýp biriktirdik-
lerinden daha hayýrlýdýr."
(Kur'an 43/32)

Ondan sonra tek dayanak
olduðunu bildirdi:

"Ona, ummadýðý yerlerden
rýzýk ve servet verir. Allah'a
dayanýp güvenene, iþlerini
Allah'a havale edene Allah
kâfidir. Allah planýný, hük-
münü kesinlikle icra ederek
hedefine ulaþtýrýr. Allah her
þey için bir plan, bir vade, bir
ölçü belirlemiþtir." (Kur'an
65/3)

Ondan sonra rahmetini
bildirdi:

"O sizi inkâr ve isyan karan-
lýklarýndan iman ve itaat ay-
dýnlýðýna, nura çýkarmak için,
melekleriyle birlikte, üzeri-
nize nimetini, rahmetini, be-
reketini indirendir. Allah mü'-
minlere engin merhametiyle
muamele yapmaktadýr.'' (Kur-
an 33/43)

Ondan sonra hikmetini ve
hikmetinin içinde hayrýnýn çok
olduðunu bildirdi:

"Allah ilmi, Kur'ânýn ifade-
sine vukufu, meseleleri anla-
mayý, isabetli kararý ve çö-
zümü, olaylarý deðerlendirme
kabiliyetini, saðlýklý ve ahlâklý
yaþama bilgisini, sünnetine,
düzeninin yasalarýna uygun
olarak, iradesinin tecellisine
tâbi, akýllý ve sorumlu kim-
selere verir. Kime bu hikmetler
verilmiþse ona çok hayýr ver-
ilmiþ demektir. Ancak, bunlar-
dan akýl ve vicdan sahipleri
düþünüp ibret alýrlar." (Kur'an
2/269)

Ondan sonra kullarýna ilim
öðretilmesini bildirdi:

"Nitekim, kendi içinizden,
size âyetlerimizi okuyan, içi-

nizi dýþýnýzý temizleyip sizi,
vicdanýnýzý arýndýran, size
kitabý, okuma-yazmayý, Kur-
an'ý, hikmeti, saðlýklý ve ahlâk-
lý yaþama bilgisini, sünnetini
öðreten, size akýlla ve dü-
þünerek bilemeyeceðiniz þey-
leri gösteren özgürce sorumlu-
luklarýný yerine getirmek üzere
bir Rasûl, bir peygamber gön-
derdik." (Kur'an 2/ 151)

Peygamber aleyhisselam
buyuruyor ki:

"Dini ilimler üçtür: Birin-
cisi, muhkem âyetler, ikincisi
kesin farzlar, üçüncüsü yaþa-
yan sünnettir. Þimdi kim bu üç
ilmi bilirse o kimse gayet ulu
kiþidir." (Hadis)

Ondan sonra Hak Teâlâ
hayale gelmez, hesaba sýðmaz
türlü nesneler bildirdi.

O âlemlerin Rabbi Tanrý,
zerreyi bile Kur'an'da bildirdi:

"Yeniden diriliþi inkârda
ýsrar edenler, küfre saplanan-
lar:

"- Bize, kýyametin kopacaðý
an gelmeyecek." dediler.

"- Evet, duyu ve bilgi alaný
ötesini, gaybý bilen Rabbin
hakký için kýyametin kopacaðý
an mutlaka size de gelecek.
Göklerde ve yerde, zerre kadar
bir þey O'nun ilminden kaç-
maz, O'na gizli kalmaz.
Bundan daha küçük ve daha
büyüðü de, þüphesiz doðru-
larý, hakký ortaya koyan kâi-
natýn kayýt sicilinde, kanunlar
ve ilkeler kitabýnda, bilgi iþlem
merkezinde Levh-i Mahfuz'-
dadýr." de." (Kur'an 34/3)

Þimdi O her ne bildirdiyse,
hepsine inanýp, þükredip min-
net duymak gerek. Sonra
insanýn kendisini de bilmesi
gerek.
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Her kim kendini bilse
Tanrý'yý da bilir. Nitekim Pey-
gamber a.s. buyurdu:

"Kendi nefsini bilip öðrenen
Rabbini hakkýyla bilir." (Hadis)

Þöyle anlamak gerek:

"Kim kendisinin fani oldu-
ðunu bilirse Rabbinin baki
olduðunu anlar. Allah'ýn iste-
diði manada kendini bilir.
Bilmek, birinin biri hakkýnda
"falandýr ve filanýn oðludur,
filan yerdedir" diye bilgi sahibi
olmasý demek deðildir.

Ýlimle araþtýrmalý, izlemeli,
gözlemeli ve arþtan yerin altý-
na kadar her ne varsa ken-
dinde bulmalýdýr.

Þimdi gökle yer arasýnda
birçok nesne var. Fakat insan-
dan ulusu yok. Bütün ya-
ratýlmýþ nesnelerin en üstünde
arþ var. Arþta on sekiz bin
kandil asýlýdýr. Herhangi bir
kandilin geniþliði, büyüklüðü,
bu dünyadan yetmiþ kat
fazladýr. Onlar yüce Tanrý'nýn
hazineleridir ve on sekiz bin
âlemdir.

Ama hepsinin üstündeki
arþtýr. Ýnsan vücudunda da en
üstteki baþtýr. Can hazineleri
de baþtadýr. Böylece akýl, il-
ham, anlayýþ, seviþmek, sevgi-
liye âþýk olmak ve marifet de
hazinelerdir ve baþta asýlýdýr.
Marifet, yalnýz bin arþ gibidir.
Baþta asýlý duranlarýn her birisi
de sahip olduðumuz bütün
servetten üstündür.

Baþ, arþa benzer. Dünyada
da gök ve yer var. Þimdi
insanýn omurgasý göðe, bacak-
larý yere benzer. Baþý omurga,
omurgayý da bacaklar taþýr.
Arþý gök, göðü de yer taþýr.
Gökten ne yaðarsa yer onu
kabul eder.

Akýl aya, marifet güneþe,
ilim de yýldýza benzer.

Dünyada güneþ doðar ve
uyandýrýr. Fakat marifet hangi
gönülde doðarsa, o gönül uya-
nýr, baþkasý uyanmaz. Marifeti,
Âdem ile ilgili konularý anla-
týrken açýklayacaðýz inþaallah.

Yedi kat gök var, ten de
yedi kattýr. Ýlki deri, sonra et,
kan, damar, sinir, kemik ve
iliktir. Ýþte bunlar yedi kat
göðe benzer.

Dünyada bulut ve yaðmur
var. Kaygý buluta, gözyaþý yað-
mura benzer.

Dünyada daðlar da var.
Ýnsanda da kemik baþlarý,
daðlara benzer.

Dünyada her þeyi içine
çeken, boðan yedi de deniz
var. Tende de her þeyi içine
çeken ve boðan yedi deniz var:

Birincisi gözdür, görerek
içine alýr. Ýkincisi dildir, söy-
leyerek içine alýr. Üçüncüsü
kulaktýr, iþiterek içine alýr.
Dördüncüsü boðazdýr, eriterek
içine alýr. Beþincisi karýndýr,
acýkarak içine alýr.

Altýncýsý aðrý, sýzýdýr, ölüm-
le neticelenerek içine alýr.

Yedincisi sevdadýr, delir-
terek içine alýr. Dünyada ýr-
maklar da var, gözyaþý ýrmak-
lara benzer. Dünyada köyler
de var, tenler köylere benzer.

Dünyada aðaçlar da var,
parmaklar aðaçlara benzer.
Dünyada otlar ve çalýlar davar,
kýllar otlara, kollar çalýlara
benzer.

Dünyada dört türlü de su
var:

Birincisi saf su; ikincisi acý
su; üçüncüsü yapýþkan su;
dördüncüsü pis kokulu sudur.
Tende de dört türlü su var:

Birincisi aðýz suyu tatlýdýr.
Ýkincisi göz suyu, acýdýr.
Üçüncüsü burun suyu, yapýþ-
kandýr. Dördüncüsü kulak
suyu, pistir.

Dünyada dört türlü de ateþ
var:

Birincisi taþ ateþi:

"Bunu yapamazsanýz ki asla
yapamayacaksýnýz, o takdirde,
Allah'a sýðýnýp emirlerine
yapýþarak, günâhlardan arýnýp,
yakýtý insanlar ve taþlar olan
ateþten korunun. Bu ateþ,
kolektif þuurlarýndaki Allah'a
iman, kulluk ve sorumluluk
taahhütlerini örtbas ederek
inkâr edenler için hazýrlan-
mýþtýr." (Kur'an 2/24)

Ýkincisi aðaç ateþi:

" O, sizin faydalanmanýz
için, þu yakmakta olduðunuz
ateþi yeþil aðaçtan meydana
getirendir.." (Kur'an 36/80)

Üçüncüsü yýldýrým ateþi:

"Yahut münafýklar, karan-
lýklar içinde, gök gürültüleri
çýkararak, þimþekler çaktýrarak
yaðan yaðmura tutulanlar
gibi, þüphe, nifak ve inkâr
karanlýklarý içinde, tehditler ve
müjdelerle dolu Kur'an âyet-
lerini getiren vahiy saðanaðý
ile karþýlaþanlardýr. Ölümden
çekinerek gök gürlemeleri
yüzünden parmaklarýyla ku-
laklarýný týkayan kimseler gibi,
tehdit âyetlerini duymamak
için kulaklarýný týkarlar. Hal-
buki Allah, kolektif þuurlarýn-
daki Allah'a iman, kulluk ve
sorumluluk taahhütlerini ört-
bas ederek inkârda ýsrar eden
kâfirle-iri ilmiyle ve kudretiyle
her taraftan abluka altýna
almýþtýr. " (Kur'an 2/19)

Dördüncüsü Cehennem a-
teþi:
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"Kolektif þuurlarýndaki Al-
lah'a iman, kulluk ve sorumlu-
luk taahhütlerini örtbas ederek
inkârda ýsrar eden kâfirler için
hazýrlanan ateþten, Allah'a
sýðýnýp, emirlerine yapýþarak,
günahlardan arýnarak koru-
nun." (Kur'an3/131)

Ýnsanda da dört türlü ateþ
vardýr. Birincisi ziyafete gitme
ateþi, ikincisi þehvet ateþi,
üçüncüsü soðukluk isteme
ateþi, dördüncüsü aþk ateþidir.

Dünyada dört türlü de yel
vardýr. Birincisi batý, ikincisi,
sabâ, üçüncüsü kýble, dördün-
cüsü yýldýz. Tende de dört
türlü yel var:

Birinci yelin adý cazibedir,
insanýn yediðini midesine
sürer. Ýkinci yel hâzimedir,
insanýn yediðini midede bekle-
tir. Üçüncü yel taksim edici
yeldir, yenen yemekteki gýda-
larý damarlara daðýtýr. Dör-
düncü yel, giderici, savurucu
yeldir, yenen þeylerin paso-
sunu dýþarý atar.

Dünyada dört türlü de
mevsim vardýr.

Birincisi ilkbahar, ikincisi
yaz, üçüncüsü sonbahar, dör-
düncüsü kýþtýr. Þimdi gençlik
ilkbahar, yaza; orta yaþlýlýk
güze; yaþlýlýk da kýþa benzer.

Dünyada iki deniz vardýr,
biri tatlý, biri acýdýr. Ýkisi de bir
yerdedir, fakat birbirine karýþ-
mazlar.

"Ýki denizi salýverdi. Birbir-
lerine kavuþuyorlar.

Aralarýnda farklý yoðunluk-
ta dikey bir su tabakasý engeli
var. Birbirlerine geçip karýþ-
mýyorlar." (Kur-an 55/19-20)

Gözyaþý acý, gözbebeði
suyu tatlýdýr. Bunlardan ikisi
de bir aradadýr, fakat birbirler-
ine karýþmazlar. Çünkü gözün

aslý yaðdýr; tuza muhtaçtýr.
Göz bebeði suyu tatlýdýr Eðer
gözyaþý acý olmasaydý, göz
kokar; gözbebeði suyu tatlý
olmasaydý göz görmez olurdu.

Dünyada artmak da var,
eksilmek de. Vücutta da kuv-
vet var; kiminde artar, kiminde
eksilir.

Dünyada mezarlýk var.
Mezarlýk insanda da var.
Þimdi burun delikleri mezar-
lýða benzer. Fakat burun iki
deliklidir. Bir deliði dimaða,
bir deliði boðaza gider. Mezar
da iki deliklidir. Biri cennete,
biri cehenneme gider.

Nitekim Resul hazretleri
buyurur:

"Mezar ya cennet bahçe-
lerinden bir bahçe yahut da
cehennem çukurlarýndan bir
çukurdur." (Tirmizî, kýyâme
26)

Þimdi devletli, güç, kuvvet
ve iktidar sahibi kiþi odur ki,
canýný gönlünü uyanýk tuta,
gaflete düþmeye, davranýþ-
larýný kontrol altýnda tuta.

Dünyada mümin ve kâfir
de var. Ýnsanda ilham mü-
mine; vesvese kâfire benzer.

Dünyada düþman ve savaþ
da var. Nefis düþman; nefsin
arzusuna uymama, savaþa
benzer.

Dünyada yahudi, hýristiyan
ile haça tapmak, onun peþin-
den gitmek, sözünden dönmek
isteyenler var. Günah iþlemek-
te ýsrar etmek Yahudiye; þeri-
ata uymamak Hristiyana,
Hak'tan dönmek haça tap-
maya, açgözlülük sözünden
dönmeye, öfkelenmek aslana,
soðuk yaratýlýþlýk domuza,
þehvet yýlkýya, sinirlenmek
yýlana, lanetlemek file, cemaat-
ten bir þey kapýp kaçmak
kurda, hoyrat yaþayanlar
ayýya, minnet bilmemek hiçbir
þey bilmeyen cahile benzer.

Hazreti Peygamber bir ha-
disinde þöyle buyuruyor:

"Her þey bir deðer ifade
eder. Fakat cahilin hiçbir
deðeri yoktur." (Hadis)

Dünyada zalimler, Hak
yolda olan mutedil kimseler,
hayýrlarda öne geçenler var:

"Sonra kitabý, Kur'ân'ý kul-
larýmýz arasýndan seçtiklerim-
ize, Muhammed ümmetine,
âlimlerine, imamlarýna, mür-
þitlerine, miras olarak devret-
tik. Kullarýmýz arasýndan ken-
dilerine yazýk edenler, günaha
girerek âsi olanlar var. Onlarýn
içinde, orta yolu, maksada
ulaþtýran hak yolu tutanlar da
var. Yine onlarýn arasýnda,
Allah'ýn izniyle dünya ve
âhiret için en hayýrlý olan da,
Kur'an öðretiminde, Kur'an
ilkeleriyle yaþamada, uygula-
mada, Allah'ýn emirlerini yer-
ine getirmede öne geçenler
var. Ýþte bu büyük bir lü-
tuftur." (Kur'an 35/32)

Nefis zalim, can orta yolu
tutan, gönül de hayýrlarda
ilerde olandýr.

Dünyada kimi adaletli,
kimi zâlim ve birbiriyle kavga
eden beyler var. Vücutta da bir
akýl, ve bir arzu ve ihtiras var.
Aklýn da, arzu ve ihtirasýn da
elli beþ askeri var. Fakat akýl
askeri doðru, dürüst ve kötü-
lükten uzaktýr. Ýyiliði emreder,
meþru örf ile kamu düzeni
saðlar. Kötülüðü önleyerek
kamu güvenliðini temin eder.
Aklýn emniyet görevlisi ilham-
dýr. Arzu ve ihtirasýn emniyet
görevlisi ise vesvesedir. Bu
ikisi her gün savaþýrlar.

Ne zaman ki akýl askeri
arzu ve ihtiras askerini yen-
erse, o ten ve can yaradan
katýnda aziz olur :
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"Ýnsanoðlunun içinde bir et
parçasý var ki, o et parçasý
düzelirse, bütün bünye dü-
zelir. O et parçasý bozulursa,
bütün bünye bozulur. O kalp-
tir" (Buharý, iman 39; Müsned
Ahmed b. Hanbel 4/270)

Ne zaman ki -Allah göster-
mesin- arzu ve ihtiras askeri
akýl askerini yenerse, o ten ve o
can yaradan katýnda hor olur:
"Kraliçe:

"- Krallar, bir memlekete
girdiler mi, memleketi periþan
ederler. Halkýnýn ulularýný
hakir hale getirirler. Herhalde
onlar da, böyle davranacak-
lar." dedi." (Kur'an27/34)

Dünyada baþýnda tacý, boy-
nunda gerdanlýðý üstünde
hil'atý, fermanlarý olan, halklarý
bulunan hakanlar, sultanlar
var.

Þimdi tevhid, tac; ibadet
gerdanlýk; Müslümanlýk hil'at;
ferman iman; taht marifet;
memleket ihsan; halkýn baðlý
olduðu güç Ýslam'dýr.

"Allah katýnda, Allah'dan
gelen, tek ilâhî din, þeriat,
düzen, medenî kurallar Ýslâm'
dýr. Kendilerine kitap verilen-
ler, ehl-i kitap, kavimlerine
gelen doðru bilgilerden sonra
aralarýnda kural tanýmamaya,
hakka riayet etmemeye, teca-
vüze ve isyana devam etmeleri
yüzünden ayrý baþ çekerek
ihtilaf çýkardýlar. Allah'ýn âyet-
lerini, Kur'ân'ýný, birliðini
gösteren delilleri inkâr eden-
ler, küfre giren ehl-i kitap
bilmelidir ki, Allah çok çabuk
hesap görür." (Kur'an 3/19)

Ârifler Ýslâm tabiiyyeti
uyruðu içinde, hayýrlý icraat-
lar, kalýcý hizmetler yapýlan
ülkelerde, fermaný iman, tahtý
marifet olan yerlerde otu-
rurlar. Yüce Tanrý 'ya münacât
ederler, yalvarýrlar, yakarýrlar.

Garip Hikaye  :

Bir gün Tanrý'nýn aslaný Ali
k. v. 'ye yakýn çevresinden
Di'bi'l-Yemânî isimli bir kiþi :

- Ey mü'minlerin emiri!
Rabbini görüyor musun? diye
sordu. Oda:

- Görmediðime kulluk mu
ederim, karþýlýðýný verdi.

- Nasýl görüyorsun O'nu?
sorusuna karþýlýk þöyle söyle-
di:

- O'nu gözler apaçýk görüþle
göremez. Fakat gönüller iman
gerçekleriyle görür. O her þeye
yakýndýr. Fakat onlarla bir-
leþerek deðil. Her þeyden
ayrýdýr, fakat onlara zýt olarak
deðil. Söyler, fakat düþünerek,
dille, damakla deðil. Ýrade
eder, kasýtla, azimle deðil.
Eþyayý yaratandýr, âletle deðil.
Latiftir, gizlilikle sýfatlandýrýla-
maz. Büyüktür, irilikle vasýf-
landýrýlamaz. Görür, duygu-
larla tavsife imkân yoktur.
Yüzler O'nun ululuðuna karþý
eðilmiþtir, alçalmýþtýr. Gönül-
ler O'nun korkusuyla dolmuþ-
tur, titrer durur."(Nehcü'l-
belâga, 47).

O halde müminlerin Hak
süphanehu ve Teâlâ hazretleri-
ni her yerde hazýr bilmeleri ve
görmeleri vaciptir.

"Dikkat edin, onlar, diriltil-
erek, Rablerinin huzurunda
hesaba çekilerek, mükâfat-
landýrýlma ve cezalandýrýlma
konusunda þüphe içindeler.
Bilesiniz ki, O her þeyi ilmiyle,
kudretiyle kuþatmýþtýr." (Kur-
an41/54)

Cennet ve içinde ýrmaklar
var:

"Allah'a sýðýnanlara, emir-
lerine yapýþanlara, günahlar-
dan arýnýp, azaptan korunan-
lara, kulluk ve sorumluluk

þuuruyla, haklarýna ve özgür-
lüklerine sahip çýkarak þah-
siyetli davranan, dinî ve sosyal
görevlerinin bilincinde olan
mü'minlere va'dedilen Cen-
net'in benzeri, içinde bozul-
mayan temiz su ýrmaklarýnýn,
tadý deðiþmeyen süt ýrmak-
larýnýn, içenler için lezzetine
doyum olmayan üzüm suyu
ýrmaklarýnýn ve süzme bal
ýrmaklarýnýn bulunduðu Cen-
net misâlidir. Orada, onlar için
bütün meyvelerden meyve
suyu ýrmaklarý ve Rablerinden
baðýþlanma da vardýr. Bunlar,
ateþte ebedî kalan, kaynar su
içen, baðýrsaklarýný parampar-
ça eden kimseler gibi mi olur?"
(Kur'an 47/15)

Vücutta bulunan süt, kan,
safra ve balgam da pýnarlara
benzer

Gönül de cennete benzer.
Yahya ibni Mu'az þöyle der :

"Benim gönlüm, dünya ve
âhiretten deðerlidir. Çünkü
dünya, mihnet ve nimet evidir.
Ama benim gönlüm marifet,
kendini ve Rabbini tanýma
evidir. Marifet dünya ve âhi-
retten üstündür."

Dünyada görülmeyen þey-
ler var: Cennet, cehennem, arþ,
kürsü, levh-i kalem, melekler,
öküz ve balýk burçlarýnýn
adlarý söylenir, fakat kendileri
görülmez.

Vücutta bulunan þu akýl,
idrak, ilham, hidayet, fikir,
þüphe gibi kavramlar da
görülmez.

Dünyada baþý gökte, dibi
yerde aðaçlar var. Marifet de
aðaç gibidir. Dibi müminlerin
gönlünde, baþý gökten yukarý-
dadýr:

"Görmüyor musun? Allah
nasýl bir misal verdi. Güzel,
doðru bir söz, kökü, saçaklarý
yerde tutunmuþ, dallarý gökte
olan bir aðaç gibidir." (Kur'an
14/24)
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Þimdi aziz kardeþim!

Marifet aðacýnýn baþý tev-
hid, gövdesi iman, yapraklarý
Ýslâm, dibi Allah'a yakýnlýk,
kökü tevekkül, budaklarý in-
sanlarý kötülüklerden alýkoy-
mak, suyu korku ve ümit,
meyvesi ilim, yeri (topraðý)
müminin gönlüdür. Baþý arþ-
tan da yukarýdadýr.

O marifet aðacýnýn beþ
budaðý vardýr.

Birincisi þevk, ikincisi sevgi,
üçüncüsü ilgi, itina, dördün-
cüsü irade, beþincisi ise Allah'a
yakýnlýk budaðýdýr.

Cennette tuba aðacý vardýr
ki dallarý müminlerin köþk-
lerinin penceresinden içeri
girer.

Vücuttaki iman nuru da
böyledir. Bütün damarlara
girmeye devam eder.

Cennette yemek içmek de
var, ama küçük ve büyük
abdest yapmak yok. Bunun
gibi anne rahminde çocuk da
yer içer, ama idrarý rahim içi
fonksiyonlarla temizlenir.

Dünyada kimi fýkýh, feraiz,
miras ilimini, kimi tefsir, hadis
ilmini, kimi dil ilmini, kimi
Arapça ve Farsça'yý, kimi
hakikat ilmini, kim belagat
ilmini, edebiyatý, kimi geo-
metriyi, kimi astronomiyi bilen
âlimler var.

Þimdi söze devam edelim.

Ýnsanda ise aðýz, tatlý ve
acýyý, kulak iþitmeyi, dil söyle-
meyi, burun koklamayý, el tut-
mayý, ayak yürümeyi, gönül
hoþluk ve üzüntüyü bilir ve
gönül ne karar verirse dil onu
söyler.

Þimdi aziz dostum!

Gönül bir þehre; ten hisara;
göðüs içi kalabalýk pazara;

yürek, baðýr, ciðer dalak
dükkanlara; doðruluk, sami-
miyet, tasdik ve kabul, ispat,
idrak, irade, dileme, nefsi ter-
biye, þevk, sevgi, korku, ümit,
saðlam bilgi, tevekkül, kumaþ
ve mallara; iman cevhere; akýl
mescide; marifet ýþýða benzer.
Mescidin ýþýðý duvarlarý aydýn-
latýr. Marifet ýþýðý güneþe ben-
zer, arþtan ferþe kadar her yeri
aydýnlatýr.

Dünyada sermaye, kâr ve
zarar da var. Ýman sermayeye,
Tanrý'nýn emirlerini tutmak
kâra, imansýz kalmak sermaye-
siz kalmaya benzer.

Gözler teraziye benzer.
Gözler iki türlüdür. Birisi
zâhirî, birisi bâtýnîdir. Buna
göre mutluluk bâtýndan kalp
gözünden bakan içindir. Bâ-
týndan bakanlarýn terazisi aðýr,
zahirden bakanlarýn terazisi
hafif olur.

"Hayýrlý amellerinin sevap-
larýnýn kefeleri aðýr basanlar,
onlar, iþte onlar kurtuluþa
ebedî nimetlerle mutluluða
erenlerdir.

Ölçüye tartýya konacak
deðerdeki amellerinin, sevap-
larýnýn kefeleri hafif olanlar,
iþte onlar da kendilerini ve bir-
birlerini hüsrana uðratan-
lardýr. Cehennem'de ebedî
kalýrlar." (Kur'an 23/102-103)

Dünyada Beytü'l-mamur,
Kâbe de var. Fakat gönül iki-
sinden de kýymetlidir. Çünkü
Beytü'l-mamur göktedir. Göz-
de melekler tavaf ederler. Ama
gönül kâinatýn hâkimi Tanrý-
nýn nazargâhýdýr.

Gönül kuþa benzer. Kuþ
uçarken kimi yerde yolunu
þaþýrýr, fakat gönül yolunu
þaþýrmaz. Çünkü gönül ile
yüce Tanrý arasýnda perde yok-
tur.

Nitekim Abdullah ibni
Abbas þöyle der :

Muhammed Mustafa s.a.v
dan iþittim ki, Allah ile bütün
nesneler arasýnda perde var-
dýr. Fakat gönül ile yüce Tanrý
arasýnda perde yoktur..

Müminin gönlü Kâbe'ye
benzer. Kâbe'ye niyetle yola
çýkan yürüyerek gider. Ýman
nuruyla gönülleri tutuþanlar
yüzünü yere sürerek gitmesi
gerek. Onun için âþýklar yüz-
lerini yere sürerler.

Kâbe'ye gidene kýlavuz
gerekir. Kur'an kýlavuzdur,
yoldaþ olarak bir hacý adayý
yeter ama gönüle yüce Tanrý
yoldaþtýr.

Kâbe'de ihram giyerler.
Hakký batýldan ayýrmak ihram
giymeye benzer. Yoldan taþlarý
temizlemek de Kâbe'de Batn-ý
Urane'de taþ atmaya benzer.
Nefsin arzularýný yok etmek,
Kâbe'de kurban kesmeye ben-
zer. Geçmiþ ömür Safa'ya,
kalan ömür Merve'ye benzer.
Geçmiþ günahlar için tevbe
etmek, kalan ömrü Hak
Teâlâ'nýn kulluðunda geçir-
mek, Safa ile Merve arasýnda
yürümeye; her zaman tevbe
istiðfar ile yürümek de Kâbe'yi
tavafa benzer. Tevazu ile
huzur ile yürümek Arafat'a
varmaya benzer.

Kâbe'ye giden dört yerde
tavaf eder. Bunlardan ilki
Hacerü'l-esved; ikincisi Ma-
kam-ý mültezem; üçüncüsü
Kâbe'nin kapýsý; dördüncüsü
Rükn-ü Yemani'dir.

Gönülde de dört yerde
nurani, manevi tavaf vardýr.
Ýlki saðda korku nuru tavafý,
ikincisi solda ümit nuru tavafý,
üçüncüsü önde aþk nuru
tavafý, dördüncüsü arkada
þevk nuru tavafýdýr.
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Kâbe'ye varanýn ihramý gibi
müminlerin de ihramý vardýr.
Bunlar vücutlarý, âileleri, mal-
larý ve hýsýmlarýdýr.

Gönlün varlýðý bilinir fakat
niteliðini bilmekte âlemler
insanlar ve cinler âciz kalýr.
Gönlün Arap dilinde yedi adý
varýdýr. Kalp, canan, ruh, bâl,
haled, zamir ve fuad. Her-
hangi bir adýnýn da yetmiþ iki
manasý vardýr. Herhangi bir
manasýný bilmede bütün âlim-
ler âciz kalýr.

Þimdi aziz dostum! 

Yüce Tanrý'nýn da niteliðini
bilmekte âlemler, insanlar ve
cinler âcizdir. Hak Teâlâ'nýn
Kur'an'da doksan dokuz ismi
vardýr. Hemen bütün isimleri-
ni "il-me'1-yakin" ile bilirler.
Binbir ismi var derler. Fakat
niteliðini bilmekte bütün âlem-
ler, insanlar ve cinler âciz kalýr.

Vücutta da yüce Tanrý'nýn
birliðine iþaret eden beþ nesne
var:

Birinci delil Cebrail'in gel-
diðine; Ýkinci delil Muham-
med'in peygamber olduðuna;
Üçüncü delil Muhammed'in
faziletine; Dördüncü delil
Yaratýlmýþ nesnelerin tekrar
ölüp dirileceðine;

Beþinci delil yüce Tanrý'nýn
varlýðýna, sonra Hak süphane-
hu ve Teâlâ'nýn insaný yoktan
var eylediðine dairdir.

Her kiþinin iki elçisi vardýr.
Biri zâhir, bir bâtýn! Zâhir dil,
bâtýn gönüldür. Dil Muham-
med s.a.'e, gönül Cebrail'e ben-
zer.

Muhammed a.s.'ýn fazile-
tinden bahsetmiþtik. Ýnsanýn
yaratýlýþ þekli bile Muhammed
adýnýn harfleri üzeredir.

Gerçekten de insanýn baþý
mim gibi, iki eli hâ, karýn mim,
iki ayaðý da dal gibidir.

Namazýn da eda emri
Ahmed adýnýn harfleri üze-
redir.

Elif kýyama, hâ rükuya,
mim secdeye, dal tahiyyata
benzer.

"Haydi, akþama ulaþtýðýnýz-
da, akþam ve yatsý vaktinde,
sabaha kavuþtuðunuzda Al-
lah'ý tesbih edin, namaz kýlýn.

Gündüzün sonunda, öðle
vaktine eriþtiðinizde, göklerde
ve yerde yalnýz ona hamdol-
sun." (Kur'an 30/ 17-18)

Ýnsanda çocukluk çaðý,
sabah namazýna, ergenlik çaðý
öðle namazýna, yiðitlik deli-
kanlýlýk çaðý ikindi namazýna,
orta yaþlýlýk çaðý akþam nama-
zýna, yaþlýlýk çaðý da yatsý
namazýna benzer.

Yatýp uyumak ölüme, u-
yanmak ölüp de tekrar diril-
meye benzer.

Muhammad a.s. baþpar-
mak, Ebu Bekir r.a. þahadet
parmaðý, Ömer r.a. orta par-
mak, Osman r.a. taharet par-
maðý, Ali k.v. serçe parmak
gibidir.

Rýzký veren Allah olunca,
insan beþ parmaksýz da yaþar.
Yüce Tanrý bir kimseyi sev-
gilisi ve dostu kabul edince
peygamberlik de verir. Allah
sebebini halkedip yardým e-
dince, müminler amelsiz de
huzuru ilahiye kabul olu-
nurlar.

Þimdi aziz dostum!

Biliniz ki, Allah Teâlâ dün-
yada her ne yaratmýþsa, hepsi
insanoðlunda vardýr. Belki de
daha fazlasý vardýr. Çünkü
sayýya hesaba sýðmayacak
kadar gönülde sýr vardýr. An-
laþýlamaz, anlatýlamaz...

Yüce Allah'ýn zahiri ve
bâtýný vardýr. Zahiri bu dünya,
bâtýný öteki dünya. Fakat bu
dünya sonunda harap olacak-
týr.

"Yerin baþka bir yer, gök-
lerin de baþka gökler haline
getirileceði, insanlarýn, kabir-
lerinden fýrlayarak mahþere,
bir ve gücüne karþý konulmaz
olan Allah'ýn huzuruna çýka-
caklarý gün ne dehþetli bir
gündür." (Kur-an 14/48)

Varlýk alemi de sonunda
harap olacaktýr:

"Her canlý, her nefis ölümü
tadacaktýr. Sonunda bizim
huzurumuza getirilerek hesa-
ba çekileceksiniz." (Kur'an
29/57)

Bu âyetin manasý anlaya-
bilen için ibrettir.

Tanrý gökleri bu büyük-
lüðüne raðmen direksiz dur-
durdu ve yýldýzlarla bezeyip
süsledi. Yine gökleri hava ile
havayý kuþlar ile, daðlarý
geyikler ile, tenleri zaaf ile,
canlarý sevgi ile, insanlarý bir-
birine baðlamakla yüzü göz
ile, elleri avuçlarý ile, ayaklarý
topuklarý ile, zahiri batýn ile,
cenneti nimet ile, cehennemi
zakkum ile, dünyayý mihnet
ile, âhireti beylik ile, Allah ken-
dini kullarý ile, siz kullarý yüce
Tanrý ile bezedi ve süsledi.

Ulu ve yüce olan Tanrý,
güzel kulunu kendi rahmeti ile
yad edip buyurur ki : Ey kul-
larým gözünüzü açýn, görün,
iþitin.

Zevali olmayan ezeli Tanrý
özet olarak þöyle buyurur:

"Ey ibret alan kullarým!
Eðer beni dilerseniz yere
bakarak nakýþlý yaygýmý, döþe-
memi; göðe bakarak süsle-
diðim gökleri; meleklere ba-
karak sýrrýmý; daðlara bakarak

32 MARÝFET

K
A

R
D

E
LE

N
  KARDELEN 2005   



büyüklüðümü, denizlere baka-
rak ambarýmý, kýyamete baka-
rak heybetimi, cennete baka-
rak nimetimi, büyüklüðüme
bakarak güçlülüðümü, Kur-
an'a bakarak emirlerimi, kulla-
rýma bakarak nasýl yarattýðýmý,
göklerdeki delillere bakarak
þanýmý, evliyalara bakarak ha-
zinelerimi görün."

"Andolsun ki, biz Â'de-
moðullarý'ný asâletli, þerefli ve
saygýya lâyýk kýldýk, ikrama
lâyýk gördük. Karada ve
denizde onlara ulaþým imkân-
larý saðladýk. Onlara helâlin-
den ve temizinden rýzýk ve
servetler verdik. Lütufta bulu-
narak onlarý yarattýðýmýz bir-
çok varlýklardan gerçekten
üstün kýldýk." (Kur'an 17/70)

Sizleri sevdiðim için bunca
üstünlükler vererek þerefli hale
getirdim, buyuruyor.

Þimdi ey aziz dostlar!

Yüce Tanrý, dünyada her ne
yaratmýþsa sizlere verdi. Ken-
dini dahi sizlere verdi.

Þimdi gökler sizin örtünüz,
yerler sizin döþeðiniz, ay ve
güneþ sizin kandiliniz, mey-
veler sizin nimetleriniz, otlar
süsünüz, aðaçlar mobilyanýz,
yýlkýlar bineðiniz, melekler
korumalarýnýz, hizmetkârlarý-
nýz, cennet makamýnýz, huriler
eþleriniz, Rýdvan kapýcýnýz,
kiramen kâtibin halkýn gön-
lünden geçirdiði hususlara sizi
vakýf edeniniz, Kâbe kýbleniz,
Kur'an inanç kaynaðýnýz,
Malik zindancýnýz, Muham-
med Mustafa þefaatçiniz,
Âdem atanýz, Havva ananýz,
bayram günü güvenciniz, bir-
birinize baðlýlýðýnýz, Cuma
günü þifanýzdýr. Sizler bir-
birinizle kardeþlersiniz. Siz
kullar benimsiniz, ben affý çok
seven Mevlâ sizinim. Bunca
çeþit nesneleri sizin için yarat-
tým. Arþtan yerin altýna kadar
her ne varsa sizlere bildirdim:

"Âyetlerimizi, Kur'ân'ýmýzý,
kudretimizin ve birliðimizin
delillerini, maddî manevî fe-
tihler gerçekleþtirerek dünya-
nýn her yerinde, bütün ülkel-
erde ve kendi içlerinde, vic-
danlarýnda Mescid-i Haram'da
onlara, inanmayanlara göste-
receðiz. Kur'ân'ýn gerekçeli,
hikmete dayalý, toplumda hak-
ça düzeni gerçekleþtirecek hak
bir kitap olduðu onlara açýk-
lanýncaya kadar fethe devam
edeceðiz. Rabbinin her þeye
þahit olmasý yetmez mi?''
(Kur'an 41/53)

Ne zaman beni isterseniz,
kendinizde arayýn, bulur-
sunuz.

Çünkü ben size vücudunuz
içinde canýnýzdan daha yaký-
nýmdýr. Gözünüzün gördü-
ðünden dilinizin söylediðin-
den, kulaðýnýzýn iþittiðinden,
daha yakýnýmdýr. Elinizin tut-
masýndan ayaðýnýzýn yürü-
mesinden size sizden daha
yakýnýmdýr.

"O anda, biz ona sizden
daha yakýnýz, ama göremez-
siniz." (Kur'an 56/85)

" Andolsun, insaný biz
yarattýk. Nefsinin, kendisine
fýsýldadýklarýný, kötülüðe teþ-
vik telkinlerini biliriz. Biz ona
þah damarýndan daha yaký-
nýz." (Kur'an 50/16)

Bu ilimlerle bildiðiniz her-
þey hakikattir, kendini bilmiþ
olur ve gerçekte kendini bilen
de, hakikatta beni bilir.

"Kendi nefsini bilip öðrenen
Rabbini hakkýyla bilir." (Hadis)

Böylece kendini bilen Hak-
ký bilir. Hak Teâlânýn varlýðýný
bilir. Fakat niteliðini bilmez.

Þunu þöyle bil ki:

Ýnsana candan yüce, Tanrý-
ya da kuldan yakýn yok.

"Andolsun, insaný biz yarat-
týk. Nefsinin, kendisine fýsýl-
dadýklarýný, kötülüðe teþvik
telkinlerini biliriz. Biz ona þah
damarýndan daha yakýnýz."
(Kur'an 50/16)

Can tene yakýndýr. Tanrý da
kullarýna þu âyette belirtildiði
gibi yakýndýr:

" Göklerdeki ve yerdeki
varlýklar, imkânlar ve olaylarý
Allah'ýn bildiðini görmüyor
musun? Üç kiþinin gizli konuþ-
tuðu yerde, dördüncüsü mut-
laka Allah'týr. Beþ kiþinin gizli
konuþtuðu yerde, altýncýsý
mutlaka O'dur. Bunlardan az
veya çok olsunlar, nerede bu-
lunurlarsa bulunsunlar, mutla-
ka Allah onlarla beraberdir.
Sonra Kýyamet günü, iþledik-
leri amelleri birer birer ortaya
koyarak onlarý hesaba çekecek-
tir. Her þey, Allah'ýn ilmi,
planý, iradesi dâhilinde gerçek-
leþmektedir. ." (Kur'an 58/7)

Can vücudun hayatta kal-
masýný ve düzenini saðlar.
Tanrý Teâlâ da kullarýnýn ha-
yatýnýn devamýnda ve düzeni-
nin saðlanmasýnda aynen
öyledir. Öyle bilmek gerek.
Nitekim tenin hayatý ayakta
durmasý ve düzeni de Tanrý
Teâlâ iledir. 

Yüce Tann'nýn varlýðý bi-
linir ama niteliði bilinmez:

" O göklerin ve yerin yara-
týcýsýdýr. O sizin için kendi nef-
sinizden eþler ve hayvanlardan
da erkekli diþili çiftler yarat-
mýþtýr. O sizi bu düzen
içerisinde üretip çoðaltýyor.
O'nun benzeri olan hiçbir þey
yoktur. Her þeyi iþiten, bilen ve
gören O'dur." (Kur'an 42/ 11)

Can da böyledir:
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Ý
stanbul'un yeni yer-
leþim yerlerinden bi-
rinden, deðerli bir öð-

retmenimize ait þu satýrlar bur-
numuzu sýzlatmaya, baþýmýza
aðrý sokmaya yetti.. Ýstan-
bul'un pek çok yerinde artýk
görmeye alýþtýðýmýz bir man-
zara var aslýnda burada da.
Sözünü ettiðimiz yerleþim
yerinin 5 dakikalýk mesafe-
sinde modern bir alýþveriþ
merkezi var! Ýnsanlara beþ
dakika yakýn fakat insanlýða 5
bin fersah uzak bu okul ve bu
okul gibi daha niceleri...

* Biliyor musunuz ?! Bu yýl
lise 1. sýnýfta okuma yazma
bilmeyen bir öðrenci var. 

* Biliyor musunuz ?! Bir
öðrenci okula "satýr" getirmek-
ten uzaklaþtýrma cezasý aldý. 

* Biliyor musunuz ?! Ýki
hafta önce okulun önünde
çýkan bir kavgada bir öðren-
cimin boynu döner býçaðý ile
kesildi; 28 dikiþ atýldý. (Çok
þükür þah damarýna gelmedi) 

* Biliyor musunuz?! Bu
çevrede kimse kýþýn akþam
beþten sonra sokakta yalnýz
yürümüyor. 

* Biliyor musunuz?! Geçti-
ðimiz hafta, bebek bekleyen
müdür yardýmcýmýz bir öðren-
ci tarafýndan karný tekmelen-
mekle tehdit edildi. 

* Biliyor musunuz?! Dýþarý-
dan elini kolunu sallaya sal-
laya giren bir adam, kendisini
dýþarý çýkarmaya çalýþan kat
nöbetçisi bayan öðretmeni
býçakla tehdit etti. 

*Biliyor musunuz?! Derste
sýkýntý oluþturduðu için öðret-
meni tarafýndan cezalandýrýlan
öðrencinin aþiret olan ailesi
okulu bastý. 

* Biliyor musunuz?! Bir
öðretmenimiz sýnýfta býraktýðý
öðrenciden tehdit telefonlarý
aldý. 

* Biliyor musunuz?! Öðren-
cilerimizin % 86 si sigara içi-
yor. 

* Biliyor musunuz?! Öðren-
cilerimizin % 42 si hap kul-
lanýyor. 

* Biliyor musunuz?! Oku-
lun etrafýnda hap satanlarý,
okulun içinde hap kullananlarý
polis biliyor. 

* Biliyor musunuz?! Öðren-
cilerimizin % 23'ü ensest (aile
içinde bireylerle iliþki) iliþki
maðduru. 

* Biliyor musunuz?! Geçti-
ðimiz yýl bir kýz öðrencimizin
babasý çocuðundan (öðrenci-
mizden) dayak yediði için
okula sýðýndý. 

* Biliyor musunuz?! Yalnýz-
ca koridorda birbirlerine çarp-
týklarý için kavgaya tutuþan iki
kýz öðrencinin aileleri okulun
önünde birbirlerine yumruk
yumruða saldýrdýlar. 

*Biliyor musunuz?! Bazý kýz
öðrenciler 100 kontör karþýlý-
ðýnda minibüs þoförlerine, halý
saha sahiplerine kendilerini
kullandýrtýyorlar (cinsel an-
lamda) 

* Biliyor musunuz?! Bu yýl
bir erkek öðrenci, bir kýz
öðrencinin kendisine cinsel
tacizde bulunduðunu söyle-
yerek þikayette bulundu. 

*Biliyor musunuz?! Geçtiði-
miz yýl bir anne, kýzýnýn
saçýnýn boyalý olmasý üzerine
okula çaðýrýldýðýnda, kýzýný
okula koca bulmak için gön-
derdiðini bu nedenle de
süslenmesi gerektiðini söyledi. 

* Biliyor musunuz?! Veli-
lerin % 42'si kayýttan sonra bir
daha okula uðramýyor. 

* Biliyor musunuz?! Maddi
yetersizlikten dolayý üç, dört
aile bir oda-bir salon bir evi
paylaþýyorlar.(Sayýlarý azým-
sanamayacak ölçüde.) 

* Biliyor musunuz?! Her ay
öðretmenler aramýzda para
toplayýp bir öðrenciye bot,
palto veya okul araç gereçleri
alýyoruz.

*Biliyor musunuz?! Geçtiði-
miz yýl cuma okul kapanýþý
töreninde baygýnlýk geçiren bir
öðrencinin iki gündür hiç bir
þey yemediðini öðreniyoruz. 

*Biliyor musunuz?! Öðren-
cilerin çoðunun hayatýnda kan
davasý, intihar, boþanma, da-
yak, kaçma, kaçýrýlma, hapis
gibi hikayeler var. (Ailelerinde
yaþanmýþ) 

* Biliyor musunuz?! Geçti-
ðimiz yýl iki gün boyunca
evine gitmeyen bir öðrenciyi
velisi gelip okulda arýyor.
(Kýzýn biriyle kaçtýðý anlaþýlý-
yor daha sonra.) 

34 BÝR ÖÐRETMENÝN ACI ÝTÝRAFI

K
A

R
D

E
LE

N

BÝR ÖÐRETMENÝN ACI ÝTÝRAFI

  KARDELEN 2005   



* Biliyor musunuz?! Annesi
babasý ayrý veya boþanmýþ olan
öðrencilerin çoðu uzak akra-
balarýn yanýnda kalýyor. Anne
ya da baba, almak istemiyorlar
veya üvey anne babalar is-
temiyor. 

* Biliyor musunuz?! Geçti-
ðimiz yýl sorun çýkardýðý için
müdür tarafýndan tartaklanan
bir öðrenci mahalleden topla-
dýðý tanýdýklarýyla müdürün
odasýný basýp tehditler savur-
du. 

*Biliyor musunuz?! Veliler
toplantýlara "ocakta yemekleri-
ni býrakarak", ayakkabýlarýnýn
topuðuna basarak, mantolarýný
omuzlarýna atarak geliyorlar. 

* Biliyor musunuz?! Veli-
lerin büyük bir çoðunluðu
öðretmene nasýl hitap edile-
ceðini bilmiyor. (güzelim,
haným kýzým, sen, hocaaaaa,
ablasý!?) 

* Biliyor musunuz?! Geçti-
ðimiz yýl 1000 öðrenci kapa-
sitesi olan okulda kütüpha-
neye üye olanlarýn sayýsý 7
(yedi)'ydi. 

* Biliyor musunuz?! Öðren-
ci tanýma formlarýndaki "Çal-
dýðýnýz müzik alet(ler)i" bölü-
müne radyo, teyp, walkmen
yazan azýmsanamayacak sayý-
da öðrenci var. 

* Biliyor musunuz?! Öðren-
cilerin azýmsanamayacak bir
bölümü doðum tarihlerinin
gün ve ay kýsýmlarýný doðru
yazýyorlar ancak yýl bölümüne
2004 yazýyorlar! 

* Biliyor musunuz?! Lise
birinci sýnýf öðrencilerim "Soru
iþareti nerede kullanýlýr?" So-
ruma yanýt  veremediler. 

*Biliyor musunuz?! Liseye
kayýt yaptýran bu öðrenciler
çarpým tablosunu bilmiyorlar;
10 ve katlarý ile çarpma ya da
bölme iþlemi  yaparken bile
hesap makinesi kullanýyorlar. 

* Biliyor musunuz?! Maddi
durumu iyi olan sayýlý öðren-
cilerden birinin velisi, geçti-
ðimiz yýl akan damýmýzý o-
nardý. (Notlarýnýn hemen hepsi
zayýf olan öðrencinin sýnýf
geçmesi þartýyla!) 

*Biliyor musunuz?! Öðren-
cilerimizin % 60'i saðlýksýz
beslenmeden dolayý hasta
(Aralarýnda dispanserlik olan-
lar var) ancak öðrencilerimizin
%90'inda cep telefonu var.
(Cep telefonlarý son  model,
bazýlarý kameralý) 

Ben bu okulda 3 yýldýr
öðretmenlik yapmaya çalýþýyo-
rum. Bu olaylara alýþmamak
için, artýk alýþýp bunlarý
neredeyse doðal karþýlayan
yýllarýn öðretmenleri gibi
olmamak için uðraþýyorum.
Biliyorum ki eðer alýþýrsam
geleceðe dair hiç bir umudum
kalmayacak. Her gün büyük
bir çaresizlik ve endiþeyle
"Acaba bugün ne olacak?" diye
baþlýyorum iþime. Olaysýz
geçen günler Allah'ýn nimeti! 

Biliyor musunuz ?!, Þiirler
okunurken, marþýmýzý din-
lerken aðladýðýmda herkes
günün anlamýna aðladýðýmý
sanýyor; oysa çaresizliðe aðlý-
yorum. 

Muhtaç olduðu kudretin
dolaþtýðý asil kaný uyuþturu-
cuyla zehirleyen öðrencilerimi
kurtaramýyorum. öðrenmeye
direnen, kendini kapatan öð-
rencilerime Ýstiklal Marþý'nýn
anlamýný bile öðretemiyorum. 

Daha da yazacaktým ancak
yazdýkça yüreðim aðýrlaþý-
yor…

ÜÇ SORU

Genç bir delikanlý senelerce
yurt dýþýnda okuduktan sonra
vatanýna ateist olarak geri
döner. Üç sorusuna hiç kimse
cevap veremediðinden dolayý
caný gayet sýkýntýlýdýr. Ebevey-
ni oðullarýna yardým etmek
niyetiyle büyük ilim sahibi
olan köyün hocasýna götürür-
ler. Hoca ve delikanlýnýn ara-
sýnda geçen diyalog þöyle
devam eder.

Delikanlý: Kimsin sen? So-
rularýma cevap verebilecek mi-
sin?

Hoca: Allah'ýn bir kuluyum
ve Onun izniyle sorularýna
cevap verebileceðim.

Delikanlý: Emin misin?
Profesörler bile cevap vereme-
di bana.

Hoca: Allah'ýn izniyle cevap
vermeye çalýþýrým

Delikanlý: 3 sorum var

1. Allah yaþýyor mu? Öyle
ise, þeklini bana göster

2. Takdir (kader) nedir?

3. Eðer þeytan ateþten yara-
týldýysa neden cehenneme yol-
lanýyor, cehennemde ateþ dolu
deðil mi? Ateþ ateþi nasýl yak-
sýn. Tanrý bunu düþünemedi
mi?

Bu arada, aniden bizim
hocamýz delikanlýnýn baþý üze-
rinde bir saksý kýrar. Delikanlý
caný yana yana sorar; Neden
sinirlendin ki? Hoca:

Sinirlenmedim. Bu benim
üç soruna bir cevabým der.

Delikanlý: Hiçbir þey anla-
madým.

Hoca: Nasýl hissetin kendi-
ni saksýyý baþýnda kýrýnca
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Bu can bu gövdeye konuktur,

Bir gün ola, çýka gide,
Kafesten kuþ uçmuþ gibi

Yûnus Emre



Delikanlý: Tabii ki, fena bir
acý hissettim.

Hoca: Yani, acýnýn varlýðýna
inanýyor musun?

Delikanlý: Evet

Hoca: Bana bu acýnýn þekli-
ni göster o zaman!

Delikanlý: Gösteremem.

Hoca: Bu benim ilk ce-
vabým.

Herkes Allah'ýn varlýðýný
hisseder ama Allah'ý göremez.

Hoca: Dün gece rüyanda
benim baþýnda saksý kýrdýðýmý
gördün mü?

Delikanlý: Hayýr.

Hoca: Bugün böyle birþey
ile karþýlaþacaðýný hiç düþün-
dün mü? Aklýndan geçti mi?

Delikanlý: Hayýr

Hoca: Bu iþte takdirdir
(kader)

Hoca: Biz neyden yaratýl-
dýk? Topraktan yaratýlmýþ de-
ðil miyiz?

Delikanlý: Evet böyle denir.

Hoca: E o zaman? Saksýda
topraktan yapýlmadý mý? Allah
isterse ateþten yaratýlan þeytaný
ateþin içinde cezalandýramaz
mý?????

2006'DA BUNLARI
YAPIN...

Ýngiliz doktorlar yeni yýlda
daha saðlýklý olmak isteyenler
için 28 öneri getiriyor. The
Independent gazetesinde ya-
yýnlanan saðlýk ipuçlarý lis-
tesinde günde bir diþ sarýmsak
yemek, sýk sýk balýk tüketmek,
kansere karþý korumasý için
selenyum almak, daha fazla su
içmek gibi öneriler yer alýyor.
Ýþte saðlýklý bir yýl için yap-
manýz gerekenler: 

1- Her gün bir diþ sarýmsak
yiyin: Sarýmsak vücuttaki has-
talýk sebebi olabilecek kimya-
sallarýn seviyesini yüzde 48
azaltýrken, beynin yaþlan-
masýný önlüyor, kolesterolü
düþürüyor. 

2- Egzersizi ihmal etmeyin:
Günde bir kilometre yürüyüþ
ya da haftada üç kez hafif eg-
zersiz kalp hastalýðý riskini
düþürüyor. 

3- Kepekli ürünler kanser-
den korur: Haftada dört kez
kepek içeren ekmek, makarna
ya da kabuklu pirinç tüketmek
kanser riskini yüzde 40 azaltý-
yor. 

4- Sebze-meyveyi eksik et-
meyin: Sebze-meyve, özellikle
de domates, kýrmýzý üzüm,
brokoli yiyenlerde kalp krizi,
kanser ve seker hastalýðý riski
düþüyor. 

5-Ayaküstü yemekten vaz-
geçin: Hamburger, patates
kýzartmasý vs. gibi yiyecekleri
tüketmeden önce kalp hasta-
lýklarýnýn üçte birinin bu yiye-
cekler yüzünden ortaya çýk-
týðýný hatýrlayýn ve fast food'-
dan vazgeçin. 

6- Bel aðrýsýna çalýþma iyi
gelir: Araþtýrmalar bel aðrýsý
çekenlerin yatmak yerine nor-
mal aktivitelerine devam etti-
ðinde daha çabuk iyileþtiðini
gösteriyor. Fazla zorlamamak
koþuluyla hareket etmek beli-
nize yatmaktan daha iyi geli-
yor. 

7- Sofrada balýk olsun:
Düzenli olarak balýk yemek
kalp riskini azaltýyor, ayrýca
balýkta bulunan yaðlar baðýþýk-
lýk sisteminizi güçlendiriyor. 

8- Tuzu azaltýn: "Fazla tuz
felce ve kalp hastalýklarýna
davetiye çýkarýr" diyen uzman-
lar günde 5 gramdan fazla tuz
tüketilmesini sakýncalý bulu-
yor. 

9- Kahvenin faydalarý:
Araþtýrmalar günde iki fincan
kahvenin kolon kanseri riskini
yüzde 25, safra kesesinde tas
riskini yüze 45 azalttýðýný gös-
teriyor. Ancak kahvenin çok
fazla tüketilmesi yüksek tan-
siyona neden olabiliyor. 

10- Çaya devam: Uzmanlar,
bol bol çay içenlerin kalp
krizinden ölme riskinin yarý
yarýya azaldýðýný belirtiyor. 

11- Sok diyetler faydasýz:
"Haftada üç kilo" vermeyi vaat
eden diyetlerden uzak durun.
Kilo vermek istiyorsanýz bunu
hafta hafta deðil uzun vadede
yapmaya çalýþýn. 

12- Aþýrý kiloya dikkat:
Yeni bir araþtýrmaya göre, kilo-
lu insanlarýn aldýklarý her yeni
kilo ömürlerini 20 hafta kýsal-
týyor. Fazla kilolarý vermek
kalp, kanser, eklem iltihabi
hastalýklarýndan koruyor. 

13- Selenyuma ihtiyacýnýz
var: Kansere karþý doðal bir
koruyucu olan selenyum fýn-
dýk, fýstýk, balýk, tahýl gibi
ürünlerde bol miktarda bulu-
nuyor. Her gün selenyum
alanlarda kanser riski yüzde 37
azalýyor. 

14- Kolesterolü düþürün:
Egzersiz yapmak ve yaðý, tuzu
azaltmak kolesterolü düþürü-
yor, bu da kalp krizi ve felçten
korunmanýzý saðlýyor. 

15- Mucize ilaç aspirin:
Aðrý kesici olarak aldýðýmýz
aspirin bizi kalp hastalýðý, felç
ve kanserden koruyor. 

16- Rahatlamayý öðrenin:
Sosyalleþerek, hobi edinerek
rahatlamak ruh saðlýðýna iyi
geliyor. Ayrýca haftada üç kez
rahatlatýcý egzersiz yapmak
stres ve depresyonu önlüyor. 
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17- Sigaraya hayýr: Sigarayý
býrakmak artýk daha kolay,
nikotin bantlarý ve sakýzlarý,
akupunktur vs. gibi yöntem-
leri deneyebilirsiniz. Eðer
tamamen býrakamýyorsanýz
azaltmak da sizin için yararlý
olacaktýr. 

18- Aðýz kokusunun çaresi
var: Uzmanlar aðýz kokusuna
yol açan hastalýklarý önlemek
için günde iki kez fýrçalama,
gargara kullanmanýn yaný sýra
havuç gibi lifli yiyecekler
yemeyi ve çok fazla kahve
içmemeyi öneriyor. 

19- Saðlýk için þarký söy-
leyin: Doktorlar þarký söyle-
menin ruh ve beden saðlýðýna
iyi geldiðini belirtiyor. Þarký
söylemek rahatlatýyor, nefes
egzersizi yerine geçiyor, dep-
resyona iyi geliyor hatta ömrü
uzatýyor. 

20- Saðlýklý sinüsler için
mýrýldanýn: Mýrýldanarak þarký
söylemek de sinüsleri açýyor,
sinüziti önlüyor. 

21- Uykusuz kalmayýn:
Uyku baðýþýklýk sisteminin iyi
çalýþmasýnda etkili oluyor.
Yetersiz uyku konsantrasyon
eksikliðine yol açýyor. 

22- Her gün vitamin alýn:
Ýçeriðinde folik asidin de
bulunduðu vitamin tabletleri
sizi kanser ve kalp hastalýk-
larýndan koruyor. 

23- Cildinizi nemlendirin:
Cildiniz için yazýn, güneþten
koruyucu kremleri, kýþýn da
çatlama ve kýrýþýklardan koru-
mak için nemlendiriciyi ihmal
etmeyin. 

24- Elma diþlere iyi gelir:
Böðürtlen bakterilerin diþe
yapýþmalarýný engelleyerek diþ
eti hastalýðý riskini azaltýrken,
elma, portakal, havuç, ýspanak
gibi lifli yiyecekler de diþleri
güçlendiriyor. 

25- Eþ seçerken dikkat:
Uzmanlar kronik rahatsýzlýk-
larýn kadýn-erkek iliþkilerinde
iki tarafý da etkilediðine dikkat
çekiyor ve kronik hasta bir
kiþinin esinin de hasta olmasý
riskinin altý kat arttýðýný söy-
lüyor. 

26-Su içmeyi ihmal etme-
yin: Günde beþ bardak su içen
kiþilerde kolon kanseri riski
yüzde 50 azalýyor. 

27- Dostlarýn saðlýða ya-
rarý: Doktorlar, dostlarla iliþki-
lerin hafýzayý geliþtirdiðine
dikkat çekiyor. 

28- En saðlýklý meslek
grubu pazarlama: Ýngiltere'de
satýþ elemanlarý en saðlýklý
meslek grubunu oluþturuyor.
Bu gruptakiler meslekle ilgili
hastalýklara çok az yakalaný-
yor....

TEK SORULUK ANKET

Dünya çapýnda bir anket
yapýlmýþ.

Sadece bir soru sorulmuþ
"Lütfen dünyanýn geri kalan
kýsmýndaki yiyecek eksikliðine
bir çözüm ile ilgili kiþisel
görüþünüzü dürüstçe belir-
tiniz."

Anket büyük bir baþarý-
sýzlýkla sonuçlanmýþ. 

Çünkü; 

Afrika'da insanlar "yiye-
cek"  kelimesinin ne anlama
geldiðini bilmiyorlar.

Batý Avrupa'da insanlar
"eksiklik" kelimesinin ne anla-
ma geldiðini bilmiyorlar.

Doðu Avrupa'daki insanlar
"kiþisel görüþ"ün ne anlama
geldiðini bilmiyorlar.

Orta Doðu'da insanlar "çö-
züm"ün ne anlama geldiðini
bilmiyorlar.

Güney Amerika'daki insan-
lar "lütfen" kelimesinin ne
anlama geldiðini bilmiyorlar.

Ýsrail'deki insanlar "dürüst-
lük" kelimesinin ne anlama
geldiðini bilmiyorlar.

Ve Amerika'daki insanlar
"dünyanýn geri kalan kýs-
mý"nýn ne anlama geldiðini
bilmiyorlar
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Senin gerçek kardeþin, daima
yanýnda bulunan ve sana faydalý
olmak için zarara katlanan, zamanýn
felâket ve musibetleri ile karþýlaþ-
týðýn zaman ne pahasýna olursa
olsun, yardýmýna koþandýr.

Hz. Ali r.a.
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Ramazan 560 (1165)
tarihinde Endülüs'-
ün Mürsiye þehrin-

de doðdu. Sekiz yaþýnda baba-
sýyla beraber Ýþbiliye (bugünkü
Sevilla'ya) geldi. Henüz çocuk
denecek yaþta kendisiyle görü-
þen Ýbn Rüþd, onunla görüþ-
tüðünden son derece memnun
kalmýþtý. Birçok þeyhlerden
istifade eden Ýbnu'l-Arabî'nin
ilk þeyhi, okumasý yazmasý
olmayan fakat maneviyatta
çok ileri mertebelere yükselmiþ
olan Ebu Ca'fer al-'Uryani' dir.
Bundan baþka 55 þeyhten feyiz
almýþtýr.

Arabî 590 (1194) yýlýnda
seyahate baþlamýþ, Tunus'a
gelmiþ 591 (1195) te Fas'a
geçmiþtir. 595 (1199) da Kurtu-
ba'da Ýbn Rüþd'ün cenaze
merasiminde hazýr bulunmuþ,
597 (1201) de Maðrib þehir-
lerinde gezmiþ, ertesi yýl hac
gayesi ile Mýsýr'a gelmiþ, Kahi-
re'de Takiyyu'd-din Abdur-
rahman'ýn elinden Hýzýr'ýn
hýrkasýný giymiþtir. Mýsýr'dan
Kudüs'e geçmiþ buradan da
yaya olarak Mekke'ye varmýþ,
598 (1202) yýlý hac farizasýna
yetiþmiþtir. Ýki yýl Mekke'de
kalmýþtýr.

601 yýlý hac mevsimi sonun-
da Anadolu hacýlarýnýn daveti
üzerine onlarla birlikte Baðdad
üzerinden Anadolu'ya gelmiþ-
tir. Malatya'da hacdan beraber
geldiði Mecdu'd-din Ýshak'ýn
evinde kalan Ýbnu'l-Arabî,
onunla beraber Konya'ya git-
miþtir. Daha sonra Baðdad'a
uðrayýp 602 (1205) te Kudüs

civarýnda, 12 Þaban 603 (22
Mart 1207) de Mýsýr'da, 604
(1208) de Mekke'de bulunmuþ-
tur. 606 (1209) da Konya'da
Risaletu'l-Envar'ý yazmýþtýr. Ýki
yýl sonra 608'de Baðdat ve
Halep'te bulunmuþtur. 612
(1215) de Konya Aksaray'a
gelmiþ, ayný yýlýn Ramazan
ayýnda Sivas'ta bulunmuþtur.
Daha sonra Malatya'ya gel-
miþtir. Burada dostu Mecdu'd-
din Ýshak'ýn oðlu Sadreddin
Konevi'yi yetiþtirmeye baþla-
mýþtýr. Oðlu Sadu'd-din Mu-
hammed 618 de burada doð-
muþtur. Nihayet 627 yýlýnda
Þam'a yerleþmiþtir.638 (16 E-
kim 1240) tarihinde 78 yaþýnda
iken vefat etmiþ, Kasiyun Daðý
eteðinde bulunan türbesine
defnedilmiþtir.

Dörtyüzden fazla eser ve-
ren Ýbnu'l Arabî, ilmini doðru-
dan doðruya Allah'tan aldýðýný
söylemektedir. Ona göre ken-
disinin hiçbir iradesi yoktur.
Kendisi Allah'ýn kapýsýnda
boynu bükük, O'nun emrine
muntazýr durmakta, o kapýdan
ne sýzarsa onu yazmaktadýr.
Kalbine gelen bilgileri yazmak
hususunda o, muhtar deðil,
mecburdur.

Ýbnu'l-Arabî, sözlerinin
Kur’an olduðunu söyleyecek
kadar ileri gitmiþtir. "Bu, bun-
dan dolayý O'nun zikridir ve
Kur'an'dýr.". 

A t - T a n a z z u l a t u ' l -
Mavsýlliyye's,nde þöyle diyor:
"Ruhu'l-Emin kalbime inince
terkibim daðýlýyor, bana zan,

tahmin ve þüpheden uzak bil-
giler veriyor.". Burada inen
meleðin Peygamber'e inen
Cebrail olmayýp sadece bir
melek olduðunu, bütün melek-
ler emin olduðu için kendisine
gelen meleðe Ruhu'l-Emin
dediðini ve asla Peygamberlik
iddiasýnda bulunmadýðýný söy-
lüyor.

Ýbnu'l-Arabî, kendisine Ha-
temu'l-Velaye unvanýný ver-
miþtir. Nasýl Hz. Peygamber,
peygamberliði tamamlamýþsa
o da veliliði tamamlamýþtýr.
Peygamberimizin bir teþbihi
vardýr: "Ben peygamberler ara-
sýnda týpký bir ev yapýp bir tek
kerpici eksik gelen adama ben-
zerim. Ýþte, o kerpiç benim.
Benden sonra Peygamber yok-
tur." Ýþte Ýbnu'l-Arabî de ken-
disini velayet evinin duvarýna
konan son kerpiç sanmaktadýr.

Fususu'l-Hikem'de 27 pey-
gamberden her birine bir fasýl
ayýrmýþtýr. Kendi ifadesine
göre bu kitabý Hz. Peygamber
(s.a.v.) 627 yýlý Muharreminin
son on gününde yani kendisi
65 yaþýnda iken Þam'da kendi-
sine vermiþ ve faydalansýnlar
diye bunu insanlara duyur-
masýný emretmiþtir.

Bilginler O'nun hakkýnda
üç gruba ayrýlmýþtýr:

1 ) Birinci gruba göre Ýbnu'l-
Arabi büyük bir alim, bir
mürþid-i kamildir. Yazdýðý
kitaplar, onun kudretinin bü-
yüklüðünü gösterir. Gerçek-
ten O þeyh-i ekber denmeye
layýktýr. Kadi Þihabu'd-din
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Ahmed az-Zebidi, Cemalu'd-
din Muhammed al Kirmani,
Mecdu'd-din Firuzabadý, Þey-
hu'l-Ýslam Ýbn Kemal bu
görüþte olan bilginlerdendir.

2 ) Ýkinci gruba göre Ýslamýn
itikadi, ameli ve ahlaki esaslarý
Kur'an, Sünnet ve büyük
müctehidlerin icmaliyle sabit-
tir. Gerçek mutasavvýflar ve
bütün bilginler dini tabirlere
riayet ede gelmiþlerdir. Yanlýþ
telakkilere, sapýtmaya sebep
yazýlar ve sözler kabul edile-
mez. Hele zarurat-ý diniyye
denilen Allah'ýn ezeliliði, yara-
týklarýn sonradan oluþu gibi
inanç sorunlarýna aykýrý sözler
söylemek, Ýslam ile ilgiyi
kesmektir.

Muhy-i'd-din Arabî kuvvet-
li bir bilgindir ama dini
ölçülere aykýrý sözleri vardýr.
Ýbnu'l-Arabî, bütün akidelerin
doðru olacaðýný, bütün put-
larýn bir parça tanrýlýða sahip
bulunduðunu, tanrýlýk iddia
edenin davasýnda doðru oldu-
ðunu, Fir'avn'in tertemiz git-
tiðini, mescitte cünüp ve hayz
halinde durmanýn mubah ol-
duðunu iddia etmekle dinden
çýkmýþtýr. Ýbnu'l-Arabî'nin en
kuvvetli muhalifi Ýbnu Tey-
miyye'dir.

Ýslam âleminde muhalifleri
çok olmakla beraber, Ýbnu'l-
Arabî'nin fikirleri geniþ bir
yayýlma alaný bulmuþtur. Mu-
halifi olan bilginler dahi onun
fikirlerinin etkisinden kurtula-
mamýþlardýr. Ýbnu'l-Arabî'nin
en çok muhalefete sebep olan
görüþleri özetle þöyledir:

1- Âdem Fasssýnda: "O'nu
tesbih ederim ki O, týpa týp
insanýn kendi kendine nisbeti
gibidir." 

2- "Ýnsan ezeli, sonradan
olmuþ (hadis), daimi, ebedi
neþ'edir." 

3- "Biz Hakký ne ile nite-
ledikse biz de o niteliðin
aynýyýz, Hak da kendisini bi-
zimle niteledi. Ne zaman O'nu
görsek, kendimizi görürüz; ne
zaman O bizi görse kendisini
görür." 

4- Ýsmail ve Eyyub Fassýnda
ve Futuhat'ta: "Kâfirler nardan
çýkmazlarsa da sonunda azap
kendilerine tatlý olur. Cehen-
nemin ateþinden, kýzgýn sudan
zevk alýrlar; nasýl cennettekiler
ebedi nimetten lezzet alýyor-
larsa." 

5- Musa Fassýnda ve Futu-
hat'ta: "Fir'avn mü'min olarak
öldü, tahir ve mutahhar (ter-
temiz) olarak ruhu alýndý.
O'nun "Âlemlerin Rabbi ne-
dir?" diye Hakk'ýn hakikatin-
den sormasý doðrudur." 

6- Musa Fassýnda: "Yüce
melekler dolaylý olarak unsur-
lardan yaratýlan bütün yaratýk-
lardan üstündür. Ýnsanlýk
rütbe itibarýyla yersel ve gök-
sel meleklerden üstündür. Yü-
ce melekler de "Böbürlendin
mi, yoksa yücelerden mi ol-
dun?" .... tanrý nassýnýn ifadesi
gereðince bu insan türünden
üstündür." 

7- Futuhat'ta : "O Allah'ý
tesbih ederim ki icadettiði
eþyanýn aynýdýr." 

8- Nuh Fassýnda: "Hakikat
ehli yanýnda tevhid de tenzih,
tecrid ve takyidin aynýdýr.
Allah'ý tenzih eden, ya Rabbi
bilmiyor veya edebi az, gafil-
dir. Zira Hak, bütün yaratýk-
lardan meydana çýkmýþtýr. Her
kavramda görünen O dur.
Teþbih edip Hakk'ý kayýtlý ve
sýnýrlý gören, O'nun mabud
olduðunu bilmeyen, tenzih

etmeyen de böyledir. Teþbih
ile tenzihi birleþtirenlerdir ki
Hakk'ý gereði gibi bilmiþlerdir.
Yalnýz bir tarafý görmek eksik-
liktir." 

9- Nuh Fassýnda: "Büyük
bir tuzak yaptýlar" ayetinde
"Allah'a davet, çaðýrýlan bir
tuzaktýr." Birkaç satýr sonra:
Mekirlerinde dediler ki: "Ýlah-
larýnýzý býrakmayýn" eðer onlar
tanrýlarýný býraksalardý bunlar-
dan terk ettikleri kadar Hakk'ý
bilirlerdi. Zira Hakk'ýn her
mabudta özel bir vechi vardýr.

3) Üçüncü gruba göre Þeyhi
Ekber'e güzel zan beslemeli
fakat kitaplarýný okumama-
lýdýr. Ýbnu'l - Arabi hakikaten
büyük bir insandýr. Ýbadet ve
taat konusunda son derece
gayret sahibidir. Eserlerinin
çoðu da kitap ve sünnete
uygundur. Ama Ýttihat ve
Hulul'e dair yazýlarý da vardýr.
Bunlarý okumak zararlýdýr.

Ýbnu'l-Arabi'nin, yanlýþ an-
laþýlan sözleriyle bilinen man-
ayý kasdetmediðini pekiþ-
tirmek için þu misali verirler: 

Bir gün müritlerinden biri
onun þu þiirini okumuþ: 

Ey beni gören ve benim
kendisini görmediðim! Ne
kadar O'nu görsem, O beni
görmüyor. 

Dinleyen biri itiraz ederek
demiþ ki: "O'nun seni gör-
düðünü bildiðin halde nasýl
görmediðini söylüyorsun?" Ib-
nu'l-Arabi, hemen þöyle demiþ: 

Ey beni suçlu gördüðü
halde kendisini cezalandýrýcý
görmediðim: Ne kadar ben
kendisini nimet verici olarak
görüyorum da o beni tevbe
edici görmüyor. 
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Bu da gösteriyor ki þeyhin
sözünde zahir mana kaste-
dilmemiþtir. 

Ýbnu'l-Arabi'nin savunu-
cusu olan ve Futuhat'ý özet-
leyen Abdu'l-Vahab Þa'rani de
þöyle diyor:

"Futuhat'ý özetlerken ehli
sünnet mezhebine aykýrý dü-
þen birçok þeyler gördüm.
Bunlarý muhtasara almadým.
Ben sanýyordum ki bu attýk-
larým, Þeyh Muhyi'd-din'in
kendi sözleridir. Nihayet bize
deðerli alim Þemsu'd-din
Seyyid Muhammed ibn as-
Seyyid Ebi't-Tayyib al-Medeni
(955/1548) geldi. Bu hususu
onunla konuþtuk. Bana Kon-
ya'da Þeyh Muhyi'd-din'in el
yazmasý nüsha ile karþýlaþ-
týrdýðý bir nüsha çýkardý. Orada
benim ehli sünnete muhalif
bulup kaldýrdýðým þeylerden
hiçbirini göremedim. Anladým
ki bugün Mýsýr'daki nüshalarýn
hepsi þeyhe iftira için ehli sün-
net inançlarýna aykýrý þeyler
sokulmuþ, tahrif edilmiþ bir
nüshadan yazýlmýþtýr. Onun
Fususuna ve öteki kitaplarýna
da ayný þeyler yapýlmýþtýr."

Ýbnu'l-Arabi'nin devamlý
sekir halinde yazdýklarý, onun
vahdet-i vücud görüþünü
meydana getirmiþtir. Bu görü-
þe göre alemde tek bir varlýk
vardýr. Bu varlýk Allah'a aittir.
Alem, Allah'ýn isim ve sýfat-
larýnýn görünümlerinden iba-
rettir.

Keþfu'z-Zunun'da tasavvufi
açýdan sadece Kehif suresine
kadar bir tefsiri olduðuna
iþaret edilir. Genel tefsirciler
metoduna göre yazýlmýþ bir
tefsiri de vardýr denilir.

Ýbnu'l-Arabi, Konya Yusuf
Aða Kütüphanesinde bulunan
mecmuadaki 9 ncu risalesinde
kitaplarýný sayarken bu tefsiri
hakkýnda aydýnlatýcý bilgi ver-
mektedir.

Bu risaleden anlýyoruz ki
Kehif suresine kadar olan tef-
sirinin adý "Kitabu'l-Cem'i va't-
Tafþil fi Esrari Ma'ani't-Tenzil"
dir.

Bu tefsirinde þöyle bir
metod takib etmiþtir: Her ayete
üç türlü mana vermiþtir. Önce
celal makamýndan, sonra ce-
mal makamýndan, sonra itidal
makamý olan berzah maka-
mýndan. Bu makam Hz. Mu-
hammed'in olgun varisinin
makamýdýr:

"Ayeti celal ve heybet ma-
kamýndan alýyorum, üzerinde
konuþuyorum, nihayet en
güzel bir iþaretle o makama
getiriyorum. Sonra ayný þe-
kilde cemal makamýndan alýy-
orum. Bu makam, birincisinin
karþýtý olan makamdýr. Ayet
üzerinde cemal makamýndan
konuþuyorum, sanki ayet özel-
likle o makamdan inmiþ gibi.
Sonra ayeti yeniden alýp kemal
(berzah) makamýndan tefsir
ediyorum. Bu tefsir, önceki
vecihlere hiç benzemiyor. Bu
makamda ayetteki harflerin ve
kelimelerin; küçük harfler olan
harekelerin diri sükunun ve
ölü sükunun - tabii varsa- nis-
betlerin, izafetlerin, iþaretlerin
ve benzeri þeylerin esrarýndan
bahsediyorum. Bu ayeti bitir-
ince ondan sonraki ayete
geçiyorum." 

"Bu tefsirde baþka hiçbir
kimsenin tek kelimesi yoktur.
Yalnýz istiþhad kabilinden bazý
sözler alýnmýþsa da bunlar çok
azdýr." 

Malesef bu tefsir bugün
elimizde yoktur. Ýbnu'l-Ara-
bi'nin tefsiri diye bilinen tefsir
ise onun deðil, Abdurrazzak
Kaþani'nindir. Goldziher, bu
tefsiri, Ýbnu'l-Arabi'ye mal
ederek onun hakkýnda fikir
yürütmüþ, hataya düþmüþtür. 

Ýbnu'l-Arabi, Kur'an ile
onun Tanrý ehli dilinden tefsiri
arasýnda bir fark görmemekte-
dir. "Nasýl, Kur'an Allah'ýn
sözü olduðu için önünden ve
sonundan onu hükümsüz kýla-
cak bir þey gelmezse hakikat
adamlarýnýn tefsirlerini de
hükümsüz kýlacak birþey gel-
meyecektir. Çünkü o tefsirler,
onlarýn kalblerine Allah'tan
doðmuþtur. Allah bazý kullarý-
na bizzat ilhamýyla öðret-
miþtir. "Nefse ve onu düzen-
liyene, sonra da ona iyilik ve
kötülüðü ilham edene and
olsun" buyurmuþtur. Nasýl
kitabýn aslý Allah'tan peygam-
berlerinin kalblerine indiril-
miþse manasý da öyle bazý
mü'minlerin kalblerine indiril-
miþtir. Böylece aslý gibi þerhi
de Allah tarafýndan indirilmiþ
olur.. diyen Ýbnu'l-Arabi, zahir
tefsiri inkar etmez. Zaten sufi-
leri batýnilerden ayýran en
önemli fark, zahir tefsiri esas
kabul etmeleridir. Þer'i nas-
larýn zahirini kabul eder.
Futuhatýn mukaddimesinde
de buna iþaret etmiþtir:

"Peygamber (s.a.v.) in getir-
diði gerek bildiðim, gerek bil-
mediðim her þeye inanýyorum.
Ölüm, Allah'ýn verdiði bir sür-
eye göredir. O, ileri geri kal-
maz. Buna kesin olarak þeksiz
ve þüphesiz inandým. Yine
inandým, ikrar ettim ki kabirde
sual meleklerinin sorusu hak-
týr. Kabir azabý haktýr. Havz
haktýr, mizan haktýr, amel def-
teri haktýr, sýrat haktýr, cennet
haktýr, cehennem haktýr, bir
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grubun cennette bir grubun da
cehennemde olmasý haktýr.
Meleklerin ve peygamberlerin
þefaati haktýr..."

Ýbnu'l-Arabi, özellikle çok
tesirinde kaldýðý Sülemi ve
Gazali gibi, batýn tefsirlerin
zahirle çatýþmayacaðýna kani-
dir. Çok aþýrý, hatta hayali
denecek teviller yapmasýna
raðmen çok da muhafaza-
kardýr. Mezheb itibariyle zahi-
ri olan Ýbnu'l-Arabi, zahiri
fýkýh usulünü yazmýþtýr. Kur-
an'ýn, Kur'an'la ve sünnetle
neshedilebileceðine kani olan
Ýbnu'l-Arabi, þeriatte geçen
kelimeler hakkýnda aynen
þöyle diyor:

"Bir ayet veya hadis vari-
dolduðu zaman asýl olan, onun
Arap dilinde gösterdiði man-
ayý almaktýr. Þayet þeriatý
kuran, onu asýl manasýndan
baþka manada kullanmýþsa o
zaman onu þariin kullandýðý
manada anlamak asýl olur.
Bundan sonra o sözle baþka bir
haber gelirse artýk Arap dilin-
deki manasýnda deðil, sariin
açýkladýðý þekilde anlamak
lazýmdýr. Þayet o lafýz hakkýn-
da þariin, Arap dilindeki man-
asýný kasdettiðine dair bir
haber gelirse o zaman yalnýz
oraya mahsus olmak üzere
kelimenin lugat manasý alýnýr." 

"Allah yolunda öldürülen-
leri ölüdürler sanmayýnýz.
Hayýr onlar diri ve Rablarý
katýnda rýzýklanmaktadýrlar."
Ayetinde Ibnu'l-Arabi, mecazi
bir mana aramaz. Þehitlerin
diri olduðu hakkýndaki zahiri
manayý anlar: "Aramýzda Zeyd
ve Amr'in yaþamasý gibi.
Þehidlere ölü denilemez. Çün-
kü Allah bundan menetmiþtir.
Onlar diridirler ama halktan
onlarý görecek gözü almýþtýr.
Nasýl Allah, melekleri ve cin-
leri görecek gözü almýþsa."

Birçok yerlerde zahir ma-
naya uymayan bir tefsir ya-
parsa "Bu iþaret kabilindendir,
tefsir kabilinden deðil" tembi-
hinde bulunmayý ihmal etmez.

Futuhatýn altmýþ sekizinci
babýnda taharetin esrarýndan
bahsederken þöyle diyor:
"Allah zahiri batýndan, batýný
zahirden ayýrmamýþtýr. Þer'i
hükümleri yalnýz bir tarafýn-
dan alýp onlarýn batýni hüküm-
lerinden gaflet etmeyenler,
ancak Tanrý adamlarýdýr.
Þeriatýn zahir hükümlerini terk
edip sýrf batýný kabul eden
batýniler sapmýþ ve sapýt-
mýþlardýr. Keza sýrf basit ve
eksik bir anlayýþla hükümlerin
yalnýz zahirini anlayanlar da
sapmýþlardýr. Ama yine de
bunlar ötekilerden üstündür-
ler, mutluluktan yoksun olma-
zlar. Tam mutluluða erenler,
ancak þunlardýr ki zahir ve
batýný cemederler. Bunlar
Allah'ý ve O'nun hükümlerini
bilen âlimlerdir." "Tasavvufi
bilgilerde yükselebilmek için
þeriat esastýr." 

Ýbnu'l-Arabi, bütün þer'i
hükümlerin zahir ve batýn
yönünü açýklayacak bir kitap
yazmaða niyet ettiðini söyler
ve Futuhatýn 68 nci babýndan
itibaren ibadetlerin iki yönünü
izaha çalýþýr:

Ona göre Allah, her maddi
þekle manevi bir ruh vermiþtir.
Her þeklin bir hakikati vardýr.
Buna dayanarak þeriatin zahi-
rinden batýnýna geçmiþtir.
Çünkü Allah "Ey göz sahipleri
ibret alýn" demiþtir. Yani göz-
lerinizle gördüðünüz suretler-
den içlerinizdeki manalara
geçiniz ki onlarý da basiret-
lerinizle göresiniz demektir.
Bu ayet itibara teþvik etmiþtir.
Bunu yapmayan zahir ehlinin
akýllarýný çocuklarýn akýllarýyla
bir tutan Ýbnu'l-Arabi, itibara
dayanarak birçok þer'i mese-
leleri batýni yönden tefsir
etmiþtir.

Abdestin ve gusulün zahiri-
ni, sularýn ahkâmýný anlattýk-
tan sonra der ki: 

"Su iki kýsma ayrýlýr: Saf,
latif su. Yaðmur suyu saftýr.
Çünkü buharýn sýkýþmasýndan
meydana gelmiþtir. Öteki de
bunun kadar latif olmayan
sudur: 

Kuyu ve ýrmak sularý.
Bunlar taþ ve topraktan kay-
nadýðý için o kadar latif
deðillerdir. Þimdi birinci su,
þer'i olan leddüni ilmidir. Ýkin-
ci su da sahih olan düþünce ve
akýl ilimlerini gösterir. Düþün-
ceden çýkan ilimler, akýl sahip-
lerinin karakterine göre deði-
þiklik gösterdiðinden bunlar
birinci ilim kadar saf deðildir.
Tadý deðiþir. Ama meþru led-
dünni, Tanrýsal ilmin kay-
naklarý deðiþse de tadý de-
ðiþmez.

Ýbnu'l-Arabi'ye göre günah,
azabýn gelmesine sebeb olur.
Azap imanýn bulunduðu yere
giremez. O halde mü'min
günah iþleyemez. Günah iþle-
diði zaman imanýn çýkmasý
lazýmdýr ki Allah'ýn belasý
olsun. Ýþte Hz. Peygamberin:
"Kul zina ettiði zaman iman
onun gönlünden çýkýp üstünde
gölge gibi bekler, kul o iþi bitir-
ince iman ona döner." hadisini
bu açýdan tefsir ediyor: 

"Bunun için dedik ki:
Mü'min kul için taatle karýþ-
mamýþ bir günah olmaz. O:
"Salih ameli kötü amele karýþ-
týrdýlar" dan olur. "Belki Allah
onlarý affeder." 

Ýbnu'l-Arabi'ye göre aðza
su vermek, batýnen "la ilahe
illallah" demektir. Bu, farzdýr.
Ýyilikle emir, kötülükten nehy
ise bunlarýn zýtlarýndan temi-
zlenmektir. Buruna su çekip
sümkürmek de batýnen kib-
rinden kulluða inmektir. Bu-
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run kibri temsil eder. "Ýþte bur-
nuna su çekip sümkürmek,
kulluðunu idrak ile kibri için-
den çýkarmaktýr. Yüzü yýka-
mak zahirde farzdýr. Batýnda
yüzü yýkamak, murakabe ve
Allah'tan utanmadýr. Allah'ýn
sýnýrlarýný geçememedir. Yü-
zün sýnýrlarý, batýna þeriatýn
sýnýrlarýdýr. Ýnsan utanmayý
gözüne götürdüðü gibi kulaðý-
na da götürmelidir. Allah'ýn
yasaklarýndan gözü yummak,
utanmak gereði olduðu gibi
iþitmesi helal olmayan gýybet
ve kötü sözlerden kulaðý
sakýnmak da utanma gere-
ðidir. Gýybet ve kötü söz söyle-
mek de helal deðildir." 

Zekât lugatte temizlik man-
asýna olduðundan Ýbnu'l-A-
rabi, zekatýn verileceði sekiz
sýnýfý, sekiz organýn temizlen-
mesi þeklinde anlar. Sadaka da
bütün bedenin temizlenmesi
anlamýnadýr. 

Fûsus'ta çocuk Musa'nýn
sandýða konulmasý (Kasa Su-
resi 7nci ayet) ni þöyle anlatý-
yor: 

"Musa'nýn konulduðu ta-
but, nasutudur. Yemm, bu
cisim vasýtasýyla düþünce ve
duyu kuvvelerinden gelen
ilimdir. Musa Yemm (nasuti
vücud) e konuldu ki bu kuv-
veler çeþitli ilimlere vakýf
olsun. Gerçi melik (kral), ruh
ise de ruh, vücudu ancak cisim
vasýtasýyla yönetir. Musa'nýn
annesinden baþka kadýndan
süt emmemesi de Musa'nýn
geldiði köke iþaret eder. Bu
kök onun gýdasýdýr. (Bu onun
yeni bir þeriat getireceðine
iþarettir). 

Ýþaratu'l-Kur'an fi Alem'il-
Ýnsan adlý eserinde her surenin
enfüsi yönden neye iþaret
ettiðini, ruhundaki izlenimleri,
nefs kuvveleri arasýndaki çe-

kiþmeleri, ruhi yükseliþ ve
alçalýþlarý izah eder, yani ayet-
leri insana tatbik eder. Ayet-
lerden aldýðý ilhamla bir takým
müþahedeler anlatýr. Bakara
Suresinde Âdem'in yaratýlýþýn-
dan bahsedilmektedir. O, A-
dem'in vücudunu tabuta ben-
zetir. Ruh onun içine konmuþ-
tur: "Ben Tanrýsal tabuta kon-
muþtum, beni ruhani melekler
yüklenmiþlerdi" der. Bu me-
lekler vücudun kuvveleridir.
Ruh bu vücut karanlýðýnda
iken basireti açýlýnca elif lam
mim sýrrý anlaþýlýr. 

"Sonra yýldýrýmlar, þimþek-
ler çaktý, her taraf karanlýk
oldu, sakin de hayrete düþtü.
Ateþ yakmak istedi, göz
köroldu, kulaklar saðýr oldu.
"Kun: ol" gölgesine dayandý,
olmadý. Nefsi daraldý.." Sonra
nurlandýðýný, müþahededen
sonra herkese hilafet verildiði-
ni, ayak kürsilere verildiðini,
istiva tamamlandýðýndan isim-
ler geldiðini, arzu edilen cen-
netin yaklaþtýðýný anlatýr. 

Ýnsana verilen ayaklar, Arþý
taþýyan Kürsi'dir. "Rahman'ýn
Arþa istiva etmesi", insan
vücudunun bu ayaklar üzerine
binmesidir. Bu Kürsi (ayaklar)
üzerine binen insan vücuduna
yüce bilgiler inmiþ, taþ duru-
munda olan kemiklerden,
vücuttan aðaçlar (kýllar), ýr-
maklar (kan damarlarý) fýþkýr-
mýþtýr. "Ve biz yüksekten al-
çaða inmiþiz." "Bildim ki ba-
bam, istivanýn oðludur. Tabut
meleklerine dedim ki: Ben
ölmezden önce beni babama
indirin. Zira ben onun hakkýný
ödemekle emredilmiþim." 

Her surede böyle sure ile
mütenasip sözler söyler ve
sözü, sure sonundaki ayetle
bitirir. 

Þehid Ali Paþa Kütüphanesi
1341 numaralý mecmua, Ýbnu'l-
Arabi'nin eserlerini ihtiva
eder. Burada al-Makþadu'l-
Esma fi'l-iþarat fi ma vaka'a fi'l-
Kur-ani bi lisani'l-Hakikati
va'þ-Þeri'ati mine'l-Kinayat ad-
lý eseri mevcuttur. Bu eserinde,
isimler üzerinde durur, ayet-
leri vahdet-i vücud açýsýndan
tefsir ve te'vil eder: 

"Ýsim müsemma'yý gösterir.
Ýsim, müsemma'nýn þeklidir.
Rabb, ismin gerçeðidir. Tesbih
edilen ve görünen O olduðu
gibi gören de O'dur. Çünkü
tesbih O'nun içindir. Bundan
ötürü arif demiþtir. Bu hakikat
diliyle: "Siz baþka deðil, sadece
isimlendirdiðiniz birtakým i-
simlere tapýyorsunuz."a iþa-
rettir. Ýsim ruhtur, müsemma
onun halidir. Ýsim olmasa puta
ibadet edilmezdi. Puttaki isim,
kendisinin deðil, O'nundur. O
halde isim, ma'budur. Böylece
þirk kalkmýþ oluyor. Böylece
Ibnu'l-Arabi putperestliði meþ-
rulaþtýrmýþ oluyor. 

Ýbnu'l-Arabi'den sonra o-
nun fikirleri geniþ yankýlar
uyandýrdý. Muvafýklarý da,
muhalifleri de onun fikir-
lerinden az çok etkilendiler.
Vahdet-i vücud felsefesi tefsire
hakim olduðu gibi dünyada
geçmiþ olaylarýn kahraman-
larýný enfüste arama temayülü,
özellikle revaç buldu. Nec-
mu'd-din Daye, Sabred-din
Konevi, Abdu'r-razzak Kaþani,
Alau-d-devle Simnani gibi
ünlü mutasavvuflar bu usulü
devam ettirdiler.

Vahdet-i Vücud (varlýk bir-
liði) fikrini sistemleþtiren mu-
tasavvýf, Muhyi'd din Ýbnu'l
Arabi'dir. Ondan önce de
Ýslam dünyasýnda bu fikrin
temellerini bulmaktayýz. Özel-
likle Gazali'nin eserlerinde bu
fikre çok yaklaþtýðýný görmek-
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teyiz ama onlarda bu fikir
açýkça ortaya atýlýp sistem-
leþtirilmemiþtir. Ýleri sürülen
görüþler, fena fillah sýnýrýný
zorlamakta ise de henüz o
sýnýrý pek aþmamaktadýr. Ýb-
nu'-Arabi bu düþünceyi görüþ-
lerinin temeli yapmýþ ve bunu
bütün Ýslam tasavvufuna yay-
mýþtýr. 

Ýbnu'l-Arabi'ye göre varlýk,
bir tek hakikatten ibarettir.
Çeþitlenme ve çoðulma, dýþ
duyularýn meydana getirdiði
zahiri bir þeydir. Allah mutlak
varlýktýr. O'nun varlýðýnýn se-
bebi yoktur. O, kendi zatiyle
vardýr. O'nu bilmek varlýðýný
bilmektir. Zatýnýn hakikatini
bilmek mümkün deðildir. 

Allah ezelde vardý ve ken-
disiyle beraber hiçbir þey yok-
tu. Alemi yaratmak isteyince
kendinde mevcut ve her þeyin
aslý olan: kadimle kadim (eski),
muhdesle muhdes (ye-niden
peyda olan) sýfatýný ka-zanan
Külli Hakikat'e, Allah'tan He-
ba denen bir hakikat tecelli etti.
Bu, týpký yapýlacak binanýn,
kaðýt üzerine planýný çizmeðe
benzer. Sonra Yüce Allah,
kendi nuriyle o hebaya tecelli
etti. Bütün alem, bil-kuvve bu
hebada var idi. Hebada (Yok-
olucu) bulunan her þey, gelen
bu tecelli nu-runu kendi isti-
dadýna göre kabul etti. Bu
nuru en çok alan da hebada
bulunan Hakikat-i Muham-
meddiyye idi. Buna akýl da
denir. Böylece ilk varlýða çýkan
þey, akýl yani Hakikat-i Mu-
hammediyye oldu. Bu suretle
Allah'ýn tecellisinden heba ve
hebanýn tecellisinden alem
meydana geldi. 

Allah bizi þu belirli þekil-
lerde yaratacaðýný, ezelden
beri biliyordu. Eðer bizi bu
þekilde bilmeseydi yaratmaz-
dý. Bu þekli baþka yerden de

almadý. Çünkü kendisinden
baþka bir varlýk yoktu ki
oradan alsýn. Demek ki kendi
bilgisinde bizim bu þeklimiz
vardý. Bizi ezeli bilgisiyle böyle
bilmiþtir. O halde biz, bilkuvve
O'nda vardýk. O'nun bizi
bilmesinin aynýsý olan bizim
misalimiz (düþünce halindeki
varlýðýmýz, bir baþka deyiþle
Allah'ýn bizim hakkýmýzdaki
bilgisi), kendi varlýðýyla ka-
dimdir. Çünkü bilgi O'nun
sýfatýdýr. Sýfatý da ezelidir.
Allah, bizi yaratacaðýný son-
radan bilmiþ olamaz. 

Ýbnu'l-Arabi'ye göre a'yan-ý
sabite (ideler), yani Allah'ýn
bilgisi bakýmýndan alem ka-
dimdir. "Yoktan zuhura gelmiþ
deðildir. Yoktan zuhura geldi
demek, zatý zatýnda gizli iken
iradesi ile a'yane (þekillere)
geldi demektir. Zira ne yok var
olur, ne de var yok olur. Zat
denizinin inkýlabýndan (çal-
kanmasýndan) alemler mey-
dana gelmiþtir". 

Allah bu dünyalarý, isim-
lerini meydana çýkarmak için
yaratmýþtýr. Çünkü makdur-
suz kadir; verme olmadan
cömertlik; beslenen kimse
olmadan rýzýk vericilik; yardým
edilen bir þey olmadan yardým
edicilik; rahmet edilen biri
olmadan rahmet edicilik etki-
siz kavramlardýr. 

Ýbnu'l-Arabi'ye göre kainat ,
Allah'tan çýkmýþtýr, fakat Allah
ile ayný mahiyette deðildir.
Mümkün varlýklar, önce yok
iken sonradan Allah'tan sadýr
olmuþtur, fakat parçanýn bü-
tünden ayrýlýþý gibi bir ayrýlýþla
var olduðu düþünülemez. Zira
o takdirde bunlar varlýktan
varlýða çýkmýþ ve böylece
ezelde kendi kendisiyle kaim
bir varlýða sahip olmuþ olurlar.

Kainat, Allah'ýn ilk tecel-
lisinden meydana gelen ilk
akla dayandýrýlmýþtýr. Ýlk akýl
tektir. Fakat yapýsýnda çokluk
istidadý vardýr. Bütün varlýk-
larýn suretlerini kendinde taþýr.
Buna kainatýn ilkesini teþkil
eden Levh-i Mahfuz da denir. 

Ýbnu'l-Arabi'ye göre varlýk
bir daire teþkil etmektedir. Bu
daire, Allah'ýn bir görüntüsü
veya O'nun aynýdýr. Dairenin
merkezi Allah'týr. Baþýnda ilk
akýl vardýr. Bu, bütün yara-
týlanlarýn aslýdýr. Her þeyin
sureti, tasarýsý bunda mevcut-
tur. Bu suretler, þekillere ko-
nulmuþtur. Nihayet yaratma
devam edip insan türüne gel-
miþ ve en son insan yara-
týlmýþtýr. Varklýk dairesinin
sonunda insan bulunmaktadýr.

Ýbnu'l-Arabi ve ondan son-
rakilerin vahdet-i vücutçu tez-
lerine göre Allah'ýn isim ve
sýfatlarýnýn bir tezahürü olan
bu cihan, beþ mertebede mey-
dana gelmiþtir. Allah'ýn zatýnýn
ve sýfatlarýnýn sonu olmadýðý
gibi cihanýn da sonu yoktur.
Çünkü cihan, Allah'ýn isim ve
sýfatlarýnýn aynasýdýr. Demek
ki alemler de sonsuzdur. "O,
her an baþka bir þandadýr"
ayeti gereðince Allah'ta son
yoktur. Allah, kudretinin yü-
celiðinden, bir kuluna ayný
surette iki defa görünmez, iki
kuluna da bir surette görün-
mez. Bütün bu sonsuz alemleri
beþ mertebe içine almaktadýr:

Birinci mertebe, gayb-ý
mutak (mutlak gizlilik) mer-
tebesidir. Bu mertebeye lahut
alemi, la teayyün alemi, itlak
alemi, mutlak ama, mahz
vücud, mutlak vücud, sýrf zat,
Ümmü'l-Kitab, mutlak beyan,
basit nokta, gayblarýn gaybý
gibi isimler de verilir. Bu mer-
tebede ne isim, ne resim, ne
sýfat, ne sýfatlanan vardýr. 
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Bu mertebede asla þehadet
alemi yoktur. 

"Ýnsana hiç anýlan bir þey
olmadýðý bir zaman gelmedi
mi?" : "Allah vardý, kendisiyle
beraber bir þey yoktu." 

Ýkinci mertebe, Ceberut
alemi, ilk teayyün, ilk tecelli,
akl-ý evvel, ilk cevher, Hakikat-
ý Muhammediyye, izafi ruh,
külli ruh, gayb-ý muzaf, kita-
bu'l-mubin mertebesidir. Bun-
lar hep ayný mertebeye verilen
isimlerdir. Ümmül-Kitab mer-
tebesinde toplu olan varlýk, bu
makamda açýlmýþ detaylan-
mýþtýr.

Üçüncü mertebe, melekut
alemidir. Buna misal alemi,
hayal alemi, vahidiyyet, ikinci
teayyün, ikinci tecelli, sidre-
tu'l-munteha, emir alemi, kü-
çük berzah ve tafsil alemi de
denir. Bu alem, þehadet ale-
mine yakýn gayb-ý muzaf ele-
midir.

Dördüncü mertebe, mutlak
þuhud mertebesidir ki buna
þehadet alemi, mülk alemi,
nasut alemi, his alemi, un-
surlar alemi, felekler alemi,
yýldýzlar alemi denir. Þehadet
aleminden baþka alemlere
gayb alemi de denir. Böylece
baþlýca iki alem olmaktadýr: 1)
Gayb alemi 2) Þehadet alemi.

Beþinci mertebe, bunlarýn
hepsini kendinde toplayan
Ýnsan-ý Kamil mertebesidir.
Önceki dört alem, Allah'ýn
Ýsm-i A'zamýdýr. Bunlarýn
tamamý, Allah'ýn zatýný gös-
terir. Bu alemlerin tamamý,
insanda da vardýr. O halde
insan-ý kamil bütün alemlerin
özetidir. Nasýl Ýsm-i A'zam,
Allah'ýn bütün isimlerini
kendinde toplamýþsa, insan-ý
kamil de bütün alemleri
kendinde toplamýþtýr. Onun
içindir ki Hz. Ali: "Sen kendini

küçük bir cisim sanýyorsun.
Oysa sende büyük bir alem
toplanmýþtýr." demiþtir. Onun
için Hz. Peygamber: "Allah
Adem'i kendi suretinde yarat-
tý" demiþtir.

Ýbnu'l-Arabi, bu noktaya
geldikten sonra Tanrý ile kulu
bir görmektedir. "Attýðýn za-
man sen atmadýn Allah attý."
Ayetinde: "Kulum, faili olma-
dýðýn þeyi yap. Yaptýðýn iþin
faili benim. Ben de ancak
seninle yaparým. Çünkü onu
kendi kendime yapamam, onu
yapmak için sen lazýmsýn.
Senin yapman için de ben
lazýmým". "Böylece iþler bana
ve Ona baðlý oldu. Ben de
hayret ettim, hayret de þaþtý.
Hayret içinde hayret oldu."
Diyen Ýbnu'l-Arabi þöyle de-
vam ediyor: 

"Nice zamanlar olmuþ ki
þöyle demiþimdir: 

"Rab Haktýr, kul Haktýr, ah
bilseydim,mükellef kimdir?
Kuldur dersen o yoktur, Rab-
dýr dersen o nasýl mükellef
olur ?" 

Nice zaman da þöyle de-
miþimdir: 

"Kendisinin yaptýðý bir þeyi
bana teklif etmesinde hayret
ettim. Benim yaptýðým bir iþ
yok (bende o iþ hep) O'(nun
yaptýðý)ný görüyorum. Ah bil-
seydim mükellef kim oluyor?
Her yerde ancak Allah var,
Ondan baþkasý yok." 

"Böyle söylemekle beraber
bana denildi ki yap". 

Ýbnu'l-Arabi, "Doðu ve batý
Allah'ýndýr. Nereye dönerseniz
Allah'ýn zatý oradadýr." Aye-
tinin gereði Allah'ýn her þeyde
tecelli ettiðini ileri sürüyor ve
dolayýsýyla her þeyde bir parça
tanrýlýk görüyor. "Sakýn bir
düþünceye baðlanýp kalma-

yasýn, o zaman çok þey kay-
bedersin. Sen bütün inançlarýn
heyulasý ol. Zira Allah, yalnýz
bir inancýn çevreliyeceði bir
varlýk olmaktan daha geniþ ve
daha büyüktür. Çünkü O,
"Nereye dönerseniz Allah'ýn
vechi oradadýr" diyor. Bir
þeyin vechi, hakikatýdýr. An-
ladýn ki Allah, her vechin
inniyyetindedir. Her inanç sa-
hibi, inancýnda isabet etmiþtir
ve her isabet eden de sevab
alýr, her sevab alan da said dir
ve her said ise kendisinden
razý olunmuþtur."

Ýbnu'l-Arabi þöyle diyor:
"Varlýðýn tamamý gerçekten
birdir. Allah ile beraber baþka
bir þey yoktur. Bunun için
"Kalbi olup kulak veren ve
görene iþaret edip 

Allah vardý, kendisiyle
beraber hiçbirþey yoktu" sözü
ne güzeldir. Gören O'dur. O,
þimdi, önce olduðu gibidir. Bu
anda da O, O'dur. O zamanda
da O, O idi. Sonra da O, O'dur.
Þimdi biz mevcuduz, bizi var
etti; gizli açýða çýktý ve açýk
gizlendi. Sonra yine açýða çýka-
cak, yine gizlenecek, böyle
devam edip gidecektir. Kitap
ve sünneti araþtýrýrsan, ebedi
olan Bir'den baþkasýný bula-
mazsýn. O, O'dur. O, ebeden
kaybolmakta devam etti. Ger-
çeðe eren bilginler þu noktada
birleþtiler ki Allah, bir þahsa
bir surette iki defa görünmez.
Ýþte bu, Hu (O) nun geniþleme-
sidir. Ebu Talib demiþtir ki:
"Misli gibi bir þey olmayaný
ancak misli gibi bir þey ol-
mayan görebilir, baþkasý göre-
mez. O halde gören, görülenin
aynýdýr.".

Ýbnu'l-Arabi'nin vahdet-i
vücud görüþü, her þeyi mübah
kýlan bir görüþ deðildir, dinin
hükümlerine mutlaka uymayý
gerekli gören bir görüþtür.
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Zaten kendisi de zahiri mezhe-
bine mensup, þer'i emirlerde
son derece titiz ve sert bir
mutassavvýftýr. Onun Selçuklu
sultanýna yazdýðý mektupta
hýristiyan tebaa için yapmayý
öðütlediði hususlar, bunu a-
çýkça göstermektedir.

Vahdet-i vücud, Hint ve
Yunan felsefelerinin Arapçaya
çevrilmesi ve müslümanlarýn
diðer milletlerle temasý sonucu
Ýslam tasavvufuna geçmiþtir,
Ýslamýn öz malý deðildir. Hin-
distan'ýn Veda mezhebinin
esasý panteizmdir. Onlarýn Ve-
danta adlý kitaplarýnda yazýlý
olan þu sözler vahdet-i vücu-
dun bir ifadesidir: 

"Ýlk sebep, çoðalmak iste-
yerek çoðaldý. Kainat, Brah-
ma'dan ibarettir. Zira ondan
çýkar, onunla olgunlaþýr, ona
döner. Onun için Brahma'ya
tapýnmak lazýmdýr. Örümcek
nasýl aðýný kurup tekrar toplar,
bitkiler nasýl topraktan çýkar,
tekrar topraða döner, insandan
kýllar nasýl çýkar, büyürse
kainat da deðiþmez olan Brah-
ma'dan öyle çýkmýþtýr. Brah-
ma'nýn zati birliði hiç bozul-
maz. Sebepler ve sonuçlar
ondan ibarettir. Dalga, damla,
köpük vs. gibi denizde mey-
dana gelen þeyler, þekil iti-
bariyle baþka baþka iseler de
hakikat itibariyle birbirinin ay-
nýdýr. Brahma birdir, eþi yok-
tur. Varlýkta þekillenip görün-
mekle zatýndan ayrýlmaz. O,
ruhtur, ruh da odur. Su buza,
süt yoðurda çevrildiði gibi
Brahma da hiç bir aracýya
muhtac olmadan þekilden
þekle girer. Güneþ birdir, fakat
suya aksedince çoðalýr. Yaratýl-
mamýþ olan ilahi ruh da çeþitli
suretlerde görünür." 

Ýþte felsefenin Arapçaya
çevrilmesiyle birlikte bu fikir
de Ýslam dünyasýna geçmiþtir.
Fakat baþlangýçta felsefeye ilti-
fat etmiyen, bütün güçleriyle
riyazata ve ameli tarafa yöne-
len ilk mutasavvýflar bu dü-
þünceye sahib olmamýþlar, an-
cak kendi tatbikatlarýnýn bir
sonucu olarak fena fillah dü-
þüncesinin son sýnýrýna kadar
gelmiþlerdi. 

Bu fikir, Ýbnu'l-Arabi'nin
tesiriyle tasavvufa iyice yer-
leþmiþ, hemen her mutasavvýf-
ta bunun izleri görünmeðe
baþlamýþtýr. Fakat bu görüþe
karþý çýkan mutasavvýflar da
vardýr. Alliyyu'l-Kari, te'lif
ettiði Vadet-i Vücud risalesiyle
Ýbnu'l-Arabi'nin sistemine kar-
þý gelmiþtir. Ýbnu'l-Arabi'nin
vahdet-i vücudunu en yüksek
makam kabul eden Kaþani'ye
karþýlýk, onun çaðdaþý büyük
müfessir mutasavvýf Alau'd-
devle Þimnani ise bunu küfür
telakki etmiþtir. Bu yüzden
ikisi arasýnda mektuplaþmalar
olmuþtur.

Bilgisayar Ýcad Edildi
ve Beddualar Deðiþti

1- Netten 50 MB'lik bir
dosya indirirken, bitmesine iki
dakika kala elektrikler kesile
de mosmor ol inþallah!

2- Chat yaparken kapý zilin
çala!

3- Maus'unu kedi yesin!

4- Ýçtiðin çay klavyeye
dökülsün!

5- Arama motorlarýna gire-
meyesin! 

6- Hitin düþsün, liste sonu
ol!

7- Posta kutuna iki ay mail
gelmesin!

8- Üç vakte kadar baðlantýn
kopsun inþallah!

9- Klavyenin sesli harf tuþ-
larý basamaz olsun da, sevgi-
line mektup yazamayasýn!

10- Windowsun çöksün,
ýcq'un kopsun da ele güne
muhtaç ol innnnþallah!

11- Kafana harddiskler
kadar taþ düþsün!

12- Kodlarýný yanlýþ yazasýn
da web sayfasý yapamayasýn
ya rabbim!

13- Askerliðini uzun dönem
yapasýn da,18 ay nete baðlana-
mayasýn!

14- 2 senedir yazmaya çalýþ-
týðýn 500 sayfalýk roman dos-
yana virüs girsin de, edebi
hayatýn bitsin!

ÇERÇEVELÝK BÝR SÖZ

Batýlar geldiklerinde 

ellerinde incil vardý, 

bizim elimizde 

topraklarýmýz vardý.

Bize gözlerimizi 

kapayarak dua etmesini 

öðrettiler. 

Gözümüzü açtýðýmýzda 

bizim elimizde incil, 

onlarýn elinde 

topraklarýmýz vardý. 

Kenu Kenyattu

Kenya Kurucu Devlet
Baþkaný
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Bize gözlerimizi 

kapayarak dua etmesini 
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Gözümüzü açtýðýmýzda 

bizim elimizde incil, 

onlarýn elinde 

topraklarýmýz vardý. 

Kenu Kenyattu

Kenya Kurucu Devlet
Baþkaný



B
ir YAMAN ARIKAN
vardý. Türk okuyu-
cusu, 1965-1980 yýl-

larý arasý bilhâssa tasavvufî
eserleri hemen hemen yalnýz
onun kaleminden okurdu.
Fakat uzun yýllardýr bu kalem
ortada görünmez olmuþdu.
Sebebini öðrenmek için ken-
disini aradýk. Erenköyü’ndeki
evinde bulduk ve bu husûsla
ilgili bir mülâkaat yapdýk.
Yazarýmýzýn, bilhâssa Türkçe’-
miz ve dînî yayýnlar bahsinde
hayli ýzdýrâp içinde bulun-
duðunu müþâhede etdik. Oku-
yucularýmýzýn, baþda Gazâlî
olmak üzere Abdulkadir Gey-
lânî’den, Ahmed Rufâî’den ve
Ebülleys Semerkandî’den yap-
dýðý güzel tercümelerle yakýn-
dan tanýdýklarýný sandýðýmýz
yazarýmýzla yapýlan bu mülâ-
kaatý aþaðýda sunuyoruz! 

- Efendim, 80’li yýllarýn
baþlarýna kadar sizin ter-
cümeleriniz oldukça yaygýn-
dý. Türk okuyucusu, bilhâssa
tasavvufî eserleri ilk defa
sizin kaleminizden okudu.
Fakat nice zamandýr, çalýþ-
malarýnýzý piyasada göremi-
yoruz. Yaman Arýkan’ýn sesi
çokdandýr neden çýkmýyor?

- Önce þunu ifâde edeyim.
Bu sorunuzla benim bir millî
ýzdýrâbýmý deþelediniz. Evet,
Türk okuyucusunun, 80’li yýl-
larýn baþlarýna kadar bilhâssa
tasavvufî-ahlâkî eserleri bizim
kalemimizden okuduðu doð-
rudur. Yine, nice zamandýr,
çalýþmalarýmýzýn piyasada gö-
rülmediði de doðrudur. Bunun

bir deðil, gerçekde birkaç sebe-
bi vardýr. Ancak, ana sebep,
beni o millî ýzdýrâba dûçâr
eden sebepdir. Biz bu iþe ras-
gele bir heves netîcesi baþla-
mamýþdýk. Nâm-þân-þöhret i-
çin baþlamamýþdýk. Kitleler na-
zarýnda îtibâr sâhibi kiþi olalým
diye baþlamamýþdýk. Hele hele
dînî-ahlâkî-tasavvufî yayýn yo-
lunu bir kazanç tarlasý edin-
mek için hiç baþlamamýþdýk.
Uzun müþâhede ve gözlemle-
rimiz netîcesinde tesbit etdiði-
miz bir husûs vardý. O, þuydu:

- Cemiyetimiz -ve topyekûn
Ýslâm dünyâsý- büyük bir rûh
sefâleti ve ahlâk düþüklüðü
içindeydi. Sebebi de; rûhsuz,
þekilci ve sâdece bedenî di-
sipline baðlý bir dîn anlayýþý
girdâbýna düþmüþ bulun-
masýydý. Geçmiþi, bir deðil
birkaç asýr ötesine dayanan bu
hâl, böyle devam edip gidiyor-
du. Onun selâmete kavuþmasý
ve haçlý - hýristiyan - siyonist
dünyâsýnýn maskarasý olmak-
dan kurtulmasý bu rûhsuz,
þekilci ve bedenî disipline
baðlý dîn anlayýþ ve yaþayýþýn-
dan sýyrýlmasýnda yatýyordu.
Bu da ancak dînde öze dönüþle
mümkün olabilirdi. Demek ki,
insanýmýza önce dînin hakîkat
ve mâhiyetinin ne olduðu an-
latýlmalýydý. Dînde öze dönüþ,
ancak böyle bir baþlangýçla
saðlanabilirdi. Diðer tarafdan,
cemiyetimizin geçmiþinde
köklü ve esaslý bir tasavvuf
geleneði vardý. Günümüzde de
saptýrýlmýþ þekliyle de olsa, hiç
deðilse dillerde, bir tasavvuf
geleneðinden söz ediliyordu.

Zâten gerçek tasavvuf da dî-
nin-yâni Ýslâm’ýn- özü, esâsý ve
rûhu demekdi. Ýþte, bundan
kýrk yýl önceki bu tesbitlerim
bana, iþe tasavvufî-ahlâkî eser-
lerin neþriyle baþlama gerekli-
liðini ilhâm etdi. Programý iki
safhalý olarak tesbit etdim.
Birinci safhada, büyük Ýslâm
âlim ve evliyâlarýnýn bu mev-
zûdaki eserleri Türkçeleþdi-
rilip neþredilecekdi. Ýkinci saf-
hada ise, asrýmýzýn ufkundan
da faydalanarak yine ayný
mevzûda eserler hazýrlanacak
ve yayýnlanacakdý. Büyük bir
þevkle iþe baþladýk. Yayýnlanan
her eser, insanýmýz tarafýndan
âdetâ kapýþýlýyordu. Bunda,
Türkçeleþdirilen eserin aslýnýn
güzelliði ile, tercümede kul-
lanýlan Türkçe’nin güzelliðinin
yâni iki güzelliðin rol oyna-
dýðýný okuyucular söylüyor-
lardý. Fakat, bizim o güzel
eserleri yayýnlamaða baþlama-
mýzýn üzerinden henüz altý
aylýk bir zaman bile geçmemiþ-
di ki, piyasa onlarýn sahteleri
ve taklidleri ile dolup taþmaða
baþladý. Öyle ki, tercümeden
tercüme yapan sözde müter-
cimler türedi. Bunlar, keli-
menin tam ma’nâsiyle, bizim
tercümelerden tercümeler ya-
pýyorlardý. Yapdýklarý, belki de
kaanun korkusuyla, bizim ifâ-
de ve üslûbumuzda kýsmen
deðiþiklik meydana getirmek-
den ibâretdi. Meselâ ben “ha-
yât” diyorsam, onlar bunu
kaldýrýp, yerine “yaþam” keli-
mesini oturtuyorlardý. Böylece,
hem bozuk bir üslûp meydana
geliyor, hem de eser aslýný
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kaybediyordu. Tercümeden
tercüme yapan bu sözde mü-
tercimlerin içinde hele biri
vardý ki, sözde yapdýðý tercü-
meye bir de, “el-Ezher Üniver-
sitesi Mezunu falan oðlu
fülan” diye imzâ atardý. Böy-
lece, bizim tercümenin neþrini
ta’kîp eden bir-iki aylýk bir
zaman içinde, onun tahrîf
edilmiþ taklîdi, piyasada he-
men yerini alýrdý. Yerden man-
tar bitercesine, öyle bir zümre
türemiþdi ki, bunlarýn kimisi,
dediðim gibi, tercümeden ter-
cüme yapýyor, kimisi sizin
eserinizin ismini taklîd ediyor,
kimisi de eserinizi gizlice
aynen basýp piyasaya sürüyor-
du. Bu arada, ayný piyasada,
deðiþik ticârî ahlâksýzlýklar da
yaygýndý. Meselâ, sözde dînî
kitap yayýný yapan öyleleri
vardý ki, bir müddet sattýðý bir
kitabýn ismini daha sonra
deðiþtirip yeni bir kitapmýþ
gibi piyasaya sürerdi. Böylece,
kitabýn satýþý yeniden hýz
kazanýrdý. Çünkü yeni çýkan
bir kitabýn ilk zamanlardaki
satýþý hýzlý olur. Daha sonralarý
bir doygunluk meydana gelir
ve satýþ hýzý yavaþlar. Bazen de
tamâmen durur. Ýþte, tam bir
yahudi mantýðýyle hareket
eden bizim sözde dînî kitap
yayýncýsý mâhir muvaffakýyet
simsarlarýmýz, kitabýn ismini
deðiþtirip yeni bir isimle
piyasaya sürerek hem satýþý
yeniden hýzlandýrýyorlar, hem
de sâdece ismi deðiþtirilmiþ
ayný kitapla, vatandaþýn ce-
binden bir kerre daha para
çekme baþarýsýný gösterebili-
yorlardý. Bir baþka iðrendirici
yollarý da, ayný mütercimin
tercümesine sözde baþka baþka
mütercim isimleri koyup ayný
eseri sanki bir baþkasý da ter-
cüme etmiþ havasýný vererek
bir tercüme ile, vatandaþýn
cebinden bir kaç defa para

aþýrmalarýydý. Bunlar, o züm-
rece pek tabîî kabul edilen ve
büyük bir zevkle yapýlan iþler-
di. Bununla berâber, o âlemde
þahsen karþýlaþdýðým sayýsýz
çirkin iþlerden bir-ikisini mü-
þahhas olarak anlatmadan da
geçemeyeceðim.

Bir gün, sözde dînî kitap
yayýný yapan bu kitabevle-
rinden birinin önünden geç-
mekdeydim. Ýçeriden adým
söylenerek çaðrýldým. Girince,
yer gösterildi, biraz oturmam
istendi. Oturdum. Çaycýya çay
söylendi. Berâberce içdik. Çay
faslý bitince, iþyerinin 60
yaþlarýnda, ak sakallý sâhibi
söze baþladý. Ve aynen þunlarý
söyledi:

- Senin Türkçe’n güzel.
Bana þu Ömer Nasûhî’nin
Ýslâm Ýlmihalini sâdeleþtiriver.
Yalnýz bunu yaparken parag-
raflarýn ve bazý satýr ve say-
falarýn yerlerini deðiþtir ki,
onun ilmihali olduðu anlaþýl-
masýn. Sana iyi para veririm!...

Herifin oðlu hýrsýzlýðý kafa-
sýna koymuþ. Sonra da’vâ e-
dilme ihtimâline karþý, hýrsýz-
lýðýn ve sahtekârlýðýn nasýl
yapýlmasý gerekdiðini de tesbit
etmiþ. Kendisine haybeden ve
bol para kazandýracak bu hýr-
sýzlýk ve sahtekârlýk iþini
fiiliyâta dökebilmek için de
Türkçe’si ve üslûbu güzel olan
YAMAN ARIKAN’I seçmiþ.

O yýllarda, piyasada ÖMER
NASÛHÎ’nin BÜYÜK ÝSLÂM
ÝLMÝHAL’inden baþka ilmihal
yokdu. Onun için, âdetâ pey-
nir ekmek gibi satýlýyordu.
Ancak, ifâde ve üslûbu pek
aðdalý olduðu için çok kimse
anlamýyordu ve bu aðdalý
ifâde ve üslûbundan herkes
þikâyetçiydi. Fakat baþka ilmi-
hal bulunmadýðý için, çâresiz
herkes alýyordu.

Þahsýma böyle bir teklif ya-
pýldýðý zaman dehþetli sar-
sýldým. Zîrâ cemiyete, piya-
saya, iþ-güç hayâtýna ve insan-
larla münâsebet ve muâme-
lelere daha yeni baþlamýþdým.
Yâni mektep sýralarýndan dir-
seðimi yeni çekmiþdim. Bu
sebeple, henüz, peygamberi-
mizin bir hadîslerinde belir-
tilen “Fýtrat-ý Ýslâm” üze-
rindeydim. Þahsýma o teklîfi
yapan þahýs ise, bu teklîfiyle
beni “yahudileþme-nasrânî-
leþme” yoluna sevkediyordu.
Halbuki, nâmus dâiresinde,
“Bana bir Ýslâm Ýlmihali
yazar mýsýnýz?” dese, tereddüt
etmez yazardým…

Aradan uzun yýllar geçdi.
Biraz önce anlatdýðým hâdise-
ler, akla hayâle gelmez yeni
dalavereler de eklenerek git-
dikçe daha da yaygýnlaþýyor-
du. Bir gün, Caðaloðlu’ndaki
yazýhânemde oturuyordum.
Sözde dînî kitap yayýný yapan
yine o takýmdan birisi geldi.
Çay ikrâm etdim. Hal-hatýr
faslýndan sonra söze baþladý:

- Falan mütercim, takma
(uyduruk) bir adla bana ki-
taplarýný satdý. Onlarý kendisi
kendi adýyle basýp satýyor. Ben
de ayný kitaplarý onun takma
adýyle basýp satýyorum. O da
kazanýyor, ben de kazanýyo-
rum. Ben buna karþýlýk kendi-
sine iyi para verdim. Þimdi
sana teklîfim, þu GAFLETTEN
KURTULUÞ isimli kitabýný,
senin tesbit edeceðin bir takma
isimle ben neþredeyim. Sen,
kitabýný mütercimi YAMAN
ARIKAN olarak yine neþre
devam edeceksin. Benim bas-
dýðým ayný kitapda ise, müter-
cim olarak senin takma adýn
bulunacak. Böylece, hem sen
kazanacaksýn hem ben. Eðer
kabul edersen, sana yüklü bir
telif ücreti de vereceðim!...
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Bu teklîf, ayný bir kitapla
vatandaþýn cebinden iki defa
para çekme teklîfiydi. Böyle bir
sahtekârlýðý, Tahtakale’nin
meþhur dýzdýzcýlarý ve zarfçý-
larý bile düþünemezlerdi. Be-
nim ahlâk anlayýþým, bu þahsýn
sille-tokat hemen kapý dýþarý
edilmesini gerektiriyordu. Bir
tek kelime dahi söylemeden
hemen ayaða kalkdým. Çekip
gitmesi için, baþka þeylerle
meþgul olur gözükdüm. Ara-
dan bir kaç gün geçdi. Ayný
þahýs, bu sefer telefon etti ve o
teklîfini tekrârladýðýný söyledi.
Böyle bir þey düþünmediðimi
söyleyerek telefonu kapatdým.
Fakat bir müddet sonra yine
yazýhâneye geldi ve o tek-
lîfinde ýsrâr ettiðini söyledi.
Artýk, münâsip bir üslûpla
kendisine bir þeyler söylemek
âdetâ farz oldu. Dedim ki:

- Bak… bey! Benim ahlâk
anlayýþýma göre, þimdi seni
buradan sille-tokat kovmam
lâzým. Ancak, ben bunu yap-
mýyorum. Hemen buradan çýk,
git. Ve bir daha da böyle bir
teklifle benim yanýma gelme!...

Gitdi. Fakat benden bu þek-
ilde kitabýn yayýnýný alamamýþ
olmasýný hazedememiþ olmalý
ki, benim, GAFLETTEN KUR-
TULUÞ adýyle neþretdiðim ve
Arapça adý TENBÎHÜLGÂFÝ-
LÎN olan o kitabý, sözde biri-
sine tercüme etdirmiþ ve
TENBÎ-HÜLGÂFÝLÎN adýyle,
tek cild hâlinde bir baþkasý
vâsýtasiyle bastýrtmýþ. Tabiî ki
buna kimse bir þey diyemez.
Bir baþkasýnýn tercümesinin
ifâde ve üslûbunu çalmamak
ve isimde benzerlik-iltibâs kur-
nazlýðýna gitmemek þartýyle,
kýlâsikleþmiþ bir eseri herkes
tercüme edip yayýnlayabilir.
Ne var ki, bu þahsýn, tek cild
hâlinde ve TENBÎHÜL-GÂFÝ-
LÎN adýyle yayýnladýðý bu

kitap, piyasada tutulmadý ve
satýlmadý. Bizim tercüme,
GAFLETTEN KURTULUÞ adý-
ný taþýyordu ve iki cild hâlinde
neþredilmiþti. Bu þahýslar,
TENBÎHÜLGÂFÝLÎN adýyle
yayýnladýklarý kitap tutulma-
yýnca ve hýzlý satýlmayýnca, bu
sefer, kitabý ortadan ikiye
bölüp iki cild hâline getirerek,
adýný da GAFLETTEN KUR-
TULUÞA koyup öylece piya-
saya sürdüler…

Anlatdýðým ve anlatma-
dýðým bu sahtekârlýklar ve
düzenbazlýklar karþýsýnda, za-
man zaman kendi kendime þu
soruyu sormuþumdur:

- Acaba þeytan, þeytan is-
miyle müsemmâ olmasýna rað-
men, böyle hîlekârlýklar düþü-
nebilir mi?...

Bu arada, hemen bir husûsu
da samîmiyetle ve ehemmi-
yetle belirtmek isterim. Ben,
geçmiþde kalmýþ bütün bu
olup bitenleri, o insanlarýmýzý
kötülemek ve kendime iyi bir
pay çýkarmak için anlatmýyo-
rum. Bil’akis, târihde, peygam-
ber devrinden sonra, Ýslâm’ýn
yüce ahlâk esaslarýný en iyi
þekilde temsîl etmiþ, uygu-
lamýþ ve yaþamýþ þanlý bir mil-
letin bugünkü torunlarýnýn,
mâdde hýrslariyle ne durum-
lara düþtüklerini gözler önüne
sermek için anlatýyorum. Dî-
nin ve dîndârlýðýn temeli, e-
sâsý, özü ve temel direði dü-
rüstlükdür, samîmiyetdir, ih-
lâsdýr, içi-dýþý bir olmakdýr, her
türlü fiil ve hareketde el-dil
dürüstlüðüdür. Halbuki zama-
nýmýzýn müslümanlarý günlük
iþ-güç hayâtýnda, alýþ-veriþ ha-
yâtýnda, çarþýda-piyasada, î-
mâlat hayâtýnda, velhâsýlý bir-
birleriyle olan münâsebet ve
muâmelelerde bu vasýflarý ser-
gileyemiyorlar. Zîrâ, günü-
müzde ticârî hayâtda, alýþ-

veriþ hayâtýnda, iç-güç hayâ-
týnda,… çok ve çeþitli hîleler,
aldatmalar, dalavereler oluyor.
Ýþin garîbi, bu hîleleri yapan-
lara sorduðunuzda hepsi de
mümin-müslüman olduklarýný
ifâde ediyorlar. Hattâ bir çok-
larý, dîni-îmâný kimseye býrak-
mýyor. Oysa ki peygamberi de,
“Alýþ-veriþde hîle yapanlar-
aldatanlar bizden deðildir!”
buyuruyor.

Günümüzde ise âdetâ alýþ-
veriþde biraz yalan söylenmez-
se, biraz hîle yoluna baþvurul-
mazsa, biraz düzenbazlýk ya-
pýlmazsa kazanç saðlanamaya-
cakmýþ gibi bir zihniyet sergi-
leniyor…

- Bütün bu anlatdýklarýnýz-
dan sonra, “Çekildik izzet ü
ikbâl ile Bâb-ý âlî’den” demek
istediðinizi söyleyebilir mi-
yiz?

- Bir nevî…

- Tasavvufî tercümeleri iz-
leyen okuyucular, sizi “Bir
Gazâlî mütercimi” olarak ha-
týrlýyor daha çok. Sizi Ga-
zâlî’nin eserlerini tercüme et-
meðe sevkeden sebepler neler
idi?

- Gazâlî’nin Ýslâm tefekkür
târihinde büyük bir yeri var-
dýr. O, meseleleri anlatýrken,
Kur’ân’ý ve Sünnet’i esas al-
makla berâber, hep aklý kul-
lanýr, aklý çalýþdýrýr, mantýk ve
muhâkemeyi iþletir. Meseleleri
aslâ kuru, yavan ve cansýz bil-
giler sýralamak þeklinde ele
almaz. Bil’akis, anlatdýðý husû-
su, iyice; bir akýl, mantýk ve
muhâkeme süzgecinden geçi-
rir. Hâlbuki bazý müellifler,
âdetâ aklý devre dýþý býrakýr-
casýna, meseleleri kuru, yavan
ve cansýz bilgiler sýralamak
þeklinde ele alýrlar. Ýþte bu
durum, beni, iþe Gazâlî ile
baþlamaða sevketdi. Bahset-
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diðim ve kýrk yýl önce devreye
soktuðum projenin birinci saf-
hasý olan tercüme eserler lis-
tesinin baþýnda GAZÂLÎ KÜL-
LÝYÂTI vardý. Yazýk ki, darbe-
lendik ve akîm kaldý.

- Abdülkaadir Geylânî’-
den, “ABDÜLKAADÝR GEY-
LÂNÎ’NÝN SOHBETLERÝ”
adýyle neþretdiðiniz tercü-
meniz var. Bu tercümenizi,
eserin baþkalarý tarafýndan
yapýlmýþ diðer tercümeleriyle
karþýlaþdýrýr mýsýnýz?

- Maal’esef, Türkiye’de,
Türkçe bilmez birtakým sözde
mütercimlerle, paradan baþka
bir þey tanýmayan yahudi zih-
niyetli birtakým sözde dînî
kitap yayýncýlarýnýn, daha doð-
rusu, dîni kendilerine mâddî-
süflî kazanç tarlasý edinmiþ
sefîhlerin mahvetdiði eserler-
den biri de bahsetdiðiniz o
eserdir. Türkiye’de, þimdiye
kadar, tercüme eserler içinde
sâdece iki tercüme hakkýnda
“Türkçesi, aslýndan iyi ol-
muþ” ifâdesi kullanýldý. Bun-
lardan biri, Prof. E. Sabri Siya-
vuþgil’in 1950’lerde Fransýz-
ca’dan tercüme etdiði bir eser-
dir. Siyavuþgil’in o tercümesi
için, gerek Fransýz ve gerekse
Türk ilim ve fikir adamlarý, o
zaman þu ifâdeyi kullanmýþlar-
dý:

- Türkçe’si Fransýzca’sýndan
iyi olmuþ!...

Benzeri ikinci ifâde de,
bizim tercüme edip “ABDÜL-
KAADÝR GEYLÂNÎ’nin SOH-
BETLERÝ” adýyle neþretdiði-
miz eser hakkýnda kullanýldý.
1980’lerin baþýnda, tercüme
yayýnlandýkdan kýsa bir müd-
det sonra bir gün, o devir
Ýstanbul’unun meþhur vâiz-
lerinden birisiyle karþýlaþdým.
Selâmdan sonra, daha baþka
hiç bir þey söylemeden, aðzýn-
dan þu cümleler döküldü:

- Yaman, Fethurrabbânî’nin
Türkçesi -Abdülkaadir Geylâ-
nî’nin Sohbetleri- Arapça’sýn-
dan güzel olmuþ. Daha ön-
celeri Arapça’sýný okumuþ ol-
duðum halde, günlerce ve ge-
celerce Türkçe’sini elimden
býrakamadým!...

- Tasavvuf alanýnda ter-
cüme faâliyetlerinin artdýðý
açýk. Ýzliyor musunuz bu
alaný?

- Hayýr, izlemiyorum.

- Günümüz tasavvuf mü-
tercimleri içinde öne çýkan
isim veya isimler var mý?

- Bu sâhadaki yayýnlarý
ta’kîp etmediðim için, öne
çýkan isim veya isimlerin var
olup olmadýðýný da bilmiyo-
rum.

- Tercüme yapdýðýnýz dili
nerede öðrendiniz? Bu alan-
daki tahsîlinizden söz eder
misiniz?

- Ben bu sorunuzun, “Ter-
cüme yapdýðýnýz dilleri – dili
deðil, dilleri – nerede öðren-
diniz?” þeklinde olmasýný arzu
ederdim. Zîrâ tercüme de-
yince, gerçekde akla bir deðil,
iki ayrý dil gelir. Ben, tasav-
vufî-ahlâkî eserleri Arapça’-
dan Türkçe’ye aktardým. Bu
durumda, ortada iki dil bahis
konusudur: Arapça ve Türkçe.
Her iki lisâný da Türkiye’de ve
Ýstanbul’da öðrendim. Bizde
eksik, hatâlý, hattâ yanlýþ bir
deðerlendirme var. Bir insanýn
ana dili ne ise, onun, peþînen o
dili bildiði kabul ediliyor veya
öyle sanýlýyor. Halbuki, aka-
demik ýstýlahda mesele hiç de
öyle deðildir. Ana dili Türkçe
olan, meselâ çaycý Ali Efendi,
Türkçe konuþuyor, yânî Türk-
çe bilir. Fakat onun Türkçe
bilmesi, avâmî ma’nâda bil-
medir. Zîrâ eline bir defter

tutuþdurulsa da Türkçe beþ-on
cümlelik bir þeyler yazmasý
istense, imlâ hatâsýz, düþük
cümlesiz belki de tek satýr
yazamaz. Ayný þekilde, yine
eline tutuþdurulan bir ilmî-
edebî eseri doðru dürüst
anlayamaz, anlatamaz. Ana
dili Arapça olan, avâmdan bir
Arap da böyledir. Benim ana
dilim Arapça deðil. Fakat
Gazâlî’yi okur anlarým, Fah-
reddin Râzî’yi okur anlarým.
Zemahþerî’yi, Ýbni Sînâ’yý, Ab-
dülkaadir Geylânî’yi, Ahmed
Rufâî’yi,… okur anlarým. Hal-
buki ana dili Arapça olan bir
avâmî Arap, onlarý benim gibi
okuyup anlayamaz. Ýþte bizim
sömürge aydýný kafalý bazý
yöneticilerimizle bir kýsým eði-
timcilerimiz bu hassâs nokta-
larý anlayamadýklarý için, son
yarým asrýn lise hattâ üniver-
site bitirmiþ nesillerini cehâ-
lete, dil bilmezliðe yâni Türkçe
bilmezliðe mahkûm etmiþler-
dir. Zîrâ onlar, ana dili Türkçe
olan gençlerimizin Türkçe’yi
bildikleri kanâatindedirler.
Hattâ, öyle âhým-þâhým Türkçe
dersine bile gerek yokdur. Bu
sebeple, gençlerimize, var gü-
cümüzle yabancý dil (gâvurca,
sömürgeci gâvur dili) öðret-
meliyiz. Yabancý kültürlerle
beyni mantarlaþmýþ yönetici
veya eðitici düþünemez ki,
kendi dilini iyi öðrenmeyen bir
insan, baþkasýnýn dilini de iyi
öðrenemez. Günümüzde, vaz-
geçdim lise mezunundan, üni-
versite bitirmiþ gençler bile
yanlýþsýz üç-beþ satýrlýk bir
yazý yazamýyorlar. Vâh ki ne
vâh!...

Ben, Ýstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi mezunu-
yum. Liseyi Kabataþ Erkek
Lisesi’nde okudum. Orta mek-
tep ve liselerde hârika dene-
bilecek bir düzen, disiplin ve
eðitim vardý (1950’ler). Bey-
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oðlu Ortaokulu’nu bitirip Ka-
bataþ Erkek Lisesi’ne geçdi-
ðimde, kitâbet (yazý, kompo-
zisyon) derslerimizde nâdiren
imlâ hatâsý veya düþük cümle
bulunurdu. Lise son sýnýfa gel-
diðimizde ise, yazdýklarýmýzda
imlâ ve düþük cümle hatâlarý-
na hemen hemen hiç raslan-
mazdý. Vefât eden hocalarýmýz
nûr içinde yatsýn. Hayâtda
olanlara da Cenâb-ý Hakk,
saðlýklý nice yýllar versin…

Diyeceðim þu ki, Arapça’-
dan veya herhangi bir dilden
tercüme yapacak kiþi, öncelikle
Türkçe’yi iyi bilmiyorsa, o,
Arapça’yý -veya herhangi bir
yabancý lisâný- da iyi bilmiyor
demekdir. O takdirde onun
yapacaðý iþ, biraz önce anlat-
dýðým gibi, birisinin tercü-
mesinden tercüme yapýp, altý-
na da “el-Ezher Üniversitesi
mezunu falan oðlu fülân”
diye imzâ atmakdýr…

Arapça’ya gelince, diyebili-
riz ki, iki çeþit Arapça vardýr.
Bunlardan biri, Allah’ýn Ke-
lâm’ý Kur’ân’ý Kerîm’in dili
olan “Fasîh Arapça”dýr. Diðeri
de avâm lisâný olan Arap-
ça’dýr. Öteden beri, Araplar
arasýnda bir söz vardýr. “Türk-
ler Arapça’yý bizden iyi bilir”
derler. Doðrudur. Gerçekden,
Türkler, Kur’ân-ý Kerîm’in
lisâný “Fasîh Arapça”yý Arap-
lardan daha iyi bilirler. Zâten,
tâ ünlü Karahanlý cedlerimiz
devrinden îtibâren, yine þanlý
Osmanlý cedlerimizin son
devirlerine kadar devam eden
bir çalýþma ile, o fasîh Arap-
ça’yý Türkler geliþtirmiþ-lerdir.
Öyle ki, Karahanlýlar dev-
rinden bu yana, fasîh Arapça
ile yazýlmýþ Ýslâmî ilim, irfân,
kültür ve tefekkür eserlerinin
en seçkinleri, Türk asýllý âlim,
edîp, þâir ve mütefekkirlerin
kaleminden çýkmýþdýr. Ýþte

ben, Kur’ân lisâný o fasîh Arap-
ça’yý Türkiye’de ve Ýstanbul’da
öðrendim.

- Tasavvuf alanýna ilgini-
zin sebeplerini merak edi-
yoruz.

Bu sorunuzun cevâbý, ilk
sorunuzun cevâbýnýn içinde
mevcud. Bununla berâber, ký-
saca bir kerre daha ifâde ede-
lim:

Gerçek tasavvuf akýmý; dî-
nin bedenîleþdirilmesi, rûh-
suzlaþdýrýlmasý, þekilci merâ-
simlerden ibâret duruma dü-
þürülmesi, kýsacasý esas rûhun-
dan ve özünden uzaklaþdýrýlýp
mâddîleþdirilmesi üzerine or-
taya çýkmýþdýr. Yâni gerçek
tasavvuf, dinde öze ve esâsa
dönüþ hareketidir. Demek ki,
ortada, yozlaþdýrýlmýþ ve esas
gâyesinden saptýrýlmýþ bir dîn
anlayýþ ve yaþayýþý var. Buna
karþýlýk, bir de, bu anlayýþ ve
yaþayýþý özüne ve esas rayýna
oturtma gayretinde olan bir
tasavvuf akýmý var. Dînin,
özünden uzaklaþdýrýlmýþ ve
rayýndan çýkarýlmýþ olduðunu
görüp rûhunda bunun ýzdý-
râbýný duyan bir müslümanýn,
tasavvuf alanýna ilgi duymasý
pek tabîî bir þeydir. Dilerim,
Cenâb-ý Hakk, bu ýzdýrâbý
duymayý her mümin-müslü-
mana nasîp etsin!...

- Efendim, aslýnda, müsâ-
mahanýza sýðýnarak, izzet ü
ikbâl ile Bâb-ý âlî’den çekil-
dikden sonraki bu yirmi beþ
yýlýnýzý nasýl geçirdiðinizi de
soracakdým. Ancak, bu ýzdý-
râplarýnýza, hayâl kýrýklýk-
larýnýza raðmen, girdiðiniz
mukaddes yolda yine de aþk
ve þevk içinde umutlarla dolu
olduðunuzu müþâhede edin-
ce anladým ki, o yirmi beþ
yýlýn hikâyesi bir baþka mü-
lâkaat mevzuu.

ibretli sözler

""Fitne ateþini yakan, içinde
yanar." 

(Hadis-i Þerif)

"Eðer yasaklandýðýnýz bü-
yük günahlardan kaçýnýrsanýz,
sizin küçük günahlarýnýzý
örteriz ve sizi þerefli bir yere
sokarýz." 

(Ayet 4/31)

"Allah bize fazlýyla tecelli
etsin, bizi fazlýyla korusun.
Adliyle tecelli ederse yanarýz."

(Abdülhakim Arvasi)

"Üç kiþinin gýybeti olmaz,
bunlar:

*Nefsinin arzularýna uyan-
lar.

* Fýskýný ilan edenler. 

* Zalim hükümdarlarýn." 

(Hasan-ý Basri)

"Ýki þeyin elden gitmeden
deðerini takdir etmek zordur.
Biri saðlýk, öteki de gençlik."

(Hazreti Ali)

"Allah'tan korkan kimsenin
kalbi erir, Allah'a olan sevgisi
artar ve aklý selim sahibi olur." 

(Zunnûn-ý Mýsri)

"Fitne uykudadýr, uyandý-
rana Allah lanet etsin." 

(Hadis-i Þerif)

"Ýmanýn zirvesi, hükme sa-
býr ve kadere rýzadýr."

(Ebu'd-Derda)

"Dünyada en huzursuz kim-
se, gönlünde hased ve kin tu-
tandýr." 

(Ýmam-ý Þafii)

"Baþkalarýnýn kederini duy-
mayan kimse nasýl insan sayý-
labilir?" 
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Tasavvufi yazýlar..Bazýlarý
tasavvufta tarif ve tavsiye
edilen rabýtayý tenkit etmektel-
er. Kimi bu tenkidin þiddetini
artýrýp rabýtaya þirk diyecek
kadar ileri gitmektedir. Acaba
birisine göre ibadet, diðerine
göre felaket olan bu rabýta
nedir?

Tasavvufta rabýta, terbiye-
nin temeli ve en büyük zikir
sebebi görülürken, onu þirk
gören kimse hangi delil ve
mantýkla bu sonuca varabili-
yor?

Gerçekten þirke götüren bir
rabýta çeþidi mevcut mudur?

Rabýtanýn Kur'an ve Sün-
net'te bir örneði, benzeri, delili
ve tarifi var mýdýr? Ýnsan ter-
biyesi için rabýtanýn gereði
nedir? Bütün bunlar, cevap
arayan sorulardýr.

Aslýnda çözüm kolaydýr.
Aramýzda bir ihtilaf varsa,
yapýlacak iþ hakeme gitmektir.
Din iþlerinde hakem Kur'an ve
Sünnet'tir. Biz de önce Kur'an
ve Sünnet'e bakacaðýz. On-
larda rabýtanýn nasýl ele alýn-
dýðýný inceleyeceðiz.

"Rabýta", "ribat", "murabata"
kelime olarak "rabt" kökünden
gelmektedir. Rabýta ve rabt,
sözlükte iki þeyi birbirine iyice
baðlamak anlamýna gelir. Bu
kelimeye, iki þeyi birbirine
baðlayan ip, alaka, þiddetli
muhabbet, münasebet, ilgi ve
sevgi ile bir þeye baðlýlýk, cesur
ve dayanýklý olmak gibi man-
alar da verilmiþtir. (Cevherî,
Sýhah; Ýbnu Manzur, Lisanu'l-
Arab; Zebidî,Tacu'l-Arus.)

Bu kelimeler kullanýldýklarý
yere göre, bir þeyin üzerinde
sabit durmak, kendini hapset-
mek, baþkasýndan kesilip bir
þeye tam yönelmek gibi man-
alar da taþýmaktadýr. (Razî,
Tefsir-i Kebir; Kurtubî, el-
Cami li Ahkami'l-Kur'an; Ýbnu
Kesir, Tefsir.)

Kur'an ve Sünnet'te anlatý-
lan rabýta çeþitleri de, bu man-
alarýn birini veya birkaçýný
içermektedir.

KUR'AN'DA RABITA
GEÇÝYOR MU?

Kur'an'da rabýta kelimesi
açýkça zikredilmektedir. Bunu
þu ayette görüyoruz:

"Ey iman edenler! Allah
yolunda sabredin, düþman-
larýnýz karþýsýnda sebat gös-
terin, rabýta yapýn / Allah'ýn
korumanýzý istediði sýnýrlarý
bekleyin, Allah'tan korkun ki
kurtuluþa eresiniz." (Âl-i Ým-
ran, 200)

Bu ayetteki "rabýta yapýn"
emri, her mümini ilgilendiren
bir emirdir. Tefsirlerde burada
geçen rabýtaya þu manalar ver-
ilmiþtir: Düþmanlarýn saldýra-
caðý yerleri gözetleyin, sýnýrlarý
bekleyin. Dininizi tehlikeler-
den koruyun. Nefis ve þeytan
düþmanlarýna karþý uyanýk
olun. Onlarýn kalbinize girme-
sine yol vermeyin. Allah'ýn
çizdiði sýnýrlarý iyi gözetin,
ilâhi hükümlere harfiyen u-
yun. Namaz vakitlerini gö-
zetleyin ve mescitleri ibadet,
taat ve zikir ile mamur edin.

(Suyutî, ed-Dürrü'l-Mensur;
Ýbnu Kesir, Tefsir.)

Yüce Allah'ýn her mümin-
den istediði rabýta, kalbini
Yüce Allah'a baðlamaktýr. Her
iþte O'nun rýzasýný gözetmek-
tir. Bütün yaptýklarýnda helal
ve haram sýnýrýna dikkat et-
mektir. Kalp kâbesini günah
kirlerinden temizlemektir. O-
raya Allah'ýn sevmediði þeyleri
sokmamak için gönlü kontrol
altýnda tutmaktýr. Kýsaca, Yüce
Allah'ýn düþman olduðu þey-
leri gönülden çýkarmak ve
kötülüklerin esaretinden kur-
tulmuþ, hür bir müslüman
olmaktýr.

Rasulullah s.a.v. Efendimiz,
"rabýta yapýnýz" ayeti indiði
zaman, ashabýna ayette anla-
týlan ribat ve rabýtanýn ne
olduðunu þöyle açýklamýþtýr:

"Zor ve sýkýntýlý zamanlarda
güzelce abdest almak, kalbi
mescitlere baðlý olmak, ibadet
yerlerine çokça gidip gelmek
ve bir namazý kýldýktan sonra
diðer namaz vaktini gözetle-
mek var ya; iþte sizin için ribat
budur, iþte asýl ribat budur,
iþte asýl ribat budur." (Buharî,
Tirmizî, Nesaî, Malik)

Bu hadisten ribatýn iki türlü
manasýnýn olduðunu anlýy-
oruz. Birisi manevi, diðeri
maddi sýnýrlarý kontrol altýnda
tutmaktýr. Korunacak manevi
sýnýrlar ilâhi emirler ve
kalbimizdir. Maddi sýnýrlar ise
düþmanýn saldýrý noktalarýdýr.

Kalbin Yüce Allah ile ne
halde olduðunu kontrol et-
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meye murakabe denir. Zahiri
düþmanlarý takip ve kontrol
etmeye ise mücadele denir.
Her ikisi de mümin için
vazgeçilmez birer vazifedir.
Çünkü ayette kurtuluþ bunlara
baðlanmýþtýr.

TEFEKKÜR YA DA 
VARLIKLARI RABITA

Kur'an ve Sünnet'te emre-
dilen bir diðer rabýta þekli
tefekkürdür. Tefekkür etmek,
fikretmek, düþünmek ayný þey-
dir. Hepsi kalple yapýlan bir
ameldir.

Düþünmek akýllý olmanýn
gereðidir. Ýnsanýn en baþta
gelen özelliði düþünmektir.
Tefekkür, boþ ve geliþi güzel
bir düþünce deðildir; gizli bir
ilim yoludur. Tefekkür kalp
aynasýnda varlýklarýn iç yüzü-
nü görmektir. Bilinene bakýp
gizli olaný fark etmektir. Görü-
nene bakýp görünmeyene ulaþ-
maktýr. Delile bakýp hedefe
varmaktýr. Tefekkür, sanata
bakýp sanatkârý tanýmaktýr.
Kalp gözüyle Yüce Yaratýcý'nýn
varlýklarda gizlediði ilmini,
kudretini, rahmetini ve hikme-
tini görüp, O'na hayran olmak-
týr. Bunun sonu O'nu sevmek,
zikretmek, yüceltmek ve O'na
teslim olup huzura ermektir.
Kur'an'da bu sonuç tefekkür,
tezekkür, teemmül, tedebbür,
ibret, basiret, marifet ve mu-
habbete baðlanmýþtýr.

Tefekkürü tarif ettik. Tezek-
kür, unutulan bir þeyi hatýrla-
mak, unutmamak ve devamlý
tekrar ederek onu kalpte tut-
maktýr. Teemmül, bir þeyi de-
vamlý ve çok yönlü düþünerek
içinde saklý olan manayý ortaya
çýkarmaktýr. Tedebbür, bir þeyi
derinlemesine düþünmek ve
arkasýndaki gizli manayý çöz-
mektir. Ýbret, bir þeyde ve-

rilmek istenen mesajý almaktýr.
Basiret, iþin iç yüzünü görmek-
tir. Marifet, bir þeyi asli haliyle
olduðu gibi tanýmaktýr. Mu-
habbet, bir þeyi sevmek ve
onunla huzur bulmaktýr.

Görüldüðü gibi, bütün bun-
lar bir irade, yöneliþ, gayret,
iman ve sabýr istemektedir.

'MÜRÞÝD YERÝNE
ALLAH'I DÜÞÜN' SÖZÜ

DOÐRU MU?

Yüce Allah'ýn zatý hariç, her
þey düþünülebilir. Yüce Al-
lah'ýn zatý hiçbir þeye ben-
zemediði için onu düþünmek
mümkün deðildir. Rasuiullah
s.a.v. Efendimiz, bu konuda þu
ölçüyü önümüze koymuþtur:

"Allah Tealâ'nýn zatýný te-
fekkür etmeyin/düþünmeyin.
O'nun nimetlerini ve yarattýðý
varlýklarý düþünün. Çünkü siz
Allah'ýn zatýný düþünmeye güç
yetiremezsiniz." (Ebu'þ-Þeyh,
Kitabu'l-Azame; Ebu Nuaym,
Hilye; Tabaranî, el-Evsat; Bey-
hakî, Þuabu'l-Ýman; Elbanî,
Sahiha.)

Alimlerimiz bu hadisten
hareketle þu temel kaideyi
tespit etmiþlerdir: "Her ne ki
hayal edilir, o Allah deðildir."
(Þa'ranî, el-Yevakýt). Yüce
Allah'ýn dýþýndaki her varlýk
düþünülebilir ve nasýl olduðu
hayal edilebilir. Fakat Allah
nasýl acaba diye düþünülmez,
düþünülemez.

Bu hadis, niçin bir mürþidi
düþünüyorsunuz da Allah'ý
düþünmüyorsunuz, diyenlere
cevap vermektedir. Kâmil
mürþid, bir varlýktýr, kuldur,
edep ve takva sahibi salih bir
insandýr. Allah'ýn dostu, halife-
si, þahidi, delili ve davetçisidir.
Onu düþünmek, hayal etmek,
kalpte canlandýrmak, gönülde

þekillendirmek, rabýta yapmak
mümkündür, fakat bu durum
Yüce Allah'ýn zatý için müm-
kün deðildir.

ÂYETLER, ÝBRETLER

Yüce Allah, Kur'an'da bü-
tün varlýklara, yerlere, göklere,
daðlara, denizlere, aya, gü-
neþe, yýldýzlara, geceye, gün-
düze, yaðmura, rüzgara, in-
sana, bitkilere, hayvanlara, tar-
ihte olan olaylara "ayet", "delil"
ve "ibret" ismini veriyor ve
onlarýn yaratýlmasýna, seyrine,
sevk ve idaresine, hareket ve
sonuçlarýna ibretle bakmamýzý,
onlarýn üzerinde derin derin
düþünmemizi emrediyor. Bir
sivrisineðin halini, arýnýn yap-
týðý balý, örümceðin ördüðü aðý
misal vererek, akýl sahiplerinin
ibret almasýný istiyor. Cennet,
Cehennem, Sýrat, Mizan ve
diðer ahiret hallerini safha
safha anlatarak, hepsi üze-
rinde düþünülmesini bekliyor.

Kýsaca önümüze iki türlü
ayet konmuþtur. Birisi Kur'an
ayetleri, diðeri kainat ayet-
leridir. Yüce Allah, bütünüyle
Kur'an ayetlerini düþünüp
öðüt almamýz ve Allah'ýn tek
ilâh olduðunu anlamamýz için
indirdiðini haber veriyor. (Ni-
sa, 82; Yusuf, 2; Ýbrahim, 52
v.d.)

Ayný þekilde yerler, gökler
ve içindekilerin de ayný hedef
için yaratýldýðýný bildiriyor ve
onlardaki bu ilmi insanlarýn
okumasýný, içindeki mesajý al-
masýný istiyor. (Bakara, 164;
Âl-i Ýmran, 190-191; Yunus,
101 v.d.)

Bu ayetler bize sadece
kainatta olaný biteni haber ver-
mek, onlarýn isimlerini öðret-
mek ve arada bir kendilerini
konu etmek için anlatýlmýyor.
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Bunlarýn tek hedefi kalbi uyan-
dýrmak ve Yüce Allah'a baðla-
maktýr. Çünkü disiplinli dü-
þünmek, bir halden diðerine
geçmek içindir. Tefekkürle
kalp dirilir, hali deðiþir, sýfatý
güzelleþir. Bu dirilik ve güzel-
lik diðer lâtifelere yansýr. Kalp
gibi ruh, sýr, hafi, ahfa, vicdan,
akýl ve þuur da ayet ve delilleri
tefekkürün sonucu oluþan ilim
ve feyzden nasiplenir. Sonuç
güzel ahlâktýr.

Tefekkürle cehaletten ilme,
dünya hýrsýndan zühde, kibir-
den tevazuya, benlikten edebe,
nefretten sevgiye, korkudan
emniyete, vesveseden zikre,
boþ iþlerden ibadete, fani dost-
lardan ebedi sevgiliye yöneliþ
ve geçiþ saðlanýr. Ýþte buna
seyr u sulûk, yani Allah'a git-
mek denir. Bu hedefe giderken
her þey bir vesileden ibarettir.
Tefekkür de en güzel vesiledir.
Bunun için, "uyanýk kalple bir
saat tefekkür yapmak, gaflet
içinde bir sene ibadet yapmak-
tan hayýrlýdýr" denmiþtir. 

(Ebu'þ-Þeyh, Kitabu'l-Aza-
me; Gazalî, Ýhya)

Kur'an'da, ayetlerden ibret
almak ve sonuç çýkarmak için
samimi iman, uyanýk kalp,
güzel yöneliþ, takva, temiz akýl
ve sabýr gerekli görülmüþtür.
Ýman etmeyen ve aklý mide-
sine, kulaðý para sesine, gözü
cüzdanýna baðlý yaþayan kim-
seler, bu halleriyle kör, saðýr,
dilsiz, hissiz ve kýymetsiz birer
varlýk olarak tanýtýlmýþtýr.

Görüldüðü gibi tefekkür
lazýmdýr. Tefekkürün hedefi
þirkten kurtulmak, tevhide ve
þükre ulaþmaktýr. Bu þekilde
tefekkür etmek, ibret almak,
kendini kontrol etmek ve
amellerini muhasebeye çek-
mek her müminin günlük
amelleri arasýnda yerini alma-

lýdýr. Hadiste, aklý baþýnda
olan her müminin, gününün
bir kýsmýný bu tefekkür için
ayýrmasý gerektiði belirtilmiþ-
tir. (Ýbnu Hýbban, Sahih; Ebu
Nuaym, Hilye)

MUHABBET RABITASI

Kur'an ve Sünnet'te emredi-
len rabýtalardan birisi de mu-
habbet rabýtasýdýr. Muhabbet
rabýtasý kalbi Allah'ýn sevdiði
þeylere baðlamak ve onlarý
Allah için sevmektir. Bu sevile-
cek kimselerin baþýnda Hz.
Peygamber s.a.v. Efendimiz
gelmektedir. Yüce Allah onu
sevginin imamý, delili ve
rehberi yapmýþtýr. (Âl-i Ýmran,
31; A'raf, 157-158) O'na uy-
madan Allah'ý seviyorum de-
mek yalandýr.

Rasulullah s.a.v. Efendimiz,
kendisi için her müminden þu
derece bir sevgi ve kalp baðý
istemektedir: "Sizden biriniz
beni kendi nefsinden, ailesin-
den, çocuklarýndan, anne ba-
basýndan ve bütün insanlardan
daha fazla sevmedikçe, tam
iman etmiþ olmaz, gerçek
imanýn tadýný tadamaz." (Bu-
harî, Müslim, Ýbnu Mace,
Ahmed)

Ayrýca her müminden As-
hab-ý Kiram'ý, alimleri, salihleri
ve mümin kardeþlerini sevme-
si, onlarý hayýrla anmasý,
kalbinde onlara yer vermesi,
dualarýna katmasý, onlarla ilgi-
lenmesi istenmektedir. "Bir-
birinizi sevmedikçe mümin
olamazsýnýz" hadisi, bu sevgiyi
anlatmaya yeterlidir. Yüce
Allah'ýn: "Sakýn zalimlere mey-
letmeyin, yoksa size de ateþ
dokunur." (Hud, 113) uyarýsýný
her kalp sahibi dikkate al-
malýdýr. "Ey iman edenler
Allah'tan korkun ve benim
sadýk kullarýmla beraber olun."

(Tevbe, 119) ayeti, kalbin kim-
lere yönelmesi ve baðlanmasý
gerektiðini göstermektedir.

ÖLÜM RABITASI

Kur'an ve Sünnet'te emre-
dilen rabýtalardan biri de ölüm
rabýtasýdýr. Kur'an'da insaný
dehþete düþürecek, hayrete
sevkedecek ölüm halleri, kýya-
met sahneleri ve ahiret man-
zaralarý anlatýlmaktadýr. Bun-
larla kalp dünyadan çekilip
ebedi ahiret yurduna yönel-
tilmek istenmektedir. Rasul-
ullah s.a.v. Efendimiz, Abdul-
lah b. Ömer'e: "Kendini ölmüþ
ve kabre girmiþ say." (Tirmizî,
Ahmed) buyurarak ölüm rabý-
tasýný tavsiye etmiþtir. Bu rabý-
ta ile insanýn dünyanýn boþ
sevgi ve zevklerinden çekilip
ebedi ahiret güzelliklerine yö-
neleceðini, gafletin gidip kal-
bin dirileceðini ve günahlar-
dan temizleneceðini haber ver-
miþtir. (Tirmizî, Nesaî, Mü-
navî, Beyhakî)

Allah dostlarý tefekküre
büyük önem vermiþlerdir. Ýn-
sanýn terbiyesi, konuþmasý
kadar susmasýndan da anla-
þýlýr. Ancak, boþ konuþma ve
kötü düþünce kýnandýðý gibi,
içinde güzel düþünce ve
tefekkür olmayan suskunluk
da kýnanmýþtýr.

Velilerden Fudayl b. Ýyaz
rh.a. der ki: "Tefekkür bir
aynadýr. Sana iyiliklerini ve
kötülüklerini gösterir. Onda
kalbinin halini görürsün."

Alimlerden Abdullah b.
Mübarek rh.a., velilerden Sehl
b. Ali k.s.'yi derin bir tefekküre
dalmýþ halde gördü. Onun
ahiret hallerini düþündüðünü
anladý ve "Nereye kadar ulaþ-
týn?" diye sordu. O da, "Sýrat
köprüsüne kadar." cevabýný
verdi.
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Biþr b. Haris rh.a., tefekkür-
le elde edilecek sonucu þöyle
özetler: "Eðer insanlar Yüce
Allah'ýn büyüklüðünü anlaya-
bilselerdi, ona isyan etmezler-
di."

RABITANIN SONUCU
Tasavvuf büyüklerinin tarif

ve tatbik ettiði rabýta da yu-
karýda anlatýlan tefekkür çeþit-
lerinden birisidir. Rabýta, gö-
rülmesi Yüce Allah'ý hatýrlatan
kâmil bir veliyi gönül aynasýn-
da seyretmek ve üzerinde
zuhur eden ilâhi tecellileri
görüp, Yüce Allah'ý zikretmek-
ten ibarettir.

Diðer bir yönüyle rabýta,
Yüce Allah'ýn dostu ile gö-
nülde beraber olmaktýr. Onun
kalbine emanet edilen ilâhi
nura baðlanmaktýr. Onun ilâhi
aþkla kaynayan kalbine inen
feyizden nasiplenmektir. Veli-
deki dostluk sýrrýný düþünmek-
tir. Salihleri özlemek ve onlar-
daki güzel ahlâka özenmektir.
Sevgi atmosferi içinde kalbi
uyandýrýp Hakka yöneltmek-
tir.

Kýsaca rabýta, Allah'ýn yer-
yüzündeki þahidine bakarak
Allah'ý tanýmaktýr. Ýþte tefek-
kürün özü de budur.

ÝPÝN HESABI

Bir þehrin en zengini öldü-
ðünde, tellallar sokaklara dö-
külüp;

-Ey ahali, diye baðýrmýþlar.
Biliyorsunuz Veli Efendi öldü.
Bir vasiyeti var. Ahiret hayatý-
na alýþabilmek için, kendisine
bir günlük yardýmcý arýyor.
Kim ki,  mezardaki ilk gecesini
onunla beraber girerse, Veli
Efendiye ait servetin yarýsý
kendisine verilecektir. Ey a-
hali, duyduk duymadýk de-
meyin....

Tellallarýn bütün çabasýna
raðmen kimse bu parlak, fakat
korkulu vasiyete kulak ver-
memiþ. Ama sonunda, þehrin
en fakir sýrt hamallarýndan
birisi çýkmýþ ortaya. Adam-
caðýz bakmýþ ki, hayatta zaten
sýrtýndaki küfesinden ve ipin-
den baþka bir þey yok. O halde
"hamal olarak yatýp, ertesi
sabah zengin olarak kalkarým"
diyerek razý olmuþ...

Geniþçe bir mezara, iyice
kefenlenen zengini ve yanýna
hamalý yatýrmýþlar. Az sonra
sual melekleri gelmiþ  "Ýkisi de
bize emanet" diye konuþmuþ-
lar. "Zengin nasýl olsa kalacak,
þu hamaldan baþlayalým."

Sormuþlar:

-Dünyada malýn mülkün
var mýydý?

-Alay etmeyin demiþ, ha-
mal. Sýrtýmdaki küfeden ve
ipten baþka hiçbir þeyim ol-
madýðýný siz de bilirsiniz.

-Peki, diye eklemiþ melek-
ler, o ipi ne karþýlýðýnda aldýn..
Sonra küfeyi ne iþ gördün de
nasýl elde ettin?

Anlatmýþ hamalcaðýz. Beþ
kiþinin malýný 10 kuruþa taþý-
dým.

Ýkisini yedim, sekizini sak-
ladým..

Ertesi gün de ayný iþleri
yaptým. Yemedim içmedim, u-
cuza taþýdým ve bunlarý aldým.

Melekler:

-Çýk demiþler, çýk... Olmadý.
Hasan Efendiden aldýðýn para,
hak ettiðinden çok düþük. Biz
ondan bunun hesabýný sora-
caðýz. Mehmet Efendiyle de
ucuza anlaþmýþ ve ucuza  taþý-
mýþsýn....

-Ýyi ama, diye cevaplamýþ
hamal, hak ettiðim parayý iste-

seydim, bana taþýttýrmazdý. ta-
þýttýrmayýnca da aç  kalýrdým...

-O bizim iþimiz demiþ me-
lekler, nasýl olsa buraya o da
gelecek.

Biz senin adýna ona sorarýz.

Melekler,  hamalý sýkýþtýr-
maya devam etmiþ.

-Söyle bakalým, aldýðýn pa-
ranýn kaçýný yedin, kaçýný sak-
ladýn?

-On kuruþ aldý isem, ya-
rýsýný sakladým..iki  kuruþ aldý
isem, bir kuruþunu biriktir-
dim...

-Çýk demiþ melekler... Yine
olmadý, hem ucuza taþýmýþsýn,
hem de gýdandan kesmiþsin...
Yani sen, kendi nefsine zul-
metmiþsin...  Nefsine zulmet-
mek de günahtýr, bilmez mi-
sin?...

Hamalcaðýz ne cevap vere-
ceðini düþünüp ecel terleri
dökerken, sabah olmuþ.

Açýlan mezardan yukarýya
bir bakmýþ ki, bütün millet
orada... Kadý Efendi ve þehrin
mehter takýmý da kendisini
bekliyor. Bir kýyamet ki sor-
mayýn.

"Kutlu olsun" demiþler...
"Bu gece kimsenin yapamaya-
caðý bir isi baþardýn ama, bak
artýk zengin oldun."

- Yooo,  diye baðýrmýþ ha-
mal. Ýstemem, sizin olsun...
Ben, bir iple küfenin hesabýný
sabaha kadar veremedim, Ya o
kadar servetim olsaydý, ne
yapardým?
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MISIR BÝZÝ SOLLAYIP
GEÇECEK 

GEÇENLERDE Mýsýr'a ol-
dukça hýzlý bir ziyarette bulun-
duk. Ýlk anda sizi tozlu toprak-
lý bir ortam karþýlasa da, ilk
andaki menfi intibalarýnýz Nil
Nehri ve kýyýsýndaki yerleþi-
min egzotikliði sayesinde aza-
lýyor. Piramitlerin bulunduðu
Gize, Kahire'ye otoban saye-
sinde yapýþýk duruyor. Pira-
mitler Muhteþem ama etraf kir
pas içinde. Bir de kum fýrtý-
nasýna tutulmaz mýyýz? Meðer
Mart'ýn ilk haftasý meþhurmuþ
fýrtýnalar. 

Ýlk gün Mýsýr'ýn TOBB'u
sayýlacak bir kuruma ziyarette
bulunduk. Açýkçasý Kahire'nin
orta karar binalarýnýn birinde
bulunan bu kurumun konfor-
suz ortamýný dengeleyen tek
þey olaðan üstü misafirperver-
likti. Aslýnda bu ülkelere
gidildiðinde konfordan çok,
misafirperverlik aramak en
doðrusu. Mýsýr bu konuda
övünse haklýdýr. Hakikaten
oldukça iyi bir þekilde aðýr-
landýk. Hizmet sektöründeki
birçok kiþi ya Ýngilizce biliyor
ya da biliyormuþ gibi yapýyor.
Eninde sonunda anlaþýyor-
sunuz. Trafik ve araç sürüþ
teknikleri anlatýlacak gibi de-
ðil. Gidip yaþamanýz gerekiy-
or. Yoksa yazdýklarýmýzý abartý
sanabilirsiniz.

Neyse, konumuza döner-
sek: Türkiye'de teþvik yasasý
çýkarýp övünenler için Mýsýr
tam bir moral bozukluðu
yaratabilir. Tabii, bizdeki gibi
birçok þey kaðýt üzerinde
kalýyorsa, fazlaca endiþelenm-
eye gerek yok ama; yine de
aþaðýdaki geliþmeleri görünce
insan biraz endiþeleniyor: 

* Mýsýr'da 2005 yýlý Haziran
ayý verilerine göre petrol dýþý
doðrudan yabancý sermaye 1.3
milyar artarak, toplam 3.9 mil-
yar dolara ulaþmýþ.

* Toplam yatýrýmlarýn yüz-
de 68'i sanayi finans ve hizmet
sektörlerine yapýlmýþ

* Vergi reformlarý çerçeve-
sinde, kurumlar vergisi yüzde
42'den yüzde 20'ye, gelir ver-
gisi yüzde 32'den yüzde 20'ye
indirilmiþ.

Özel sanayi bölgeleri 

* GÜMRÜK tarifeleri orta-
lama yüzde 14.6'dan yüzde 9'a
düþürülmüþ

* Mýsýr Ulusal Bankasý ve
Bank Mýsýr dahil olmak üzere
altý devlet bankasýnýn yeniden
yapýlandýrýlmasýna karar ver-
ilmiþ.

* Ýskenderiye Bankasý'nýn
özelleþtirilmesi ve diðer ban-
kalarýn yeniden yapýlandýrýl-
masýnýn 2006 yýlýnda tamam-
lanmasý ve bu iþlemle kamu
bankalarýnda bulunan mevdu-
atlarýn oranýnýn yüzde 58'den
yüzde 40 oranýna düþürülmesi
öngörülmekte.

Sanayi bölgesi dýþýnda ya-
pýlan yatýrýmlara saðlanan
teþvikler de þöyle sýralanabilir:
Düþük altyapý maliyetleri,
Ticaret sicili kaydýný takiben
beþ yýl damga vergisi ve diðer
ücretlerden muafiyet, (Üst)
Güney Mýsýr'da ücretsiz arazi,
Sanayi projelerinde yüzde 20
vergi oraný, Ýthal edilen makin-
eye yüzde 0-5 gümrük vergisi.

Bunun haricinde, Sanayi
bölgelerinde yapýlan yatýrým-
lara, Kurumlar vergisinden
muafiyet, Düþük altyapý mali-
yetleri, Mallarýn Ýç pazara satýl-
mamasý þartýyla gümrük vergi-
lerinden muafiyet, Satýþ ver-
gisinden muafiyet, Projenin

katma deðeri üzerinden yüzde
1 yýllýk vergi gibi güzellikler
verilmiþ.

Tabii, özel sanayi bölgeler-
ine de sadece yüzde 10 vergi
konmuþ. Yani Mýsýr, biz kal-
kýnmak istiyoruz diye baðýrý-
yor. Ýþçilik o kadar ucuz ki.
Herþey üretim için biçilmiþ
kaftan.

Türkiye'yi yakýnlýk nede-
niyle AB'nin üretim merkezi
görenlere kötü haberimiz var.
Yakýnda Mýsýr ve Kuzey Afrika
Ülkeleri bu avantajý elimizden
alacaklar. Acý ama gerçek. Biz
günleri boþa geçirirken, eloðlu
boþ durmuyor. 

ÖNYARGI

Uzaklarda bir köyde, kocasý,
çocuðu doðmadan ölmüþ, tek
baþýna yaþayan hamile bir kadýn
kendisine arkadaþ olmasý açýsýn-
dan daðda yaralý olarak bul-
duðu bir gelinciði evinde besle-
meye baþlar. Gelincik kadýnýn
yanýndan bir an bile ayrýlmaz.
Her ne kadar evcil bir hayvan
olmasa da, oldukça uysallaþýr.
Bir kaç ay sonra kadýnýn çocuðu
doðar. Tek baþýna tüm zorluk-
lara göðüs germek ve yavrusuna
bakmak zorundadýr. Günler
geçer ve kadýn bir gün bir kaç
dakikalýðýna da olsa evden ayrýl-
mak ve yavrusunu evde býrak-
mak zorunda kalýr... Gelincikle
bebek evde yalnýz kalmýþlardýr.
Aradan biraz zaman geçer ve
anne eve gelir. Gelinciði ve kanlý
aðzýný görür. Anne çýldýrmýþ-
çasýna gelinciðe saldýrýr ve ora-
cýkta öldürür hayvaný. Tam o
sýrada içerdeki odadan bir bebek
sesi duyulur. Anne odaya yö-
nelir... Ve odada beþiði, beþiðin
içindeki bebeði ve bebeðin ya-
nýnda duran parçalanmýþ bir
yýlaný görür. Einstein'in söyle-
diði rivayet edilen bir söz var
:"Ýnsanlardaki önyargýyý parça-
lamak benim atomu parçala-
mamdan çok daha zor!"
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AK YÜZLÜ UNAKITAN 

CUMHURÝYET tarihimizde
ne böyle bir siyaset adamý gö-
rüldü, ne de böyle bir Maliye
Bakaný... Hangi taþý kaldýrsanýz
altýndan Kemal Unakýtan çý-
kýyor.

Bir deðil, üç deðil, beþ
deðil... Bir serüveni bitmeden
diðeri baþlýyor.

Kimse durduramýyor Mali-
ye Bakaný'ný. Çünkü sýrtýný
saðlam yere dayamýþ durum-
da. Hükümet gider, Unakýtan
gitmez!

Yaramaz çocuklar bile yap-
maz onun yaptýklarýný... Her
yaramazlýktan da postu deldir-
meden sýyrýlýyor ya, þýmar-
dýkça þýmarýyor!

Þýmarana deðil, þýmartana
bakmak lazým aslýnda.

Þýmartandan destekli U-
nakýtan, muhalefetin suçlama-
larýna ve gensorularýna sadece
gülüp geçiyor.

Muhalefet ona iktidarýn yüz
kýzartan simgesi diyor; o ise
yüzünden eksilmeyen alaycý
ve umursamaz tebessümüyle
meydan okumaya devam edi-
yor:

- Ýddia edip ispat edemiyor-
san þerefsizsin!

Ardýndan da ekliyor:

- Sizinle uðraþacak halim
mi var?

Piþkin çoban hikayesi

BÝR köy aðasý varmýþ eski-
den. 120 koçu, otun bol olduðu
meralarda otlatsýn diye bir
çoban tutmuþ aða.

Koçlar, süt saðýlmadýðý için
geceli gündüzlü 25-30 gün
otlakta kalabiliyormuþ.

Aða, bir gün evinde otur-
muþ, çanakla yoðurt yiyormuþ.
Aðanýn hizmetçileri bir bak-
mýþlar ki, çoban sýrýta sýrýta eve
doðru geliyor. Sýrtýnda da bir
koç derisi var. 

Sormuþlar çobana:

- Hayrola çoban efendi? Bu
vakitsiz geliþ niye?

Piþmiþ kelle gibi sýrýtmýþ
çoban:

- Hayvanlarýn hepsi telef
oldu!

- Eyvah!.. Þimdi bunu aðaya
nasýl anlatacaksýn? demiþ hiz-
metçiler.

Çoban, umursamaz ve yýlý-
þýk bir tavýrla girmiþ aðanýn
yanýna.

Aða, henüz bir iki kaþýk
yoðurt yediði çanaktan kafa-
sýný kaldýrmýþ, sýrtýnda koçun
derisi olan çobana öfkeyle sor-
muþ:

- Hayýrdýr ne oldu?

Hesabý düz verince

BAÞLAMIÞ anlatmaya ço-
ban:

- Aðam yaðmur yaðdý yer
çatladý 

Yaðmur yaðdý, yer çatladý 

On beþ koç kayalardan at-
ladý Otuz iki koçu sel aldý 

Sürüye beþ kurt birden dal-
dý Kurtlar yedi gerisini 

Ýþte getirdim birinin derisi-
ni...

Çok sinirlenen aða, önün-
deki yoðurt dolu çanaðý kap-
týðý gibi çobanýn kafasýna ge-
çirmiþ!

Suratý yoðurt içinde dýþarý
çýkan çobana hizmetkârlar me-
rakla sormuþlar:

- Ne oldu çoban efendi?

Çoban, sýrýta sýrýta cevap
vermiþ:

- Ne olacak! Hesabý düz
verenin yüzü her zaman böyle
ak çýkar!

Týpký hesabý düz veren Sa-
yýn Kemal Unakýtan'ýn Mec-
lis'ten yüzü ak çýkmasý gibi!

Hem bir deðil, iki deðil, tam
üç kez Meclis'ten yüzü ak çýktý
Sayýn Unakýtan.

Dördüncüsünde ise Allah
kerim!.. 
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ÜNLÜ FÝLOZOF
SÝNOP'LU DÝYOJEN

(ÖZLÜ SÖZLERÝ)

* Diyojen'e, "Hayvanlardan
en þiddetli ýsýran hangisidir?"
diye sordular. "Vahþi hayvan-
lardan, insanýn gýyabýndan
konuþanlar; ehli hayvanlar-
dan ise, dalkavuklar,"diye ce-
vap verdi.

* Diyojen'e, "Dünyada en
fena hal nedir?" diye sordular.
"Hem ihtiyar hem fakir ol-
maktýr," dedi.

* Birisi, "Adam ne vakit
evlenmeli?" diye sordu. "Genç
ise, henüz evlenme zamaný
gelmemiþtir. Ýhtiyar ise, vakti
geçmiþtir, " dedi.

* Bir gün sokakta oturmuþ
ekmek yiyordu. Gelip geçenler
baþýna toplandýlar; kendisine
"köpek" dediler. Diyojen, "Kö-
pek sizsiniz ki, ekmek yemekte
olan bir adamýn etrafýný alýyor-
sunuz," dedi.

* Bir acemi, diktiði niþana
doðru ok atmak üzere hazýr-
lanýyordu. Diyojen koþarak
gitti; niþanýn önüne oturdu.
"Ne yapýyorsun?" diye sordu-
lar. Beni vurur, diye korktum,
" cevabýný verdi.

* Yakýþýklý bir genç, bir ta-
kým çirkin sözler söylüyordu.
Diyojen dedi ki: "Fildiþi kýndan
kurþun kýlýç çekmeye utanmý-
yor musun?"

* Büyük Ýskender Diyojen'i,
birbiri üstüne yýðýlmýþ insan
kemikleri içinden bir þey
ararken gördü ve ne yaptýðýný
sordu.

* Diyojen, "Babanýzýn ke-
miklerini arýyorum," dedi. " A-
ma hangisinin kölelere, hangi-
sinin babanýza ait olduðunu
kestiremiyorum.

* Yunanistan'ýn hangi tara-
fýnda akýllý adamlar gör-dü-
ðünü sordular. "Isparta'da pek
çok çocuk gördüm,"dedi. "Fa-
kat hiçbir yerde adam görme-
dim."

* Birisi, ona astronomiden
bahsedecek olsa, "Gökyüzün-
den ne zaman döndünüz?"
derdi.

* Çalgýcýlarýn uzun uzadýya
saza düzen vermelerinden hiç
hoþlanmazdý. "Bir kere akýl
kanunu bozuk!" derdi. "Önce
ona düzen vermeye baksýnlar."

* Derdi ki: "Bir takým ehem-
miyetsiz þeylerde, insanlarýn,
birbirlerinin önüne geçmeye
çalýþtýklarý görülüyor. Fakat
fazilet yolunda öne geçmeye
gayret eden hiç görülmüyor."

* Gene bir defa sokak orta-
sýnda, "Adamlar! Adamlar! "
diye haykýrmaya baþladý. Bir
takým halk etrafýna toplandý.
Diyojen, "Ben adamlarý çaðýrý-
yorum! Diye sopasý ile onlarý
ürküttü.

* Bir gün hamama gireceði
sýrada suyun pis olduðunu
görünce, "Burada yýkandýktan
sonra temizlenmek için nereye
gitmeli? " diye sordu.

* Bir gün ciddi, faydalý bir
nutuk veriyordu. Önünden
çok sayýda adam geçtiði halde,
onu dinlemeye raðbet eden
olmuyordu. Birdenbire þarký
söylemeye baþladý. Halk der-
hal baþýna üþüþtü. "Sade eð-
lence ararsýnýz. Hiç doðru söz
dinlemek zahmetine katlan-
mazsýnýz!" diye hepsini azar-
ladý.

* Bir gün Diyojen'e, "Zalim
Denys dostlarýný nasýl kul-
lanýr?" diye sordular. "Dolu
iken alýnýp, boþalýnca atýlan
þiþeler gibi," dedi.

* Diyojen derdi ki: "Den-
gesiz arzular, insanlarý periþan
eden felaketlerin kaynaðýdýr.
"Ýþsiz adamlarýn iþidir aþk!"
"Terbiye dairesinde söylenmiþ
bir nutuk, baldan örülmüþ bir
að gibidir."

* Yeryüzünde en iyi þey
nedir?" diye sordular. "Hür
olmak," diye cevap verdi.

* "Altýnýn rengi neden sarý-
dýr?" diye sordular. "Kýska-
naný çoktur da ondan," dedi.

* Boyuna faziletten dem
vurup öðütlerinden hiç birini
yapmayanlar, çok güzel sesler
çýkardýklarý halde, hiçbir þey
hissetmeyen musiki aletlerine
benzerler, " dedi.

* Diyojen, sürdüðü hayatý
pek çoklarýnýn beðendiðini,
ama onlarýn pek azýnýn ken-
disini taklide koyulduklarýný
da bilirdi. "Pek itibarlý bir
köpeðim ben!" diyordu. "Ama
beni beðenenlerden hiç biri-
sinde benimle ava çýkacak ka-
dar cesaret yok."

*  Bir gün, her tarafý mermer
ve altýn yaldýzlarla süslü,
muhteþem bir saraya girdi. Bu
güzelliði bir müddet hayran-
lýkla seyretti. Sonra, bir öksü-
rüktür tuttu onu. Ýki, üç defa
arka arkaya öksürdükten son-
ra, kendisini sarayý gezdiren
Frikya'lýnýn suratýna tükürdü
ve"Kusura bakma!" dedi. "Tü-
kürecek daha pis bir yer bula-
madým."

* Pis yerlerde oturduðu için
kendisine ileri geri söylenen-
lere þu cevabý verdi:"Güneþ
daha da pis yerlere girer, ama
hiçbir zaman bozulmaz."
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* Bir eþkýya, fakir olduðu
için ona hakaret etti. Diyojen
hiç kýzmadý; sadece, "Bir a-
dama, fakir olduðu için ha-
karet edildiðini hayatýmda hiç
görmedim," dedi. "Ama pek
çok insanýn hýrsýzlýklarýndan
ötürü asýldýklarýný gördüm."

* Diyojen'e, "Ýhtiyarladýnýz.
Artýk sizin dinlenmeniz ge-
rek!" dediler. Diyojen "Niçin?"
diye sordu. "Eðer koþucu ol-
saydým, koþunun sonuna doð-
ru yavaþlamam mý gerekirdi?
Tam tersine bütün gücümle
koþmam gerek."

* Biri Diyojen'e sordu: "Ne
zaman yemek yemeliyim?"
Diyojen cevap verdi: " Zengin
isen, canýnýn istediði zaman;
fakir isen, bulduðun zaman."

* Diyojen bir gün, bir
adamýn günahlarýndan temi-
zlenmek için suda yýkanýp
durmakta olduðunu gördü.
Adama yaklaþarak, "Ey zaval-
lý," dedi, bilmez misin ki sen bu
suda sabaha kadar da yý-
kansan - nasýl gramer hatasý
yapmaktan kurtulamazsan-
günahlarýndan da kurtulaca-
ðýn yoktur."

* Bir gün sokakta giderken
hâkimlerin, devlet hazinesin-
den bir küçük þiþe çalmýþ bir
adama iþkence yapmak üzere
götürdüklerini gördü ve dedi
ki: "Ýþte, büyük hýrsýzlar bir
küçük hýrsýzý yakalamýþ götü-
rüyorlar."

* Onun ününü duyan Bü-
yük Ýskender Atina'ya geldi-
ðinde, kendisine ne gibi bir
yardýmý, iyiliði dokunabile-
ceðini sormasý üzerine, Di-
yojen: " Gölge etme, baþka ih-
san istemen" karþýlýðýný ver-
miþtir.

Kaynak:  Nejat Muallimoð-
lu Düþünen Ýnsana Hazine   

ÞEHÝT

Kocadere köyünde büyük
bi sargý yeri kuruluyor. Kimi
Urfalý, kimi Bosnalý, Kimi
Adýyamanlý, Kimi Gürünlü,
Kimi Halepli çok sayýda yaralý
getiriliyor... 

Bunlardan biri Lapsekinin
Beybaþ Köyündendir ve yarasý
oldukça aðýrdýr. Zor nefes alýp
vermektedir. Alçalýp yükselen
göðsünü biraz daha tuta-
bilmek için komutanýnýn elbis-
esine yapýþýr. Nefes alýp ver-
mesi oldukça zorlaþýr ama tane
tane kelimeler dökülür dudak-
larýndan. 

"Ölme ihtimalim çok fazla...
Ben bir pusula yazdým... Ar-
kadaþýma ulaþtýrýn..." 

Tekrar derin nefes alýp,
defalarca yutkunur: 

"Ben... Ben köylüm Lapse-
ki'li Ýbrahim Onbaþýndan 1
Mecit borç aldýydým... Kendi-
sini göremedim. Belki ölürüm.
Ölürsem söyleyin hakkýný he-
lal etsin" 

"Sen merak etme evladým"
der Komutaný, kanýyla kýr-
mýzýya boyanmýþ alnýný eliyle
okþar. 

Ve az sonra komutanýnýn
kollarýnda þehit olur ve son
sözü de "söyleyin hakkýný helal
etsin" olur... 

Aradan fazla zaman geç-
mez. Oraya sürekli yaralýlar
getiriliyor. 

Bunlardan çoðu daha sargý
yerine ulaþtýrýlmadan þehit
düþüyor. 

Þehitlerin üzerinden çýkan
eþyalar, künyeler komutana
ulaþtýrýlýyor. 

Ýþte yine bir künye ve yine
bir pusula. Komutan göz-
yaþlarýný silmeye daha fýrsat
bulamamýþtýr. Pusulayý açar,
hýçkýrarak okur ve olduðu yere
yýðýlýr kalýr. Ellerini yüzüne
kapatýr, ne titremesine ne de
gözyaþlarýna engel olamaz... 

PUSULADAKÝ NOT: 

"Ben Beybaþ Köyünden ar-
kadaþým Halil'e 1 mecit borç
verdiydim. 

Kendisi beni göremedi. Bi-
raz sonra taarruza kalkacaðýz.
Belki ben dönemem. Arka-
daþýma söyleyin ben hakkýmý
helal ettim." 

GÜZEL SÖZLER

* Kilometrelerce uzaklýklara
gizlenmiþ olsada dostluðumuz
ayný gökyüzünü paylaþtýðýmýz
sürece dostuz!

* Bir kitap baþtan yazýlabilir
ama hayat asla.

* Gözyaþlarý, acýnýn sessiz
sözleridir. 

VOLTAÝRE

* Gözyaþlarý, insan ruhuna
yaðan yaz yaðmurlarýdýr. 

ALFRED AUSTÝN

* En çabuk kuruyan þey,
gözyaþýdýr.  

CÝCERO

* Arkadaþsýz ederiz, ama
komþusuz edemeyiz. 

THOMAS FULLER

* Komþunun tarlasý daha
verimli, komþunun sütü daha
çok görünür. 

OVÝDÝUS
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ÞEYTAN VE DOSTLARI

Bir gün Þeytan, dünya
çapýnda konvansiyonel bir
toplantý için tüm dostlarýný
çaðýrmýþ.

Açýlýþ konuþmasýnda demiþ
ki:

Müslümanlarýn Camilere
gitmesini engelleyemiyoruz. 

Kur'an okumalarýný ve ger-
çekleri öðrenmelerini de engel-
leyemiyoruz.

Allah ve elçisi Muhammed
ile saðlam iliþkiler kurmalarýný
da engelleyemiyoruz.

Allah ile bir kere baðlantý
kurduklarýnda üzerlerindeki
gücümüz kýrýlýyor. 

Dostlarý demiþ ki:

Gerçekten zor bir durum,
peki ne yapalým?

Þeytan demiþ ki:

Býrakýn Camilere gitsinler.
Fakat zamanlarýný çalýn, böy-
lece Allah ve elçisi Muham-
med ile baðlantý kuramasýn-
lar.. Sizden isteðim budur. 

Þeytan devam etmiþ:

Dikkatlerini daðýtýn, böy-
lece gün boyunca Allah ile
hayati öneme sahip baðlantýyý
kuramasýnlar.

Dostlarý þaþýrmýþ:

Bunu nasýl baþaracaðýz?

Þeytan:

Hayatýn önemsiz ayrýntý-
larýyla zihinlerini sürekli meþ-
gul et!

Müslümanlarýn kulaklarýna
þunu fýsýlda:

Harca, harca, harca.. Borç
al, borç al, borç al.."

Kadýnlarýný iþe girip uzun
saatler boyunca çalýþmalarý
için ikna et !

Erkeklerin haftada 6-7 gün,
günde 10-12 saat çalýþmalarýný
ve böylece hayatlarýnda boþluk
kalmamasý için planlar yap!

Çocuklarý ile zaman geçir-
melerini engelle!

Aileleri parçalandýkça, ev-
leri, iþ çýkýþýnda ferahladýklarý
bir yer olmaktan çýkacaktýr!

Zihinlerini o kadar meþgul
et ki kendi iç seslerini (oto kri-
tik, nefis muhasebesi) dinle-
yemesinler!

Böylece kafalarý karýþacak,
Allah ve elçisi Muhammed ile
zihinsel beraberlikleri kopa-
caktýr.

Bravooo, mükemmel fikir,
diye alkýþlamýþ dostlarý.

Durun, daha bitmedi, diye
devam etmiþ Þeytan:

Kahvehanelerde, doktor
muayenehanelerinde, kafeler-
de masalarý gazete ve dergiler-
le doldur! Zihinlerini 24 saat
haber bombardýmanýna tut!

Araba kullanma esnasýnda
tefekkür etmelerini engelle-
mek için billboardlarý afiþlerle
donat!

Ýnternete girenlerinin mail-
boxlarýný, junk maillerle,  sipa-
riþ kataloglarý ile, bahislerle,
çekiliþlerle, promosyon ürün-
leri ile ve boþ umutlarla
doldur!

Gazete ve TV'leri ince yapýlý
güzel modellerle doldur ki
kocalarý dýþ güzelliðin önemli
olduðuna inansýnlar ve haným-
larýndan hoþlanmasýnlar!

Kadýnlarýn, akþamlarý koca-
larýyla ilgilenemeyecek kadar
çok yorulmasýný saðla!

Eðer kadýnlar, erkeklerin
ihtiyacý olan sevgiyi veremez-
lerse, erkekler bu sevgiyi baþka
yerlerde arayacaklardýr! 

Çocuklarýna namazýn öne-
mini anlatmalarýný engellemek
için hikâye kitaplarýný tavsiye
et! 

Doðaya çýkýp Allahýn yarat-
ma sýfatýný görmelerini engel-
lemek için onlarý çok meþgul
et, eðlence parklarýna, fuarlara,
spor karþýlaþmalarýna, oyun-
lara, konserlere, sinemalara vs
götür! Oralarda kavga çýkarýp
birbirlerini vurmalarý saðla! 

Bizim iþimiz fitne çýkar-
maktýr, bunu unutma!

Ýslami dostluklar ve soh-
betler yerine, taraftar-parti
dostluklarýný ve dedikodularý
teþvik et!

Ýþte plan bu! Futbol, hayat-
larýnýn odaðý olsun.

Futbolcularýn isimlerini ço-
cuklarýna ezberletmeyi marifet
saysýnlar! Ancak Ýslam'ýn þart-
larýný merak bile etmesinler!
Kurnazca plan için dostlarý
þeytaný çýlgýnca alkýþlamýþlar
ve ülkelere daðýlýrken Müs-
lümanlarý daha fazla meþgul
edeceklerine, telaþ içinde oraya
buraya koþuþturacaklarýna, Al-
lah'a, Elçisine ve ailelerine
daha az zaman ayýrtacaklarýna
söz vermiþler.  Sence bu plan
baþarýlý mý?
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Kötü arkadaþ, demircilerin
körükleri gibidir. Þayet üflediði ateþ
kývýlcýmlarý seni yakmazsa, kokusu
sana bulaþýr.

Ýyi arkadaþ güzel koku satan
gibidir. Sana koku sürmezse yanýn-
da bulunduðun müddetçe güzel
kokusundan faydalanýrsýn.

(Hadîs-i þerîf meâli)



YABANCILAR KIRMIZI
IÞIKTA NEDEN

DURUYOR? 

A lmanya'da bir dost zi-
yaretinden dönüyor-
duk. Arabayý ben sü-

rüyordum. Yolun ilerisinde bir
kaza olduðunu gördüm. Ne
olmuþ diye bakarken, birden
dört yol aðzýnda olduðumuzu
fark ettim. Iþýk kýrmýzýya dön-
müþ ve ben geçmiþtim. Yapacak
bir þey yoktu, olan olmuþtu.

Duramazdým, yola devam
ettim. Gece yarýsýndan sonraydý.
Saat 2 gibiydi.

Allah'tan, çevrede polis falan
da yoktu.

Bu olayýn üstünden bir hafta
kadar geçmiþti. Bir mektup
aldým; karakola çaðýrýyorlardý.
Gittim. Beni bir odaya aldýlar.
"Bir konuda bilginize baþvura-
caðýz. Size bir fotoðraf göstere-
ceðiz. Bu araba sizin þirkete ait.
Gecen hafta, þu gün, saat
02:12'de þu kavþakta kýrmýzý
ýþýkta geçerken kameraya yaka-
lanmýþ. Bakýn bakalým, direk-
siyondaki kiþiyi tanýyor musu-
nuz?"

Fotoðrafa baktým, "Pek ta-
nýyamadým bu kiþiyi" dedim.
Bunun üzerine bir fotoðraf daha
çýkardýlar. Bu benim fotoðra-
fýmdý. "Bu sizin fotoðrafýnýz,
bunu yabancýlar þubesinden
bulduk. Biz, otomobildeki kiþi
ile bu fotoðraftaki kiþinin ayný
olduðunu düþünüyoruz? Ne
dersiniz?" dediler. "Cevap ver-
meden önce, isterseniz avukatý-
nýzla görüþünüz" diye de ek-
lediler. "isterseniz size prose-
dürü anlatalým. Eðer bu arabayý
süren ben deðilim derseniz, sizi
mahkemeye vereceðiz. Mahke-
me uzmanlara baþvuracak. 

Eðer resimdeki kiþi olduðu-
nuz ispat edilirse para cezasý
alacaksýnýz. Bu ceza, eðer ara-
bayý sürenin siz olduðunu kabul

ederseniz vereceðiniz cezanýn
birkaç katý olacak. Bir de resmi
makamlarý oyalamaktan dolayý
ayrý bir cezaya maruz kalacak-
sýnýz."

Düþündüm. Avukatýma so-
racak bir þey yoktu. "Verin, bir
daha bakayým fotoðrafa" de-
dim. Sonra da "Evet, bu ara-
badaki kiþi benim" dedim.
Memnun oldular, "Doðru seçim
yaptýnýz" dediler. Yüklü bir ceza
ödedim. Ama ehliyetime el koy-
dular. "Ne zaman alýrým ehliye-
timi geri?" diye sorduðumda
"Bizden haber bekleyiniz" dedi-
ler.

Aradan bir hafta geçti. Bir
hastaneden davet aldým. Beni
göz kliniðine çaðýrýyorlardý.
Gittim. Sýký bir göz muaye-
nesinden geçtim. Sonra beni bir
grup doktorun karþýsýna çýkar-
dýlar. Her biri benim raporu
eline alýp, "Renk körü deðilsiniz.
Gözünüzün saðlam olduðunu
biliyor musunuz?

Ama kýrmýzý ýþýkta geçmiþ-
siniz" dediler. Artýk bana ehli-
yetimi geri verecekler diye
düþündüm. Ama vermediler.
Aradan bir hafta, on gün geçti.

Yine hastaneden bir davet
aldým; bu kez psikiyatri bölü-
münden. Verilen tarihte hasta-
neye gittim. Beni bir odaya
aldýlar. Odada dört doktor
vardý. Ýlk doktor, "Raporunuza
bakýyorum. Gözleriniz saðlam-
mýþ.

Ama trafik ýþýklarý kýrmýzýya
döndükten tam 58 saniye sonra
geçmiþsiniz.

Bunun yanlýþ olduðunu bi-
liyor musunuz?" diye sordu.
Ben de "Evet, yanlýþ bir dav-
ranýþ" dedim. Ayný þeyi, diðer
doktorlar da aynen tekrarladý.
Ben de "Evet, yanlýþ bir dav-
ranýþ?" diye ayný cevabý verdim.
Artýk bana ehliyetimi geri vere-
cekler diye düþündüm. Ama
vermediler.

Aradan bir hafta, on gün gibi
bir süre geçti. Bir mektupla
karakola davet aldým. Gittim,
sanýrým artýk ehliyetimi geri ala-
caktým. Ama düþündüðüm gibi
olmadý. "Sizi, trafiðe çýkara-
caðýz" dediler. Bana bir program
verdiler. Bu, günde iki saatlik,
dört günlük bir programdý. Ýlk
gün gittim.

"Arabaya binin, þehir içinde
dolaþacaðýz" dediler. Benimle
birlikte üç kiþi daha bindi
arabaya. Hareket ettim. Ýlk trafik
ýþýklarýnda durdum.

Yanýmdaki görevli "Buna,
trafik ýþýðý denir. Kýrmýzýda
durulur. Sarý ýþýk, kýrmýzýya
dönüsü gösteren uyarýdýr. Anla-
dýnýz deðil mi?" dedi. Ben de
tekrarladým "Evet, kýrmýzý da
durulur. Sarý ýþýk, kýrmýzýya
dönüþü gösteren uyarýdýr." Iþýk
yeþile döndüðünde kalktým.
Görevli,

"Yeþil ýþýkta da kalkýlýr. Deðil
mi?" dedi. Ben de tekrar ettim,
"Evet, yeþil ýþýkta kalkýlýr." Yolda
bir süre sonra kýrmýzýya dönen
bir ýþýða rastladýk. Bu kez
arkadaki görevlilerden birisi,
"Buna, trafik ýþýðý denir. Kýr-
mýzýda durulur. Sarý ýþýk, kýr-
mýzýya dönüþü gösteren uyarý-
dýr. Anladýnýz deðil mi?" dedi.
Ben de tekrarladým, "Evet, kýr-
mýzý da durulur. Sarý ýþýk, kýr-
mýzýya dönüþü gösteren uyarý-
dýr." diye tekrar ettim. Bu sah-
neyi iki saat süresince her ýþýkta
tekrarladýk. O günden sonraki
üç günde de, yine arabama üç
görevli bindi. Her ýþýkta ayný
sahne usanýlmadan tekrarlandý.
Ama sonunda ben de ehliyetimi
geri aldým.

Yukarýdaki öyküyü Alman-
ya'da yaþayan bir Türk iþada-
mýndan dinledim.

"Sonuç ne oldu?" dedim. Çok
ciddi biçimde cevap verdi, "Ben
artýk kýrmýzýda hep duruyo-
rum."
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Derin Devlet:
DOSTLUK

G ardaþtan ötedir dost.
Beyni beynimize de-
ðer, yüreði yüreðimi-
ze. Siz ne hissederseniz

o da onu hisseder. Sadece arka-
daþlýkla karýþtýrýlmaya… O; yan-
daþtýr, siperdaþtýr ve çoðunlukla
ön saflarýnýzda mücadele eder.
Hep sizi savunur ve düþünür.
Hatalarýnýz onun hatasýdýr ken-
dini suçlu hisseder sizi uyar-
madýðý için. Sevaplarýnýz onun
sevabýdýr, sizi sevk etmiþtir iyi-
liðe… konuþtukça, paylaþtýk-
ça… denizin dibine deydiðinizi
hissedersiniz onunla. Anlatýl-
maz yaþanýr bir devlettir. Hem
de en derininden.

Not: "D" dostunuz olan
kiþidir. 

SORULAR
1- D sizinle dýþarýda buluþa-

caktý ama buluþacaðýnýz saat
gelmesine raðmen ortalarda
yok…

a) Gelinceye kadar beklerim
b) Eve gider haber beklerim
c) Bundan sonra ben onu

bekleteceðim
2- D üzerinizdeki kazaðý çok

beðendi…
a) Yenisini alýrým
b) Aldýðým yeri söylerim
c) Ona hediye ederim
3- D iþsiz kaldý…
a) Çok üzülürüm
b) Ona iþ ararým
c) Bulduðum ilanlarý veririm
4- D nin çok acil paraya ihti-

yacý var…
a) Bulur veririm
b) Bulmaya çalýþýrým
c) Bende varsa veririm
5- Kar yaðýyor ve sizin elle-

rinizde eldiven var. D nin de
eldiveni yok…

a) Tekini ona veririm
b) Eldivenci ararým
c) Eldivenlerimi ona veririm

6- D çok gergin, önemli bir
görüþmesi varmýþ ve size durup
dururken kýzmaya baþladý…

a) Kýzmaya hakký yok 
b) Mazur görürüm
c) Nedenini sorarým
7- D ile fikirleriniz ters düþ-

meye baþladý…
a) Saygýyla karþýlarým
b) Nedenini araþtýrýrým
c) Çok kýzarým
8- D nin hakkýnýzda olumsuz

konuþtuðunu söylediler.
a) O öyle konuþmaz
b) Sorarým ben ona
c) Ne söylese kabulümdür 
9- D toplumsal bir hata iþle-

di…
a) Onu dýþlarým
b) Her türlü desteklerim
c) Hatanýn mahiyeti önemli
10- D nin düþmaný olan kiþi

sizinle yakýnlýk kurmaya çalý-
þýyor…

a) Kesinlikle kabul etmem
b) Bir denerim 
c) Bana bir þey yapmadýki!

DEÐERLENDÝRME
16 Puan ve Altý
Dostluk size de tecelli etmiþ,

sizi dostluk üzerine yazdýðým
Derin Dostluk isimli þiirimle
karþýlamak istedim...

Gidelim en derine
Yosunlarýn sesi çýnlýyor

Özlemiþler yalnýzlýðý
Gidelim yosunlar bizi bekliyor

Kavuþmak kaçýþ senlikten
Mercanlar çýðlýk atýyor

Özlemiþler karanlýðý
Gidelim mercanlar bizi bekliyor

Sonsuzluk zifiri tövbe
Batýklar haykýrýyor
Özlemiþler ölmeyi

Gidelim batýklar bizi bekliyor
17-23 Puan
Dost sayýsýnýn çok fazla ol-

masýna imkân yoktur. Karþýlýklý
alýþ-veriþ, ilgi ve süreklilik ister.
Eðer sürekli beslenmiyorsa dost-

luk; eski sýfatýný almaya hak
kazanýr ya da arkadaþ kavramý-
na dönüþür. Dostluk dil gibi
yaþayan bir kavramdýr. Geliþti-
rilmez ve yaþanmaz ise yok
olmaya, unutulmaya yüz tutar.
Yüzde yüz fedakârlýk isteyen
dostluk karþýlýklý olduðu müd-
detçe iktidarýný saðlamlaþtýrýr.
Dostunuz az olsun ama öz
olsun. Ýyi gün dostlarýna fazla
aldanmayýn, malum dost kara
günde belli olur.

24 Puan ve üstü
Araya bencilliðin girdiði bir

dostluktan söz etmek mümkün
deðildir. Zor zanaattýr dost ol-
mak. Hatalarýný görmemeli ve
her sýkýntýsýnda yanýnda olma-
lýsýnýz. Sizden önce o gelmeli ve
sadece iyiliðini düþünmelisiniz.
Dostunuzun dostunu dost, düþ-
manýný düþman bilmelisiniz.
Öyle bedavadan dostluk yok,
fedakârlýk yapmayý öðrenme-
lisiniz. Her an yanýnýzda olan bir
dost istiyorsanýz önce siz iyi bir
dost olmalýsýnýz.

PUAN DURUMU
a b c

1 1 2 3
2 2 3 1
3 3 1 2
4 1 2 3
5 2 3 1
6 3 1 2
7 1 2 3
8 2 3 1
9 1 2 3
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AEG

Alman Endüstri devi AEG
(Allgemeine Elektrcitäts-Ge-
sellschaft)’de 1907 yýlýnda gö-
reve baþlayan Art Direktör
Peter Behrens ilk iþ olarak
logoya el attý. Basit ama güçlü
bir ifade vermek için logoyu üç
büyük harf ve bir dikdörtgen-
den oluþturdu. Dikdörtgende
deðiþiklikler yaþayan logo hala
harfleriyle bugün kullanýlmak-
ta.

ALFA ROMEO

Asaletin simgesi. Alfa Ro-
meo amblem tasarýmý, Ýtal-
ya’nýn Milano þehri ile ülkenin
soylu ailesi Viscontietrafýna
dönüyor... Kýrmýzý haç soylu-
luðu, beyaz zemin halký ve
köylüleri simgeliyor. Taç giy-
miþ engerek yýlaný ise soylu
Viscoti ailesinin armasýndan
alýndý.

APPLE

Amerika’nýn en çok bilinen
bilgisayar firmasý olan Apple
ilk kurulduðu zamanlar Ma-
cintosh ismiyle anýlýyordu.
Daha sonra pazarlama dahisi
Steve Jobs Ýncilde yer alan
Adem ile Havva’da ki elmayý
kullanmaya baþladý.

AUDI

Dört halka. Amblemdeki
dört yüzük araba birliði için
bir araya gelip ittifak kuran
dört firmayý simgeliyor. Audi
ismi, firmanýn eski yönetici-
lerinden olan mühendis Au-
gust Horch tarafýndan verildi...
Markaya kendi ismini ver-
meyen Horch, Latincedeki kar-
þýlýðý olan Audi’yi buldu.

BAYER

1863’te boya imalatçýsý ola-
rak faaliyete baþladý. 1881’de
kimyevi madde üretiminde
yoðunlaþtý. Saðlýk dünyasýnda
devrim sayýlan Aspirin 1899’-
da satýþa sunuldu. Þirket, yatay
ve dikey olarak yazýlan BA-
YER logosunu 1900 yýlýnda
tescil ettirdi.

BMW

Bavyera renkleri. 1916 yýlýn-
da Münih’te kurulan BMW
(Bayerische Motoren Wer-
ke)’nin amblemindeki mavi
beyaz renkler, Almanya’nýn
Bavyera eyaletinden geliyor.
1929 yýlýndan bu yana uçak ve
motoru üreten BMW, amb-
lemde de üretime uygun lastik
içinde dönen pervane figürüne
yer veriyor... daha sonra araba
üretimine baþlayan BMW ara-
balarýnda da ayný amblemi
kullanmayý tercih etti.

CHRYSLER

Yeni arabalara eski tasarým.
Firmanýn kurucu ve sahibi
Walter Chrysler’ýn isteði üzeri-
ne, 1998 yýlýndan sonra üre-
tilen Chrysler modellerine 20’li
yýllardaki eski amblem takýl-
maya baþlandý. Amblemdeki
daireler lastiði, þimþekler ise
hýzý simgeliyor.

CITROEN

Açýlý sembol. Fransýzlarýn
çift açýlý çavuþ amblemi, daha
önce baþka bir Citroen ürünü
olan dili çarklarda kullanýlý-
yordu... 1919 yýlýnda araba
yapýmýna baþlayan Fransýzlar,
ürettikleri ilk arabalarýnda da
çift açýlý amblemi kullanmayý
uygun buldular.

COCA COLA

Coca Cola’nýn mucidi Dr.
Pemberton’un ortaðý ve ayný
zamanda muhasebecisi Frank
Robinson, iki C harfinin mü-
kemmel bir estetik yarata-
caðýný düþündü ve kendi el
yazýsýyla Coca Cola’nýn bu-
güne kadar deðiþmeden gelen
logosunu yarattý. Logonun an-
lamýný “Nefis ve Taze” olarak
belirtiyor.

FERRARI

Hediyelik beygir. Ýtalyan
kontesin 1923 yýlýnda firma
kurucusu Enzo Ferrari’ye he-
diye ettiði at maskot, Ferrari’-
nin amblemini teþkil etti.
Amblemdeki ana renkler sarý
ile kýrmýzý, firma sahibinin
yaþadýðý komþu þehir Mode-
na’yý ve yarýþa olan sevgiyi
simgeliyor.

FIAT

Özüne dönüþ. Fabrica Ita-
liana Automobili orino. Gerçek
ismi uzun olduðu için firma
sahibi kýsaltmayla firmanýn
marka amblemini oluþturdu.
Basit amblem 60 yýl aradan
sonra 1990 yýlýnda defne aðacý
çevreli daire içine yerleþtirildi.
Amblem firmanýn uzun geç-
miþini ve spor alanýndaki baþa-
rýlarýný simgeliyor.

FORD

Modern ve süslü. Mavi pla-
ka üzerine süslü püslü harfler-
le yazýlý Ford, nostaljik bir
geçmiþi anýmsatýyor. 1903 yý-
lýndan bu yana kullanýlan Ford
ambleminde, geçici bir süre
için Köln Katedrali’nin silueti
yer almýþ.

JAGUAR

Hýzlý kedi. Araba ve kedi.
Güç ve zariflik. Jaguar, araba-
larýndaki zýplayan kedi figü-
rünü, meydana gelebilecek ka-
zalarda, yayalarýn yaralanma
riskini azaltmak içn deðiþtirdi.
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Firma, ürettiði yeni modelle-
rine jaguar yerine, jaguar re-
simli bir plaket monte ediyor.

LANCIA

Mýzraklý amblem. Direk-
siyon ile bir bayrak Ýtalyan
arabasý Lancia’nýn bütün za-
rifliðini ortaya çýkarýyor. Mýz-
rak þeklindeki amblemin, fir-
manýn kurucusu, yarýþçý Vin-
ceno Lancia’nýn soyadý ile
iliþkili. Italyanca Lancia’nýn
Türkçe karþýlýðý mýzrak anla-
mýna geliyor.

MASERATI

Maserati kardeþlerin doð-
duðu Bologna’da bulunan fýs-
kiyeli havuz logoya ilham ver-
miþ. Rönesans döneminden
kalma havuz, denizlerin tanrýsý
Neptün’e ithaf edilmiþ. Nep-
tün’ün sembolü üçlü çatal da
logo olarak seçilmiþ.

MAZDA

Mahkeme kararýyla yeni
amblem. Renault’a büyük ben-
zerliði nedeniyle, açýlan davayý
kaybeden Japon araba üreticisi
Mazda, yeni bir amblem oluþ-
turmak zorunda kaldý. Mazda,
kanatlarýný açmýþ bir kartal
figürünü amblem olarak kul-
lanýyor.

MERCEDES BENZ

Hýrsýzlarýn en çok raðbet
gösterdiði bir figür. Dünyada
en çok tanýnan markalar ara-
sýnda yerini alan Mercedes’i,
üç ayaklý yýldýz figürü, mar-
kanýn kara, hava ve suda ki
gücünü tanýmlýyor. Mercedes
ambleminin mucidi Daimler.
Mercedes amblemi, dünyada
en çok tanýnan marka olmanýn
yaný sýra en çok çalýnan figür
olarakta ilk sýrayý alýyor.

MICHELIN

Edouard Michelin 1984’te
bir fuarda üst üste yýðýlmýþ
otomobil lastiklerini görünce
“kollarý da olsa adama ben-

zeyecek” demiþ. Reklâmcýsýna
lastiklerden yapýlmýþ bir adam
çizimi sipariþi vermiþ. Biben-
dum adý verilen lastik adam
böyle doðmuþ.

MITSUBISHI

Samurai erdemi. Üç kanatlý
baklava þeklindeki amblemde,
Samurai armasýndan esinle-
nilmiþ. Firmayý kuran iki Japon
aile, tercih ettikleri amblemin
sorumluluk bilincini, centil-
menliði ve cemiyetler arasý
uyumu simgelediðine iþaret
ediyor.

MONT BLANC

Üç Alman 1906?da bir
araya gelerek kalem üretme
kararý aldý. O tarihten bu yana
en pahalý kalemlerin tepesinde
üstü karla kaplý, Avrupa’nýn
en yüksek daðý Mont Blanc’ýn
resmi var. Yukarýdan bakýnca
beyaz bir yýldýzý andýran daðýn
karlý tepesi, ayný zamanda
kalitenin zirvesi olduðunu da
gösteriyor.

NIKE

Nike’ýn ilk çalýþanlarýndan
Jeff Johnson bir gece rüyasýnda
Yunan tanrýçasý Nike’yi görür.
Patronu Phil Knight “Dimen-
sion 6” adýný düþünüyordur.
Logoyu 35 dolara bir öðrenciye
yaptýrýrlar. Kanca olarak ad-
landýrýldýðý da oluyor.

NISSAN

Güneþ ve dürüstlük. Mar-
kanýn, daire içine yazýlmýþ
ismi, güneþin doðuþu ile Japon
bayraðýndaki beyaz zemin
içindeki kýrmýzý noktayý sim-
geliyor. Amblem, dürüstlüðü
ve samimiyeti sembolize edi-
yor.

OPEL

Opel, önceleri sadece dikiþ
makineleri üretiyordu... 1899
yýlýnda araba üretmeye baþla-
yan Opel, ambleminde teker-
lek içinde þimþeðe yer veriyor.

Amblemdeki tekerlek güveni,
þimþek ise hýzý simgeliyor.

PEUGEOT

Aslanýn gücü. Peugeot’un
asli iþi testere ve testere lev-
halarý. Bir aslan gibi “güçlü”
sloganýyla satýlan bu ürün-
lerdeki aslan amblemini Fran-
sýzlar, daha sonra ürettikleri
arabalarda da kullanmaya
baþladý.

PORSCHE

Suebyalý’nýn gururu. Pors-
che amblemi, 1952 yýlýndan bu
yana Suebya milliyetçiliðini
öne çýkartan simgelere yer
veriyor... Amblemdeki siyah
at, Almanya’nýn Stuttgart þeh-
rinin armasýndan. Geyik boy-
nuzu ile kýrmýzý-siyah çizgiler
ise Almanya’nýn Württemberg
köyünün flamasýndan alýndý.

RENAULT

Kübist baklava þekli. Rena-
ult baklava þeklinin bulunuþu
30’lu yýllara dayanýyor. Amb-
lem klasik ve durgun þekli ile
geleceði simgeliyor. 1992 yýlýn-
da küçük deðiþiklerle, þu an
bütün Renault’larda kullanýlan
yeni bir tasarým yapýldý.

ROLEX

Rolex logosu firmanýn ku-
rucusu Hans Wilsdorf’un
yaratýcýlýðý sayesinde ortaya
çýkmýþ. Ýsmin üzerindeki taç,
saat ustalýðýnýn iþareti, beþ par-
mak þeklindeki çýkýntýlarda
saat ustasýnýn hünerli parmak-
larýný sembolize ediyor.

ROLLS ROYCE

Henry Royce 1884’te elek-
tronik ve makine üreten bir
fabrika kurdu. 1904’te ilk oto-
mobilini yaptý. Ayný yýl Lond-
ra’da otomobil satan Charles
Rolls’la tanýþtý. Ýkili iþbirliði
yapmak üzere anlaþtý. Roy-
ce’un yaptýðý otomobilleri
Rolls satmaya baþladý. Otomo-
billerin adý “Rolls Royce” oldu.
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Lüks marka Rolls Royce’un
kaputundaki zarif þekil 1911
yýlýndan geliyor. Þekil, tasa-
rýmcýnýn sevgilisini temsil edi-
yor. Orijinal adý “Spirit of ecs-
tasy” (yeniliðin ruhu). Þekle,
halk dilinde “emily” adý veril-
di.

SAAB

Svenska Aeroplan Aktie-
bolaget (Ýsveç Uçak Anonim
Þirketi) 1937’de kuruldu. Þir-
ket kuruluþunun ilk yýllarýnda
askeri uçak üretiyordu. II.
Dünya Savaþý’nýn ardýndan
þirket yönetimi otomobil üret-
meye karar verdi. Logo olarak
da þirketin adýnýn ilk harflerini
seçti.

SEAT

Ýspanyol’un S’si ilham ver-
di. 90’lý yýllarýn baþýnda VW ile
birleþmesiyle Ýspanyol araba
yapýmcýsý, VW amblemin üs-
tüne prestij, ilericilik ve dina-
mikliði simgeleyen büyük S
harfini yerleþtirdi.

SKODA

Çek sembolü. Skoda’nýn
daire içindeki kanatlý ok, hayal
eymeyi, itina göstermeyi, hýz
ve ilerlemeyi sembolize ediy-
or. Firma, kullandýðý amblem-
le, bütün arabalarýn bu vasýf-
lara sahip olduðunu göster-
mek istiyor.

SMART

Mercedes-Benz 1998 yýlýnda
Ýsviçre’li teknoloji devi SMH-
’yla otomobil sektöründe yeni
bir çýðýr açtý. Swatch saatleriyle
ünlü SMH’yla birlikte üretilen
otomobile Smart adý verildi:
Swatch, Mercedes ve Art
(Sanat).

SUBARU

Japon yýldýzý. Subaru’nun
amblemi, 6 Japon araba üreti-
cisinin birleþmesi ile ortaya
çýktý. Oval içindeki 6 yýldýz, bir
araya gelen firmalarý sem-
bolize ediyor.

SUZUKI

Logosu için yarýþma düzen-
lendi. Suzuki amblemi, 300
güzel sanatlar akademi öðren-
cisinin katýldýðý bir tasarým
yarýþmasýyla ortaya çýktý. Fir-
ma yetkilileri, “Uzlaþtýrýcý”
bulduklarý büyük “S” harfini,
yüzlerce amblem arasýndan
seçti. Amblem, 1961 yýlýndan
bu yana Suzuki markasýný tem-
sil ediyor.

TOYOTA

Müþterilere sevgiler. Japon
firmanýnn kurucusu Kirchiro
Toyoda, 1937 yýlýnda üçlü elips
kombinasyonu ile güçlü
markasýnýn amblemini oluþ-
turdu. Elipsler, araba ile müþ-
teri arasýndaki sýcaklýðý, ekip
ruhunu ve modernizasyonu
temsil ediyor.

VOLVO

Ýsveç’in savaþ tanrýçasý Vol-
vo arabalarýný, Ýsveç’in çeliðini
sembolize eden daire ve ok
süslüyor. Amblemin yaratýcýsý,
demir silahlarla donatýlmýþ
savaþ tanrýsý Merih’i simge-
lediði figürde, ayný zamanda
markanýn saðlamlýðýna iþaret
ediyor.

VOLKSWAGEN

Kim icat etti? VW amblemi
Porsche mühendisi Franz
Xaver tarafýndan bulundu.
Ekim 1948 yýlýndan bu yana
markanýn iki harfi Alman-
ya’nýn Wolfsburg þehrini þe-
reflendiriyor.

MÝTOLOJÝYE GÖRE
DUT AÐACI

Bir zamanlar birbirlerine
âþýk iki genç vardý.

Kýzýn adý Tispe delikanlýnýn
ki ise Piremus idi.

Bunlar yanyana evlerde
otururlardý. 

Birlikte büyüdüler ve ço-
cukluklarýndan beri birbirle-
rine karþý aþk beslerlerdi.

Fakat aileleri görüþmelerini
istemezler birbirlerine uygun
olmadýklarýný düþünürlerdi.

Oysa onlar birbirlerini öle-
siye seviyorlardý.

Ýki evin arasýnda gizli bir
çatlak vardý aileleri bunu
bilmezler onlarda geceleri bu-
rada buluþur o aradan birbir-
lerine seslerini duyurur aþk-
larýný dile getirirlerdi.

Bir gece ormandaki aðacýn
altýnda buluþmaya karar ver-
diler.

Tispe aðaca Piremus’dan
önce varmýþtý.

Gittiðinde avýný yeni yemiþ
aðzýndan kanlar akan koca-
man bir aslanla karþý karþýya
geldi.

Korkarak bir maðaraya
doðru koþmaya baþladý.

Farkýnda olmadan yolda
boynundaki eþarbýný düþür-
müþtü. 

O sýrada Piremus geldi
gördükleri karþýsýnda donup
kalmýþtý.

Kocaman aslan aðzýnda
kanlarla birlikte biricik sevgi-
lisi Tispenin eþarbýný parçalý-
yordu.

O an aklýna gelen ilk ve tek
þey aslanýn Tispe’yi öldürerek
yediðiydi.

Tispesiz yaþayamazdý.

Aklýndan geçen sadece aþký
uðruna canýna kýymaktý.

Belinden hançerini çýkardý
ve göðsüne sapladý.

Kanlar içinde cansýz bedeni
yere düþtü.

Tispe ise korkusunu bir
kenara atýp bir an önce aþkýný
görmek için maðaradan çýk-
maya karar vermiþti. 
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Aðacýn altýna geldiðinde o
korkunç sahneyle yüzleþti.

Piremus’un cansýz vücudu
yerdeydi ve elinde Tispenin
düþürdüðü eþarbýný tutuyor-
du.

Ýlk önce genç kýz olanlar
karþýsýnda aðlamaktan hiçbir
þeyi anlayamamýþtý.

Ama eþarbý ve uzaklaþan
aslaný görünce anladý.

Bir an maðarada düþün-
düðü o korkunç þey baþýna
gelmiþti. Ve onun öldüðünü
düþünen Piremus aþký uðruna
canýna kýymýþtý.

Tispe bir an bile düþün-
meden hançeri aldý ve göðsüne
götürdü.

Onlarýn aþký ölesiye bir
aþktý ve ölüm bile onlarý ayýra-
mazdý. 

Eðer Piremus aþký uðruna
ölümü göze aldýysa o da hiç
çekinmeden canýna kýyabilirdi
ve hançeri sapladý.

Birden vücudu Piremusun
bedeninin üstüne yýðýldý.

O anda tanrýlar bu yüce aþký
ölümsüzleþtirmek istediler ve
bu çiftin üstünde duran aðacý
bunlarýn aþkýna adadýlar.

Piremusun kanýný bu aða-
cýn meyvelerine, Tispenin göz-
yaþlarýný ise aðacýn yapraklarý-
na verdiler.

O günden beri karadut
aðacýnýn meyvesinin çýkmayan
lekesini, (Piremusun kan le-
kesini), dut aðacýnýn yaprak-
larý, (Tispenin gözyaþlarý) tem-
izler.. 

Bilir misiniz dut aðacýnýn
meyvesinin lekesi çýkmaz ama
elinize aðacýn yapraðýný alýr
ovuþturursanýz lekenin gittiði-
ni göreceksiniz...
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Güneþ’le Sonraki
Randevu 2060’a   

30-03-2006
Yüzyýlýn ilk tam Güneþ

tutulmasý gerçekleþti. Tutul-
manýn gölgesi, saat 13.54’te
Antalya’ya düþtükten sonra, Ýç
Anadolu üzerinden 14.10’da
Karadeniz’e doðru devam etti. 

Tam tutulmadan 15 dakika
önce hava alýþýlmýþýn dýþýnda
karanlýk oldu. Tutulma sýrasýn-
da Güneþ ýþýnlarý azaldý, hava
sýcaklýðý düþtü ve renkler
sönükleþti. Bu esnada, Gü-
neþ’in batýsýnda Venüs ve
Merkür gezegeni gözlemlendi. 

Tam tutulma sýrasýnda ufuk
çizgisi aydýnlýk, gökyüzü ise
karanlýk oldu. Bu esnada Gü-
neþ’in korona (taç) tabakasý
görünür hale geldi. Tam tutul-
ma Türkiye’de gerçekleþirken,
Uluslararasý Uzay Ýstasyonu
da gölgenin içine girdi. 

GÜNEÞ, AY VE
DÜNYA’NIN AYNI

HÝZADA OLMASI YETMEZ

Güneþ tutulmasý, Ay’ýn ye-
niay evresinde Dünya ile Gü-
neþ arasýna girmesiyle gerçek-
leþiyor. Ay, her 29.5 günde bir
yeniay evresine giriyor. Ancak
Güneþ tutulmasýnýn her ay
gerçekleþmemesinin, Ay’ýn yö-
rüngesinin, Dünya etrafýnda
dolanýrken belirli bir açýya
sahip olmasý gerektiðinden
kaynaklanýyor. Bu açý oluþ-
madýkça tutulmada olmuyor.
Yeniay evresinde Ay’ýn gölgesi
Dünya’nýn üstüne veya altýna
düþüyor. 

BREZÝLYA’DAN
MOÐOLÝSTAN’A

Tam Güneþ tutulmasý, Bre-
zilya’dan Moðolistan’a kadar
uzanan bir çizgide gerçekleþti.
Ay’ýn gölgesi Türkiye saati ile
11.36’da ilk olarak Brezilya
kýyýlarýna düþtü, daha sonra
Atlas Okyanusu’nu kat ederek
saat 12.10’da Afrika kýyýlarýna
ulaþtý. 

AFRÝKA’DAN TÜRKÝYE’YE
GEÇTÝ

Afrika kýtasý üzerinde tam
tutulma, Gana, Togo, Benin,
Nijerya, Nijer, Libya ve Mý-
sýr’dan izlendi. Tam tutulma
saat 13.54’ten itibaren Antal-
ya’dan Türkiye’ye geçti. Antal-
ya, Konya, Tokat istikame-
tinde devam eden gölge, Ordu
ve Giresun’dan yurdu terke-
derek, kuzeye doðru devam
etti. Ýzmir, Ýstanbul, Eskiþehir,
Ankara, Kahramanmaraþ, Þan-
lýurfa, Malatya ve Erzurum
gibi büyük kentlerde ise tutul-
ma parçalý olarak izlendi. 

KARADENÝZ’DEN RUSYA
VE KAZAKÝSTAN’A

Ay’ýn gölgesi saat 14.10’da
Karadeniz’in üstüne düþerek
kuzeye doðru hareket etti;
gölge yolculuðunu Gürcistan,
Rusya ve Kazakistan üstünde
sürdürdükten sonra, son ola-
rak Moðolistan sýnýrýnda Gün
batýmýnda gözlendi. 

HER ZAMAN TAM
TUTULMA OLMUYOR

Dünya, Ay ve Güneþ yýlda
en az iki kez Güneþ tutulmasý-
na izin verecek biçimde ko-

numlanýyor. Böylece, Ay’ýn
gölgesi Dünya yüzeyinin belir-
li bölgelerine düþüyor, ancak
bu çoðu zaman parçalý oluyor
veya insanlarýn yoðun yaþa-
dýðý yerlerde olmayabiliyor. 

GÜNEÞ TUTULMASI
TURÝZMÝ

Antalya Side’de Güneþ tu-
tulmasý heyecaný yaþandý. Si-
de’ye son üç gündür Güneþ
tutulmasýný izlemeye ABD’den
yüzlerce bilim insaný ve astro-
nomi öðrencisi akýn etti. 

NASA’nýn yaný sýra çeþitli
üniversiteler ve Ýngiliz Kra-
liyet Astronomi Enstitüsü üye-
leri Side’de buluþtu. Türki-
ye’den bilim insanlarýnýn katýl-
dýðý gözlemciler tutulmayý
antik tiyatrodan izledi. Güneþ
tutulmasýnýn 7 dakika ile en
uzun süreceði yerlerden biri
olan Libya ise, gözlemciler için
özel vize çýkardý. Ancak Libya
hükümeti Ýsrail vatandaþlarý-
nýn baþvurularýný kabul etme-
di. 

NASA’DAN CANLI YAYIN 

NASA Side Antik Tiyatro-
su’ndan tüm dünyaya canlý
yayýn gerçekleþtirdi. NASA,
Side’den gerçekleþtirilecek
canlý yayýný, uydu aracýlýðýyla
Londra’ya, buradan fiber optik
baðlantýyla ABD’ye gönderdi.
Görüntüler, uydu aracýlýðýyla
müzeler, televizyon istasyon-
larý ve internet sitelerine da-
ðýtýldý. 
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Güneþ’le Sonraki
Randevu 2060’a   

30-03-2006

Sana nasýl davranýlmasýný isti-
yorsan, sen de baþkalarýna öyle
davran. Fakat ilk iyi davranýþý sen
yap. 

David Hume



HAYVANLARIN RÝTMÝ
BOZULDU, KUÞLAR YERE

KONDU 

Akdeniz Üniversitesi Ma-
navgat Meslek Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Ali Erdoðan,
hayvanlarýn tutulma sýrasýnda
karanlýk yaþanacaðý için 24
saatlik ritmlerinin bozulmasý-
nýn doðal olduðunu, kuþlarýn
tutulma anýnda yere indiðini
kaydetti. 

*

LG Electronics, dünyanýn
önde gelen biyometrik tek-
noloji saðlayýcýlarýndan Aut-
hen Tec’in parmak izi algý-
layýcý teknolojisini Express Du-
al dizüstü bilgisayarlarýnda
kullanmaya baþladý. 

Sistem, þifre ya da kullanýcý
adý kullanarak saðlanan gü-
venlik uygulamalarýnýn yerini
alarak kullanýcýlara maksi-
mum veri güvenliði saðlýyor. 

LG Electronics, Authen
Tec’in EntréPad 2501A parmak
izi okuyucularýný M1, P1, S1 ve
Red Dot tasarým ödüllü T1
Express Dual modellerinde
kullanmaya baþladý. EntréPad
algýlayýcýlarý, artýk LG’nin yeni
dizüstü bilgisayarlarýndaki
tüm ara yüz ve pencerelerdeki
güvenlik ihtiyaçlarý için çözüm
sunuyor. Sadece parmak izleri
tanýmlanan yetkili kiþilerin bil-
gisayardaki bilgilere giriþini
saðlayan sistem, algýlayýcý yü-
zeye parmak izinin sürülme-
siyle çalýþýyor. Parmak izi
okuyucu, kullanýcýya ekstra
güvenlik önlemi olarak dos-
yalara ve klasörlere þifrelen-
dirilme özelliði de saðlýyor.
Biyometrik tarayýcý, sahtecilik
ve kimlik çalýntýsý riskini azal-
týyor. 

Biyometrik teknolojinin
kurgudan gerçekliðe doðru
çok hýzlý ilerlediðini ve pek çok
elektronik cihazda kullanýl-
dýðýný belirten LG Electronics
Doðu Avrupa Bölge Baþkaný
K.W.Kim, sistemin kimlik bil-
gilerinin korunmasýna yönelik
önemli bir güvenlik sistemi
olduðunu söyledi. Teknolojik
geliþmeleri kullanarak ürün
liderliklerini artýrdýklarýný da
belirten Kim, açýklamasýnda
tüketici ihtiyaçlarýný karþýla-
mak için yeni ürünler sun-
maya devam edeceklerini
belirtti. 

LG’nin Express Dual diz-
üstü bilgisayarý, AuthenTec’in
piyasadaki tek alt - yüzey
çözüm sunan ödüllü TruePrint
teknolojisini kullanýyor. True
Print algýlayýcýlarý derinin al-
týndaki parmak izlerini ve
diðer algýlayýcýlarýn okumakta
sorun çektiði dermatolojik
rahatsýzlýklarýn söz konusu
olduðu parmak izlerini de
okuyabiliyor. 

*

NASA, daha önce bütçe
problemleri nedeniyle iptal
edilen, güneþ sisteminin en
büyük asteroitlerinden ikisini
incelemek üzere planlanan
projeye yaklaþýk bir ay sonra
yeniden yeþil ýþýk yaktý. 

“Dawn” olarak isimlendi-
rilen 446 milyon dolarlýk proje
çerçevesinde, Ceres ve Vesta
isimlerindeki iki dev asteroit
incelenecek. Bu asteroitlerin,
güneþ sisteminde oluþmuþ ilk
cisimlerin parçalarý olduðu
düþünülüyor. 

NASA’nýn yeninden yeþil
ýþýk yaktýðý yüksek bütçeli
Dawn isimli proje ile, ‘ana
kemer’ olarak tanýmlanan böl-
gede bulunan iki dev astronot
incelenecek. Vesta ve Ceres
isimlerindeki bu bölgenin en
büyük asteroitleri, sýrasýyla
2011 ve 2015’te Dawn isimli
uzay aracýyla ziyaret edilerek
incelenecek. Vesta ve Ceres
isimli bu dev asteroitlerin,
güneþ sisteminde oluþmuþ ilk
cisimlerin parçalarý olduðu
düþünülüyor. Proje, arkasýn-
daki NASA araþtýrmacýlarý
tarafýndan ‘hýrs dolu bir görev’
olarak tanýmlanýyor. 

Vesta ve Ceres asteroit-
lerinin içinde bulunduðu, ana
kemer olarak da çaðrýlan As-
teroit Kemeri, Mars ile Jüpiter
gezegenleri arasýnda bulunan
bölgeye deniyor. Asteroit Ke-
meri, güneþ sistemindeki diðer
ufak gezegen (veya bir baþka
deyiþle ‘gezegenimsi’) kemer-
leri ile karýþtýrýlmamasý için
sýklýkla ‘ana kemer’ olarak
çaðrýlýyor. Güneþ sisteminin en
yoðun þekilde asteroit barýn-
dýran bu bölgesinde ayrýca,
güneþ sisteminin en büyük
asteroitleri de barýnýyor. Bu
asteroitlerin, güneþ sisteminin
ilk birkaç milyon yýlýnýn ye-
gane kalýntýlarý olduðu var
sayýlýyor. 

*

Örümceðin aðýný örerken
salgýladýðý iplikçikler, baþlan-
gýç þeklini koruyarak, daðcý-
larýn baþýna geldiði gibi örüm-
ceðin ipin ucunda fýr dönmesi-
ni engelliyor. 
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LG Dizüstülerde 
Parmak Ýzi Dönemi 

30-03-2006

NASA’nýn Yeni Hedefi
Asteroitler 
30-03-2006

  ARALIK   

Örümcek Ýpi Hem
Saðlam Hem De

Dönmüyor 
30-03-2006



Örümcek ipliðinin molekü-
ler yapýsýný inceleyen Fransýz
araþtýrmacýlar, büyük bir sür-
prizle karþýlaþtý. 

Bu ipliðin diðer tüm iplik-
lerden çok daha saðlam ve
esnek olduðunu zaten bilen
araþtýrmacýlar, ipliðin, bir de
þekil hafýzasý bulunduðunu
belirledi. 

Fýr döndü yok Buna göre
iplik burulma kuvvetini emi-
yor ve burulduðunda müthiþ
gevþeme kabiliyetiyle baþlan-
gýçtaki þeklini alýyor. Böylece
ipin ucundaki aðýrlýk burulma
etkisine maruz kalarak fýr dön-
müyor. 

Bu özellik, örümceðe çevre
þartlarý ne olursa olsun ipin
ucunda aþaðý sallanmýþ hal-
deyken sabit þekilde dura-
bilme imkaný veriyor. Hayvan
bu sayede avýný sessizce ve
kýmýltýsýzca bekleyebiliyor,
düþmanlarýndan korunabili-
yor. 

Araþtýrmacýlar, örümcek ip-
liðinin bu özelliðinin, onu o-
luþturan proteinlerin girift þe-
kilde birbirinin içine geçmiþ
olmasýndan ileri geldiðini dü-
þünüyor. 

Suni örneði yok

Rennes Üniversitesi`nden
Olivier Emile baþkanlýðýndaki
ekip, bu fikri kanýtlamak için
de örümcek aðýrlýðýnda bir
cismi, deðiþik türde ipliklere
baðlayarak 90 derece döndü-
rüp býraktý. 

Kevlar polimer ipliði yeterli
esnekliði saðlasa da salýným-
dan kurtulamadý. Bakýr iplik,
baþlangýç formuna dönmekte
zorlandý ve kýrýldý. `Araneus
diadematus` örümceðinin ipli-
ði ise salýným hareketini eme-
rek ve kolayca ilk þekline
döndü. 

Sanayide kullanýlan nikel-
titanyum alaþýmý nitinol, ö-
rümcek ipliðine benzer özellik-
ler gösterdi, ancak alaþýmýn
baþtaki þekline dönebilmesi
için 90 derece ýsýtýlmasý ge-
rekiyor.

*

Avrupa Birliði Komisyonu,
cep telefonlarýndan yurt dýþýn-
da yapýlan konuþmalar için
ödenen roaming (dolaþým) üc-
retlerine düzenleme getiren bir
yasa tasarýsý hazýrladý. 

Avrupa Komisyonu, dola-
þým ücretlerinin çok yüksek
olduðu ve mutlaka aþaðý in-
mesi gerektiðini savunuyor.
AB Komisyonu, kullanýcýlarýn
yurt dýþýnda yaptýðý konuþ-
malarýn yurt içi ücretleriyle
ayný düzeyde olmasý gerektiði-
ni vurguluyor. Kullanýcýlar,
yurt dýþýnda iken hem ararken,
hem de aranýrken fazladan
ücret ödüyor. 

AB Komisyonu Bilgi Top-
lumu ve Medyadan Sorumlu
üyesi Viviane Reding, geçen
Ekim ayýnda cep telefonu
operatörlerine roaming ücret-
lerinin yüksekliði ile ilgili
uyarý göndermiþti. Roaming
(dolaþým) ücretleri mobil ope-
ratörlerin toplam gelirlerinin
yüzde 15’ine tekabül ediyor. 

ROAMING ÜCRETLERÝ 
ÇOK YÜKSEK

Komisyon, daha önce ya-
yýnladýðý bir raporunda, kul-
lanýcýlarýn yurt dýþýnda öde-
mek zorunda kaldýklarý ekstra
ücretlerin ‘meþru olmadýðýný’
belirterek, “Kullanýcýlarýn yurt
dýþýnda yaptýklarý konuþmalar-
da ödedikleri ücretler çok yük-
sek” ifadesine yer verilmiþti. 

Mobil operatörler ise, gö-
rüþmeler için baðlantýlarý yurt-
dýþýndaki að þebekelerinden
iletmenin ekstra maliyeti ne-
deniyle dolaþým ücretlerinin
kaçýnýlmaz olduðunu savu-
nuyor. 

ÜCRETLERÝN 
ÞEFFAFLAÞTIRILMASI

Mobil operatörlerin ortak
platformu olan GSM Associ-
ation ise, dolaþým ücretlerinin
düþürülmesine yönelik düzen-
lemelerin piyasadaki belirsi-
zliði artýracaðý ve yeni yatýrým-
larýn önünü keseceðini savu-
nuyor. AB Komisyonu dolaþým
ücretlerinin düþülmesi ile ilgili
kesin rakam vermezken, ücret-
lerin farklý operatörler arasýn-
da þeffalaþtýrýlamasýný öngö-
rüyor. 

ÝRLANDA BAÞARDI

Ücretlerin düþürülmesi yö-
nünde ilk adýmý Ýrlanda Devlet
Baþkaný Bertie Ahern atmýþ ve
Ýngiliz Vodafon þirketini ikna
etmiþti. Þirket, Serbest Ýrlanda
Cumhuriyeti’ndeki kullanýcý-
larýn Kuzey Ýrlanda ve Ýngil-
tere’de yaptýklarý konuþmalar-
dan ekstra ücret almayacaðýný
duyurmuþtu. Vodafon, geçen
yýl Telsim’i 4 milyar 550 mil-
yon dolara satýn alarak Tür-
kiye pazarýna girmiþti. 

Bugün açýklanan tasarý, Av-
rupa Parlamentosu ve Bakan-
lar Konseyi’nde ele alýnacak.

*

Cep operatörlerinin kul-
landýrdýðý SMS hizmeti için
Türk Telekom da devrede.
Yakýnda sabit hatlý telefonlar-
dan SMS gönderilip alýnacak. 
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AB Komisyonu: Dolaþým
Ücretleri Düþmeli 

29-03-2006

Telekom`da 
SMS Dönemi 

29-03-2006



Kýsa mesaj servisi (SMS),
cep operatörlerinin ardýndan
þimdi de bir sabit hat ope-
ratörü olan Türk Telekom ta-
rafýndan baþlatýlýyor. Cep ope-
ratörleri ile karþýlýklý tarifeleri
belirlenen servisle, yakýnda
sabit hatlý telefonlardan SMS
gönderilip, alýnabilecek. Bu-
nun için ev ve ofislerde kul-
lanýlan telefonlarýn, SMS gön-
derme/alma teknolojisini des-
teklemesi gerekiyor. Þu anda
piyasada bulunan yeni model
pek çok telefonda bu özellik
var. 

Yeni servis ile Türk Te-
lekom`dan, cep operatörleri
Turkcell, Telsim ve Avea hatlý
cep telefonlarýna SMS gönde-
rilecek. Ayný zamanda Turk-
cell, Telsim ve Avea hatlý cep
telefonlarýndan da Türk Te-
lekom þebekesindeki numa-
ralara SMS gönderimi yapýla-
bilecek. SMS gönderimi için
sabit telefonda mesaj servis
merkezi numarasýný girip,
ayarlarý yapmak yeterli olacak. 

Avea pahalý Türk Telekom
SMS servisinin belirlenen ta-
rifelerine göre, Telekom`dan
Turkcell ve Telsim`e bir SMS
gönderme ücreti 0.07 YTL,
Avea`ya ise 0.13 YTL. Bu fiyat-
lara yüzde 18 KDV ve yüzde
15 Özel Ýletiþim Vergisi ekle-
necek. 

Telekom`la birlikte cep
operatörleri de sabit hatta gön-
derilecek SMS tarifelerini du-
yurdu. Buna göre, Turkcell ve
Telsim bir SMS için 0.15 YTL,
Avea ise 0.28 YTL tarife bedeli
uygulayacak. Avea`da yüzde
40 payý olan Türk Telekom`un,
þu anda açýklanan tarifelerde
Avea ile karþýlýklý olarak, diðer
operatörlerin üzerine çýkmýþ
olduðu dikkat çekiyor. 

ABD’nin önde gelen gazete-
lerinden Chicago Tribune, in-
ternette 2 bin 600 CIA ajanýnýn
kimliklerine ve gizli görev böl-
gelerine iliþkin bilgilere ulaþý-
labildiðini yazdý. 

Muhabir John Crewdson
imzalý yazýda, CIA’in (Ame-
rikan Merkezi Haberalma Teþ-
kilatý) son derece gizli bilgi-
lerinin nedenleri anlaþýlama-
yan þekilde internete sýzdýðý ve
akýllý arama yapýlarak bu ve-
rilere ulaþýlabildiði ifade edili-
yor. Haberde ayrýca, CIA’in
gazete muhabiriyle temasa
geçerek, ajan kimliklerinin ve
bilgilerinin açýklanmamasý ve
saklý tutulmasýný istediði belir-
tildi. Ýnternete sýzan bilgiler
arasýnda kurum ajanlarýn gö-
rev bölgeleri, kimlikleri, tele-
fon numaralarý bulunuyor. 

Ýnternete sýzan bilgiler ara-
sýnda CIA’in Doðu Avrupa’da
kurduðu iddia edilen iþkence
odalarýna mahkum taþýmada
kullanýlan uçaklara ait bilgiler
de bulunuyor. Uçaklarýn satýn
alýmýna iliþkin bilgiler arasýn-
da, CIA ajanlarýnýn kurduðu
paravan þirketlere ait birçok
ticari kanýdýn da var olduðu
sanýlýyor. 

Gazetenin manþete taþýdýðý
haberde, CIA’in gizli kurumsal
bilgilerinin internete sýzdýðýn-
dan kurum yetkililerinin, ha-
ber yazýlana kadar bilgilerinin
olmadýðýnýn ortaya çýktýðý be-
lirtiliyor. 

‘ÇÝNLÝLER YAPMIÞ
OLABÝLÝR’

Bir üst düzey yetkili, El
Kaide’nin internette arama
yaparak CIA kodlarýný kýracak
bilgi birikimi olmadýðýný, an-

cak Çinli bilgisayar ajanlarýn-
dan þüphelenildiðini söyledi.
Haberde dile getirilen bir iddia
da, kurum içinden bir kim-
senin bu bilgileri sýzdýrmýþ ola-
bileceði. Ancak bu iddiaya dair
bir kanýt gösterilmiyor. 

TELEFON NUMARALARI
VE MAL VARLIKLARI

Gazete, ayrýca ajanlarýn em-
lak alým-satým kayýtlarý, mal
varlýðý, vergi kayýtlarý ve diðer
mali ve yasal kayýtlarýna da
internetten kolaylýkla eriþile-
bildiðini yazdý. Bu araþtýrma
sýrasýnda CIA’nin gizli olma-
yan bazý içhat telefon numa-
ralarýyla gizli bazý elektronik
posta adreslerine de ulaþýldý. 

GÝZLÝ MERKEZÝN YERÝ
ORTAYA ÇIKTI

Gazetenin araþtýrmasýnda
ayrýca, Chicago, Virginia, Flo-
rida, Ohio, Pennsylvania, Utah
ve Washington’daki bazý CIA
merkezleri belirlendi. Bu mer-
kezlerden bazýlarýnýn çok sýký
korunduðu, bazýlarýnýn ise
CIA ile hiçbir iliþkisi yokmuþ
gibi, özel mülk þeklinde gös-
terildiði kaydedildi. Bu mer-
kezlerden birinin, CIA tarafýn-
dan varlýðý yýllarca inkar edi-
len Virginia’daki ajan eðitim
merkezi Camp Peary olduðu
ortaya çýktý. 

CIA, internetin gizli servise
bir tehdit unsuru olduðunu
yeni yeni kabul ediyor. Kurum
baþkaný Porter Gross, bir ko-
nuþmasýnda internetin kurum
arþivinde ‘birçok delik açtýðýný’
söylemiþti. CIA yetkilileri söz
konusu bilgilerin internetten
silinmesine çalýþýldýðýný açýk-
ladý.

*
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CIA’in 
Gizlisi Saklýsý Kalmadý
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Gündelik yaþamýn bir par-
çasý olan cep telefonlarý ile
konuþurken parmaðýn anten
kýsmýna dokunmasýnýn, pil
ömrünü azaltýp, konuþma kali-
tesini bozduðu bildirildi. 

Makine Mühendisleri Kon-
ya Þube Baþkaný Yrd. Doç. Dr.
Mete Kalyoncu, AA muhabi-
rine yaptýðý açýklamada, yeni
nesil telefonlarýn, fotoðraf ve
görüntü çekme, MP3 yükleme
gibi hayatý kolaylaþtýran özel-
likleri bulunduðunu belirtti.
Bu telefonlarla, önceki telefon-
larýn çoðunda yaþanan antene
baðlý zayýf alýcý özelliðinin de
tamamen sona erdiðini anlatan
Kalyoncu, þunlarý kaydetti:
``Þu an tüketicilerin en çok
þikayet ettiði sorunlarýn baþýn-
da, çok fonksiyonlu telefon-
larýn, yoðun güç harcamasýna
baðlý olarak þarjlarýnýn, eski
nesil telefonlara göre daha az
gitmesi. Bu sorunu hafiflete-
bilmek için dikkat edilmesi
gereken bazý telefon kullanma
teknikleri var. Þarj ömrünü
uzatan bu teknikler, yeni nesil
telefonlarýn tamamýnýn kul-
laným kýlavuzlarýnda da ayrýn-
týlý olarak belirtiliyor. Buna
göre, cep telefonlarý ile konu-
þurken, parmaðýn anten kýsmý-
na dokunmasý, pil ömrünü
azaltýp, konuþma kalitesini
bozuyor, parazite yol açýyor.
Çünkü, antenin parmaklarla
kapatýlmasý alým gücünü zayýf-
lattýðý için telefon, istenen sin-
yal alýþ gücüne ulaþabilmek
için daha fazla enerji harcamak
zorunda kalýyor.`` 

Kalyoncu, sadece anten kýs-
mýna yaslanan parmaðýn deðil,
telefonun yakýnýnda çalýþýr du-
rumda, televizyon gibi manye-

tik akým yayan unsurlarýn da,
cep telefonunun sinyal alým
gücünü ayný þekilde engelleye-
bildiðini ifade etti. 

KILAVUZU ÝYÝ OKUYUN

Türkiye`de pek çok kiþinin,
telefonla konuþurken, iþaret
parmaðýný antenin üzerine
koyduðunu belirten Kalyoncu,
``Yeni telefonlarýn tamamýna
yakýnýnda anten, eskilerde
olduðu gibi telefonun üst kýs-
mýnda yer almaktadýr. Daha
fazla pil ömrü için vatan-
daþlara tavsiyemiz, telefon-
larýyla birlikte verilen kullan-
ma kýlavuzlarýný çok iyi oku-
malarý`` diye konuþtu.

*

ABD’li maceraperest Steve
Fossett, hiç yakýt ikmali yap-
madan Dünya’yý 3 günde
turlamayý baþararak yeni bir
rekor kýrdý. 

Çarþamba günü Florida’-
dan baþladýðý yolculuðunu
Dünya çevresinde turlayarak
Cumartesi günü Londra’da
TSÝ 19.00’da tamamlayan Steve
Fossett, toplam 43 bin 471 km
katetmiþ oldu. Son gün yakýt
deposunda ortaya çýkan çatlak
nedeniyle uçuþ zora girmiþ,
uçaðýn indirilerek rekordan
vazgeçilmesi dahi gündeme
gelmiþti. 

Üç gün boyunca uyku-
suzluk ve susuzluk gibi ola-
ðanüstü fiziksel koþullarla bo-
ðuþan 61 yaþýndaki Fossett,
uçaktan indikten sonra saðlýk
kontrolüne alýndý. 

SON ÇARE ÝRLANDA’YA
ÝNECEKTÝ

Fossett, Japonya semalarýn-
dayken yakýt deposunda bir
çatlak ortaya çýkmýþtý.

Fossett’ýn yakýtýnýn Atlas
Okyanusu’na geçmeden önce
bitmesi halinde Kanada’nýn
Newfoundland Yarýmadasý’n-
da uygun bir noktaya inmesi
gündeme gelmiþti. Ancak,
Fossett devam kararý vermiþti.
Yakýt kaybýnýn Atlas Okya-
nusu semalarýnda da sürmesi
üzerine, son çare olarak uçaðýn
Ýrlanda’ya inmesi konuþul-
muþ, ancak uçuþun tamamlan-
masýna karar verilmiþti. Fos-
sett, Ýrlanda’ya inmiþ olsa dahi
en uzun mesafe rekorunu kýr-
mýþ olacaktý. 

Uçuþun baþýnda depoda
450 kg’lik yedek yakýtýn acil
durumlara karþý kalmasý plan-
lanmýþtý, ancak bu miktarýn
hemen hemen hepsi çatlaktan
gökyüzüne aktý. Depoda uçu-
þun baþýnda 8 bin 165 kg yakýt
bulunuyordu. 

BRANSON’DAN 
FOSSETT’A ESPÝRÝ

Fossett’ýn en büyük destek-
çilerinden ve havacýlýk alanýn-
daki yatýrýmlarý ile tanýnan
Ýngiliz iþadamý Richard Bran-
son, iniþten sonra kendisiyle
kucaklaþýrken, “Olaðanüstü
zor koþullarda mücadele ve-
rerek rekoru kýrdý, bazen onun
özel bir fizyolojisi olduðunu
düþünüyorum, en kýsa zaman-
da DNA testi yaptýracaðým”
þeklinde espiri yaptý. 

Maceraperest Steve Fossett
þimdiye dek havacýlýk, yatçýlýk
ve balon gibi birçok alanda 109
rekora imza attý. Fossett, geçen
yýllarda da balonla dünyanýn
etrafýnda bir tam tur atmýþtý. 

VIRGIN ATLANTIC 
GLOBAL FLYER

Chicago’lu dolar milyarderi
rekor denemesini Virgin At-
lantic Global Flyer adlý uçakla
yaptý. Fossett, geçen yýl Mart
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ayýnda da dünyanýn etrafýnda
yakýt ikmalsiz tek kiþilik uçu-
þunu ayný uçakla gerçekleþtir-
miþti. Her iki uçuþu da Virgin
Atlantic Havayollarý’nýn sahi-
bi, havacýlýk tutkunu Richard
Branson finanse etti. 

Virgin Atlantic Global Flyer
adlý uçaðýn kanat geniþliði 35
metre. Her iki kanadýnda da 2
bin 473 kg’lik yakýt tanký bu-
lunuyor. Kalkýþ aný itibariyle
yakýt aðýrlýðý, uçaðýn toplam
aðýrlýðýnýn yüzde 85’ine denk
düþüyor. Rekor denemelerin-
de kullanýlan uçaklarýn kokpit
ve motor bölümleri hariç diðer
tüm boþluklarý yakýt deposu
olarak kullanýlýyor. Mühen-
disler bu uçaklarda optimum
motor büyüklüðünü yakala-
mak zorunda, çünkü motorun
çok büyük olmasý hem uçaðý
aðýrlaþtýrýyor, hem de yakýt
gerekisinimini artýrýyor. 

REKOR 20 YILDIR 
KIRILMAYI BEKLÝYORDU

Son rekoru 1986 yýlýnda
Dick Rutan ve Jeanna Yeager,
Dünya etrafýnda ikmalsiz ve
aralýksýz 40 bin 212 km ile kýr-
mýþtý. 1986 yýlýndaki son reko-
run sahibi Voyager uçaðýný
sivil havacýlýk konusunda
dünyanýn önde gelen uzman-
larýndan, uçaðýn pilotu Dick
Rutan’ýn aðabeyi Burt Rutan
tasarlamýþtý

Hikmet parýltýlarý

ARIYA HÜRMET
GÖSTERÝLÝR MÝ?

Arýnýn yaptýðý iþi yüzlerce
fen adamý yapamadýðý halde,
odamýzdan içeriye bir arýnýn
girmesi halinde ona ne hürmet
gösteriyor ve ne de ayaða
kalkýyoruz.

Bal yapmak arýyý hayvan-
lýktan kurtaramadýðý gibi, ma-
neviyatý unutarak sadece dün-
yevî bir meslekte terakki et-
mek de bir kimsenin insani-
yetini tekamül ettirmemekte-
dir.

Madde ile mânâyý, akýl ile
kalbi beraber götüren muh-
terem zatlar bahsimizden ha-
riçtir.

ALTIN ÇEKÝÇ

Bir insanýn elinde altýndan
yapýlmýþ antika bir çekiç bu-
lunsa, o insan bu çekiçle taþ
yontup para kazandýðý takdir-
de, kâr ettiðini iddia edemez.
Zira, çekici taþa her vuruþunda
beþ kuruþ kazanmaya bedel
belki beþ yüz lira zarar etmek-
tedir. Bizler de herhangi bir
dünyevî menfaat elde ettiði-
miz zaman sevinirken, neyi
kaybettiðimizi ve hangi âletleri
yýprattýðýmýzý bilemiyoruz.

Bu harika ve cihanbaha
aletlerle techiz edilen insan,
sarfettiði ömür neticesinde
Hâlik-ý Ezel ve Ebedin rýzasý ve
dolayýsýyla da ebedî saadetten
baþka neyi kazansa zarar, hattâ
iflâs etmiþ demektir.

SÜTTEN NEHÝRLER

Rezzâk-ý Zülcelâl'in her gün
insanî validelerden tâ koyun-
lara ve kedilere kadar bütün
memeli hayvanlar kanalýyla bu
dünya yüzüne akýttýðý sütleri
bir araya toplasanýz birçok
büyük nehirler meydana gelir.

Cennetteki süt ýrmaklarýný
aklýna sýðýþtýramayanlar her
gün yeryüzünde akan bu ve
benzeri binlerce nehire hiç
nazar etmiyorlar mý? 

DÜNYA 

Dünya süslü, bezekli bir
gelin gibi herkesin yüzüne
gülmüþ, fakat kimseyle evlen-

memiþtir. Dünyanýn bu key-
fiyetini anlayan zatlar, ona yüz
vermemiþlerdir.

ÝNSAN VE YÜKÜ

Terazinin bir kefesine deve
olmakla yük taþýmak, diðer
kefesine de insan olmakla
ibadet etmek konulsa ve seçme
ihtiyârý bize býrakýlmýþ olsa idi
hangisini seçecektik? Elbetteki
insanlýðý...

O halde, deve yükünü
taþýrken, biz niçin ibadetimizi
yapmýyoruz?

DÜÞÜNÜLMESÝ GEREKEN

Ýnsan bir heykele bakýnca
hemen heykeltraþý hatýrlýyor.
Buna mukabil âyinede kendi-
sine bakýnca, sadece kendisiyle
alâkadar oluyor.

Halbuki, bu halde ken-
disinin yaratýcýsý ve sânii olan
Allahü Teâlâ'yý hatýrlamasý ica-
betmez mi?

ÝÞ ODUNDA DEÐÝL

Ýnsanlar, Cenâb-ý Hakk'ýn
yarattýðý odundan ancak tahta,
tahtadan masa ve sandalye
gibi þeyler yapabilmektedir. O
Kadir-i Mutlak ise odundan
meyve yapýyor, yaprak ve
çiçek çýkarýyor. Demek ki iþ
odunda deðil, ustadadýr. Ayný
þekilde insanlar topraktan
çömlek yapmakta, Sâni-i Kâi-
nat ise topraktan insan yap-
maktadýr. 

OLACAK ÝÞ DEÐÝL! 

Tavuk yumurtayý, yumurta
da tavuðu yaptýðý takdirde
tavuk kendi kendini yapmýþ
olur. Bu ise olacak iþ deðildir.
Diðer canlýlar da bu misâllere
kýyas edilebilir. 

BÝR MUKAYESE

Þekerle elmayý mukayese
ettikten sonra þeker fabrikasýn-
daki gürültü ve haþmetle, elma
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aðacýndaki sükûnet ve teva-
zuya dikkat ediniz. Kendisin-
de küçük bir fazilet görünür
görünmez gürültüsünden ge-
çilmeyen insanlar bu misâlde-
ki þeker fabrikasýný andýrýr.

BAÞ PAZARI

Balina baþýndan sinek baþý-
na kadar bütün baþlarýn
sergilendiðini tahayyül etsek,
bunlar içerisinde insan baþýný
beðeniriz. Ayný þekilde, bütün
eller sergilense, insan elini ter-
cih ederiz. Ruhumuzun üstün-
lüðü zaten izah gerektirmeye-
cek açýklýktadýr. Böyle en
kýymettar cihazlarla techiz
edilen insan, bu nimetlerin
þükrünü ifa edemezse elbette
ki hesabý çok çetin olacaktýr. 

KABUK ÝÇÝNDE

Yumurta içindeki civcivin
kâinattan habersiz olmasý gibi,
biz de kâinat yumurtasý içinde
ahiretin keyfiyet ve mahiye-
tinden bihaber yaþýyoruz.

Ölümle bu yumurtanýn ka-
buðunu delmiþ olacaðýz.

ÝSYAN

Ýnsanýn sofrasýyla kedinin
sofrasýný mukayese ediniz.
Buna raðmen, ikincisi büyük
bir memnuniyet gösterirken,
birincisi isyan etmekte...

DÜNYA GEMÝSÝ

Dünya gemisi üzerinde her
an seyahat eden insanýn, ben
âhirete gitmem, demesi ne
kadar ahmakânedir. Bu gemi
âhirete gitmektedir. Gitme-
meye kudreti yeten var ise,
buyursun aþaðý insin.

KALP BAHÇESÝ

Kalp bir bahçe gibidir.
Onda mutlaka birþeyler bite-
cektir.

EKMEK PARASI ÝÇÝN MÝ? 

Bir kamyonumuz olduðunu
ve bu kamyonun her gün
sâdece kendi yakýt parasýný ve
tamirat masraflarýný çýkardý-
ðýný düþününüz. Bu takdirde
yapacaðýmýz iþ, kendine hiz-
metin dýþýnda bir kârý olmayan
bu kamyonu faaliyetten men-
etmek olacaktýr. Bizim sadece
dünya iþlerine, yani ekmek
parasýna çalýþmamýz da bu
misâle benzer. 

Demek ki insan, beþerî
ihtiyaçlarýný te'min etmenin
dýþýnda bir iþle uðraþmak
üzere bu imtihan dünyasýna
gönderilmiþtir.

Mehmet Kýrkýncý

BUNLARI 

Pis Kokusundan Dolayý
Kovulan Elçi 

Veli lakaplý II. Bayezid'in
padiþahlýðý döneminde Ýstan-
bul'a, Moskova kralýnýn elçisi
sýfatýyla Mihail Plachtneef
isimli birinin geldiðini. . 

Bu adamýn, insaný istifra
ettirecek kadar pis kokmasýn-
dan dolayý yýkanmasý için
hamama götürüldüðünde, bu
keferenin hayatýnda hiç ha-
mam görmemiþ olup yýkan-
mak ve çamaþýr deðiþtirmek
âdetine aþina olmadýðý ve
kimse ile görüþtürülmeden
pisliðinden dolayý Ýstanbul'-
dan kovulduðunu... 

Ýade-i Ziyaret 

Meþhur bir politikacýmýza
Fransa'da: "Siz Osmanlýlarýn
Viyana kapýlarýnda ne iþiniz
vardý? diye sormasý üzerine, o
politikacýmýzýn gayet veciz bir
þekilde: "Haçlý seferlerinin
iade-i ziyaretiydi diye cevap
verdiðini. 

Ýçi Yivli Toplar ve
Ecdadýmýzýn Sýzlayan

Kemikleri 

Yavuz Sultan Selim Han'ýn
Ridaniye Savaþý'nda, ileri gö-
rüþlü babasý Sultan II Bayezid'
ýn icadý olan "içi yivli toplarý
kullanarak büyük baþarýlar
elde ettiðini.. 

Bugün ise bizlerin hala II
Bayezid'in bu büyük icadýný
tarih kitaplarýmýzda: "Yivli top
1868 de Almanlar tarafýndan
icad edildi" diye okutma gafle-
tini göstererek ecdadýmýzýn
kemiklerini sýzlattýðýmýzý.. 

Aðaca Asýlan Zekât Parasý

Fatih Sultan Mehmet Han
devrinde bir Müslümanýn gün-
lerce dolaþýp yýllýk zekatýný
verebileceði fakir birini arayýp
bulamadýðýný 

Bunun üzerine zekatýnýn
tutarý olan parayý bir keseye
koyarak Caðaloðlu'ndaki bir
aðaca asýp, üzerine de: 

"Müslüman kardeþim, bü-
tün aramalarýma raðmen
memleketimizde zekatýmý ve-
recek kimse bulamadým. Eðer
muhtaç isen hiç tereddüt et-
meden bunu al" diye yaz-
dýðýný.. 

Ve bu kesenin üç ay kadar o
aðaçta asýlý kaldýðýný...... 

Ýnsanlýðýn En Muhteþem
Harikasý 

Osmanlý içtimai yapýsý
üzerine uzman olan Erlanyen
Üniversitesi profesörlerinden
Hutterrohta "Osmanlý Devleti,
geniþ topraklarýný ve üzerinde-
ki çeþitli kavimleri, Topkapý
Sarayý'ndan mükemmel bir
þekilde idare ediyordu. O
saray da batýdaki en mütevazi
bir derebeyinin sarayý kadar
bile büyük deðildi. Bu nasýl
oluyordu?" diye sorulduðun-
da, Profesör Hutterroht'un: 
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"Sýrrýný çözebilmiþ deðilim.
16. asýrda Filistin'in sosyal
yapýsý üzerinde çalýþýrken öyle
kayýtlar gördüm ki hayretler
içinde kaldým. Osmanlý, üç yýl
sonra bir köyden geçecek
askeri birliðin öyle yemeðin-
den sonra yiyeceði üzümün
nereden geleceðini planla-
mýþtý. Herhalde Osmanlý, dev-
let olarak insanlýðýn en muh-
teþem harikasýdýr" diye cevap
verdiðini... 

Abdülhamid Han'ýn 
Ýstihbarat Gücü 

Batýlý emperyalist güçlerin,
Ermenileri piyon olarak kul-
lanýp kýþkýrtarak Anadolu'da
karýþýklýklar çýkardýðý gün-
lerde, Ýngiliz Büyükelçisi'nin
Sultan Abdülhamid'e gelip,
küstahça: "Daha ne kadar
Ermeni öldüreceksiniz?" diye
sorma cüretini göstermesi ü-
zerine, Ulu Hakan'ýn keskin
bakýþlarýný elçinin üzerine di-
kerek: 

"Filan gün, filan saatte
Karadeniz'in filan noktasýna
yaklaþýp, karaya Ermenileri
Türklere karþý silahlandýrmak
için þu kadar sandýk malzeme
çýkaran ve komitacýlara teslim
eden Ýngiliz gemisinde, Türk
baþýna kaç silah bulunuyorsa
tam o kadar Ermeni öldüre-
ceðiz. " cevabýný verdiðini...
Sultan Abdülhamid'in bu mu-
azzam istihbarat gücü kar-
þýsýnda Ýngiliz elçisinin dehþete
kapýlarak aptallaþtýðýný... 

Lavrens'in Ýtirafý 

Araplarý aldatarak Osmanlý
Devleti aleyhine kýþkýrtýp is-
yana sevkeden Ýngiliz casusu
Lavrence'in, yardýmcýlarý Nuri
Said, Faysal ve Þerif Hüseyin
ile birlikte Þam'da Türkleri
katlettikten sonra: "'Evet onlarý
isyana ben kýþkýrtmýþtým. Ama
böylesine vahþice kan döke-

ceklerini hiç tahmin etmemiþ-
tim. Bazý mahalleleri gezerken
silahsýz Türk askerlerinin nasýl
öldürüldüklerine bakamadým;
tiksindim bu vahþetten..." di-
yerek itirafta bulunduðunu . 

DUYMUÞ MUYDUNUZ?

TRAFÝK POLÝSÝ

Trafik polisi arabayý dur-
durmuþ ve eðilip sormuþ:

-Ehliyet ruhsat lütfen

-Tabi buyurun demiþ þoför
ve vermiþ. Polis bakmýþ bi
problem yok.

-Pekii demiþ polis, çevre
vergisi pulu?

-Burada, buyurun demiþ
adam. 

-Ýlk yardým çantanýz var
mý? demiþ polis.

-Tabii deyip bagajý açmýþ
adam. Polis bakmýþ içinde
eksik yok.

-Yangýn söndürücü? 

-Burada buyurun.

-Zincir?

-Derhal çýkarayým buyu-
run.

Polis daha sonra tekrar sor-
muþ: 

-Mezdeke kaseti var mý?

Þoför çok þaþýrmýþ.

-Evet var buyurun demiþ.

Polis: Tamam siz onu takýn
teybe ve sesini açýn demiþ ve
baþlamýþ oynamaya. 

Þoförün þaþkýnlýðý daha da
artmýþ ve dayanamamýþ sor-
muþ. 

-Hayrola memur bey?

Polis cevap vermiþ:

-Ee eþþek deðilsin artýk
takarsýn bi 20 milyon...

Düþünün bakalým  

Yaz günü, plajda oturuyor,
kumlarla oynayan iki çocuðu
seyrediyordum. Her ikisi de,
deniz kýyýsýnda, kapýlarýyla,
kuleleriyle, tünelleriyle koca-
man bir kale yapmak için
beraberce harýl harýl çalýþýyor-
lardý. Kale neredeyse tamam-
lanmýþken, büyük bir dalga
gelip kaleyi bozdu. Her þey, bir
anda ýslak bir kum yýðýnýna
dönüþmüþtü. 

Bütün uðraþlarýnýn bir anda
gözlerinin önünde yok oldu-
ðunu gören çocuklarýn göz-
yaþlarýna boðulmalarýný bek-
liyordum. Ama çocuklar beni
þaþýrttý. Aðlamak yerine, ikisi
de kalkýp el ele tutuþtular ve
gülerek kýyýdan biraz daha
uzaklaþýp yeni bir kale yap-
maya giriþtiler.

Çocuklarýn, o anda bana
önemli bir ders öðrettiklerini
fark ettim.  Yaþamýmýzdaki her
þey, yaratmak için üstünde çok
zaman ve enerji sarf ettiðimiz
her karmaþýk yapý, aslýnda
kumdan yapýlmýþlardýr. 

Sadece baþka insanlarla
kurduðumuz iliþkiler ayakta
saðlam kalabilir. Er ya da geç,
bir dalga gelip, kurmak için
yoðun çaba sarf ettiðimiz çalýþ-
malarý anýnda yýkabilir. Böyle
bir durum karþýsýnda, sadece
yanýnda tutacak bir eli olan
insan gülümseyebilir...
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BAZILARI SSICAK SSEVER
* Mayonez yaparken baþarý-

sýzlýða uðramamak için, yað ve
yumurtanýn ayný ýsýda, oda
sýcaklýðýnda olmasý gerekir. 

* Soymaktan kurtulmak için
kaç kez yoðurdu sarýmsaksýz
yediniz? Ama onlarý ýlýk suda
bekletip de iki parmaðýnýzýn
arasýnda sýkarsanýz bu sorunu
ortadan kaldýrmýþ olursunuz. 

Baþarýlý bir kek ortaya
çýkartmak istiyorsanýz, kul-
lanacaðýnýz bütün malzeme-
lerin oda sýcaklýðýnda olmasý-
na özen gösterin. 

GARÝP ÇÇÝFTLER

* Soðanýn daha da lezzetli
olmasý için kavururken içine
biraz þeker atýverin. 

* Yemeðe katacak kabaðýnýz
yoksa bir salatalýk onu arat-
mayacaktýr. 

ACELEYE GGELMEYENLER

* Meyve salatasýnýn þekerini
koymak için acele etmeyin,
aksi halde meyveler dirilikleri-
ni kaybederler. Son dakikada
katacaðýnýz þekeri suda erite-
rek dökerseniz, çok daha iyi
sonuç alýrsýnýz. 

* Balýk buðulama, fasulye
plaki, kabak gibi yemeklerin
dereotu ve maydanozunu,
yemek piþtikten sonra katýn.
Hem yeþilliklerin renkleri bo-
zulmaz. Hem de tatlarý. 

* Yemekleri piþirirken he-
men tuzunu ve þekerini kat-
mayýn. Çünkü bu katký mad-
deleri, yemeklerin piþmelerini
geciktirir. 

YAÞLILIK AALAMETLERÝ

* Istakoz alýrken kabuðuna
biraz daha yakýndan bakýn.
Eðer kýrçýllaþmýþsa, bu onun
yaþlý olduðunu gösterir. 

* Balýðýn tazesi parlak göz-
lerinden, koyu kýrmýzý süzgeç-
lerinden anlaþýlýr. Bir de
pullarý gevþek olmamalýdýr. 

* Midye istiridye gibi ka-
buklu deniz ürünlerini, elinizle
þöyle bir tartýn. Ne kadar aðýr-
sa o kadar tazedir. 

* Taze fasulyeyi, enginarýn
çanak yapraðýný, kýrmadýn al-
mayýn. “Çat” diye kýrýlmýyorsa
zaten hiç almayýn. 

VÝTAMÝN AARANIYOR 

* Kabuklu sebzelerin ve
meyvelerin vitamini, en fazla
kabuklarýna çok yakýn yer-
lerinde olur. Bunun için çok
ince soyun, ya da hiç soy-
madan kullanýn. 

* Yeþil sebzeleri doðra-
madan yýkayýn, kesik yer-
lerinden vitamini kaybeder. 

* Yeþil salatalarýn genellikle
atýlan dýþ yapraklarý, güneþe
yakýn olduklarý için daha çok
vitamin içerir. 

KABINA SSIÐMAYANLAR

* Süt, kabýna sýðmayanlarýn
en baþýnda gelen gýdalardan
biridir ve kaynatýrken tence-
renin içine kaynamamasý için
uzun saplý bir kaþýk koyuverin. 

* Spagettileri tencereye sýð-
dýrmak için ille de bölmek ge-
rekmiyor. Býrakýn kaynar suya
yarý bellerine kadar girsinler.

Uçlarý yumuþayýnca, þöyle bir
iterek hepsini boylu boyunca
suyun içine sokabilirsiniz. 

TENCERE DDÝBÝN KKARA DDEDÝRTMEYÝN 

* Haydi yemeði yaktýnýz,
bir de dibi tutan tencereden
olmayýn. Onu günlerce ýslat-
mak yerine, hemen içine su
doldurup ateþe koyuverin. Su
kaynadýktan sonra rahatça
temizlendiðini göreceksiniz. 

* Süt tencere diplerine yer-
leþmeye bayýlýr! Çok az da kay-
natsanýz, kaynadýðý tencerenin
dibine, ille de beyaz bir tabaka
halinde yapýþýr. Buna engel
olmak için, sütü koymadan
önce tencereyi soðuk suyla
þöyle bir çalkalayýn. 

* Tencerelerinizin içinde
anlamýný bilemediðiniz beyaz
lekeler mi oluþuyor? Fazla
düþünmeyin, bu suyunuzun
kireçli olduðunu gösterir.
Ýçlerinde sirkeli su kaynatýp
onlarý bu lekelerden kurtula-
bilirsiniz. Elma sirkesi kul-
lanýrsanýz çok daha iyi sonuç
elde edersiniz. 

ÝNATLARINI KKIRIN 

* Balýk kokusu inatla el-
lerinizi terk etmiyor mu?
Hemen bir limonu ikiye kesip
ellerinizi onunla ovun. Ko-
kular daha fazla direnemeye-
ceklerdir. 

* Balýklý kýzartma tavasý ve
tabaklarýnýzý sakýn kaynar
suyla yýkamayýn, çünkü kay-
nar su bütün inatçý kokularýn
iþbirlikçisidir! Önce bir güzel
soðuk sudan geçirin, sonra
dilediðiniz gibi yýkayabilir-
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siniz. Yumurta kokusunun da
bardak ve tabaklarýnýz üzerin-
deki inadýný ayný þekilde kýra-
bilirsiniz. 

KÝBRÝT ÇÇÖPÜNÜN HHÝKMETÝ 

* Siz de yumurta haþlarken
kabuklarýnýn çatlamasýndan
yakýnýyorsanýz eðer suyuna 4
kibrit çöpü atýverin! Sorunu-
nuz ortadan kalktý bile. 

* Soðanýn aðlatmasýna artýk
izin vermeyin. Ve bu da öyle
zor bir þey deðil inanýn…
Soðanlarý soyar veya doðrar-
ken, diþlerinizin arasýnda bir
iki kibrit çöpü tutarsanýz, size
bu gaddarlýðý yapamayacaktýr.
Ýnanýn! 

JAPONLARDA BBÖYLE YYAPIYOR 

* Pilavýnýzýn renginin beyaz
olmasýný istiyorsanýz, dem-
leme suyuna bir miktar limon
suyu sýkýn. Japonlar da böyle
yapýyor zaten. 

* Uzun süre dolapta kalýp
pörsüyen salatalýðýnýzý diriltm-
eniz mümkün. Salatalýðýnýzý
yýkadýktan sonra 10-15 dakika
limonlu suya yatýrýrsanýz yine
o eski taze görüntüsünü elde
edebilirsiniz. Hatta ayný yönte-
mi maydanoz için de uygu-
layabilirsiniz 

MANTARDA LLEZZETÝN SSIRRI 

* Mantarýn kokusunu kay-
betmemesi için çok az suda ve
çabuk piþirmelisiniz. Yani harlý
ateþte kýsa sürede. Bol suda
uzun süre kaynayan mantar
sert ve lezzetsiz olur. 

* Muzu dolabýnýzda sak-
larsanýz çok kýsa bir süre sonra
kararýp bozulduðunu görür-
sünüz. Çünkü muz 12C altýn-
daki ýsýda kararmaya baþlýyor.
En ideali, oda ýsýsýnda tutmak
ve fazla bekletmeden tüket-
mek. 

AMAN YYAÐ SSIÇRATMASIN 

* Kýzartma yaparken kýzgýn
yaðýn çevreye sýçramasýndan
çok pratik bir yolla kendinizi
koruyabilirsiniz. Yaðý kýzdýr-
madan önce tavanýn içine bir
miktar tuz atarsanýz, yaðýnýz
sýçramayacaðý için güvenle
kýzartma yapabilirsiniz.  Tuz
yaðýn içindeki sýçramaya ne-
den olan nemi alacaktýr. 

KÝRAZ SSAPLARINDAN ÇÇAY  

* Kiraz 1 ay gibi kýsa bir
süre içinde piyasada bula-
bildiðimiz ve ondan sonda 1
yýl özlediðimiz bir meyve.
Meyvesini yediðimiz kirazýn
saplarýný sakýn atmayýn. Bu
saplarý kurutarak ilginç, ilginç
olduðu kadar da saðlýklý bir
çay yapabilirsiniz. 30 gr. kiraz
sapýný 1 litre suda 10 dakika
kaynatarak hazýrlayacaðýnýz
çay, hem böbrekleri çalýþtýrýr,
hem de zehirli maddelerin
vücuttan atýlmasýna yardýmcý
olur. 

SAKLA SSAMANI 

* Eskiden kýþ günlerinde
limon ve portakal kabuklarý
atýlmaz, Sobanýn üzerine ko-
nup odayý mis gibi kokutur-
muþ. Þimdi bu kabuklarýn
nefis kokularýndan mutfaðý-
nýzda yararlanabilirsiniz. Ka-
buklarý yýkayýp fýrýnda iyice
kurutun. Sonra mutfak robot-
unda un gibi öðütün bir
kavanoz da saklayýn ve kek,
pasta veya muhallebi yapaca-
ðýnýz zaman içine biraz katýn.
Bir “tatlý ustasý” olarak bu da
sizin küçük sýrrýnýz olsun. 

* Ölçüyü fazla kaçýrýp çok
fazla makarna mý haþladýnýz?
Tabii ki haþlanmýþ makarnayý
atmayacaksýnýz, ama deðiþik
þekilde deðerlendirebilirsiniz.
Örneðin ertesi gün nefis bir
sebzeli makarana salatasý ya-

pabilirsiniz… Ya da yumurtalý
ton balýklý… Haþlanmýþ ma-
karnalarý, yapýþmamalarý için
biraz sývý yaðda karýþtýrýp buz-
dolabýnda saklamanýz yeterli. 

BU TTAVUK BBAÞKA TTAVUK 

* Haþlayacaðýnýz tavuðun
içine 1 diþ sarýmsaðý soymadan
atýverin. Sizin tavuðunuzun
lezzeti herkesinkinden farklý
olacaktýr. 

* Tavuðu fýrýndan çýkar-
dýnýz… Eðer hemen yenmeye-
cekse fýrýndan çýktýðý anda
folyo kaðýdýna sýkýca sarýn. Bu
da yumuþacýk kalmasý için bir
hile. 

* Fýrýna konacak tavuðun
tepsisi, tavuk büyüklüðünde
olmalý. Daha büyük bir tep-
side, eriyen yaðlar boþ kalan
kýsýmlara akýp yanar. 

* Fýrýnda tavuðun beyaz
göðüs etinin kurumamasý için
butlarý birbiri üzerine çapraz
koyun. Ancak piþme süresi
yarýlanýnca sýrt üstü yatýrýn. 

* Tavuk alýrken nasýl piþire-
ceðinizi önceden planlayýn.
Fýrýnda piþecek tavuk yaðlý
olursa kurumaz. Ama ten-
cerede piþireceksiniz yaðsýz
olmalý. 

* Dört kiþiden fazlaysanýz,
bir büyük yerine iki küçük
tavuk alýn. Böylece herkese
tavuðun “iyi yeri” gelir. 

KAPRÝSLÝ SSEBZELER 

* Nefis bir þiþ yapacaksýnýz,
etlerin arasýna mantar da
dizin… Ama mantarlar þiþe ge-
çirilirken parçalanabilir unut-
mayýn… Tabii bunu önleme-
nin de çok basit bir yolu var;
Mantarlarý önceden kaynar
suda bekletmek! 

* Enginarlar bütün de olsa,
çanaklarý da piþirilirse suyun
üzerinde yüzerler. Önlemek
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için tencereyi kapaðýyla deðil
temiz bir bezle kapatýn. Bez
buhardan þiþer, oluþan basýnç
ise enginarlarý dibe iter. 

KOLAYLIKLAR 

* Yaðýn kolay sindirilmesini
saðlayan sebze piþirme yön-
temini hiç duydunuz mu?
Önce sebzeler az suda ve hafif
ateþte yaðsýz piþer. Piþme
tamamlanýnca üzerine bir mik-
tar yað konur. Yaðýn her tarafa
daðýlmasý için tencere silke-
lenir, kapaðý kapatýlýr ve bir
kaç dakika bekletilir. Bu yön-
temle piþen sebzeler yaðý
emmediðinden hem sindirim-
leri kolay olur, hem de daha az
yað kullanmýþ olursunuz.
Çeþni vermek için yaðý koyar-
ken biraz da maydanoz, dereo-
tu, nane, fesleðen gibi otlar
katmaya ne dersiniz? 

* Sindirimi kolaylaþtýran
mucize muskatý bütün yemek-
lerinizde kullanmaya ne der-
siniz? Muskat hindistan cevi-
zinin küçüðüne deniyor. Tüm
baharatçýlarda kolaylýkla bula-
bilirsiniz. 

* Akþama konuklar gelecek.
Malzemeleri aldýnýz.  Güveç
kabýna koydunuz fakat o da
ne? Güveç kabýnýzýn kapaðý
yok. Sakýn paniði kapýlmayýn.
Kapak görevini bir alüminyum
folyo ile rahatlýkla çözebilir-
siniz. 

* Hamur iþlerinde kullanýla-
cak un önceden elenirse, zer-
relerin arasý hava dolar ve
kekiniz daha kabarýk olur. 

* Salata yapraklarýný terte-
miz yapmanýn en iyi yolu, son
yýkama suyuna biraz sirke kat-
mak. Ama unutmamanýz gere-
ken bir þey var! Yýkanan
sebzeleri çok uzun süre suda
bekletmeyin. Çünkü vitamin
ve minerallerini kaybeder. 

EKLEME SSANATI 

* Eyvah kuru fasulye ye-
meðinin suyu çok duru olmuþ
Yapacaðýnýz þey, kývamý den-
gelemek için bir kepçe fasul-
yeyi ezip yemek suyunun içine
eklemek. 

* Milföy hamuru tepsiye
yapýþmasýn diye tepsiyi yað-
ladýktan sonra üzerine galeta
unu serpebilirsiniz. 

* Patates haþlarken daha
yumuþak bir doku için suyuna
bir küçük kaþýk margarin ekle-
meyi unutmayýn.. 

TERCÝH EEDERKEN 

* Brokkoli alýrken lekesiz ve
canlý yeþil olanýný tercih edin,
ve bekletmeden tüketin. 

* En dikkatli seçilmesi gere-
ken gýda mantardýr. Unut-
mayýn lekesiz olanýný ve ren-
ginin beyaza yakýn ya da hafif
bej olanýný seçin. 

* Dana eti alýrken bilmeniz
gereken en önemli nokta; yað-
larýnýn dokununca sanki bir
mermerin damarlarý gibi sým-
sýký olmasý. Bir de beyaz ol-
malý. Hayvan yaþlandýkça yaðý
sarý bir renk alýr. 

SOYMANIN KKOLAYI

* Sucuðu kolay soymak
için, sivri uçlu bir býçakla boy-
dan boya çizdikten sonra,
nemli bir bezle silin. 

* Domatesi soymak için ön-
ce kaynar suya batýrýp çýkartýn.
Göreceksiniz çok düzgün bir
þekilde kabuðu kendiliðinden
soyulacak. 

* Soðanýn dip kýsmýný doð-
ramak çoðu zaman zor olur.
Bu iþi kolaylaþtýrmak için çatalý
en dip yerinden soðana batý-
rýn. Böylece sonuna kadar doð-
rayabilirsiniz. 

KIZARTMANIN SSIRRI 

* Patlýcaný yaðda kýzart-
madan önce, tuzlu suda 5-10
dakika bekletin. Göreceksiniz
ne kararacaktýr, nede fazla yað
çekecektir. 

* Nar gibi kýzarmýþ bir
tavuk için, piþmesine yakýn
üzerine tuzlu su sürmeyi
deneyin, sonucu göreceksiniz. 

* Aklýnýzda bulunsun, her-
hangi bir þeyi kýzarttýktan
sonra yaðý ikinci bir defa daha
kullanmak istiyorsanýz, bu
yaðý ince bir süzgeçten veya
ince bir tülbentten süzün. 

* Balýklarýn iyi kýzarmasý
için önce yýkayýp kurulayýn,
sonra una bulamadan önce
süte batýrýn. 

LÝMON ÜÜZERINE BBÝRKAÇ SSÖZ 

* Patates, karnabahar ve þal-
gamý haþladýðýnýz zaman renk-
leri grimsi olur. Bunu önlemek
için kaynayan suya bir miktar
limon sýkmanýz yeterlidir. 

* Limonun kurumasýný ön-
lemek için küçük bir tabaða
sirke koyup limonun kesik
tarafýný sirkenin üstüne yer-
leþtirin. 

* Limon sert ise, kesmeden
bir iki dakika suya batýrýn.
Kestiðinizde göreceksiniz ki
limonlar daha sulu olacak. 

SAKLAMANIN PPÜF NNOKTALARI 

* Salamý keten ve veya
pamuklu bir bezin içine koya-
rak serin bir yerde saklaya-
bilirsiniz. Buzdolabýnda hem
kurur, hem de tadýný kaybeder.
Evde fazla miktarda domates
varsa onlarý serin, karanlýk ve
rutubetsiz bir yerde on gün
kadar saklayabilirsiniz. Onlarý
ancak kullanacaðýnýz zaman
yýkayýn. 
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* Þiþeye koyduðunuz salça-
nýn bozulmamasýný saðlamak
için þiþenin aðzýný kapatmadan
önce,  mantarlarý zeytinyaðýna
batýrýn. Böylelikle, þiþenin içine
havanýn girmesine engel ol-
muþ olursunuz. 

* Dereotu ve maydanozu
taptaze saklamak istiyorsanýz
önce yýkayýn ve güzelce süzün.
Kuruduktan sonra plastik bir
kap içene koyup buzdolabýna
kaldýrýn. Ihtiyacýnýz oldukça
kullanýn. Unutmayýn, yýkadýk-
tan sonra iyice kurumalarý þart,
aksi halde dolapta çürüyebilir-
ler. 

KOKUYU GGÝDERMEK ÝÝÇÝN 

* Evde lahana ya da karn-
abahar piþerken etrafa yayýlan
kokuyu hepimiz biliriz. Bunu
önlemenin bir çaresi var;
tencereye birkaç dilim ekmek
koymak. Ekmeðin ufalanýp da-
ðýlmasýný önlemek için temiz
bir tülbent sarmanýnýzý öneri-
riz. 

* Yayýlan balýk kokusunu
gidermek için ocakta birkaç
dakika limon yakýn. Görecek-
siniz kokudan eser kalmaya-
cak. 

TAZELÝK VVE LLEZZET  

UNUN ÝÝNCELÝKLERÝ 

* En iyi cins rafine unlar çok
beyaz renkte veya hafif sarý ya
çalar beyazlýkta olanlar ve ele
yumuþak gelenlerdir. Unun
kalitesini anlamak için; avuç
içine bir miktar alarak sýkýn.
Un etraftan fýþkýrýrsa; kuru ve
kaliteli, avuç içinde kalýp gibi
kalýrsa, rutubetli demektir.
Rutubetli un daha az dayanýr,
unu ne kadar rutubetsiz ve
hava alan yerlerde saklarsanýz
o kadar uzun süre kullan-
abilirsiniz.. 

* Galeta ununu çok rahat-
lýkla evde de yapabilirsiniz.
Ekmeði ince dilimlere kestik-
ten sonra birkaç gün kurutun,
sonra da her iki tarafýný nar
gibi kýzarýncaya kadar fýrýn-
layýn. Fýrýnlanan dilimleri ince
irmik haline gelinceye dek
mutfak robotundan geçirir,
robotunuz yoksa havan da
döver ve elerseniz, galeta
ununu hazýrlamýþ olursunuz. 

RENK VVE LLEZZET 

* Havucu kaynar suda
haþladýktan sonra onlarý he-
men soðuk suyun içine atacak
olursanýz, renklerini kaybet-
melerinin önüne geçmiþ olur-
sunuz. 

* Piþirdiðiniz ciðerin daha
lezzetli olmasýný istersiniz
kuþkusuz…  Ciðeri piþirmeden
yarým saat kadar önce sütün
içinde bir süre býrakýn. Bu þe-
kilde tadý daha çok hoþunuza
gidecektir. 

* Sosisleri su kaynarken
deðil de soðukken koyun
kabýn içine. Bundan baþka çok
az olmak þartýyla süt de
ekleyin ve çok harlý ateþte
piþirmeyin. Bu þekilde çatla-
malarýný önlemiþ ve de daha
lezzetli olmalarýný saðlamýþ
olursunuz. 

BAYATINDAN KKAÇIN

* Yumurtalarýnýzýn taze mi
bayat mý olduðunu anlamak
istiyorsanýz, onlarý içine biraz
tuz katýlmýþ suya atýn.
Günlükler suyun dibinde 3-5
günlükler ortasýnda, bayat
olan yumurtalarda yüzünde
dururlar. Yumurtanýn taze
olup olmadýðýný, onu kýrarak
da anlayabilirsiniz. Kýrdýðý-
nýzda sarýsý yayýlýyor, daðýlýy-
orsa, bayat, bombeli bir þekilde
duruyorsa taze demektir. Bu
yüzden onlarý teker teker bir

kaba kýrýn, bayatlarý yemeðe
karýþtýrmadan atma þansýnýz
olsun.    

* Uzun süre kullanmak için
fazlaca patates alýrsanýz
zamanla kabuklarýnda göz göz
tomurcuklar belirir. Onlarý týr-
naðýnýzla kazýyarak almanýz
gerekir. Aksi halde patatesin
özüyle beslenen tomurcuklar,
kýsa zamanda buruþmalarýna
yol açarlar. 

* Uzun süre beklenen kývýr-
cýk salatalar, buzdolabýnda bile
olsalar gevþeyip pörsüyebilir-
ler. Böyle bir durumda, bir
kabýn içine koyacaðýnýz suya
limon doðrayarak salata yap-
raklarýný içinde bir geçe býra-
kýn. Hemen dipdiri olurlar. 

PATATESI KKIZARTMANIN PPÜF 
NOKTALARI 

* Patatesi kýzartmanýn da
püf noktasý olur mu demeyin,
çünkü var. Örneðin neden
sizin kýzarttýklarýnýz kýtýr kýtýr
deðil de yumuþacýk oluyor; ya
da yapýþýyor dersiniz? Evet
patates kýzartýrken iki þeye
dikkat etmelisiniz. Birincisi
soyup doðradýktan sonra bol
suyla çalkalayýn ve kuru bir
bezle iyice kurulayýn. Çünkü
kesik yerlerinde açýða çýkan
niþasta, týpký bir tutkal gibi
parçalarý birbirine yapýþtýrýr.
Ýkinci dikkat edeceðiniz þey,
onlarý yaðdan çýkardýktan
sonra hemen tabaða alýp tuzla-
mak. Tuz fazla yaðý ve buharý
emer. Kýzartmanýn yumuþa-
madan kýtýrlaþmasýný saðlar.      

MANGAL YYAPARKEN 

* Mangalda piþirdiðiniz ete
duman kokusunun ve tadýnýn
sinmemesi için iyice yýkadýðý-
nýz bir elma ya da bir parça
limonun kabuðunu ateþe atýn.
Ateþe atacaðýnýz birkaç sap
biberiye de ete farklý bir tat
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katabilir. Ama bu tadýn ve
kokunun çok baskýn olmamasý
için biberiyenin etin piþirme
süresinin sonuna doðru ateþe
atýlmasý gerekir. 

* Mangal yaparken etten
akan yaðlar kor halindeki
kömür parçalarýnýn üstüne
düþtüðünde alevlenmeye ne-
den olur. Bu da eti yakar. Ama
ateþi söndürmeyecek miktarda
suyu elinizle ateþin üzerine
serperseniz, alevler dinecektir. 

* Ýster fýrýnda olsun ister
mangalda, ýzgara yiyeceklerin
tadý bir baþka olur. Ama fýrýn
ýzgarasýnda piþirilen etlerin
yaðlarýný tepsiden temizlemek
de zordur. Bu iþinde altýndan
kalkabilmek için fýrýn tepsisine
bir miktar su doldurmanýz
yeterli. Yaðlar soðuduðunda
suyun yüzünde toplanacak ve
tepsinin kolay temizlenmesini
saðlayacaktýr. 

PEYNÝR SSEÇERKEN VVE SSAKLARKEN 

* Eðer büyük bir kalýptan
büyük bir parça kestirip ala-
caksanýz, kalýbýn nemli ve çat-
lak olmamasýna dikkat edin.
Çünkü bu durumdaki peynir-
ler kurumuþtur ve taze de-
ðildir. 

* Peyniri saklarken göz
önünde bulundurmanýz gere-
ken en önemli nokta ise,
havayla temasýný kesmektir.
Þeffaf folyoyla sýkýca sarýlmýþ
peynirler için en ideal yer, buz-
dolabýnýn alt gözleridir. 

Peynirin servisine gelince…
En iyi tadý alabilmeniz için
servisten 1 saat kadar önce oda
sýcaklýðýnda bekletin. 

KEKLER 

* Kek yaparken kullanaca-
ðýnýz yaðý ve diðer tüm malze-
meyi oda ýsýsýnda bekletin.
Böylece yaðýn keke kolay ka-
rýþmasýný ve kabarmasýný sað-

larsýnýz. Ayrýca keki önerilen
kapta piþirmeye özen gösterin
ve piþirme süresine dikkat
edin. Ayrýca kek piþerken
fýrýnýn aðzýný açmayýn. Kekiniz
çabuk kýzarýyorsa üzeri kýzar-
dýðý anda bir folyoyla sarýp
piþirmeye öyle devam edin. 

* Keklerinizi taze kalmasýný
saðlayarak saklamak için keki
piþirdikten sonra iyice soðu-
masýný bekleyin. Daha sonra
kek kalýbýnda ve üstü kapalý
olarak serin ve kuru bir yere
kaldýrýn. 

REÇELLERÝNÝZ ÝÝÇÝN 

* Meyveleri iyice yýkayýp
kurulamadan reçel yapmaya
baþlamayýn. Üzerindeki toz ve
tarým ilaçlarý reçellerinizin
tadýný bozabilir. Piþirdiðiniz
reçeli karýþtýrýrken mutlaka
tahta kaþýk kullanýn. Þekerlen-
melere karþý limon tozu yerine
limon suyu sýkýn. Piþirdikten
sonra kuru ve temiz kavano-
zlara koyun. Ýyice soðumadan
üzerinde oluþan hava kabar-
cýklarýný kaðýt havlu yardýmý
ile almadan kavanozun aðzýný
kapatmayýn. Kýþ için hazýr-
ladýðýnýz reçelleri serin ve
karanlýk bir yerde saklayýn. 

YEÞÝL SSEBZELERÝN CCANLILIÐINI
KORUMAK ÝÝÇÝN

* Satýn aldýðýnýz maydanoz,
kývýrcýk, marul, dereotu gibi
sebzeler buzdolabýnda bir süre
beklediðinde canlýlýklarýný yiti-
rirler. Servis yapmadan önce
tekrar diri hale getirmek için,
yýkayýn ve 2 lt. suya 1 yemek
kaþýðý limon suyu koyarak
hazýrlayacaðýnýz karýþýmda 10-
15 dakika kadar bekletin.

KOMPOSTO YYAPARKEN MMEYVELERÝN
YUMUÞAK OOLMASI ÝÝÇÝN

* Elma ve ayva gibi sert
meyvelerden yapacaðýnýz kom-
postolarda, meyveleri önce su

ile yumuþayýncaya kadar piþi-
rin. Daha sonra þekeri katýn ve
kýsýk ateþte kaynatmayý dene-
yin. Meyvelerin istenen yumu-
þaklýkta olduðunu göreceksi-
niz.

SOS VVEYA KKREMANIN KKIVAMINI
KORUMAK ÝÝÇÝN

* Hazýrladýðýnýz sosun veya
kremanýn tam kývamýnda ol-
masý için kullanýlan kaþýðýn
önemi büyüktür. Sos hazýr-
larken mutlaka tahta kaþýk ter-
cih edilmelidir. Madeni kaþýk-
lar çabuk ýsýndýðýndan kre-
maya sýcaklýðýný geçirip ký-
vamýný bozabilir.

* Tüm yemeklerin vaz-
geçilmez malzemesi olan tuzu
mutfaðýnýzda pratiklik saðla-
mak içinde kullanabilirsiniz.

* Yumurta akýna eklenen
bir tutam tuz yumurtanýn
kolay kabarmasýný saðlar.

* Patateslere piþmesine ya-
kýn eklenen tuz patateslerin
daðýlmasýný önler.

* Kýzartmaya baþlamadan
önce tavaya konan bir miktar
tuz, kýzartma yaðýnýn sýçra-
masýný engeller.

IZGARA ÝÝÇÝN TTERBÝYELER

* Izgara yapacaðýnýz etleri
yumuþatmak için, en önemli
nokta, onu yumuþatacak olan
temel maddeleri bilmektir. Bu
temel maddeleri öðrendikten
sonra, içlerine kendi damak
tadýnýza uygun çeþitli baharat-
lar ekleyerek deðiþik soslar
hazýrlayabilirsiniz. Örneðin
tavuk ve kýrmýzý eti 1 çay bar-
daðý sývý yað, 1 adet iri soðanýn
rendesi, karabiber, tuz, 1 ye-
mek kaþýðý yoðurt karýþýmý ve
arzu ettiðiniz baharatlarla ter-
biye edebilirsiniz. Balýklar
içinse limon suyu, zeytinyaðý,
dilim dilim kesilmiþ soðan,
karabiber, tuz ve maydanoz
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karýþýmýný kullanabilirsiniz.
Hazýrlayacaðýnýz soslarda et
ve balýklarýn en az 3-4 saat
hatta bir gece kalmasý lezzetini
artýracaktýr.   

IZGARA ÝÝÇÝN MMARÝNE ÇÇEÞÝTLERÝ

* Izgara yapacaðýnýz etleri
yumuþatmak için marine
soslarý hazýrlayabilirsiniz. Bu
soslarý hazýrlarken en önemli
nokta, balýk ya da eti yumuþat-
acak olan temel maddeleri
bilmektir. Bu temel maddeleri
öðrendikten sonra, içlerine
kendi damak tadýnýza uygun
çeþitli baharatlar ekleyerek
soslarýnýzý çeþitlendirebilirsi-
niz. Örneðin tavuk ve kýrmýzý
eti 1 çay bardaðý sývý yað, 1
adet iri soðanýn rendesi, kara-
biber, tuz, 1 yemek kaþýðý yo-
ðurt karýþýmý ve arzu ettiðiniz
baharatlarla marine edebilir-
siniz. Balýklar içinse limon
suyu, zeytinyaðý, dilim dilim
kesilmiþ soðan, karabiber, tuz
ve maydanoz karýþýmýný kul-
lanabilirsiniz. Hazýrlayacaðý-
nýz soslarda et ve balýklarýn en
az 3-4 saat hatta bir gece sosta
kalmasý lezzetini artýracaktýr.  

YUMURTA PPÝÞÝRÝRKEN 

* Yumurtanýn haþlanýrken
patlamasýný önlemek için tepe-
sine iðne ile birkaç delik açýn.
Böylece su rahatlýkla içeriye
girer ve yumurtanýn patla-
masýný önler. 

* Buzdolabýndan çýkarýr
çýkarmaz yumurtanýzý piþirirs-
eniz soðuk yumurta ani ýsý
deðiþimi nedeniyle genleþecek
ve kabuðundan dýþarý çýkmak
isteyecektir. Bu durumda rafa-
dan yumurta yapmak iste-
diðinizde yumurtanýzý cezveye
yerleþtirmeden önce bir parça
limonu her tarafýna sürün.

HAMUR ÝÝÞLERÝ ÝÝÇÝN ÖÖNERÝLER 

* Yaðlý hamurla yapýlan
böreklerde hamurun kývamý
bozulmamasý için, içine çok az
limon suyu katýn. 

* Hamuru dinlendirirken
mutlaka üzerini nemli bezle
örtün. Nemli bez, hamurun
kabuk tutmasýný önler. 

* Unla yapýlan tatlýlarý
hazýrlarken içlerine çok az tuz
katmak lezzeti arttýrýr. 

* Payýn ýslak kalmasýný
istemiyorsanýz, piþirdikten
sonra tel ýzgaranýn üzerinde
soðumaya býrakýn. Bu, hava
akýmýnýn altta da dolaþmasýný
saðlar. 

* Hamuru yoðururken suyu
azar azar ekleyin. Birden bire
eklenen suyun hamuru pütür-
lü yapacaðýný unutmayýn. 

EL AALTINDA HHAZIR TTUTUN

* Sarýmsaklarý soyduktan
sonra tuzla birlikte mutfak
robotunda kýyýn. Az miktarda
su ekleyerek bir kavanoza
koyun. Bu karýþýmý 4 hafta
boyunca buzdolabýnda sak-
layabilirsiniz. 

*Kýrmýzý lahanayý incecik
doðradýktan sonra tuzla ovun
ve aðzý sýký kapanan bir kaba
koyup üzerine sirke ekleyin.
Salatalarda kullanmak üzere
bir hafta kadar buzdolabýnda
tazeliklerini koruduðunu u-
nutmayýn. 

* Maydanoz, dereotu ve
naneyi havasýný aldýðýnýz po-
þetlerde taze olarak saklaya-
bilirsiniz.· Domatesleri rende-
ledikten sonra buz kalýplarýna
koyarak dondurun. Böylece
kullanýma hazýr domates tab-
letleri elde edin. Gerekirse ka-
lýptan çýkarýp poþetlere koyun
ve isterseniz derin dondurucu-
da saklayabilirsiniz. 

* Piþirme süresi uzun olan
nohut ve kuru fasulyeyi haþla-
yarak buzluk veya derin don-
durucuda saklayabilirsiniz. 

ÞURADAN BBURADAN 

* Kaþar peyniri ve gravyer
peynirini kuruduðunda sakýn
atmayýn. Rendeleyerek çeþitli
yemeklerde kullanabilirsiniz.
Ayrýca kaþar peyniri bir süre
sütün içinde bekletirseniz yu-
muþadýðýný göreceksiniz. 

* Jöleyi dondurduðunuz
kalýptan kolayca çýkarmak için,
soðuk suda 2-3 dakika bek-
letin. 

*Soðan kavururken rengi-
nin canlý olmasý için kavurma
esnasýnda içine biraz tuz ser-
pin. 

* Sarýmsak ve bademi ka-
buklarýný kolayca soymak için,
bir süre sýcak suda bekletin. 

* Çayýnýza ayrý bir tat ve
koku vermek için, çay kava-
nozunun içine bir dilim por-
takal ya da elma kabuðu ata-
bilirsiniz. 

* Sývý yaðlarýn acýlaþmasýný
önlemek için þiþenin aðzýný
sýkýca kapatarak serin ve loþ
bir yerde saklayýn. 

* Salçayý cam bir kavanoza
koyup üzerine zeytinyaðý ile
örterek küflenmesini önleye-
bilirsiniz. 

UZUN ÖÖMÜRLÜ TTAVALAR

* Yapýþmaz yüzeyli tava-
larýn uzun ömürlü olmasýnýn
sýrrý onlarý usulüne uygun kul-
lanmaktan geçer. Bunun için
dikkat etmeniz gereken bir kaç
önemli nokta var. 

* Ýlk kullanýmdan önce
sýcak su ile yýkayýp temizleyin. 

* Ýyice kuruladýktan sonra
içine ½ çay kaþýðý sývý yað
koyup kaðýt havlu ile silin. 
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* Her zaman orta veya kýsýk
ateþte kullanýn. Ocak büyük-
lüðü ile tava büyüklüðünün
uygun olmasýna dikkat edin. 

* Yapýþmaz yüzeyli tavalar-
da tahta mutfak gereçleri veya
özel malzeme ile hazýrlanmýþ
gereçler kullanýn. Asla metal
çatal kaþýk kullanmayýn. 

* Eðer içinde bir þey yak-
týysanýz tavaya su koyun ve
birkaç saat bekletip yýkayýn. 

* Temizlemek için yumuþak
bez veya sünger, sýcak su ve
sývý bulaþýk deterjaný kullanýn. 

* Tavanýzý iyice soðumadan
temizlemek için suya sok-
mayýn. 

* Ýçinde asla kýzartma yap-
mayýn. 

BASINÇLI TTENCERELERÝN KKULLANIMI 

* Düdüklü tencere diye
adlandýrdýðýmýz basýnçlý ten-
cereler, yemeklerin piþme sü-
resini kýsaltarak hayatýmýzý
kolaylaþtýrýrlar. 

* Basýnçlý tencereye koya-
caðýnýz malzeme ve suyun
miktarý tencerenin yarýsýný geç-
memelidir. 

* Tencereye az da olsa mut-
laka su koyun. Susuz piþirme
tencerenin çatlamasýna neden
olabilir. 

* Piþirme süresini basýnç
düðmesini kapattýktan sonra
tutun. 

* Yemek piþtikten sonra
basýncý düþürmeden tence-
renin kapaðýný açmaya çalýþ-
mayýn. Bu süreyi kýsaltmak
için tencerenizi su dolu bir
kaba oturtun ya da akan mus-
luk suyunun altýna tutun. 

KÜÇÜK KKÜÇÜK 

* Evde mayonez yaparken
zeytinyaðý yerine susam yaðýný

tercih edin. Mayonezin bozul-
madýðýna tanýk olacaksýnýz. 

* Yeþil salata ve marulun
yapraklarýný býçakla kesmek
yerine elinizle koparýn. Böy-
lece vitamin kaybýný önlemiþ
olursunuz. 

* Çorbalýk balýk suyunun
lezzetini artýrmak için balýðý en
az 45-60 dakika kaynatýn. Baþ
ve kuyruk kýsýmlarýnýn en çok
lezzet veren kýsým olduðunu
unutmayýn. 

* Domateslerin kabuklarýný
kolay soymak için onlarý kay-
nar suda 1 dakika bekletip
çýkarýn ve sonra soyun. 

* Baþarýlý bir omlet için kul-
landýðýnýz tavanýn çok kuru ve
temiz olmasý gerektiðini unut-
mayýn. 

SICAK SSOSLAR 

* Hazýrladýðýnýz sosu, ye-
meðin yanýnda deðil de ayrý
bir kapta servis yapacaksanýz
ve soðumamasýný istiyorsanýz,
sos kâsesini masaya getirene
kadar, kaynar su dolu daha
büyük bir kabýn içinde bek-
letin. Böylece hem sosunuz
sýcak kalmýþ olur; hem de
lezzetinden hiçbir þey kaybet-
mezsiniz

PÝLAV YYAPARKEN

* Bir iki gün önce piþir-
diðiniz pilavý tekrar ýsýttýðýnýz-
da ilk günkü gibi tane tane
olmasýný saðlamak için kýsýk
ateþte, bir iki yemek kaþýðý su
ekleyerek, karýþtýrmadan ýsýtýn.
Bir kaþýk yardýmýyla karýþtýr-
mak pirinç tanelerini kýracaðý
için, tencereyi arada bir salla-
yarak pilavý altüst etmeniz
yeterli olacaktýr. 

* Pilavýnýzýn lezzetini artýr-
mak için pirinci önce margarin
veya tereyaðý ile kavurmayý
deneyin. Pilavýn piþirme suyu-

na katýlan sývý yað da pirinç-
lerin yapýþmasýný engeller ve
pilavýnýzýn tane tane olmasýný
saðlar. 

* Eðer sade pilav piþiriyor-
sanýz, piþme suyuna ekleye-
ceðiniz 1-2 çay kaþýðý limon
suyu, pilavýn rengini daha
beyaz yapacaktýr. 

*Pilavýn piþip piþmediðini
pirinç tanesini ancak tadarak
anlayabilirsiniz. Tane yenile-
bilir yumuþaklýkta ama diþe
gelir sertlikte olmalýdýr. 

* Eðer tarifte verilen piþme
süresi tamamlandýðýnda pir-
inçler hala fazla sertse ve pilav
suyunu çekmiþse, ¼ ölçü sýcak
su ilave edin. Pirinçler bu suyu
çekinceye kadar piþirin. 

* Piþirmede karþýlaþabile-
ceðiniz diðer bir problem ise
pilavýn piþmiþ ama lapalaþmýþ
olmasýdýr. Bunun da kolayý
var. pilavý çok kýsýk ateþte bir
çatalla havalandýrarak, suyunu
tamamen çekinceye kadar ka-
rýþtýrýn. 

* Pilavý piþerken asla karýþ-
týrmayýn. Çünkü sudaki pirinci
karýþtýrmak niþastanýn açýða
çýkmasýna ve tanelerin birbi-
rine yapýþmasýna yol açar. 

*Artan pilavýnýzý çorbalar-
da ve sulu yemeklerde kullan-
abileceðinizi de hatýrlatmak
istiyoruz. Ancak pirinci piþir-
diðiniz yemeðe son anda ilave
etmelisiniz. Aksi halde zaten
piþmiþ olan pirinç yumuþar ve
daðýlarak görüntüyü etkiler. 

GÖZLEME DDÜNDEN MMÝ KKALMA 

* Bir gün öncesinden piþir-
diðiniz gözlemeyi sýcak bir
tabaða koyup üzerini de alü-
minyum folyoyla sardýktan
sonra tavada ýsýtmanýz yeterli.
Diðer bir alternatif de (ki bu
diðerlerini piþirirken gözle-
menizi sýcak tutabilmeniz için
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de bir yoldur), folyoya sardý-
ðýnýz tabaðý kaynayan su dolu
bir tencerenin tepesine koy-
maktýr. 

BALIK AAYIKLARKEN 

* Pullarýný ayýklamadan
önce balýklarý 5-10 dakika
soðuk suda bekletin. Daha
sonra yýkayýn ve bir býçak
yardýmýyla kuyruktan baþa
doðru pullarý kazýyýn. Bir
diðer yol da pulu kazýmak yer-
ine balýðýn derisini komple
çýkarmaktýr. 

* Eðer meyveli ya da
kuruyemiþli bir kek yapacak-
sanýz, meyveli yemiþleri kek
hamuruna katmadan önce çok
az miktarda una bulayýn.
Böylece malzemeniz kekin
dibine çökmeyecek, her tarafý-
na eþit daðýlacaktýr. 

* Mutfak tezgâhýnýn üze-
rinde bir parça yiyecek býrak-
týðýnýzda, hemen karýncalar mý
üþüþüyor? Karýncalarýn yuva-
larýna giderken izledikleri yola
ince bir tabaka tuz dökmeyi
deneyin. Tuzdan surlarýnýzý
geçemediklerini göreceksiniz. 

* Hazýr yufkayla yaptýðýnýz
böreklerin çok kuru olmalarýn-
dan mý þikâyetçisiniz? O za-
man böreðinizi hazýrlamadan
önce yufkalarý az bir süre sütte
bekleterek yumuþatabilirsiniz.

MÝMAR SSÝNAN

Mimar Sinan'ýn Selimiye
Camii'nin kubbesini o geniþliðe
oturtmak için 13 bilinmeyenli
bir denklemi matematiðin bili-
nen 4 ana iþleminden farklý
beþinci bir iþlem yaratarak
çözdüðü söylenir.

Ayrýca minarelerin þerefeler-
ine çýkanlarýn yolda birbirlerini
görmemeleri ise büyük bir
dehanýn ürünüdür.

Almanlar ayný sistemi mec-
lislerinin önündeki dev kürede
kullanmýþlar.

Mimar Sinan bu sistemi 2
metre çapýndaki minarelere yüz-
yýllar önce monte edebilecek bir
dehadýr.

Almanlarýn dehasý ise, o
çirkin metal yýðýnýna Selimiye'-
den fazla turist çekebilmele-
rindedir..

Bir gün Selimiye Camii'ne
girenler, kubbenin altýnda bir
Japon'un ayaklarýný kýbleye doð-
ru uzatmýþ sýrtüstü yattýðýný gör-
müþler.

Tabii hemen Japon'u, "Burasý
kutsal bir yer. Bu þekilde yatmak
bizim inançlarýmýza göre saygý-
sýzlýktýr. Lütfen oturun veya
ayakta durun" diyerek uyar-
mýþlar.

Ancak, Japon trans vaziyet-
teymiþ, gözlerini kubbeden ayýr-
madan þöyle sayýklýyormuþ:

"Bu imkânsýz ben yýllarýn
mühendisiyim. Bu kubbe var
olamaz.

Hayal görüyorum. Bu kub-
benin orada o þekilde durmasý
fizik ve matematik kurallarýna
aykýrý. Bu imkânsýz, orada hiçbir
þey yok, orada hiçbir þey yok..."

Selimiye camisisinin zemini
gevþek toprakmýþ. Bu nedenle
minarelerinin yakýn zamanda
yýkýlacaðý fark edilmiþ.

Uluslararasý bir grup bilim
adamý toplanmýþlar. Nasýl kur-
tarýrýz bu tarihi minareleri diye
kafa kafaya vermiþler.

Sonuçta en son teknoloji olan
metal kelepçelerle minarelerin
temellerini sabitlemenin en iyi
çözüm olduðuna karar vermiþ-
ler.

Minarelerin temellerini açýn-
ca, koymayý düþündükleri ke-
lepçelerin aynýsýyla karsýlaþ-
mýþlar.

Mimar Sinan bilmem kaç
yüzyýl önce ayný þeyi düþünmüþ
meðerse....?

1950-60 arasý bir tarihte
inþaat mühendisi, mimar ve
jeofizikçilerden oluþan bir Japon
heyeti Türkiye'ye gelmiþ. 

Heyet Ýmar ve Ýskân Bakan-
lýðý'ndan izin alarak ülkemizde-
ki tarihi yapýlarý incelemeye
baþlamýþ. Ayasofya'yý, Yereba-
tan Sarnýcýný filan gezdikten
sonra sýra Sinan'ýn kalfalýk eseri
Süleymaniye Camisi'yle Sinan'ýn
öðrencisi Mimar Davut Aða'nýn
eseri Sultanahmet Camisi'ne
gelmiþ.

Japonlar bu camiler üzerinde
günlerce inceleme yapmýþlar.

Her geçen gün þaþkýnlýklarý
daha da artýyormuþ.

Çünkü Japonlar daha ilk
incelemede camilerin gevsek bir
zemin üzerine inþa edildiðini
anlamýþlar. Ama bunca yýl, bu
camilerde bir çatlak dahi olma-
masýna akýl sýr erdirememiþler.
Bunun üzerine Türkiye pro-
gramýnýn gerisini tamamen iptal
edip, bu iki cami üzerine yoðun-
laþmýþlar.

Araþtýrmalarýnýn sonucunda
herhangi bir sarsýntý sýrasýnda
bu iki caminin sabitlenmediðini
aksine yerinde oynayarak yýkýl-
maktan kurtulabildiði ortaya
çýkmýþ. Minareleri inceledik-
lerinde ise dumurlarý ikiye kat-
lanmýþ.

Minarelerin çok daha geliþ-
miþ bir raylý sistem mekaniz-
masý üzerine oturtulduðunu ve
her yöne yaklaþýk 5 derece yata-
bildiðini görmüþler.

Daha derin araþtýrma yap-
mak için Edirne'ye, Sinan'ýn
ustalýk eseri Selimiye Camisi'ne
gitmiþler. Oradaki olaðanüstü
sistemleri görünce iyice dumur
olmuþlar.

Selimiye'nin tüm sýrlarýný
aylarýný harcayarak çözmüþler.

Japonya'ya döndüklerinde
ise Sinan'ýn sýrlarýný uygula-
maya sokarak þehirlerini Si-
nan'ýn kullandýðý sistemlerle
kurup muazzam gökdelenler
dikmiþler. Yani su an geliþmiþ
ülkelerin gökdelen yapýmýnda
kullandýklarý çoðu sistem, yüz-
yýllar önce Sinan'ýn geliþtirdiði
mekanizmalarmýþ.
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OCAK

* Hakkýnda yurt dýþý yasaðý
bulunan Yahya Murat DEMÝ-
REL ve eþi, yýlbaþý gecesi bir
tekneyle Bulgaristan’ a geçti.
Sýnýr dýþý edildiler Türkiye’ye
girerken gözaltýna alýndýlar,
Ýstanbul’a getirildiler Yahya
Murat DEMÝREL tutuklandý.

* Genel Kurmay Komutan-
lýðýnýn inþaat ihalesinde yolsu-
zluk yapýldýðý iddiasýyla 11’i
faal görevli ile 23 subay ile 12
sivil memurun yargýlanmalarý-
na baþlandý.

* Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi Fen ve Edebiyat Bölümü
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Saa-
dettin GÜLER ile oðlu Selçuk-
han GÜLER otomobillerine
açýlan çapraz ateþ sonucu öl-
düler. Saldýrýnýn yanlýþlýkla
yapýldýðý belirlendi. Olayla
ilgili dayý ve yeðenle bir kiþi
yakalandý.

* Hakkari de 5.5 büyük-
lüðünde deprem oldu.

* Sinema sanatçýsý Yýldýrým
GENCER vefat etti.

* “Türkler: bin yýlýn yolcu-
luðu 600–1600” sergisi, Lond-
ra’ daki Royal Acedmy of Arts’
ta (Kraliyet Sanat Akademisi)
açýldý. 

* Tanburi Sadun AKSÜT
(73) , 55 yýllýk sanat hayatý bo-
yunca ilk kez albüm çýkartdý.

* Edebiyat tarihçisi Atilla
ÖZKIRIMLI (63) Ýstanbul’ da
vefat etti.

* Mevlana ve Mevlevilikle
ilgili eserleriyle tanýnan Þefik
CAN Konya’da topraða veril-
di.

ÞUBAT

* Ukrayna’da yakalanan
Haluk KIRCI Türkiye’ye iade
edildi. 

* Yazar Orhan PAMUK
Ýsviçre’de yayýmlanan Tage-
sanzeiger’in Da magazin isimli
kültür ilavesini yaptýðý açýkla-
mada “Kimse Söylemiyor“ o
yüzden ben söylüyorum. Tür-
kiye‘de 30 bin kürt, 1 milyon
da ermeni öldürülmüþtür dedi.

* Ýþ adamý Mete Has (64)
vefat etti.

* Eski baþbakan Mesut YIL-
MAZ ve eski bakan Güneþ
TANER’in TÜRKBANK ihale-
sine fesat karýþtýrmak suçun-
dan yüce divanda yargýlan-
malarýna baþlandý.

* Eski dýþiþleri bakanlarýn-
dan Coþkun KIRCA (78) öldü.

* Eski dýþiþleri bakaný Koray
AYDIN’ýn yüce divanda yargý-
lanmasýna baþlandý.

* Fotoðraf sanatçýsý Mehmet
GÜLBÝZ (36), yangýn çýkan
evde, el ve ayaklarý baðlanarak
býçaklanmýþ halde bulundu.
Olayla ilgili Ýranlý Parise E.
Tutuklandý.

* Türkolog Prof. Dr. Fah-
rettin KIRZIOÐLU (88) Anka-
ra’da öldü

* Samanyolu þarkýsýnýn ün-
lü bestekârý Teoman ALPAY
(73) Çanakkale de vefat etti.

* Yazar Feridun ZAÝM-
OÐLU, Almanya’nýn önemli
edebiyat ödüllerinden Adel-
bert-Von-Chamisso Ödülünün
sahibi oldu.

MART 

* Sahte rakýdan Türkiye
genelinde bir ayda 24 kiþi öldü.

* F-16 uçaðý Karabük Yeni-
cede düþtü. Hava Pilotu Yüz-
baþý Fatih DEVRAUT ve Hava
Pilot Üsteðmen Fatih KESKÝN
þehit oldu.

* Mersin de metropol mi-
ting alanýnda yapýlan Nevruz
kutlamalarýnýn ardýndan Türk
Bayraðýný yere atýp yakma gir-
iþiminde bulunuldu. Olay yurt
genelinde infiale neden oldu.

* Medya yöneticileri ve
temsilcileri tarafýndan kurulan
medya çalýþma grubu 1 Nisan’
da yürürlüðe girecek yeni
Türk Ceza Kanunu’nun 6 ay
ertelenmesini istedi.

* Mersin’de Metropol mit-
ing alanýnda Nevruz kutla-
malarýnýn ardýndan Türk Bay-
raðý’ný yere atýp yakma giriþi-
minde bulunuldu. Olay, yurt
genelinde infiale neden oldu.

* CHP Yüksek Disiplin
Kurulu, Þiþli Beledi Baþkaný
Sarýgül’ü partiden ihraç etti.

* Kabahatler, Yasa Tasarýsý,
TBMM’de kabul edildi.

* “Türkler: Bir imparator-
luðun Mimarý ve Mimar Si-
nan’ýn Dehasý” adlý fotoðraf
sergisi Londra da açýldý.

* Ressam Nüzhet ÝSLÝM-
YELÝ Ankara’ da öldü.

* 16. Ankara Uluslararasý
Film Festivalinde “En Ýyi Ulu-
sal Film” ödülünü “Karpuz
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kabuðundan Gemiler Yap-
mak” adlý film kazanýrken, En
Ýyi Kadýn Oyuncu Ödülüne
Demet AKBAÐ En Ýyi Erkek
Oyuncu Ödülüne Olgun ÞÝM-
ÞEK deðer bulundu.

* Muðla yöresinin en önem-
li türkülerinden “Ormancý’-
nýn” kahramanlarýndan Mus-
tafa Þahbudak (83) yaþýnda
vefat etti

NÝSAN

* 10 yýldýr süren sanýklý
Hizbullah davasýnda 22 tetikçi
aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu ha-
pis cezasýna çarptýrýldý.

* ANAP 4. Olaðan Büyük
Kongresi’nde Isparta Millet-
vekili Erkan Mumcu, Genel
Baþkanlýða seçildi.

* Gazeteci-Yazar Esen Ünür
(63) Ankara’da vefat etti.

* Çanakkale Savaþlarý’nýn
90. yýldönümü törenlerine Ye-
ni Zelanda Baþbakaný Helen
Clark, Türkiye ve Avustralya
genelkurmay baþkanlarý da
katýldý. Þafak Ayini’nde ise
Avustralya, Yeni Zelanda Baþ-
bakanlarý’nýn yaný sýra Ýngil-
tere Veliaht Prensi Charles da
yer aldý.

* Kemal Derviþ, BM Kal-
kýnma Programý Baþkanlýðý’na
seçildi.

* 24. Uluslararasý Film Fes-
tivali “Yaþam Boyu Baþarý
Ödülü, Sophia LOREN’e veril-
di.

* Prof. Dr. Liber ORTAYLI
Topkapý Sarayý Müzesine Pres-
tij baþkan olarak tayin edildi.

* Besteci Melih KÝBAR (54)
tedavi gördüðü Acýbadem
Kozyataðý Hastanesinde ha-
yatýný kaybetti.

* Yönetmen Tolga ÖR-
NEK’in “Gelibolu” adlý belge-
sel filmi Londra’da gösterime
girdi.

* Müzik Yorumcularý Mes-
lek Birliði Baþkanlýðý’na (MÜ-
YO BÝR) besteci ve yorumcu
Ali KOCATEPE getirildi.

MAYIS

* Ýsviçre’nin Ankara Büyük-
elçiliði, geçen yýl Ýsviçre’de
Ermeni soykýrýmý iddialarýna
iliþkin yaptýðý konuþma üzer-
ine TTK Baþkaný Halaçoðlu
hakkýnda soruþturma açýldý-
ðýný bildirdi.

* Sibel Deniz’in yediz be-
beklerinin tümü öldü.

* Adalet Bakaný Cemil Çi-
çek, Boðaziçi Üniversitesi’nde
yapýlacak “Ýmparatorluðun
Çöküþ Döneminde Osmanlý
Ermenileri” konulu konferansý
eleþtirdi.

* Cumhurbaþkaný Sezer,
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Bo-
ru Hattýna ilk petrolün ve-
rilmesi nedeniyle düzenlenen
törene katýldý.

* Suriye’nin bir füzesi Ha-
tay’ýn Kýrkhan Ýlçesi’ne düþtü.

* Atina, Yunan Harp Oku-
lu’nda Türk Bayraðý’ný tahrip
ederek, kriz yaratan zanlýyý
yakaladýðýný açýkladý

* Ýsviçre’nin önde gelen
plak þirketlerinden VDEGAL-
LO, ilk altýn cd ödülünü ünlü
flüt sanatçýsý Þefika KUTLU-
ER’e verdi. 

* Þair Ahmet Tufan ÞEN-
TÜRK (81) yaþýnda vefat etti.

* “Ben Gamlý Hasan“ ve
“Civelek” gibi bestelere imza
atan Melahat PARS (86) Ýstan-
bul’ da vefat etti.

* Türk sinemasýnýn usta
yönetmeni Ömer Kavur (61)
Ýstanbul’da vefat etti.

* Eurovision Þarký Yarýþma-
sýnda Yunanistan adýna yarý-
þan Helena PAPARÝZOU bir-
inci oldu. Türkiye’ yi “Rimi
Rimi Ley” adlý þarkýyla temsil
eden Gülseren ise 13. sýrada
yer aldý.

HAZÝRAN

* 79 yýldýr yürürlükte olan
765 sayýlý Türk Ceza Kanunu,
yerini 5237 sayýlý TCK’ya
býraktý.

* Milli Eðitim Bakaný Hü-
seyin Çelik, Talim ve Terbiye
Kurulu Baþkanlýðý’nýn lise-
lerde eðitim-öðretim süresinin
3 yýldan 4 yýla çýkarýlmasýna
iliþkin kararý onayladý.

* Trakya Üniversitesi Has-
tane’sinde 3 günde 8 bebek
öldü.

* Amerikan-Türk Konseyi’-
nin 24. yýllýk konferansýna
katýlan Baþbakan Erdoðan,
ABD Baþkaný Bush ile görüþtü.

* Kara Kuvvetleri Komutaný
Org. Yaþar Büyükanýt, Yuna-
nistan Kara Kuvvetleri Komu-
taný Korg. Nikolaos Dukas’ýn
davetlisi olarak Atina’ya gitti.
Büyükanýt, Yunanistan’ý res-
men ziyaret eden ilk Türk Kara
Kuvvetleri Komutaný oldu.

* 12. Altýn Koza, Film Kül-
tür Sanat ve Film Festivali’inde
“Uzun Metrajlý Ulusal Film
Yarýþmasý” dalýnda Ümit Ö-
NAL’ýn yönetmenliðini yaptýðý
“Anlat Ýstanbul” en iyi film
seçildi. Kenan ÝMÝRZALIOÐ-
LU ve Olgun ÞÝMÞEK “Yazý
Tura’daki” rolleri ile en iyi
erkek oyuncu, Nurgül YEÞÝL-
ÇAY “Eðreti Gelin” rolü ile en
iyi kadýn oyuncu seçildiler.
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* Ünlü tiyatro yönetmeni
Mehmet ULUSOY (64) Paris’te
hayatýný kaybetti.

* Þarkýcý Kazým KOYUNCU
(33) kansere yenik düþtü.

TEMMUZ

* Baþbakan’lýk önünde üze-
rindeki bombayý patlatmaya
çalýþan DHKP-C mensubu
Eyüp Beyaz vuruldu.

* Baþbakan Erdoðan ile
Yunanistan Baþbakaný Kara-
manlis, Türkiye-Yunanistan
Doðalgaz Boru Hattý inþaatý
temel atma töreni için Meriç
Nehri üzerindeki sýfýr nok-
tasýnda bir araya geldi.

* Kanser nedeniyle uzun
süredir tedavi gören NTV Spor
Yayýnlarý Koordinatörü Kenan
Onuk vefat etti.

* Kuþadasý’nda minibüste
bomba patladý. 2’si turist 5 kiþi
öldü.

* Etibank davasýnda Dinç
Bilgin 14 yýl hapis cezasý aldý.

* Anayasa Mahkemesi Baþ-
kanlýðý’na ilk kez bir kadýn,
Tülay Tuðcu seçildi.

* Mýsýr’daki bombalý saldý-
rýda 4 Türk vatandaþý öldü.
Uçakla Ankara’ya getirilip te-
daviye alýnan Çaðla Yalçýn’da
kurtarýlamadý.

* Marmara Üniversitesi Týp
Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Nurdan TÜZÜN, Ýngiltere
Kraliyet Doktorlar Kolejine
(Royal College Of Physicians)
“tam üye” seçildi.

* Yönetmen, besteci, müzik
yapýmcýsý Hulki Saner (84)
vefat etti.

* Ünlü aktör Sean Connery
eþi Micheline ile Türkiye’ye
geldi. Connery ile Türkiye’de
çekilecek olan filimde, 700 yýl
evvel Ýran’ a göç eden bir aþiret
reisini canlandýracaðý bildiril-
di.

* Ünlü Ýngiliz rock müzik
grubu Deep Purple Park or-
manda konser verdi.

AÐUSTOS

* Erciyes Üniversitesi Týp
Fakültesi Hastanesi’nde 6 pre-
matüre bebek enfeksiyon ne-
deniyle öldü.

* 23. Dünya Üniversite Yaz
Spor Oyunlarý’nýn açýlýþ töreni,
34 yýl önce 1971 Akdeniz O-
yunlarý’na da ev sahipliði ya-
pan Atatürk Stadý’nda, Baþba-
kan Erdoðan’ýn da katýldýðý
gösteriyle gerçekleþtirildi.

* SKYTURK Televizyonu
Ana Haber Spikeri Mehmet
Tacettinoðlu trafik kazasýnda
hayatýný kaybetti.

* Formula 1 Dünya Þampi-
yonasý’nda Türkiye Grand
Prix’sini Finli Pilot Kimi
Raikkonen kazandý.

* Bülent Ersoy, Deniz Bay-
kal ile sahne yasaðýnýn kaldýrýl-
masýna iliþkin görüþtüðünü ve
kendisinden para istediðini
iddia etti.

* Tiyatro yönetmeni Mete
SEZER karaciðer yetmezliði
nedeniyle Ankara’ da vefat
etti.

* Senarist Sefa ÖNAL filime
çekilmiþ 395 senaryosuyla Gu-
inness Rekorlar kitabýna girdi.

* Þair Osman Numan BE-
RANUS Ýstanbul’da vefat etti.

* Anadolu Ateþi Dans gru-
bu 1 dak. Ýçinde 218 adým’a
ulaþtý.

* Devlet tiyatrolarýna vekâ-
leten atanýlan dramaturg Mine
ACAR’ýn görevine baþlamasý
zerine istifalar baþladý.

EYLÜL

* Fatih Camii avlusunda
Cuma namazýnýn ardýndan

toplanan bir grup, yasa dýþý
Hiz-But Tahrir örgütü lehine
slogan attý. Adana’ da yakala-
nan örgüt lideri Yýlmaz ÇELÝK
ve iki kiþi tutuklandý.

* 2005-2006 eðitim öðretim
yýlý baþladý. Kütahya’ da yeni
eðitim-öðretim yýlý’nýn açýlýþýný
yapan Baþbakan Tayyip ER-
DOÐAN’I protesto eden Mus-
tafa BAÐDAT adlý kiþi gözaltý-
na alýndý. Kütahya Cumhu-
riyet Baþsavcýsý Eren, zanlýnýn
poþet içinde taþýdýðý ekmeðin
içinde sakladýðý tabanca bu-
lunduðunu bildirdi. Baðdat
tutuklandý.

* Ýstanbul 4. idaresi ve
sabancý üniversitelerince dü-
zenlenen, Ýmparatorluðun Çö-
küþ Döneminde Osmanlý Er-
menileri baþlýklý konferansýn
yürütülmesi durduruldu.

* Mersin’ in Erdemli ilçe-
sine baðlý Ayaþlý Beldesinde
(Elause Sebaste) kazý çalýþmasý
yapan Roma a Sapaienza Üni-
versitesi ekibi M.S. 1. y.y.’ da
inþa edilen bölgenin en büyük
tapýnaðýný buldu.

* Efkan EFEKAN (70) Ak-
ciðer tedavisi gördüðü has-
tanede hayatýný kaybetti.

* Tiyatro ve sinema sanat-
çýsý Pekcan KOÞAR (70) Yalo-
va’da öldü.

* “Gelinim Olur musun”
Adlý programla tanýnan Ata
TÜRK (24) Adana’da otel oda-
sýnda ölü bulundu.

* Sinema sanatçýsý Tanju
KOREL Ýstanbul’da öldü.

EKÝM

* Türkiye AB üyelik müzak-
ereleri resmen baþladý.

* Ýstanbul Büyük Þehir
Belediyesi ile Dubai Ýnterna-
tional Properties arasýnda 5
milyar dolarlýk Gayri Menkul
Yatýrým Ortaklýðý imzalandý.
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* Balýkesir Manyas’ta Kuþ
Gribi Hastalýðýna rastlandý.

* Van YYÜ Rektörü PROF.
Dr. Yücel AÞKIN tutuklandý.

* 5.7 ve 5.9 büyüklüðündeki
iki deprem Ýzmir’de panik
yarattý, eðitime iki gün ara ve-
rildi.

* Necmettin Erbakan’ýn eþi
Nermin Erbakan, tedavi gör-
düðü hastanede vefat etti.

* Malatya çocuk yuvasýnda
kalan çocuklarýn bakýcý anneler
tarafýndan iþkence görmeleri
Türkiye’yi ayaða kaldýrdý.

* 42. Antalya Altýn Portakal
Film Festival’ inde En iyi
Yönetmen iki Genç Kýz isimli
filmiyle Kutluð ATAMAN se-
çilirken, En Ýyi Kadýn Oyuncu
Ödülünü Türev filmindeki ro-
lüyle Beste BEREKET ile Ýki
Genç Kýz Filminde Vildan
ATASEVER paylaþtý. Þener
ÞEN de Gönül yarasý isimli fi-
limle En Ýyi Erkek Oyuncu
seçildi.

* Ressam Münip ÖZBEN
vefat etti.

* Ve an geldi… ünlü þair ve
yazar Attila ÝLHAN vefat etti.

* Türk sinemasýnýn kötü
adam olarak bildiði Bilal ÝNCÝ
(69) ölü.

* Yönetmen Yavuz TUR-
GUL Gönül Yarasý isimli filmi
ile En Ýyi Yabancý Oscar’ý
adaylýðýna baþ vurdu.

KASIM

* Þemdinli’de Umut Kita-
bevi’ne yerleþtirilen bombanýn
patlamasý sonucu 1 kiþi öldü, 7
kiþi yaralandý. Daha sonra
çýkan olaylarda Ali Yýlmaz adlý
kiþi hayatýný kaybetti. 33 kiþi
yaralandý. 

* AÝHM’nin büyük dairesi
Leyla Þahin’in temyiz baþvu-

rusunda Türkiye’yi haklý bu-
lurken; “Üniversitelerdeki tür-
ban yasaðý konusundaki mü-
dahale için Türk yasalarýnýn
meþru temelleri olduðunu”
bildirdi.

* Van Kapalý Cezaevi’nde
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Aþkýn
ile ayný koðuþta kalan üniver-
sitenin genel sekreter yardým-
cýsý Enver Arpalý intihar etti.
Rektör Aþkýn yoðun bakýma
alýndý.

* Yüksekova’da güvenlik
güçleri ve bir grup arasýnda
gerginlik yaþandý. Olaylarda 3
kiþi öldü, 16 kiþi yaralandý.

* Yazar ve senarist Sulhi
DÖLEK (57)  Ýstanbul’da vefat
etti.

* Türkiye’nin En Ýyi Ya-
bancý Film Dalý temsilcisi
Gönül Yarasý New York’ta
düzenlenen Uluslar arasý Qu-
eens Film Festivalinde En Ýyi
Film Ödülünü aldý.

* Picasso Ýstanbul’da sergisi
Sakýp SABANCI Üniversite-
sinde Sakýp SABANCI Mü-
zesinde açýldý.

* Uður YÜCEL’in yönet-
menliðini yaptýðý Yazý-Tura
Filmi 54. Uluslar arasý Mann-
heim Heidelberg Film Festiva-
linde Uluslar arasý Film eleþtiri
ödülünü kazandý.

ARALIK

* Ulaþtýrma Bakaný Binali
Yýldýrým, CIA’ya ait iki uçaðýn
Türkiye’ye iniþ yaptýðýný doð-
ruladý.

* AKP Tokat Milletvekili
Resul Tosun’un “Muhafýz Ta-
buru Meclis’ten çekilsin kuv-
vet komutanlýklarý Ankara’-
dan taþýnsýn” sözleri askerden
tepki aldý.

* FLY Air, Ýstanbul-Erbil
arasýnda ilk uçak seferini
yaptý.

* Meslek liselerine kayýt
yaptýrma imkâný tanýyan açýk-
öðretim lisesi yürürlüðe girdi. 

* Yazar Orhan Pamuk’un
“Türklüðü alenen aþaðýlamak-
tan 3 yýla kadar hapis cezasý
istemiyle Þiþli 2. Asliye Mahke-
mesi’ndeki davasý baþladý.
Dava þubat ayýna ertelendi.

* Devlet tiyatrolarýndan e-
mekli sanatçý, Amerika’da ilk
film çeviren ilk Türk olarak da
anýlan Nejat AYBARS (89) ha-
yatýný kaybetti.

* MESAM, MÜYAP, MÜ-
YOR-BÝR ve MSG üyesi sanat-
çýlar, korsan müzikle ilgili
oluþturduklarý platform çatýsý
altýnda sorunlarýný iletmek
üzere Meclis’ e gitti. Sanatçýlar
Tayyip ERDOÐAN ve parti
liderleriyle görüþtüler.
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BURGU BÝÇÝMÝNDE
KESME ÞEKER

PROJESÝ

Þeker çayýn dibine dönerek
inerken erir.

Kaþýkla karýþtýrmaya gerek
kalmaz.



KOMÝK ÖÖSS SSORULARI 

1. Aþaðýdaki cümlelerin
hangisinde bariz bir þive
görülmektedir?

a) Gurt gapan da, amanin
furdu ki ne furdu! 

b) Ne ki olam ombudsman,
niye ki hep?! 

c) Uyy, ne bakiysunuz ha
buzagi cibu ula daa?! 

d) Ben vapora binecegim!
(Ýstanbul Türkçesi) 

e) Gel la gel, metroya binek!
(Türkçe Ýstanbul'u) 

2. "Ýtalya-Ýtalyan" iliþkisi
aþaðýdakilerden hangisinde
vardýr?

a) Antalya - Antalyan 

b) Almanya - Ýspanyol (Tu-
rist) 

c) Korsika - Kosta Rika 

d) Porto - Porto Riko 

e) Muðla - Muðlak 

3. Ahmet bir iþi 9 günde
bitiriyor. Mehmet ise ayný iþi
43 günde bitiriyor o da yarým
yamalak, tam bitmiþ de sayýla-
maz yani. Mehmet kadar so-
rumsuz, lakayt adam olamaz.
Haa, eðlence olsun, Mehmet
hemen devreye girer. Ama iþ
deyince kaçar. Bu durumda
Ahmet'le Mehmet beraber
çalýþýrlarsa, o iþin akýbeti ne
olur?

a) Ahmet, Mehmet'i daha
ilk gün kalasla döver! 

b) Ahmet iþi býrakýr, yük
gemisine kalfa olarak binip
Nikaragua'ya gider! 

c) Mehmet hepimizi þaþýrtýp
iþi 5 saatte bitirir! (Asla olmaz
böyle bi þey abi!) 

d) Mehmet, Ahmet'i de
kendine benzetir, o ise yýllar
yýlý bitmez! 

e) Hep biri 

4. Modern matematiðin en
önemli özelliði aþaðýdakiler-
den hangisidir?

a) Modern matematikte
iþlemler, hesap makinasýyla
yapýlýr! 

b) Modern matematikte bil-
inmeyenli denklem yoktur, her
þey þeffaftýr! 

c) Modern matematik diye
bir þey yoktur, doðrusu post-
modern matematik olmalýdýr! 

d) Modern matematikte,
doðal sayýlar evlerinde, kilim-
lerin üzerinde ayakkabýlarýyla
gezerler! 

e) Modern matematikte, bir
rakama ortam içinde karekö-
künü sormak, ayýplana gelen
bir tutumdur! 

5. Bir baba, yaþlarý 5, 8 ve 33
olan çocuklarýna 120 milyon
lira harçlýk vererek, yaþlarý ile
orantýlý olarak bölüþmelerini
istemiþtir. 33 yaþýndaki büyük
çocuðun (ismini soracak olur-
sanýz Ragýp'týr) paranýn büyük
kýsmýný alacaðý açýktýr. Bu
yaþta hiç utanmadan babasýn-
dan harçlýk isteyen bu kiþi, iþi
daha da azýtýp iki kardeþine
toplam 2.500.000 TL. býrakýp,
geri kalaný almýþtýr. Bu prob-
lemdeki babaya matematikte
ne denir?

a) Etkisiz Eleman 

b) Çaresiz Eleman 

c) Ragýpsal Eleman 

d) Ýkinci Evliliðini Yapmýþ
Eleman 

e) Hayýrsýz Oðluna Eleman
Diyen Eleman 

6. "TERKOS" kelimesindeki
harflerle anlamlý ya da anlam-
sýz 6 harfli kaç kelime yazýla-
bilir diye sormuyoruz, biz
hesapladýk, 720 farklý kelime
yazýlabiliyor. Bu kelimeler

içerisinde doðru anlama sahip
olaný, aþaðýdakilerden hangi-
sidir?

a) SEKTOR - Yeni bir sektor
anlamýnda 

b) KOTRES - Þiþman metres
anlamýnda 

c) ROSTEK - Rosto ile biftek
karýþýmý bir yemek anlamýnda 

d) KOSTER - Posterin yan-
lýþ yazýlmýþý anlamýnda 

e) TOSREK - Gizli gizli
titreyen anlamýnda 

7. Fizikte makara problem-
leri anlatýlýrken, onunla ilgilen-
meyip makara yapan öðren-
cilere ne denir?

a) Silindir yarýçapý 

b) Ýletiþim sigarasý 

c) Kaynatma noktasý 

d) Eriyik arsýzý 

e) Çýkrýk (Çýk dýþarýnýn hýzlý
söyleniþi gibi) 

8. Periyodik cetvelle kafasý-
na dokuz kez vurulan bir
insanýn kimyasýnda nasýl bir
deðiþim olur?

a) Sodyum fizik azalýr,
direnyum artar 

b) Sulfat anlamýný yitirir 

c) Fosfor ürker, siner 

d) Alkali metaller coþku
gösterir (Alkali:Alakalý) 

e) Hiçbirisi (Yaþayan bilir
anlamýnda) 

9. Bir bitkinin, güneþ ýþýðýný
engelleyen bir baþka bitkiyi
budamaya çalýþmasýna ne
denir?

a) Fotosentez 

b) Fotomontaj 

c) Foto Namýk (Yanýltma
þýkký) 

d) Eþeyli takýlma 
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e) Eþeysiz takýlma (Eþey
þakasý) 

10. "Nusret'in yüzüne mah-
zun bir ifade gelmiþti, belli ki
sakal istiyordu" cümlesinde
hangi deðiþiklik yapýlýrsa an-
lamý deðiþmez?

a) "Sakal" yerine "avanta"
gelirse! 

b) "Sakal" yerine "top sakal"
gelirse! 

c) "Mahsun" yerine "vur-
dumduymaz" gelirse! 

d) "Nusret" yerine "Basri
Can" gelirse! 

e) "Mahsun" ile "Nusret"
yer degistirirse! 

11. Tarihte ilk lotarya, hangi
isim altýnda, hangi kavimde
oynanmýþtýr?

a) Sayýsal Tablet - Frig-
yalilar 

b) Kýzma Abicim - Selçuk-
lular 

c) Kavimi Piyango - Etiler 

d) Piramitin Sýrrýný Cöz
Kazan - Eski Mýsýr 

e) Olimpik Toto - Eski
Yunan 

12. Yazlarýn akrabalý, neþeli
ve patlýcan kýzartmalý; kýþlarýn
ise beyaz sakallý dedeli, soba
ve kestaneli ve bol masallý
geçtiði iklim türü aþaðýdakiler-
den hangisi ola ki?

a) Dravdan iklim 

b) Nostaljik iklim 

c) Dekorsal iklim 

d) Þahane iklim 

e) Iskandinav tipi iklim

2006 ÖSS Sorularý

1. Tarihte hiçbir milletle
geçinemeyip, önüne gelenle
savaþan ve dünyaya küsüp,
kendi kendine yok olup giden
kavim aþaðýdakilerden hangi-
sidir? 

a. Tersler. 

b. Gýcýkoðullarý. 

c. Edepsizler. 

d. Kindarlar. 

e. Nahosiler. 

2. "Margarinim öyle saf ki
kendini tereyaðý sanýyor" cüm-
lesinde gizli özne var mýdýr? 

a. Vardýr ama nerede oldu-
ðunu söyleyemem, çok gizli. 

b. Gizli özne margarinin
yanýndaki ketçap þiþeninin
arkasýnda saklanýyor. 

c. Gizli özne yoktur. Gazlý
özne vardýr. Margarin gaz
yapar. 

d. Gizli özne falan yoktur.
Ayrýca paranoyaklýðýn da
alemi yoktur. 

e. Bir varmýþ bir yokmuþ. 

3. "Ýleride çocuðum olursa
adýný endoplazmik retikulum
koymak istiyorum" diyen ünlü
biyolog kimdir? 

a. Mitokondri Melahat. 

b. Habib Amipgil. 

c. Vecihi Hücreevi. 

d. Sör William Foolish. 

e. Hepsi birden koro
halinde. 

4. Nedret bir iþi 5 günde
bitirmektedir. Necip ise ayný
iþi Nedret'e gýcýklýk olsun diye
sabahlayýp 2 günde bitirmekte-
dir. Bu durumda Nedret iþten
kovulur, son parasýyla loto
oynayýp büyük ikramiyeyi
kazanýrsa ve de intikam için
kovulduðu þirketi satýn alýrsa
Necip'e ne gözükür? 

a. Kapý gözükür. 

b. Sinirden üþütür. Yaratýk-
lar gözükür. 

c. Haberi alýnca revire gidip
3 yýllýk rapor almak için dokto-
ra gözükür. 

d. Necip Nedret'in kapris-
lerinden cinnet geçirir. Ned-
ret'i vurur. Hapishane yolu
gözükür. 

e. Aksakallý dede gözükür.
Bir sonraki loto çekiliþinde
kazanacak numaralarý söyler. 

5. "Rüstem babasýndan ka-
lan iþhaný ile fabrikayý 100.000
liraya sattý." cümlesindeki Rüs-
tem nedir? 

a. Valla söylemeye dilim
varmýyor. 

b. Delidir. Ne yapsa yeridir. 

c. Ölü öznedir. Kardeþleri
haberi alýnca Rüstem'i linç
etmiþtir. 

d. Bana sattý diye söylemi-
yorum, Rüstem gibiler oldukça
sýrtýmýz yere gelmez. 

e. Rüstem babasýnýn kemik-
lerini sýzlatan bir hain evlattýr.
Þinasi bey rahmetli onlarý
alana kadar neler çekti ben
biliyorum. 

6. Bir minibüsteki yolcu-
larýn 2'si grip, 4'u uyuz, 3'u
kabakulak, 5'i sarýlýktýr. Mua-
vinin ishal, þoförün da basur
olduðu bilindiðine göre bu
minibüs nereye gitmektedir? 

a. Þoförün karýsýnýn pýrlanta
gününe gitmektedir. 

b. Düðüne gitmektedir. 

c. Meçhule gitmektedir. 

d. Londra'ya gitmektedir. 

e. Nereye giderse gitsin,
yeter ki durmasýn. 
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Hiçbir iþte gerektiðinden çok
acele etme. Dikkatli olanlar, kendi-
lerini zor duruma girmekten
korurlar.

Hz. Ali r.a.



7. Bir yüzücü, içi kuru
üzüm hoþafý dolu bir havuzu
yüzerek 2 dakikada geçmekte,
"iyi de bu havuzu niye hoþafla
doldurmuþlar?" diye merak
etmemektedir. Yüzmede bu
tür yüzme þekline ne denir? 

a. Hoþaflama. 

b. Vurdum duymazlama. 

c. Ne su olsa yüzerim
abileme. 

d. Kuru üzüm habbesi. 

e. Her biri. 

8. Su 100 derecede kayna-
maktadýr. Çay suyu kaynatan
biri bu suyu üstüne döktüðü
zaman "yandým Allah" diye
baðýrmaktadýr. Birinin de "süt
içtim dilim yandý" diye çocuk
þarkýsý yaptýðý bilinmektedir.
Buna göre süt kaç derecede
kaynar? 

a. Vicdanýna kalmýþ. 

b. Süt kaynamaz, efendi
gibi sýrasýný bekler. 

c. 75 diyelim, maksat
ayaðýn alýþsýn. 

d. Dirseðinizi sokup pem-
beleþene kadar ýsýtýn. 

e. Hiçbirisi senin kadar
sevilmedi. 

9. Maya Daðý'ndan kalkan
kazlar havada V seklinde
uçmaktadýrlar. Peki, Minne-
sota Daðý'ndan kalkan kazlar
nasýl uçmaktadýrlar? 

a. W þeklinde. 

b. G þeklinde. 

c. J þeklinde. 

d. Elif Be Se Te þeklinde. 

e. Kaz uçar da laz uçamaz
mý? 

10. Aþaðýdaki olaylardan
hangisi bir çað kapatýp bir
baþka çað açmýþtýr? 

a. Norveç'in Osmanlýlar
tarafýndan fethi. 

b. Takunyanýn bulunmasý. 

c. Yazýnýn bulunmasý. 

d. Tazýnýn bulunmasý. 

e. Hande Ataizi'nin Ýki kere
kiki'de tokat yemesi olayý. 

11. A kentinden B kentine
gitmekte olan Öz Hýdýr tur-
izmin sayýn yolcularý, kaptan
þoförlerinin isteði üzerine çay
ve ihtiyaç molasý vermiþtir.
Gazi C kentinden Þanlý D ken-
tine gitmekte olan Hakiki
Vahap turizmin yolcularý da
ayný turistik tesiste ayný anda
mola verirse ne olur? 

a. Tuvalet yetmez, kavga
çýkar. 

b. Çay yetmez, savaþ çýkar.
Tavþan kaný gövdeyi götürür. 

c. Çok iyi anlaþýrlar. Hep
birlikte Kahraman E kentine
gitmeye karar verirler. 

d. Beraberce ne dediði
anlaþýlmayan anonsçuyu dö-
verler. 

e. Ölen ölür, kalan saðlar
yoluna devam eder. 

12. Ýki kardeþ ayran içmiþ
ve ayrý düþmüþlerdir. Bu iki
kardeþ maksimum ne kadar
ayrý düþmüþlerdir? 

a. 30 yayýk boyu. 

b. 462 kayý boyu. 

c. Sütler kaymak tutana
kadar. 

d. Ýnek arabasý hýzý kadar. 

e. Göz kararý. 

13. "Bir berber bir berbere,
bre berber, gel beri beraber,
Berberistan'da bir berber dük-
kaný açalým demiþ" cümlesin-
deki mantýk hatalarýný çabucak
bulun. Kestane kebap, acele
cevap. 

a. Berberistan'da herkes
berber olduðuna göre berber
dükkaný açmak rantabl
deðildir. 

b. Berberlerin ortaklýðý
genellikle yürümemektedir. 

c. Bugün iþ açmak delilik;
maliyesi var, sigortasý var. 

d. Týraþ iþinde para yok. 

e. Bilmiyorum. Hem bilsem
de söylemem. Kelin merhemi
olsa baþýna sürer. 

14. Bir havuzu A musluðu 2
saatte, B musluðu 4 saatte, C
musluðu 7 saatte doldurmak-
ta, D musluðu 5 saatte, E mus-
luðu ise 9 saatte boþaltmak-
tadýr. Bu problemli havuzun
kenarýndaki deðirmen ise tüm
bunlar olup biterken habire
dönmektedir. Bu deðirmenin
suyu nereden gelmektedir? 

a. Hiçbir yerden gelmemek-
tedir. Deðirmen yel deðirmeni-
dir. 

b. Su D musluðundan gel-
mektedir. Ancak deðirmenin
bununla bir alakasý yoktur.
Deðirmen kahve deðirmenidir. 

c. Deðirmen kimseye muh-
taç deðildir. Taþý sýksa suyunu
çýkarýr. 

d. Deðirmenin su iþi biraz
karanlýk. Siz en iyisi musluk-
larla ilgilenin. Gerisini karýþtýr-
mayýn. 

e. Hiçbir þeyde gözüm yok,
sen yanýmda ol yeter. 

15. "Halil hamakta uyuyan
pos býyýklý post modern bir
þairmiþ" cümlesini kuran kiþi
kimdir? 

a. Kimse kimdir. 

b. Sandra Kim'dir. 

c. Halil'in sevdiði kýzýn dayý
oðludur. 
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d. Cinayet masasýndan ko-
miser Sedat'týr. 

e. Yurttan sesler kadýnlar
korosudur. 

16. Ali Baba ve Kýrk Ha-
ramiler'den Pamuk Prenses ve
7 Cüceler çýkarsa ne kalýr? 

a. 33 silahþörler. 

b. 66 kollu bir dev. 

c. Pamuk Prensesi öpecek
prensin hevesi kursaðýnda
kalýr. 

d. Masal yarýda kalýr. Yýl-
dýray çýkar yerine Ümit Davala
girer. 

e. 33 elma. Hepsi de bu
soruyu yazanlarýn baþýna. 

17. Ali, Ekrem'den 3 yaþ
büyüktür. Ekrem, Þinasi'den
yakýþýklýdýr. Þinasi buna takýp
Babür'ü sürekli dövmektedir.
Çocukluk arkadaþý bu garip
dörtlünün mahallenin en güzel
kýzý Þermin'e kesik olduðunu
ise cümle alem bilmektedir.
Peki Þermin'in gönlü kim-
dedir? 

a. Onda bunda þundadýr.
Yani Þermin saðlam pabuç
deðildir kardeþim. 

b. Þermin'in gönlü, bokun-
da mavi boncuk var olduðu
tahmin edilen bakkal Celal'-
dedir. 

c. Þermin'in gönlü Roberto
Carlos'tadýr. Þermin dahil her-
kes havasýný alýr. 

d. Þermin fena halde femi-
nist bir kýzdýr. Bu yüzden
adaylarýn 4'ü de erkek deðil
midir? Hepsi aynýdýr. 

e. Þermin aslýnda erkektir.
Buyrun buradan yakýn. 

18. Bir havuza A musluðun-
dan 45km/h, B musluðundan
456 watt, C musluðundan ise
34 kg su akýyor. Bir Allah'ýn

kulu da kapatmýyor musluk-
larý. Ne kadar zaman sonra
köyü su basar? Muhtar ne
zaman istifa eder? Ýçiþleri
Bakaný ne zaman "yaralar
sarýlacaktýr" açýklamasý yapar? 

a. Alpay, o Brezilyalý'yý ceza
sahasýnýn dýþýnda düþürdü,
ben onu bilir onu söylerim. 

b. 4 saniye sonra. 
c. Ýstediðim sorudan baþla-

yabilir miyim? 
d. Ýstediðim sorudan baþla-

dýðým vakit istediðim fakülteyi
kazanabilir miyim? 

e. 3,1416 
19. 486'nýn karekökünden,

789'un küpkökünü çýkardýðý-
mýzda bu bilgi ne iþimize
yarar? 

a. Devletle baþa çýkýlmaz.
Hepsinin karekökü temizle-
necektir. 

b. Büyüklerim bilir. 
c. Sophia Loren. 
d. Hiçbirinin karekökü. 
e. Eee 
20. Deneme sýnavlarýna

inanýyor musunuz? Aileniz bu
tip inançlarýnýza karýþýyor mu?
"Deneme sýnavý, ÖSS'den
sonra yapýlmalýdýr" dediðiniz
zaman ailenizin yüz mimik-
lerinde deðiþiklikler oluyor
mu? 

a. Oluyor. Vicdanlarý seði-
riyor. 

b. Olmuyor, kavga edip, bir
yandan da "SHOW TV'de
REHA MUHTAR"ý izlemeye
devam ediyorlar. 

c. Yumurta tavuktan çýkar.
Týpký tavuðun yumurtadan
çýkmasý gibi. 

d. Deli deneme sýnavlarýna
girmiyorum esasen. 

e. Hepsi ya da hiçbiri,
çekimserim.

ÝÞTE MUTLULUK FORMÜLÜ 
Emanete ihanet etmeyin.. 

Halinizden þikayet etmeyin.. 
Büyüðünüze emretmeyin.. 
Boþ þeylerde ýsrar etmeyin.. 
Cahillerle sohbet etmeyin.. 

Nefesinizi boþa tüketmeyin.. 
Ýnsanlarý bekletmeyin.. 
Etrafýnýzý kirletmeyin. 

Hayatýnýzý mahvetmeyin.. 
Kimseye minnet etmeyin. 

Ýnsanlarý yüzüne karþý methet-
meyin.. 

Kimseye küfretmeyin.. 
Kötülüðe meyil etmeyin.. 

Malýnýzý boþa sarf etmeyin.. 
Sýrrýnýzý açýk etmeyin.. 

Her þeyi merak etmeyin.. 
Suçunuzu inkar etmeyin.. 
Þerefinizi kaybetmeyin.. 
Vatanýnýzý terk etmeyin.. 

Ýyiliðe niyet edin.. 
Büyüklere hürmet edin.. 

Sýkýntýya sabredin.. 
Aza kanaat edin.. 

Sözünüzde sebat edin.. 
Bildiðinizle amel edin.. 
Hatanýzý kabul edin.. 

Yaramaz ise def edin.. 
Varken tasarruf edin.. 
Alimlerle sohbet edin.. 
Nefsinizle inat edin.. 
Sofranýza davet edin.. 
Zararlýysa men edin.. 

Seviyorsanýz ifade edin.. 
Kalpleri fethedin.. 

Misafire ikram edin.. 
Muhtaca yardým edin.. 

Bilseniz de istiþare edin.. 
Tehlikeye dikkat edin.. 

Hakký teslim edin.. 
Unutacaksanýz kaydedin.. 

Esirgemeyin lütfedin.. 
Gariplere merhamet edin.. 
Kazanmaya gayret edin.. 

Çalýþaný takdir edin.. 
Baþarýyý tebrik edin.. 
Mazereti kabul edin.. 
Her an tevekkül edin.. 
Hastalarý ziyaret edin.. 

Çocuðunuzu terbiye edin.. 
Herkese tebessüm edin.. 

Güvenseniz de kontrol edin.. 
Ýnanmayana ispat edin.. 

Fakirleri gözetin.. 
Hayýr için sarf edin.. 

Bize de dua edin..
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ÝÞTE MUTLULUK FORMÜLÜ 
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Cahillerle sohbet etmeyin.. 

Nefesinizi boþa tüketmeyin.. 
Ýnsanlarý bekletmeyin.. 
Etrafýnýzý kirletmeyin. 

Hayatýnýzý mahvetmeyin.. 
Kimseye minnet etmeyin. 

Ýnsanlarý 
yüzüne karþý methetmeyin.. 

Kimseye küfretmeyin.. 
Kötülüðe meyil etmeyin.. 

Malýnýzý boþa sarf etmeyin.. 
Sýrrýnýzý açýk etmeyin.. 

Her þeyi merak etmeyin.. 
Suçunuzu inkar etmeyin.. 
Þerefinizi kaybetmeyin.. 
Vatanýnýzý terk etmeyin.. 

Ýyiliðe niyet edin.. 
Büyüklere hürmet edin.. 

Sýkýntýya sabredin.. 
Aza kanaat edin.. 

Sözünüzde sebat edin.. 
Bildiðinizle amel edin.. 

Hatanýzý kabul edin.. 
Yaramaz ise def edin.. 
Varken tasarruf edin.. 
Alimlerle sohbet edin.. 
Nefsinizle inat edin.. 
Sofranýza davet edin.. 
Zararlýysa men edin.. 

Seviyorsanýz ifade edin.. 
Kalpleri fethedin.. 

Misafire ikram edin.. 
Muhtaca yardým edin.. 

Bilseniz de istiþare edin.. 
Tehlikeye dikkat edin.. 

Hakký teslim edin.. 
Unutacaksanýz kaydedin.. 

Esirgemeyin lütfedin.. 
Gariplere merhamet edin.. 
Kazanmaya gayret edin.. 

Çalýþaný takdir edin.. 
Baþarýyý tebrik edin.. 
Mazereti kabul edin.. 
Her an tevekkül edin.. 
Hastalarý ziyaret edin.. 

Çocuðunuzu terbiye edin.. 
Herkese tebessüm edin.. 

Güvenseniz de kontrol edin.. 
Ýnanmayana ispat edin.. 

Fakirleri gözetin.. 
Hayýr için sarf edin.. 

Bize de dua edin..



OCAK

* Avrupa uzay ajansýna
(ESA) ait  Huygens sondasý,
Satürn’ün gizemli uydusu Ti-
tan’a iniþe geçti.

* Filistin’in efsane lideri
Yaser ARAFAT’ýn baþkanlýk
koltuðuna Mahmud ABBAS
oturdu.

* Ýkinci kez ABD Baþkaný
seçilen Bush yemin ederek
koltuðuna oturdu.

* Irak’ta 50 yýldýr ilk kez çok
partili seçimler yapýldý.

ÞUBAT

* Pulitzer ödüllü Amerikalý
oyun yazarý Arthur MÝLLER
öldü.

* Lübnan’ýn eski Baþbakaný
Refik Hariri, Beyrut’ta düzen-
lenen saldýrýda hayatýný kay-
betti.

* Brezilya da iþçi partisin-
den Luis Inacio Lula da Silva,
Devlet Baþkaný seçildi.

* Portekiz seçimlerinde ilk
defa Sosyalist Partisi çoðun-
luðu kazandý. Jose SOCRA-
TES, Baþkan oldu.

* Ýran’da 6.4 büyüklüðünde
deprem meydana geldi. 612
kiþi öldü 1400 kiþi yaralandý.

* Irak’ýn Hille kentinde
bombalý araç patladý, 118 kiþi
öldü. Saldýrýyý “El Kaide Irak
Cihad Örgütü” üstlendi.

MART

* Uruguay’da Devlet Baþ-
kanlýðý görevine Tabare VAZ-
QUEZ getirildi.

* Çeçen Direniþi’nin lideri
Aslan MAÞADOV, çatýþmada
Rus güvenlik güçleri tarafýn-
dan öldürüldü. 

* Kýrgýzistan’da gösteriler.
Devlet Baþkaný Askar AKA-
YEV iktidarý devrildi.

* Endonezya’nýn Sumatra
Adasý açýklarýnda 8.7 büyük-
lüðünde deprem meydana
geldi. Deprem ve tsunamide
900’den fazla kiþi hayatýný kay-
betti.

NÝSAN

* Katolik dünyasýnýn ruhanî
önderi Papa II. Jean-Paul 84
yaþýnda öldü. Alman Joseph
Ratzinger 265. papa seçildi.

* Ýtalya Baþbakaný Silvio
BERLUSCONÝ’nin koalisyon
hükümeti, seçimde yenilgiye
uðradý. BERLUSCONÝ yeni
hükümetini kurarak parla-
mentodan güvenoyu aldý.

* Celal TALABANÝ Irak
Devlet Baþkanlýðý’na seçildi.

* Monaco Prensi III. Rainier
81 yaþýnda öldü. Yeni prens
oðlu II. Albert oldu.

* Hindistan ve Pakistan’ýn,
Keþmir bölgeleri arasýnda 58
yýl aradan sonra ilk otobüs
seferi düzenlendi.

* Mehmet Ali Talat, KKTC’-
nin yeni cumhurbaþkaný seçil-
di.

MAYIS

* El Kaide’nin “3 numarasý”
olarak bilinen Ebu Faraj,
Pakistan’da yakalandý.

* Tony Blair üçüncü kez
Baþbakan oldu.

* Özbekistan’ýn Andican
kentinde çýkan olaylarda 183
kiþi öldü.

* Azeri petrolünü Türkiye
üzerinden dünya pazarýna
ulaþtýrmasý amaçlanan Bakü-
Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattý-
na ilk petrol Cumhurbaþkaný
Ahmet Necdet SEZER, Azer-
baycan Cumhurbaþkaný Ýlham
ALÝYEV, Gürcistan Cumhur-
baþkaný Mihail SAAKAÞVÝLÝ
ve, Kazakistan Cumhurbaþ-
kaný Nursultan NAZARBA-
YEV’in katýldýðý törenle veril-
di.

HAZÝRAN

* Meksika’da Zapatista
Ulusal Kurtuluþ Ordusu
(EZLN) silahlý mücadeleye son
verdi.

* Mahmud Ahmedinejad
Ýran Cumhurbaþkaný seçildi.

* Dünya Ralli Þampiyona-
sý’nýn Türkiye ayaðýný Citro-
en’den Sebastien LOEB ka-
zandý.

* Michael JACKSON, ço-
cuklara cinsel tacizde bulun-
duðu iddiasýyla yargýlandý. Ve
hakkýndaki tüm suçlardan be-
raat etti.

TEMMUZ

* Ýspanya’da aylar süren
tartýþmalarýn ardýndan eþcinsel
evliliðe onay veren yasa yürür-
lüðe girdi.

* Uluslararasý Olimpiyat
Komitesi, 2012 Yaz Olimpiyat
Oyunlarý’na evsahipliði ya-
pacak kentin Londra olduðu-
nu açýkladý.
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* New York Times gazete-
sinin muhabiri Judith MÝL-
LER, CIA ajanýnýn kimliðinin
basýna sýzdýrýlmasýyla ilgili
soruþturmada kaynaðýný açýk-
lamayý reddetti. 85 gün hapis
cezasýna çarptýrýldý.

* Londra’da 3 metroya ve 1
otobüse intihar saldýrýsý dü-
zenlendi. 52 kiþi öldü. El Kaide
üstlendi.

* Endonezya Hükümeti ile
Açe’deki isyancýlar, 15 bin
dolayýnda insanýn öldüðü 30
yýllýk çatýþmaya son veren
barýþ anlaþmasýna vardý.

AÐUSTOS

* Suudi Arabistan Kralý
Fahd, 22 yýllýk iktidarýn ardýn-
dan, 84 yaþýnda hayatýný kay-
betti. Yerine 82 yaþýndaki
Veliaht Prens Abdullah Bin
Abdülaziz geçti.

* 121 kiþinin bulunduðu,
Boeing 737 tipi Rum kesimi
yolcu uçaðý, Atina yakýnlarýn-
da düþtü.

* Yahudi yerleþimciler Gaz-
ze þeridi ve Batý Þeria’yý terk
etti.

* Bulgaristan Sosyalist Par-
tisi (BSP), 2’nci Simeon Ulusal
Hareketi ile üyelerinin çoðun-
luðunu Türkler’in oluþtur-
duðu Hak ve Özgürlükler
Hareketi, koalisyon hükümeti
kurdu.

* Katrina Kasýrgasý ABD’-
nin güneyini vurdu. 1200 kiþi
öldü, çok büyük maddi hasar
meydana geldi.

* Irak’ýn baþkenti Baðdat’-
taki izdiham, çoðu Þii hacý
adayý bin kiþinin ölümüne yol
açtý.

EYLÜL
* Endonezya’da Boenig 737-

200 tipi uçak, Sumatra’nýn
kuzeyinde düþtü. 150 kiþi
öldü.

* Mýsýr’da 24 yýldýr iktidar-
da bulunan Hüsnü MÜBA-
REK, yeniden Cumhurbaþkaný
seçildi.

* Japonya’da Baþbakan
Juniçiro KOÝZUMÝ’nin De-
mokrat Liberal Partisi seçim-
lerde ezici galibiyet kazandý.

* BM, 60. yaþýný tarihin en
büyük zirvesiyle kutladý.

* Afganistan’da 1969’dan
bu yana ilk parlamento seçim-
leri yapýldý.

* Cezayirliler, 150 binden
fazla kiþinin ölümüne yol açan
siyasi içerikli þiddet olaylarýna
son vermeyi amaçlayan “Ulu-
sal Uzlaþma ve Barýþ Sözleþ-
mesi”ni referandumla kabul
etti.

EKÝM

*Keþmir ve Pakistan’ýn
kuzeyinde 7.6 büyüklüðünde
meydana gelen deprem, Pa-
kistan’da 73 bin kiþinin ölü-
müne, 77 bin kiþinin yaralan-
masýna ve 3 milyon kiþinin
evsiz kalmasýna yol açtý. Dep-
rem, Hindistan’da 1300 kiþinin
ölümüne ve 5 bin kiþinin
yaralanmasýna neden oldu.

* Irak’ta anayasa taslaðý,
halk oylamasýnda yüzde 78
oyla kabul edildi.

* Devrik Irak lideri Saddam
HÜSEYÝN’in yargýlanmasýna
baþlandý.

* Paris’in banliyösünde
polisten kaçan iki gencin kaza-
yla ölümü, tüm ülkeye yayýlan
þiddet olaylarýna neden oldu.

KASIM

* Liberya’da Devlet Baþkan-
lýðý’na seçilen Ellen Johnson
SÝRLEAF, Afrika’daki ilk
kadýn Devlet Baþkaný oldu.

* Ürdün’ün baþkenti Am-
man’da El Kaide tarafýndan
lüks otele düzenlenen üçlü
saldýrýda, 16’sý yabancý 60 kiþi
hayatýný kaybetti.

* Almanya’da Baþbakan se-
çilen muhafazakâr Angela
Merkel, bu ülkenin ilk kadýn
baþbakaný ve II. Dünya Sa-
vaþý’ndan sonra hükümet baþ-
kanlýðýna seçilen en genç kiþi
oldu.

* Kopenhag’da NATO Par-
lamenterler Asamblesi toplan-
týsýna katýlan Tayyip Erdoðan,
Danimarka Baþbakaný Andres
Fogg RASMUSSEN ile yapa-
caðý basýn toplantýsýna Roj
TV’den iki muhabirin alýndý-
ðýný duyunca baþbakanlýðý terk
etti.

* Mýsýr ile Gazze Þeridi
arasýndaki Refah sýnýr kapýsý
yeniden açýldý.

ARALIK 

* CIA’ye ait terör zanlýsý
radikal dincilerin sorgulandýðý
uçaklarýn Avrupa havaalan-
larýný kullandýðý ortaya çýktý.

* Savaþ suçlusu Hýrvat
General Ante GOTOVÝNA,
Ýspanya’da tutuklanarak La-
hey’deki mahkemeye gönde-
rildi.

* Londra yakýnlarýndaki
akaryakýt deposundaki üç ayrý
patlama Avrupa’yý korkuttu.
43 kiþi yaralandý.

* Suriye karþýtý Hristiyan
gazeteci ve milletvekili Cebran
TUEYNÝ, Beyrut’un banliyö-
sinde  düzenlenen bombalý sal-
dýrýda öldü.

* Time dergisi Bono ile Bill-
Melinda GATES çiftini yýlýn
kiþileri seçti.

* ABD’de son 28 yýl içinde
verilen idam cezalarýnýn binin-
cisi gerçekleþtirildi.
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B
eyin krizi kalp has-
talýklarý ve Kanser-
den sonra en fazla

ölüme sebep veren bir durum-
dur. Dünyada 3ncü sýradaki
ölüm sebebidir.

Beyin krizi orta ve ileri
yaþta sakatlýðýn en önde gelen
sebebidir.

Bütün bunlara raðmen
BEYÝN KRÝZÝ önlenebilir bir
durumdur.

BEYÝN KRÝZÝ NEDÝR?

Beyin krizi terimi ile anlat-
mak istediðimiz olay beynin
bir bölgesinin kansýzlýðýna
veya bir bölgesine kanamaya
baðlý olarak geliþen ve çoðun-
lukla felç þeklinde ortaya çýkan
beyin damar hastalýðýdýr.

1 Týkanan damar: Beyin
krizi, beynin ihtiyacý olan kaný
alamadýðý zaman ortaya çýkan
bir durumdur. Beyin ihtiyacý
olan kaný kendisine taþýyan
damarlar yolu ile saðlar. Beyin
krizlerinin çoðu bu damarlar-
dan kan akýmýný engelleyen
pýhtý sebebi ile olur. Yani
damardaki kan akýmý pýhtý
sebebi ile engellenir ve beynin
bir bölgesinin ihtiyacý olan
kaný ya hiç alamaz veya yeter-
siz alýr ve sonucunda beyin
krizi denen durum ortaya
çýkar.

2 Kanayan damar: Bazen de
daha seyrek olarak beyin krizi
zayýflamýþ damarlarýn yýrtýl-
masý ve kanýn beyin içine veya
beyin etrafýna geçmesi sonucu
da görülebilir.

Ýlk örneðe kansýzlýða baðlý
beyin krizi ikincisine ise beyin

kanamasýna baðlý beyin krizi
diyebiliriz. Her iki tip beyin
krizi de konuþmayý, davranýþý,
hafýzayý etkileyebilir, beyinde
kalýcý hasara, vücudun bir
tarafýnda kuvvetsizliðe yani
felce, sakatlýða ve ölüme sebep
olabilir.

BEYÝN KRÝZÝNÝ
ÖNLEMEK ÝÇÝN NELER

YAPILABÝLÝR?

Beyin Krizi Belirtilerini
öðreniniz ve tanýyýnýz. 

Beyin krizi belirtilerinden
herhangi biri yalnýz baþýna
görülebileceði gibi, birkaç
tanesi bir arada görülebilir.
Bunlar birkaç dakika sürebile-
cekleri gibi birkaç saatte süre-
bilirler. Siz veya çevrenizde
bulunan herhangi bir kimse bu
beyin krizi belirtilerini hisse-
diyorsanýz acilen Doktora mü-
racaat ediniz. Belirtiler geçmiþ
olsa bile bunu ihmal etmeyin.
Zira bu belirtiler gelecekteki
bir beyin krizinin habercisi
veya ikazcýsý olabilir.

Beyin krizi haberci veya
ikaz belirtileri 

Çoðunlukla vücudun bir
yarýsýnda, yüz kol veya bacak-
ta aniden ortaya çýkan kuvvet-
sizlik veya uyuþma, his bozuk-
luðu 

Konuþmada zorluk, söyle-
nenleri anlamada zorluk 

Bir veya her iki gözde ani-
den ortaya çýkan görme azal-
masý veya görmede bulanýklýk,
çift görme 

Ýzah edilemeyen denge
bozukluðu 

Bazen beyin krizlerinin
öncesinde küçük beyin krizleri
olur. Bunlara geçici iskemik
atak adý verilir. Bunlar birkaç
dakika ile birkaç saat sürebilir.
Bu küçük ve en fazla 24 saat
içinde tam düzelen küçük
beyin krizleri beyne giden
kanýn geçici kesilmesi ve kýsa
sürede tekrar düzelmesine
baðlý olarak ortaya çýkarlar.
Bunlar daha sonra geliþebile-
cek büyük beyin krizinin ö-
nemli ikaz belirtileridir. Kü-
çümsenmemeli ve üzerinde
önemle durulmamalýdýr. Bü-
yük depremden önce olan
zararsýz yer sarsýntýlarýna ben-
zetilebilir.

Beyin krizi geçirmeye sebep
olabilecek faktörleri, hastalýk-
larý öðreniniz 

Bu faktörlere risk faktörleri
adý verilir. Bu faktörlere karþý
gerekli önlemleri alýnýz. Ge-
rekli tedavi ve kontrolleri yap-
týrýnýz

Deðiþtirilmesi mümkün
olmayan risk faktörleri

YAÞ Ýnsan yaþlandýkça
beyin krizine yakalanma ihti-
mali artar 

CÝNS Beyin krizi erkek-
lerde kadýnlardan daha çok
görülür 

IRK Zencilerde beyaz ýrka
göre daha çok görülür 

Deðiþtirilmesi, önlenmesi
veya tedavisi mümkün olan
risk faktörleri

YÜKSEK KAN BASINCI:
TANSÝYON YÜKSEKLÝÐÝ 

Beyin krizine en fazla sebep
olan risk faktörüdür. Ancak
ayný zamanda en kolay kontrol
altýna alýnabilen bir durumdur.
Düzenli olarak tansiyonunuzu
ölçtürünüz ve kontrol altýnda
tutunuz
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SÝGARA Beyin krizine
yakalanma riskinizi iki misli
arttýrýr. Sigara içiyorsanýz
hemen býrakýnýz 

KÝLO: ÞÝÞMANLIK Aþýrý
kilo yüksek kolesterole, tansi-
yon yüksekliðine ve þeker
hastalýðýna zemin hazýrlar
veya öncülük eder. Bu 3 du-
rumda Beyin krizine sebep ola-
bilen faktörlerdir. Kilonuzu
belirli sýnýrda tutunuz, diye-
tinizi ona göre ayarlayýn ve
yaðlý yemeklerden kaçýnýnýz 

ÞEKER HASTALIÐI: DÝA-
BET Þeker hastalýðý damar
hastalýklarýna sebep olabilir.
Damarlarý bozar. Buda Beyin
krizine sebep olabilir. Þeker
hastalýðýnýz var ise þeker
düzeyini kontrol altýnda tutun
ve gerekli tedavinizi zamanýn-
da ve düzenli olarak yaptýrýn. 

DAHA ÖNCE BEYÝN
KRÝZÝ VEYA KÜÇÜK GE-
ÇÝCÝ BEYÝN KRÝZÝ GEÇÝR-
MÝÞ OLMA Daha önce geçir-
ilmiþ krizler baþka bir beyin
krizine yakalanma ihtimalinizi
arttýrýr. Ancak bazý ilaçlar
düzenli alýndýðý takdirde bu
ihtimali azaltýr. 

KALB HASTALIKLARI
Bazý kalp hastalýklarý özellikle
düzensiz kalp ritmi olarak
tanýmlanabilecek atrial fibri-
lasyon önemli beyin krizi sebe-
bidir. Düzensiz kalp ritmi özel-
likle ileri yaþlarda daha çok
önem kazanmaktadýr. Bazý
ilaçlar düzenli alýndýðýnda
beyin krizine yakalanma ihti-
malini azaltýrlar. 

HAREKETSÝZ HAYAT
TARZI: Hareketsizlik beyin
krizine zemin hazýrlayabilen
önemli bir faktördür. Düzenli
eksersiz ve/veya yürüyüþ ve
spor yapmak çok önemlidir. 

UNUTMAYINIZ!!

* BEYÝN KRÝZÝ ÖNLENE-
BÝLÝR BÝR DURUMDUR

* BEYÝN KRÝZÝ ACÝL BÝR
DURUMDUR EVDE VEYA
BAÞKA YERDE VAKÝT KAY-
BETMEYÝNÝZ. ZAMAN ÇOK
ÖNEMLÝDÝR. NE KADAR
ERKEN MÜRACAT EDER-
SENÝZ TEDAVÝDEN O KA-
DAR ÇOK YARARLANIR-
SINIZ

* BEYÝN KRÝZÝNDE UY-
GULANACAK BÝRÇOK TE-
DAVÝ ALTERNATÝFÝ VAR-
DIR.

* EN ETKÝLÝ TEDAVÝLER
ÝLK 3- 6 SAATTE UYGU-
LANIR.

BEYÝN KRÝZÝNDE TANI
VE TEDAVÝ

ALTERNATÝFLERÝ

Beyin krizini teþhis etme ve
krize yakalanma risklerini
ortaya koyan tetkikler

Beyin krizinin acil tedavisi
açýsýndan beyindeki hasarýn
derecesinin tespiti ve tipinin
tayini mümkün olduðunca
erken yapýlmalýdýr. Beyin
krizinin týkanmýþ bir damara
mý veya beyin kanamasýna mý
baðlý olduðunun çok süratli bir
þekilde ortaya konmasý çok
önemlidir. Çünkü tedavi alter-
natifleri buna göre deðer-
lendirilecektir. Hastanemizde
hastanýn durumunu ortaya
koyacak gerekli tanýnýn çok
süratli bir þekilde konmasýný
saðlayacak tetkiklerin tamamý
vardýr. Böylece tanýya çok kýsa
süre içinde ulaþmamýz müm-
kündür.

Tam bir taný koymak için
aþaðýdaki tetkiklerin bir kýsmý-
na baþvurulur. Bir hastada
aþaðýdaki tetkiklerin hepsini
uygulamaya gerek yoktur.

Beyin Tomografisi: Hasta-
nýn acil olarak müracaatýnda
ilk uygulanan tetkiktir. Kýsa
sürede beyin krizinin kana-
maya veya damar týkanmasýna
baðlý olup olmadýðý hakkýnda
bilgi verir. Düþük dozda þua
ile beyin görüntülenir. 

Magnetik rezonans: Beyin
krizinin olduðu bölge hakkýn-
da detaylý bilgi verir beyindeki
hasarýn derecesini de gösterir.
Çok hassas bir tetkik olduðun-
dan özellikle küçük damar
týkanmalarýnda çok iyi bilgi
verir. Manyetik alan kul-
lanýlarak özel bir odada
yapýlan bir tetkiktir. 

Manyetik rezonans anjio:
Beyin damarlarýný gösteren bir
tetkiktir. Hastanýn damarlarý-
na girilmeden ve ilaç verilme-
den yapýlan ve beyin damar-
larý hakkýnda bilgi veren bir
yöntemdir. 

Transkraniyal dopler: Be-
yindeki kan akýmý hakkýnda
bilgi veren gerektiðinde has-
taya yataðýnda uygulanan bir
yöntemdir 

Karotis Duplex görün-
tüleme: Beyne kan taþýyan ana
damarlarý ve dolayýsýyla onlar-
daki týkanmalarý gösteren bir
yöntemdir 

SPECT Bazý özel maddeler
kullanýlarak beynin kanlan-
masý hakkýnda bilgi veren bir
yöntemdir 

Beyin anjiografisi: Büyük
damarlardan birine bazý özel
maddelerin verilmesi ile yapý-
lan ve beyin kan akýmý ve
beyin damarlarý hakkýnda bilgi
veren bir yöntemdir. 

Transözofagal ekokardio-
grafi: Yemek borusu içine bir
tüp sokularak direkt olarak
kalbi inceleyen bir yöntemdir 

K
A

R
D

E
LE

N

BEYÝN KRÝZÝ 93

  ARALIK   



Bunlarýn dýþýnda risk fak-
törlerini belirlemeye yarayan
diðer yöntemler 

* Kan tetkikleri

* EKG

* EKO 

BEYÝN KRÝZÝ TEDAVÝSÝ

Beyin krizinde ilaç tedavisi
gün geçtikçe geliþmekte ve
krizin beyinde yaptýðý hasarý
en aza indirmeye çalýþan bir-
çok yeni ilaç üzerinde çalýþýl-
makta bir kýsmý ise kullanýl-
maktadýr.

Beyin Krizinde acil tedavi

Damar týkanmasýna baðlý
beyin krizlerinin büyük kýs-
mýnda hasar ilk 6 saatte oluþ-
maktadýr. Araþtýrmalar damar-
da oluþmuþ pýhtýyý çözmek ve
beyni beyin krizine karþý daha
dirençli hale getiren ilaçlar
üzerinde yoðunlaþmaktadýr.
Beyni beyin krizi sýrasýnda
hasara karþý koruyan yani bir
anlamda hasarý mümkün olan
en az seviyede tutmak için
uygulanan ikinci gruba beyin
koruyucu ajanlar veya önlem-
ler adý verilebilir.

Damardaki pýhtýyý eriten
ilaçlar: Bu grupta tPA denen
bir ilaç kullanýlmaktadýr. Beyin
krizinin erken devrelerinde
beyin damarlarý içinde oluþ-
muþ pýhtýyý eritebilen bir
maddedir. Ancak bu kritik
dönem olan beyin krizinin
baþlangýç dönemlerinde ver-
ilme ile mümkündür. Ýlk bir-
kaç saatte verilmesi önemli
olup bu þekilde beyinde hasar
oluþmasý önlenebilmekte veya
hasar en az seviyede olmak-
tadýr. Ancak bu ilacýn uygulan-
masýnýn önemli þartlarý vardýr.
En önemli þart mümkün ol-
duðunca erken müracat et-
mektir. Ýlk 3 saat çok önem-
lidir. 

GATA beyin krizi merke-
zinde bu ilacý uygulama im-
kâný vardýr. 

Beyin koruyucu ilaçlar veya
ajanlar: Beyni, beyin krizinde
oluþan ve beyinde hasara yol
açan olaylardan daha az et-
kilenir hale getirten ilaçlara
beyin koruyucu ilaçlar adý ver-
ilir. Bu ilaçlarla ilgili olarak çok
yoðun araþtýrmalar yapýlmakta
ve çok ümit verici sonuçlar
elde edilmekte olup halen
uygulanabilen ilaçlar mevcut-
tur. 

Beyin krizini önleme 
Yüksek risk taþýyan hasta-

larda beyin krizini önlemede
kullanýlan birçok ilaç vardýr.
Bu ilaçlarýn kullanýmý özellikle
daha önce küçük beyin krizi
yani geçici iskemik atak veya
geçici beyin krizi geçirenler ile
büyük beyin krizi geçirenlerde
daha önem kazanmaktadýr.
Bunlar kanýn pýhtýlaþmasýný
azaltan veya önleyen ilaçlar
olup kaný sulandýrýcý ilaçlar
olarak bilinmektedir. Aslýnda
kanýn pýhtýlaþma yeteneðini
azaltan ilaçlar demek daha
doðru olur. Bunlar 2 gruptur.

Antikoagulanlar damardan
veya aðýzdan verilebilir Bunlar
kaný daha inceltir ve pýhtýyý
önlerler 

Antitrombosit ilaçlar Kanda
dolaþan ve pýhtý oluþmasýnda
önemli rolleri olan trombosit
denen elementlerin birbirine
veya damar duvarýna yapýþ-
masýný önleyerek etki ederler.
Bunlarýn bir araya gelmesi
veya damar duvarýnda küme-
leþmeleri önlenerek damar-
larýn týkanmasý önlenebilir ve
böylece beyin krizi geçirme
riski azaltýlýr. Beyin krizine
karþý önlem alýnmýþ olur.. Bu
grupta bulunan ve en çok kul-
lanýlan ilaç aspirindir. Bu
grupta bir çok yeni ilaç vardýr. 

Cerrahi tedavi

Bazý durumlarda beyin kri-
zini önlemek için cerrahi yön-
temlerde kullanýlabilir. Mesele
beyne kan taþýyan damarlarýn-
daki daralmalar veya týkan-
malar cerrahi yöntemle kaldý-
rýlabilir.Ancak bu cerrahi mü-
dahale için gereken bazý kural-
lar vardýr.Bunlarý uzman he-
kimler deðerlendirip karar ve-
rir. Bunun dýþýnda beyin kana-
masýna sebep olabilen beyin
damarlarýndaki baloncuklar ve
anormal kan damar yumaklarý
cerrahi yöntemler ile zararsýz
hale getirilebilir.

Hasta bakýmý

Beyin krizinde taný ve
tedavi yöntemleri yanýnda
bakýmda çok önemlidir. Hatta
tedavinin önemli bir parçasý-
dýr. Bütün beyin krizleri acil
bir durum olup bu krizi ge-
çirenler bir süre yoðun bakým-
da tutulduktan sonra diðer
normal bölüme alýnmalýdýrlar.
Hastanýn solunum, dolaþým ve
kalp gibi fonksiyonlarýnýn ta-
kibi, gerekli beslenmesinin
saðlanmasý yanýnda yatak
bakýmý da önemlidir.

Rehabilitasyon

Beyin krizi sonrasý ortaya
çýkan fonksiyon kayýplarýný en
aza indirgemek en önemlisi
hastayý kimseye muhtaç ol-
madan baðýmsýz bir hayat
tarzýna kavuþturmak rehabili-
tasyonun en önemli hedefidir..
Gereksiz Sakatlýlarý önler.
Beyin krizi sonu oluþan sakat-
lýklarý düzeltme hastalarý sa-
katlýklarýna raðmen kendi iþ-
lerini kendileri yapar duruma
getirmek için rehabilitasyon
gereklidir.

Beyin krizinde her dakika
sayýlýdýr
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B
u öykü Malkara köy-
lerinden alýnmýþ o-
lup belli bir kiþinin

dilinden yazýya geçirilmiþ de-
ðildir. Çevrede herkes tarafýn-
dan bilinen bir öyküdür. Söy-
lentiye göre, çok eskiden kö-
yün birinde Zeynep isimli çok
güzel bir kýz vardýr. Onaltýya
yeni bastýðýnda Zeynep'i köy-
lerindeki bir düðünde aþýrý
(yabancý) köylerden gelen Ali
isimli bir genç görür. Ali Zey-
nep'i çok beðenir ve köyüne
döndüðünde kýzýn babasýna
hemen görücü gönderir. Zey-
nep'i Ali'ye verirler. Kýsa bir
zaman sonra düðünleri olur.
Ali, Zeynep'i alýp aþýrý köyüne
götürür. 

Zeynep'in gelin gittiði köy
ile kendi köyü arasý üç gün üç
gece çeker. Bu kadar uzak
olduðundan dolayý Zeynep,
anasýný babasýný ve kardeþleri-
ni tam yedi yýl göremez. Bu
özlem Zeynep'in yüreðinde
her gün biraz daha büyüyerek
dayanýlmaz bir hal alýr. Köyün
büyük bir tepesinde bulunan
evinin bahçesine çýkarak kendi
köyüne doðru dönüp için için
kendi yaktýðý türküyü mýrýl-
danýr ve gözleri uzaklarda sýla
özlemini gidermeye çalýþýrmýþ. 

Oysa kocasý, Zeynep'in bu
özlemine pek aldýrýþ etmez.
Kaldý ki eski sevgisi de pek
kalmadýðýndan kendini fazlaca
horlamaya, eziyet etmeye  baþ-
lar. Sonunda bu özlem ve
kocasýnýn horlamasý Zeynep'i
yataklara düþürür. 

Gün geçtikçe hastalýðý artan
Zeynep'in düzelmesi için, köy-
den gelip gidenler de anasýnýn
babasýnýn çaðrýlmasýný salýk
verirler. Baþka çare kalmadý-
ðýný anlayan Zeynep'in kocasý
da anasýna babasýna haber ver-
meye gider. Altý gün altý gece-
lik bir yolculuktan sonra bir
akþamüstü Zeynep'in anasý
babasý köye gelirler, Zeynep'i
yatakta bulurlar. Periþan bir
halde Zeynep hala türküsünü
mýrýldanmaktadýr. Ayný türkü-
yü anasýna babasýna da söyle-
meye baþlar. Çevresindeki
bütün köy kadýnlarý duygu-
lanýp göz yaþý dökerler. Annesi
fenalýklar geçirir ve bayýlýr. 

Zeynep hasretini giderir,
giderir ama artýk çok geç kalýn-
mýþtýr. Bir daha onmaz, sonu
ölümle biter. Herkes Zeynep
için gözyaþý döker. Ýþte o gün
bu gündür bu türkü ayrýlýðýn
türküsü olarak söylenip durur. 

Yüksek yüksek tepelere 
ev kurmasýnlar

Aþrý aþrý memlekete 
kýz vermesinler

Annesinin bir tanesini 
hor görmesinler

Uçan da kuþlara malum olsun
ben annemi özledim

Hem annemi hem babamý hem
köyümü özledim

Babamýn bir atý olsa 
binse de gelse

Annemin yelkeni olsa 
uçsa da gelse

Kardeþlerim yollarý 
bilse de gelse

Uçan da kuþlara malum olsun
ben annemi özledim

Hem annemi hem babamý hem
köyümü özledim
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TEPELERE EV KURMASINLAR

www.denizfeneri.org

www.yurekdevleti.com

www.antoloji.com
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Ayakkabýcý, yeni getirdiði
mallarý vitrine yerleþtirirken,
sokaktaki bir çocuk onu seyret-
mekteydi. Okullar kapanmak
üzere olduðundan, spor ayak-
kabýlara raðbet fazlaydý. Gerçi
mallar lüks sayýlmazdý ama,
küçük bir dükkan için yeterliy-
di. Onlarýn en güzelini ön
tarafa koyunca, çocuk vitrine
doðru biraz daha yaklaþtý.

Fakat bir koltuk deðneði
kullanmaktaydý. Hem de güç-
lükle...

Adam ona bir kez daha göz
attý. Üstündeki pantolonun sol
kýsmý, dizinin alt kýsmýndan
sonra boþtu. Bu yüzden de
saða sola uçuþuyordu. Çocu-
ðun baktýðý ayakkabýlar, sanki
onu kendinden geçirmiþti. Bir
müddet öyle durdu. Daldýðý
hülyadan çýkýp yola koyul-
duðunda, adam dükkândan
dýþarý fýrlayýp:

- "Küçüüük!" diye seslendi."
Ayakkabý almayý düþündün
mü? Bu seneki modeller bir
harika!"

Çocuk, ona dönerek:
- "Gerçekten çok güzeller!"

diye tebessüm etti, "Ama
benim bir bacaðým doðuþtan
eksik".

- "Bence önemli deðil!" diye
atýldý adam. "Bu dünyada her
þeyiyle tam insan yok ki!
Kiminin eli eksik, kiminin de
bacaðý. Kiminin de aklý veya
vicdaný."

Küçük çocuk, bir þey söy-
lemiyordu. Adam ise konuþ-
mayý sürdürdü:

- "Keþke vicdanýmýz eksik
olacaðýna, ayaklarýmýz eksik
olsa idi."

Çocuðun kafasý iyice karýþ-
mýþtý. Bu sefer adama doðru
yaklaþýp:

- "Anlayamadým!. dedi.
Neden öyle olsun ki?"

- "Çok basit!" dedi, adam.
"Eðer yoksa, cennete gireme-
yiz. Ama ayaklar yoksa, prob-
lem deðil. Zaten orda tüm
eksikler tamamlanacak. Hatta
sakat insanlar, saðlamlara
oranla, daha fazla mükafat
görecekler..."

Küçük çocuk, bir kez daha
tebessüm etti. O güne kadar
çektiði acýlar, hafiflemiþ gibiy-
di. Adam, vitrine iþaret ederek:

- "Baktýðýn ayakkabý, sana
yakýþýr!" dedi. "Denemek ister
misin?"

Çocuk, baþýný yanlara sal-
layýp:

- "Üzerinde 30 lira yazýyor"
dedi, "Almam mümkün deðil
ki!"

- "Ýndirim sezonunu senin
için biraz öne alýrým!" dedi
adam, "Bu durumda 20 liraya
düþer. Zaten sen bir tekini ala-
caksýn, o da 10 lira eder."

Çocuk biraz düþünüp:
- "Ayakkabýnýn diðer teki

iþe yaramaz!" dedi, "Onu kim
alacak ki?"

- "Amma yaptýn ha!" diye
güldü adam. "Onu da, sað
ayaðý eksik olan bir çocuða
satarým."

Küçük çocuðun aklý, bu
sözlere yatmýþtý. Adam, devam
ederek:

- "Üstelik de öðrencisin
deðil mi?" diye sordu.

- "Ýkiye gidiyorum!" diye
atýldý çocuk, "Üçe geçtim
sayýlýr."

- "Tamam iþte!" dedi adam.
"5 Lira da öðrenci indirimi
yapsak, geri kalýr 5 lira. O da
zaten pazarlýk payý olur. Bu
durumda ayakkabý senindir,
sattým gitti!"

Ayakkabýcý, çocuðun þaþkýn
bakýþlarý arasýnda dükkana
girdi. Ýçerdeki raflar, onun
beðendiði modelin aynýyla
doluydu. Ama adam, vitrinde
olaný çýkarttý. Bir tabure alýp
döndükten sonra, çocuðu
oturtup yeni ayakkabýsýný giy-
dirdi. Ve çýkarttýðý eskiyi
göstererek

- "Benim satýþ iþlemim
bitti!" dedi, "Sen de bana, bunu
satsan memnun olurum."

- "Þaka mý yapýyorsunuz?"
diye kekeledi çocuk, "Onun
tabaný delinmek üzere. Eski bir
ayakkabý, para eder mi?"

- "Sen çok cahil kalmýþsýn be
arkadaþ..." dedi adam,

"Antika eþyalardan haberin
yok herhalde. Bir antika ne
kadar eski ise, o kadar para
tutar.  Bu yüzden ayakkabýn,
bence en az 30-40 lira eder."

Küçük çocuk, art arda
yaþadýðý þoklarý üzerinden ata-
bilmiþ deðildi. Mutlaka bir
rüyada olmalýydý. Hem de
hayatýndaki en güzel rüya.

Adamýn, heyecandan terle-
yen avuçlarýna býraktýðý kaðýt
paralara göz gezdirdikten
sonra, 10 liralýk banknotu geri
vererek:

- "Bana göre 20 lira yeterli."
dedi. "Ýndirim mevsimini
baþlattýnýz ya!"

Adam onu kýramayýp
parayý aldý. Ve bu arada
yanaðýna bir öpücük kondur-
du.

Her nedense içi içine sýðmý-
yordu. Eðer bütün mallarýný
bir günde satsa, böyle bir mut-
luluðu bulamazdý. Çocuk, ya-
vaþça yerinden doðruldu. San-
ki koltuk deðneðine ihtiyaç
duymuyordu. Sýmsýcak bir
tebessümle teþekkür edip:

- "Babam haklýymýþ!" dedi.
"Sakat olduðum için üzülme-
me hiç gerek yok! demiþti."
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1. Ucuz araba kullan ama
alabileceðin en güzel evi al. 

2. Adam gibi üç fýkra öðren 

3. Sevinçlerini sakýn erte-
leme 

4. Hayatý ve hayat arka-
daþýný sev. 

5. Her gün 30 dakika yürü-
yüþ yap. 

6. Her yemekten önce þük-
ret. 

7. Bir arkadaþýna sýrrýný
açmadan önce iki kere düþün 

8. Kim olduðunu, nereden
geldiðini unutma.. 

9. Kaybedecek þeyleri olma-
yan insanlardan kork. 

10. Çocuklarýn adalet keli-
mesini duyduklarýnda seni
hatýrlayacak gibi yaþa 

11. Kibirli olma, yalancý
olma, sevgisiz ve saygýsýz
olma. 

12. Kendini ve baþkasýný
affetmesini bil. 

13. Dinine ait kitabý tam
anlamýyla okumak için kendi-
ne bir yýl süre taný. 

14. Ýlk yardýmý öðren. 

15. Bir seni kucakladýðýnda
ilk býrakan sen olma. 

16. Her gün altý bardak su
içmeyi unutma. 

17. Seni seven insanlarý
koru 

18. Zor da olsa ailenle tatil
yapmak için her þeyi dene. 

19. Seyahate çýkarsan, cüz-
danýna sana ait saðlýk bilgileri-
ni, ev adresini ve telefon
numaraný kaydetmeyi unut-
ma. 

20. Baþarýyý iç huzura
kavuþtuðun, saðlýklý olduðun
ve sevildiðin zaman deðer-
lendir. 

21. Ýyi bir evliliðin iki þey
baðlý olduðunu unutma. Birisi
doðru insaný bulmak, ikincisi
doðru insan olmak. 

22. Anne ve babaný, karýný
ve çocuklarýný eleþtirmek iste-
diðin zaman dilini ýsýr. 

23. Sevimsiz olmayacak
þekilde farklý fikirde olmayý
öðren. 

24. Cesaretli ol. Dönüp ha-
yatýna baktýðýnda yaptýklarýn
için deðil yapamadýklarýn için
üzüleceksin. 

25. Yanlýþ yapanlarý, yanlýþ
yapmadan yapýcý bir þekilde
eleþtir. 

26. Keyifsizliðini asla açýða
vurma. 

27. Yalaka olma, dalkavuk
olma, ispiyoncu olma. 

28. Nasýl bir duygu oldu-
ðunu öðrenmen için 24 saat hiç
kimseyi ve hiçbir þeyi eleþ-
tirme. 

29. Ýyiliði ve iyilik dolu söz-
leri esirgeme. 

30. Çocuklarýn hakkýnda
baþkalarýna iyi þeyler söyler-
ken, býrak onlar seni duysun. 

31. Güç, sahip olduðun
mallara baðlý deðildir. Bunu
hiç unutma. 

32. Biriyle tanýþtýðýn zaman
elini uzat ve adýný söyle. 

33. Kalem ve not defterini
hep yanýnda taþý. 

34. Zamaný ve kelimeleri
boþ yer harcama... Ýkisi de
deðerlidir. 

35. Senden az yada çok
parasý olanlarla konuþurken
paran hakkýnda konuþma. 

36. Zor þeyleri elde etmenin
tadýný çýkar. 

37. Birisinin "kahraman"ý ol. 

38. Neyi ve kimi, niçin
desteklediðini insanlara söyle. 

39. Ýnsanlarý küçümseme,
küçülen sen olursun. 

40. Güne baþlamadan önce
mutlaka aynaya bak ve "Acaba
ben sevilen bir insan mýyým? "
diye kendine sor

Duvar Yazýlarý

* Cinayet masasý, idam seh-
pasý, elektrikli sandalye, ölüm
döþeði... Bu ev pek tekin deðil
haným.. Yürü gidelim...

* Yumurtaný sahanda mý
yersin? Yoksa deplasman da
mý?

* Volkswagen Pass-at, Þahsi
oynama !

* Her hakký saklýymýþ.
Bende de bunca Hakký nerede
diyordum.

* Kedi ulaþamadýðý ciðere
mundar der. Ondan sonra
"Konuþan kedi" olarak çok
meþhur olur.

* Çingeneler Amerikayý
nasýl okur? ABE DE..

* Yangýn dolabýný açarsan
ne olur? Yang kýzar...
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Dünyada sevilmek isteme-
yen kiþi yok gibidir" diye baþ-
lýyor, Masumi Toyotome.

"Ama sevgi nedir, nerede
bulunur, biliyor muyuz?" diye
soruyor..

Sonra anlatmaya baþlýyor...

"Sevgi üç türlüdür!.."

Birincisinin adý “Eðer” türü
sevgi!..

Belli beklentileri karþýlarsak
bize verilecek sevgiye bu adý
takmýþ yazar...

Örnekler veriyor:

Eðer iyi olursan baban,
annen seni sever. 

Eðer baþarýlý ve önemli bir
kiþi olursan, seni severim.

Eðer ek olarak benim bek-
lentilerimi karþýlarsan seni sev-
erim.

Toyotome "En çok rast-
lanan sevgi türü budur" diyor.

Bir þarta baðlý sevgi...
Karþýlýk bekleyen sevgi...

"Sevenin, istediði bir þeyin
saðlanmasý karþýlýðý olarak
vaat edilen bir sevgi türüdür
bu" diyor yazar...

"Nedeni ve þekli bakýmýn-
dan bencildir. Amacý sevgi
karþýlýðý bir þey kazanmaktýr."

Yazara göre evliliklerin pek
çoðu "Eðer" türü sevgi üzerine
kurulduðu için çabuk yýkýlý-
yor. Gençler birbirlerinin o
anki gerçek hallerine deðil,
hayallerindeki abartýlmýþ ro-
mantik görüntüsüne aþýk olu-
yor ve beklentilere giriyorlar.

Beklentiler gerçekleþmedi-
ðinde, düþ kýrýklýklarý da baþlý-
yor.

Sevgi giderek nefrete dönü-
þüyor.

Ve maalesef en saf olmasý
gereken anne baba sevgisinde
bile "Eðer" türüne rastlanýyor.
Fakat aslýnda insanlar "Eðer"
türü sevginin üstünde bir
sevgi arayýþý içindeler...

.....

Ýkinci türe geçiyoruz.
“Çünkü” türü sevgi...

Toyotome bu tür sevgiyi
þöyle tarif ediyor:

"Bu tür sevgide kiþi, bir þey
olduðu, bir þeye sahip olduðu
ya da bir þey baþardýðý için
sevilir. Baþka birinin onu
sevmesi, sahip olduðu bir
niteliðe ya da koþula baðlýdýr.

Örnek mi?..

"Seni seviyorum. Çünkü
çok güzelsin/yakýþýklýsýn!"

"Seni seviyorum. Çünkü o
kadar popüler, o kadar zengin,
o kadar ünlüsün ki.."

"Seni seviyorum. Çünkü
bana o kadar güven veriyor-
sun ki.."

Yazar, Çünkü türü sevgi-
nin, Eðer türü sevgiye tercih
edileceðini anlatýyor. Eðer türü
sevgi, bir beklenti koþuluna
baðlý olduðundan büyük ve
aðýr bir yük haline gelebilir.
Oysa zaten sahip olduðumuz
bir nitelik yüzünden sevil-
memiz, hoþ bir þeydir, ego-
muzu okþar.

Bu tür, olduðumuz gibi
sevilmektir.

Ýnsanlar olduklarý gibi
sevilmeyi tercih ederler. Bu tür
sevgi onlara yük getirmediði
için rahatlatýcýdýr.

Ama derin düþünürseniz,
bu türün, "Eðer" türünden
temelde pek farklý olmadýðýný
görürsünüz.

Kaldý ki, bu tür sevgi de,
yükler getirir insana...

Ýnsanlar hep daha çok insan
tarafýndan sevilmek isterler.

Hayranlarýna yenilerini ek-
lemek için çabalarlar.

Sevilecek niteliklere onlar-
dan biraz daha fazla sahip biri
ortaya çýktýðý zaman, seven-
lerinin, artýk ötekini sevmeye
baþlayacaðýndan korkarlar.

Böylece yaþama, sonsuz
sevgi kazanma gayretkeþliði
ve rekabet girer.

Ailenin en küçük kýzý yeni
doðan bebeðe içerler.

Sýnýfýn en güzel kýzý yeni
gelen güzel kýza içerler.

Üstü açýk BMW'si ile hava
atan delikanlý Ferrari ile gelene
içerler.

Evli kadýn kocasýnýn genç
ve güzel sekreterine içerler.

"O halde bu tür sevgide
güven duygusu bulunabilir
mi?" diye soruyor, yazar.
"'Çünkü türü sevgi de, gerçek
ve saðlam sevgi olamaz" diyor.

Bu tür sevginin güven duy-
gusu vermeyiþinin iki ayrý
nedeni daha var...

Birincisi; "Acaba bizi seven
kiþinin düþündüðü kiþi
miyiz?" korkusu...

Tüm insanlarýn en az iki
yönü vardýr.

Biri dýþa gösterdikleri..
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Öteki yalnýzca kendilerinin
bildiði...

"Ýnsanlar sandýklarý kiþi
olmadýðýmýzý anlar ve bizi terk
ederlerse" korkusu buradan
doðar.

Ýkincisi de; "Ya günün
birinde deðiþirsem ve insanlar
beni sevmez olurlarsa.." endi-
þesidir.

Japonya'da bir kuru temiz-
leyicide çalýþan dünya güzeli
bir kýzýn yüzü patlayan kazan
yüzünden parçalanmýþ.

Kýz fena halde çirkinleþince,
niþanlýsý niþaný bozup onu terk
etmiþ Daha acýsý ayný kentte
oturan anne ve babasý onu
artýk ziyarete bile gitme-
miþler... Sahip olduðu sevgi,
sahip olduðu güzellik temeli
üstüne bina edilmiþ olduðun-
dan bir günde yok olmuþ 

Güzellik kalmayýnca sevgi
de kalmamýþ.

Ve kýz birkaç ay sonra
kahrýndan ölmüþ...

Japon yazar "Toplumlar-
daki sevgilerin çoðu "Çünkü
türündendir ve bu tür sevgi,
kalýcýlýðý konusunda insani
hep kuþkuya düþürür" diyor.

Peki o zaman, gerçek sevgi,
güvenilecek sevgi ne?

Ve iþte sevgilerin en
gerçeði!..

Nedir peki, gerçek sevgi..
Asýl sevgi..
En güzel sevgi?.. "Üçüncü

tür sevgi, 'Raðmen' diye ad-
landýrdýðým türdür" diyor ya-
zar. Bir koþula baðlý olmadýðý
için ve karþýlýðýnda bir þey bek-
lenmediði için, "Eðer" türü
sevgiden farklýdýr bu... Sevilen
kiþinin çekici bir niteliðine
dayanýp, böyle bir þeyin var-
lýðýný temel olarak almadýðýn-
dan, 'Çünkü türü sevgi de
deðildir bu.

Bu üçüncü tür sevgide,
insan "bir þey olduðu için"
deðil, "bir þey olmasýna rað-
men" sevilir.

Güzelliðe bakar mýsýnýz?..
'Raðmen' türü sevgi!..
Esmeralda, Qusimodo'yu

dünyanýn en çirkin, en kor-
kunç kamburu olmasýna "rað-
men" sever. Yakýþýklý ve zengin
delikanlý da Esmeralda'ya çin-
gene olmasýna "raðmen" ta-
par!..

Kiþi dünyanýn en çirkin, en
zavallý en sefil insaný olabilir.

Bunlara 'raðmen' sevilebilir.
Tabii bu sevgiyle karsýlaþ-

masý þartý ile..
"Burada insanin, iyi, çekici,

baþarýlý ya da zengin bir
konum edinerek sevgiyi ka-
zanmasý gerekmiyor.

Kusurlarýna, cahilliðine, kö-
tü huylarýna ya da kötü
geçmiþine "raðmen", olduðu
gibi, o haliyle sevilebiliyor kiþi.
Bütünüyle çok deðersiz biri
gibi görünebiliyor ama en
deðerli gibi sevilebiliyor.

Japon yazar "Yüreklerin en
çok susadýðý sevgi budur"
diyor.

"Farkýnda olsanýz da, olma-
sanýz da, bu tür sevgi sizin için
yiyecek, içecek, giysi, ev, aile,
zenginlik, baþarý ya da ünden
daha önemlidir."

"Bugün yaþamýnýzý sürdü-
rebilmenizin nedeni 'Raðmen'
türü sevgiyi þu anda yaþýyor
olmanýz ya da bir gün bu
sevgiyi bulacaðýnýza inancý-
nýzdýr."

Son sözlerinde biraz umut-
suz, Toyotome: 

"Bugün yaþadýðýmýz top-
lumda herkesi doyuracak ve
mutlu edecek bu sevgiyi bul-
mak çok zor. Çünkü herkesin
sevgiye ihtiyacý var ve baþka-
larýna verecek kadar fazlasý
kimsede yok!

BÝR ÇÝÇEÐÝN DUASI

Ey bütün çiçeklerin, bütün
bitkilerin, yerin göklerin ve
alemlerin rabbi... Ben senin
yarattýðýn tohumlardan cansýz
bir tohumdum bir zamanlar, sen
bana can verdin. Dualarýmý
kabul ettin, beni bir çiçek yaptýn.
Bana kendi dilediðin gibi bir
þekil verdin, renklerle, desenler-
le, süsledin yüzümü. Bana bir
koku sürdün, koklayaný mest
eden güzellerden bir güzel yap-
týn görenlere gösterdin. Senin
verdiðin cazibeyle kuþlarý, bö-
cekleri çaðýrdým kucaðýma....
Dayanamadýlar koþtular... Onla-
ra senin rahmet çeþmelerinden
þerbetler sundum, senin izninle
birbirimize güldük, birbirimize
sarýldýk, el ele kucak kucaða
sana þükrettik, seni zikir ettik
günler boyunca nice kuþlar nice
böceklerle tanýþtým böylece...
Hepsiyle mutlu beraberliklerim
oldu. Nihayetimi kulun gördü,
yanýmdan geçerken bir gün...
Beni fark etti, durdu, geri
döndü, eðildi. Yüzüme baktý
uzun uzun önce gözleriyle,
sonra elleriyle okþadý kokladý
kokladý...

''Ne güzel yaratýlmýþ!'' dedi
sessizce. Ýþte o an niçin var
olduðumu anladým. Melekler
sardý etrafýmýzý ansýzýn, imre-
nerek seyrettiler olup biteni...
Görmediði Rabbine görmüþ gibi
inan bir insanýn yüceliþini
gördüler. Ve her þeyi en ince
ayrýntýsýyla kaydettiler... Çek-
ilen resimlerde ben de vardým...
Ey dualara cevap veren Rabbim,
ben cansýz bir tohumdum...
Dualarýmý kabul ettin güzel bir
çiçek oldum. Senin kudretinle
canlandým, senin sanatýnla süs-
lendim, senin lütfunla güldüm...
Þimdi bir duam daha kaldý
mahþere sakladým;

"BENÝ GÖREN GÖZLERÝ
ATEÞTE YAKMA, YA RABB"

100 SEVGÝNÝN ÜÇ TÜRÜ / BÝR ÇÝÇEÐÝN DUASI

K
A

R
D

E
LE

N
  KARDELEN 2005   

K

K



  OCAK   
K

A
R

D
E

LE
N

EY YÂRENLER EY KARDEÞLER 101

���������������	
�������

���������������������� 
����������������
�������������������� � 	�!�" �!"��" �#�����$"%��&
���������'�
�"(��� � )���*� �����	�%��%��
�'��+�(�,�������� - ./�����"����������� -

	�����.�����0��� ����� �+��1�2�1����
* ��%���
#��,�34�/'������� ����� 
��%�����%�+�����0��/��/ &
5���%������"���$����� � 6(����������� �,�1"�
7�������+(�������� - ������%�����2�������� -

�/��������������+�� 
�������!���" ��"�"!�
)������ �!���� �1�'�& 8 ���������������� &
.���+������,�*,�/'���� 7�����'�"��	�9��$"%����
�/*�4/��/�� ��%������ - 5� '�%��� ���������� -

�������������"������� �'��+�������� ������
:������� ����,�������& #���"���������*���"��������
;�������������!�" � .�����0��������������
��*�����#�9��%������ - ��� �����2/ �������� -


��9�,%���)� ���%�� ���%���/�������� �����
:���" ��"!��������"� ��"� ��� ��/����2�� �����
5����������'��������� 8�/'����"������ �����
	�!����������������� - .����'��+��������� -

����9��������������� �����-���������"��1��"��
��,�" �������!���� �1�9�& �'��+���"��������&
��%��������!����$���" � 7��
���*%"�����2�*"����
.����1��9�2�������� - ������/�1�(��������� -

	��)�������
:<	�
�
�
�=

��������= �������	
�������	
�����������	
�����
��������	
������������	
�������������	
�����
�����������	
������
��������
�����


	����> �������

���������'� ��"(��� >� ����������
 ������������� �
�����4

����'> �����������
���� ��= ���� ��	
���!
�� ���

�"(��� >
"��������� 
#
���������� �




102 EY YÂRENLER EY KARDEÞLER

K
A

R
D

E
LE

N
  KARDELEN 2006   


�"(�� ���� ���(�� ��> ������� ��	
 ���������� ��	
��������� ���


�'��+�(�,��= $%����
�� �	
&����
'�(����	
&����
)�� ��

	����=���������
.���= &����

#��,�34�/'��� ���� ����> *����
 ��������+
 �����
 ���

��� �����

5���= ,������	
"����	
-�����

��$����� > ��.��
��� �

7�> /�

?����+(��= &����
)�� �	
&����
'�(����	
�����
�����	
�%����

�� ��

.)�@)� �7#?= 0�����
 1���	
 ������
  �(�����
 �%�����

����� ��
�!�!��!.!
���



������
������
���!���2
4�����"�"'���$��� �� �3#&�����
��������� 45
$%����
(�����
��������
3#*���%42
4��(�,�3#)��46
����	
������
0�����
1���
���
�%����
��������
�!
 !���

������
��7��.�
 �(���8
&����
9����	
:�!
����	
&����
)�� �	
&����
'�(����	
 &���
)�� �	
&���
'�(����	
 $%����
;�� �	
*���%
)��	<
����
���� �����
�������
=������.�
����	
,%�!�	
�!
!�!�(�
��������
���
���
������.����
�!
���� ������
���
��� ���
�!���������
1���	
0�����
 1���
 ���
 �%����
 ��������
 ��7��
 �
  !�������
 ����
��������
��������
>	����?
��
>.���?
���� �������
�����
������
������
 3*���%
)��
������ ����4�
"���� ��
 ������.�
 ���8
�����
����
������� ����	
����
&����
'�(����@���
�%����
���
0�����
1���
��������
�
 !�����
��7 ����
��(�
��	
����������	
:�!
����@��
  ��(!�
 ���!.!
 ��
 ,������@��
 ������
 �!�!��!.!
�!�%�!�!��
 A�����
 ���
 ���
 ������.�
 �!
 ����������
 ���.����
 ��!��
 �������

-���7�@ ����	
 >	����>� �������?
 ��
 >.���>� &���?
���� ��������
��7��.�
�����
�B�����
��
�������
'����
���.�����
�B�����
�!
(� ��������2

4	�����.���%������� �&
4���'� ������������/��/ ���"�A�	�����.���%��������&

��*�(���=� *���������
 ���!� ��
 ���
 ����
 ����
 B����
�������
 ����������
 ���!� ���	
 ������������
 (���+�� ����
@�(��4
1��"=���������

&�����	
 0�����
 1���
 ���
 �%����
 ����������
  !�������
����������
������
�����
���2


;@�B
C%����	
���2
DEF�



K
A

R
D

E
LE

N

EY YÂRENLER EY KARDEÞLER 103

  OCAK   

�/�= G���� ���
&����

���������� �
���������,=�"(�	
����	
�� 	
�����	
������	
��������
������
�!�%��!�
����
 �����
 �@����
���
����
��+�=�'�+���	
��� ��	
�!�!� !��


��������+�=������
 �+���	
�����
��� ��	
�����
 �!�!��
 !��
��������+���� ��=������
 �+���
�� ��	
�����
��� ��	
�����
 �%7��
 �� ��	
 �����
 ����B��
 �� ��	
 �����
 �!�!� ���
)������ >������� �


.)�@)� �7#?=� ,��!������
 ����������
 +���� ���������
����
&���
����������� 	
���������
 !������
������
���
���������
��
��
�����
������������
����
� �����
���
�!�!� !��!��
"�(��	
�	
 �@�!�
�����.�
�����
�(�	
 ������+
��
�����������
�����	
 ���� �
 ��
��
�� 
"����@�
�����
���
������� ������
)!
������	
�����
����
 ���!�(�
 ��
 ���� ����
 �(�����	
 �����������	
 ������+����	
��� ��
��
 ������������
�����
������	
����  ����
��
������
�� ���
������
��������
-���7�@ ����	
��!�	
����
 ���������
�!
�����
��
����  ���
���
������
���� ���
��!� !��!��
>�/������"�
�/������"�2�������/������"�*�������� /��������$���B?
�����
����
 ,%�!�	
 >�/�� ���� ������ ��+�4� )������ � !���� � 1�'�?
������	
 ��!�
�!
�!�%�����������
 ��������� ��������
/
 ������
�!
 ����������
 ���.����
 ��!�!���
 ����
 ���
 ����������
 1������
�� �
����
������
�����
������2


D4
C�
C%����	
���2
HD�HH�


F4
&����
C%����	
���2
IJ�IH�

.���+�= &���
 7�.�����	
 ����
 �� ����
 ���
 ���� ��
3#������
�����4
����
+���� ���
C���� ��
���������� 
�� �����
����
 C���@
 3#,� ��4
  �������
 ���
 �����
 ���� ����
 ,����
��.�!
��
���������
������
*!�@���
*��� @��
���������.���
����	
����
�� ����
���
������
�����
����
+���� ���
C���� ��
��������
��� 
�� �����
,� ��
3#
C���@4
��
�!�!���
���
��������
������
��
 ��
 ������
 �������
 ������
 �!
 �����
 �!�!� ��������
 K����
C���� ��
 ���������� 	
 �!
 ���������
 ��
 ���������
 ��������
�������
 ��.������
 *������	
 �!�����
 K�������
 ��
 C%����
 ����
�������
 ���� 
 ��� ��������
 )��
 +���� ���
 ����
 C���� ��
���������� 	
����
�� ����
,������@��
��.����
���7��
�%�!B�����
��
 ��
 �����
 �� !��!��
'����
 �����	
 �!����	
 (�����	
 ������
(����
�� ��
�����	
��.����
���7��
(���������
��������
���� ��
��
������
��� �� ��
�!
 (� ���������
)!
 (����������
���
 ��+�!�
�!.!	
��� ������
�!���� ��
�����
�� 
�������
�!�!��!�!��



104 EY YÂRENLER EY KARDEÞLER

K
A

R
D

E
LE

N
  KARDELEN 2006   

)��
���	
C���� ��
���������� 	
 ����������
�!�!��!��
�!.!
 ��
 ��� ������
 �!������.�
 1�����
 3������4
 �!�!�!�
�������
 �������!.!�!
 B��������
1�����	
 !�!�
 ���
 ����%����
���
 �����
 ���
 ���
 7����
 ������
 "�(��	
 �������
 ����+����
 ������
 �������
 �����
 C���� ��
 ���
 �����
 ������������
 �������
 ����
���!+
��� �����
������
���
 �@�����
������ ���
�������.���	
����
�����
 ���������
 ��������(�.���
 ����
 �.��
 ���
 (��
 ��������(�.���
���
 
 ����
 �����
 1�����8
 C���@
 3,� ��4
 �������
 !.����.���	
�����	
 ����������
 ���
  �����
 3#*����
 ���� ��4
 �!�!���
 ���
��������
 ��(!�
���!.!�!	
 ��������
������ ��
���
�����
���+
�!�!��!.!�!	
 "����@�
 ������+
 =����@�
 ��+���������
 �������
C���� ��	
 ��(�
 ��!�
 �����
 �������.���
 ��������
 1�������
��.�!�!.!�!
 �����
 ��������� ��
 �7��
 ���
 
  ���!+
 ������
1�����@�	
 ��!
 ������+
 ��������
 �����
 ��7�(��
 �������
 �����
����� �����
 �������
 1�����	
  ���!�!�
  ��������
 �����
��7 �����
 ��.����
 C���� ��@��
 ������
 ���!
  ���!�!����
����������
  �����	
 ������
 �������
 ��+���
 ��
  �������
 �������
 ������
�����
A�(�@
 3#A�(����	
(��%�	
�������	
����!�!�	
����
+��4
�����
�����7�
���!�����
���������
����	
C���� ��@��
�������
������
���!�
�.�� � �����	
������������
����� �����
����(�������
��
 �B��
 ��������
 "�(��	
 ��������
 ��
  ��������
 ���! ����
B�����@��
 �����
 ��
 ��������
 ��������
 �����	
 C���� ��@�
 �����
�����������
 ���
 ��7�
 ������
 ���������
 &�7����
 �����(�	
 C���� ��	
1�����@��
���������
��.�!
���!.!�!
������

��.��
 ����B���	
 C���� ��	
 1�����@��
 ������
 ����.�
����� ��
 �����
 ����
����
 ��
 ����������
�!�!���
 �@��B��
 ��
�����
�����
����
(������	
 �������
�
������ �������� ��
�����
���
������
 ���������
 ������+
 ������ ���(��������
 ������
 1����
�����


(��������
����	
C���� ��@�	
����
�������
��������
�����
 ����
��!
������
����������(�.���
�������
)��
��.���
���	
������
�7�+
�!  ����
��!
����������(�.���
�B��
����
��
 �����
�����
���
��������
C���� ��@��
�!�%�!��
����������

����
,%�!�	
>.���+������,�*,�/'���4�/*�4/��/�� ��%��
��� ?
������
�!�����
��������� ��������
/
 ������	
�!
����������
���.����
 ��!� �������
 1��������
 �����
 ��B���!�����
 �������
������
�����
������2


D4
�� �
C%����	
���2
DL�HH�

F4
C���@
C%����	
���2
DF�DH�

J4
&����
C%����	
���2
ID�IF�



K
A

R
D

E
LE

N

EY YÂRENLER EY KARDEÞLER 105

�/*�4/��/�� ��>�C���� �@��
 �����


�����= G���� ���
 ,%�!�
 ���������� �
 ,%�!�
 �����
������ 	
 ����
 7�.���
'���+��� ��@�����
 ����
 �����
 ������@��
-����
��7���
 3#G���� ���	
�����(�	
������74
������
�����������
/
����������	
������
��B%�!
��������
������������
1����
��
+!�+���
�������
,%�!�	
�� ��
����B�����
�������
/�����
+!����+�(�������
!����������+
������
����
��� ����@�
������� ��
�7��
�!  ��
���
����
��
�������� �
B���������
��������
*���������
-����
��7���.���
���!�
 �� ��������
 ��
 ������
 ������
 ��� ��������
 ��������
 ����
���
(����
 �@�!�
����(��������
�������
"�(��	
��� �
���
�����
 ���
)!��
�B�������
,%�!�	
0�����
1���@���
��������
���
����
��� ����	
 ��� ���
 �����������
 ����(��
 ����
 (��
 ���
 �������
���������
����B�
 ����������
��������
,���
��
�B��
 �7����	
!����
����
 ��� ��
�����
���
 �� ���
������
=� �	
�������
���
 �����
������������
�����
��������
���
B��������



�!�!�!��
=� �(����	
�!
�������	
�7�������
 !�����
���
�!7�!
�!�!��!.!��
��
B���������
��!�
�7��
��+�!.!��
��������
��
���(!���
��������
�!�@�
7�����
����
�!7�!�!�
������
�����+
������
���� �����
����
���������
����
�
 ����	
 +���� ���
 ,%�!�
 ���������� ��
 ����
 ������
 ������
0�����
 1���@���
 ����
 ��� ����
 ����B�
  ��������
 ��������.���
��������
��
�!7�!�!�
�������
���!.!�!
������


)!
�����	
���
����
�7
��B�
�!�@�
7�������
1��
�7����
��
�!�@�
,%�!�@�
7����
��
����
����.��(�
������
����������
)����7�
���
�����	
��!
�!����


,%�!�
���������� 
�����
����!���
��
��� �����
�7����
����������.B����
������
����.��
��������
���
 �����
����������
��������
����
�����
������
����������

��.��
 ����B���	
 ������@�����
 ��	
 +���� ���
 ,%�!�@!�	
� �
�� ��������
 ��������
�����������
 ����(�.���
 �������.�
 ����
(�����
� ��������
��� �.�
��������(�
���
����
�����
��
 ����
(����
�%7�
�� �����
�!��!�!�����

����	
 )�M�'
 ,N�:C	
 �����
 G&,="')&$
 ,N�:C
 �7��	
>�������������"�������4�:������� ���,�������?
������
�!
����
��
�������
��������� ��������
/
 ������	
�!
����������
 ���.����
��!� �������
1������
�� �
����
������
������2

D4
CBB��
C%����	
���2
DJO�DHI�

F4
&����
C%����	
���2
IE�II�

J4
,%�!�
C%����	
���2
OI�


  OCAK   



106 EY YÂRENLER EY KARDEÞLER

K
A

R
D

E
LE

N
  KARDELEN 2006   

;������= G���� ���
 M�������
 ���������� �
 ,��!�
������
 ����������
 +���� �������������
 M�������	
 +!�+�����
 ��
�������
 ��� ���
 ������
 ����
 ��� ����@�
 ������� ��
 ��
 �7����
�!�!��!�����
 ����������������
 �����7�� ��
 �7��
 7����
 ���
!.����
 ��������
 "�(��	
  !��BB��
 ��� ���
 G!����+�(�
 ���!�����
+!�+�����������
��� ��������
��
������������������
�����7 ��
�������
 ����	
 �������	
 �����������
 -����
 ��7���
 ������
 ����������
M�������@���
(�����
������ �.�
��
����
���������
/������
�!
��������
�.�����
+���� ���
M�������	
��7����
��.��
���
(����
�.�(����
���!.!��
��.�����
"�(��	
����������
(�����
��� ����
������
����
����
��� ��
+!�+�����
��
��������
���!�����	
��!�
�����
��������.����
B������
��������
��
�.�(�
�������
���
��7������
)!
�����
+���� ���
M�������
���������� ��
������
��
�����
��7�����
����
,%�!�	
>;�������������!�" ?
������	
�!
�������
��������� ��������
/
 ���	
�!
����������
���.����
��!� �������

��*= G���� ���
�%�
���������� �


#�9��= )����
�!
��������
)������	
G���� ���
�%�
�����
������ ��
�� �����	
������
��.��
��������
��. !����
��
����
���
B�������
�!���
����(���
 ������
�����
��
�%�@!�
+!�+�����
��� ����
�!��
��.!�����
����
�� �����
����+
����
��������
�!
��������G���� ���
�%�@!�
��� ����
 �@�!�
�����.�
 ����
(���
-%B�
 �������8
 �����
 �������	
 ��������
 ��
 �(����
 ����������
*!�@���
 *��� @��
 ����B��(�
 ������� ��������
 1����	
 ����(�
��������2

�%�@!�
 ��� �	
 ����!
 ���
 +!�+�����
 3#+!����+�(�	
 +!�����
+��4
��+�!�!��!��

0�����
1���	
������
������
����
��� ����@�
��@���
�� ��
�����
�%�@!
�����������
��7�
3#+���� ���	
������7	
�����(�	
-����
��7���4
������
���������
-����
��7���
�%�	
 ��������
���������
 ��
 +!�+�����������
 �!�������� ��
 �7��
 ����!	
 7����	
7�����
��
�����+�����
���!
���
 �(����
������
)!
 �(����	
�� �
�� ���
OLP
����
������


��
���
��	
�!�(�
!.��� �
���!���	
��� ����
��(��
7��
��7��
���
��+�!�!.!
� ��
�����
��
+!�+�����������
������
=���
�����
 �����
 ���������
 ���
 +!����+�(�������
 ��
 >��*� ���3
3�2� ���� �� � ��?
 ��
 ����
 ����	
 ��������
 )!�!�
�������	
����
���� 
��������


�
G!�+��������	
�!��
��.!� ��
�%�������
(�����������(���
�������



K
A

R
D

E
LE

N

EY YÂRENLER EY KARDEÞLER 107

  OCAK   

,������	
�����
����(�.�
��@�� ���
��
����
�������
������
��	
���
�� �
���
�� �����
+���� ���
�%�@�
� ��
�!�!�!��
�%�	
�� ��
 ���
 ���!�!�
 ��
 ����
 ������
 �������
 �� ���
 ��+ �.�
�������
/�!�
���
�� �
���
�� ����
���!.!�!
�����
��� ����
+!�+���������	
>C�2� �����$���"����"������� ������2� �1�� �
�����-?
�������
����������
����
��������
0�����
1���	
�� ����
��+� �
 �� � ����+
 �!��
 ��������(��
 ���
 �����(�	
 ��� ����
� �
����������
��
���
��	
�������
�������
��.��
(���������
���
��������
�����
 7�B��
 �� ���
�� �����
�%�@�
 � ������
�%�	
 � ��
������
 ��������
 )!
 ������	
 ����
 ����
 ����.��(�	
 ������
 �!���
B�������	
������
��
���
��!����
����(�����
��. !�
��.��	
�!
��������
1��
����B�
�!���
��+�� �.�
�������
����
�
����	
������
���
��������
�����
��
��
�(����
�������������
����
��������
M��	
+���� ���
�%�@!�
 �.!���������
����	
 � �
 �� �������
 �������
������
=� ���
����+
�!��!� �
�����
���	
����
����
 %(����(�	
���(�
 �%�@�
 ������
 ��
 +!�+�����������
 �����7�����
 �7������
C!���
 ����� �.�
 ��������(�	
 +���� ���
 �%�
 ���������� 	
� ��
 ��� ����
 ��
 �� ���
 ��� ��
 ���� ����
 �.�!��	
 �������
��B����
���
��
�.�!�!�
 !��� ��
����
���������
�����
����.����
��������.�
�(�
��
�����+��
���
�����
����
��������
��
�� ���
����
 �����
 ������
 "�(��	
 �.!�	
 +���� ���
 �������
 �!
 ���
 �(����
�����+��
�����������
��
�!���
�� ��
��2

�
 )��
 ������
 ��.�����
 ��+�������
 7����
 �!��!�!�! �
 C!
����
��.� ��6���

����
1� ��
�
�����
�����
�!������
���
�!
�������	
�%�@!�
�������
 ������
 �.�!�!
 ����
 ��������
 G���� ���
 �%�	
 ����
�(������
 �����.�
 �
 �����+
 �7����	
 ���
 ���
 0�����
 1���@�
 �����
���� 
����2

�
 ����" -� 7$�� � ���� � ���� �����&� ��$����� �����
(�%���� *���"�&� ����� */� ���������� ��� ��� */� ��������
31%�
C%����	
���2
HL4�

"�(��	
 +���� ���
�%�@!�	
 � �������
 ��B����
 ���
 ����.�
�7��
��.!���
�.�!
���
������	
0�����
1���@�
�����
���� ��
�!�!��
 ���	
 $��������
 ����
 �� �����
 ����+
 ��!��
 0�����
 1���	
�%�@�
(�����
�����
�!�!�!�2

�
����*-�7�������������������"� �'&�:/��/�����0,/
����������� �����&�8�������� ���$����������������,� �&�)�,�
�����0$/,&�D�*����������� ��31%�
C%����	
���2
HQ4�


,������@���
 �!
 �����
 ����
 +���� ���
 �%�
 ��	
 �
������������
 �����
 ��� ��
 ��
 +�� �����
 ����
 ����
 ��
��.����� �����
�����2



108 EY YÂRENLER EY KARDEÞLER

K
A

R
D

E
LE

N
  KARDELEN 2006   

4� ����" -� .�� ���$� � ���� ������� ��,� ������ ����
�"$"�"�" &�.������$"��� �'�(���������* �,��, �'��������4
��������������� �E1%�
C%����	
���2
HE4�

����
,%�!�	
>��*�����#�9��%������ ?
������
�!�����
����
�����������
/
 ���	
����(�
��������.� ��
�!
����������
 ���.����
��!� �������
 -%B�@�
 ��
 -%B�@��
 ������
 ��.��
 ���������
 �������
������2

D4
;@�B
C%����	
���2
LO�QH�

F4
,%�!�
C%����	
���2
ED�EH�

J4
1%�
C%����	
���2
FL�HO�


H
A!��
C%����	
���2
DPL�DFF�

L4
"����%�
C%����	
���2
DH�DL�

Q4
�%�
C%����	
��  ��


E4
'� ��%�
C%����	
���2
FJ�JD�


��9�,= 1�((
 B���������
 ��
 ���������	
 '����
 (�������
���B�
����
��
��(���
����������
 �����


)� ���= G���� ���
�� ��
���������� �


:���" ��"!��������"� ��">�*�� ��
�����
��7�.�
������ 
���
���� ����
."!���!�� ��=�)��
����
��� ��
�����
��7�.�
�����
 ���
	����"� ��">�-����
�� ���	
 B����
��� ���	
 ���
���� ����
	����"� � ��=� ���
���� � ��	
 �����
�� � ��	
��
�� � ��	
B����
��� � ��	
��
��� � ���


.)�@)��7#?=� �� ��	
+���� ���
 ����� 
���������� ��
�.�!�!��
 )���
 ����� 	
 �����.�
 ���
 ���
 �������	
 �
 ���������
�����
 ���
 7�(!�
 ����
 �.�!
 �� ��@�
 "����
 �7��
 �!����
 �� ��
���� �����
 )!	
 ����� 
 �7��
 ����
 ���
 � �������
 "����@�
 ����
�������	
 �������
 ��
 ��.����.�
 ����� ��
 ����������!�
 ����� 
����������� 	
��7
��������
�� ����	
�.�!�!
"����
�7��
�!����
�� �
 B������
 ��������
�����
1������
��7��
 �� ��@�
�7���
/
��	
"����@��
 �����
 ���
 ������
 �����	
 ���������
 ��!�
 �7��
 �!����
�� �����
 ��7
 7���� � �����
 ����������
  �������
 ����������
����������
*!����
 �� �
 ������������	
 �� �������
��((
 B������
����
��
���������	
'����
(�������
���B�
����
��
��(���
�������
����
 ������
���
"��B�
�������
�����
�!�!
�!��!.!
���������
,���
 ���������.���
 ����	
 ����� 
 ���������� 	
 ��7��
 �� ��@�
"����
�7��
�!����
�� ��
�����
��������
)�7�.�
!�%���(�


��.����



K
A

R
D

E
LE

N

EY YÂRENLER EY KARDEÞLER 109

  OCAK   

��
 7�����
 "�(��
 ��7��
 ��� ���
 M��	
 ����� 	
 ����
 � �����
����� ��
 ��
 ,������@��
 >	�� �?
 � ��
 ��7�.�
 ���� ������
 /
����	
����B��
�������
���
��7
�����������
)���
����� 
��	
�.!�
�� ��@�
 �����
 ������
 ��!
 �!����
 �����
 )����(�	
 ��7��
 �� ��
��
 ���� ��
 ��!��
 ����
 ,%�!�	
 >
��9�,%��� )� ���%�� 4� :���" 
�"!��������"� ��"�4�5����������'���������4�	�!�����������4
������ ?
������
�!�����
��������� ��������
/
 ������	
�!
������
�����
 ���.����
 ��!� �������
 1������
 ����
 �������
 ������
 �����
������2


CBB�
C%����	
���2
DPP�DPE�

5���= ,������	
"����	
-�����


�'������ ��= C������
����� ��	
������� ��	
�����������
���!��!� ���
�'��=�1��	
�������	
�!��!� !�	
��������� ���


����9= G���� ���
,%�!B
���������� �


��,�" � ����>� ,���� 
 �������
 .���> )�����	
 ���������
.�����, ��= )�����
��� ��	
��������
��� ��	
��������
�!�!��
 ��	
������
�!�!� ��	
���
�����
�!�!� ��	
���
�����
������
�!�!� ���


D�9�= C������	
���


D�9�� !�� ��= &�����
 7�� ��	
 �������
 7�� ��	
 ��
 7���
 ���


��%���= G���� ���
,�@�%�
���������� �


.����1�� 9�2����� ��� >� )!�!�(���
 �����
 �(�������+
�7����
 ��� �
.����1�>�)!�!�(���
 ������
B��1��� /�1��� "�1��
��1�>� <!�(���
 �����	
 ��(���
 �����	
 ��(���
 �����	
 ��(���
������
 .��4��1�>� )!��!�(���
 ������
 8�4/�1�>� R����(���
������
 8$���4��1�>� R.������(���
 ������
 	"�"�4"�1�>� *�����
��(���
������
F�2�����92��= K����	
�(�
��
�����+
�7����
��.���
 ��	
�(�
��
�����+
�7����
B�����B���
�� ���

.)�@)� �7#?= G���� ���
 ,�@�!�
 ���������� ��
 ���7��
�.�!
�������
/������
��7����������
����
����
,%�!B
����
�.�!��
7��
����������
/�!
�����������
����
7��
��� ����
��
�������
����
 7��
 ����� ��������
 "�(��	
 �!
 ��	
 �����
 �����������
��7��
 ,%�!B@�
 �����
 ���
 ������7���
  ������
 �������
 ��
 ��!
�������
 ������ ��
 �7��
 �����
 ����������
 +������
 ����� �.�
����������
)��
���	
����
������+
������ ��
��
����� ��
������
�����
��7��
,%�!B@!
������������
���������
,�@�!�
���������� 	



110 EY YÂRENLER EY KARDEÞLER

K
A

R
D

E
LE

N
  KARDELEN 2006   

�7���
 ���
 ������
 ��. ��
 ��
 ,%�!B@!
 ������
 ����� 
 �� ��
 �����
 � ����
������	
����(���	
���
��!��
*�7��
,%�!B@!
����
�����
���������	
��!
����������	
�� ���
�7��
�����
���
���
�!�!��
�����
����
)!
�����	
���������
7�����+
���������
�� ��.���
�����
�����+
+��7�������	
�����
��
���������!������
���
��������
�!������������
"��� 	
���
�����(�	
�!
������
��
�����
�� ��.�
����������
�������
����	
,%�!B@!
���
�!��!�
+��7�����.���
����������
��.��
����B���	
��7��


,%�!B
�����
�!�!��
��.
����	
������
��7 ����
����
���
��(���
���������
��� ����
��!
������
7���������
��
'����@�
���������
 ����
 ����
 ���������
 ,%�!B	
'����@��
 !�!�
 ������
 ������
)�����
 )�������
 ��
 ���7��
 ��������
 ��7���
 ����(���
 '����@�
�����
��!��
)���
,�@�!�
���	
7��
�����.�
��7��
�.�!�!
������ ��
�� ����
 �(�
 ��
 ���������
 ������(�
 ������
 R���
 ��	
 �.�� �����
�������
���
��!��

)����
 �!����
 ��
 ��������
 �!����
 ������ �.�
 �����
��� ���.� ��
 ��.��
 ��B������	
 *!�@���
 *��� @��
 �����
 ��B���
�!�����
 ������� ��������
 1�������
 ���������.�
 �%��	
 ,%�!B@!�
�����
 ������
 ���� �������
 3,%�!B
 C%����4�
 M��	
 ����
 ���������
������
3#+���� ������	
-����
��7���.�4
����B������
��
����B���������
 ������
)������2
,%�!B
C%����	
��  ��


����
,%�!�	
>����9��������������4���,�" �������!���� 
1�9�4���%��������!����$���" 4�.����1��9�2�������� ?
������
�!
���������
��������� ��������
/
 ������	
����(�
�����.� ��
�!
����������
���.����
��!� �������


��= )������
 G���� ���
 '%�
 ���������� ��
  %(�����
��.��.��


����= G���� ���
'%�
���������� �


#�����$"= G���� ���
'%�
���������� ��
�����
 �����
���!.!
 ��
 ���7��
 ����
 ��(��������
  ������
 ����.�
 ��.�
 -%��!
C��	
-%��!
C�����


.)�@)��7#?= '%�	
'����@��
����
�������
7����
���
���
����(���	
 '����@��
 �����
 ���������
 3*�+��4
 ���
 ������
 ��� ���
����+
��!��
=������
�����
������
���������
����� �������
����
���!�
 ��� �
 ���
 �� 
 ���� �������
 ������
 '%�	
 '�����
����B�������
 C%����
 ���
 1�(�
 ��������
 ���
 ������� 
  �������
��7���
 /����
 !�!�
 ������
 ���������
 �����	
 ���
 ���
 ����
'����
����B������
 ��� ��
 �����
 ���
 �B������
 ��������
 �������
 ������
����
 ���������
 -%��!
 C���C��
 ��.��
 ����
 ������
 ��.�
 ����
�����.�
���
������	
!��������
���
����
3#+������	
��� �	
����4
������




K
A

R
D

E
LE

N

EY YÂRENLER EY KARDEÞLER 111

  OCAK   

;���
�B�����
�� ��
���!.!
�����
���������
�����.�
�����
��.�!
���
������
������
����
�����
�����
 �����
��!��
0�����
1���	
���������
����
�����
'%�	
���7��
����
��(��������
������
&�������
������!
3��.���	
��
��.��.�4	
 %(���
������ ����
�����
�!�����(�.�
 ���������
 �.��������
 )����(�	
 '%�@��
 ������
3#+���� ������	
-����
��7���.�
����B���4

����� ��
��!��


����
 ,%�!�	
 >���� ���� ����� ���4� 	�!�" � !"��" � #��
��$"%��?
 ������	
 �!
 ���������
 ��������� ��������
 /
  ������	
����(�
 ��������.� ��
 �!
 ����������
 ���.����
 ��!�!���
 ����
 ���
����������
1������
�� �
����
������
�����
������2

D4
*����
C%����	
���2
FO�JF�

F4
�� �
C%����	
���2
E�DH�

J4
;@�B
C%����	
���2
DHJ�

H4
-
1
C%����	
���2
O�FJ�

L4
A!��
C%����	
���2
DP�DQ�

Q4
����
C%����	
���2
DL�FQ�

)���*� = G���� ���
����� 
���������� �

	�%��= )���!����	
 �����	
 '����@��
 �!�!���
 ��
 �� ����

�������.� ��
���
���� ���
7������. ��
�!����
 �����

./���� �"��� ��= -� ��
 �� ��	
 �� ��
 ��� ��	
 ���
 ������
����� ��	
���
��+ ���
./���= -� ���


.)�@)� �7#?=� *�@��@���
 ���
 �� ���	
 � ���
 ����
 �������	
+���� ���
����� 
���������� 
����B�����
���� ��
��
 ������
������� ������
,%�!�	
>)���*� �����	�%��%��4�./�����"�����4
������ ?
������	
�!
�!�%�!
��������� ��������
/
 ������	
�!
����������
���.����
��!� �������
������
�����
������2


D4
)�����
C%����	
���2
DFH�DFO�

F4
;���
S ��
C%����	
���2
OQ�OE�

J4
����� 
C%����	
���2
JL�HD�

�+��1= ���
(����
������
+���� ���� ��
'!��  ��
�����
������ ��8
��@�����
 ����
�������	
���
��(�
'����@���
*!���@�	
������
��
����
0�����
1���@��

������.�
��(�
 ���
��
 �����
������
 ������
 ���+
 ����
 ���
 ����
 ����
 ��� ���
 ��������
 ������
�����
������2


D4
���
C%����	
���2
D�


F4
��( 
C%����	
���2
F�DI�



112 EY YÂRENLER EY KARDEÞLER

K
A

R
D

E
LE

N
  KARDELEN 2006   


* ��> '!��  ���
 G���� ���� ��
 '!��  ��
 �����
������ �



��%��� ��%�+���� �0��/��/ >� "��@��
 ��@������
 �������
�� �

��=�"����
;@��
*�����
������!�
����������
��
���
��������
����
�!������
��(����
 �������
��%���=�"�������	
+�+!7	
���������
(�.�	
 ��@����
��%���� �0��/� ��= "���������
 7���� ��	
 ��� ���
�7��
 �������
 ����������
 �!� ���
 
��%��� ��%������ �0��/� ��=
"��@��	
��� ���
�7��
����������
7���� ���

6(��= 9������������

#�1= &������	
 ������!B
 ��������
 ���������
 ����������

�������	
 ����������
 )!����	
 ��7����
 ����
 �����
 �! ��������
��+�������
-�������.����
���������
������

?� ��= =����� ��	
 ����� ��	
 ��� ���
#�1� �� ��= -(
������ ��	
 �(
 ����� ��	
 �(
 ��� ���
 6(��� ���� ,�1� �� ��=
T����@�
 �(
������ ��	
T����
 ���
 �(
����� ��	
T�����
 �(
 ����
 ��	
T����
���
�(
����� ���


.)�@)� �7#?= )��
 �������
 ����	
 +���� ���� ��
  ��(�
7����.�
 �� ��	
 "��
 �������
 9�����������	
 ��� �����
 ����� (�
�� ��
 �7��
 ��!�
 ��������������
 7���� ������
 ,%�!�	
 >�+��1
2�1���� 
* ��%��4� 
��%��� ��%�+���� �0��/��/ 4� 6(��� ���
���� �,�1"?
������
�!
�������
����
����� ��������

������= '���%�
�.�!
1������
1���(�

?�2��= *����
�+�
U�� 
 ���% ����
���������
���!�������

��7������
�����
�+�

.)�@)� �7#?=�'���%�
 �.�!
 1������
 1���(	
 O�DP�
 �����

(���!��������
 �%��!
  !�������B������������
 *������	
 ���
 ���	
"����
���
��
����������
�%�!���
���(�
������
7����.�
���
������	
>.��� 5���%" ?
  �@�����
 �����
 >���%�45���?
 ������
 ���B���
 ������
 "�(��	
 ��!�
 �!
 ����	
 ������
 ����
 !�� ���(�
 �����
�����
 ������
 �������.�����
  ���� ���
 ����� ������
 ,�+����
������� �
����(���
 �� �
 ���% 
����
'���%�
 �.�!
1������
1���(	
 ����.�(����
 �+��
 3!����4
 ���� ��
 �%�������
 �� 
���� ������
 ����
 ,%�!�	
 >������%��� ��2����� ��� ?
 ������
 �!
�������
��������� ��������
/
 ���	
�!
����������
���.����
��!��
 �������
'���%�
�.�!
1������
1���(	
������!���	
"����
���
��
�������
!.�!��
(�����
��� ��
���7��
���
���
������
������
�������
��
��������

&���
���
1������
���!.!
�����	
�����������
'���%�
����
1���(��
'���%�
����
�������
'���%�	
���������
�������
1���(���
���
+� !�
���(���.�
��
����������
 ����.�����




K
A

R
D

E
LE

N

EY YÂRENLER EY KARDEÞLER 113

  OCAK   


��= 1������
"���


	"�"!�!�� ��>�*���7
����� ��	
����7
�!���� ��	
��� ���
�����
����7��
����� ���

8 ��= ����(������
������
���
����	
����B�
1��
R ���



��= "�����

������ ��= "������
��� �� ��	
�������
����� ��	
 �������
  ! ���
 �� ��	
 �������
 ������ ��	
 ���
�� ��	
 ���
 �������
 �� ��	
 ���
 ! ���
 �� ��	
 ���
 �(�����
�!�!� ��	
����
��
������(������
���
�� ���


	�9��$"= ������
 7�+7����
 �!�����.�
 ��
 ���� ��
 ���!.!
�������
 ��
 ���!�
 ������
 �B������
 ��.�
 -�����!B
 ��������� ����
�������
������
�����.��


5� '�= G���� ���� ����
7��
�����.�
� (���
1��
1� ���
G�������
 ����
 ��7����!������
 ��!�!	
 ��(���
 ��
 ���������.�
 ���
��������
 :�!�
 C�����@���
 �����
 ��� ������
 )��
 ��������	
*�B��.�@��
 ��7������.�
 ��
 �����
 �������
 ���
 ������.�
 ����������
,%�!�	
>7�����'�"��	�9��$"%���4�5� '�%��� ���������� ?
������
�!
�������
����
����� ��������

�'��+���> &������	
�������
�����


?���/�> �����

#���"�������>�-����
�������
.��>�-���

5��= =��7��	
����	
���	
��.�!�

�����= -����
��7���	
+���� ���	
������7	
�����(��


@/ ��= A��	
 ��+��	
 ���	
 ���������
 @/ ����� �� ��=
A�+����
�� ��	
����������
�� ���


���>�����	
���������	
��������

./���� ���� ��=� ,������ ��	
 �� ���
 ���� ��	
 �� ���
�������� ��	
  ������
 ������� ��	
 ��(%��
 ������� ���
 ���%�
�/���� ���� ��=� ,������
 ������� ��	
 ���������
 ������� ��	
���������
 ��(%��
 ������� ��� ���%�� �/���� ���� ����>
,������
������� ����	
���������
������� �����
./���>�-� ���

��� = ������
���
�����
��
+���� ���
;�� 
���������� �

�/��= 1���	
����
�����	
�!
����
������


���> /���	
,������@���

��"�= C�����	
�������
���������

�'��+>�&������	
�������
�����



114 EY YÂRENLER EY KARDEÞLER

K
A

R
D

E
LE

N
  KARDELEN 2006   

��"����=� ,�������	
 �!��!����	
 ���������	
 �������
 �����
������	
��������
�������
�������
�!�!������	
1���@�
���
���
������
���	
 (���!��������
 �����
 ���
 ��������	
 �����
 �����
 ���
 ��������	
����������������
��������	
��������
����� ����
��������	
 !����
�����
��������	
�����
(���!��!.!
���
���������


���2�*= 1!�%�	
 ����	
 ���	
 ����
 
���*%"�� ���2�*"���>
"����@��
�!�%�!���	
"����@��
��������	
"����@��
�������	
"����@��
�������	
,������@��
��������

������/�1�(��������� > C����
��
�� ���
��� �
=���+�
������+
�� �
�� ����
��� �
�����= C������� ��
6> 9�	
����
D�(�����1�(����= =���� �	
����+
����� ��



A
ile müessesesi, üze-
rine binlerce araþtýr-
manýn yapýldýðý, en

önemli kurumlardan biridir.
Ecdadýmýz, "Aile Ocaðý" der-
ken, kanaatimizce onun sýcak-
lýðýna, yetiþtiriciliðine, piþirici
özelliðine dikkat çekmek iste-
miþlerdir. Týpký asker ocaðýn-
da olduðu gibi, aile ocaðýnda
da insan, rûhen ve bedenen
terbiye görme imkanýna kavu-
þabilir. Ve eðer aile, bu fonk-
siyonunu icra edebilirse, bu
görevini layýkýyla yerine geti-
rebilirse, mükemmel bir eði-
tim-öðretim ortamý haline dö-
nüþebilir. Araþtýrmalar, bir
kiþinin karakterinin 2/3' lük
kýsmýnýn, 2-6 yaþlarý arasýnda
teþekkül ettiðini söyler. Demek
oluyor ki, çocuðun karak-
terinin önemli bir kýsmý, ailesi
içinde geçirdiði dönem içinde
oluþmaktadýr. Bu nedenle,
ailenin saðlýklý bir psikolojik
ve biyolojik ortama sahip
olmasý gerekir ki, saðlýklý bir
sosyalleþme süreci saðlan-
abilsin.

Ailenin böylesi önemli bir
görevi icra edebilmesi için
öncelikle eþlerin yekdiðeriyle
saðlýklý iletiþim kurabilen fert-
ler olmasý gerekir. Diyebiliriz
ki, iletiþim kurulmasýnda en
önemli faktörlerden biri de
sevgidir, muhabbettir.

Acaba, eþler olarak birbir-
imizi sevmeye ne kadar muk-
tediriz? Sevmek, sevilmek eli-
mizde olan bir þey midir? Me-
selenin iki yönü var. Birincisi,
Cenab-ý Hakk'ýn küllî kudre-
tinin, her þeyde olduðu gibi
sevgi konusunda da cereyan

etmesidir. Bu baðlamda diye-
biliriz ki, Allah Teâlâ dile-
mezse ve izin vermezse sev-
meye de muktedir olamayýz.
Dolayýsýyla, hiç kimse sevgi-
sinin sýnýrsýzlýðýndan, sonsu-
zluðundan, eþsizliðinden ve
büyüklüðünden söz edemez
etmemeli de… Zira kullarýn
kalplerine, eþlerin gönüllerine;
sevgiyi, aþký, muhabbeti yer-
leþtiren sadece Cenab-ý Hakk'-
dýr. Bunun sebebi de ayette
þöyle açýklanýr: "…birbirinizle
huzur ve sükun bulasýnýz
diye…" (er-Rûm, 30/21) Ayet
bize þunu gösteriyor ki, bir-
birine yabancý, iki farklý karak-
tere sahip iki ayrý cinsi, ayný
duyguyu tadabilen ve yaþaya-
bilen insanlar haline getiren,
kýsacasý birbirini sevebilmeler-
ine imkan bahþeden yalnýz
Allah Teâlâ'dýr. Ayetin tama-
mýný ele aldýðýmýzda bunu açýk
bir þekilde görebiliyoruz. "O'-
nun varlýðýnýn belgelerinden
biri de sizi eþler olarak yarat-
masý ve aranýza meveddet ve
rahmeti yerleþtirmesidir. Birbi-
rinizle huzur ve sükun bula-
sýnýz diye. Andolsun ki düþü-
nen bir toplum için bunda
büyük ibretler vardýr." O halde
diyebiliriz ki, biz ancak Allah
Teâla'nýn bize lûtfettiði sevgiy-
le seviyor, aþk (meveddet)
denilen bu duyguyu O'nun
ihsanýyla yaþýyoruz. Bizden
bunu esirgediði zaman da
sudan çýkmýþ balýða dönü-
yoruz. Birbirimize yabancý-
laþýyor ve birbirimizden uzak-
laþýyoruz. Ýliþkilerimiz resmi
çerçevede yürütülen iliþkilere
dönüveriyor. Artýk evlilik
gemisi isteksiz bir kaptan ve

kaptan yardýmcýsý tarafýndan
yürütülmeye çalýþýlýyor. Nere-
ye kadar?

Sevmeye ve sevilmeye ne
kadar muktedir olduðumuzu,
baþka bir ifadeyle, bu konuda
ne kadar aciz olduðumuzu bir
baþka açýdan de ele alabiliriz.
Örneðimiz boþanma davasý
açan genç evliler… Þundan
emin olabilirsiniz ki, sözü
edilen bu çiftlerden önemli bir
kýsmý, evlenmeden önceki za-
man diliminde birbirine "deli
gibi aþýk" birbirini "çýlgýnca"
seven kimselerdi. Sevgilerinin
yüceliðine, büyüklüðüne dair
birbirlerinden uzun nutuklar
dinlemiþlerdi. Kim bilir belki
delikanlý, "senin için daðlarý
bile delerim" demiþ, "çið tavuk
bile yiyeceðine dair" sözler
vermiþtir. Kim bilir, belki genç
kýz da, müstakbel eþine, "kuru
ekmeðe razý olacaðýný" söyle-
miþtir. Ne çare ki, evlendikten
sonra, az piþmiþ bir tavuðu,
"bu tavuk piþmemiþ, ben bunu
yemem!" diyerek elinin ter-
siyle iten genç erkeðe, genç
kadýnýn verdiði karþýlýklar, o
evliliðin son bulmasýnda rol
oynayabilmiþtir. Evet, bu basit
örneðimizin pek çok varyasy-
onuna rastlayabilirisiniz hay-
atýnýzda… Asýl bu tür olaylar-
dan çýkarýlabilecek dersin ne
olduðuna gelelim. Dikkat edi-
lirse, genç çiftler hep, "Senin
için…/ Senin uðruna…" diye
baþlamaktadýrlar sözlerine ve
vaadlerine… Ýþte burada temel
problem, fani bir kulun, yine
fani bir kula bel baðlamasý ve
her þey gibi fani olacak sevgi-
sinin, her þeye yeteceðini
düþünmesidir. Pekiyi, bu so-
runu nasýl aþacaðýz? Hangi
yolla aþabiliriz? Gelin Kur'an'a
kulak verelim: "O müminler ki
þöyle dua ederler: Ey Rabbi-
miz! Bize eþlerimizi ve çocuk-
larýmýzý "göz aydýnlýðý/gönül
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ferahlýðý" olacak kimseler kýl."
(Furkan, 25/74) Dikkat edilirse
burada mümin, eþi ve çocuðu-
nun "gözlere aydýnlýk / gönül-
lere ferahlýk" kýlýnmasýný Al-
lah'tan dilemektedir. Allah,
eþimizi ve evladýmýzý bize
sevimli ve sevgili kýlmazsa
kim kimi sevebilir ki? Netice
olarak þunu söyleyebiliriz ki,
"el-Vedûd" ismin sahibi olan
Allah Teâlâ, kullarýný çok
seven ve kullarýný da birbirine
sevdirendir. Her þeye kadir
olan Allah, sevgiyi vermeye de
esirmeye de muktedirdir. Bu
þuurla, eþler, birbirlerini Allah
için sevmeye çalýþmalý ve
böylesi bir sevginin, bu dün-
yaya yettiði gibi, âhiret ha-
yatýndaki cennet arkadaþlýðýna
da kapý açacaðýný unutma-
malýdýrlar.

Gelelim meselenin ikinci
yönüne… Allah Teâlâ'nýn bize
bahþettiði akýl ile ayný zaman-
da sorumluluk da yüklen-
miþtir biz insanlara… Evlilik
anlaþmasý ile eþler, ayný za-
manda bir sorumluluðun da
altýna girmektedirler. Çünkü
nikah bir akittir, bir andlaþ-
madýr. Bu andlaþmanýn muh-
tevasýnda, eþlerin birbirinin
kiþilik haklarýna riayet edecek-
lerine dair bir "söz verme"
mevzubahistir. Ýþte kiþilik hak-
larýna riayet edilmediði za-
man, zayi edilen "hak", diðer
bir ifadeyle ortaya çýkan "hak-
sýzlýk", ne kadar büyük olursa
olsun, aþký da, sevgiyi de
sarsabilecek bir tehdit unsu-
rudur. Burada söylemek iste-
diðimiz þudur ki, eþlerin bir-
birine olan sevgisinin devamý
ve artmasý, ancak birbirlerinin
kiþilik haklarýna olan saygýyý
muhafaza etmekle mümkün-
dür. Kiþilik hakkýna özen gös-
terilmeyen bir ortamda sevgi-
nin zayýflamaya ve yok ol-
maya gideceðini söyleyebiliriz.

Çünkü sevgiyi; besleyen, bü-
yüten, ilgidir, ihtimamdýr.
Bunlarýn temelinde var olan
gerçek ise, tabii ki saygýdýr.
Dünyanýn neresinde olursa
olsun, kadýn erkeðin, erkek de
kadýnýn kiþilik haklarýna özen
gösterdiði sürece, aile içi ile-
tiþimde kayda deðer problem-
lerin yaþanmayacaðýný söy-
leyebiliriz. Bu saygý ortamý
yoksa eðer, kiþilerin dinlerini
yaþamalarý, ya da hangi ölçüde
olursa olsun "dindar" olmalarý
bile problemi çözmez. Maale-
sef günümüzde, bizatihi ken-
disi "iyi" olan ve etrafýnda da
"iyi" olarak bilinen ama ailesi
içinde iletiþim problemi ya-
þayan nice insanlara rastlaya-
bilmekteyiz. Ýbadetteki huzuru
ve manevi güzelliði birlikte
paylaþmanýn faziletini önem-
seyen ve cemaatle kýlýnan
namazý, ayrý kýlýnan namazdan
yirmi yedi kat daha üstün
gören bir dinin mensuplarýnýn,
huzur bulmak için ayrý odalar-
da, ayrý mekanlarda yaptýklarý
ibadetlerle, kýldýklarý nama-
zlarla, maneviyat iklimine sýðý-
nan ama hayat arkadaþýyla
iletiþim problemleri yaþayan
bir kiþilik sahibi olmasý ne
kadar üzüntü vericidir. Ne
dersiniz, acaba onlarýn bu
haline en çok melekler üzül-
mez mi?"

Aile içi iletiþim problemle-
rine müstesna bir eþ ve hayat
arkadaþý olan Sevgili Peygam-
berimiz (s.a.v.)'in çözüm öneri-
lerini ele alacaðýmýz gelecek
yazýmýzda buluþmak üzere,
huzur ve mutluluk dolu bir
aile hayatý dileklerimle…

Bermuda Þeytan
Üçgeni 

B
ermuda Þeytan Üç-
geni Atlas Okyanu-
su'ndaki bu bölgede,

özellikle son 60 yýlda birçok
gemi ve uçak kaybolmuþ ve
bunlardan geriye tek bir iz bile
kalmamýþtý. Kimsenin açýkla-
ma getiremediði bu esrarengiz
fenomen, içinde bilim adam-
larýnýn da bulunduðu pek çok
insan tarafýndan "doðaüstü bir
takým güçlerin yaptýrýmý"
olarak algýlandý ve öyle lanse
edildi. Ancak, uzun yýllardýr
devam eden araþtýrmalar
birkaç yýl önce bir sonuç verdi
ve bu gizemli olaylarýn aslýnda
basit bir "Doðalgaz Cilvesi"
olduðu açýklandý. Yeraltýndan
fýþkýran doðal gazlar, sadece
yüksek kara parçalarýndan
deðil, deniz ve okyanus taban-
larýndan da çýkarlar. Çünkü
deniz tabanlarý da üstü suyla
kaplanmýþ alçak kara parça-
larýdýr. Ancak, okyanuslar çok
derin olduklarýndan taban-
larýnda büyük basýnçlar vardýr. 

Bu yüksek basýnç altýndaki
bölgelerden çýkmak isteyen
doðal gazlar, oradaki çok
düþük ýsýnýn da etkisiyle katý
hale dönüþürler ve "hidrat"
denilen beyaz ve tebeþirimsi
bir madde haline gelirler. Çok
derinlere dalabilen robot kam-
eralarýnýn bu bölgedeki kar
beyaz okyanus tabanýný ve
bazý gemi enkazlarýný resim-
lemesinden sonra konuya þu
bilimsel açýklama getirilmiþtir:
Bu bölge, Gulf Stream denilen
sýcak su akýntýsýnýn da geçtiði
yerdir. Tabanýn bazen ýsýnmasý
yüzünden, bu "tebeþir gazlar"
erir ve sudan hafif olduklarý
için yüzeye doðru yükselirler.
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O anda, tabandan yüzeye
kadar bir boþluk (vakum-gir-
dap) oluþur ve okyanus adeta
delinir. O sýrada oradan gecen
yüzer ne varsa, derin bir
kuyuya düþer gibi hýzla okya-
nusun dibini boylar. Çünkü,
gazýn kaldýrma kuvveti gemi-
leri taþýyacak güce sahip
deðildir. Gaz yükselmesi sona
erince boþluk tekrar suyla
dolar ve geriye hiçbir iz kal-
madan kocaman gemiler kilo-
metrelerce derine gömülmüþ
olurlar. Uçaklarýn düþerek
kaybolmasý ise gene ayný se-
beptendir. Yüzeye çýkan doðal
gazlar, havadan da hafif ol-
duklarý için yükselmeye de-
vam ederler. Bu kez vakum,
bölgenin üzerindeki atmos-
ferde oluþur. Oradan tesadü-
fen geçen bir uçak hemen irtifa
kaybeder ve motorlarý durur.
Çünkü, motorlardaki benzinin
yanmasý için oksijene ihtiyaç
vardýr ve o boþlukta hava
olmadýðý için oksijen de olmaz.
Böylece uçak da, hýzla okyanus
tabanýný boylar. Meðerki onca
yýldýr merak ettiðimiz Bermu-
da, sadece doðalgaz yüzünden
böyle gizemli bir hal almýþ.

ÂNI YAÞAMAK

Önce evlendiðimizde ha-
yatýn daha iyi olacaðýna inan-
dýrýrýz kendimizi. 

Evlendikten sonra, bir çocu-
ðumuz doðduktan, hatta ar-
dýndan bir tane daha olduktan
sonra hayatýn daha iyi olacaðý-
na inandýrýrýz kendimizi. Son-
ra çocuklar yeterince büyük
olmadýklarý için kýzar, onlar
büyüyünce daha mutlu ola-
caðýmýza inanýrýz. Bundan
sonra ergenlik dönemlerinde
çocuklarla uðraþmamýz gerek-
tiði için öfkeleniriz. Kendi-

mize, çocuklarýmýz bu dönem-
den çýkýnca daha mutlu ola-
caðýmýzý, yeni bir araba alýnca,
güzel bir tatile çýkýnca, emekli
olunca, yaþantýmýzýn dört dört-
lük olacaðýný söyleriz.

Gerçek ise þu andan daha
iyi bir zaman olmadýðýdýr.
Eðer þimdi deðil ise ne zaman?

Hayatýnýz her zaman müca-
delelerle dolu olacaktýr. En
iyisi bunu kabul edip, her ne
olursa olsun mutlu olmaya
karar vermektir.

En sevdiðim sözlerden biri
Alfred D. Souza'ya aittir. Der
ki; "Uzun zamandan beridir
hayatýn -gerçek hayatýn- baþla-
mak üzere olduðu izlenimine
kapýlmýþtým. Fakat her zaman
yolumun üzerinde bir engel,
öncelikle eriþilmesi gereken bir
þey, bitmemiþ bir iþ, hizmet
edilecek zaman, ödenecek bir
borç oldu. Sonra hayat baþlay-
acaktý. Sonunda anladým ki bu
engeller benim hayatýmdý." Bu
görüþ açýsý, mutluluða giden
bir yol olmadýðýný gösterdi.
Mutluluk yoldur. Öyleyse sa-
hip olduðunuz her anýn kýy-
metini bilin ve mutluluðu,
vaktinizi harcayacak kadar
özel biriyle paylaþtýðýnýz için
ona daha fazla deðer verin.

Unutmayýn, zaman hiç
kimse için beklemez. Öyleyse, 

Okulu bitirene kadar,

100 milyar kazanana kadar,

Çocuklarýnýz olana kadar,

Çocuklarýnýz evden ayrýla-
na kadar,

Ýþe baþlayana kadar,

Evlenene kadar,

Cuma gecesine kadar,

Pazar sabahýna kadar,

Yeni bir araba, ya da ev
alana kadar,

Borçlarý ödeyene kadar,

Ýlkbahara kadar,

Yaza kadar,

Sonbahara kadar,

Kýþa kadar,

Maaþ gününe kadar,

Þarkýnýz söylenene kadar,

Emekli olana kadar,

Ölene kadar....

MUTLU OLMAK ÝÇÝN
ÝÇÝNDE BULUNDUÐUNUZ
"AN" DAN DAHA ÝYÝ BÝR
ZAMAN

OLDUÐUNA KARAR VER-
MEK ÝÇÝN BEKLEMEKTEN
VAZGEÇÝN. MUTLULUK BÝR
VARIÞ DEÐÝL, BÝR YOLCU-
LUKTUR.

PEK ÇOKLARI MUTLU-
LUÐU ÝNSANDAN DAHA
YÜKSEKTE ARARLAR, BAZI-
LARI DA DAHA ALÇAKTA.
OYSA MUTLULUK ÝNSANIN
BOYU HÝZASINDADIR.

Unutmayýn 

"YARIN KÝMSEYE VAAD
EDÝLMEMÝÞTÝR"
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Siz isteyin

Kardelen’de yayýnlansýn.

Siz gönderin

Kardelen’de yayýnlansýn.

e-posta adresimiz

kardelenseckisi@gmail.com



A
rtvin, ili ikiye bölen
Çoruh nehri, dik
yamaçlý uzun vadi-

leri, 3900 metreye kadar yükse-
len birbiri ardýna sýralanmýþ
yüksek daðlarý, balta girmemiþ
doðal ormanlarý, yüksek dað-
larýn doruklarýnda Krater göl-
leri, Karagülleri, yeþil yay-
lalarý, fauna ve flora zenginliði,
tarihi kilise, kale ve kemer
köprüleri, geleneksel mimarisi
ve festivalleri ile çeþitli turizm
deðerlerini içinde barýndýran
otantik bir turizm beldesidir. 

Kaçkar ve Karçal daðlarýn-
da yapýlan dað týrmanýþlarý,
bölgenin deðiþik yörelerinde
doðal güzellikler içinde bulu-
nan trekking parkurlarýnda
yapýlan doða yürüyüþleri,
Çoruh Nehri ve Barhal çayýnda
yapýlmakta olan rafting, kata-
maran ve kano gibi akarsu
sporlarý Artvin'in turizm çe-
þitliliðini zenginleþtirmektedir.
4 ncü Dünya Akarsu Sporlarý
Þampiyonasý 1993 yýlýnda
Çoruh nehrinde yapýlmýþtýr. 

ÝLÇELER

Artvin (merkez), Ardanuç,
Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul,
Þavþat, Yusufeli. 

NASIL GÝDÝLÝR? 

Karayolu: Artvin'e kara-
yolu ile Türkiye'nin her ye-
rinden ulaþým mümkündür. 

Hava Yolu: En yakýn hava-
alaný Erzurum (203 km.) ve
Trabzon (234 km.) illerinde
bulunmaktadýr.

GEZÝLECEK YERLER

Kaleler

Artvin (Livana) Kalesi:
Erzurum-Samsun karayolu-
nun Artvin þehir merkezine
çýkýþ saðlayan noktasýnda,
Çoruh Nehri üzerinde bulu-
nan Artvin Köprüsü'nün karþý
yanýnda, ýrmak tabanýndan 70
m. yükseklikte ana kayaya
baðlanmýþ konumdadýr. Kale
içerisinde sarnýç ve þapel kalýn-
týlarý bulunmaktadýr. Yapý, 10.
yüzyýl ortalarýnda Bagratlý
Krallýðý'nca inþa edilmiþ, 16.
yüzyýlda Osmanlýlar tarafýn-
dan onarým görerek kul-
lanýlmýþtýr. Yüksek kulesiyle
dikkat çekmektedir. 

Þavþat (Satlel) Kalesi: Þav-
þat ilçesi Söðütlü Mahallesinde
bulunmaktadýr. Bagratlý Kral-
lýðý zamanýnda inþa edilmiþ
Osmanlýlar tarafýndan da kul-
lanýlmýþtýr. Günümüzde terk-
edilmiþ olan kalenin sur du-
varlarýnýn büyük bir bölümü
ayaktadýr. 

Ardanuç (Gevhernik) Ka-
lesi: Ardanuç ilçesi, Adakale
Mahallesi'nde bulunan yapý,
yöredeki en eski ve en önemli
kalelerden birisidir. Kalenin ilk
yapýmýna milattan önceki dö-
nemlerde baþlandýðý bilinmek-
tedir. Bagratlý Krallýðý, Çýldýr
Atabekleri ve Osmanlýlarýn
yönetim yeri olarak kullanýl-
mýþtýr. Ýçkale ve etrafý surlarla
çevrili þehir yapýsýyla tek
örnektir. Geçmiþ dönemlere ait
çeþitli kalýntýlarýn yaný sýra
Kanuni Sultan Süleyman'a ait
kitabesiyle de dikkat çekmek-
tedir.

Cami ve Türbeler

Artvin il ve ilçelerinin ö-
nemli camileri Ortacalar Mer-
kez Camii (Arhavi ilçesi)

Muratlý Camii (Borçka ilçesi),
Esenköy Camii (Murgul ilçesi)
Kocabey Camii (Þavþat ilçesi)
Demirkent Camii (Yusufeli
ilçesi), Ýskender Paþa Camii ve
Türbeleri (Ardanuç Ýlçesi)'dir. 

Ýskenderpaþa Camii ve
Türbeleri: Ardanuç ilçesi,
Adakale mevkiinde bulun-
maktadýr. Ýlk yapýmýna Os-
manlý döneminde yapýlmýþ,
1553 yýlýnda tamir edilerek
tekrar ibadete açýlmýþtýr. Ya-
nýnda Osmanlý dönemine ait
Hatice Haným, Ali Paþa ve
Süleyman Paþa'ya ait türbeler
bulunmaktadýr. Yörenin ilk
camisi olmasý açýsýndan önem
taþýmakta olup günümüze sað-
lam olarak gelmiþtir.

Kiliseler ve Manastýrlar

Ýnanç Turizminin önemli
merkezlerinden olan Artvin'de
Altýparmak (Barhal) Manastýr
Kilisesi Camii (Yusufeli ilçesi ),
Hamamlý (Dolýshana) Manas-
týr Kilisesi (Merkez), Ýþhan
Kilisesi (Yusufeli ilçesi), Yeni
Rabat Kilisesi (Ardanuç ilçesi),
Ýbriga Þapeli (Borçka ilçesi),
Tibeti Kilisesi ( Þavþat ilçesi),
Köprülü Kilise ( Þavþat ilçesi),
Porta Manastýr Kilisesi (Mer-
kez) Dörtkilise Manastýrý (Yu-
sufeli ilçesi) önemli olan kilise
ve manastýrlardýr. 

Köprüler

Berta Köprüsü: Artvin-
Þavþat yolu üzerinde bulun-
maktadýr. 1878 yýlýnda Osman-
lýlarca yaptýrýlmýþ olup, dö-
þeme uzunluðu 64 m'dir. Üç
gözlü ve düz yollu köprüler
sýnýfýna girmektedir. Yapý gü-
nümüze saðlam olarak ulaþ-
mýþtýr. 

Ortacalar Çifte Köprü:
Arhavi ilçesi, Ortacalar Buca-
ðýna 25 km. kala, Anlý ve
Küçükköy yol ayýrýmýnda
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bulunmaktadýr. Birbirine dik
gelecek þekilde planlanan iki
köprüden meydana gelmekte-
dir. Her ikisi de gözlü ve yolu
eðimli olan taþ köprüler
grubuna girmektedir. Günü-
müze saðlam olarak ulaþmýþ-
lardýr.

Çeþmeler

Çelebi Efendi Çeþmesi:
Artvin Orta Mahalle'de bulun-
maktadýr. Yapý, 1783 yýlýnda
Asma Sultanýn kâhyasý Çelebi
Efendi tarafýndan yaptýrýl-
mýþtýr. Günümüze bir bölümü
ulaþabilmiþtir. Klasik Osmanlý
çeþmesidir. 

Korunan Alanlar

Karagöl Sahara Milli Parký

Hatila Vadisi

Camili-Efeler Tabiatý Koru-
ma Alaný

Camili-Gorgit Tabiatý Koru-
ma Alaný

Plajlar

Karadeniz sahilindeki Ar-
havi ve Hopa Ýlçelerinin 34
km.lik kýyýsýnda bulunan Ho-
pa- Kemalpaþa Plajý, Hopa
Kopmuþ Plajý ve Arhavi Plajý
denize girmek için elveriþlidir.

Yaylalar

Artvin, coðrafyasý gereði
Yayla kültürünün korunduðu
yörelerimizden birisidir. 

Artvin Yaylalarý

Sportif Etkinlikler

Rafting: Ýlçe topraklarýný
güneyden kuzeye akarak ikiye
bölen Çoruh nehri üzerindeki
dünyanýn Zambezi ve Biobio
nehirlerinden sonra en iyi
akarsu sporlarý parkurlarýna
sahip olmasý ili su sporlarý
açýsýndan önemli bir cazibe
merkezi haline getirmiþtir.
Ayrýca Kaçkar daðlarýndan

doðan ve Çoruh nehrinin
önemli kollarýndan biri olan
Barhal çayýnda da ideal su
sporu parkurlarý bulunmak-
tadýr. Çoruh nehri ve Barhal
çayýnda Haziran-Ekim aylarý
arasýnda rafting, katamara ve
kano sporlarý yapýlabilmekte-
dir. Ayrýca 4. üncü Dünya
Akarsu Sporlarý Þampiyonasý
1993 yýlýnda Çoruh nehrinde
yapýlmýþtýr. 

Çoruh ve Barhal'da Rafting 

Trekking ve Dað Yürüyüþ-
leri: Doðu Karadeniz böl-
gesinin en yüksek dað sil-
silesinden olan Kaçkar daðla-
rýnda, dað týrmanýþlarý için
Türkiye'nin en uygun trekking
parkurlarý bulunmaktadýr. Yö-
reye gelen daðcý gruplarý ve
daðcýlar genellikle Yusufeli
Yaylalar köyünden, Rize-Çam-
lýhemþin;Ayder yaylasýna yü-
rüyerek Trans-Kaçkar yürü-
yüþlerini tamamlarlar. Ayrýca
yörenin diðer daðý olan Altý-
parmak daðlarýnda da uygun
trekking parkurlarý bulunmak-
tadýr. 

Kamp-Karavan: Sahil þeri-
dinde bulunan plajlarda, or-
man içi dinlenme yerlerinde,
milli parklarda Kamp ve Ka-
ravan Turizmi için uygun yer-
ler mevcut olup bunlarýn
baþýnda; Kemalpaþa Plajý ve
çevresi, Kafkasör Orman Ýçi
Dinlenme Yeri, Borçka Kara-
göl, Þavþat Karagöl, Hatila
Vadisi, Sahara, Yusufeli Kaç-
kar Turizm Merkezi ve Yu-
sufeli Çevreli Köyü Rafting
Kamp Merkezi'dir. Ayrýca Yu-
sufeli ilçesi Çevreli köyünde
rafting kamp alaný bulunmak-
tadýr. 

Olta Balýkçýlýðý: Ýl gene-
linde yer alan akarsu ve göller-
den özellikle Barhal Çayý'nda,
Hatila Deresi'nde, Arhavi

Ortacalar Deresi'nde ve Borçka
Camili-Maçahel Deresi'nde,
yüksek kesimlerde yer alan
halk arasýnda Karagöl olarak
adlandýrýlan göllerde olta
balýkçýlýðý yapýlmaktadýr. 

Avlaklar: Topraklarýnýn ço-
ðunluðu daðlýk ve engebeli
arazi üzerine kurulmuþ olan
ilçede av turizmi için uygun
alanlar bulunmaktadýr. Özel-
likle dað keçisi, ayý, kurt, tilki
ve doðal alabalýk ilçedeki
önemli avlaklar arasýndadýr. 

Kuþ Gözlem Alaný

Doðu Karadeniz Daðlarý

Akarsular

Çoruh Nehri ve Vadisi:
3225 m. rakýmlý Mescit Dað-
larý'ndan doðarak toplam 466
km. kat ettikten sonra Gürcis-
tan sýnýrlarý içerisinde Kara-
deniz'e dökülmektedir. Nehir
ayný zamanda dünyanýn en
hýzlý akan nehirlerinden biri-
dir. Yöre, her yýl dünyanýn her
tarafýndan gelen, rafting, kano
ve nehir kayaðý gibi akarsu
sporlarýný yapan yerli ve
yabancý sporcularý aðýrlamak-
tadýr. 

Zengin flora ve faunaya
sahip Çoruh Nehri Vadisi, ayný
zamanda kuþlarýn göç yolu
üzerindedir. Nehrin çevresin-
deki bazý kayalýklarda nesli
tükenmekte olan kýzýl akbaba
türü koloniler halinde yaþa-
maktadýr. Ayrýca Çoruh Vadisi
boyunca; boz ayý, çengel
boynuzlu dað keçisi, yaban
domuzu, kurt, çakal, tilki, por-
suk, sansar, su samuru, tavþan,
keklik, yaban horozu, çulluk,
yaban ördeði, üveyik, sarýas-
ma, sarý sandal, ardýç kuþu,
güvercin, tahtalý kuþu ve çeþitli
yaban hayvaný türleri bulun-
maktadýr. 
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Bayburt'tan baþlayýp Ýspir
ve Yusufeli'ni takip ederek
Artvin'e kadar uzanan ve yak-
laþýk 260 km. uzunluðundaki
nehirde, 4 farklý etapta rafting
yapýlmaktadýr. Zorluk dere-
celeri 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar
çýkmaktadýr. Profesyonel spor-
cularýn tercih ettiði nehirde,
1993 yýlýnda 4. Dünya Akarsu
Þampiyonasý yapýlmýþtýr. 

Altýparmak (Barhal) Çayý:
Artvin ili sýnýrlarý içinde yer
alan Altýparmak (Barhal) Çayý,
Kaçkar Daðlarý'nýn güney ya-
maçlarýndan doðar, yaklaþýk
40 km'lik bir mesafe kat ettik-
ten sonra Yusufeli'nin 2 km.
güneyinde Çoruh Nehri'ne
karýþýr. Altýparmak Çayý, kano
ve nehir kayaðý için elveriþli
olup, yüksek daðlarla çevrili
son derece güzel ve etkileyici
bir vadi içinden akmaktadýr.
Daðlardaki karlarýn bütün yaz
boyunca erimesi nedeniyle,
eylül ayýna kadar suyun debisi
yüksektir. Vadi, yaban hayatý
açýsýndan da çok zengin bir
güzelliðe sahiptir. 

Altýparmak Çayý Havzasý'-
na Artvin veya Erzurum
üzerinden Yusufeli'ne gelerek
ulaþýlabilir. Yusufeli'nden iti-
baren 6. km'sinde Öðdem
Deresi, Altýparmak Çayý'na
karýþmaktadýr.

Güngörmez Suyu: Yusufeli
ilçesi Güngörmez daðlarýnda
bulunmaktadýr. Akþam karan-
lýðýnda suyunun akmaya baþ-
lamasý ve gün açýldýðýnda
suyunun kesilmesi ile ünlü-
dür. 

GÖLLER

Borçka Karagöller: Boçka
camili karayolu üzerinde olup,
Borçka ilçesine 27 km. uzaklýk-
tadýr.1800 lü yýllarda bugünkü
Klaskur yaylasýnýn yakýnýnda
bulunan bir tepenin toprak

kaymasý sonucu Klaskur de-
resinin önünü kapatmasý ile
oluþmuþ göllerdir. Zengin
orman örtüsü ve flora çeþitli-
liði ile ilgi çekmekte olup
kamp turizmi için Ýlimizdeki
sayýlý yerlerdendir. Ayrýca
yöre halký tarafýndan mesire
yeri olarak kullanýlmaktadýr. 

Þavþat Karagöl: Þavþat ilçe-
sine 25 km. uzaklýkta olup,
Sahara Karagöl Milli Parký
içindedir. Kamp ve Karavan
Turizmi için ilimizdeki en
uygun yerlerdendir. Göl kena-
rýnda özel sektör tarafýndan
iþletilen 20 kiþilik konaklama
tesisi bulunmaktadýr.

Daðlar

Kaçkar Sýradaðlarý: Rize ve
Hopa arasýnda yer alan, yýl
boyunca gözlenebilen keskin
buzullarý, masmavi gölleri, ye-
þilin her tonuna sahip orman-
larý, coþkulu dereleri, binbir
çeþit bitkileri ve hayvanlarý ile
doðal bir park görünümünde
olan Kaçkar Sýradaðlarý'nýn en
yüksek tepeleri Altýparmak
(3480 m.), Kavran (3932 m.) ve
Verçenik'tir (3710 m.). 

Daða yaz aylarýnda týrman-
mak ne kadar kolay ise kýþ
aylarýnda týrmanmak o kadar
zordur. Kýþ aylarýnda kar,
vadileri doldurur, yaylalarý
örter ve evler yok olur. Ayrýca,
buzullarýn eðimi her zaman çýð
düþmesine uygundur. 

Kaçkarlar; Doðu Karade-
niz'de Rize - Hopa kýyýlarýna
paralel olarak uzanýr. Aðustos
ve eylül aylarý, yaz týrmanýþlarý
için en uygun zamandýr. Kýþ
týrmanýþlarýnda ise þubat ve
mart aylarý en uygun za-
mandýr. 

Kaçkar Daðlarý, genel ola-
rak granit, siyenit, granodiorit
ve andezit türü kayaçlardan

oluþmuþ, þiddetli akarsu ve
buzullarýn aþýndýrmasý sonu-
cunda da sert bir görünüm
kazanmýþtýr. Deniz kýyýsýnda
yükselmeye baþlayan bu dað-
larýn kuzey yamaçlarý gür
orman örtüleri ile kaplýdýr.
Kaçkar Daðlarý batýdan doðu-
ya doðru 3 bölüm halinde
uzanýr. Batýda Verçenik, ortada
Kavran ve doðuda Altýparmak
Daðlarý yer alýr. 

Kaçkar Daðlarý'na kuzey ve
güney rotalarý takip edilerek
çýkýlabilir. Kuzey rotasý daha
çok profesyonellerin tercih
ettiði rotadýr. 

Karchal Daðlarý Türkiye ile
Gürcistan arasýnda yer alan bu
daðlar, geçit kuþlarýnýn göç
yollarý üzerinde bulunmasý,
endemik bitki çeþitliliði ve
uygun trekking parkurlarý ile
ilimizdeki görülebilecek yer-
lerdendir. 

Diðer Deðerler

Borçka-Camili (Maçahel)
Havzasý: Yörenin; Orman ve
yaylalarýndaki endemik flora
zenginliði, anýt aðaçlarý, de-
relerindeki kýrmýzý pullu ala-
balýðý, saf kafkas arýlarý ile
üretilen karakovan Maçahel
Balý gibi çeþitli özellikleri
vardýr. Bu özelliklerinden
dolayý Camili Havzasýnýn bir
bölümü Tabiat Koruma Alaný
ilan edilerek yöre koruma altý-
na alýnmýþtýr. 

Kafkasör: Artvin il merke-
zine 8 km. uzaklýkta olup, her
yýl haziran ayýnýn 4 ncü haf-
tasýnda Kafkasör Kültür ve
Sanat Festivali bu yaylada
düzenlenmektedir. Ayrýca
yöre halký tarafýndan mesire
yeri olarak kullanýlmaktadýr. 

Þavþat Kocabey Kýþlasý:
Þavþat ilçesine 15 km. uzaklýk-
ta olup, Sahara Karagöl Milli

120 ARTVÝN

K
A

R
D

E
LE

N
  KARDELEN 2006   



Parký sýnýrlarý içinde bulun-
maktadýr. Kocabey Kýþla Evleri
kendine özgü ahþap mimari
özellikleri ile ilgi çekmektedir.
Bu yörede her yýl Temmuz
ayýnýn 4 ncü haftasýnda Sahara
Pancarcý Festivali düzenlen-
mektedir. Kýþlada Kamp ve
karavan turizmi yapýlabilmek-
tedir. 

Cehennem Deresi Kanyo-
nu: Artvin-Ardanuç karayolu-
nun 25 nci km. sinde yer alan
Ardanuç Kanyonu, ilgi çekici
doðal yapýsý ile ilimizdeki
görülmeye deðer yerlerdendir. 

COÐRAFYA 

Doðu Karadeniz Bölgesi'n-
de yer alan Artvin, doðudan
Ardahan, güney ve güney-
doðudan Erzurum, batýdan
Rize illeriyle; kuzeyden Ka-
radeniz, kuzeydoðudan Gür-
cistan Cumhuriyeti topraklarý
ile çevrelenmiþtir. Ýl toprak-
larýnýn % 95'i ormanlarla kap-
lýdýr. Yörede "Karagöl" adýyla
anýlan küçük göllere sýkça rast-
lanýr. 

Ýl ve çevresinde rakým fark-
lýlýðýndan kaynaklanan ýlýman,
sert ve Doðu Karadeniz iklimi
özelliklerine rastlanýlmaktadýr. 

TARÝHÇE 

Ýlk kuruluþ tarihi kesin
olarak belli olmayan Artvin ve
yöresinde M.Ö. 2. binde
Hurrilerin küçük beylikler
kurduðu bilinmektedir. Bölge,
2 yüzyýl süren Mitanni ege-
menliðinin ardýndan Hitit
Ýmparatorluðunun etkisine
girmiþtir. M.Ö. 8. yüzyýl son-
larýnda Kimmerler Kafkaslar-
dan gelerek, Artvin üzerinden
Anadolu topraklarýna girmiþ-
lerdir. Daha sonra M.Ö. 7.
yüzyýlda Ýskitlerin yine Kaf-
kaslar çevresinden, Anado-
lu'ya göç ettikleri, bunlarýn bir

bölümünün Artvin'e yerleþtik-
leri bilinmektedir. Ortaçaðda,
Bizans'ýn himayesindeki Bag-
ratlý Krallýðý'nýn yönetiminde
kalan bölge, daha sonra Sel-
çuklu, Saltuk, Moðol (Ýlhanlý),
Timur, Karakoyunlu, Akko-
yunlu ve Safevi yönetiminde
kalmýþtýr. Artvin'de Osmanlý
egemenliði Yavuz Sultan Selim
döneminde baþlamýþtýr. 

1877-1878 savaþý sonrasýn-
da, 3 Mart 1878'de imzalanan
Ayastefanos Antlaþmasý gereði
Artvin, Ardanuç, Borçka, Þav-
þat ve Hopa'nýn Kemalpaþa
bucaðý savaþ tazminatý olarak
Ruslara terkedilmiþtir. 3 Mart
1918'de imzalanan Brest-
Litovsk Antlaþmasý ile Ruslar
Artvin topraklarýndan çek-
ilmiþlerdir. Kent, Mondros
Ateþkes Müzakeresi ile Ýngiliz-
lerin eline geçmiþtir. Ardýn-
dan, 7 Mart 1921 tarihine kadar
Gürcistan sýnýrlarý içerisinde
kalan Artvin, 43 yýllýk bir
ayrýlýktan sonra, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin gir-
iþimleri sonucu 23 Þubat
1921'de anavatana katýlmýþtýr.
16 Mart 1921'de imzalanan
Moskova Antlaþmasý ile bu
durum kesinlik kazanmýþtýr. 7
Temmuz 1921'de sancak
olarak kurulan Artvin, 24
Nisan 1924'te il olmuþtur. 

NE YENÝR? 

Yöresel yemek çeþitleri
bakýmýndan oldukça zengin
olan Artvin mutfaðýnda Aðartý
denilen süt ve süt mamul-
lerinden yapýlan yemekler ara-
sýnda "kuymak" mahalli ye-
mek olarak yaylacýlar tarafýn-
dan yapýlýr. Yörede yetiþen
sebze ve kýr otlarýndan deðiþik
türlerde yemekler de yapýl-
maktadýr. 

Hamur iþlerinde; hinkel,
cergebas, biþi, katmer, eriþte,

lokum (lokma) ve börekler yer
almaktadýr. Hinlek ve cergebas
denilen hamur yiyecekler çevr-
eye özgüdür. 

Topluca yapýlan "harfana"-
larda ve ziyaretlerde taze etler-
le ve aðaç þiþlerle hazýrlanýlan
kebaplar yörede önem arz
etmektedir. Ayrýca köylerde
kýþlýk kavurma yapýp saklanýr. 

Dibek veya dinklerde dö-
vülerek hazýrlanan ve adý halk
arasýnda "gendirme" ve "keþ-
kek" olarak bilinen yemekler
çok bilinen yöresel yemek-
lerdir. 

Çorbalardan "püþürük" adlý
çorba, en çok bilinenlerdendir.
Bunlardan baþka, "çýlbýr";
"Kaygana (Omlet)"; yaðlý, lorlu
veya sadece etle yapýlan
soðanlý yahni de yerli yemek-
ler arasýndadýr. Ayrýca sahil
kesiminde yer alan halkýn
mahalli yemekleri arasýnda,
hamsi balýðýndan hazýrlanan;
hamsili pilav, hamsili buðula-
ma, hamsili mýsýr ekmeði
(cadý), hamsi salamura yer
almaktadýr. 

Baþlýca tatlýlar, hasuta, kay-
sefe, zurbiyet, ballý lokumdur. 

Artvin'den Yemek Tarifleri 

Kuru fasulyeli kesme çorba 

Malzemeler:

1/2 su bardaðý kuru fasulye 

1 su bardaðý eriþte 

5 su bardaðý su 

1 adet küçük soðan 

1 yemek kaþýðý salça 

1 yemek kaþýðý tereyaðý 

tuz, karabiber 

Hazýrlanýþý: akþamdan ýsla-
týlmýþ kuru fasulyeler 5 bardak
su ilave edilerek haþlanýr.
Fasulyeler iyice yumuþayýnca
eriþteler eklenir. Tuz ve kara-
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biber ilave edilir ve eriþteler
piþene kadar kaynatýlýr. Diðer
tarafta küçük küçük doðran-
mýþ soðanlar yaðda kavrulur.
Salça eklenir ve birkaç dakika
daha çevrilir, fasulyeli karýþý-
ma katýlýr. Bir iki taþým daha
kaynatýlýr ve sýcak servis edilir. 

Herisa 

Malzemeler: 

2 su bardaðý buðday 

1 tatlý kaþýðý tuz 

3 su bardaðý su 

Þerbeti için:

2 su bardaðý þeker 

2 su bardaðý su 

Hazýrlanýþý: Geceden ýsla-
týlmýþ bulguru tuz atarak ayný
suyla iyice yumuþayýncaya
kadar haþlanýr. Gerekirse su
ilave edilir. Piþtikten sonra
biraz ezerek soðutulur. Diðer
tarafta þerbeti kaynatýlýr ve
soðumaya býrakýlýr. Þerbet
buðdayýn üzerine dökülerek
servis edilir. Dilenirse üzeri
ceviz ile süslenir. 

NE ALINIR?

Aðaç oyma ve filiz, dal
kabuðundan örülen eþyalar,
toprak çanak, çömlek, bakýr
mamulleri ve kilim yöreden
alýnabilecek hediyelik eþya-
lardýr. 

YAPMADAN DÖNME 

Borçka Karagöller ve Ca-
mili Havzasýný gezmeden

Çoruhta rafting, Kaçkar-
larda trekking yapmadan, 

Kafkasör Yaylasýnda Boða
Güreþlerini Ýzlemeden, 

Puçuko yemeden, 

... Dönmeyin.

TÜRKÜLERÝ

ATABARI 

1936-1937 yýllarýnda Artvin
oyun ekibi, Büyük Ata'nýn
isteði ile Balkan Festivaline
çaðrýlýr. Murat Coþkun ve
Ahmet Çevik'in anlattýklarýna
göre ekip, Halvaþi Servet
Baþkanlýðýnda Hüseyin, Mu-
rat, Ahmet, Ziver, Tahsin ve
Ali Beylerden kuruludur. 

Çaðrý üzerine yola çýkan
ekip 20 günde Tophane'ye
ulaþýr. Görevlilerce karþýlanan
ekip, konuk ekiplerle tanýþ-
týrýlýr. Büyük Ata, kýrk gün,
kýrk gece süren eðlenceleri
özellikle izlemektedir. Dolma-
bahçe sarayýnda gösterilerin
yapýldýðý salon hýnça hýnç
doludur.

Ata Savarona ile gece saat
11.00-11.30'da, bandonun vals
çalýþý ile gelirler. Artvin oyun
ekibi, o gece programýn
sunucusudur.

Murat Coþkun, bu geceyi
þöyle anlatmaktadýr: "Oyun-
larýmýz; Düz horon, Deli
Horon, Sasa Artvin barý ile
oynayacaðýmýz bugünkü Ata-
barý idi. Oyunlar beþer dakika
ile sýnýrlýydý. Çaðrýldýk; diðer
oyunlar bitip sýra Artvin barý-
na gelince, salon çýnladý. Öte-
den beri Ata'yý gözle izliyor-
dum. 

Yerinden kalktý, piste doðru
ilerledi. Ziver'le Hüseyin Gü-
rel'in arasýnda oyuna girdi.
Ata'yý gören diðer büyüklerde
kalktýlar. Oyuncular yirmibeþ
otuz kiþi oldu. Benden pýnar
gibi ter akmaya baþladý.
Ata'nýn oyununa çalgý çalmak
zordu. 

Gecenin en coþkun bölümü
olan buan, yirmi dakika sürdü,
Ata ve yanýndakiler ayrýldýk-

tan sonra bizler Maradit Deli
Horonu adý ile " Þimdiki hem-
þin horonu" oynadýk ve gösteri
bitti.

Park Otel'de ekiplere ver-
ilen yemekte Ata özel beðeni
ile Artvin ekibine birer kadeh
raký sundular. Bizler teþekkür
ile karþýlýk verince, üçer tane
badem verdiler. Yemedik, sak-
ladýk. Artvin'e dönüþte Vali-
miz, gezi izlenimlerimizi din-
lemek üzere bizleri topladý.
Bizde söz arasýnda Ata'nýn biz-
imle oyun oynadýðýný anlattýk.
Bademlerini kendilerine sun-
duk.

Ýþte bu izlenimlerin verdiði
duygu ve düþünce ile barýn
adýnýn Ata'mýzýn adý ile ölme-
zleþtirilmesi ve Vali Beyin
bizlere önder olmasýný istedik.
Uygun buldular. Anýmsadýðý-
ma göre, Ata'ya çekilen tel, þu
anlamda idi: Balkan festi-
valinde ekibimizle lütfederek
oynadýðýnýz Artvin barýný
"ATABARI" olarak adýnýzla
ölümsüzleþtirmek istiyoruz,
izninizi dileriz. Gelen yanýt
(cevapta) ise uygun bulun-
duðu "Muvafýktýr" þeklinde
belirtmekte idi."

Ýþte Atabarý, o günleri ya-
þayanlarýn anlatýmý ile Ata-
türk'e atfen "ATABARI" ismini
almýþtýr. Oyunda sayý sýnýrý
olmayýp, kýz-erkek-karma ve-
ya yalnýz kýz,  yalnýz erkek
olarakta oynanýr. Oyun, sað
yay üzerinde yarým daire,
baþlangýç ve bitiþte düz çizgi
halinde oynamaktadýr. Oyun,
günümüze kadar geleneksel
forumlarý içerisinde sergilen-
miþtir. (Kaynak: Sarý Çiçek
Aylýk Halkbilimi Gazetesi-
Artvin), 19 Temmuz 1973
(Mustafa AZÝZAÐAOÐLU)
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ATABARI 

Bu babamýn evidir
Tahtalarý kavidir
Çalýn vurun oynayýn
Burasý düðün yeridir.

Uzun uzun kamýþlar
Ucunu budamýþlar
Benim elâ gözlümü
Gurbete yollamýþlar

Ben bir uzun kamýþým
Yoluna dikilmiþim
Ýster al ister alma
Alnýna yazýlmýþým. 

Bahçesi var baðý var
Ayvasý var narý var
Atamýzdan yadigâr
Bizde Ata Barý Var.

AHÇÝK BARI-AKÇÝK
BARI

Ahçik barý, atabarý oyu-
nunu andýrýr.  Farklý olarak fi-
gürlerin saða ve sola yapýlarak
vuruþlarý vardýr.  Tek sýra ba-
ðýmlý, sað yönden çizilen yay
üzerinde oynanýr.

Ahçik barý, bir çok oyunda
olduðu gibi yine düðün,
bayram ve eðlencelerde yalnýz
kadýnlar tarafýndan oynanan
bir oyundur.  Oyunun gele-
neksel tavrý yarým daire biçi-
minde sað yay üzerinde oy-
nanan düzenlemeler, oyunun
geleneksel tavrý içerisinde ya-
pýlmýþtýr. Ýçerisinde yapýlmýþ
olup deðiþiklikler söz konusu
deðildir.

ARHAVÝ CANLISI

Bu oyunda yeni ve ortaya
pek çýkmamýþ oyunlarýmýz-
dandýr. Hem müzik hem de
oyun bakýmýndan çok hareket-
lidir. Arhavi'nin Murgul' a
yakýn kýsýmlarýnda oynanýr.
Erkekler ve kýzlar ayrý ayrý
oynarlar. Ýsmini yine Arhavi-

den almýþtýr. Canlýlýðý ve ha-
reketli oluþu özelliðidir. Müzik
olarak davul, zurna veya
kemençe kullanýlýr. 

Bu oyunun biraz daha
deðiþik olan bir türü Barhal ve
Rize ye yakýn köylerde oynan-
maktadýr. Yaylanmalarý ile
titremelerle ileri geri gelme ve
sekmelerle Karadeniz ekibinin
oynadýðý horonlarýn özelliðini
gösterir. Denizin dalgasýndan
ekin tarlasýnýn rüzgar etkisi ile
yatýp kalkmasýndan balýðýn
titremesi gibi tüm esintiler
oyunda mevcuttur.

CÝLVELOY 

Cilveloy, genellikle halka
yapýsý biçimde oynanan bir
kadýn oyunudur.  Oyun oyna-
nýrken, atma türküler söyle-
nerek karþýlýklý soru ve cevap-
larla oynanan oldukça estetik
bir yapýya sahip, saða sola
yürüme ve üçleme figür-
lerinden oluþur.

Cilveloy, düðün ve eðlen-
celerde daha çok türkü olarak
söylenip kadýnlar tarafýndan
oynanýr.  Oyun, ismini türkü
sözlerinden almýþtýr. Oyunda
anlatýlmak istenilen tema
beðenme, beðenilme ve kur
yapma gibi genelde düðün ve
özel eðlencelerde oynanýr.
Halka yapýsý biçiminde oynan-
maktadýr.

COÞKUN ÇORUH

Yöremizde, bahar aylarýnda
kar sularýnýn erimesi, yaðmu-
run yaðmasý ile çeþitli dere ve
ýrmaklarýn Çoruh nehrine
dökülmesi sonucu azgýn bir
hale gelen nehir, bölge halký-
mýza çoðu zaman mal ve can
kaybýna neden olmaktadýr.  Bu
nedenle oyun, Çoruh'u konu
alarak, yaz aylarý durgunluðu
ile bahar aylarýndaki azgýn
anlarýný sergilemektedir. 

Oyun kapalý halka içeri-
sinde aðýr olarak baþlar; ha-
reketler anýnda hýzlanarak
devam ettirilir.  Oldukça sert
oynanan bir oyundur. Aðýr
bölümleri ezgi ile oynanýr.
Hýzlý bölümleri ise sadece
ritim eþliðinde oynanýr.  Oyun,
yalnýz erkekler tarafýnda oy-
nanýr. Oyun anonim olup ilk
kuran kiþi hakkýnda kesin
bulgu yoktur. Oyunun baþlan-
gýç ve bitiþi, düz çizgi olup,
halka yapýsý içinde oynanýr.
Belli sayý sýnýrý yok; ancak, çok
kalabalýk sayýlarla, oyun, hýzlý
olmasý yüzünden oynanmaz.
Oyun, herhangi bir düzenle-
meyle þekillendirilmemiþ, ge-
leneksel formu içerisinde
oynanýr.

DELÝ HORON 

Deli horon, halka yapýsý
içinde oynanan, Artvin'in
temel oyunlarýndan biridir.
Horona "Deli"  ön adýnýn takýl-
masý, oyunun "deli dolu" diye
tabir edilen biçimde oynan-
masýndan kaynaklanmaktadýr.
Figürlerin birçok bölümü ger-
ginlik, sertlik ve gerilim içe-
risinde canlý olarak yapýlmasý,
oyuna bu niteliði kazandýr-
maktadýr.  

Oyunda coþkuyu saðlamak
için, atýlan uzun naðaralar
(Kýcýna) esastýr. Komut, veren
tarafýndan her figürü belir-
leyen yöresel tabirlerle  (Yöre-
sel sözlerle) anýnda verilir.
Örneðin: Baþla, baþla-iþle, iþle
kollar üste, Kollar siya-kýndýr
oyna, Dura dura-Kollar çabuk-
Gel oguna diza-Vuur orta
topuk gibi belli komutlarla
oyun yönetilir.  

Oyunu oynayanlar, belli bir
sayý ile sýnýrlanamaz; genellik-
le açýk hava ve harman gibi
yerlerde oynanýr.  Oyunun
kaynakçasý hakkýnda ve hazýr-
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lanýþý, oynanýþý, hareketliliði
yörede birlik, beraberlik ve
dayanýþma sembolü olduðuna,
kararlýlýk ve güçlük ifadesini
belirttiði yolunda ortak dü-
þünceye varýlmýþtýr.

Halk arasýnda bu oyuna
iliþkin olarak, deli horon
oynanan yerde "Kýrk yýl ot bit-
mez" sözü yaygýndýr. Oyun,
ayrýca bazý kesimlerde (Kuçen
deli horonu, Kocabey deli
horonu) gibi isimlerde oyna-
nýr.  Oyun kuran kiþi bilinme-
yip Artvin ve beldelerinin en
güzide oyunudur.  Yalnýz er-
kekler tarafýndan oynanýr.

DÖNE 

Döne oyunu, bir genç kýzýn
elinde aynasý ile yüzüne ba-
karak kaþlýný, gözünü, saç-
larýný düzeltmesi ile ve oyun
içerisinde de görüldüðü gibi
her yöne dönüþü ile, genç kýzýn
kendi kendini süslemesi ile,
haz duyarak kuruntu içeri-
sinde oynanan bir oyundur.

Oyun, tek sýra baðýmlý sað
yöne çizilen yay üzerinde
oynanýr.  Oyunun içerisinde
yer alan döne "Dönüþ" figür-
lerinde döne ismini alýr.   Öne
çift sol, çift sað ayak çýkararak
sola ve saða çift sað ayak çek-
erek yine öne ve yana el çýr-
parak, dört yönlü dönerek, öne
çöküþ yaparak belli sýrayla
oynanýr.  Oyun komutlarý
"hop" diye verilir.  

Oyun, beðenme, beðenilme
temalarýný iþleyip sadece
kadýnlar, genç kýzlar tarafýn-
dan oynanýr.  Belli bir sayý
sýnýrý olmayýp oyunu ilk kuran
kiþi kesin belli olmayýp anon-
imleþmiþ bir oyundur.

DÜZ HORON
(VARAGELA) 

Yukarýda üç isim altýnda
toplanan bu oyun, yörede
deðiþik isimlerle oynanmasýna
raðmen, ayný karakteri taþýyan
bir oyundur.

Düz horon, genellikle dü-
ðünlerde kýz ve erkek tarafýn-
dan birleþerek, dostluklarýnýn
sembolü olarak, çoðunlukla
yüz açýmý törenlerinde oyna-
nan bir tür oyundur.

Düz horon, halka yapýsý
biçiminde oynanan temel
oyunlardan olup, hareketli,
estetik, oldukça canlý bir oyun-
dur.  Oyuna düz horon den-
mesinin (Bazý yerlerde adi
horonda) iki neden olabileceði
kanýsýndayýz.  Birincisi, genel-
likle düz horon, düz bir alanda
(Harman) da oynanmasýndan
benzetilmiþtir.  Ýkincisi ise, Ço-
ruh nehrinin durgun anlarýný
sembolize etmiþ olmasý, oyu-
na, zaman zamanda durgun
Çoruh'ta söylenir.  

Oyunun baþlangýcýndan bi-
tiþine kadar, belli bir tempo ve
coþku ile oynanmasý, uzun
naðralarý ile oldukça estetik bir
yapýya sahiptir. Oyun, belli bir
sayý ile sýnýrlanamaz. Yörede
en çok oynanan bir oyundur
ve en kalabalýk kitlenin ka-
týlýmýyla, büyük bir coþkuyla
oynanýr.  Oyun, çeþitli isimler
altýnda tek karakterde oyna-
nan oyundur.

HEMÞÝN OYUNU 

Hemþin horonu, yörede
yaþayan "hemþinliler" tarafýn-
dan oynanan bir oyundur.
Daha çok sahil kesmi, Hopa
civarýnda, halka yapýsý içeri-
sinde, genellikle tulum eþli-
ðinde oynanýr.  Oyun 7/8 ri-
timle  (7/8'lik) oynanýr.

Artvin civarlarýnda, bir
düðünde gençlerden kurulu
bir oyun ekibinin, gösterisinde
oyunun oynandýðý yerin tah-
tadan; yani aðaçtan yapýlan bir
zemin üzerine sertçe vur-
malarý, sýçrayýp düþmeleri so-
nucunda sahnenin çökmesi,
bir benzetme ile oyuna "Atom"
denmesine neden olmuþtur.

Hemþin oyunu, yine kendi
komutlarýyla yönlendirilir.
Örneðin: Siya, siya- Savuþ,
savuþ- Geldum, geç- Geçte,
dura- Geldi Hemþin gibi tabir-
lerle söylenip belli bir sayý ile
oyuncular sýnýrlanamaz.  Oyu-
nun oldukça sert ve akýcý
olmasý, yöre oyunlarýnýn tipik
örneðidir. Oyun, yalnýz erkek-
ler tarafýndan oynanýr.

KARABAÐ

Yöremizin coðrafi konumu,
arazi ve iþ gücünün çok zorlu
þartlar içerisinde yapýlmasý
nedeni ile hayýrlý iþler, kýz
köçürme, oðlan evlenmelerde
düðün ve niþan gibi törenler
genelde iþ gücünün az olduðu
güz aylarýna býrakýlýr. Ancak,
"gönül ferman dinlemez" deyi-
minden yola çýkan bir genç
oðlan, bir kýza deli gibi vuru-
lur. Kara sevdaya düþer. Ýþ,
güç, yaz, kýþ, bahar, dinlemez;
yaz aylarýnda aile büyüklerini
kýz evine elçiliðe gönderir.
Fakat yukarýda bahsettiðimiz
gibi tabiatý ile kýz evi büyük-
leri, "yaylalar insin, baðlar
bozulsun hele bir bakalým" gibi
sebeplerle geri çevrilir. Yayla-
larýn bozulmasý, baðlardaki
hasatýn toplanmasý, kýz hazýr-
lýðýnýn tamamlanmasý, karþý
daðlara kar yaðmasý ile belli
olurmuþ. Aþýk genç, hergün
kalkýp daðlara bakarmýþ; kar
ne zaman yaðacak diye Ni-
hayet bir sabah kalkar ki, karþý
daðlara kar yaðmýþ; gencin
aþýrý haz duymasý ve sevinci ile
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daða doðru "kara bak! Kara-
bað" diyerek, hem oynayýp
hemde baðýrarak daða doðru
koþmasýyla sevincinden kay-
naklanan bir aþýk oyunudur.
Karadað, tema olarak Azeri
kökenli olup, ayný sevinci pay-
laþan kýzýn da öyküsünü konu
olarak, karþýlýklý oynanan bir
oyundur.  Oyunu ilk kuran kiþi
bilinmemekte, oyun bir kýz-bir
erkek tarafýndan solo gösteri
nitelikli, beðenme, beðenilme
sevgi ve aþký konu alýr. Düðün
ve özel eðlencelerde çok oy-
nanýr. Belli sayý sýnýrlamadan,
isteyen kýzlý-erkekli kalkýp
oynarlar.

KOBAK 
Kobak bölgemizde bir köy

adýdýr.  Oyun halka yapýsý biçi-
minde genellikle tulum eþ-
liðinde erkekler tarafýndan
oynanýr. Bu oyun Yusufeli
ilçemizin yakýnýnda Kobak
köyünden adýný almýþtýr. Oyun
içerisinde, belli bir yerde, ezgi
deðiþir ve bu bölümde türkü
söylenir. Sonra tekrar oyun
müziðine geçilerek, oyuna
devam edilir. Oyunun kay-
naklanmasý Çoruh nehri ile de
ilgilidir. Oyun içerisinde bazý
figürler, Çoruh nehri üzerinde
kürek çekme hareketlerini gös-
terir.

Kobak oyunu, belli baþlý
komutlarla, Topal, topa-Ýþle,
iþle-üç vur saða, üçte sola çek
kürek çekha vurdu kobak gibi
terimlerle kendine özgü bir
oyundur. Oyun, halk arasýnda
sýkça olarak genelde erkekler
tarafýndan oynanýr; kýz-erkek
karmada oynanabilir.  Daha
çok düðünlerde harmanda oy-
nanýr. Belli bir sayý sýnýrý yok-
tur. Oyun, halka yapýsý biçi-
minde oynanýr. Oyun, ismini
bir köy adýyla almýþtýr. Oyunu
ilk kuran kiþinin o köyden
olmasý gibi, kesin bir bulgu
yoktur.

KOÇERÝ-KOÇÇARÝ

Koçeri, adýný bir erkek
isminden almýþtýr.  Bu kiþi, çok
gezen, çok dolanan, yerinde
durmayan bir kiþidir.

Halende günümüzde çok
gezenlere derler ki tabiri caize
"Koçeri misin, ne gezip duruy-
orsun?" Bölgede, genç kýzlarýn
bir kahramana olan duygu ve
çaðrýsýný dile getirir bir oyun-
dur.  Genç kýzlarýn bir koçeriye
vurulmasýyla onun gördükleri
zaman beðenilmek maksadýyla
oynadýklarý bir oyundur.  O-
yun oynanýrken bu kahramaný
da þöyle davet ederler. "Oy
ninni koçeri, sallanda gel içeri"
diye oynanýp söylenerek, mýs-
ralarla kahramaný davet eder-
ler.

Oyun, halay yürüyüþü gibi
baþlar;  hýzlanma çapraz ve
çöküþ figürlerinden oluþur.
Oyun, halka yapýsý biçiminde
oynanýp belli bir sayý sýnýrý
yoktur.  Oyunu kuran kiþi
(Koççari)  isimli bir erkek ol-
duðu araþtýrýlmýþ olup, genç
kýzlarýn bu koççariye karþý
duygularýný dile getirmeye
çalýþtýklarý bir oyundur.

MENDO BARI 

Araþtýrmalara göre  "Men-
do",  bir erkek ismidir.  Ayný
kiþinin, oyunu, kendisinin
uyarladýðý bilinmektedir.  Kiþi-
nin, haz duyarak oynadýðý
söylenmektedir. Oyun aðýr
hareketlerle baþlar; birden
hýzlanan bir tempo ile devam
eder.  Oyun içerisinde çok yön-
lü dönüþler olup, tek sýra
baðýmlý ve sað yöne çizilen yay
üzerinde oynanýr.  Oyunun
içindeki üçleme figürleri, diðer
oyunlarýn bir çoðunda görülen
tipik figürlerinden biridir.
Yürüyerek ayak çekme, üç-

leme, çöküþ gibi figürlerin belli
bir sýrayý takip ederek, yavaþ
ve hýzlý bir þekilde oynan-
masýndan oluþur.  Oyun, kiþi-
nin adýný konu alan bir oyun-
dur.  Oyun, kýzlý-erkekli veya
yalnýz erkekler tarafýndan da
oynanýr.  Oyun kiþinin kendini
gösterme amacý ile daha çok
düðünlerde oynanýr.

SARIÇÝÇEK  (SARI KIZ) 

Sarýçiçek, yörede çok yay-
gýn bir oyundur.  Yörede, sarý
kýzýn, etkin olmasý konusunda
birçok rivayetler vardýr.  An-
cak bunlardan biri, en saðlýk-
lýsýdýr. Yaptýðýmýz araþtýr-
malara göre 1124 senesinde
Çoruh boylarýnda yerleþen
Hýristiyan Kipçak Türklerini,
müslüman yapmak maksadýy-
la Mýsýr'dan, adý "Þehsan" olan
Þeyh, kuvvetleri ile Çoruh
vadisine gelirler.  Orada bulu-
nan Benek hakimin, sarýþýn,
gökyüzü kadar güzel, sarý saçlý
kýzýný görünce aþýk olur.
Þehsan ile kýzýn arasýnda
büyük bir aþk baþlar.  Kýz,
müslümanlýðý kabul eder;
ancak, babasý buna asla razý
olmaz. Kýzýn babasý Þehsan'ýn
kuvvetleri ile çarpýþmaya
baþlar.  Benek hakimi üstün
kuvvetleri ile çarpýþma sonu-
cunda Þehsan'ýn ordusunu
bozguna uðratýr.  Þehsan sev-
gilisini yanýna alarak, tüm
ordusu kýlýçtan geçirilir.

Þehsan ve sevgilisi sarý kýz,
kurtulma ümidi ile daðýn ya-
maçlarýna doðru kaçmak ister-
ler. Benek hâkimi askerleri
tarafýndan görülür ve peþle-
rine düþülerek þehit edilirler.

Oyunun bu olaydan kay-
naklandýðý, Þehsan'ýn sevgilisi
Sarý kýzýn nazý ve sonra aþk-
larýnýn birleþmesi arasýndaki
öyküyü temsil ettiði kabul
edilir.  Oyun, düðün ve daha
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çok eðlencelerde oynanýr.  Bir
kýz, bir erkek tarafýndan sev-
giyi, aþký ve naz yapmayý konu
almýþtýr.

SOL AYAK
Bu oyun kendisini pek

göstermemiþ yani tanýnma-
mýþtýr. Tulumla oynanýr. Sol
ayakdenmesinin sebebi Eren-
köy de sol ayaðý topal bir
kadýnýn bu oyuna olan düþ-
künlüðü ve çok iyi oynayýþý
nedeni iledir. 

Yaygýn deðildir. Erenköy,
Moðun, Uçer, Kivi gibi
köylerde oynanýr. 

Oyunun komutlarý sol
ayakta verilir. Tek sýra veya
yarým daire þeklinde oynanýr.
Kulaða hoþ gelen bir müziði
vardýr. Çalgý kesinlikle tulum-
dur. Komutlar koppa, saðlý
sollu ile dura gibi verilir.

ÞAHLAN (ÞEYHA)
Þahlan, yörede daha çok

yükselmeyi, büyümeyi, onuru,
gururu, kahramanlýðý simge-
leyen bir sözcük olarak kul-
lanýlýr.

Taþýmacýlýk, ulaþým ve çete
savaþlarýnda At'ýn önemi bü-
yük olan bu bölgemizde de
hayvanýn þahlanýp iki ayak-
üstüne kalkmasý, yükseliþ ve
sevinci tanýmlamasýyla, oyun-
daki yükseliþ anýndaki baðýr-
malar, buradaki kahramanlýk
duygusunun sembolüdür.

Baþlangýç ve bitiþ hariç,
kapalý halka halinde oynanýr.
Oyun içerisindeki yaylanma,
halay karakterine sekmeli koþ-
ma (Sað yana doðru), çöküþleri
ve topuk üçlemelerinden olu-
þur.  Ardýndan anlaþýldýðý gibi
oyun, (Þahlanmayý, yüksel-
meyi) sevinci simgeler.  Oyun
oynanýrken bu þahlanýþ açýkça
görülür.  Erkeklik ve kadýnlýk
varlýðýnýn saðlanmasý, kahra-
manlýk duygularýnýn vurgu-
lanmasýdýr.

Oyun, "Hop, hopde..." ko-
mutlarý ile oynanýr. Oyun,
anonim olup, kuran kiþinin
kesin bulgusu yoktur.  Diðer
oyunlar gibi çok fazla oynanan
bir oyun deðildir.  Kýz-erkek
karma oynandýðý gibi yalnýz
erkek olarakta oynanýr.

ÞAVÞAT BARI (Çift
Jandarma) 

Þavþat Barý, genellikle tür-
küsü söylenerek oynanan di-
ðer bar türlerinden, üç ayak,
aðýr bar gibi isimler altýnda
toplanýp oynanan bir oyundur.

Oyunun bulgusu ise, çok
eski tarihlere dayalý bir aþk
öyküsüdür. Ýki genç arasýnda
büyük bir aþk baþlar. Bu kara-
sevdayý bilmeyen kalmaz.
Birçok insan, bu gençler için
naðmeler yapýp türküler söy-
lerler. Artýk kýzý istemenin
zamaný gelmiþtir. Genç oðlan,
kýzý istetir; ancak, kýz babasý-
nýn kesin razýlýðý olmaz. Her-
þeye raðmen geri çevirir.
Kýzýný bir baþkasýna (Beþik
kertmesi) sözlemiþtir. Bahar
aylarý gelince köylerden, yay-
lalardan göç baþlar. Bu göçler
halk arasýnda büyük eðlence-
lerle tertiplenir.; bunlarda yer
yer isimlendirilir. Bu mevkide-
ki ismi ise (Vargoda) yayýk
yaylamak, yayla zamaný eðlen-
celeri olarak bilinir. Ýþte bu tar-
ihlerde, genç oðlan, sevdiði
kýzýn verileceði genci vurur ve
köyden kaçar. Köy halkýnýn
yaylaya çýkmasýný bekler ve o
gün gelir. Köy halký, binbir
eðlence masallarýyla göçe
koyulur. Uzunca bir yol aldýk-
tan sonra, ilk konaklayacaklarý
mevkiye gelirler. O düzlüðün,
yani mevkinin ismi (Vaket)'tir.
Vaket'e gelirler. Genç oðlan,
sevdiði kýzýnda orada ola-
caðýný bildiðinden, bunu takip
eder. Köy halký burada eðlen-
meye baþlar. Davul, zurnalar
çalýnýr; türküler söylenir; oy-

nanýr; koçlar kesilir; kebaplar
vurulur; yiyilip içilir. Genç
oðlan, halkýn arasýna gelir;
uzaktan sevdiði kýzý gözler,
kýzda sevdiðini görür ama bir
türlü yaklaþamazlar. Bakýþýp
hasret giderirler. O arada genç
kýz, birde ne görsün, karþýdan
iki jandarma geliyor; sevdiðini
götürecekleri genç kýzýn içine
doðuyor. Genç kýz, acýlar ve
üzüntüler içerisinde aðlayarak
jandarmanýn görünmesiyle
aðýt yakarak bu türküyü söy-
lüyor ve aðlýyor.

Oyunun türkü sözlerinde
ise, Çift jandarma geliyor kay-
makam konaðýndan, Fiske
vursam kan damlar, kýrmýzý
yanaðýndan, böyle esinlendiði
gibi birde, Cebi dolu paketi,
giyme yeþil caketi, Yar Allah'ýn
seversen, gel dolanak Vaketi'n-
de ise sevdiði genç, yeþil bir
ceketle oraya gelir; bu, taný-
nýrsýn anlamýnda. Gel dolanak
vaketi ise, kaçmak anlamýnda
sevdiði gence çaðrý yaparak
söylenen bir türküdür.

Daha sonra bu öyküyü
yaþayanlar, gençlere atfen ve
hatýrlamak, yaþatmak mak-
sadýyla halk arasýnda türküsü
söylenip oyuna dökmüþlerdir.
Oyun, halk arasýnda sýkça
oynanan bir oyundur. Belli bir
sayý sýnýrý yoktur; kýz-erkek
genelde karma olarak oynanýr.
Oyun, çizgi ile baþlayýp yarým
daire sað yay üzerinde oy-
nanýr.

TEÞÝ
Artvin ve civarýnda, ge-

nelde iç kesimlerde, toplu iþ
gücüne dayalý birlikte yapýlan
çalýþmalara "Meci-Ýmece" adýy-
la toplanýrlar. Yöre halký kýþ
gecelerinin boþ geçmesi, gece
eðlenceleri yapýlmasý amacýy-
la, yün eðirme, mýsýr ayýklama,
tütün doðrama gibi bazý iþleri-
ni kýþ gecelerinde, komþularý
davet ederek hem çalýþýr; hem
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de gece eðlenceleri düzenler-
ler.  Bunlar maniler, bilmecel-
er, karþýlýklý atma türküler ve
orta oyunlarý gibi eðlenceler-
den oluþur.

Teþi ise yün eðirmeye ya-
rayan aracýn ismidir. Teþi,
aðarþak ve iðden oluþan, aðaç
bir araçtýr. Bu araçla, yünden
iplik yapýlmasýný canlandýran
yün eðirmeyi temsil eden bir
oyundur. Oyun oynanýrken
ayak, el figürleri ile adeta yün
eðiriyormuþ gibi gerçek figür-
lerle gösterilir.Oyun figürleri,
estetik yönden aðýrlýk taþýr.;
ayak üzerinde esneyerek yürü-
nür ve elde teþi ile yün eðrilir.
Teþi oyunu, kadýnlar tarafýn-
dan oynanýr.  Belli bir sayý
sýnýrlamasý olmayý genellikle
baðýmsýz ferdi olarak oynanýr.
Teþhi havasý olarak ta anýlan
oyuna ait ilk nota derlemesi
1945 yýlýnda Muzaffer SARI-
SÖZEN tarafýndan yapýlmýþ ve
TRT Repertuarýna kazandýrýl-
mýþtýr.

UZUN DERE
Uzun dere, yörede,  gelinin

(Puhaça) yoðururken genç kýz
ve kadýnlar tarafýndan oyna-
nan bir oyundur.  Uzun dere
"Ýnce dere" , yörede bir yer
ismidir.  Oyun. Ýçerisinde anla-
týmý bu yörede daha çok
yapýldýðý için, ismini bu bölge-
den almýþtýr.  Uzun dere oyu-
nunu oynayan oyuncularýn
ellerinde buðday, arpa dane-
leri, oyunla birlikte gelinin
baþýna serpiþtirilir.  Ýnanýþa
göre gelinin rýzýklý, bereketli
olmasý inancý ile temsil edilir.

Gelin, hamur yoðururken
teknenin içine lira veya bozuk
para atýlýr. Bu da ayný anlam
içerisinde, gelinin, bolluk bere-
ketlilik getirme inancýný sim-
geler.  Hamur piþirildikten
sonra etrafýndakilerce yenmesi
için parça parça kýrýlýp da-
ðýtýlýr.  Ekmeðin içindeki para

kime çýkarsa, uðurlu sayýl-
dýðýndan saklanýr.  Ekmeðin
içinde para çýkan kiþi genç kýz
veya erkekse, bu parayý gece
yastýðýnýn altýna koyup yattýðý
zaman, kendi kýsmetini görür-
müþ diye inanýlýr.  Oyun, dü-
ðünlerde yüz açýmý töreninden
sonra damat evinde, puðaça
yoðrulup, gelinin bereketli
olmasý dileðiyle oynanan, belli
sayý sýnýrý olmayýp genç kýz ve
kadýnlar tarafýndan oynanýr.
Oyun ferdi hareketlerle oy-
nanýr. Oyunu kuran kiþi çok
eski bulgulara dayalý olup
gerçek kaynaðý bilinmektedir.

ÜÇAYAK - AÐIR BAR
Yurdumuzun birçok yöre-

sinde adýmlardan ismini alan,
bölgemizde de ayný isim altýn-
da bar türünde oynanan bir
oyundur. Oyunun aðýrlama,
hoplatma, hýzlanma bölümleri
vardýr. Oyunun üçayak adýnda
oynanmasý, üç adým kuralýna
baðlý olmasýndandýr. Oyun,
tek sýra baðýmlý, sað yöne
çizilen tek sýra halinde oy-
nanýr.  Bölgemizde bu tür o-
yunlar, birçok isim altýnda oy-
nansa bile, hepsini toplayýcý
özellik olarak üçayak ismi kul-
lanýlýr.

Yöremizde, aðýrlama bö-
lümlerinde, bu tür oyunlarda
kadýnlar ve erkekler tarafýn-
dan, karþýlýklý atma türküleri
söyleyerek oynanabilmektedir.
Oyun, sað yay üzerinde yarým
daire formunda oynanýr.  Kýz-
erkek karma veya yalnýz bilin-
memektedir.  Halk arasýnda
düðünlerde, harmanda sýkça
oynanýlan bir oyundur.

Ticari Zekâ 
New York'ta bir bankanýn

önünde duran son model Rolls
Royce otomobilden inen adam,
hýzlý adýmlarla bankaya girdi ve
önüne çýkan ilk görevliye, bireysel
kredi için baþvuruda bulunmak
istediðini söyledi.

Görevli onu, müþteri temsilci-
sine götürdü. Adam, çok acele bir
iþ için Avrupa'ya gitmek zorunda
olduðunu ve bu nedenle bir hafta
vadeli beþ bin dolar krediye
gereksinim duyduðunu söyledi.

Müþteri temsilcisi kýsa bir
araþtýrma yaptýktan sonra döndü.
"Ticari ve mali sicilinizi inceledik.
Bu krediyi almanýz için bir
engeliniz yok" dedi ve ekledi:

- Fakat bir konuyu belirtmeli-
yiz. Bizim bankamýzla daha önce
hiç çalýþmamýþsýnýz. Banka olarak
sizi resmen tanýmýyoruz. Bu
nedenle, söz konusu krediyi vere-
bilmemiz için karþýlýðýnda sizden
bir teminat almak zorundayýz".

Adam cebinden Rolls Roy-
ce'un anahtarýný çýkardý, bankanýn
müþteri temsilcisine uzattý: "Çok
acelem var, uçaða yetiþeceðim."
dedi. "kapýdaki Rolls Royce' umu
teminat olarak alabilirsiniz".

Kredi iþlemleri çok hýzlý bir
bicimde tamamlandý.

Banka Rolls Royce otomobili
bankanýn garajýna çektiler, adama
da beþ bin dolar krediyi verdiler.

Müþteri temsilcisi, kiþisel mer-
akýný gidermek için bir hafta
boyunca özel bir araþtýrma yaptý
ve bankalarýnýn bu yeni müþter-
isinin çok büyük bir iþ adamý ve
çok büyük bir servet sahibi
olduðunu öðrendi.

Bir hafta sonra adam yeniden
gelip, borcunun anaparasý beþ bin
dolarla, bir haftalýk faizi dokuz
buçuk dolarý ödedikten sonra,
müþteri temsilcisi bir türlü yen-
emediði merakýnýn dürtüsüyle
sordu: "Sizin, çok büyük bir iþ
adamý ve çok büyük bir servetin
sahibi olduðunuzu öðrendim"
dedi. "Yalnýzca kiþisel merakým-
dan soruyorum. Lütfen söyler
misiniz, sizin için çok küçük bir
miktar olan beþ bin dolarlýk
krediye neden gereksinim duy-
dunuz?"

Adam hafifçe gülümsedi: "Siz
de bana lütfen söyler misiniz?"
dedi. "Böyle lüks bir otomobili,
New York'ta hangi kapalý garaja,
bir hafta boyunca dokuz buçuk
dolara býrakabilirsiniz?
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Ýlk müslümanlardan, mu-
haddis, fakîh ve müfessir
sahâbî.

Adý Abdullah, künyesi Ab-
durrahman'dýr. Babasý Mes'ud,
annesinin adý Ümm-i Abd'dir.
Babasý hakkýnda fazla bir bilgi
yoktur. Onun, Zühreoðulla-
rýndan Abd b. Hâris'in müttefi-
ki olduðu bilinmektedir.

Abdullah, Mekke'nin fakîh
âilelerinden birine mensuptu.
Gençliðinde Ukbe b. Ebi Mu-
ayt'ýn koyunlarýný güderek
çobanlýk yapmýþtýr. Abdullah
b. Mes'ud Hz. Peygamber ile
ilk tanýþmasý ve karþýlaþmasýný
þöyle anlatýr: Ben Ukbe b. Ebi
Muayt'ýn koyunlarýný güdüy-
ordum. Bir gün Rasûlullah
(s.a.s.) ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)
yanýmdan geçiyorlardý. Rasûl-
ullah bana sütümün olup ol-
madýðýný sordu. Ben de ona
çoban olduðumu ve bu koyun-
larýn emânet olduklarýný söy-
ledim. Bunun üzerine Rasûl-
ullah: "Yavrulamamýþ ve süt
vermeyen bir koyunun var mý?
Bana gösterir misin?" dedi. Ben
de koç yüzü görmemiþ bir
koyun yanaþtýrdým. Rasûlullah
koyunun memesini tutup sað-
maya baþladý. Gerçekten yav-
rulamamýþ ve sütü olmayan bu
koyundan süt saðýp Ebu
Bekir'e verdi. Hz. Ebu Bekir
içti; sonra kabý Rasûlullah alýp
o da içtikten sonra koyunu
saldý. " (Ýbn Sa'd, Tabakat, 111,
150-151)

Ýþte Ýbn Mes'ud o günden
sonra Hz. Peygamberin yanýn-
dan ayrýlmadý.

Ýslâm'ý kabul edenlerin al-
týncýsýdýr. O müslüman ol-
duðu zaman Peygamberimiz
(s.a.s.) henüz Erkam'ýn evine
taþýnmamýþtý.

Ýslâm'ý kabul ettikten sonra
hep Kur'ân-ý Kerim ezber-
lemiþtir. Kendi ifâdesiyle hýf-
zettiði yetmiþ sûreyi Hz. Pey-
gamber (s.a.s.)'in huzurunda
okumuþtur. Sahâbeler arasýn-
da hiç kimse bu konuda ken-
disiyle rekabete giriþememiþ,
daha sonra Abdullah Kur'an'ýn
tamamýný ezberlemiþtir.

Ýbn Mes'ud, müslüman
olduðu sýralarda müslümanlar
Hz. Peygamber ile açýktan
açýða ibâdet edemiyor, istedik-
leri yerde yüksek sesle Kur'an
okuyamýyorlardý. Müslüman-
larýn böyle bir hareketi, müþ-
riklerin bütün câhilî duygu-
larýný kabartýr, onlarý müslü-
manlara karþý þiddetli ve ca-
nice saldýrýlarda bulunmaya
sürüklerdi. Bunun içindir ki
müslümanlar, bu gibi tehlikel-
erden sakýnmak isterler, müþ-
rikleri aleyhlerinde harekete
teþvik ve tahrik edecek hare-
ketlerden kaçýnýrlardý. Ýþte bu
zor günlerde Abdullah Ýbn
Mes'ud, Kâbe'de Kur'ân oku-
mak istemiþti. Hz. Peygamber
ve Ashâbý bunun tehlikeli bir
hareket olduðunu, özellikle
Mekke'de kendisini himaye
edecek büyük bir âilenin bu-
lunmadýðýný, müþriklerin ona
karþý pervasýzca hareket ede-
rek kendisini iþkenceye uðrata-
caklarýný söylemiþler, fakat Ýbn
Mes'ud'un iman coþkunluðu
bütün bunlarý geçmiþ: "Beni,
onlarýn þerrinden Allah korur!"
diyerek kalkmýþ ve Kâbe'ye
gitmiþti.

Bu sýrada Kureyþ müþrik-
lerinin büyükleri toplanmýþ,
Harem'de bir meseleyi görü-
þüyorlardý. Onlar konuþur-
larken, yüksek ve güzel bir ses
besmele çekmiþ ve Kur'ân-ý
Kerîm'den Rahman sûresini
okumaya baþlamýþtý. Herkes
hayret etmiþ ve bu cesur
adamýn kim olduðunu ögren-
mek üzere ona yöneldiklerinde
Ýbn Mes'ud olduðunu gör-
müþlerdi. Kureyþ'liler kýzmýþ,
bu hareketi en þiddetli cezalar-
la karþýlamak istemiþlerdi. Ýbn
Mes'ud'u kýzgýn kumlara ya-
týrýp islâm'ý terketmeye davet
ettiler. Fakat Ýbn Mes'ud, bu
ezalara zerre kadar önem ver-
medi. Müþrikler de iþkence-
lerinin bir fayda vermeyeceði-
ni anlayarak onu býraktýlar .

Abdullah Ýbn Mes'ud (r.a.)
Kureyþliler'in bu haince hare-
ketleri yüzünden hastalandý
ama içinde yanan iman ateþi
zerre kadar sönmemiþ, mâne-
viyatý asla sarsýlmamýþtý. Ýbn
Mes'ud, ilk fýrsatta ayný ha-
reketi tekrarlamýþ; yine Ku-
reyþliler'in toplandýklarý yer-
lerde Allah kelâmýný en yüksek
sesle okuyup Hz. Peygamber'-
den sonra ilk kez Kâbe'de
Kur'ân okuyarak müþriklere
islâm mesajýný teblið etmiþti.
(Ýbnü 'I-Esîr, Üsdü '1-Gâbe, I I
I, 256-257).

Abdullah Ýbn. Mes'ud'un
bu imaný ve cesareti müþrik-
lerin ona büyük düþman ke-
silmesine neden olmuþtu. Ku-
reyþ'in bu tutumu karþýsýnda
Ýbn Mes'ud (r.a.) Mekke'yi ter-
ketmeye ve hicrete mecbur
kaldý ve Habesistan'a gitmek
üzere çöllere düþtü. Daha

128 HZ. ABDULLAH

K
A

R
D

E
LE

N
  KARDELEN 2006   

HZ. ABDULLAH ÝBN MES'UD (r.anh)



sonra Habesistan'dan Medine'-
ye hicret ederek Muaz b.
Cebel'e misâfir oldu.

Rasûlullah Medine'ye ge-
lince, ona bir yer göstererek
Medine'de yerleþmesini saðla-
mýþtý.

Ýbn Mes'ud, bütün büyük
savaþlara katýlmýþ ve hepsinde
de önemli fedâkârlýklar göster-
miþtir. Bedir savasýnda, En-
sâr'dan iki genç, Ýbn Mes'ud'a
gelerek, kendilerine Ebu
Cehil'i göstermesini istemiþ,
sonra da küfür ordusunun
baþýný temizlemiþlerdi.

Ýbn Mes'ud (r.a.) Uhud,
Hendek, Hudeybiye, Hayber
gazveleriyle Mekke'nin fet-
hinde Rasûlullah ile birlikte
bulundu. Huneyn gazvesinde-
ki bozgun esnasýnda Rasûl-
ullah'ýn yanýndan hiç ayrýl-
madý. Rasûlullah onun bu
fedâkârlýðýný takdir buyur-
muþtu. Abdullah Ýbn Mes'ud,
her gazada, Allah yolunda
þehîd olmak gayreti ile savaþan
sahâbîlerdendi. Ondaki iman
kuvveti, onu daima ileriye
atýyor, ancak müslümanlarýn
zaferi ve müþriklerin yenilgisi
gerçekleþtikten sonra rahat
ediyordu. Hz. Peygamber'in
vefatýndan sonra kýsa bir müd-
det, inzivaya çekildi. Fakat
Ömer devrinde yeni fetihlere
baþlandýðý zaman heyecaný
yeniden uyanan Ýbn Mes'ud,
cihad için Suriye cephesine
gitti.

Hz. Ömer, hicrî yirminci
yýlda Ýbn Mes'ud'u, Kûfe
kadýlýðýna tayin etti. Kadýlýk
görevinin yaný sýra Beytül-
mâl'ýn muhafazasý ile ilgilene-
cek, öte yandan halkýn dinî
eðitimine de önem verecekti.
Hz. Ömer bununla ilgili olarak
Kûfe halkýna gönderdiði mek-
tupta þöyle diyordu:

"Size Ammâr b. Yâsir'i
Emir, Ýbn Mes'ud'u da öðretici
olarak gönderiyorum. Beytü'l-
mâl'ýnýza da Ýbn Mes'ud'u
tayin ettim. Bunlarýn her ikisi
de Bedir ehlindendirler. Onlarý
dinleyin ve onlara itaat ediniz.
Ýbn Mes'ud'u yanýmda alýkoy-
mak istiyordum ama sizi
kendime tercih ettim."

Ýbn Mes'ud (r.a.), üzerine
aldýðý bu görevi son derece
liyakat ve ehliyet ile yerine
getirdi. Kûfe, mahsullerinin
çokluk ve çeþitliliði, gelirinin
geniþliðiyle tanýnmýþ bir mer-
kezdi. Onun için buranýn
'beytü'l-mâl'ý önemliydi. Çün-
kü burasý, binlerce Mücahidin
tahsisâtýný karþýlýyordu. Hora-
san, Türkistan ve bunlara ben-
zer diðer yerlerde, cihada
katýlan müslümanlar en uzak
cephelerde çarpýþan ordular,
buradan teçhiz ediliyordu. Bu
durum, Ýbn Mes'ud tarafýndan
yürütülen vazifenin ne kadar
zor olduðunu göstermeye ye-
terlidir. Ýbn Mes'ud'un bu
kadar mühim bir iþi üstlenmesi
onun ne kadar hünerli biri
olduðunu gösterir.

Abdullah Ýbn Mes'ud, ayný
zamanda son derece zâhid ve
müttakî idi. Dünyevî hiçbir
zevk onu çekememiþti. Bun-
dan dolayý onun emin eline
verilen bütün vazifeleri en
yüksek doðrulukla yerine ge-
tirir; beytü'l-mâl'ýn her þeyini
korur ve her þeyi ancak yerine,
ehil ve hakký olana verirdi. Bu
hususta o kadar itina ederdi ki:
Bir defasýnda Sa'd b. Ebi
Vakkas ile arasýnda bir ihtilaf
oldu. Sa'd, beytü'lmâl'den bir
miktar borç para almýþ, ödeme
zamaný geldiðinde borcunu
ödemediðini görünce, ona aðýr
sözler söylemiþ ve kalbini kýr-
mýþtý.

Ýbn Mes'ud altmýþ yaþýn-
dayken hastalandý. Bir gece
rüyasýnda Rasûlullah'ý gördü.
Hz. Peygamber onu davet
ediyordu.

Ýbn Mes'ud'un vefatý yak-
laþtýðý zaman Hz. Zübeyr ile
oðlu Abdullah yanýna gelmiþ-
lerdi. Hicrî otuzikinci yýlda
vefat etti. Onu Hz. Zübeyr ve
oðlu teçhiz ve tekfin ettiler.
Sahih rivâyetlere göre cenaze
namazýný bizzat Hz. Osman
kýldýrdý. Hz. Osman b. Mazun
ise onu kabrine indirdi.

Ýbn Mes'ud, islâm'a girdiði
günlerden beri ilimle uðraþ-
makla kendini göstermiþti.
Rasûlullah ondaki bu ilgi ve
þevki sezerek: "Sen, muallim
olacak bir gençsin" buyurmuþ-
lardý. Gerçekten Ýbn Mes'ud
her ânýný ilim tahsili ile geçir-
miþ, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in
deniz gibi ilminden yararlan-
mak için fýrsatý ganimet
bilmiþti.

Ýbn Mes'ud, Rasûlullah'ýn
en özel, en mahrem dostlarýn-
dan ve adamlarýndandý. O,
Rasûlullah'a hizmetle övünür-
dü. Bazen Rasûlullah'ýn mis-
vakýný taþýr, takdim ederdi.
Bazen âsasýný getirirdi. Buna
benzer birçok özel hizmetlerini
yapardý. Ayrýca o, Rasûlul-
lah'ýn sýrdaþlarýndandý. Rasûl-
ullah'ýn o kadar yakýnlarýn-
dandý ký, meclisine izinsiz
girer, onunla konuþur, emir-
lerini dinler ve bütün arzu-
larýný yerine getirirdi. (Ýbn
Sa'd, Tabakat, 111, 153).

Ýbn Mes'ud, ilâhî vahyi, biz-
zat onu alan ve telâffuz eden
Hz. Peygamber' den öðren-
miþtir. Bunun içindir ki o,
Kur'an'ý en iyi bilen, en mü-
kemmel ezberleyen zatlar-
dandý. Herkes onun bu husus-
taki bilgisini ve kabiliyetini
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takdir ederdi; ashâb'ýn hepsi,
onun Kur'ân'a olan vukûfiyeti-
ni ve bundaki üstünlüðünü
kabul ederlerdi. (Buhâri, Fa-
dâilu Ashâbi'n-Nebi, 37).

Ebu Ahves der ki: "Bir gün
Ebu Musa'l-Eþ'âri'nin evinde
bulunuyorduk. Orada Ýbn
Mes'ud'un arkadaþlarýndan
bazý zatlar vardý. Mushaf'a
bakýyorlardý. Abdullah kalka-
rak, Ýbn Mes'ud hakkýnda þun-
larý söyledi: "Rasûlullah'ýn
ilâhî vahyi Ýbn Mes'ud'dan
daha iyi tanýyan birini býrak-
madýðý kanaatindeyim." Ebu
Musa bu sözleri dinledikten
sonra: "Biz bulunmadýðýmýz
zaman o, Rasûlullah'ý görür,
biz kabul olunmadýðýmýzda o,
huzura kabul olunurdu" dedi.

Amr b. As'ýn oðlu Abdul-
lah'ýn meclisine devam eden
Mesruk der ki: Abdullah b.
Amr'a gider, konuþurduk. Bir
gün Abdullah Ýbn Mes'ud'dan
söz açýldý. Abdullah dedi ki:
'Öyle bir adamdan bahsediyor-
sunuz ki, onu çok seviyorum,
seveceðim de. Çünkü Rasûl-
ullah onun hakkýnda þöyle
buyurmuþtu: "Kur'an'ý dört
kiþiden öðreniniz: Ýbn Mes'-
ud'dan, Muaz b. Cebel, Übey
b. Kaab ve Ebu Huzeyfe'nin
mevlâ'sý Sâlim'den." Rasûl-
ullah bu açýklamasýna Ýbn
Mes'ud ile baþlamýþtý. " (Bu-
hârî, Fezâilü'l Kur'ân, 8)

Ýbn Mes'ud, Kur'an'ýn yayýl-
masýna, onu, Rasûlullah'dan
aldýðý þekilde öðretmeye
çalýþýrdý. Öte yandan tefsir
ilminde de mühim hizmetleri
olmuþtu. Ýbn Mes'ud der ki:
"Habeþistan'a hicret etmeden
önce, Mekke'de bulunduðu-
muz sýrada, Rasûlullah'a, na-
maz kýlarlarken selâm verir-
dik, o da selâmýmýzý alýrdý.
Habeþistan'dan dönüþümüzde
yine ayný þekilde namaz kýlar-

larken selâm verdik, selâmý-
mýzý almadý. Namazýný bitir-
dikten sonra Rasûlullah'a sebe-
bini sordum: "Cenâbý Hak,
namazda konuþmayý yasak-
ladý", buyurdular. (Ýbn Hanbel,
Müsned, 1, 377).

Yine Ýbn Mes'ud anlatýyor:
Hz. Peygamber (s.a.s.)'e þöyle
soruldu: "En büyük günah
þunlardan hangisidir? Allah'a
ortak koþmak, kendi çocuðunu
öldürmek, komþunun karýsý ile
zina etmek. " O zaman Rasûl-
ullah'a þu âyet-i kerime indi:
"Onlar ki Allah ile beraber
baþka bir ilâha ibâdet etmezler,
Allah'ýn haram kýldýðý cana
haksýz yere kýymazlar ve zina
yapmazlar. Her kim de bunlarý
yaparsa kýyâmet günü aðýr
cezaya çarptýrýlýr. " (el-Furkan,
25/67).

Ýbn Mes'ud kendi re'yi ile
Kur'ân'ý tefsir etme hususunda
son derece ihtiyatla hareket
ederdi. Kendisi bunu izah
ederek der ki: "Mescitteydim.
Orada Kur'ân'ý kendi re'yiyle
tefsir eden bir adamý gördüm
ve hemen oradan ayrýldým. Bu
adam: "Göðün açýk bir duman
ile geleceði günü bekle, o
insanlarý sarar, bu, acýklý bir
azaptýr." (ed-Duhan, 44/10),
âyetini tefsir ederken, kýyâmet
gününde herkesin nefesini
týkayacak ve onlarý nezleye
uðratacak bir dumandan söz
ediyordu. Hâlbuki bir insanýn
bilmediði bir þey için Allah
bilir, demesi, onun ilmine
delâlet eder. Bu âyet-i kerime
ise Kureyþ'in Rasûlullah'a
karþý son derece þiddetli dav-
randýklarý zamanlarda inmiþti.

Ýbn Mes'ud, Kur'an-ý
Kerim'i bizzat Rasûlullah'dan
öðrenenlerdendi. Onun için
kýraatinde baþka bir mükem-
mellik vardý. Rasûlullah onun
kýraatinden bahseder ve onu

överdi. Bir gün Mescidte Ýbn
Mes'ud, güzel sesle Nisâ
sûresini okuyordu. Rasûlullah
(s.a.s.) Hz. Ebu Bekir ve Ömer
ile birlikte mescide gelmiþ ve
onu zevkle dinledikten sonra
þöyle demiþlerdi: "Ýbn Mes'ud!
ne dilersen dile nâil olursun!"

Ebu Bekir'den sonra Hz.
Ömer gelmiþ ve Rasûlullah'-
dan duyduklarýný Ýbn Mes'ud'a
müjdelemek istemiþti. Ýbn
Mes'ud ona: "Ebu Bekir seni
geçti" demiþti. Hz. Ömer de:
"Allah Ebu Bekir'den razý
olsun, onun daha önce sana
geldiðinden haberim yoktu"
demiþti (Ýbn Hanbel, Müsned,
1, 454)

Gerçekten Ýbn Mes'ud'un
kýraati son derece güzeldi.
Rasûlullah, Kur'an'ý ona talim
ettikten sonra, sesinden dinle-
mek isterdi. Ýbn Mes'ud, bir
gün Rasûlullah'a: "Biz Kur'an'ý
sizden okuduk, sizden öðren-
medik mi?" demiþ, Rasûlullah
da þöyle buyurmuþtu: "Evet
ama ben Kur'an'ý baþkalarýn-
dan dinlemek isterim."

Ýbn Mes'ud diyor ki: "Bir
gün Rasûlullah'ýn huzurunda
Nisâ sûresinden bir bölüm
okuyordum. "Her ümmetten
bir þâhid getirdiðimiz, seni de
onlarýn üzerine þâhid getir-
diðimiz vakit, bakalým onlarýn
hali nice olacak?" (en-Nisâ,
4/41). Âyeti kerimesine geldi-
ðim zaman, Rasûlullah'ýn göz-
leri yaþarmýþtý ."

Ýbn Mes'ud, Rasûlullah'a
yakýnlýðý dolayýsýyla son de-
rece geniþ bilgiye sahipti.
"Onun, o devre ait bilmediði
yoktu" dersek mübalâða etmiþ
olmayýz. Bununla beraber o,
asr-ý saâdet'e ait rivâyetlerde
son derece ihtiyatlý davranýrdý.
Amr b. Meymun þöyle der:
"Abdullah ile tam bir yýl
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kaldým. Bu müddet içinde
onun 'Rasûlullah buyurdu'
dediðini duymadým. Þâyet
böyle bir söze baþlarsa bütün
vücudu ürperir ve alnýndan
terler akardý." (Ýbn Sa'd,
Tabakat, 111, 156).

Ýbn Mes'ud'un talebelerine
olan en büyük nasihati ve
vasiyeti; Rasûlullah'ýn hadis-
lerini rivâyet ederken son
derece dikkatli olmalarýydý. O,
talebelerine derdi ki: "Rasûl-
ullah'dan bir söz naklettiniz
mi, o sözün nübüvvet ve
risâlet þanýna en lâyýk, ümme-
tinin hidâyetine en faydalý ve
takvâya en uygun olanýný
gözetiniz." (Ýbn Hanbel, Müs-
ned, I, 385).

Ýbn Mes'ud'un, çok ihtiyatlý
davranmasýna ve talebelerine
de hadis rivâyeti konusunda
sýký sýký tembihlerde bulun-
masýna raðmen, ondan çok
hadis rivâyet edilmiþtir. Üste-
lik o, çok rivâyetiyle tanýnan
Muksirun sahâbîlerden biridir.
Buna raðmen Ýbn Mes'ud, mut-
lak hadis rivâyet etmez, onun
rivâyetleri çoðunlukla Rasûl-
ullah'dan öðrendiði farzlarý
açýklayan ve dini emirlerin
kolayca anlaþýlmasýna yardým-
cý olan talimatlardýr. Sahih
hadis kitaplarý ve müsnedlerde
ondan rivâyet edilen hadis-
lerin toplamý sekizyüzkýrksek-
izdir. Bunlarýn altmýþdördünü
Buhârî ve Müslim müþtereken
rivâyet ederler. Ayrýca yir-
mibirini Buhârî, otuzsekizini
Müslim nakletmiþtir. Böylece
Buhârî, Ýbn Mes'ud'dan toplam
seksen beþ, Müslim, toplam
doksandokuz hadis rivâyet
etmiþlerdir.

Ýbn Mes'ud, fýkýh ilminin
kurucularýndan olan fakîh
sahâbilerden biridir. O, özel-
likle Hanefi fýkhýnýn temel
taþýdýr. Önce de belirttiðimiz

gibi, o, bütün Kûfe eyaletinin
kadýsýydý. Onun içindir ki Ýbn
Mes'ud, halka, fýkýh mese-
lelerini ve içtihadlarýný öðretir,
bütün mürâacatlarýný cevaplar
ve problemlerini hâllederdi.
Irak kýtasýnýn bütün âlimleri,
Ýbn Mes'ud'u rehber tanýrlardý.
Çünkü fýkýhta en çok istifâde
ettikleri zat oydu. Hz. Ýbn
Mes'ud'un baþlýca talebele-
rinden olan Alkame b. Kays ile
Esved b. Yezid, özellikle fýkýh
ilmindeki derinlikleriyle þöh-
ret kazanmýþlardý. Bunlardan
sonra Ýbrahim enNahaî, Kûfe
fýkhýna geniþlik vermiþ ve Irak
fakîhi ünvanýný almýþtý. Ýbra-
him en-Nahâî'nin bütün daya-
naðý Ýbn Mes'ud'un içtihad-
larýydý. Ýbn Mes'ud'un bu ilim
hazinesi, en-Nahâî'den, Ham-
mâd b. Süleyman'a intikâl
etmiþ, ondanda Ýmâm-ý A'zam
Ebû Hanîfe'ye geçmiþti. Ýmâm-
ý A'zam bunlarý geniþletmiþ,
ilim ve ictihadýyla yaymýþtý.
Böylece islâm âleminin önemli
bir bölümü, bunlarýn ilminden
yararlanmýþtýr.

Abdullah Ýbn Mes'ud, kýyas
ile muasýrlarýnýn birçok prob-
lemlerini çözmüþ, bu kaidenin
yerleþmesinde son derece bü-
yük hizmetlerde bulunmuþ ve
böylece usul-u fýkýh ilminin
ortaya çýkmasýna, istinbat me-
lekesinin kuvvetlenmesine bü-
yük katkýlarda bulunmuþtur.

Ýbn Mes'ud, bu suretle
kýyas'ýn en önemli esaslarýný
tesbit etmiþtir.

Ýbn Mes'ud'un bu önemli
fýkhî görüþ ve içtihadlarý
Mýsýrlý âlim Muhammed Rav-
vâs Kal'acý tarafýndan "Mev-
sû'atu Fýkhî Abdullah Ýbn
Mes'ud " (Abdullah Ýbn Mes'-
ud'un Fýkhî Ansiklopedisi,
Kahire 1984) adýyla toplanmýþ
ve ilim hayatýna kazandýrýl-
mýþtýr.

Hz. Ýbn Mes'ud'un muasýr-
larý ondan birçok meselelerde
faydalanmýþlardýr. Ýmam Mu-
hammed b. Hasan es-Seybânî;
"Ashâb içinde fýkýh mese-
lelerinde derinlik sahibi olan-
lar Hz. Ali, Ubey b. Ka'b, Ebu
Musa el-Eþ'ari, Hz. Ömer,
Zeyd b. Sabit ve Abdullah Ýbn
Mes'ud'tur" der. Ýmam Þa'bi:
"Hz. Ömer, Zeyd b. Sabit ve
Abdullah Ýbn Mes'ud'un bütün
ümmetin ufkunu açan fikhî
meseleleri çözdüklerini ifâde
eder. Zamanýnýn bütün âlim-
leri Abdullah Ýbn Mes'ud'u
büyük fakih bilirlerdi. Hz.
Ömer onu gördükçe güler:
"Bu, ilimle dolu bir zattýr."
derdi.

Ýbn Abbas da, Ýbn Mes'ud
hakkýnda þöyle der: "Kur'ân'ýn
en büyük tercümanýdýr."

Ýbn Mes'ud'un ileri gelen
talebelerinden biri Alkame b.
Kays idi. Alkame, dimaðýnýn
tazeliði, malûmatýnýn geniþliði
ile seçkindi. Ýbn Mes'ud, onun
kendisinden daha çok malû-
matlý olduðunu söylerdi:

Ýbn Mes'ud, Kûfe'de bütün
talebelerine Kur'ân'ý Kerim,
hadîs ve fýkýh okuturdu. Der-
sine devam edenler büyük bir
halka oluþtururlardý. Ondan
ders okuyanlar arasýnda bü-
yük þöhret kazananlar da
vardý. Alkame, Mesruk, Esved,
Abîde, Kâdý Süreyh, Ebu Vâil
bunlar arasýndadýrlar. Her biri
büyük bir âlim olan bunlar
arasýnda özellikle Alkame,
daima Ýbn Mes'ud'u hatýrlatan
bir simâ olmuþtu. Ýbn Mes'ud
yola çýktýðý zaman talebe-
lerinin çoðu onunla beraber
hareket ederler ve ona yoldaþ
olurlardý.

Bir gün Habbâb b. Eret, Ýbn
Mes'ud'un son derece geniþ olan
ders halkasýna gelmiþ, oraya
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devam eden gençlerin çok-
luðundan memnun olmuþ ve
Ýbn Mes'ud'a en liyakatli
talebesini sormuþtu. Ýbn Mes'-
ud da Alkame'yi göstermiþti.
Hz. Habbab, Alkame ile gö-
rüþmüþ ve onun malûmatýnýn
geniþliðinden çok derin bir zevk
duymuþtu.

Ýbn Mes'ud'un talebeleri,
kendisini derin bir iþtiyakla din-
lerler ve derslerini aþk ve þevkle
alýrlardý. Baþlýca talebelerinden
olan Sakýk der ki: "Mescitte Ýbn
Mes'ud'u bekler, onun derse çýk-
masý için yolunu gözetlerdik. Bir
gün biz böyle bekleþirken Yezid
b. Muaviye en-Nehai gelmiþ ve
bize: 'Dilerseniz evine gidip
bakayým, evdeyse alýp getirm-
eye çalýþayým' demiþ ve gitmiþti.
Ýbn Mes'ud gelmiþ, bize: 'Ben
sizi býktýrmamak için gelmedim.
Rasûlullah bize vaazlarýný fasýla
ile verirdi. Çünkü býkkýnlýða
uðramamýzý istemezdi.' demiþ-
ti."

Ýbn Mes'ud, sünnet-i se-
niyye'ye uygun bir ahlâk
sahibiydi. O, ahlâk ve yaþayýþ
tarzýný bizzat Rasûlullah'dan
öðrenmiþti. Çünkü o, Rasûl-
ullah'ýn en yakýn dostlarýndandý.
Her zaman Rasûlullah'ýn yanýna
girer, hizmetlerini görür, ayak-
kabýlarýný çevirir, önünde yürür,
yýkanacaðý zaman perde tutar
önünde siper olurdu. Rasûlullah
ona, kayýtsýz þartsýz bir müsa-
ade vermiþti. Ýbn Mes'ud'a: "Her
zaman yanýma girebilirsin,
ancak benim mani olacaðým
zamanlar hariç" derdi. (Ýbn Sa'd,
Tabakat, 111, 153-154). Bunun
içindir ki onun, Rasûlullah'ý
yegâne uyulacak insan bilmesi,
onun her hâliyle hâllenmesi
kadar tabii bir þey olamaz. Ýbn
Mes'ud, Kûfe'den ayrýldýðý hâl-
de ünü orada uzun zaman ya-
þamýþ; herkes onun ilim ve
irfanýnýn yaný sýra takvasýný, iffe-
tini, güzel huyluluðunu, kalbi-

nin rikkatini ve övgüye deðer
ahlâkýný anmaya devam etmiþti.
Hz. Ali, Kûfe'ye gittiði zaman
Ýbn Mes'ud'un övgüye deðer
vasýflarla anýldýðýný duyduktan
sonra onun Kur'ân'ý Kerim'e
vukûfunu, helâli helâl, haramý
haram tanýdýðýný, dinde fakih ve
sünnette âlim olduðunu ilâve
etmiþti.

Abdullah Ýbn Mes'ud, Ebu
Umeyr adýnda bir dostunu
ziyaret etmek üzere çýkmýþ,
fakat evinde bulamayarak âile-
sine selâm göndermiþ ve kendi-
sine bir miktar su verilmesini
rica etmiþti. Evin hanýmý,
hizmetçisini komþuya gönder-
erek su istetmiþti. Hizmetçi
geciktiði için haným ona lânet
okumuþtu. Ýbn Mes'ud haný-mýn
hizmetçiye lânet okudu-ðunu
duymuþ ve evden çýkmýþtý.
Çýkarken dostu Ebu Umeyr ile
karþýlaþmýþtý. Ebu Umeyr "Ya
Ebu Abdurrahman! Sen ken-
disinden kadýnlarýn kýskanýla-
caðý bir adam deðilsin, niçin
kardeþinin hanýmýna selâm ver-
erek içerde oturmadýn ve su
içmedin?" demiþti. Ýbn Mes'-
ud'un cevabý: "Öyle yaptým
fakat zevceniz ya su bulun-
madýðý veyahut evdeki su kâfi
gelmediði için hizmetçiyi
komþuya gönderdi, hizmetçi geç
kaldýðý için de ona lânet okudu.
Hâlbuki ben Rasûlullah'dan þu
sözleri duydum: "Lânet kime
gönderilmiþse ona gider, ona
kazýlmak ister. Þayet buna bir
yol bulamazsa: Ya Rabbi, beni
falana gönderdiler, kalktým git-
tim, ona hulûl için bir yol bula-
madým! Þimdi ne yapayým? der.
Cenab-ý Hak da ona: Nereden
geldinse oraya dön der. " Onun
içindir ki, hizmetçinin bir ma-
zereti olabileceðini düþündüm
ve lânetin geri dönmesinden
korktum. Buna sebep olmak
istemedim."

Bir defasýnda adamýn biri
vefat etmiþ ve hiçbir hayrý
olmadýðý söylenmiþti. Ýbn Mes'-
ud, bunu duyar duymaz, elinde
bulunanlarý sadaka olarak ver-
miþti. Rasûlullah'ýn Ashâb'ýndan
birçoklarý, onun sünnetine ya-
pýþmakla büyük bir þerefe
kavuþtular. Fakat Abdullah Ýbn
Mes'ud, hiçbir zaman dünyayý
istemedi. O hep ahireti gözetir-
di. Hz. Ýbn Mes'ud, son derece
misafirperverdi. Kûfe'de ikâmet
ettiði sýrada evi hiç misafirsiz
kalmazdý.

Ýbn Mes'ud, namazlarýný vak-
tinde kýlmaya o kadar riayet
eder ki, bir kere Vali Velid b.
Ukbe, Kûfe mescidinde halký bir
süre bekletmiþti. Ýbn Mes'ud
hemen kalkarak, halka namazý
kýldýrmýþtý. Vali, buna üzülerek,
niçin böyle yaptýðýný sormuþ ve
"Mü'min'lerin emirinden bir
buyruk mu aldýn? Yoksa bir
bid'at mý icat ettin?" demiþti. Ýbn
Mes'ud, ona þu cevabý vermiþti:
"Ben, mü'minlerin emirinden bir
buyruk almadýðým gibi, bir
bid'at de icat etmedim. Fakat
senin bir iþin vardýr, diye bizim
de namazýmýzý geciktirmene
Allah razý olmaz."

Ýbn Mes'ud, Ramazan'dan
baþka çoðu günler oruç tutar,
Aþûre günlerini de oruçlu
geçirirdi. Abdurrahman b. Ye-
zid der ki: "Ýbn Mes'ud, gün-
lerinin çoðunu oruçlu geçirirdi.
Oruca ve namaza devamdan
ayrýca bir zevk alýrdý. Ýbn
Mes'ud, son derece külfetsiz bir
hayat sürer, gayet basit yemek-
lerle beslenir, külfetsizliði ve
sadeliði hayatýnýn düstûru bilir-
di. Talebesi Alkame, bu hususta
Ýbn Mes'ud'un harfiyen Rasûl-
ullah'a uyduðunu söyler. Ýbn
Mes'ud; senelerce beytü'lmâl
idare etmiþ, bir gün, bir dakika
da olsa adalet ve insaftan ayrýl-
mamýþtýr.
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1. GÝRÝÞ

Ülkemizde taþýt sayýsý hýzla
artmaktadýr. Ýstanbul, Ankara,
Ýzmir, Adana gibi büyük þe-
hirlerde kiþi baþýna düþen taþýt
sayýsý sürekli artmaktadýr. Ýs-
tanbul'da 1000 kiþiye düþen
taþýt sayýsý 200 adettir.
A.B.D.'de bu deðer 700 taþýt/
1000 kiþidir. Batý Avrupa Ülke-
lerinde ise 600 taþýt/1000 kiþi-
dir. Yani Türkiye'de taþýt sayýsý
artmaya devam edecektir.
Taþýt sayýsý arttýkça yakýt tüke-
timi ve trafik yoðunluðundan
ileri gelecek karbon monoksit,
partikül, hidrokarbon ve azot
oksit gibi hava kirleticilerinin
emisyonu artacaktýr. Yol kapa-
sitesi yeterli deðilse taþýtlar
birim km.'de daha fazla yakýt
tüketirler.   

Türkiye'de belli yaþýn üze-
rindeki araçlardan çok daha az
vergi alýnmaktadýr. Oysa taþýt
yaþý ilerledikçe tükettiði yakýt
miktarý ve egzozdan atýlan kir-
letici miktarý artmaktadýr. Ço-
ðu geliþmiþ ülkelerde taþýt yaþý
ilerledikçe taþýt vergisi ayný
kalmaktadýr. Eski araçlar için
vergi indirimi söz konusu
deðildir. Türkiye'de de benzer
uygulamaya geçilmelidir. 

Periyodik araç muayenesi,
bakýmý, tamiratý ve egzoz öl-
çümü yapýlmayan araçlar daha
fazla havayý kirletmektedir.
Yeterli bakýmý ve onarýmý ya-
pýlmayan dizel araçlar önemli
hava kirliliði kaynaklarýndan
biridir.  

Özellikle mazotta bulunan
fazla miktardaki kükürt; mo-
torun aþýnmasýna ve egzozdan
daha fazla kirleticinin atýlmasý-
na, dolayýsýyla atmosferde sül-
fat partiküllerinin artmasýna
neden olmaktadýr.

Taþýtlarda yakýt tüketimini
minimize etmek mümkündür.
Trafikten ileri gelen kirletici
emisyonunu ve sera gazý mik-
tarýný minimize etmek için taþýt
kullanýrken bazý kurallarý öð-
renir ve yerine getirirsek; yakýt
tüketimini en aza indirebiliriz.
Yakýt tüketimini azalttýðýmýz
zaman egzozdan atýlan kirleti-
ci emisyonunu da azaltmýþ
oluruz. 

Taþýtlardan atýlan kirleticil-
er hem saðlýk ve çevre prob-
lemlerine, hem de global ýsýn-
maya katkýda bulunmaktadýr.
Daha temiz bir çevre için;
herkesi saðlýklý ve doðru araç
kullanmaya davet ediyoruz.
Doðru araç kullanarak yakýta
daha az bedel ödemek müm-
kündür. Hep beraber egzoz-
dan atýlan sera gazlarýný azal-
talým ve iklim deðiþiklinin
önlenmesine katkýda bulu-
nalým.

Fransa, Avusturya ve Ýsviç-
re'de her yýl ölümlerin %6'sý-
nýn hava kirliliðinden oldu-
ðunu unutmayýnýz. Ýngiltere'-
de her yýl trafikten ileri gelen
hava kirliliðinden yaklaþýk
olarak 19.000 kiþi ölmektedir.
Türkiye'de hava kirliliðinin
saðlýðýmýz, özellikle çocuklarý-
mýz ve yaþlýlarýmýz üzerine

etkisini lütfen iyi düþününüz
ve gereksiz yere araç kullan-
maktan kaçýnýnýz.

2. KLÝMA

-Yaz aylarýnda güneþte
kalan aracý çalýþtýrmadan önce
camlarý açarak araç içindeki
aþýrý ýsýnmýþ havayý dýþarý
atýnýz.

-Trafiðin yoðun olduðu
yerlerde klimanýn devir daim
sistemini çalýþtýrýnýz.  Klimanýn
devir daim sistemi ile hem kirli
havayý içeri almazsýnýz hem de
istediðiniz konfora daha hýzlý
ulaþýrsýnýz. Yolcu taþýtý içinde-
ki siyah karbon konsantrasy-
onu 5-90  g/m3 arasýnda
deðiþtiðini unutmayýnýz. 

-Aracýn klimasý çalýþýrken
camlarý kapalý tutunuz. Aracýn
klimasý ile havayý ýsýta-
mazsýnýz...!

-Aracýnýzýn klimasýný çalýþ-
týrdýðýnýzda her 100 km'de 1.0-
2.0 litre extra benzin tüke-
tirsiniz. 

-Ozon tabakasýnýn delinme-
sine neden olan CFC'lerin
%10'u  þehiriçi bölgelerde taþýt
klimalarýndan ileri gelir.

3. YAKIT

-Yaz aylarýnda özellikle
akþam-gece-sabah saatlerinde
benzin satýn alýnýz. Soðuk
saatlerde benzin satýn alarak
hem benzin buharlarýnýn
atmosfere kaçmasýný önlersiniz
hem de daha yoðun benzin
satýn alýrsýnýz. Unutmayýnýz ki
yakýt pompasý yakýt hacmini
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ölçer, yakýt yoðunluðunu
ölçmez. Yakýt yoðunluðu art-
týkça daha aðýr benzin satýn
almýþ olursunuz.

-Yakýtýn tipini ve markasýný
dikkatli seçiniz. Yakýta solvent
karýþtýran istasyonlardan ben-
zin satýn almayýnýz. Solventli
yakýtlar hem aracýnýzý bozar
hem de havayý kirletir. Kaliteli
yakýtlar hem  daha ekonomik
hem de araçlar için daha
saðlýklýdýr. 

-Benzin buharýnýn depo
kapaðý üzerine baskýsýný önle-
mek için yakýt deposunu aðzý-
na kadar doldurmayýnýz.

-Motorunuzu durdurma-
dan deponuzu benzinle dol-
durmayýnýz.

-Yakýt depo kapaðý mutlaka
sýzdýrmaz olmalýdýr. Depo ka-
paðýndan benzin buharlaþma-
malýdýr.

-Aracýnýzda kurþunsuz ben-
zin kullanýnýz. Süper benzin
0.15 g/litre ve kurþunsuz ben-
zin 0.013 g./litre kurþun içerir.
Kurþun saðlýk açýsýndan çok
zararlý bir maddedir. Süper
benzin yerine lütfen katkýlý
kurþunsuz benzin kullanýnýz.
Böylece egzozdan atýlacak
kurþun miktarýný 11 kat azalta-
bilirsiniz. 

-Süper benzin kullanan
araçlardan atýlan kurþun en
fazla 0-6 yaþ ile ana rahminde-
ki çocuklarý etkilemektedir.  

-1994 yýlýndan itibaren üre-
tilen tüm yerli ve yabancý ben-
zinli taþýtlar kurþunsuz benzin
kullanabilirler.

-LPG veya Doðal Gaz temiz
yakýttýr. Aracýnýzý LPG veya
Doðal Gazlý sisteme lisanslý
uzman kurumlarca dönüþtür-
erek hem daha verimli ve
ekonomik yakýt tüketimi, hem
de  daha temiz çevre elde ede-
bilirsiniz. 

4. TEKERLEKLER

-Lastiklerin hava basýnçlarý
yeterli olmalý. Yeterli miktarda
basýncý olmayan lastikler ça-
buk tahrip olur ve ömrü
kýsalýr. Yol tutuþu zayýflar, pat-
lamaya ve yýrtýlmaya neden
olur.

-Lastiklerin hava basýncýný
aracýnýz soðuk iken kontrol
ediniz. Sýcak lastiðin hiçbir
zaman havasýný almayýnýz.

-Radial lastikler kullanýnýz.
Radial lastikler yakýt tüketimi-
ni azaltýr.

-Lastiklerin hava basýnç-
larýný ayda bir kontrol ettiriniz.
Lastiklere üreticinin tavsiye
ettiði yeterli hava basýncý ve-
rilmelidir. Lastiklerin hava
basýncýný aracýnýz soðuduktan
üç saat sonra ölçünüz. Lastik-
lerin hava basýncý yeterli ol-
mayan taþýtlar, %5'a varan
fazla yakýt tüketimine neden
olur.

-Aracýnýzý yüksek hýzda
sürmeniz lastiklerin daha hýzlý
tahribatýna neden olur.

-Lastiklerin hava basýncý bir
birim (1 1bf/in.2 ) düþükse %2
daha fazla yakýt tüketirsiniz. 

Bir bar  = 14.51 1bf/in.2
eþittir.

5. RÖLANTÝ

-Aracýnýzý 30 saniyeden
fazla rölantide çalýþtýrmayýnýz.
Kýþ aylarýnda aracýnýzý hareket
ettirmeden önce motorunuzun
ýsýnmasý için 1 ila 2 dakika
rölantide çalýþtýrmanýz yeter-
lidir. Bir saatlik rölanti esna-
sýnda 3000 gr. sera gazý CO2'i
atmosfere atarsýnýz.

-Trafik hariç bir yerde 30
saniyeden fazla kalýyorsanýz
aracýnýzý durdurunuz.

-Gitmeye hazýr deðilseniz
aracýnýzý çalýþtýrmayýnýz. 

-Motorunuzu dururken ýsýt-
mak yerine ölçülü kullanarak
yolda ýsýtýnýz.

-Aracýnýzý 10 dakika rölan-
tide çalýþtýrdýðýnýzda 0.17 litre
extra yakýt harcarsýnýz.

-Rölantide araç hýzý sýfýr
km./saat'dir.

-4 silindirli bir taþýt bir saat
rölantide çalýþtýrýldýðýnda 1-1.8
litre benzin tüketir.

-Ýstanbul'da seferde olan 1
milyon taþýt hergün 0.5 saat
rölantide çalýþsa günde 500.000
litre ve yýlda 130.000.000 litre
extra yakýt tüketirler. 

6. ARAÇ SÜRME

-Þehiriçi bölgelerde ekono-
mik ve ideal taþýt hýzý 25-95
km./saattir.

-Gaz pedalýný devamlý na-
zikçe kullanýnýz. Ani kalkýþlar-
dan ve duruþlardan kaçýnýnýz.
Ani fren yapmaktan kaçýnýnýz.

-Olmasý gereken vitesten
düþük viteslerde aracý kulla-
narak %45'e varan daha fazla
yakýt tüketimine, motorun
yorulmasýna ve yýpranmasýna
neden olursunuz. Motoru yor-
mamak için mümkün oldu-
ðunca aracýnýzý uygun viteste
kullanýnýz.

-Aracýnýzýn vitesini nazikçe
fakat hýzlý olarak deðiþtiriniz. 

-Aracý ani olarak çalýþtýrýp
hýzlandýrmak normal seyir
esnasýndaki deðerden %60
daha fazla yakýt tüketimine
neden olursunuz.

-Aracýnýzý düz ve sarsýntýsýz
sürünüz. Düz ve sarsýntýsýz
sürme ekonomik yakýt tüke-
timine neden olur. 
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-Normal seyir esnasýnda
aracýnýzýn camlarýný kapalý
tutunuz. Açýk camlar araç
üzerinde dalgalý rüzgar oluþu-
muna ve taþýt hýzýnýn düþme-
sine neden olur. Açýk camlar,
100 km/saat hýzda %4 extra
yakýt sarfiyatýna yol açar.

-Ekonomik yakýt tüketimi
için aracý yavaþ yavaþ hýz-
landýrýnýz ve yavaþlatýnýz.

-95 km./saat hýzýn üzerinde
sürdüðünüz her 8 km/saat
için %10 daha fazla benzin
tüketirsiniz.

-Aracýnýzý 20 km./saat ve
daha düþük hýzla sürdüðü-
nüzde %50 daha fazla benzin
tüketirsiniz.

-Motorunuzu durdurma-
dan önce vitesi boþa alýnýz.
Aksi durumda atýk yakýt atýl-
masýna neden olursunuz.

-Aracýnýzý mümkün mer-
tebe 25 km/saatten düþük, 95
km/saatten yüksek hýzda
sürmeyiniz. Her iki durumda
da hem daha fazla yakýt tüke-
timine hem de daha fazla kir-
leticinin atmosfere atýlmasýna
neden olursunuz (Þekil 1). 

7. VERÝMLÝ YAKIT TÜ-
KETÝMÝ

-Bir taþýtýn þehiriçi yollarda
verimli yakýt tüketimi en fazla
8 litre/100 km. ve þehirlerarasý
yollarda en fazla 6 litre/100
km. olmalýdýr. Araç satýn
alýrken aracýn yaþýný ve 100 km
de tükettiði yakýt miktarýný
mutlaka öðreniniz.

-Hava filtresi kirli ve týkalý
ise filtre motora hava akýþýný
engeller. Kirli hava filtresi %10
daha fazla yakýt tüketimine
neden olur. Hava filtresini
temizleyiniz/temizletiniz veya
deðiþtiriniz.

-Direk enjeksiyon sistemli
taþýt satýn alýnýz. Karbüratör
esaslý taþýtlar enjeksiyon sis-
temli taþýtlara göre %10 daha
fazla yakýt tüketirler.

-Kirli enjeksiyonlar yakýt
tüketimini artýrýr.

-Bakýmlý ve ayarlý bir
motor, yakýtý daha verimli
tüketir. 

-Bakýmsýz araç hem fazla
yakýt tüketir hem de havayý
kirletir. Yanlýþ araç kullanarak
hem cebini hem de havanýzý
kirletirsiniz...! 

-Seyahatiniz 5 km.den az
ise aracýnýzý kullanmayýnýz.
Bu mesafede motoru normal
çalýþma sýcaklýðýna ulaþtýrmak
mümkün deðildir. Böyle du-
rumda toplu taþýma aracýný ter-
cih ediniz.

-Ýlk 5 km içinde aracýnýzý
yüksek hýzda sürmekten ve
aþýrý hýzlandýrmadan kaçýný-
nýz.

-Aracýnýzýn hýzýný sýk sýk
deðiþtirmeden belli bir hýzda
seyrederek daha az yakýtla
daha uzun mesafe alabilirsiniz. 

-Trafiðin yoðun olduðu
saatlerde dur-kalk olayý sýk
yaþandýðý için hem yakýt tüke-
timi hem de egzozdan atýlan
kirletici miktarý artmaktadýr. 

-Aracýnýzda hava/yakýt a-
yarýný ve egzoz ölçümünü
süresi içinde yaptýrarak daha
az yakýtla daha uzun mesafe
alabilirsiniz.

-Yað filtreleri temiz olmalý.
Eski ve kirli yað filtreleri
motor verimliliðini düþürür ve
yýpratýr. Düþük verimlilikte
çalýþan motorlar yakýt verimlil-
iðini düþürür.

-15 oC altýndaki sýcaklýklar
%30'a varan fazla yakýt tüke-
timine neden olur.

-Aracýnýz þehir içinde  7
litre/100 km. den çok daha
fazla yakýt tüketiyorsa bu araç
sizin için ekonomik deðildir.
Bu aracýn iþletme maliyeti yük-
sek demektir.

-Araç satýn alýrken þehiriçi
bölgelerde  en fazla 7 litre/100
km. kurþunsuz benzin tüketen
yerine, 10 litre/100 km. benzin
tüketen satýn alýrsanýz;

Yakýta daha fazla para
ödersiniz ve daha fazla kirleti-
ciyi atmosfere atarsýnýz.

-Yakýtýn verimli tüketimini
etkileyen en önemli parame-
trelerden biri de taþýt yaþýdýr.
Taþýt yaþý arttýkça yakýt tüketi-
mi ve egzozdan atýlan kirletici
miktarý da artmaktadýr. 10
yaþýn üzerindeki benzinli taþýt-
larýn egzozundan atýlan kirleti-
ci miktarý 5 yaþýn altýndaki
taþýtlardan atýlan kirletici mik-
tarýndan en az iki kat daha
fazladýr. 20 yaþýn üzerindeki
taþýtlarý mümkünse satýn al-
mayýnýz.

-Yakýtý verimli kullanan
taþýtlarýn egzozundan daha az
kirletici atýlýr.

-Ýþyerleri bünyelerinde ça-
lýþtýrdýklarý araçlarýn yýllýk tü-
kettikleri yakýt miktarlarýný
tespit ederek, bu araçlarýn iþ-
letme için verimli olup ol-
madýklarýna karar verilebilir,
basit bir hesaplama ile bu bil-
gileri elde edilebilirler. Yakýt
alýrken aracýn km göstergesin-
deki km rakamý ve aldýðý yakýt
miktarý (litre) yýl boyunca not
edilmelidir. Böylece bir aracýn
bir yýl boyunca aldýðý mesafe
(km) ve tükettiði yakýt miktarý
(litre) tespit edilmeli, 100 km.
baþýna tükettiði yakýt miktarý
(litre) ve yýllýk yakýt maliyeti
belirlendikten sonra bu aracýn
yakýt bakýmýndan çalýþtýrýlma-
sýnýn ekonomik olup olmadýðý
belirlenmelidir.
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8. FAZLA YÜK

-Yolculuk esnasýnda aracý-
nýzý fazla yükle yüklemeyiniz.
Ýstiap haddinin üzerindeki her
45 kg. ek yük, %7 ekstra yakýt
tüketimine neden olur. Bir araç
þehir içi yollarda normalde 7
lt./100 km. benzin tüketiyorsa
ve bu araç üzerine ekstra 45
kg. yük konmuþsa, bu durum-
da 7.5 lt./100 km. benzin tüke-
tirsiniz. 

9. EGZOZ

-Aracýnýzýn egzozundan be-
yaz duman çýkýyor ve bu en
fazla 5 saniye sürüyorsa motor
iyidir. Bu uzun süre devam
ediyorsa (10 sn.den fazla)
motorda bir problem var
demektir.

-Egzoz gazý siyahsa hava/
yakýt karýþýmý iyi deðil, çok
fazla yakýt tüketiliyor ve eg-
zozdan yanmamýþ hidrokar-
bon atýlýyor demektir. Enjek-
siyon sistemini kontrol etti-
riniz.

-Taþýtlarýn egzozundan atý-
lan taneciklerin boyutu 2.5   m
den küçüktür. Bu tanecikler,
solunum yolu ile ciðerlere
kadar kolayca ulaþabilir. Do-
layýsýyla trafiðin yoðun olduðu
yerlerde camlarý kapamalý ve
klima gerekli ise sadece hava
devir daim sistemi çalýþtýrýl-
malýdýr.

-Egzoz gazý mavi renkli ise
motor yað, siyah renkli ise
fazla benzin yakýyor demektir.
Yani egzozdan hidrokarbon
atýlýr. Hidrokarbon atmosferde
duman ve ozon oluþumuna
katkýda bulunur.

-Gündüz saatlerinde hava
sýcaklýðý yükseldikçe benzinin
buharlaþmasý da artar. Yakýt
doldururken depodan benzin
buharlarýnýn kaçmasý da artar.
Benzin buharlarýnda kanser

yapýcý benzen, toluen ve ksilen
gibi maddelerin yanýnda ozon
ve duman oluþumuna neden
olan maddeler de bulunmak-
tadýr.  

-Aracýnýzýn sývýlarýný ayda
bir defa kontrol ediniz veya
ettiriniz;

Motor yaðýnýn siyah/kah-
verengi, 

S o ð u t u c u / a n t i f i r i z i n
sarý/yeþil, 

Transmisyon sývýsýnýn pem-
be/kýrmýzý,

Fren sývýsý veya benzinin
açýk 

Renkte olmasýna dikkat edi-
niz.

ÝSTANBUL’DAKÝ BAZI
SEMTLERÝN ÝSÝMLERÝ

Aþiyan: Günümüzdeki is-
mini þair Tevfik Fikret'in bura-
da bulunan, Farsça'da kuþ
yuvasý anlamýna gelen 'Aþiyan'
isimli evinden alýyor. 

Bebek: Semtin isminin
nereden geldiði konusunda iki
rivayet bulunuyor.

Bunlardan ilki, Fatih Sultan
Mehmet'in bölgeyi korumasý
için gönderdiði bölükbaþýnýn
Bebek lakaplý olmasý. Diðeri
ise; padiþahýn semtteki bah-
çesinde gezerken yýlan görüp
korkan þehzadesine bebek de-
mesi ve bundan sonra bah-
çesinin bebek bahçesi olarak
anýlmasý.

Beþiktaþ: Ýlk görüþ, semtin
ismini Barbaros Hayrettin Pa-
þa'nýn gemilerini baðlamak
için diktirdiði beþ taþtan aldýðý
yönünde. Diðeri ise; bir pa-
pazýn burada yaptýrdýðý kilis-
eye Kudüs'ten getirdiði beþik
taþýný koyduðu ve ismin bu-
radan geldiði yönünde.

Beyazýt: Sultan II. Beya-
zýt'ýn buraya kendi ismiyle
anýlacak bir külliye yaptýr-
masýndan sonra semt, Beyazýt
olarak anýlmaya baþladý. 

Bakýrköy: Bizanslýlarýn 'Mak-
ri Hori' dedikleri semt, 14.
yüzyýlda Osmanlýlarýn eline
geçince 'Makriköy' adýný aldý.
1925'te ulusal sýnýrlar içindeki
yabancý kökenli adlarýn de-
ðiþtirilmesi sýrasýnda Atatürk'-
ün isteðiyle semt Bakýrköy adýný
aldý.

Çatladýkapý: Bizans zama-
nýnda yapýlan surlarýn Sidera
adý verilen kapýsý, 1532 tari-
hinde meydana gelen dep-
remde çatlayýnca hem semt
hem de kapý Çatladýkapý ola-
rak anýlmaya baþladý. 

Çengelköy: Eskiden gemi
çapalarý bu köyde yapýldýðý
için isminin buradan geldiði
tahmin ediliyor.

Eminönü: Osmanlý döne-
minde çarþýdaki esnafý denet-
leme yetkisi 'Emin'lere aitti.
Semt, adýný burada bulunan
'Gümrük Eminliði'nden alýyor. 

Feriköy: Semt adýný Sultan
Abdülmecit ve Abdülaziz dö-
nemlerinde yaþayan Madam
Feri'den alýyor. Bölgede bulu-
nan geniþ topraklar padiþah
tarafýndan Madam Feri'nin
eþine baðýþlanmýþtý. Ama eþi
ölünce semt onun ismiyle anýl-
maya baþlandý.

Galata: Gala, Rumca da
"süt" anlamýna geliyor. Bir
rivayete göre; Galata'nýn adý
semtteki süthanelere gönder-
me yapýlarak türetildi. Baþka
bir görüþe göreyse; Ýtalyanca
'denize inen yol' anlamýna
gelen 'galata' kelimesi düþü-
nülerek bu isim verildi.
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Horhor: Fatih'te bulunan
semt, adýný Horhor çeþmesin-
den alýyor. Rivayete göre Fatih
Sultan Mehmet bölge civarýn-
da yürürken yerin altýndan su
sesleri duyar ve yanýndakilere,
"Buraya bir çeþme yapýn, bak-
sanýza 'hor hor' su sesleri geli-
yor" der ve buraya bir çeþme
yapýlýr. Çeþme de semt de
Horhor ismiyle anýlmaya baþ-
lar.

Þaþkýnbakkal: Henüz yer-
leþimin olmadýðý dönemlerde
yaz günleri denizden yararlan-
mak için bölgeye gelenlere bir
bakkal dükkaný açýldýðýný gö-
renler, burada iþ yapýlmaya-
caðýný düþünerek bakkala
"þaþkýn bakkal" yakýþtýrmasý
yaptýlar. Bundan sonra da
semt Þaþkýnbakkal olarak anýl-
maya baþlandý.

Unkapaný: Bazý satýþ yer-
lerinde Arapça'da 'Kabban'
adýný taþýyan büyük teraziler
bulunduðundan, buralarý Ka-
pan adýný taþýrdý. Sahiline buð-
day ve arpa yüklü gemiler
demirlediðinden, semt bu adý
aldý.

TRAFÝK CEZASI 

Deniz yavaþlamadan önce
Takometreye baktý: Hýz limi-
tinin 90km olduðu yerde
110km ile gidiyordu ve son
dört ay içerisinde dördüncü
defa polis tarafýndan durduru-
luyordu. Bir insan nasýl bu
kadar þanssýz olabilirdi? 

Deniz arabasýný saða çekti.
"Ýnþallah þu anda yanýmýzdan
daha hýzlý bir araba geçer" diye
düþünüyordu. Polis elinde
kalýn bir not defteri ile ara-
badan indi. Ali? Bu Polis cami-
den tanýdýðý Ali deðil mi?
Deniz iyice arabasýnýn koltu-
ðuna sindi. Bu durum bir ce-
zadan daha kötüydü. Camiden
tanýdýðý bir Polis, hem de hýzlý

gidip, trafik kurallarýný ihlal
ettiði için. 

Ýyi günler Ali Birbirimizi
yeniden böyle görmemiz çok
ilginç" 

"Ýyi günler Deniz" Ali
gülümsemiyordu. 

"Beni; Eþimi ve çocuklarýmý
görmen için eve giderken
yakaladýn" "Evet öyle" Ali
umursamaz görünüyordu. 

"Son günler eve hep çok geç
geldim. Çocuklarým beni uzun
süredir hiç görmedi. Ayrýca
zeliha bana bu akþam mantý
içli köfte ve biftek yiyeceðimizi
söyledi. Ne demek istediðimi
anlýyor musun?" 

"Evet ne demek istediðini
anlýyorum. Ayrýca trafik kural-
larýný ihlal ettiðini de biliyo-
rum." diye cevapladý Ali. 

"Eyvah! Bu taktik fazla iþe
yaramayacak gibi. Taktik de-
ðiþtirmek gerekli" diye dü-
þündü Deniz 

"Beni kaç ile giderken ya-
kaladýn?" 

"110. Lütfen arabana girer
misin?" dedi Ali. 

"Ah Ali, bekle bir dakika
lütfen. Seni gördüðüm anda,
Takometreye baktým. 

Sadece 85 km ile gidiyor-
dum." 

"Lütfen Deniz, arabana gir"
diye üsteledi Ali, Deniz, caný
sýkkýn bir þekilde arabasýna
girdi, kapýyý çarparak kapattý. 

Ali, not defterine bir þeyler
yazýyordu. 

"Ali niye benim ehliyetimi
ve araba ruhsatýmý istemiyor
ki" diye düþündü 

Deniz, ne olursa olsun, bun-
dan sonra camide de bu
adamýn yanýna oturmaktansa,

birkaç gün Deniz camiye git-
meyecekti. Ali kapýyý týklatý-
yordu. 

Deniz arabasýnýn penceresi-
ni 5 cm kadar açtý. Ali Deniz'e
bir kaðýt verdi ve gitti.. 

"Ceza deðil bu" diye kendi
kendine söylendi Deniz. Bir
anda sevinmiþti. Bu bir yazýydý
ve kaðýtta þunlar yazýyordu: 

"Sevgili Deniz, benim bir
kýzým vardý. Altý yaþýndayken
çok hýzlý araba kullanan biri
tarafýndan öldürüldü. Bu
kazadan dolayý, adam ceza-
landýrýldý. 

3 yýl hapishane cezasýydý
bu. Bu adam hapishaneden
çýkýnca kendi çocuklarýna sa-
rýlýp, öpüp, onlarý tekrar kok-
layabildi. Ama ben öpebilmek
için, cennete gidinceye kadar
beklemem gerekiyor. Bin defa
adamý affetmeye çalýþtým Bin
kerede baþardýðýmý zannettim.
Belki baþarmýþýmdýr, ama hala
kýzýmý düþünüyorum. 

Lütfen benim için dua et ve
dikkat et Deniz, tek bir oðlum
kaldý.." Deniz 15 dakika kadar
bir süre yerinden kýpýrdaya-
madý. 

Daha sonra kendine gelip,
yavaþ yavaþ evine gitti. 

Evine varýnca, çocuklarýna
ve eþine sýkýca sarýldý. 

Hayat çok deðerli, sürekli
dikkat et. 

Dikkatli araba kullan ve
baþkalarýnýn hakkýna saygý
göster. 

Hiçbir zaman unutma, iste-
diðin  kadar araba satýn ala-
bilirsin, ama insan hayatýný
asla...
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Bowling'in Tarihçesi

Bowling basit anlamda
dizilmiþ 10 adet kuka'yý (pin)
bir topla devirmeye çalýþmak
olarak görülse de bugün 90
dan fazla ülkede 100 milyon-
dan fazla oyuncu ile hem keyi-
fle oynanabilen, hem de yarýþ-
ma sporu olarak son derece
ciddi bir çalýþma gerektiren bir
strateji ve koordinasyon spo-
rudur.

Ýngiliz antropolog, Sir
Flinders Petrie'nin 1930'da
Mýsýr'da yaptýðý araþtýrmalar-
da bir çocuk mezarýnda bowl-
ing benzeri bir oyuna ait
malzemeler bulmasý bu oyu-
nun M.Ö. 5200 yýllarýna uza-
nan (bazý kaynaklarda M.Ö.
3200 olarak geçiyor) bir geç-
miþi olduðunu, en az 5000 yýl-
lýk bir oyun olduðunu ispat-
lamýþtýr. Bu dönemde bu oyu-
nun mermer yarým daire þek-
linde bir alandaki 10 adet taþ
kukayý taþ toplarla devrilerek
oynandýðý düþünülüyor.

Eski Polonezyalýlarýn oyna-
dýklarý "ula maika" adlý oyun
da 60 feet mesafeden kukalarýn
devrilmesine dayanan bir
oyun olarak bowling oyu-
nunun geçmiþinde yer almak-
ta. Ýþin ilginci bu mesafe hala
günümüzde de kullanýlýyor.

Tüm bu dönemlerde avcý ve
savaþçýlarýn yeteneklerini ge-
liþtirmek için benzer oyunlar
oynadýklarý ve bu oyunlarýn
bowlig'in temelini þekillendir-
dikleri biliniyor.

Alman tarihçi William Peh-
le M.S. 300 lü yýllarda bu oyu-
nun Almanya'daki izlerine de-

ðinmekte. 3. ve 4. yüzyýllarda
bu oyun pek çok kilisede
günahlardan arýnmanýn bir
simgesi olarak kullanýlýyordu.
Tapýnanlar "kegel" adýndaki 9
ahþap kukayý devirerek gü-
nahlarýndan ne kadar kurtul-
duklarýný gösteriyorlardý. Bu
testi baþarý ile geçenler tama-
men günahlarýndan da kurtul-
muþ sayýlýyordu. (Protestan-
lýðýn kurucusu Martin Luther
tüm kukalarý devirmesiyle
anýlýyor) Bowlingçiler için kul-
lanýlan "kegler" deyimi bu
döneme aittir.

Dinsel bir törenden tekrar
bir spor haline dönüþen bowl-
ing tipi oyunlarýn kayýtlarýna
Avrupa'da 14. yy.da rastlanýy-
or. Bu yýllarda oyun o kadar
popüler oluyor ki ünlü 100 yýl
savaþlarýnda askerler ok talim-
leri yerine kendilerini oyuna
kaptýrýnca King Edward III
(1327-1377) ve King Richard II
(1377-1399) bu oyunun oynan-
masýný yasaklýyorlar. Daha
sonra King Henry VIII oyunu
yasallaþtýrýyor ve hatta kendisi
de oynuyor.

Bu dönemde pek çok
bowlinge benzer oyun Avru-
pa'dan Amerika'ya göçmenler-
le taþýndý. Bunlarýn arasýnda
Ýtalyanlarýn bocce'si, Fransýz-
larýn pentanque'si ve Ingiliz-
lerin lawn bowling denilen,
kukasýz oynanan bir bowling
türü yer almakta. Modern
bowlingin temelinin ise Hol-
landalý göçmenlerin 1600'lü
yýllarda taþýdýklarý üçgen þek-
linde dizilen ahþap kukalarla
oynanan "Dutch Pins" oyunun-
dan geldiðine inanýlmakta.
Hollandalýlar bu yýllarda bu
oyunu New York'ta hala ayný
isimle bilinen "Bowling Green"
yöresinde oynuyorlardý.

1841 yýlýnda Connecticut
eyaleti 9 kukalý bowling oyu-

nunu yaygýnlaþan bahis ve
kumar yüzünden yasaklamýþ,
bunu diðer eyaletler izlemiþtir.
Dünyada "Ten Pin Bowling"
olarak bilinen 10 kukalý bowl-
ing'in bu 9 kuka yasaðýný
delmek üzere oluþturulduðu
düþünülmekte.

Tarihi boyunca dýþ mekan-
larda oynanan bowling oyunu
1840 yýlýnda New York'ta iç
mekana inþa edilen ilk kulvar-
larýn yapýlmasýyla 19. yy. da
artýk popüler bir iç mekan
oyunu haline geldi.

Tüm dünyada oynanmasý-
na raðmen kurallarý belirli
olmayan bowling oyunu ilk
organizasyonuna 1875 yýlýnda
9 kuka bowling oynatan 9
kulüp tarafýndan oluþturulan
"National Bowling Organisa-
tion" ile kavuþtu. Bu organiza-
syon ve diðer kulüpler stan-
dartlarý belirlemek için yýllarca
çalýþtý ve sonunda 1895 yýlýnda
New York'ta kurulan ABC -
American Bowling Congress
ile tek bir çatý altýnda toplandý
ve bugün de geçerli olan pek
çok kuralý saptadýlar. Bu dö-
nemden sonra bowling spo-
runda erkeklerin katýlabildiði
resmi karþýlaþmalar baþladý.

1917 yýlýnda kurulan Wo-
men's International Congress
ile kadýnlar da kendi karþýlaþ-
malarýný düzenlemeye baþla-
dýlar. Bu organizasyon daha
sonra Woman's National Bow-
ling Association olarak deðiþ-
tirildi. 1971 yýlýnda bu organi-
zasyon Women's International
Bowling Congress (WIBC)
olarak tekrar deðiþti.

20 yy.da bu sporda çok
ciddi geliþmeler oldu. 1905
yýlýna kadar kullanýlan sert
ahþap toplarýn yanýnda plastik
toplar kullanýlmaya baþlandý.
1914 yýlýnda Brunswick "Ever-
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true" adýnda "gizli plastik for-
mülü" ile ürettiði ilk marka
plastik topunu üretti (bu
malzemeye Mineralite adýný
verdi).

Belki hiç bir þey bowlingin
tarihinde 1940 yýlýnda Ameri-
can Machinery & Foundry
(AMF) tarafýndan üretilen
otomatik "Pin Yerleþtirme Ma-
kinesi"nin (Automatic Pins-
potter) bulunmasý kadar ö-
nemli bir deðiþiklik yapmadý.
1950'lerin baþlarýnda artýk pin-
leri yerleþtiren "pinboy" de-
nilen çocuklarýn yerini bu
makinalar almaya baþladý.

1950'lerde ABC, kurallarýn-
da yer alan "sadece beyazlar
için" kuralýný deðiþtirdi.

1958'de PBA - Professional
Bowlers Association'un, 1960
yýlýnda Professional Women's
Bowling Association'un kurul-
masý ile erkek ve kadýnlarda
profesyonel düzeyde üst dü-
zey spor karþýlaþmalarý orga-
nize edilmeye baþladý. Kadýn-
larýn organizasyonundaki ba-
þarýsýzlýklardan dolayý bura-
dan ayrýlan bir grup 1974 yýlýn-
da Ladies' Professional Bow-
lers Association adýnda bir
kuruluþ kurdular. Daha sonra
bu iki kurum 1978 yýlýnda bir-
leþerek Women's Professional
Bowlers Association (WPBA)u
oluþturdular. 1981 yýlýnda bu
kuruluþ Ladies Professional
Bowlers Tour adýný aldý.

1982 yýlýnda genç oyuncu-
larýn organizasyonu için
YABA - Young American
Bowling Alliance kuruluyor.

1993 yýlýnda ABC, kural-
larýnda yer alan "sadece erkek-
lere mahsus" kuralýný kaldý-
rarak kadýnlarýn da bu organi-
zasyonda yer almasýna olanak
saðladý.

Günümüzde geliþen tekno-
lojiler, otomatik skorlama ma-
kinalarý ile geliþen bowling
sporu tüm dünyada 100 mil-
yondan fazla oyuncusu ile bir
Olimpiyat Sporu olma yolun-
da ilerliyor.

Dünyada Bowling'in Yapý-
lanmasý

Bugün Dünya'da bowling
sporunun en üst düzey yetkil-
isi FIQ - Uluslararasý Bowling
Federasyonu'dur (Fédération
Internationale des Quilleurs).
1952'de kurulan FIQ yapý
olarak ikiye ayrýlýr; Dünya 10
Pin Bowling Birliði (WTBA -
World Ten Pin Bowling
Association) ve Dünya 9 Pin
Bowling Birliði (WNBA -
World Nine Pin Bowling
Association). FIQ'ya üye 123
ülke federasyonu bulunmak-
tadýr.

Bu iki birlik kendi kural-
larýný ve yaptýrýmlarýný belirler.
WTBA kendi içinde coðrafi
olarak Amerika, Avrupa ve
Asya olarak üçe ayrýlýr. WNBA
ise Bohle, Classic ve Schere
olarak üç alt disipline ayrýlýr.

WTBA'nýn Amerika böl-
gesindeki temel organizasyon-
lar; ABC-American Bowling
Congress, WIBC - the Wo-
men's International Bowling
Congress, YABA - The Young
American Bowling Alliance,
CBUSA - The College Bowling,
USAB - USA Bowling USA ve
Amerikan Bowling Salonlarý
Sahipleri Birliði BPAA -
Bowling Proprietors Associa-
tion of America sayýlabilir.

PBA - Professional Bowlers
Association ve PWBA - Pro-
fessional Women Bowlers As-
sociation'da profesyonel bow-
ling organizasyonlarýndan so-
rumludur (Basketboldaki NBA
gibi).

Pek çok ülkede uygulanan
kurallar ve hatta FIQ ve
WTBA'nýn kabul ettiði kurallar
özel durumlar dýþýnda ABC ve
WIBC kurallarýndan oluþturu-
lur.

WTBA Asya bölgesi ise
WTBA-Asia organizasyonu
tarafýndan idare edilir.

Türkiye'nin baðlý bulun-
duðu Avrupa Bölgesi'nden ise
ETBF - European Tenpin Bow-
ling Federation sorumludur.

Avrupa Salon sahipleri
Birliði ise EBPA - European
Bowling Proprietors Associ-
ation'dýr.

Bowling'te Skorlama

Bir bowling oyununda her
oyuncuya toplam 10 kere sýra
gelir ve sýrasý gelen oyuncu iki
atýþ yaparak tüm pinleri (10
adet) devirmeye çalýþýr. Her
atýþta elde edilen puanlarýn
toplamý bir sonrakine eklenir.

Oyuncu iki atýþ sonrasýnda
tüm pinleri devirememiþ ise
sadece devirdiði pin sayýsý
kadar puan alýr.

Tüm pinlerin ilk atýþta
devrilmesi (X) ile belirtilir ve
buna "strike" denir. Strike
yapan oyuncu pinlerin hepsini
devirdiði için ikinci atýþýný
yapmaz ve sýra tekrar gelene
kadar hanesine puan yazýlmaz.

Strike'dan sonraki 2 atýþýnýn
toplam sonucuna 10 puan
eklenir ve önceki puaný ile
toplanarak boþ býrakýlan han-
eye yazýlýr. 

Oyuncu ikinci atýþýnýn
sonunda tüm pinleri devirmiþ
ise (/) iþareti ile gösterilir ve
buna spare denir ve sýra tekrar
kendine gelene kadar hanesine
puan yazýlmaz. Spare'den son-
raki ilk atýþýnda alýnan puana
10 eklenerek önceki puaný ile
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toplanýp boþ býrakýlan haneye
yazýlýr. Ýyi bir skor elde etmek
için Strike veya Spare son-
rasýndaki atýþlarda yüksek
puan almak önemlidir.

10. oyunda Strike yapan
oyuncu 2 atýþ, Spare yapan
oyuncu 1 ekstra atýþ hakký
kazanýr.

Bowling Kurallarý

GENEL KURALLAR:

Ahþap bölmelere bowling
ayakkabýsý dýþýnda ayakkabý-
larla çýkmak, bu alanda sigara
içmek, yemek yemek ve içki
içmek kesinlikle yasaktýr. Bu
konuda duyarlý olup tersini
gördüðünüzde lane görevli-
lerini uyarýnýz. 

Topu atarken düþmemek
için ayakkabýlarýnýzýn alt-
larýnýn kuru ve temiz olmasýna
dikkat etmelisiniz. Dolayýsý ile
tuvalet, içecek dökülmesi, vs.
gibi durumlarda ayakkabý-
nýzýn altýnýn ýslanmamasýna
özen gösteriniz, gerekiyorsa
galoþ giyiniz. 

Sistemde, mekanizmalarda
veya çevrenizde herhangi bir
sorun olduðunda lütfen gö-
revlilere haber veriniz. 

ATIÞ KURALLARI:

Bowling nezaket kurallarý-
na göre atýþ önceliði atýþ hazýr-
lýðýný tamamlamýþ atýþ alanýna
ilk çýkmýþ oyuncudadýr. Eðer
iki oyuncu ayný anda atýþa çýk-
týysa öncelik sað taraftaki
oyuncudadýr. Lütfen atýþ yap-
madan sað tarafýnýzdaki oyun-
cunun atýþ yapýp yapmadýðýný
kontrol ediniz. 

Atýþýnýzdan önce ve atýþý-
nýzý tamamladýktan sonra di-
ðer oyuncularýn dikkatini
daðýtacak hareketlerden kaçý-
nýlmasý çok önemlidir. 

Lütfen atýþ alanýnda birden
fazla kiþi olmamasýna özen
gösteriniz. 

Kesinlikle atýþ alanýndan ve
oyuncularýn önünden yürü-
meyiniz. 

Diðer oyuncularýn sizi bek-
lediðini düþünerek atýþ sýranýz
geldiðinde hazýr olmanýz ve
atýþtan önce çok uzun süre har-
camamanýz çok önemlidir. 

TOP KURALLARI:

Eðer salondaki "house ball"
toplarýndan kullanacaksanýz
lütfen kendinize uyan aðýrlýkta
ve parmak boyunda tek bir top
seçerek oynayýnýz. (tek top
kullanmanýz siz ve sizin gibi o
topu kullanan oyuncularýn top
bulmasýný kolaylaþtýracaktýr)
Ayrýca atýþ yaparken ayný
topun kullanýlmasý daha den-
geli ve baþarýlý bir stil edinm-
enizi kolaylaþtýracaktýr. 

Mekanizmalarýn saðlýklý
çalýþmasý için lütfen ilk hak-
kýnýzda attýðýnýz top geri
gelmeden, ikinci atýþýnýza baþ-
lamayýnýz. 

Toplarý alýrken iki elinizi
kullanarak güvenli bir þekilde
topu kanalýndan çýkarýnýz.
Parmaðýnýzý topa takarak alma
veya tek taraftan elinizle alma
kanaldan gelen diðer toplar
yüzünden istenmeyen kaza-
lara yol açabilir.

Top kanalýnda kullan-
madýðýnýz toplarý boþaltmanýz,
hem sizin rahat oynamanýzý,
hem de diðer top arayan oyun-
cularýn iþini kolaylaþtýrarak,
rahatsýz edilmeden oyna-
manýzý saðlayacaktýr. Baþka
top kanallarýndan top alýrken
lütfen sorarak alýnýz. 

Oyundan Önce

Bowling oyununa hazýrlýk
pek çok bölümü içerir;

Giyim

Bowling oyununun taným-
lanmýþ bir kýlýðý vardýr. Polo
yakalý t-shirt, rahat kumaþ
pantolon, bayanlar için pan-
tolon, þort veya mini etek ve
bowling ayakkabýlarý bowling
turnuvalarýnýn kurallý giyim
þeklidir. Normal oyunlarda bu
kýlýklara tam uyulmasa da
bowling oyununu engelleye-
cek kýlýklardan kaçýnmakta
fayda vardýr; örneðin yanlarý
cepli pantolon, kravat-gömlek-
ceket, çorapsýz giyilen
ayakkabý, bele sarýlan kazaklar
gibi...

Isýnma

Bowling oyunu fiziksel
olarak diðer sporlar kadar
aktif gözükmese de ciddi bir
þekilde vücut performansý ister
(özellikle çok oyunlu turnu-
valarda). Aðýr bir obje ile
hareket halinde kayýp atma
iþlemi her sporda olduðu gibi
bowling sporunda da yanlýþ
bir harekette vücudu zorlaya-
cak/sakatlayacak sonuçlar do-
ðurabilir. Dolayýsý ile bowling
oynamadan önce muhakkak
ciddi bir þekilde vücut ýsýtýl-
malý, özellikle zorlanacak bö-
lümler dikkatle çalýþtýrýlma-
lýdýr. Bu ýsýnma hareketleri bir
program halinde yapýlýrsa
adapte olmak ve bunu bir rutin
haline dönüþtürmek kolay ola-
caktýr.

Toplarýn Kontrolu

Oyuna baþlamadan oyun-
cular toplarýnýn yüzeylerinin
ve deliklerinin temizliðini,
içindeki tape'lerin durumunu
ve temizliðini, deliklerin ke-
narlarýný, finger-gripleri kon-
trol etmelidir. Ucu kalkmýþ ve
farkedilmemiþ bir tape oyun-
cuya çok kýsa sürede bir yara
olarak dönebilir.
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Genel Düzen

Tüm ön hazýrlýklarý ya-
parken çevrenizi ve salonu da
düþünerek mümkün olduðu
kadar düzenli olunmalýdýr.
Örneðin ortalýða daðýlmýþ
pudralar, atýlmýþ eski tape'ler,
ayak altýnda çantalar gibi genel
hareket alanýný ve düzenini
etkileyecek durumlar sizin ya-
nýnýzda oynayan diðer oyun-
cularý da etkileyebilir. Özellik-
le çýkan tape'ler diðer oyuncu-
larýn ayakkabýsýna yapýþarak
onlarýn saðlýðýný tehlikeye ata-
bilir.

Kayganlýk Kontrolü (Foul
Line)

Approach üzerine çýkan bir
oyuncu oyuna baþlamadan
önce muhakkak lane'in faul
çizgisi civarýna giderek kay-
ganlýðý kontrol etmelidir. Yað-
lama makinesinden damlamýþ
yaðlar, lane'e bir oyuncunun
basmasýyla yerde oluþan bir
ýslaklýk, havadaki nem, vs. gibi
etmenler faul çizgisinde kay-
mada ciddi problemler yaþata-
bilir. Oyuncularýn bu kontrolü
mutlaka yapmalarý ve kaymý-
yorsa önlem almalarý gerek-
mektedir.

Ayakkabý Kontrolü

Bu kontrolü ayakkabýnýzý
giyerken yapmanýz gerektiði
kadar her approacha çýktýðý-
nýzda da tekrarlamalýsýnýz.
Atýþ noktanýza ayaðýnýzý kay-
dýrarak getirerek sürekli ayak-
kabýnýzýn durumunu kontrol
edebilirsiniz. Bowling'de en
ciddi sakatlýklar hareket halin-
deyken kaymamaktan oluþur,
dolayýsý ile bu kontrollerin
sürekli ve çok ciddi yapýlmasý
gerekmektedir. Ayakkabýlarý-
nýzýn altý her þartta kuru
olmalýdýr. Tuvalete veya salon-
da baþka bir yere giderken
mutlaka galoþ kullanýlmalýdýr.

Bu arada salonunuzda bow-
ling ayakkabýsý ile oynanmasý-
na da dikkat etmelisiniz, çün-
kü dýþarýda giyilen ayakka-
býlar, atýþ alanýný çizerek teh-
likeli hale getirebilirler. Ayný
durum çýplak ayak için de
geçerlidir. Çýplak ayak ile
oynayan oyuncular zemini
terleyerek ýslatabilir bu da kay-
mayý önler.

Yiyecek-Ýçecekler

Lane'de yemek yerken ve
içerken azami özen gösterilme-
lidir. Yemek mümkünse arka-
daki masalarda yenmeli, içe-
cekler çarpýlmayacak emni-
yetli kör bir noktaya konmalý,
kapaklý içeceklerin kapaklarý
kapalý tutulmalýdýr. Bu hem
ayaklarýnýzýn altý hem de
çevredeki elektronik ekipman
için faydalý bir önlemdir. Ayný
zamanda elinizin nemi ve tem-
izliði de topun elinizden
çýkýþýný etkileyeceðinden ye-
mek-içmek konularýnda dik-
katli olmak gerekir.

Havlu

Oyuncularýn yanýnda mut-
laka havlular bulunmalýdýr.
Temiz bir yüz havlusu ile ter-
lerini silerek zeminin ýslan-
masýný önlerken, top havlusu
ile zemin temizliði, top temi-
zliði, ele bulaþan yað temizliði
gibi detaylarý çözebilirler. Bu
havlular da diðer oyuncularý
rahatsýz etmeyecek þekilde
kullanýlmalý, hava kanallarýný,
monitörleri örtecek þekilde
býrakýlmamalýdýr.

Topu Alýþ

Top muhakkak iki elle ve
hafif çömelerek alýnmalýdýr. Bu
sayede hem bel hem de sýrt
kaslarý zorlanmayacak, kasýl-
mayacaktýr. Ýki elle alýrken
topu iki yandan topun geliþ
kanalýnýn ters yönünden al-

mayý unutmamalýsýnýz. Ciddi
bir oyuncunun kaçýnacaðý ilk
þey tek eliyle abanarak topu
yerinden kaldýrmaktýr. Bu
konuda titiz davranarak salon-
da tüm bowling oynayanlara
örnek olunmalýdýr.

Çevre Kontrol

Lig veya Turnuva dýþýnda
açýk oyunlarda atýþ hareketin-
den önce çevre kontrol edil-
meli özellikle çocuklara dikkat
edilmelidir. Hýzla önünüze çý-
kacak bir çocuða elinizle topla
çarpma riskini azaltmalýsýnýz.
Yine ayný þekilde pinsetterdan
gelen toplara elini uzatan,
kucaðýna top alan ufak çocuk-
lar veya aileleri uyarýlmalýdýr.
Kurallarý bilmeyen açýk oyun
oyuncularý faul çizgisi cývarýn-
dan yürüyerek geçebilirler,
bunlara da dikkat edip lane
görevlilerini uyarmak yerinde
olacaktýr. 

Isýnma Hareketleri

Saðlýklý bir ýsýnma için bu
egzersiz grubundan her ha-
reketi 5 kez yaparak 3 set
tamamlanmasý önerilmektedir.

Baþýmýzý sola, saða, öne ve
arkaya yönlendirirken kolu-
muz yardýmý ile bunu hafifçe
durdurararak boynumuzun
ýsýnmasýný saðlamak. (Çok zor-
lamadan) 

NECK SHOULDER ST-
RETCH

Boynuzu yavaþça öne eðin
önce sola doðru dairesel çevi-
rerek arkada durun sonra ge-
riye dairesel bir hareket yapýn,
kafanýzý tamamen çevirmekten
kaçýnýn.

NECK STRETCH

Boynunuzun arkasýndaki
kaslar gerilene kadan çenenizi
öne doðru iterek omuz ve
boyun kaslarýnýn ýsýtýlmasý. 
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FOREARM EXTENDERS

Kolunuzu tamamen uza-
tarak elinizi bilekten aþaðý çe-
virerek diðer elinizle parmak-
larýnýzý kavrayarak kolunuzun
kaslarýný gerdirerek kol kas-
larýnýzýn dýþ bölümünün ýsýtýl-
masý (iki kol için yapýlacak)

FOREARM FLEXORS

Kolunuzu tamamen uza-
tarak elinizi avucunu karþýya
bakacak þekilde açýn diðer
elinizle parmaklarýnýzý kavra-
yarak kolunuzun kaslarýný
gerdirerek kol kaslarýmýzýn dýþ
bölümünün ýsýtýlmasý (iki kol
için yapýlacak) 

TRICEPS

Dirseðinizi baþýnýzýn yanýna
kadar kaldýrarak diðer elinizle
tutarak baþýnýzýn arkasýna doð-
ru esneterek kol arka kasla-
rýnýn ýsýtýlmasý.

SIDE STRETCH

Kolunuzu baþýnýzý üzerin-
den öbür tarafa uzatarak
(diðer kolunuz ters tarafa yön-
lendirerek) vücudunuzu yana
eðerek yan kaslarýmýzýn ýsýtýl-
masý (iki yana yapýlacak) 

TWIST

Bel bölgesinin saða-sola-
öne-arkaya esneterek ve
kývýrarak ýsýnmasýný saðlamak.

QUADRICEPS

Sol elinizle sað bacaðýnýzý,
sað elinizle sol bacaðýnýzý
tutarak 5 sn. civarýnda ger-
inerek ön bacak kaslarýnýn
ýsýtýlmasý 

KNEE-TIGHT STRETCH

Sol ayaðýnýzý arkaya, sað
ayaðýnýzý öne koyarak vücud-
unuzu öne doðru eðip durarak
arka bacak kaslarýmýzýn ve diz-
lerimizin gerilerek ýsýtýlmasý
(iki bacak için de yapýlacak)

ACHILLES STRETCH

Ellerinizin içini duvara
dayayarak sol ayaðýnýzý arkaya
sað ayaðýnýzý önünüze yer-
leþtirerek sola ayaðý geriye
götürerek iyice gerinme anýn-
da durarak ýsýnma (iki bacak
için de yapýlacak) 

TOE TOUCH

Bacaklarýnýzý yanyana ge-
tirdikten sonra belinizden öne
doðru eðilerek ayak uçlarýnýza
deðmeye çalýþarak arka bacak
kaslarýmýzýn gerilerek ýsýtýl-
masý (iki bacak için de yapýla-
cak)

CALF STRETCH

Bir basamak veya appro-
ach'un yanýna ayakarýnýzýn
ucu ile yerleþerek vücudunuzu
yukarý aþaðý hareket ettirerek,
ve yukarýda iken biraz durarak
baldýrlarýmýzýn ýsýtýlmasý.
Ayak bileklerimizin saða-sola-
öne-arkaya hareket ettirilerek
ýsýnmasýný saðlamak.

Bowling Salonlarý

* Atrium Bowling
Atrium Alýþveriþ Merkezi
Ataköy 9 - 10. Kýsým 
No: 193 Ataköy Ýstanbul  
Tel: 0 212 560 74 76  
* Bab Bowling Cafe
Yeþilçam Sok. No:24
Beyoðlu Ýstanbul  
Tel: 0 212 251 15 95  
* Bahçeþehir Cosmic Bow-

ling
Galeria Çarþýsý Kat 1
Bahçeþehir Ýstanbul  
Tel: 0 212 669 68 55  
* Büyük Klüp
Caddebostan Ýstanbul  
Tel: 0 216 302 21 72  
* Cosmic Bowling Jupiter
Noramin Ýþ Merkezi Bü-

yükdere Cad. Zemin kat B:6
Maslak Ýstanbul  
Tel: 0 212 286 12 76  

* Cracus Bowling
Migros Beylikdüzü Alýþ-

veriþ Merkezi No: B60 61- 63
Beylikdüzü Ýstanbul  
Tel: 0 212 852 00 01  
* Galeria Bowling
Galeria Alýþveriþ Merkezi
Sahil Yolu Ataköy Ýstanbul  
Tel: 0 212 661 03 22  
* Korukent Cosmic Bow-

ling
Korukent
Levazým Mahallesi S Blok

80600 Levent Ýstanbul  
Tel: 0 212 274 06 68  
* Mass Cosmic Bowling
Mass Plaza Eski Londra

Asfaltý No:34 Kat 2
Bayrampaþa Ýstanbul  
Tel: 0 212 545 38 28  
* Mimaroba Cosmic Bow-

ling
Mustafa Kemal Bulvarý
No:46 Mimaroba
Büyükçekmece Ýstanbul  
Tel: 0 212 863 15 88  
* Olivium Bowland
Olivium Alýþveriþ Merkezi
Prof. Dr. Muammer Aksoy

Cad. No:1/1 Ýstanbul  
Tel:  0 212 415 55 25  
* Pin Club
Baðdat Cad.Kazým Özalp

Sk. No:22 Þaþkýnbakkal
Kadýköy Ýstanbul  
* Time Out Bowling
Profilo Alýþveriþ Merkezi
Cemal Sahir Sokak No: 26 -

28 Mecidiyeköy Ýstanbul  
Tel:  0212 217 09 92  
* Universal Bowling
Libadiye Caddesi Soyak

Sitesi No: 23
Migros Alýþveriþ Merkezi

Yaný
Göztepe Ýstanbul  
Tel: 0 216 317 20 00  
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