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B itlis; 16. yüzyýlda çevresindeki Tatvan,
Ahlat, Muþ, Bulanýk ve Hýnýs nahiyeleri
kendisine baðlý olan bir Osmanlý Vila-

yeti iken daha sonralarý Muþ Sancaðýna baðlý bir
kaza olarak 19. yüzyýlýn ortalarýna kadar gelmiþtir.
1879�da Siirt, Muþ, Genç, Bitlis merkez sancak-
larýnýn baðlý olduðu 4 sancak, 19 kaza, 8 nahiye ve
2088 köyden oluþan bir vilayet olan Bitlis 1919
yýlýnda yeni bir düzenlemeyle ikinci sýnýf vilayet
olmuþ, 1929�da Muþ vilayetine baðlý bir kaza haline
getirilmiþtir. 6 yýl ilçe olarak yönetilen Bitlis, 25
Aralýk 1935 tarih ve 2885 sayýlý kanunla tekrar il
haline getirilmiþtir. 4 Ocak 1936 tarihinde yürür-
lüðe giren bu kanunla Bitlis, Mutki, Ahlat, Hizan
ve Kotum ilçelerinden müteþekkil Bitlis Vilayeti
kurulmuþtur. Bu kanundan kýsa bir süre sonra ilçe
merkezi Kotum�dan Tatvan�a nakledilmiþtir. Ah-
lat�a baðlý bir bucak merkezi olan Adilcevaz ilçe
haline getirilmiþ, 1 Mart 1953 yýlýnda son idari þek-
lini almýþ iken, 04.07.1987 tarihinde 3392 sayýlý
kanunla Güroymak Bucaðýnýn da ilçe haline gel-
mesiyle ilimiz bugünkü idari yapýsýna kavuþmuþtur. 
Ýlimizin Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan,
Mutki ve Tatvan olmak üzere 6 ilçesi vardýr. 
Bitlis merkez ilçe ve baðlý ilçelerinde birer belediye
teþkilatý, il merkezine baðlý Yolalan, Adilcevaz ilçe-
sine baðlý Aydýnlar, Ahlat ilçesine baðlý Ovakýþla,
Güroymak ilçesine baðlý Gölbaþý ve Günkýrý, Hizan
ilçesine baðlý Kolludere ile Mutki ilçesine baðlý
Kavakbaþý ve Koyunlu beldelerinde birer belediye
teþkilatý olmak üzere toplam 15 yerleþim merke-
zinde belediye teþkilatý bulunmaktadýr. 

YERLEÞME DÜZENÝ VE KENTSEL
KADEMELENME

Bitlis ilindeki yerleþme düzenini coðrafi ve fiziki
veriler, tarým alanlarýnýn daðýlýmý ve ulaþým sistemi
belirlemiþtir. Yerleþmeler genellikle Van Gölü kýyý-
sýndaki düzlüklerde ve vadilerde yoðunlaþmýþtýr.
Kentsel nüfus da Van Gölü kýyýsýnda yoðunlaþmýþ
olup, ildeki kentsel nüfusunun % 62�si Van Gölü
kýyýsýnda yer almaktadýr.

Ýldeki kýrsal birimler vadilerde ve vadi yamaç-
larýnda kurulmuþtur. Kýrsal birimler parçalý olup,
küçük mezra ve mahalle birimlerinden oluþmak-
tadýr.

Bitlis ilinin en büyük kenti 66.748 nüfuslu
Tatvan�dýr. Tatvan il düzeyinde, ekonomik ve sosyal
etkinliði olan 4. kademe bir yerleþme merkezi ola-
rak bölge ulaþým sisteminin kesiþtiði bir alanda yer
alýr ve geniþ bir hinterlandý, ekonomik iliþkiler
bakýmýndan Van Gölünün batý kesimini kontrol
eden bir merkez durumdadýr.

Devlet Planlama Teþkilatý tarafýndan 1982
yýlýnda yapýlan �Yerleþme Merkezlerinin Kademe-
lenmesi� çalýþmasýna göre, Bitlis, Ahlat ve Adil-
cevaz yöresel nitelikte, ticaret, hizmet ve tarým dýþý
üretim gibi ekonomik etkinliklerin yer aldýðý 3.
kademe merkez fonksiyonlarýný yüklenmiþlerdir.
Bunlardan, Bitlis kenti il merkezi olmasý nedeniyle,
yönetim ve toplumsal hizmetler bakýmýndan etki
alaný tüm ili kapsayan bir merkezdir.

Ancak Bitlis�in ekonomik etki alaný, merkez ilçe
ile birlikte Mutki ve Güroymak ilçeleri ile sýnýrlýdýr.
Bitlis ili üst kademe iþlevler açýsýndan, ülkenin eko-
nomik merkezi Ýstanbul, Bölge merkezi olarak Ga-
ziantep, Altbölge merkezi olarak Diyarbakýr�ýn et-
kisi altýndadýr. Ancak Van ilinde de bazý altbölge
merkezi fonksiyonlarýnýn geliþmesi ile, Bitlis�in
bölgesel iliþkileri Van�a yönelmiþ ve Diyarbakýr, Van
arasýnda paylaþýlmýþtýr. 

NÜFUS ARTIÞI
2000 yýlý nüfus sayýmý verilerine göre, Bitlis

ilinde 388.678 nüfus yaþamaktadýr. Ýlin yüzölçümü
Türkiye�nin yaklaþýk %0.91�ini oluþturmaktadýr.
Bitlis�de kilometrekareye düþen kiþi sayýsý 2000
yýlýnda yaklaþýk 55 kiþidir. Bitlis ilinin ortalama
hanehalký büyüklüðü 1955-2000 döneminde artýþ
ve azalýþlar göstermiþtir. 1955 yýlýnda ilde ortalama
hanehalký büyüklüðü yaklaþýk 7 kiþi iken, 2000
yýlýnda 7.8 kiþiye yükselmiþtir. Bitlis ili nüfusu
ülkeye göreli olarak sürekli ve hýzlý bir büyüme
göstermiþtir. Son 50 yýlda ülke nüfusu 3.2 katýna
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ulaþýrken, Bitlis ili nüfusu 4.3 katýna yaklaþmýþtýr. 
1935-2000 döneminde Bitlis ilinin nüfusu sürekli
artýþ göstermiþtir. Bitlis ilinde en düþük yýllýk nüfus
artýþ hýzý %o8.9 ile 1940-1945 döneminde, en
yüksek yýllýk nüfus artýþ hýzý ise %o45.3 ile 1950-
1955 döneminde gerçekleþmiþtir. Yýllýk nüfus artýþ
hýzý 1990-2000 döneminde ise %ol6.3�tür. Ýl
nüfusunun geliþme hýzýndaki deðiþmeler, doður-
ganlýk düzeyi ve göç olgusu gibi iki temel etmene
baðlýdýr. Bitlis ilinde doðurganlýk oraný ülke deðe-
rinin üstündedir. Ýl dýþarý göç vermesine raðmen
nüfus artýþý yüksektir. Bu durum doðurganlýk
oranýnýn yüksek olmasýndan kaynaklanmaktadýr.

NÜFUSUN KIR-KENT BÝLEÞÝMÝ
Bitlis, ekonomisi tarým ve hayvancýlýða dayanan,

ekonomik geliþmiþlik düzeyi düþük bir ildir. Nüfu-
sun, kýr-kent bileþimi açýsýndan kýrsal niteliði aðýr
basmaktadýr. 1935 yýlýnda nüfusun %30�u kentlerde
yaþarken 2000�de il nüfusunun %56.5 �i kentlerde,
%43.5�i kýrsal kesimde yaþamaktadýr. 2000 yýlý
verilerine göre köylerin ortalama nüfus büyüklüðü
524 kiþidir. Kýrsal yerleþmelerin %58�inin nüfus
büyüklüðü 1000 kiþinin altýndadýr. Tatvan ve Bitlis
ilde nüfusu 40.000 kiþinin üstünde olan iki büyük
kentsel yerleþmedir. Ahlat, Güroymak ve Adilcevaz
kentleri ise nüfuslarý 20.000�in üstündeki kentsel
yerleþmelerdir.

NÜFUS YAPISI
Bitlis ili nüfus yapýsýna iliþkin bilgiler DÝE 2000

yýlý nüfiýs sayýmý sonuçlarýndan alýnmýþtýr.
* Doðum Yeri
1950-1965 yýllarý arasýnda genel olarak %92

olan Bitlis ilinde doðanlarýn oraný 1965 yýlýndan
sonra sürekli ve yavaþ bir azalma göstermiþtir. 2000
yýlýnda Bitlis nüfusunun %89.4�ü bu ilde doðan
kiþilerden oluþmaktadýr.

* Cinsiyet ve Yaþ Yapýsý
Bitlis ilinde erkek nüfusun büyüklüðü kadýn

nüfustan daha fazla olmuþtur. Cinsiyet oraný, 2000
yýlýnda 113�e yükselmiþtir. Cumhuriyetin kurulduðu
ilk yýllarda doðurganlýk düzeyi çok yüksek olduðu
için nüfus çok genç bir yaþ yapýsýna sahipti. Bitlis
ilinde 1940 yýlýnda erkeklerin yarýsý 16 kadýnlarýn
yarýsý ise 18.4 yaþýndan daha küçüktür. Bitlis ilinin
1955 yýlý nüfus piramidinde, çocuk yaþtaki (0-9 yaþ)
nüfus oldukça fazladýr. Bu durum doðurganlýk düze-
yinin yüksek olduðunu göstermektedir. 1955 yýlý
nüfus piramidi doðurganlýk ve ölümlülüðün yüksek

olduðu yaþ yapýsýný yansýtmaktadýr. Bitlis ilinin
2000 yýlýndaki nüfus piramidi 1955 yýlýnýn pirami-
dine göre çok farklýdýr. 2000 yýlýndaki piramidin
özelliði, 10 yaþýndan küçük kuþaklardaki nüfus bü-
yüklüðünün ayný olmasýdýr. Bu tip nüfus piramidi,
doðum sayýsýnýn yavaþ azaldýðý durumlarda görülür.
2000 yýlýndaki nüfiýs piramidinin bir diðer önemli
özelliði de, 2000 yýlýnda yaþ ilerledikçe nüfustaki
azalmanýn 1955 yýlýndakinden daha yavaþ olma-
sýdýr.

* Doðurganlýk
1960 yýlýnda ilde doðurgan çaðdaki her 1000

kadýna 1.099 çocuk düþerken, 2000 yýlýnda her
1000 kadýna 668 çocuk düþmektedir. Kadýn baþýna
düþen çocuk sayýsý son 40 yýl içinde yaklaþýk %39
oranýnda azalma göstermiþtir. 1970�li yýllarda �45-
49� yaþtaki kadýnlar ortalama 7.4 çocuk dünyaya
getirmiþ iken, 2000 yýlýnda ayný kuþaktaki kadýnlar
ortalama 6.9 çocuk dünyaya getirmiþlerdir.

* Eðitim
Bitlis ilinde okuma ve yazma bilen nüfusun

oraný ülke genelinde olduðu gibi her iki cinsiyet için
de sürekli artýþ göstermektedir. 1940 yýlýnda erkek-
lerin %17.1�i, kadýnlarýn %2.2�si okuma yazma
bilirken, bu oran 2000 yýlýnda erkeklerde %85.1�e
kadýnlarda %58.2�ye yükselmiþtir. Bitlis ilinde en az
ilköðretim mezunu olanlarýn oraný 1975-2000 dö-
neminde artýþ göstermiþtir. En az ilköðretim mezu-
nu olanlarýn oraný 1975 yýlýnda erkeklerde %11.8,
kadýnlarda ise %2.3 iken, bu oran 2000 yýlýnda
erkeklerde %42.5�e, kadýnlarda ise %14.6�ya
yükselmiþtir. 1975 yýlýnda erkeklerin %0.8�i, kadýn-
larýn %0.1�i yükseköðretim mezunu iken, 2000 yý-
lýnda bu eðitim düzeyinden mezun olan erkeklerin
oraný %6.6�ya, kadýnlarýn oram % 1.7�ye yüksel-
miþtir. 

ÝLÝN TARÝHSEL, KÜLTÜREL VE
TOPLUMSAL EVRÝMÝ

Bitlis yöresinin M.Ö. 1000�lerde baþlayan kül-
türel evrimi, zaman içinde canlý bir geliþim göster-
miþtir. Bölgede ilk uygarlýðýn kurucusu Urartulardýr.
Daha sonra Persler, Makedonyalýlar, Romalýlar,
Araplar, Bizanslýlar ve Türkler, yöre uygarlýðýný bi-
çimlemiþtir. Ayrýca, Mýsýr, Helen, Roma Uygarlýk-
larý da toplumsal-kültürel yaþamda etkili olmuþtur. 
Pers etkisi M.Ö.550�den sonra baþlamýþtýr. M.Ö.
334�te Büyük Ýskender�in baþlattýðý sefer, Helen
etkisiyle yörede önemli bir dönüþüme yol açmýþtýr.
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Ýskender�den sonra Selökid Krallýðý, M.S. 200lerde
Roma ve Partlar yöre yaþamým belirlemiþtir. Roma
ve bu devletin ikiye ayrýlýþýndan sonra da Bizans
uygarlýðýnýn etkileri sürmüþtür. 641�de yöre,
Araplarca ele geçirilmiþtir. Bu tarihten sonra birkaç
kez Bizans ve Araplar arasýnda el deðiþtiren bölgede
705�ten 927�ye dek Emevi ve Abbasi egemenliði
görülür. XI. yy.�da Anadolu�ya giren Türklerle yeni
bir uygarlýðýn etkisi de baþlamýþtýr. 1200�ler baþýnda
Bitlis�te, tarýmsal yaþam etkinliði yanýnda, el sanat-
larý da çok geliþmiþtir. Van Gölündeki ulaþým, ti-
caret yaþamýný geliþtirmiþtir. Ahlat, ayný dönemde
büyük bir bilim ve kültür merkezi olmuþtur. XII.
yy.�da Moðol istilasýnda Bitlis�le birlikte Ahlat da
yakýlýp yýkýlmýþtýr. Osmanlý Döneminde, Selçuk-
lular Dönemindeki kültürel canlýlýk kalmamýþtýr.
Bu dönemde Ahlat ve Bitlis kasaba durumundaydý.
Bað-bahçe tarýmý yapýlýyordu. El sanatlarýndan do-
kumacýlýk, dericilik geliþmiþti. Bölge halkýnýn ço-
ðunluðu hayvancýlýkla uðraþýyordu. XIX. yy. sonla-
rýnda da durum aynýydý. XIX. yy.�m ikinci yarýsýnda
Osmanlý-Rus Savaþý karmaþasý içinde yöre nüfusu
arasýnda da çatýþmalar olmuþtur. Aþiretlerin çoðu,
yerleþik yaþama geçmeye ve tarýmla uðraþmaya
baþlamýþtýr. XX. yy. baþlarýnda Bitlis yöresinde
büyük göçler olmuþtur. Art arda gelen karmaþa ve
savaþlardan sonra, kent merkezinin nüfusu, birkaç
yüz kiþiye düþmüþtür. Toplumsal-kültürel yaþamýn
geliþmesi durmuþtur. Cumhuriyet döneminde de
Bitlis bu genel görünümden kurtulamamýþtýr.
Toplumsal alanda kültürel açýlým, az da olsa 1950
sonrasýnda belirginleþmiþ, 1960 sonrasýnda hýzlan-
mýþtýr. Birçok Doðu Anadolu kentinde olduðu gibi
aþiret olgusu, Bitlis kültürel yaþamýnda belirleyici
olmuþtur. 1965 sonrasýnda, el tezgahlarýndan atöl-
yelere geçilmeye baþlanmýþtýr. 1975�lerde iletiþim,
ulaþým alanlarýndaki geliþmeler bir deðiþim baþlat-
mýþtýr. Ama, kültür öðeleri gene de geleneksel özel-
liktedir. Kültürel etkinliklerse, yok denecek durum-
dadýr. Deðiþmenin temel dinamiðin nüfus hareket-
leri oluþturmaktadýr. 

ÝLÇELER 
Adilcevaz
Adilcevaz�ýn tarihi maðara devrine kadar daya-

nýr. Adilcevaz�ýn eski isminin ne olduðu her ne
kadar tarihçe belli deðilisede bu beldeye ZATÜL-
CEVAZ-ELCÝÐAZ ve ELCEVÝZ ismlerinin veril-
diðine þahit oluyoruz. Adilcevaz ismi ancak Kara-
koyunlularýn buralarý iþgalinden sonra ortaya

çýkmaktadýr.  Tarihi yönden oldukça zengin deðer-
lere sahip olan ilçe M.Ö.2000 yýlýna Urartularýn
yerleþim merkezi olmuþtur. Ýlçenin kuzeyinde
Urartulara ait KEF kalesi Adilcevaz�da medeniyetin
ve uygarlýðýýn bundan tam 2786 yýl önce baþladýðýný
gösterir. 

1071 yýlýnda Türk Ýslam Kumandaný Alparslan
komutasýndaki büyük Selçuklu Ýmparatorluðu or-
dusu, Roma Ýmparatorluðunun ordularýný Malazgirt
Meydan Muharebesinde bozguna uðratmasý ile
Anadolu kapýlarý bir daha kapanmamak üzere Türk
milletine açýlmýþ,  1914 yýlýna kadar Osmanlýlarýn
hakimiyetinde kalan Adilcevaz bu tarihte sömür-
geci Rus�larýn iþgaline uðramýþ, bunun sonucunda
ilçe halký Anadolunun muhtelif yerlerine göç et-
miþlerdir. 1918 tarihinde yapýlan Gümrü antlaþmasý
ile bu topraklar üzerinde tekrar Türk hakimiyeti
kurulmuþ, halk tekrar Adilcevaz�a geri dönmüþtür. 
Ýlçemizde 28 Köy, 1 belde ve 5 mezrasý vardýr. Ýlçe
merkezinde 7, Aydýnlar beldesine 7 toplam 14 ma-
halle bulunmaktadýr. Ýlçemizde kuruluþundan beri
belediye teþkilatý olup, ancak Aydýnlar beldesinde
ise 1992 yýlýnda belediye teþkilatý kurulmuþtur.
Tüm köy, mezra ve yerleþim yerlerimizin yolu,
okulu ve suyu olup, 5 köy yolumuz asfalt olup, diðer
yollarýmýz stablizedir. 

Ahlat
Ahlat ilçesinde taþ dönemleri olan Paleolitik,

Mezolitik ve Neolitik çaðlara ait hiçbir kültürel
kalýntý yer almamaktadýr. Ýlçemizde çoðu l3. Yüz
yýldan kalma 14 Kümbet, Osmanlý Egemenliði dö-
neminden 1 Roma-Bizans ve Selçuklularca kulla-
nýlmýþ 1 olmak üzere 2 adet kale, Selçuklu ve
Beylikler döneminden kalma 5 tarihi mezarlýk,
Osmanlý döneminden kalma 1 tarihi mezarlýk, yine
Yuvadamý Köyünün kuzeyinde M.Ö. 2000 ile M.Ö.
l200 arasýnda kullanýlmýþ (Orta Tuna, Geç Tuna
Çaðý-Erken Demir Çaðý) 4 ayrý mezarlýk, Osmanlý
döneminden kalma 2 Cami, Beylikler döneminden
2 Osmanlý döneminden 1 adet hamam, Akkoyunlu
dönemi köprüsü bugün için ayakta kalmýþ taþýnmaz
kültür varlýklarýmýz olup, Ahlat ilçesinde yer alan
Müze Müdürlüðü de ilin tek Müzesidir. 

Müze Müdürlüðü teþhirinde Roma-Bizans-Sel-
çuklu-Osmanlý dönemine ait Sikkeler, Ahlat
Yuvadamý mezarlýðýndan gelen M.Ö. 2000 ile M.Ö.
l200 yýllarý arasýna ait çok renkli (Doðu Anadolu
Bölgesine has) çanak-çömlekler, Urartu dönemi
bronz, saç tokalarý-elbise iðneleri, Urartu dönemi
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tören kemerleri, Roma-Bizans dönemi bayan
kolyeleri, parfüm kaplarý, Ahlat Selçuklu dönemi
13. Yüz yýla ait üzerinde özellikle insan-hayvan-yazý
takliti süslemeler yer alan sýraltý (sgrafitto) ve lüster
denilen özel tekniklerle yapýlmýþ sýrlý seramikler,
sýrsýz kalýp tekniðinde yapýlmýþ kaplar, hayvan
formunda kap tutamaklarý, eczacýlýkta kullanýlmýþ
kaplar, Osmanlý imparatorluðu son döneminde
kullanýlmýþ olan etnografik kap kacaklar görülebilir. 
Ýlçenin taþýnmaz Kültür varlýklarýndan olan en
önemli taþýnmaz eseri ise Selçuklu ve Beylikler
döneminde kullanýlmýþ olan Meydanlýk Mezarlýðý
yaklaþýk 200 dönümlük bir sahayý kaplamaktadýr.
Mezarlýkta Þahideli-Þahidesiz-Sanduka Mezarlarýn
dýþýnda Stupa tarzýnda orta Asya Türk Mezar tipleri
(1025-1100 arasýnda yapýlmýþlardýr) olan oda tarzý
yeraltý Mezarlarýnda görülür.  Ýlçenin diðer önemli
taþýnmaz eseri içinde Kümbetler önemlidir. Küm-
betler Stupalarýn Ýslami etki ile birlikte geliþmiþ
olan, yeraltý mezar odasý üzerine küçük bir mescit
eklenen bey ve yöneticilere ait anýtsal Mezarlardýr. 
Ahlat�ýn önemli eserlerinden olan Sahil Kalesi
Osmanlý Ýmparatorluðu dönemi (Kanuninin Ýran
seferi sýrasýnda 1554 geniþletildi. Diyarbakýr mimari
tarafýndan inþaatýný yapmýþtýr. Tam inþaasý 2. Selim
zamanýnda 1568 yýlýnda tamamlandý.) Eski Ahlat
Kalesi Roma döneminden Osmanlý Ýmparatorluðu
1552 yýlýna kadar kullanýlmýþtýr. Özellikle eski
Ahlat Kalesi dýþ surlarý Ýkikubbe Mahallesinin
büyük bir çoðunluðunu içine alan Surlarýna ait bazý
kalýntýlar bugün bile görülmektedir. 

Güroymak
Ýlçenin kuruluþ tarihi kesin olarak bilinme-

mektedir. Önceleri Norþin adý verilen bir yerleþim
merkezi bulunduðu, bilahare büyüyerek Güroymak
ilçesine dönüþtüðü bilinmektedir.  Norþin yerleþim
birimine hayli uzakta yer alan Kümbet ve Selçuklu
Mezarlýðýndan daha önce ovada 11. yüzyýlda bir
yerleþim olduðu anlaþýlmaktadýr. Aþaðýkolbaþý,
Kuþtaþý ve Budaklý Köylerinde Selçuklu Mezarlýk-
larýna rastlanýlmaktadýr.  Bölgenin genel tarihinden
anlaþýlan ilçenin bulunduðu topraklarýn Hititler,
Urartular, Persler, Mekedonya Krallýðý, Selefke
Krallýðý, Nesati Devleti, Roma Ýmparatorluðu,
Mervaniler, Dilmaçoðlu Beyliði, Sökmeniler Bey-
liði, Þerefhanlar, Osmanlýlar ve Ruslarý ve tekrar
Osmanlýlarýn elinde kaldýðýdýr.  Güroymak Ýlçesi
04.07.1987 gün ve tarih 19507 Sayýlý Resmi Gaze-
te�de yayýnlanan 19.06.1987 gün ve 3329 sayýlý

kanunla resmiyet ve Ýlçe Kaymakamýnýn 14.10.
1988 tarihinde göreve baþlamasýyla ilçe olmuþtur.
Güroymak yeni ve geliþmekte olan bir ilçedir. 

Hizan
Bölgede ilk yerleþmeler M.Ö. 1000�li yýllarda

Urartular ile baþlamýþtýr. Daha sonra Pers, Roma,
Bizans ve Arap devletlerinin egemenliðinde kalmýþ;
11. yüzyýlda Selçuklularýn, 16. yüzyýl baþlarýnda da
Osmanlýlarýn sýnýrlarýna dahil olmuþtur. Hizan 1936
yýlýnda ilçe yapýlarak Bitlis iline baðlanmýþtýr. Ýlçe
Bitlis ilinin ve Van Gölü�nün güneyinde sarp bir
bölgede yer almaktadýr. Topraklarýnýn %90�ý daðlýk
olup, küçük dereler dýþýnda önemli akarsuyu
yoktur. Tipik karasal iklim hakim olan ilçede yaz
mevsiminde ortalama en yüksek ýsý 25, kýþ mevsi-
minde ortalama en düþük ýsý -15 derece civarýn-
dadýr. Bitlis merkez ilçe ve diðer ilçelere göre orman
varlýðý fazla olmakla birlikte, ülke genelindeki or-
manlýk alanlara göre orman varlýðý azdýr. 

Mutki
Mutki, doðusunda Bitlis ili, güneyinde Baykan,

batýsýnda Sason ve Muþ ili ile, kuzeyinde Güroymak
ilçesi ile çevrili 1.06 m2 üzerine kurulmuþ Bitlis
Ýline baðlý 20 km uzaklýkta bir ilçedir. Mutki Ýlçesi
tarih çaðlarý boyunca Asurlarýn, Perslerin, Ýskender
Roma ve Bizans Ýmparatorluklarýnýn hakimiyetinde
bulunmuþ, Halife Hz. Ömer zamanýnda Müslüman
Araplar tarafýndan fethedilmiþtir. Bundan sonra
birkaç defa Müslümanlar ile Bizanslar arasýnda el
deðiþtiren bu topraklar 1071 Malazgirt Zaferinden
sonra Anadoluya baþlayan büyük Türk gücünün ilk
durak yerinden biri ve Akkoyunlu gibi çeþitli Türk
beyliklerinin idaresi altýnda kalan bölge 1514 Çal-
dýran zaferinden sonra Osmanlý Devletinin toprak-
larýna katýlmýþ, Birinci Savaþý sýrasýnda Ermeni ve
Ruslar tarafýndan iþgal edilen bölge, 6 Nisan 1916
yýlýnda iþgalden kurtarýlmýþtýr. Mutki Ýlçesi Bitlis
ilinin 1935 yýlýnda çýkan bir kanunla il olmasý ve 4
ocak 1936 yýlýnda teþkilatlanmasý ile birlikte 1938
yýlýnda Miritað köyünde yapýmýna baþlanan Hükü-
met Konaðýnýn tamamlanmasý ile 1941 yýlýndan
bugüne kadar �Mutki� ilçe adý ile anýlmakatdýr. 

Tatvan
Tatvan ilçesi, doðuda Van Gölü, güneydoðuda

Gevaþ, güneyde Hizan ilçeleri ile batýda Bitlis ili,
kuzeyde de Ahlat ilçesi ile çevrili olup yüzölçümü
1235 km2, yüksekliði ise 1720 metredir. Ýlçe 41
derece 33 dakika ve 43 derece 11 dakika doðu
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meridyenleri ile 37 derece 54 dakika ve 38 derece
58 dakika kuzey paralelleri arasýnda bulunmaktadýr. 

TARÝHÝ DURUMU 
Tatvan�ýn ilk kuruluþ yeri Küçük su Köyü olup

yörede tarih boyunca bir çok uygarlýk yaþamýþtýr.
Yörenin ilk sakinleri Huriler olup, M.Ö 3000-2000
yýllarýnda Van Gölü dolaylarýnda yaþamýþ bir
topluluktur. Bunlarýn yaný sýra bölgede küçük
krallýklarda bulunmaktaydý. Bunlardan Mittani�ler
M.Ö 18.yy.da krallýk kurarak geniþ bir alanda
hüküm sürdüklerini M.Ö 1340-1200 yýllarý ara-
sýnda bu bölgede yaþamýþ olan Asur�lularýn yazýlý
kaynaklarýndan öðreniyoruz. Büyük Ýskender�in
Doðu seferi sýrasýnda (M.Ö 333) Persler�in yýkýl-
masýyla yörede bir çok küçük beylikler kuruldu ve
yöre bu küçük beylikler arasýnda sýk-sýk el deðiþ-
tirdi. 227 yýlýnda Sasani krallýðý kurulur ve sonraki
dönemlerde bölge Sasaniler�in hakimiyeti altýna
girer. 395 yýlýnda Roma imparatorluðunun Doðu ve
Batý olmak üzere ikiye ayrýlarak Batý Roma impara-
torluðu, Bizans imparatorluðu olarak Ortaçað
Anadolu suna damgasýný vurur. Ancak 1000 yýllýk
bir tarihe sahip olan, Bizans, 640 yýllarýndan baþla-
yarak Arap saldýrýlarýna uðrar. Araplarýn bu bölgede
uzun süre hüküm sürdükleri bilinmektedir. Araplar
Anadolu�nun doðusuna sýk-sýk akýnlar düzenleye-
rek Bizanslýlar ile savaþmýþlardýr. Ýlk olarak Ýyaz Bin
Ganm (630-640) bölgeye sefer düzenleyerek
Tatvan civarlarýna varýr 642 yýlýnda ikinci kez sefer
düzenler. Emeviler döneminde Ýslam egemenliði
saðlamca kökleþmez. Abbasiler zamanýnda Arap
valilerinin baskýsý çok artar. Abbasiler burada dur-
mak bilmeyen isyanlarý bastýrarak Ermenileri ka-
zanmak ister, böylece uzun bir barýþ dönemi ile bir-
likte yoðun imar çalýþmalarý baþlar (11.yy.) 11.yy�ýn
baþlarýnda bölgeye Selçuklular akýn etmeye baþlar
ve 1018 yýlýnda Çaðrý Bey komutasýnda bu yöreyi
kuþatýr. 1207 yýlýnda Eyyubiler egemenlik kurar,
1229 yýlýnda Ahlat ile birlikte Tatvan�da Harzem-
þahlar�ýn eline geçer. Bu durum Selçuklularý ve
Harzemþahlarý karþý karþýya getirir. 1232 yýlýnda
Anadolu Selçuklularý buralarý geri alýr. 1243 yýlýnda
Moðollarýn Selçuklularý yenilgiye uðratmasýyla böl-
gedeki barýþ sona erer. Bu dönemden sonra Ak ko-
yunlular, Kara koyunlular, Ýlhanlýlar ve diðer bey-
likler arasýnda sýk-sýk el deðiþtirir. Kanuni Sultan
Süleyman döneminde 1533�de Ýran�a büyük bir
sefer düzenlenir. Bitlis Beyliði�nin baþý Þeref Han
Ýran�a sýðýnýr. Osmanlýnýn gönderdiði ulema Paþa

Bitlis�i ele geçirmeye çalýþýrken Safaviler ile sa-
vaþmak zorunda kalýr. Ýstanbul�dan çýkan büyük
ordu Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Van�ý hiç
zorlanmadan alýr. Osmanlý ordusu 1548�de Tebriz�i
aldýktan sonra bu bölgeyi tekrar geri alýr. Safaviler
yaptýklarý saldýrýlarla yöreyi yaðmalayarak büyük
zarar verirse de Kanuni üç kez sefer düzenleyerek
Safavilerin bölgedeki etkinliklerine son verir. Yö-
renin geçiþ noktasý olmasý nedeniyle her dönemde
sýk-sýk el deðiþtirmiþ istilalara uðramýþtýr. Tatvan
isminin nereden geldiði kesin olarak bilinmemekle
birlikte Kanuni döneminde Zal Paþa tarafýndan
þimdiki Çaðlayan mahallesi mevkiinde bir kale
yaptýrdýðý ve halkýn buraya Taht-ý Van adýný
verdikleri söylenmektedir. Cumhuriyetin kurulu-
þuna kadar Osmanlý yönetiminde olan ilçe Cum-
huriyet ile birlikte þimdiki Küçüksu�da nahiye
merkezi olarak kurulmuþ, 1936 yýlýnda ilçe merkezi
olarak þimdiki yerine taþýnmýþtýr. 

NASIL GÝDÝLÝR?
Karayolu: Karayolu ile çevre il ve ilçelere

ulaþým mümkündür.
Demiryolu: Avrupa - Ýstanbul baðlantýlý Devlet

Demir Yollarý, Tatvan ilçesinde Van Gölü ile feribot
baðlantýlý doðu ülkelerine açýlýr.

Havayolu: Bitlis�e havayolu ile Van ve Muþ
illerinden ulaþýlabilir. 

Feribot Ulaþýmý: Van Tatvan arasý tarifesiz
olarak çalýþmaktadýr. 

GEZÝLECEK YERLER
Ahlat
Ýl merkezine 60 km. mesafede, Van Gölü kýyýla-

rýnda kurulu bulunan Ahlat ilçesinde çoðu 13. yüz-
yýldan kalma 14 kümbet, 2 kale, Selçuklu döne-
minden kalma 5 tarihi mezarlýk, Osmanlý döne-
minden kalma 1 tarihi mezarlýk, Yuvadamý köyü-
nün kuzeyinde M.Ö. 2000 ile M.Ö.1200 yýllarý
arasýnda kalan döneme ait 4 ayrý mezarlýk, Osmanlý
döneminden kalma 2 cami, 1 hamam bulunmak-
tadýr.

Ýlçedeki Emirlik Bayýndýr Kümbeti mutlaka ge-
zilmeli ve görülmelidir. Ýlçenin en önde gelen tarihi
varlýðý yaklaþýk 200 dönümlük bir alanda kurulu
bulunan tarihi �Selçuklu Mezarlýðý�dýr. Mezarlýkta
her biri anýtsal yapý özelliðine sahip Þahideli-
Þahidesiz sanduka mezarlarýn dýþýnda, Orta Asya
Türk Mezar tipleri olan oda tarzý yeraltý mezarlarý
da görülür. Diðer önemli tarihi eserler içerisinde yer
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alan Kümbetler, Ýslami etki ile birlikte geliþmiþ
olan, yer altý mezar odasý üzerine küçük bir mescit
eklenen dönemin bey ve yöneticilerine ait anýtsal
mezarlardýr. 

Ahlat ayný zamanda Van Gölü çevresinin en
güzel sahillerine sahiptir. Kýyý turizmi ve su sporlarý
açýsýndan geliþmeye müsait ilçe sahillerinde 4 ay
yüzme imkaný vardý. Ayrýca ilçenin kuzeyinde kalan
Sütay yaylasý, yayla turizminin canlanmasý açýsýn-
dan elveriþlidir. El sanatlarý, ürünlerinden olan
�Ahlat bastonu�, tüm ülkemize ün salmýþtýr.

Müzeler 
Ahlat Müzesi 
Ýlin tek müzesi Ahlat Ýlçemizde bulunmaktadýr.

Müze; yaklaþýk 200 dönümlük alan üzerinde kurulu
bulunan tarihi �Selçuklu Mezarlýðý�nýn bitiþiðinde
yer almaktadýr. Müzede; Urartu, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlý dönemine ait arkeolojik ve
etnografik tarihi eserler sergilenmektedir. 

Kaleler
Bitlis Kalesi: Ýl merkezindeki çarþýnýn hemen

dik yamacýnda yer alan Bitlis Kalesi M.Ö. 312 tari-
hinde Büyük Ýskender�in emri ile kumandanla-
rýndan Leys Bedlis tarafýndan inþa ettirilmiþtir. Kale
torakla dolu olduðu için içini gezmek mümkün
deðildir. Ancak tepede panoramik olaðanüstü
güzellikte bir manzara vardýr.

Tatvan Kalesi: Kanuni Sultan Süleyman�ýn ve-
zirlerinden Zal Paþa tarafýndan Tatvan�ýn bugünkü
Tuð mahallesinde yaptýrýlmýþtýr. 

Ahlat Sahil Kalesi: Urartular dönemine ait
olan kale 1224 yýlýnda meydana gelen þiddetli bir
yer sarsýntýsý neticesinde yýkýlmýþtýr. 1556 yýlýnda
Kanuni Süleyman tarafýndan yeniden yaptýrýlmýþtýr.
Günümüzde sadece kale mevcut olup, içindeki yapý
kalýntýlarýna da rastlamak mümkündür.

Adilcevaz Sahil Kalesi: Van Gölü kýyýsýnda sarp
kayalar üzerine kurulmuþtur. Kulesi bulunan kale-
nin içinde Süleyman Han Cami, cephane mahzeni,
buðday ambarlarý, su sarnýçlarý, mehterhane kulesi
ve 70 ev bulunduðu kaynaklardan anlaþýlmaktadýr.
Günümüzde sadece kalýntýlarý mevcuttur.

Cami ve Kümbetler
Bitlis�de bulunan Ulu Camii, Gökmeydan Cami,

Kýzýl Cami, Þerefiye Külliyesi Cami görülmeye
deðer eserlerdir. Ýlde bulunan diðer camilerden
bazýlarý þunlardýr; Dörtsandýk, Ayne�l -Badrid, Þeyh

Hasan, Alemdar, Kureyþi, Taþ, Hatuniye, Ýskender
Paþa, Emir Bayýndýr, Tuðrul Bey ve Kale Altý Cami.

Emir Bayýndýr Kümbeti, Küfrevi Kümbeti, Çifte
Kümbet, Emir Ali Kümbeti, Usta - Þagirt Kümbeti,
Þeyh Babo (Üryan Baba) Türbesi baþlýcalarýdýr.

Medreseler
Ýhlasiye Medresesi, Nuhiye Medresesi, Þerefiye

Medresesi, Yusufiye Medresesi ilin önemli medre-
seleridir.

Hamamlar
Bitlis merkezinde Þerefhanlar�a ait olan Han

Hamamý ile XVI. yüzyýlda Hüsrev Paþa tarafýndan
yaptýrýlan Paþa Hamamý bu güne kadar varlýklarýný
koruyabilmiþlerdir. Ayrýca kale üzerindeki Han
Sarayý Hamamý ile Zeydan mahallesindeki Saray
Hamamýnýn ancak kalýntýlarýna rastlanabilmek-
tedir. El Aman Kervansarayýndaki hamam kalýntýsý
ile Ahlat ve Adilcevaz Kaleleri içerisindeki hamam
kalýntýlarý tarihi deðer taþýmaktadýr. 

Hanlar ve Kervansaraylar
Hatuniye (Hazo) Haný: Ayný adla anýlan köp-

rünün yaný baþýnda bulunan bir handýr. Abbasi-
lerden Sultan Evhadullah Hanýn kýzý Hamu Hatun
tarafýndan XI. Yüzyýlda yaptýrýldýðý söylenmektedir. 

Papþin (Hüsrev Paþa) Haný: Bitlis-Tatvan ka-
rayolu üzerinde bulunmaktadýr. Beylerbeyi Hüsrev
Paþa tarafýndan XVI. yüzyýlda yaptýrýldýðý rivayet
edilmektedir. 

Baþhan Haný: Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde-
dir. XVI. yüzyýlda Van Beylerbeyi Hüsrev Paþa tara-
fýndan yaptýrýldýðý rivayet edilmektedir. 

El-Aman Haný: Anadolu�nun en büyük kervan-
saraylarýndan biri olan El Aman Haný, dükkanlarý,
cami ve hamamý ile bir külliye teþkil etmektedir.
XVI. yüzyýlda Hüsrev Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. 

Ýl sýnýrlarý içerisinde bulunan diðer han ve ker-
vansaraylardan baþlýcalarý þunlardýr: Þerefiye, Ara-
sa, Yusufiye, Duhan ve Kokoz Zal Paþa hanlarýdýr.

Kaplýcalar
Fay hattý üzerinde bulunan Bitlis merkez ve çev-

resinde sayýsýz kaplýcaya rastlanýr. Bunlardan bazý-
larý; Güroymak (Çukur) Kaplýcasý, Ilýcak (Germav)
Kaplýcasý, Nemrut Daðý Kaplýcasý, Alemdar, Köprü
Altý, Çim Çölmüðü, Arap Köprüsü, Yýlan Dirilten,
Acý Su vb. kaplýcalarý olarak sýralanabilir.
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Göller
Van Gölü: Sodalý ve tuzlu suyu olan Van Gölü-

nün yarýsý Bitlis sýnýrlarý içerisinde yer almaktadýr.
Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri Van Gölü kýyý-
sýnda kuruludur. Kýyýlarda pek çok plajýn yaný sýra
konaklama, yeme-içme tesisleri bulunmaktadýr. 

Nemrut Daðý ve Krater Gölleri: Ýlin kuzeyinde,
Tatvan Ýlçesinin sýnýrlarý içerisinde yer alan ve
yüksekliði 2935 m. olan Nemrut Daðý, volkanik bir
daðdýr. Bir doða harikasý olan Nemrut Daðý her yýl
özellikle yaz aylarýnda çok sayýda yabancý ve yerli
turist tarafýndan gezilmektedir. Nemrut Daðý krater
alaný içerisinde yer alan Nemrut Gölü, büyüklük
bakýmýndan ülkemizin birinci , dünyanýn ise ikinci
en büyük krater gölü unvanýna sahiptir. Bitlis�e 27
km., Tatvan�a ise 13 km. uzaklýkta bulunan daða
Tatvan - Çekmece Köyü ve Ahlat - Serinbayýr köyü
yollarýndan otomobille rahatlýkla çýkýlabilmektedir.

Sportif Etkinlikler
Avcýlýk ve Olta Balýkçýlýðý: Kara hayvanlarýnýn

bol bulunduðu il de Tatvan-Reþadiye civarý ile
Bitlis-Sarýkonak civarý en elveriþli av alanlarýdýr.
Balýk avcýlýðý açýsýndan ise; Van Gölü, Nazik Gölü
ve Aygýr Gölü ön plana çýkan turistik deðerlerdir. 

Trekking: Dað-doða yürüyüþleri açýsýndan ilde
en elveriþli yer olarak Nemrut Daðý ve Süphan Daðý
ilk sýrada yer alýrlar. 

Kayak Merkezi: Bitlis Kent Merkezinde kayak
tesisleri bulunmaktadýr. 

Kuþ Gözlem Alaný
Nemrut Gölü Kuþ Alaný,Sodalýgöl Kuþ Alaný ve

Van Gölü Kuþ Alaný Bitlis ili sýnýrlarý arasýnda
bulunmaktadýr. 

COÐRAFYA
Bitlis ilinin topraklarýnýn çoðu sarp ve yüksek

daðlardan oluþmuþtur. Önemli daðlar olan Nemrut
ve Süphan�dýr.

Karasal özellikler gösteren Bitlis iklimi, gerçekte
doðunun sert ve karasal iklimiyle Akdeniz iklimi
arasýnda bir geçiþ niteliði göstermektedir. Ýlde kýþlar
soðuk, yazlar ise sýcak ve kurak geçer. 

NE YENÝR?
Bitlis Büryan kebabý yörenin ünlü yemeðidir.

Oðlak etinden yapýlan bu yemek Haziran-Temmuz-
Aðustos aylarý arasýnda yenilebilir. Uykusundan feda-
karlýk yapabilenler yine bu aylar arasýnda sabah saat
05:00�te �avþor� adý verilen yemekten tadabilirler.

NE ALINIR?
Bitlis hediyelik eþyalar bakýmýndan da ziyaret-

çilerine oldukça zengin seçenekler sunar. Ýlçelerde
halen yapýlmakta olan kök boyalý rengarenk
kilimler, el emeði göz nuru halýlar, toprak çanak-
çömlekler, Ahlat Ýlçemizde yapýlan her biri sanat
eseri olan bastonlar satýn alýnabilir. Ayrýca Hizan
fýndýðý, Adilcevaz cevizi, Mutki kara kovan balý ve
küp peyniri hediyelik gýda ürünlerimiz arasýnda en
önde gelenleridir.

YAPMADAN DÖNME
Nemrut Daðý ve Nemrut Krater Gölü�nü görme-

den,
Ahlat Kümbetleri ve Selçuklu Mezarlýðý�ný

görmeden,
Ýl merkezinde bulunan Bitlis Kalesi, Ýhlasiye

Medresesi, Þerefiye Camisi ve Kümbetleri ziyaret
etmeden,

Bitlis büryan kebabý ve avþor yemeden,
Kök boyalý dokuma kilimleri, Ahlat bastonu,

Hizan fýndýðý, Adilcevaz cevizi, Mutki kara kovan
balý ve küp peyniri almadan...

Dönmeyin
DESTANLAR VE EFSANELER

Nemrut Efsanesi:
Zalim kral Nemrut yaþadýðý dönemde Tatvan

yakýnýnda bulunan daðý yayla olarak kullanmýþtýr,
Nemrut daðý volkanik patlamasý baþlayýnca dað
eteklerine yerleþmiþ durumda olan köylerin üzerine
ateþ parçalarý gelmeye baþlar, bu arada halk Nemru-
tun Ýbrahim Peygambere yapmýþ olduðu zulüm
akýllarýna gelir, yayla olarak kullandýðý daðýn verdiði
zarar karþýsýnda sözler söylemeye baþlanýr, Nemru-
tun zulmü gibi oldu derler ve daðýn ismi Nemrut
olarak kalýr. 

El-Aman Efsanesi:
Bitlis-Tatvan yol güzergahý üzerinde bulunan El-

Aman haný zamanla gaddar bir hancýnýn eline ge-
çer kervan yolu üzerinde bulunan handa kervan-
cýlar zorunlu olarak konaklamak durumunda
kaldýklarýnda, gaddar hancý kervancýlara her türlü
zorluklar çýkararak adeta býktýrýrdý. Bu handa sað
salim kurtulanlar kaçýp uzaklaþýrlardý, handan söz
ederlerken EL-AMAN derlerdi, bunun üzerine
hanýn ismi El-Aman haný olarak kalmýþtýr. 

Altun Kalbur Efsanesi:
Bitlis�in Mutki yolu üzerinde ihtiyar bir kadýn,
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deve ve koyunlarýný otlatýyormuþ. O tarihte bu
efsane söz konusu olmadýðý gibi, sözü edilen yerde
herhangi bir pýnar veya su bulunmamaktaymýþ.
Kendisinin ve hayvanlarýnýn çok susadýðýný gören
bu ihtiyar kadýn, ellerini havaya kaldýrarak Allah�
tan su istemiþtir. Suyu verdiði takdirde kendisine
bir kurban adayacaðýný söylemiþtir. Yüce Allah,
kadýnýn dileðini kabul etmiþ, þimdiki ismiyle Altun
Kalbur suyunu ortaya çýkarmýþtýr. Bunu gören
kadýn; baþta kendisi, develeri ve koyunlarýný kana,
kana sulamýþ, daha sonra otlamalarý için serbest
býrakmýþtýr. Kendisi bir kenara çekilerek hamur
yoðurmaya baþlamýþtýr. Hamur yoðururken bir
tarafýnýn kaþýndýðýný hisseder. Orasýný kaþýdýðý
zaman eline irice bir bit gelir. Biti iki elinin baþ
parmaklarý arasýna alarak çýtlatmýþ ve �iþte; Allah
yoluna kurban olsun� demiþtir. 

Kadýnýn iki eli hamurun içinde, develeri ve
koyunlarýyla beraber taþ kesilmiþtir. Sözü edilen
yerde bu gün bile insan ve deve þekillerini andýran
kayalar bulunmaktadýr. 

Malhan Hazinesi Efsanesi:
Bayýndýr Han zamanýnda Ahlat�ta fakir bir

aileye mensup bir ana ile oðlu yaþarmýþ. Bu ailenin
geçimini, çobanlýk yapan oðul saðlarmýþ. Bir gün
Ahlat�ýn meydanlýk mezarlýðý semtinde hayvan-
larýný yaydýktan sonra vakit de öðlen olduðundan,
yemeðe oturmuþtur. Yemeðini yedikten sonra eline
aldýðý bir küçük aðaç parçasýyla vakit geçsin diye
topraðý eþmeðe baþlamýþtýr. Topraðý eþerken ufak bir
delik açýlýr. Bunu merak eden çoban, deliði geniþ-
letmeye baþlar. Bir müddet sonra geniþleyen delik,
kuyu halini alýr. Kuyudan aþaðýya doðru bir merdi-
venin indiðini gören çoban, korku ve heyecan
içinde merdivenden aþaðýya iner. Aþaðýya inen
çoban kendisini bir salonun içinde bulur. Salona
açýlan birçok odalar ve odalarýn kapýlarýnýn üzerin-
de anahtarlar görür. Anahtarlarý alýp odalarýn kapý-
larýný açan çoban, çeþitli süs eþyalarýyla altýnla dolu
bir hazine görür. Hemen dýþarýya çýkarak deliðin
aðzýný kapatýr, yeri belli olsun diye bir iþaret býrakýr. 
Akþam eve gelen çoban, annesine Bayýndýr Han�ýn
kýzýný istemesini söyler. Hayrete düþen anne oðluna,
böyle bir þeye nasýl cesaret ettiðini söylerse de
çoban isteðinde diretir. Sonunda ýsrarlar karþýsýnda
mecbur kalan anne, Bayýndýr Han�a giderek kýzýný
oðluna ister. Bu isteðe gülen Bayýndýr Han iþi þakaya
dökerek; �benim sarayým gibi bir saray yapar, bir
altýn mutfak takýmý, bir altýn kahve takýmý, bir altýn

beþik ve çeþitli altýndan süs eþyalarýný getirir, bütün
ülkenin davet edildiði, kýrk davul ve kýrk zurnanýn
çalýndýðý, kýrk gün kýrk gece süren bir düðün yapýlýr-
sa kýzýmý oðluna veririm� der. Kadýn Bayýndýr
Han�ýn bu þartlarýný oðluna iletir. Oðlu da þartsýz
olarak Bayýndýr Han�ýn isteklerini kabul eder. 
Kadýn oðlunun, ileri sürülen þartlarý kabul ettiðini
Bayýndýr Han�a bildirir. Daha evvel þaka yoluyla da
olsa söz veren Bayýndýr Han�da istemeyerek kabul
eder. Çoban Bayýndýr Han�ýn bütün isteklerini
yerine getirir, düðün yapýlýr. Bayýndýr Han bu
çobanýn büyük bir hazine bulduðuna inandýðýndan,
kýzýndan hazinenin yerini öðrenmesini ister. Evlen-
dikten sonra kadýn kocasýna bu kadar altýný nere-
den bulduðunu sorduðunda kocasý; büyük bir ha-
zine bulduðunu söyler. Kadýn hazineyi merak etti-
ðini, mutlaka görmek isteðini söyleyince; kocasý ka-
dýnýn gözlerini baðlayarak hazinenin olduðu yere
götürür. Gözleri açýlan kadýn hayretler içinde hazi-
neyi seyretmeye baþlar. Bu arada dýþarýdan bazý ses-
lerin geldiðini duyan kadýn, kocasýna bu seslerin
nereden geldiðini sorar. Kocasý da; � bu sesler su
içmeye giden babanýn atlarýnýn sesidir� der. Çoban
karýsýnýn gözlerini tekrar baðlayarak eve getirir.
Kadýn da olup bitenleri babasýna anlatýr. Sonunda
Bayýndýr Han damadýný saraya davet ederek
hazinenin bulunduðu yeri söylemesini ister. Damat
gelmeden önce cellat baþýný çaðýrarak; damadý kor-
kutmasýný, baþýný taþa býrakarak keser gibi yapma-
sýný bildirir. Bayýndýr Han�ýn bütün ýsrarlarýna
raðmen damat hazinenin yerini söylemez. Sonunda
sinirlenen Han, daha önce cellat baþýyla anlaþtýðý
gibi damadýn kafasýný kesmesini ister. Emri yanlýþ
anlayan cellat baþý, gerçekten damadýn kafasýný
keser. Olaya çok üzülen Bayýndýr Han, cellat
baþýnýn kafasýný kestirir. Gerek atlarýn su içmeye
gittiði yön ve gerekse kýzýnýn anlattýklarýndan
hazinenin Mal Han isimli hanýn yakýnlarýnda
olduðu tahmin edilir. Bütün aramalara raðmen
hazinenin yeri bulunamaz. O günden sonra Malhan
hazinesi dilden dile dolaþýlýr. Halen Ahlat�ta bu
hazinenin varlýðýna inanýlmaktadýr. 

Avcý Kasým Masalý 
Bir tarihte Bitlis�te Avcý Kasým isminde bir adam

yaþarmýþ. Ýsminden de anlaþýldýðý gibi, adam avcý
olup her gün bütün iþi daðlara gidip avlanmakmýþ.
Günlerden bir gün ava giderken çok güzel bir yýlan
görmüþ. Yýlan uzun, kýrmýzý, güzel bir yýlanmýþ. Bir
yerde kümelenip duran yýlaný, avcý Kasým hayretler
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içinde seyretmeye baþlamýþtýr. Ömründe bu kadar
güzel bir yýlan görmemiþti. Yýlaný seyrederken
birden çok çirkin, hantal, ihtiyar bir yýlanýn gelerek
bu güzel yýlanla seviþtiði görür. Bu olayý gören
Kasým, bu kadar güzel bir yýlanýn bu kadar çirkin ve
ihtiyar bir yýlanla nasýl seviþeceðini  hazmedeme-
miþtir. Ýhtiyar yýlaný öldürmek için tüfeðini doðrult-
muþ ve tetiðe basmýþtýr. Ancak saçmalar çirkin yýla-
nýn yerine güzel yýlana deðmiþ ve yýlaný yaralamýþtýr.
Meðerse bu güzel yýlan, yýlanlarýn baþý olan Þah-
marah�ýn karýsýymýþ. Karýsýnýn yaralandýðý gören
Þahmaran, bu olayýn nasýl olduðunu ve kim tara-
fýndan yapýldýðýný sorar. Karýsý; hava almak için
dýþarýya çýktýðýný bu esnada oradan geçmekte olan
bir avcý tarafýndan vurulduðunu anlatýr. Olaya
sinirlenen Þahmaran; yýlanlarý toplayarak avcýnýn
bulunup getirilmesini ister. Muhafýzlar uzun ara-
madan sonra bu iþi avcý Kasým�ýn yaptýðýný anlar ve
yakalayarak Þahmaran�ýn huzuruna getirirler.  Avcý
Kasým, bu güzel yýlanýn Þahmaran�ýn karýsý oldu-
ðunu, yanlýþlýkla onu vurduðunu anlar. Þahmaran
Kasým�a; �bu olayý neden yaptýðýný, karýsýný niçin
vurduðunu� sorduðunda; avcý Kasým gördüklerini,
yaþadýklarýný Þahmaran�a anlatýr. Yaþlý ve çirkin bir
yýlanýn gelerek bu güzel yýlanla seviþtiðini, kendisi-
nin buna tahammül etmeyerek yaþlý yýlaný öldür-
mek istediðini ve kurþunun yanlýþlýkla güzel yýlana
deðdiðini söyler. Þahmaran; bu adamýn doðru
söyleyip söylemediðini anlamak için muhafýzlarýna
haber vererek dünyadaki bütün yýlanlarýn sarayýnda
toplanmasýný emreder. Dünyadaki bütün yýlanlar
saraya gelerek toplanýr. Þahmaran, avcý Kasým�a
hangi yýlanýn bu suçu iþlediðini göstermesini ister.
Bütün yýlanlarý gözden geçiren avcý Kasým, bu
yýlanýn gelmediði söyler. Þahmaran da baþka yýlanýn
kalýp kalmadýðýný adamlarýna sorduðunda  muha-
fýzlar birisi; �yýlanýn biri çok yaþlýydý, hastaydý
gelemedi. Size selamýný iletmemi söyledi.� Þahma-
ran da derhal o yýlanýn getirilmesini emretmiþtir.
Ancak o yaþlý, çirkin, hasta yýlan suçunu bildiði için
gelmek istememiþ, çeþitli bahaneler ileri sürmüþtür.
Sonunda muhafýzla bu yýlaný zorla Þahmaran�ýn
huzuruna getirmiþlerdir. Bu yýlaný gören avcý Kasým
heyecanla; �iþte bu yýlandý� demiþtir. Suçunu kabul
eden yaþlý yýlan, Þahmaran�ýn emriyle öldürülür.
Þimdi sýra avcý Kasým�a gelmiþtir. Þahmaran avcý
Kasým�a bu olaylarý kimseye anlatmamasýný, hatta
kendi hanýmýna bile söylememesini, söylediði tak-
dirde üç gün içinde öleceðini bildirmiþtir. Daha
sonra dünyadaki bütün hayvanlarýn konuþmalarýný

anlamasý için avcýnýn aðzýna tükürür. Avcý Kasým
üzgün, bitkin bir halde evine döner. Meraklý karýsý;
yýlanlarýn neden gelip kendisini götürdüklerini,
Þahmaran�ýn kendisinden ne istediðini öðrenmek
ister. Þahmaran�ýn; her kime söylersen üç gün
içinde öleceðini söylediðini hatýrlayan avcý Kasým,
olayý söylemez. Kadýnýn içindeki merak bir kurt gibi
içini kemirmektedir. Günlerce kocasýna ýsrar eder. 
Günler böyle geçerken bir gün avcý Kasým bir ho-
rozla tavuðun kavga ettiðini görür. Aralarýndaki
konuþmalarý dinler. Horoz tavuða der ki: �Sen de
avcý Kasým�ýn karýsý oldun. Karýsý avcý Kasým�dan
rahat durmuyor, yakasýný býrakmýyor, onu ateþler
üzerine koymuþ. Avcý Kasým vurup da karýsýnýn bir
diþini kýrmýyor ki. Dur ben seni öldüreyim de rahat
olayým.� Bu konuþmalarý duyan avcý Kasým gül-
meye baþlamýþtýr. Kocasýnýn neye güldüðünü merak
eden karýsý, olup bitenleri anlatmasýný ister. 
Sonunda karýsýnýn ýsrarlý sorularýna tahammül
edemeyen Kasým, olup bitenleri anlatacaðýný,
ancak anlattýktan üç gün sonra öleceðini söyler.
Buna inanmayan karýsý, her þeyi baþtan sona kadar
anlatmasýný ister. Avcý Kasým çaresiz, baþýna gele-
ceklerden haberi olduðu halde olan bitenleri baþýn-
dan itibaren bütün detaylarýyla anlatýr. Çaresiz bir
þekilde kara, kara düþünen Kasým, ölümü bekler. 
Kapýnýn eþiðine oturmuþ, çaresiz bir þekilde ölümü
beklerken, bir kedi ile köpeðin konuþmalarýna ku-
lak misafiri olur. Kedi köpeðe yalvarmalý bir þekilde
þunlarý demektedir: �Ey köpek! Ne olur beni býrak
içeri gireyim. Ýki gün sonra nasýl olsa avcý Kasým
ölecek. Onun hayrýný, helvasýný verecekler. Ben de
bir parça et kapýp geleyim. Eti getirince sana da
veririm.� Ve üç gün tamamlanýnca avcý Kasým
ölmüþtür. 

Atasözleri
Atasözleri ve deyimler konusunda Bitlis�te

zengin bir kültür birikimi bulunmaktadýr. Bu
atasözü ve deyimlerin bazýlarý aþaðýdadýr.

1� Atým at olana kadar, sahibi mat olur.
2� On para verdým sýlettým (söylettim), yüz pare

verdým höþmez (susmaz). 
3� Öküz çýrýldemedan (ses çýkarmadan), araba

çýrýlder. 
4� Eceli gelen keçi, gider çobanýn ekmeðini yer. 
5� Papþen de (Bitlis�e baðlý köy) çömlek kýrýlýr,

zararý bize dokunur. 
6� Açýk kapý melanet, kapalý kapý selamet. 
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7� Bana bak ne haldeyim, yare bak sallanýr. 
8� Geldik kebap kokusuna, baktýk eþek daðlanýr. 
9� Acem belayem, tohem kedayem. 
10� Baba malý tez tükenir, gerek evlat kazana. 
11� Sürü tersine dönende, uyuz keçi baþa geçer. 
12� Allah insaný yazýn ayransýz, kýþýn yorgansýz

komasýn. 
13� Allah daðýný görür, karýný yaðdýrýr. 
14� Eþek yedi türlü yüzme bilir, ama suyun

baþýna gelende hepsini unutur. 
15� Huy çýkmayýnca, can çýkmaz. 
16� Ýt araba gölgesinde yatar, kendi gölgesi bilir. 
17� Taþ yerinde aðýrdýr. 
18� Aslanlarýn yerine, kediler kondu. 
19� Parmaðýný denize soksa, bulandýrýr. 
20� Duvarý nem, insaný gam yýkar. 
21� Düþen öküze býçak çeken çok olur. 
22� Ýnat etti itlere, kýçýný verdi kurtlara. 
23� Azýcýk aþým, kaygýsýz baþým. 
24� Çocuk kundakta, gelin duvakta belli olur. 
25� Ne Þam�ýn þekeri, ne de Arab�ýn yüzü. 
26� Kedi nedir? Budu ne ola? 
27� Ne þeytaný gör, ne de Kulhuvallahi oku. 
28� Ýçten artmaz, dýþtan artar. 
29� Çocuða iþ, ardýna düþ. 
30� Karayý yaktý yüzüme, aynayý verdi elime. 
31� Elden gelen öðün olmaz, öðün olsa doyum

olmaz. 
32� Elinden darý dökülmez. 
33� Yaya gözü ile at, bekar gözü ile avrat

alýnmaz. 
34� Kelin melhemi olsa, önce kendi baþýna

sürer. 
35� Heydo yidi, kaldi iti. 
36� Sofi soðan yemez, eline geçse kabuðunu

komaz. 
37� Eþeðe binmek ayýp, inmek iki ayýptýr. 
38� Ölümü önüne konunca, sýtmaya razý oldu. 
39� Heliler, meliler, bir dam dolusu deliler. 
40� Allah verirse, Dingo baðýndan da verir. 
41� Az vardý aceden, bu da çýktý pencereden. 

42� Kurban olam tipiye, dolandýre, getire
kapýye. 

43� Gittim toye, uðradým huye. 
44� Ben umarým bacýmdan, bacým ölür acýndan. 
45� Yüzün o yana, tabanýn bu yana. 
46� Bir but et, Ümmet-i Muhammet. 
47� Keçi görmedikse, kýðýnýda (pisliði) mý

görmedik. 
48� Yedi kaynana boðar, bardaðýn býkabýkýndan

(fokurdayan-kaynayan) korkar. 
49� Akýllý düþünene kadar, delinin çocuðu

çarþýya gider. 
50� Sore, sore gidilir Engesor�e. 
51� Kurt, kurt gel beni ye. 
52� Henek, henek, oldi degenek. 
53� Çift parmaðým çift gözan, çatla patla kal

özan. 
54� Kýz derdi, sancýlayan göz derdi. 
55� Ölmeyesin, itmeyesin, baban evinde yýrt-

mayasýn. 
56� Arlý arýndan utanýr, arsýz der ki benden

korktu. 
57� Nur yaðande, tandüre girer. 
58� Hýçonun hençeri var. 
59 � Kurdun ismi çýkmýþ, tilki var ki baþ koparýr. 
60� Ýtin keyfi Karda gelir. 
61� Arsýzýn yüzüne tükürende, Nisan yaðmuru

sanýr. 
62� Ýte taþ atende, sehebýndan utan. 
63� Tuðda ürer Urtap da durer. 
64� Açýk kapý melamet,kapalý kapý selamet 
65� Ölme eþeðim ölme,yaz gele, 
66� Yazýn ayransýz,kýþýn yorgansýz olmaz, 
67� Çocuk kundakta,gelin duvakta belli olur, 

Deyimler 
Abdesthane ibriði 
Acemi çayla k çuli yýrtýð 
Aðzý var dili yok 
Aynat etti itlere götünü verdi kurtlere (aynat:

inat) 
Açýg göte zýngýlav el gülmiye kým güle 
Aj karýn usgek nalin hasalýn hasalýn 
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Aðýr ol ki batman gelesen 
Aðzýnda gevelemek
Aðzýný here aç 
Aðzýnýn payýný vermek 
Alti vayvayli usti kelayli 
AI birini vur öbürüne 
Alem çük oldi uzandi, býz taþþah oldoh çekýldoh 
AI þunu tut dediler, yut demediler 
Aldi ele saldý dile 
Aþ biþti heydo yetiþti 
Ayakta gezen cenaze 
Bacý bacý soðannan acý kardeþto baþýmýntacý 
Bal dök de yala 
Baþaçýk yalýn ayak 
Bahme gözüm þaþido, gör bahtým ne yaðþido 
Baþý kesik tavoð gibi pýrpýr olmak 
Beti bereketi kalmamak 
Býþýrdoði aþ oledi, baþýmý kýren taþ oledi 
Bi aferine kýrk tas su içmek 
Bi amani yerde bi amani gökte 
Bi damdan içeri kalmak 
Bi þeke et ummeti muhemmet 
Býzým gelýn eldan kaçer, baþýný örter götünü açer. 
Bi deri bi kemik kalmak 
Bi aðýz olmak 
Býrnýne mýzraðtan pah yetiþmez 
Dibeðe koyup dövmek 
Dili yoh, dilçegide yoh 
Dili yoh dilçeði çoh 
Dil oti yemiþ 
Kapýde korkom þiþe, eýmde pohum piþe 
Kim kimden sen de börkündan 
Kýrk dereden su getirmek 
Kýtloðtan çýkmak 
Kör evlat yaman komþu olmiye daha yahþi. 
La deyip lo demernek 
Lap lap üze bakmak (Sön, bön üze baðmak) 
Havada bulup tavada yemek 
Havanda su dövmek 
Hayýf olmak 
Hýsým olduk, hasým olduk 

Hoho gelmeniye demek 
Hora geçmek 
Helva þirin nefs kafýr 
Heno üçgün bezeno, kýlýný çeker uzano : içi

meni yaðer, dýþýde elalemi 
Ýki ucunu bi araya getirememek 
Ýnce eleyip sýk dokumak 
Ýki taþýn arasýnda kalmak 
Sabah ola hayrola 
Senin neyin mendan artoð 
Þeytan kulaðýne kurkuþýn 
Temini bozmamak 
Une dene muhtaç olmak 
Uçta oturup, bulakta bulunmak 
Üzini dökmek 
Üz verdoð eliye, eli sýçti haliye

Geleneksel El Sanatlarý
Bitlis ili dahilinde, Bitlis Merkez ve Tatvan

Ýlçesinde bulunan kültür merkezlerinde birer
sinema salonu bulunmaktadýr. Zaman zaman ya-
pýlan sinema gösterimlerinin yaný sýra bu salonlarda
tiyatro, müzik vb. etkinlilerle ilgili organizasyonlar
gerçekleþtirilmektedir. 

A- El Tezgahlarýnda dokunan el sanatlarý: 
1) Gej ( Yöresel Kumaþ ) : Mutki ve Hizan ilçe-
lerinde dokunmakta olan bu el sanatý il Kültür
Müdürlüðü ile Mutki Halk eðitim Merkezi Müdür-
lüðünce açýlan kurslarla desteklenmektedir. 

2) Seccade ve Heybe : Bitlis Ýl Merkezi ile Tat-
van ve Hizan ilçelerinde halkýn kendi evinde
kurduðu el tezgahlarýnda dokunmaktadýr. 

3) Cacým : Cacým Ýlimiz Tatvan ilçesinde
dokunmaktadýr. 

4) Aba : Aba dokuma iki çeþit olarak dokun-
maktadýr, Birincisi keçi kýlýndan ikincisi ise tiftik
yünden dokunmaktadýr, kýl dokuma kýsa kollu,
tiftik dokuma ise yelek olarak dokunmaktadýr. Aba
dokuma Mutki ilçesinde yapýlmakta ve Mutki Halk
eðitim Merkezi Müdürlüðünce açýlan kurslarla
devam ettirilmektedir.

5) Bitlis Kuþaðý: Tatvan ilçesinde dokunmakta-
dýr, halk oyunlarý aksesuarý olarak kullanýlmaktadýr. 

B- Dokuma Tezgahlarýnda Dokunan El Sa-
natlarý:

1) Halýcýlýk : Ýlimizde Halýcýlýk Sümer Halý
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1299-
Osmanlý tarihinin baþlamasý
1299
Ýlk müzik olayý (Selçuklu sultanýnca Osman

Bey�e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem
(davul ve sancak)

1302
Osman Gazi�nin Koyunhisarý Zaferi
1302
III. Alaeddin Keykubad�ýn ölümü
1312
Mevlevilik tarikatýný kuran Sultan Veled�in

ölümü

1317
Gülþehri�nin, kendisinden sonraki tercümelere

öncülük eden Mantýku�t-tayr�ý Ferideddin el-
Attar�ýn ayný adlý eserini tercüme etmesi

1320
Türk edebiyatýnda bilinen ilk divana sahip

Yunus Emre�nin ölümü
1324
Orhan Gazi�nin tahta geçiþi
1326
Bursa�nýn fethi
1330
Aþýk Paþa�nýn Garib-name�yi telif tarihi

destekli olarak halýcýlýk yapýlmaktadýr. Sümer Halý
Tatvan ve Hizan Ýlçesinde faaliyetleri devam ettir-
mektedir. 2000 yýlý içinde de Ýl Kültür Müdür-lü-
ðünce halýcýlýk kursuna baþlanýlmýþtýr. 

2) Kilimcilik : Ýlimizde Kilimcilik Ahlat ve Adil-
cevaz Ýlçelerinde faaliyetlerinin sürdürmektedirler.
Bu atölyeler Ýlçe Kaymakamlýklarý Sosyal Yardým-
laþma ve Dayanýþma Vakýflarýnca sürdürül-mek-
tedir. 2000 yýlý faaliyet programý çerçevesinde Ýl
Kültür Müdürlüðünce Kilimcilik kursuna baþla-
mýþtýr. 

C) Yöresel Ayakkabý Harik: Yöreye has olan
bu ayakkabý Ýl Merkezinde Ýl Kültür Müdürlüðü-
nün bünyesinde açýlan kurslarla faaliyetlerine
devam etmektedir. 

D) Toprak Seramik (Çömlekçilik): Ýlimizde
toprak seramik Mutki Ýlçesi Kavakbaþý Beldesi ile
Güroymak Ýlçesi Günkýrý köyünde faaliyetleri
devam etmektedir. 

E) Ýðne Ve Boncuk Oyasý: Nineden toruna
geçen ve eli biraz iðne tutabilen kýz çocuklarýnýn ilk
öðrendikleri el sanatýdýr. Ýðne ve boncuk oyasýný
desteklemek amacý doðrultusunda geleneksel ola-
rak her yýl iðne ve boncuk oyasý yarýþmasý Ýl Kültür
Müdürlüðünce düzenlenir. 

F) Taþ Ýþçiliði: Sivil mimari tarzýný oluþturan
Taþ Ýþçiliði Sanatý zarafet ve inceliði ile göz kamaþ-
týran bir sanattýr. Ahlat Ýlçesinde taþ iþçiliði sanatý
yapýlmakta, bu sanatý destekleme amacý doðrultu-
sunda Ahlat Kaymakamlýðýnca geleneksel olarak
her yýl yarýþma düzenlenmektedir. 

OSMANLI
ÝMPARATORLUÐU

KRONOLOJÝSÝ

Safkan e-posta grubu
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1331
Ýznik�in fethi
1331
Ýlk Osmanlý medresesinin, Ýznik�te Orhan Gazi

tarafýndan kurulmasý
1334
Karesi Beyliði�nin ilhaký
1337
Kocaeli bölgesinin alýnýþý
1346
Orhan Gazi�nin Kantakuzenos�un kýzý ile evliliði

ve Bizans ile ittifaký
1349-1352
Bizans�a yardým için Süleyman Paþa�nýn

Rumeli�ye geçiþi ve Çimpi Kalesi�nin üs olarak
alýnýþý

1350
Davud B. Mahmud el-Kayseri�nin ölümü
1352
Osmanlýlar�ýn Cenevizliler�e Osmanlý

topraklarýnda serbest ticaret yapma imtiyazý
vermeleri

1354
Gelibolu�nun fethi
1361
Ýlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kýrkpýnar yaðlý

güreþleri)
1362
Orhan Gazi�nin vefatý ve I. Murat�ýn tahta çýkýþý
1362
Kadýaskerliðin teþkili
1363
Pençik Kanunu�nun çýkýþý
1366
Gelibolu�nun elden çýkýþý
1371
Çirmen Zaferi
1376
Bulgar Krallýðý�nýn Osmanlý hakimiyetini kabulü
1377
Gelibolu�nun Osmanlýlar�a iadesi
1385-1386
Niþ ve Sofya�nýn alýnýþý

1388
Ploþnik bozgunu ve Balkan ittifakýnýn teþekkülü
1389
I. Kosova Zaferi
1389
I. Murat�ýn þehadeti, Yýldýrým Bayezid�in tahta

cülusu
1390
A y d ý n - S a r u h a n - G e r m i y a n - M e n t e þ e

beyliklerinin ilhaký
1390
Karaman Seferi, Konya�nýn muhasarasý
1390
Gelibolu tersanesi�nin inþasý
1391
Ýstanbul�un ilk muhasarasý
1393
Mahkeme Rüsumu�nun ilk ihdasý
1396
Niðbolu Zaferi
1397-1398
Akçay Zaferi ve Karaman Ülkesi�nin Osmanlý

hakimiyetini kabulü
1398
Kadý Burhaneddin�in ölümü.
1398
Karadeniz beyliklerinin ilhaký
1400
Ýlk musiki nazariyatý eseri (Kýrþehirli Yusuf B.

Nizameddin�in Kitabu�l Edvar�ý)
1400
Bursa�da I. Bayezid tarafýndan Ulu Cami�nin

yaptýrýlmasý; Ýlk Osmanlý Darü�þ-þifa�sýnýn Yýldýrým
Bayezid tarafýndan inþa edilmesi

1402
Ankara bozgunu ve Yýldýrým Bayezid�in esareti
1402-1413
Fetret Devri, iç karýþýklýklar
1409
Süleyman Çelebi tarafýndan Türk Edebiyatý�nda

ilk mevlid örneði olan, Vesiletü�n-Necat adlý eserin
yazýlýþý; Ýlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi�nin
Mevlid�i)
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1411
Çelebi Mehmed�in tahta çýkýþý
1413
I. Mehmed�in duruma hakim olup devleti

yeniden kuruþu
1413
(Celaleddin Hýzýr) Hacý Paþa�nýn ölümü
1416
Osmanlý-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü,

Þeyh Bedreddin isyaný
1416
Macar Seferi
1417
Avlonya�nýn fethi
1418
Makam teriminin ilk kullanýlýþý (A. Meragi�nin

Makasýdu�l-elhan�ýnda)
1418-1420
Samsun bölgesinin zaptý
1419-1424
Bursa�da Hacý Ývaz�a I. Mehmed tarafýndan Yeþil

Külliye�nin yaptýrýlmasý
1421
Çelebi Mehmed�in ölümü ve II. Murad�ýn

cülusu
1421-1451
Ýlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayý)
1422
Mustafa Çelebi�nin (Düzmece) bertarafý
1425
Molla Fenarý�nýn ilk Þeyhülislam olarak tayini
1425-1426
Ýzmir Beyi Cüneyd�in idamý
1425-1426
Teke Beyliði�nin intikali
1427-1428
Germiyan Beyliði�nin intikali
1429
Manyasoðlu Murad tarafýndan, Türk edebiya-

týnda Seyf Serayi�den sonra, Anadolu Türk ede-
biyatý sahasýnda ilk Gülistan tercümesinin yapýlýþý

1429
Þeyh Hamdullah�ýn Amasya�da doðuþu

1430
Ýlk iki Türkçe musiki kitabý (Hýzýr B. Abdul-

lah�ýn Edvar�ý ve Bedr-ý Dilþad�ýn Muradname�-
sindeki musiki bölümü)

1430
Selanik�in fethi
1430-1431
Þemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari�nin

ölümü
1431-1432
Kadýzade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud

el-Bursavi el-Rumi�nin ölümü
1432
Fatih Sultan Mehmed�in doðumu
1434
Edirne�de II. Murad tarafýndan Muradiye

Camii�nin yaptýrýlmasý
1434
Edirne�de II. Murad tarafýndan Muradiye

Camii�nin yaptýrýlmasý
1436
Muiniddin B. Mustafa tarafýndan II. Murad�ýn

isteðiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i
Muradiyye adlý eserin yazýlýþý

1437
Ömer bin Mezid tarafýndan ilk nazire mecmua-

sýnýn derleniþi
1439
Semendire�nin alýnýþý
1440
Osmanlý musiki çalgýlarý üzerine ilk notlar

(Ahmedoðlu Þükrullah)
1440
Baþarýsýz Belgrad kuþatmasý
1444
Segedin Sulhü
1444
II. Murat�ýn tahttan çekiliþi, II. Mehmed�in

cülusu ve Varna zaferi
1445
II. Mehmed�in tahttan çekiliþi ve II. Murad�ýn

ikinci defa cülusu
1447
Edirne�de II. Murad tarafýndan Üç Þerefeli

Camii�nin yaptýrýlmasý
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1448
II. Kosova Zaferi
1451
II. Murad�ýn ölümü ve II. Mehmed�in ikinci defa

cülusu
1451-1512
Geçiþ devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid

devri
1453
Ýstanbul�un fethi
1453
Ayasofya�nýn camiye çevrilmesi
1454
Ýlk Devlet Musiki Okulu (Enderun�un müzik

bölümü)
1458-1460
Mora�nýn ele geçiriliþi
1461
Trabzon Rum Ýmparatorluðu�nun sonu
1461
Candaroðullarý�nýn ilhaký
1463
Osmanlý-Venedik Savaþý�nýn baþlamasý
1463-1470
Ýstanbul�da Fatih Külliyesi�nin inþaasý
1466
II. Mehmed�in Arnavut seferi
1468
Karamanoðullarý�nýn sonu
1468
II. Mehmed tarafýndan Ýstanbul�da Topkapý

Sarayý�nýn tesisi
1469
Ahmed Karahisarý�nýn Afyonkarahisar�da do-

ðuþu
1470
Eðriboz�un alýnýþý
1471
Fatih Külliyesinin açýlýþý
1472
Topkapý Sarayýnýn inþasý
1473
Otlukbeli Zaferi : Osmanlý Akkoyunlu

mücadelesi

1474
Ali Kuþçu�nun ölümü
1475
Kýrým�ýn Osmanlý tabiiyetine giriþi
1476
Boðdan seferi ve zaferi
1478
Fatih tarafýndan ilk altýn paranýn darbettirilmesi
1478
Þerafeddin Sabuncuoðlu�nun ölümü
1479
Osmanlý-Venedik Sulhü ile Fatih�in Venedikli-

ler�e Trabzon ve Kefe�de ticaret yapma hakký taný-
yan ahidname vermesi

1480
Otranto�ya çýkýþ ve baþarýsýz Rodos kuþatmasý
1480
Kadýaskerliðin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye

ayrýlmasý
1481
II. Mehmed�in vefatý ve II. Bayezid�in tahta

çýkýþý
1481
100 dirhem gümüþten 400 akçe kesilmesi
1481
Þeyh Hamdullah�ýn Ýstanbul�a geliþi
1482
Cem Sultan�ýn maðlubiyeti, Rodos�a ilticasý
1483
Morova Seferi ve Hersek�in ilhaký
1484
Boðdan Seferi
1484
Kili ve Akkirman�ýn fethi
1484-1488
Edirne�de Hayreddin�in II. Bayezid�in Külliye-

si�ni inþasý
1485
Osmanlý-Memlük mücadelesinin baþlamasý
1485
Þeyh Hamdullah�ýn aklam-ý sitte�de kendi üslu-

bunu buluþu
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1486
Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi

(Edirne, II. Bayezid Külliyesi Þifahanesi)
1488
Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B.

Salih el-Bursavi�nin ölümü
1488
Sultan II. Bayezid tarafýndan Edirne�de Bayezid

Darü�þ-þifasý�nýn yapýmý
1489
Memlüklere karþý toprak kaybý
1491
Osmanlý-Memlük Barýþý
1492
Macar Seferi
1492
Ýspanya�dan çýkarýlan Yahudiler�in de Osmanlý

Devleti�nin himayesine girmesi
1494
Nakibüleþraflýðýn yeniden ve devamlý olarak

teþkili
1494
Çin bulutu motifinin tezhib�de ilk kullanýlýþý
1495
Macarlarla mütareke, Cem Sultan�ýn ölümü,

Þehzade Süleyman�ýn doðumu
1497
Ýlk Rus elçisinin Ýstanbul�a geliþi
1498
Lehistan Seferleri
1499
Venedik Harbi
1499
Ýnebahtý�nýn alýnýþý
1499
Preveze baskýný
15??
Ýlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve

Hüseyni makamlarýnda üç beste-i kadim)
1500
Modon, Navarin ve Koron�un alýnýþý
1500-1505
Ýstanbul�da Yakub Þah B. Sultan Þah�ýn II.

Bayezid�in Külliyesi�ni inþasý

1502
Venedikle sulh
1503
Anadolu sahasýnda ilk hamse sahibi Akþemsed-

dinzade Hamdullah Hamdi�nin ölümü
1505
Bayezid Külliyesi�nin açýlýþý
1509
Ýstanbul�da kýyamet-ý suðra (küçük kýyamet)

zelzelesi
1511
Þahkulu Baba Tekeli isyaný, Þehzade Selim

Hareketi
1512
II. Bayezid�in tahttan çekiliþi, I. Selim�in cülusu
1512
Anadolu Türk edebiyatýnda ilk Þehrengiz örne-

ðini yazan Mesihi�nin ölümü; Selim döneminden I.
Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden
devre.

1514
Çaldýran Zaferi, Tebriz�e giriþ
1514
Þahkulu�nun Yavuz Sultan Selim�in Tebriz�i

iþgaliyle Amasya�ya sürgün gönderiliþi
1516
Mýsýr Seferi ve Mercidabýk Zaferi
1517
Ridaniye Zaferi ve Kahire�ye giriþ
1517
Haremeyn�in himaye altýna alýnmasý
1517
Haliç�te tersane yapýmýnýn tamamlanmasý
1517
Piri Reis�in Mýsýr�da Sultan Selim�e ilk dünya

haritasýný sunmasý
1519
Celali isyaný
1519
Cezayir�in iltihaký
1520
I. Selim�in vefatý, I. Süleyman�ýn cülusu
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1520
Þeyh Hamdullah�ýn Ýstanbul�da vefatý; Þahkulu�-

nun Ýstabul�a gelip Ehl-i Hiref teþkilatýna giriþi;
Hattat Þeyh Hamdullah�ýn vefatý

1520-1550
Þahkulu�nun nakkaþhanede faaliyet göstermesi
1521
Belgrad�ýn fethi
1521
Piri Reis�in Kitab-ý Bahriye adýndaki eserini

hazýrlamasý
1522
Kanuni Sultan Süleyman�ýn validesi, Yavuz

Sultan Selim�in eþi Ayþe Hafsa Sultan tarafýndan
Manisa�da bimaristan inþa edilmesi

1522
Rodos adasýnýn ilhaký
1524
Mýsýr�da Hain Ahmed Paþa isyaný
1524
Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal

el-Tebrizi�nin ölümü
1525
Yeniçeri isyaný
1525
Ýlk Fransýz elçisi Ýstanbul�da
1525
Þeyhülislam Zembili Ali Efendi�nin ölümü
1525
Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B.

Muhammed B. Musa Kadýzade�nin ölümü
1526
Mohaç Zaferi
1526
Ahmed Karahisari�nin Ýstanbul�da vefatý
1527
Bosna�nýn fethi�nin tamamlanmasý
1528
Piri Reis�in Kanuni Sultan Süleyman�a ikinci

dünya haritasýný takdim etmesi
1528
Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüse-

yin el-Bircendi�nin ölümü

1529
Viyana kuþatmasý, Budin�in istirdadý, Barba-

ros�un Marsilya�ya çýkmasý
1530-1540
Divan-ý Selimi�nin yazýlmasý
1530-1560
Nasuh�un tarihçi, hattat ve ressam olarak

faaliyet göstermesi
1530-1588
Sinan�ýn imparatorluðun baþ mimarý olarak faa-

liyet göstermesi
1532
Alaman Seferi
1533-1534
Barbaros�un Osmanlý hizmetine giriþi ve Cezayir

beylerbeyliðine tayini
1534
Irakeyn seferinin açýlýþý, Tebriz�e ikinci defa giriþ

ve Baðdat�ýn alýnýþý
1534
Þeyhülislam Ýbn-i Kemal�in ölümü
1536
Fransýzlara kendi bayraklarý ile Osmanlý liman-

larýnda ticaret hakký veren ahidname verilmesi
1536
Veziriazam Ýbrahim Paþa�nýn idamý
1537
Körsof - Avlonya seferi
1538
Preveze Zaferi
1538
Hadým Süleyman Paþa�nýn Hint Seferi
1540
Venedik ahidnamesindeki Karadeniz�de ticaret

imtiyazýnýn kaldýrýlmasý
1540-1560
Kara Memi�nin nakkaþhanede faaliyet göster-

mesi
1541
Budin�in kati olarak ilhaký ve beylerbeyiði olmasý
1543
Estergon�un ve Ýstolni Belgrad�ýn fethi
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1543
Batý musikisiyle ilk resmi temas (I. François�nýn

Kanuni�ye gönderdiði saray orkestrasý)
1547
Osmanlý-Habsburg Sulhü
1547
Avusturyalýlar�a Osmanlý topraklarýnda emn ü

aman üzere ticaret yapma hakkýnýn tanýnmasý
1547
San�a�nýn fethi
1548
Ýkinci Ýran seferi
1550
Süleymaniye Külliyesi�nin inþaasý
1551
Trablusgarb�ýn fethi
1552
Piri Reis�in Portekizlilere karþý seferi
1553
Piri Reis�in ölümü
1553-1554
Turgud Reis�in Akdeniz seferi
1553-1554
Nahcývan Seferi
1555
Ýlk Osmanlý-Ýran antlaþmasý : Amasya Müsala-

hasý
1556
Þankulu�nun vefatý; Kara Memi�nin saray

nakkaþhanesine Sernakkaþ oluþu; Hattat Ahmed
Karahisari�nin vefatý

1557
Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas�ýn fethi
1557
Süleymaniye külliyesinin açýlýþý
1558
Þakayýk-ý Nu�maniye telifi
1558
Arifi�nin Süleymanname�sinin tamamlanmasý
1559
Þehzade Bayezid ile Selim�in Konya Savaþý ve

Bayezid�in yenilerek Ýran�a sýðýnmasý

1560
Cerbe�nin alýnýþý
1560-1600
Osman�ýn Nakkaþhanede faaliyet göstermesi
1561
Taþköprüzade�nin ölümü
1562
Osmanlý-Habsburg Sulhü
1563
Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi�nin

ölümü
1565
Baþarýsýz Malta kuþatmasý
1565
100 dirhem gümüþten 450 akçe kesilmesi
1566
Kanuni Sultan Süleyman�ýn son seferi : Sigetvar

ve Sultanýn vefatý, II. Selim�in cülusu
1567
Yemen isyaný
1568
Davud el-Antaki�nin Tezkire adlý eserini telif

etmesi
1569
Astarhan seferi
1569
Kaptan Kurdýoðlu Hýzýr Beyin Sumatra seferi
1569-1595
Lokman�ýn þehnameci olarak vazife görmesi
1571
Kýbrýs fethinin ikmali
1571
Ýnebahtý hezimeti
1571
Mustafa B. Ali el-Muvakkit�in ölümü; Takiyyüd-

din�in müneccimbaþýlýða tayin edilmesi
1574
Buðday Zaferi
1574
Tunus�un fethi
1574
Selimiye�nin açýlýþý
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1574
II. Selim�in vefatý ve III. Murad�ýn cülusu
1575
Münþeat�üs-Selatýn�in III. Murad�a takdimi
1575
Edirne�de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye

Camii�nin inþasý
1577
Takiyüddin�in gözlemlerine 1577�de de kýsmen

tamamlanan Daru�r-Rasadü�l-Cedid�de (Ýstanbul
Rasathanesi) devam etmesi

1578
Osmanlý-Ýran Savaþý�nýn baþlamasý
1578
Fas�ta el-Kasrü�l-kebir Zaferi
1578
Kafkaslarda hareket
1580
Ýlk Ýngiliz ahidnamesinin veriliþi
22 Ocak 1580
Ýstanbul Rasadhanesi�nin yýktýrýlmasý
1583
Meþale Zaferi
18 Kasým 1583
Cizvitlerin Galata�daki Saint Benoit Kilisesi�ne

yerleþerek burada St. Benoit mektebini açmalarý
1584-1588
Lokman�ýn iki ciltlik Hüner-name�sinin tamam-

lanmasý
1585
Tebriz�in alýnýþý
1585
Takiyüddin el-Rasýd�ýn ölümü
1586
Ýlk Sikke tashihi
1587
Gürcistan harekatý
1588
Gence seferi
1588
Resm-i tashih-i sikke konulmasý
1588-1606
Bosnalý Mehmed�in saraydaki kuyumcularýn

(zergeran bölüðünün) baþý olarak vazife görmesi

1589
Ýkinci sikke tashihi
1590
Osmanlý-Ýran Antlaþmasý
1590
Yeniçerilerin et ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere

gümrük resmine �zarar-ý kassabiye� adýyla %1
oranýnda ilave yapýlmasý

1593
Osmanlý-Habsburg Savaþlarý
1595
Estergon�un düþüþü
1595
III.Murad�ýn vefatý, III. Mehmed�in cülusu
1596
Eðri Kalesi�nin alýnýþý ve Haçova Zaferi
1598-1663
Davud ve Mehmed Aðalar tarafýndan Ýstan-

bul�da valide sultanlar için Yeni Camii�nin inþasý
1599
Osmanlý sarayýnda ilk Batý müziði aleti

(Elizabeth I.�in IV. Mehmed�e gönderdiði org);
Davud el-Antaki�nin ölümü

1600
Sikke tashihi
1601
Kanije Zaferi
1601
Ýngiliz tüccarýnýn ödeyeceði gümrük resminin

%3�e indirileceðinin ahidnameye derci
1603
Osmaný-Ýran Savaþý�nýn baþlamasý
1603
III. Mehmed�in vefatý, I. Ahmed�in cülusu
1603-1703
I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine

kadar olan dönemi ihtiva eden devre
1607
Asi Canbolatoðlu ve Maanoðlu�nun Oruç

ovasýnda bozguna uðratýlmasý
1609-1610
Celali tenkili için Kuyucu Murad Paþa

Anadolu�da
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1612
Osmanlý-Ýran Antlaþmasý
1612
Hollandalýlara ahidname verilmesi
1613
Ömer B. Ahmed el-Ma�I el-Çulli�nin ölümü
1614
Ali B. Veli B. Hamza el-Maðribi�nin ölümü
1615
Ýran Savaþý�nýn yeniden baþlamasý
1615
Revan Seferi
1617
I. Mustafa�nýn cülusu
1617
Ýstanbul�da Mehmed Aða tarafýndan Sultan

Ahmed Camii�nin inþasý
1618
I. Mustafa�nýn hal�I ve II. Osman�ýn cülusu
1618
Sikke tashihi
1621
II. Osman�ýn Lehistan seferine çýkýþý (Hotin

seferi)
1622
II. Osman�ýn katli ve I. Mustafa�nýn yeniden

tahta çýkýþý
1623
I. Mustafa�nýn tahttan indirilip IV. Murad�ýn

cülusu
1624
Sikke tashihi
1629
Cizvitler tarafýndan, 1629�da Ýstanbul�da �Saint

Georges� Fransýz okulu ile yine �St. Louis Dil
Oðlanlar Mektebi�nin kurulmasý

1634
Ýlk Þeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
1635
IV. Murad�ýn Revan seferine çýkýþý
1638
Baðdat Seferi ve Baðdat�ýn alýnýþý

1638
Hekimbaþý Emir Çelebi�nin ölümü
1639
Osmanlý-Ýran sulhü : Kasrýþirin Antlaþmasý
1640
IV. Murad�ýn ölümü, Ýbrahim�in tahta çýkýþý,

sikke tashihi
1642
Hafýz Osman�ýn Ýstanbul�da doðuþu
1642-1698
Hattat Hafýz Osman
1645
Girit seferinin açýlýþý, Hanya�nýn alýnýþý
1648
Ýbrahim�in hal�ý, IV. Mehmed�in cülusu
1648
Kandiye kuþatmasý
1650
Osmanlý musikisi eserlerinin ilk notalý tesbiti

(Ali Ufki�nin eseri)
1656
Çanakkale Boðazý�nýn Venedik ablukasý altýna

alýnmasý
1656
Çýnar Vak�asý
1656
Köprülüler devrinin baþlamasý
1658
Katip Çelebi�nin ölümü
1660
Varad Kalesi�nin alýnýþý
1663
Uyvar seferi, Uyvar�ýn fethi
1664
St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaþmasý
1666
Türk Divan edebiyatýnda sebk-ý Hindi�nin

öncülerinden Naili�nin ölümü
1669
Kandiye�nin alýnýþý, Girit�in tamamýyla Osmanlý

hakimiyetine giriþi
1670
Hekimbaþý Salih B. Nasrullah B. Sellüm�ün

ölümü
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1672
Lehistan seferi, Kamaniçe�nin alýnýþý
1672
Bucaþ Antlaþmasý
1673
Fransýz tüccarýnýn ödediði gümrük resminin

%3�e indirilmesi
1676
Osmanlý-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaþmasý
1678
Ukrayna�da Çehrin seferi
1678
Hafýz Osman�ýn kendi üslubunu gerçekleþ-

tirmesi
1680
Mehter etkisinde ilk Batý müziði eseri (N. A.

Strungk�un Esther operasý)
1680
Mehter etkisinde ilk Batý müziði eseri (N. A.

Strungk�un Esther operasý)
1682
Osmanlý-Rus Antlaþmasý
1682
Seyahatname�nin yazarý Evliya Çelebi�nin

ölümü
1683
II. Viyana kuþatmasý ve büyük bozgun
1683
Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi

b. Tahir; el-Rýdvani�nin ölümü
1685
Uyvar�ýn elden çýkýþý
1685
Saraydaki altýn ve gümüþten sikke basýmý
1686
Budin�in düþüþü
1687
IV. Mehmed�in tahttan indirilmesi, II. Süley-

man�ýn cülusu
1687
Eðri kalesinin düþüþü
1687
Bir akçe itibarý deðerli �mankur� un piyasaya

çýkarýlmasý

1688
Belgrad�ýn elden çýkýþý
1690
Kanije kalesinin düþüþü
1690
Belgrad�ýn geri alýnýþý
1690
Fransýzlarýn Mýsýr�da ödediði gümrük resminin

%3 olarak tesbiti
1691
Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dýmaski�nin

ölümü
1691
II. Ahmed�in tahta çýkýþý
1691
Salankamen bozgunu
1691
Enflasyonu körüklediði için mankur darbýnýn

yasaklanmasý
1695
II. Ahmed�in ölümü
1695
II. Mustafa�nýn cülusu, Malikane sisteminin

uygulanmaya baþlanmasý
1697
Zenta bozgunu
1698
Þehremini Baruthanesi yangýný
1698
Hafýz Osman�ýn Ýstanbul�da vefatý
1699
Karlofça Antlaþmasýnýn imzalanmasý
1700
Ruslar�la Ýstanbul Antlaþmasý�nýn imzalanmasý
1702
Ýskender Çelebi Bahçesi�ndeki (bugünkü

Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
1702
Müneccimbaþý Ahmed Dede b. Lütfullah�ýn

ölümü
1702
Ýstanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin

durdurulmasý
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1703
Edirne Vak�asý
1703
III. Ahmed�in tahta çýkýþý
1703
�Tuðralý� altýn paranýn piyasaya çýkarýlmasý
1708
Ýstanbul�da Selanikli ustalarýn çalýþtýðý çuka

imalathanesinin kurulmasý
1709
Tersane içinde bir �lengerhane� yapýmý
1711
Prut Zaferi ve Barýþý
1711
Rýdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke�nin

ölümü
1713
�Zincir� altýnýn çýkarýlmasý
1715
Venedik�e savaþ açýlmasý ve Mora Seferi
1716
Osmanlý-Avusturya Savaþý, Varadin bozgunu,

Temaþvar�ýn elden çýkýþý
1716
�Fýndýk� altýnýnýn piyasaya çýkarýlmasý
1718
Pasarofça Antlaþmasý
1718
Valilerin sefer masraflarýný karþýlamak üzere

�imdadiyye-i seferiyye� toplamalarýnýn kabulü
1718-1730
Ýlk bestekarlar antolojisi (Þeyhülislam Es�ad

Efendi�nin Nevþehirli Ýbrahim Paþa�ya sunduðu
Atrabu�l Asar�ý)

1720
Ýstanbul�da devlet tarafýndan bir ipekli

imalathanesinin kurulmasý
1720
Batýya hediye gönderilen ilk mehter takýmý (III.

Ahmed tarafýndan Lehistan�a)
1720
III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafýndan

yapýlan Surname-i Vehbi

1721
Çelebi Mehmed Efendi�nin sefaret vazifesiyle

Fransa�ya gidiþi
1723
Ýran seferinin üç cepheli olarak açýlýþý
1724-1725
Azerbaycan harekatý, Tebriz ve Cence�nin alýnýþý
1726
Ýbrahim Müteferikka tarafýndan ilk Türk

matbaasýnýn kuruluþu
1727-1839
Türk matbaasýnýn kuruluþu ve yeni unsurlar

devresi
1729
�Zer-i mahbub� adýyla yeni bir altýnýn piyasaya

sürülmesi
1729
Cevheri�nin Lügat-ý Sýhah�ýnýn Vankulu tarafýn-

dan yapýlan tercümesinin matbaada basýlan ilk
kitap olmasý

1730
Yanyalý Mehmed Esad b. Ali b. Osman�ýn ölümü
1730
Patrona Halil isyaný, III. Ahmed�in hal�i, I.

Mahmud�un cülusu
1732
Osmanlý-Ýran barýþý
1733
Ýran Savaþý�nýn hýzlanmasý, Nadir Þah�ýn

baþarýlarý
1733
Kefe Mukataasý�nýn Ýstanbul Mukataasý Kalemi

ile birleþtirilmesi
1735
Bonneval Ahmed Paþa (Comte de Bonneval)

nezaretinde Humbaracý Ocaðý�nýn kurulmasý
1736
Osmanlý-Avusturya-Rus Savaþlarý
1736
Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraþi�nin

ölümü
1739
Belgrad Antlaþmasý
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1739
Rus tüccarlarýna Karadeniz hariç olmak üzere,

Osmanlý sularý ve topraklarýnda ticaret hakký
tanýnmasý

1742
Ömer Þifai�nin ölümü
1743
Osmanlý-Ýran Savaþý�nýn yeniden hýzlanmasý
1745
Matbaanýn kurucusu Ýbrahim Müteferrika�nýn

ölümü
1746
Osmanlý-Ýran barýþý
1747
Humbaracýbaþý Bonneval Ahmed Paþa�nýn

ölümü
1748
Avlonya ve Eðriboz mukataalarýnýn Bursa

Mukataasý Kalemi�ne katýlmasý
1748-1755
Ýstanbul�da I. Mahmud ve III. Osman tarafýn-

dan Nuruosmaniye Camii�nin inþa ettirilmesi
1751
Osmanlý musikisi üzerine Batýda yazýlan ilk eser

(Charles Fonton�un Essai��si)
1754
I. Mahmud�un ölümü, III. Osman�ýn cülusu
1757
III. Osman�ýn ölümü, III. Mustafa�nýn cülusu
1757-1758
Haremeyn mukataalarýnýn satýþ ve iltizam

iþlerinin defterdar tarafýndan yürütülmeye baþlan-
masý

1758
Mustafa Rakým�ýn Ünye�de doðuþu
1760 (1173)
Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b.

Abdullah�ýn ölümü
1766
Haremeyn mukataalarýnýn darphanece idare

olunmaya baþlanmasý
1768
Osmanlý-Rus Savaþý�nýn baþlamasý

1770
Rus filosunun Ýngilizler�in yardýmýyla Akdeniz�e

girmesi
1770-1776
Fransýz Subayý Baron de Tatt�un Ýstanbul�da

bulunmasý
1771
Kýrým�ýn iþgali
1772
Tersane yakýnlarýnda Topçu Mektebi�nin kurul-

masý
1773
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun�un kuruluþu
1773-1774
Darphanenin Hazine-i Amire�nin yedeði vazife-

sini görmeye baþlamasý
1774
Avrupa tarzýnda teþkil edilmiþ olan Sürat Top-

çularý Ocaðý�nýn kurulmasý; Bedreddin Hasan b.
Burhaneddin Ýbrahim el-Ceberti�nin ölümü

1774
Sür�at Topçularý Ocaðý�nýn kurulmasý
21 Temmuz 1774
Küçük Kaynarca Antlaþmasý ve Ruslar�a

Karadeniz�de seyrüsefer hakký tanýnmasý
29 Nisan 1775
Tersane ambarlarýnda bir odada �Hendese

Odasý� nýn kurulmasý
1776
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun�un açýlýþý;

Boðdan Prensi Alexandýr Ýspilanti Bey�in Bükreþ ve
Yaþ�ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eðitimin
ilk adýmlarý atmasý; Hendese odasýna nizam
verilmesi

10 Mart 1779
Aynalýkavak Tenkihnamesi
1780
Mehmed Esad Yesari�nin ta�lik hattýnda Os-

manlý üslubunu buluþu
1781
Hendese odasýnýn Mühandishane olarak isim-

lendirilmesi
1783
Rusya�nýn Kýrým�ý ilhaký
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1784
Avusturyalýlar�a Karadeniz�de seyrüsefer hakký

verilmesi
1784
Fransýz Lafitte-Clave ve Monnier�in Tersane�-

deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri
8 Ocak 1784
Osmanlý Devleti�nin Rusya�nýn Kýrým�ý ilhakýný

bir �sened� ile resmen tanýmasý
1787-1788
Ýstanbul�da bulunan Fransýz uzmanlarýn ve

subaylarýn tamamen ülkelerine dönmeleri
17 Aðustos 1787
Osmanlý-Rus Savaþý�nýn ilaný
9 Þubat 1788
Rusya�nýn müttefiki sýfatýyla Avusturya�nýn da

savaþa girmesi
1789
Kýymetli maden iþlenmesinin yasaklanmasý ve

neticesiz dýþ istikraz teþebbüsü
Ocak 1789
Özi Kalesi�nin Ruslar tarafýndan zaptý
7 Mayýs 1789
I. Abdülhamid�in ölümü ve III. Selim�in tahta

çýkmasý
11 Temmuz 1789
Osmanlý-Ýsveç ittifaký
1790
Ýlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapý�da

açýlmasý; Gelenbevi, Ýsmail b. Mustafa b.
Mahmud�un ölümü

31 Ocak 1790
Osmanlý-Prusya ittifaký
27 Temmuz 1790
Avusturya�nýn Prusya tarafýndan barýþa

zorlanmasý. Reichenbach Konvansiyonu
18 Eylül 1790
Yergöðü Mütarekesi
Ekim - Kasým 1790
Kili ve Ýsmail kalelerinin Rusya tarafýndan zaptý
1791-1799
Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevi-

hanesi, Þeyh Galib/III. Selim zamaný)

4 Aðustos 1791
Avusturya ve Osmanlý Devleti arasýndaki son

savaþýn bitirilmesi. Ziþtovi Antlaþmasý
11 Aðustos 1791
Rus Savaþý�nýn sonu. Kalas Mütarekesi
1792
Nizam-ý Cedid hareketinin baþlamasý
1792
III. Selim devrinde 100�lük guruþ basýlmasý
10 Ocak 1792
Kýrým�ýn Rusya�ya býrakýlmasý
10 Ocak 1792
Yaþ Antlaþmasý
1793
Daimi elçiliklerin ýslahý ve Londra, Paris ve

Viyana�da daimi elçilik ihdasý
1793
Nizam-ý Cedid Ordusu�nun Kuruluþu
1793
Hasköy�de Humbaracý ve Laðýmcý Ocaðý kýþla-

sýnda Mühendishane-i Cedide�nin açýlmasý; Fazýl
Hüseyin�in III. Selim�in sarayýnda hazýrladýðý Hu-
ban-name ve Zenannamesi�nin resimli bir nüshasý

1793
Zahire Nezareti�nin kurulmasý
1793-1794
Baruthane-i Amire�de Ýngiliz perdahý barut

imaline baþlanmasý
1794
Halkalý�da yapýlan Azadlu Baruthanesi�nin

faaliyete geçmesi
1795
Lehistan�ýn Avrupa haritasýndan silinmesi
1795
Mühendishane-i Berr-i Hümayun�un açýlýþý;

Kara Mühendishanesi binasýnýn inþasý; Osmanlý
sarayýnda ilk yabancý bando (Napolyon�un III.
Selim�e gönderdiði)

1795
Zahire Hazinesi�nin kurulmasý
1797
Mühendishane�de açýlan Matbaanýn faaliyete

geçmesi
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1797
Paris, Viyana ve Berlin�de daimi elçilikler ihdasý
1797
Pazvandoðlu isyaný
1797
Rumeli�de daðlý eþkiya hareketleri ve isyanlarý
17 Eylül 1797
Venedik Devleti�nin ortadan kaldýrýlmasý
1798
Mehmed Es�ad Yesari�nin Ýstanbul�da vefatý
3 Ocak 1798
Fransa�ya karþý Osmanlý-Rus ittifaký
1 Temmuz 1798
Fransa�nýn Mýsýr�a saldýrmasý
3 Eylül 1798
Fransa�ya savaþ ilaný
1799
Neticesiz dýþ istikraz teþebbüsü
5 Ocak 1799
Fransa�ya karþý Ýngiltere ile ittifak
Þubat 1799
Napolyon�un El-Ariþ ve Gazze�yi ele geçirmesi
Mayýs 1799
Napolyon�un Akka�da Cezzar Ahmed Paþa

tarafýndan maðlup edilmesi
Aðustos 1799
Napolyon�un Fransa�ya dönmesi, Mýsýr�ýn iþgali-

nin devamý
1800
Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazýr-

lanmaya baþlamasý
Mart 1800
Rus ve Osmanlý kuvvetlerinin Yedi Ada

Cumhuriyeti�ni kurmalarý
1801
Kara Mühendishanesi hocalýðýna Hüseyin Rýfký

Tamani�nin getirilmesi; Gevrekzade Hafýz Hasan
Efendi�nin ölümü

Aðustos 1801
Mýsýr�ýn tahliyesine dair mütareke
1802
Fransýz ve Ýngiliz gemilerinin kendi bayraklarý

altýnda Karadeniz�e çýkmalarýna müsaade edilmesi

1802
Avrupa ile ticaret yapan Osmanlý gayri müslim

tüccarýna Avrupa devletleri tüccarý statüsünün
tanýnmasýyla �Avrupa tüccarý� denilen sýnýfýn
ortaya çýkmasý

25 Haziran 1802
Paris Antlaþmasý. Fransa ile barýþ
1803
�Ayvalýk Ýkonomos Akademisi�nin kurulmasý;

�Kuruçeþme Rum Mektebi (Helleno Philosophical
School)�nin kurulmasý

Þubat 1804
Sýrp isyanlarýnýn baþlamasý
1805
Avrupa tarzýnda ilk hastane�nin Kasýmpaþa�daki

Tersane-I Amire�de açýlmasý
1805
Osmanlý Devleti�nin Napolyon�un �Ýmparator�

unvanýný tanýmasý
1805
Tersane Hazinesi�nin kurulmasý
1805
Beykoz Çuka ve Kaðýt Fabrikasý�nýn faaliyete

geçmesi
Temmuz 1805
Mehmed Ali Paþa�nýn Mýsýr�a vali olarak tayini
1806
Nizam-ý Cedid�in baþarýsýzlýðý ve gerilemesi.

Ýkinci Edirne Vak�asý
1806
Osmanlý-Rus Savaþý
1806
III. Selim�in Mühendishan-i Berri-i Hümayun

kanunnamesi
Ocak 1806
Tersane Týbbiyesi�nin kurulmasý
Ekim 1806
Memleketeyn �in Rusya tarafýndan iþgal edilmesi
1807
Vehhabi isyanýnýn had safhaya varmasý. Haccýn

engellenmesi
20 Þubat 1807
Ýngiltere�nin Rusya�nýn yanýnda Osmanlý

savaþýna iþtiraki ve Ýngiliz filosunun Ýstanbul
önlerine gelmesi
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Mart - Eylül 1807
Ýngiliz filosunun Ýskenderiye�ye saldýrmasý ve

Mehmed Ali tarafýndan maðlup edilmesi
25 Mayýs 1807
Nizam-ý Cedid�e karþý ayaklanma
29 Mayýs 1807
III. Selim�in tahttan indirilmesi ve Nizam-ý

Cedid�in ilgasý
29 Mayýs 1807 - 28 Temmuz 1808
IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsýzlýklar ve

darbeler
1808
Mustafa Rakým�ýn celi sülüs ve tuðra�ya yeni

üslubunu getiriþi
28 Temmuz 1808
Alemdar Mustafa Paþa�nýn müdahalesi, IV.

Mustafa�nýn tahttan indirilmesi, III. Selim�in katli,
II. Mahmud�un tahta çýkmasý

28 Temmuz 1808 - 16 Kasým 1808
Alemdar�ýn kýsa süren sadareti
29 Eylül 1808
Sened-i Ýttifak : Devletin ayanlarla uzlaþmasý
15-16 Kasým 1808
Yeniçeri Ayaklanmasý : Alemdarýn Sonu
5 Ocak 1809
Ýngiltere ile süren savaþýn sonu : Kal�a-i

Sultaniyye Antlaþmasý
1810
II. Mahmud devrinde beþlik �cihadiyye�lerin

basýlmasý
1810
Ýzmir Jimnasium�unun kurulmasý; Yesarizade

Mustafa Ýzzet�in ta�lik�e son þeklini veriþi
1812
Vehhabi ayaklanmasýnýn Mehmed Ali Paþa

tarafýndan bastýrýlmasý
1812
Fransýz postalarýnýn ilk kuruluþu
28 Mayýs 1812
Rus Savaþý�nýn sonu : Bükreþ Antlaþmasý,

Sýrbistan�a özerklik verilmesi
1816
Miloþ Obronoviç�in �baþknez� olarak tanýnmasý

ve Sýrbistan�ýn özerliðinin temini

1817
Hüseyin Rýfký Tamani�nin ölümü
Þubat - Mart 1821
Eflak ve Mora�da Rum isyanlarýnýn baþlamasý
1823
Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapýlma-

sýna teþebbüs edilmesi
1824
Rum ayaklanmasýný bastýrmak üzere Mýsýr

kuvvetlerinin çaðrýlmasý
1824
Fatih Külliyesindeki Darü�þ-Þifa�nýn yýkýlmasý;

Sultan II. Mahmud�un Talim-i sýbyan adý ile ferman
yayýnlamasý; St. Pierre mektebinin kurulmasý

1826
Ýhtisab müessesesinin düzenlenmesi
1826
Þinasi�nin doðumu; Mustafa Rakým�ýn Ýstan-

bul�da vefatý; Ermeni ustalara Nakkaþlýk hakkýnýn
verilmesi

14 Haziran 1826
Yeniçeri Ocaðý�nýn ortadan kaldýrýlmasý, Asakir-

i Mansure-i Muhammediyye�nin kurulmasý
7 Ekim 1826
Rusya ile Akkerman Antlaþmasý�nýn akdi
1827
Osmanlýlar�ýn Ýngiliz yapýsý ilk buharlý gemiye

sahip olmalarý
1827
Týphane-i Amire�nin kurulmasý; Ýlk �Marþ-ý

Sultani� bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud�a)
1827
Mukataa Hazinesi�nin Hazine-i Amire�den

ayrýlmasý
4 Nisan 1827
Ýngiltere ile Rusya arasýnda Yunanistan�ýn

baðýmsýzlýðýna dair Petersburg Protokolü
Temmuz 1827
Mýsýr kuvvetlerinin Rum isyanýný bastýrmalarý,

Atina�nýn teslimi
20 Kasým 1827
Navarin saldýrýsý : Osmanlý-Mýsýr donanmasýnýn

yakýlmasý
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26 Nisan 1828
Rusya�nýn savaþ ilan etmesi
1829
Ziya Paþa�nýn doðumu; Mahmud Celaleddin�in

Ýstanbul�da vefatý; Þevki Efendi�nin Ýstanbul�da
doðuþu

1829
Deli Teþkilatýnýn kaldýrýlmasý
14 Eylül 1829
Edirne Barýþý : Yunanistan�ýn baðýmsýzlýðý
1830
Mühendishane-i Bahri�nin Heybeliada�daki

kýþlaya taþýnmasý; Ýshak Efendi�nin Mühendishane
baþhocalýðýna getirilmesi; Avrupa�ya talebe
gönderilmeye baþlanmasý

1830
Tiftik keçisinin Güney Afrika�da yetiþtirilmeye

baþlanmasý
1830
Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen

tanýnmasý
1830-1831
Nüfus sayýmlarý
5 Temmuz 1830
Fransýzlar�ýn Cezayir�e saldýrmalarý ve ele

geçirmeleri
1831
Ýlk saray konservatuarý (Mýzýka-i Hümayun ve

Saray Harem Orkestrasý)
1831
Timarlarýn kaldýrýlmasý (müessese sembolik

olarak daha uzun süre devam etti)
1831-1834
Ýshak Efendi�nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ý

Riyaziye adlý eserinin basýlmasý
1 Kasým 1831
Ýlk gazete Takvim-i Vekayi�nin neþri
1832
Týphane-i Amire�nin Þehzadebaþý�ndan Cerrah-

hane�nin bulunduðu binaya nakledilmesi
1832
Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin

yatayýna eþitlenip derece ve elkabýn (titulature)
tesbiti

1832
Mýsýr Valisi Mehmed Ali Paþa�nýn isyaný
1832
Ýstanbul-Ýzmit �posta yolu� nun yapýmý
1832
Ýngiliz postalarýnýn kuruluþu
29 Ocak 1832
Topkapý Sarayý�na bitiþik Gülhane bahçesinde

mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire�nin açýlmasý
12 Aralýk 1832
Mýsýr kuvvetlerinin Konya�da Osmanlý ordusu-

nu yenmeleri
1833
Feshanenin kuruluþu
2 Þubat 1833
Mýsýr kuvvetlerinin Kütahya�ya kadar ilerle-

meleri
5 Nisan 1833
Rus kuvvetlerinin yardým amacý ile Beykoz�a

asker çýkartmalarý ve Rus filosunun Ýstanbul�a
gelmesi

Mayýs 1833
Mehmed Ali�nin uzlaþmaya zorlanmasý :

Kütahya Sözleþmesi
8 Temmuz 1833
Mehmed Ali Paþaya karþý Osmanlý-Rus ittifaký :

Hünkar Ýskelesi Antlaþmasý, Boðazlar�ýn diðer
devletlere kapatýlmasý

18 Eylül 1833
Münchengraetz Antlaþmasý
1834
Maçka Kýþlasý�nda, Mekteb-i Harbiye�nin kurul-

masý
1834
Mukataat Hazinesi�nin isminin �Mansure

Hazinesi� olarak deðiþtirilmesi
1835
Hazine-i Amire ile darphanenin birleþtirilmesi
1835-1845
Ýlk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi

(1815-1864) Ýstanbul Süleymanpaþa Haný�ndaki
kahvede]

1836
Baþhoca Ýshak Efendi�nin ölümü
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1836
Ýslimye Çuka Fabrikasý�nýn devlet tarafýndan

iþletilmeye baþlanmasý
11 Mart 1836
Umur-ý Hariciye Nezareti�nin kurulmasý (hatt-ý

hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)
1836
Baþhoca Ýshak Efendi�nin ölümü
1836
Ýslimye Çuka Fabrikasý�nýn devlet tarafýndan

iþletilmeye baþlanmasý
11 Mart 1836
Umur-ý Hariciye Nezareti�nin kurulmasý (hatt-ý

hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)
26 Kasým 1837
Osmanlý yapýmý �Eser-i Hayr� adlý buharlý

geminin denize indirilmesi
1838
Mekteb-i Adli�nin açýlmasý; Üsküdar�da

Cemaran adlý Ermeni yatýlý yüksek okulunun
kurulmasý; Müderrishane-i Bahri�nin Tersane�deki
yeni binasýna nakledilmesi; Sultan II. Mahmud�un
ilk öðretim alanýnda yeni bir teþebbüse giriþmesi;
Sami Efendi�nin Ýstanbul�da doðuþu

1838
Maliye Nezareti�nin kurulmasý ve Hazine-i

Amire�nin darphaneden ayrýlýp Mansure
Hazinesi�yle birleþtirilmesi

1838
Defterdarlýðýn Maliye Nazýrlýðý�na çevrilmesi
24 Mart 1838
Meclis-i Vala-yý Ahkam-ý Adliyyenin kurulmasý
16 Aðustos 1838
Ýngiliz tüccarýna geniþ imkanlar tanýyan Balta

Limaný Ticaret Muahedesi�nin imzalanmasý. Bu
muahede ile gümrük resmi oranýnýn ihracatta %12,
ithalatta %5 olarak tesbiti

1839
�Kaime-i mutebere-i nakdiyye�nin çýkarýlmasý
1839
Ali Süavi�nin doðumu; Mekatib-i Rüþdiye

Nezareti�nin kurulmasý; Mekteb-i Týbbiye�nin
Galatasaray�daki yeni binasýna taþýnmasý ve
mektebin adýnýn Mekteb-i Týbbiye-i Adliye-i

Þahane olarak deðiþtirilmesi; Mekteb-i Ulum-ý
Edebiye�nin açýlmasý; Notre Dame de Sion Kýz
Lisesi�nin kurulmasý

1839-1844
Dr. Bernard�ýn Mekteb-i Týbbiye nazýrlýðý

dönemi
1839-1845
Mekteb-i Fenn-i Nücum�un faaliyet dönemi
24 Haziran 1839
Mehmed Ali ile savaþýn tekrar baþlamasý,

Osmanlý kuvvetlerinin Nizip maðlubiyeti
1 Temmuz 1839
II. Mahmud�un vefatý üzerine Abdülmecid�in

tahta çýkmasý, Osmanlý donanmasýnýn Mehmed
Ali�ye teslimi

3 Kasým 1839
Tanzimat Fermaný�nýn ilaný
3 Mayýs 1840
Ceza Kanunname-i Hümayunu�nun Fransa�dan

mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14
Temmuz 1851�de bu kanun, kanun-u cedid olarak
tadilatla yeniden yürülüðe girer)

1840
Gayri müslim tebaadan Avrupa�ya talebe

gönderilmeye baþlanmasý
1840
Tanzimat�ýn tatbik edildiði yerlerde temettü

vergisi konulma kararý
1840
Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi�ne katýlmasý
1840
Posta Nezareti�nin kurulmasý
21 Aralýk 1840
Namýk Kemal�in doðumu
1841
Lübnan olaylarý
1841-1906
Ahmed Ali Paþa�nýn doðumu. (ressam)
24 Mayýs 1841
Ýngiltere�nin yardýmýyla Mýsýr meslesinin halli,

Mýsýr�ýn veraset usulü ile Mehmed Ali Paþa�ya
býrakýlmasý

13 Temmuz 1841
Londra Boðazlar Mukavelenamesi
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1842
Askeri Baytar Mektebi�nin açýlmasý
1842-1910
Osman Hamdi (ressam, eðitimci, müzeci,

arkeolog)
1843
Hereke Fabrikasý�nýn kurulmasý
1843
Zeytinburnu Demir Fabrikasý inþaatýna baþlan-

masý
1843
Muhdes kara gümrüklerinin kaldýrýlmasý
1843
Feshane�ye çuka dokuma tezgahlarýnýn ilavesi
1 Þubat 1844
Tashih-i sikke
1844
Feshane�de buhar makinelerinin kullanýlmaya

baþlanmasý
1845
Ýzmir�de su kuvvetiyle çalýþan kaðýt fabrikasýnýn

kurulmasý
1845
Bahriye Mektebi�nin Heybeliada�daki binasýna

taþýnmasý; Kadý yetiþtirmek için Süleymaniye�de
�Muallimhane-i Nüvvab� medresesinin kurulmasý;
Rüþdiyelerin Darü�l-fünun�a öðrenci yetiþtiren orta
dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

Ocak 1845
Sultan Abdülmecid�in Meclis-i Vala�yý ziyareti
13 Mart 1845
Meclis-i Muvakkat�ýn (Geçici Maarif Meclisi)

çalýþmalarýna baþlamasý
10 Nisan 1845
Polis (zabýta) teþkilatýnýn kuruluþu (12 Rebiül-

evvel 1261 tarihli nizamname)
1846
Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulmasý; Mekatib-

i Umumiye Nezareti�nin kurulmasý; Baþhoca Seyyid
Ali Paþa�nýn ölümü

1846
Rus Ticaret Muahedesi
16 Þubat 1846
Zabtiye müþiriyetinin kurulmasý

########
Darü�l-Fünun kurmada ilk teþebbüs
1847
Timarlý Sipahi Teþkilatý�nýn ilgasý
1847
Telgrafýn Beylerbeyi Sarayý�nda denenmesi
1847
Dersaadet Bankasý�nýn kuruluþu
1847
Ýstanbul�da ilk piyano resitali (Liszt Abdül-

mecid�e Donizetti�nin Mecidiye Marþý�ný çalýyor);
Yeþilköy�de bulunan Ayamama Çiftliðinin ziraat
talimhanesi þekline getirilerek ilk pamuk ziaati
uygulama eðitiminin burada verilmeye baþlanmasý

1 Mart 1847
Recaizade Ekrem�in doðumu
1848
Avrupa�da liberal ihtilaller : Polonya ve Maca-

ristan�da milliyetçi ayaklanmalar
1848
Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin

resmen tanýnmasý
1848
Ýstanbul�da ilk Sanayi Mektebi�nin kurulmasýna

teþebbüs edilmesi
16 Mart 1848
Ýstanbul�da Darü�l-Muallimin açýlmasý
18 Kasým 1848
Osmanlý yapýmý ilk demir vapurun denize

indirilmesi
1849
Veteriner öðretim faaliyetlerine baþlanmasý;

Yesarizade Mustafa Ýzzet�in Ýstanbul�da vefatý
1850
1847�den geçerli sayýlmak üzere gümrük

resimlerine esas teþkil eden mal fiyatlarýnda
ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapýldýktan
sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararý

1850
Ticaret Kanunname-i Hümayunu�nun kabulü
1850
Ýlk faizsiz kaimenin çýkarýlmasý
1850
Muallim Naci�nin doðumu
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12 Mart 1850
Darü�l-Maarif�in öðrenime baþlamasý
1851
Ceza Kanunname-i Hümayunu�nun kabulü
1851
Londra Sergisi
1851
Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan

Encümen-i Daniþ�in açýlmasý
18 Temmuz 1851
Encümen-i Daniþ�in kurulmasý
1852
Abdülhak Hamid�in doðumu; Ýstanbul Þark

Cemiyetinin (Societe Orientale de Constanti-
nople) kurulmasý

1853
�Mukaddes yerler� meselesi, Rusya�nýn tazyikleri

ve Kýrým Savaþý�nýn patlamasý
1853
Ýstanbul�da I. Abdülmecid tarafýndan Dolma-

bahçe Sarayý�nýn inþa ettirilmesi
1854
Ýlk dýþ istikraz : Borçlanma devrinin ve alýþ-

kanlýðýnýn baþlamasý
1854
Meclis-i Vala�nýn �Meclis-i Ali-yi Tanzimat� ve

�Meclis-i Ahkam-ý Adliye�ye� ayrýlmasý
1854
Ýhtisab teþkilatýnýn laðvý
12 Mart 1854
Rusya�ya karþý Ýngiltere ve Fransa ile ittifak
1855
Piyanonun yüksek sosyeteye geçiþi [Leyla (Saz)

Haným�ýn babasý Hekimbaþý Ýsmail Paþa�nýn köþkü-
ne Ýtalya�dan getirtilen]

1855
Gayri müslimlerden alýnan �cizye�nin kaldýrýl-

masý
1855
Paris Sergisi
16 Aðustos 1855
Ýstanbul�da Þehremanetinin kurulmasý (modern

belediye idarelerinin baþlangýcý)

9 Eylül 1855
Osmanlý Ýmparatorluðu�nda telgrafýn hizmete

girmesi
14 Kasým 1855
Et ve Ekmek dýþýnda hemen bütün maddelerden

narhýn kaldýrýlmasý
1856
Rusya�nýn Asya�da Türk illeri istikametinde

fetihlere baþlamasýnýn þartlarýnýn oluþmasý
1856
Bank-ý Osmani�nin kurulmasý
1856
Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasýyla

telgraflarýn Türkçe olarak çekilmeye baþlanmasý
1856
Islahat Fermaný
1856-1860
Köstence-Çernevo�da demiryolu hattýnýn ya-

pýmý
1856-1866
Ýzmir-Aydýn demiryolu hattýnýn yapýmý
15 Þubat 1856
Ýstanbul Týp Cemiyeti�nin (Societe Medicale de

Constantinople) kurulmasý
18 Þubat 1856
Islahat Fermaný�nýn ilaný
30 Mart 1856
Paris Barýþ Antlaþmasý
30 Mart 1856
Rusya�nýn bozguna uðramasý
30 Mart 1856
Karadeniz�in tarafsýz ve silahsýz bir hale

getirilmesi
22 Mayýs 1856
Ýstanbul Týp Cemiyeti�ne Þahane ünvanýnýn

verilmesi ve cemiyetin adýnýn, Cemiyet-i Týbbiye-i
Þahane olarak deðiþmesi

1857
Orman Mektebi açýlmasý hususunda ilk teþeb-

büs
1857
Cidde olaylarý ve Ýngiliz kuvvetlerinin, müslim-

gayri müslim çatýþmalarýna müdahalesi
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1857
Gümrük resminin, eþyanýn vardýðý deðil çýktýðý

yerde alýnmasý usulünü getiren Mahrec Nizamna-
mesi�nin yayýmlanmasý

1857-1862
Beyrut - Þam þosesinin yapýmý
17 Mart 1857
Maarif-i Umumiyye Nezareti�nin kurulmasý
6 Kasým 1857
Paris�te Mekteb-i Osmani adýnda bir Osmanlý

mektebinin açýlmasý
1858
Ceza Kanunname-i Hümayunu�nun kabulü
1858
Kýz rüþdiye mekteplerinin açýlmasý
1858
Kaimelerin iptali için dýþ istikraz yapýlmasý
1858-1859
Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrýlmasý
6 Haziran 1858
Arazi Kanunnamesi�nin kabulü
8 Haziran 1858
Beyoðlu ve Galata�da kurulacak Altýncý Daire-i

Belediyye�nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek
belediye)

1859
Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için �iane-

i umumiyye� toplanmasý
1859
Fransýzca�dan yapýlan ilk þiir tercümesi risalesi,

Þinasi�nin Tercüme-i Manzume�sinin neþri
12 Þubat 1859
Mekteb-i Mülkiyye�nin kuruluþu
1860
Ticaret mahkemelerinin kuruluþu
1860
Ýlk basýlý yerli tiyatro, Þinasi�nin Þair Evlen-

mesi�nin tefrika edilmesi
1860-1861
Lübnan ve Suriye Olaylarý
1860-1861
Lübnan�ýn imtiyazlý bir eyalet haline getirilmesi

22 Ekim 1860
Tercüman-ý Ahval gazetesinin yayýna baþlamasý
1861
Abdülmecid�in vefatý ve Abdülaziz�in tahta

çýkmasý
1861
Cemiyet-i Ýlmiyye-i Osmaniye�nin kuruluþu
1861
Usul-i Muhakemat-ý Ticaret Nizamnamesi�nin

kabulü
1861-1866
Rusçuk - Varna demiryolu hattýnýn yapýmý
9 Haziran 1861
Cebel-i Lübnan mutasarrýflýðý�nýn hususi statü-

sünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
9 Haziran 1861
David Paþa�nýn Lübnan�a vali olarak atanmasý
29 Nisan 1861
Fransýz ve Ýngilizler�le Kanlýca Ticaret muahe-

delerinin yapýlmasý. Bu muahede dýþ ticarette
gümrük resmi oranýnýn %8�e yükseltilmesi ve
esnaflýkta inhisar sisteminin kaldýrýlmasý

1862
Tuna vilayetinin kuruluþu ve Mithad Paþa�nýn

vali olarak tayini
1862
Gümrük resimlerine esas teþkil eden mal

fiyatlarýnda %10 indirim yapýldýktan sonra gümrük
resmi alýnmaya baþlanmasý

1862
Kaimelerin piyasadan tamamýyla toplanmasý
1862
Altýnýn deðerinin 100 kuruþ olarak tesbiti
1862
Roman türünde Batýdan yapýlan ilk tercüme,

Fenelon�dan Tercüme-I Telemak�ýn Yusuf Kamil
Paþa tarafýndan yayýnlanmasý; Cemiyet-I Týbbiye-i
Osmaniye�nin kurulmasý

1862
Mahrec-i Aklam�ýn kurulmasý
20 Temmuz 1862
Mekteb-i Maarif-i Adliye�nin, �Mekteb-i

Aklam� adý altýnda yeni bir þekle sokulmasý
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8 Ekim 1862
Islah-ý Sanayi Komisyonu�nun teþkil edilmesi
1863
Abdülaziz�in Mýsýr�a seyahati
1863
Mithad Paþa tarafýndan Niþ�te ilk Islahhane�nin

(sonraki yýllarda Sanayi Mektebi) kuruluþu
1863
Ýstanbul Eczacýlýk Cemiyeti�nin (Societe de

Constantinople) kurulmasý; Protestan Robert Kole-
ji�nin açýlmasý

1863
Menafi Sandýðý�nýn kurulmasý
1863
Mektuplara pul yapýþtýrýlmaya baþlanmasý
1863
Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi�nin kabulü
13 Ocak 1863
Darü�l-Fünun�da, halka açýk serbest konferans

þeklinde derslere baþlanmasý
18 Þubat 1863
Sultanahmet Sergisi�nin (Sergi-i Umumi) açýlýþý
1864
Mekatib-i Sýbyan-ý Müslime Komisyonu�nun

kurulmasý; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ý
Harp sýnýfýnýn açýlmasý; Cemiyet-i Tedrisiye-i
Ýslamiye�nin (Darü�þ-Þafaka) kurulmasý; Saint
Joseph okulunun kurulmasý; Ýlk basýlmýþ nazariyat
kitabý (Haþim Bey�in Mecmu�atü�l-Makamat�ý)

1864
Ýyonya adalarýnýn (Yedi Ada Cumhuriyeti�ni

oluþturan adalar) Ýngiltere tarafýndan Yunanistan�a
verilmesi

1864
Karadan Hindistan�ý Avrupa�ya baðlayan telgraf

hattýnýn tamamlanmasý
1864
Islah-ý Sanayi Komisyonu�nun kuruluþu
1864
Nizamiye mahkemelerinin kuruluþu
1864-1876
Paris�e talebe gönderilmesi
8 Ekim 1864
Vilayet Nizamnamesi�nin kabulü

1865
Müstakil Romen kilisesinin kurulmasý
1865
Ýstanbul Birinci Þehir Postasý�nýn kuruluþu
1865
Darü�l-Fünun binasýnýn inþasýnýn tamamlan-

masý ve Maliye Nezareti�ne tahsis edilmesi;
Mekteb-i Týbbiye�nin nazýrlýðýna Cemaleddin
Efendi�nin getirilmesi

Eylül 1865
Mekteb-i Osmani�nin laðvedilmesi
1866
Girit isyanlarý, Yunanistan ile birleþme faali-

yetleri
1866
Tezkire türünün son örneði olan Hatimetü�l-

Eþ�ar�ý yazan Fatih�in ölümü; Halid Ziya�nýn
doðumu

1866
Mýsýr veraset usulünün deðiþtirilmesi
1866
Ahmed Süreyya Emin Bey�in modelini hazýr-

ladýðý seri ateþli topla Osmanlýlar�ýn topçulukta
hamle yapmasý

1866
Simkeþler Þirketi�nin kuruluþu
1866
Dahilde sarfedilecek mallarýn rayiç fiyatýndan

%10 indirim yapýldýktan sonra gümrük resimlerinin
tesbit edilmesi kararý

1866-1867
Avusturya�nýn Prusya karþýsýnda maðlup olmasý

ve Macaristan ile eþit bir birlik kurmasý : Avus-
turya-Macaristan Ýmparatorluðu

1867
Sýrbistan�daki son Osmanlý askeri temsiliyetinin

ortadan kaldýrýlmasý, Sýrp kalelerinin tahliyesi
1867
Rüþdiyelere gayri müslim talebe alýnmaya

baþlanmasý; Beyrut Amerikan Üniversitesi�nin
kurulmasý

1867
Mýsýr Valisi Ýsmail Paþa�nýn �hýdiv� olmasý
1867
Genç Osmanlýlar�ýn Avrupa�ya kaçmaya

baþlamalarý
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1867
Yabancýlara mülk edinme hakkýnýn verilmesi
1867
Bahriye Nezareti�nin Kuruluþu
1867
Saraçlar Þirketi�nin kuruluþu
1867
Menafi Sandýðý�nýn bütün vilayet ve sancak

merkezlerine yayýlmasý
1867-1876
Ýzmir Rýhtýmý�nýn inþasý
22 Þubat 1867
Eðitim sahasýnda Fransýz notasýnýn verilmesi
8 Haziran 1867
Mýsýr�a hýdivlik statüsünün verilmesi
21 Haziran 1867
Sultan Abdülaziz�in Avrupa seyahati
1868
Ali Paþa�nýn Girit isyanlarýný teskin etmesi ve

Girit�e özerk bir statü verilmesi
1868
Galatasaray Sultanisi�nin açýlmasý
1868
Ýstanbul Emniyet Sandýðý�nýn kurulmasý
1868
Demirciler ve Dökümcüler þirketlerinin kuru-

luþu
1868
Yunan postasýnýn kapatýlmasý
1868
Feshane�nin modern bir dokuma fabrikasý haline

getirilmesi
1868
Darü�l-Muallimin-i Sýbyan�nýn açýlmasý; Mek-

teb-i Hiref ve Sanayi�nin kurulmasý; Sanayi Mek-
tebi�nin kurulmasý

1 Mart 1868
Adliye Nezareti�nin kurulmasý
1 Nisan 1868
Þura-yý Devlet�in teþekkülü ve Divan-ý Ahkam-

ý Adliyye�nin ayrý bir temyiz organý olarak ayrýlmasý
1 Eylül 1868
Mekteb-i Sultani�nin açýlmasý

1869
Süveyþ Kanalý�nýn açýlmasý
1869
Osmanlý Ordusu�nun Nizamiye, Redif ve

Mustahfýz diye üç bölüme ayrýlmasý
1869
Mecelle-i Ahkam-ý Adliyye�nin ilk kitabýnýn

kabulü
1869
Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sýnýfýnýn

açýlmasý
8 Nisan 1869
Ýkinci Darü�l-Fünun binasýnýn inþasýnýn ta-

mamlanmasý ve Darü�l-Fünun-ý Osmani�nin kurul-
masý

26 Aðustos 1869
Turuk Nizamnamesi�nin kabulü
2 Eylül 1869
Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta

tedrisatýn düzenlenmesi
Ekim 1869
Darü�l-Fünun-ý Osmani�de talebe kaydýna

baþlanmasý
1870
Müstakil Bulgar kilisesinin kurulmasý ve Bul-

garlar�ýn Rum Patrikhanesi�nin nüfuzundan çýk-
malarý

1870
Fransa�nýn, Almanya ve Prusya Savaþý�nda aðýr

maðlubiyet almasý
1870
Cenab Þehabeddin�in doðumu; Batýlý tarzda ilk

roman hikaye türünde, Ahmed Midhat�ýn Su-i Zan-
Esaret adlý kitabýnýn neþri; Mühendishane�nin
Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve
istihkam sýnýflarýnda eðitim faaliyetlerine devam
etmesi; Sýbyan mekteblerinin ýslahý ve iptidai adý
altýnda yeni mekteplerin açýlmasý; Darü�l-Fünun�ý
Osmani�yi teþkil eden þubeler arasýnda �Ýlm-i
hukuk� þubesinin de yer almasý; Týp eðitiminin
Türkçe yapýlmaya baþlanmasý

1870
Karadeniz�in tekrar silahlandýrýlmasý ve Rus-

ya�nýn Paris Antlaþmasý�nýn hükümlerini tanýma-
masý
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1870
Darülfünunun açýlmasý teþebbüsü
1870-1927
Kemaledin Bey (mimar)
20 Þubat 1870
Darü�l-Fünun-ý Osmani�nin büyük bir mera-

simle açýlmasý
26 Nisan 1870
Darü�l-Muallimat�ýn açýlmasý
2 Temmuz 1870
Kavanin ve Nizamat Dershanesi�nin açýlmasý
Ekim 1870
Darü�l-Fünun müdürü Tahsin Efendi�nin umu-

ma açýk konferanslar (ders-I�am) tertip etmesi
1871
Sadrazam Ali Paþa�nýn vefatý
1871
Saint-Esprit okulunun kurulmasý
1871
Abdülaziz�in þahsi idaresinin artmasý, Mahmud

Nedim Paþa sadareti
1871
Dersaadet Tahvilat Borsasý Nizamnamesi�nin

yayýmlanmasý
1871
Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleþtirilmesi ve

Ýkinci Posta Nizamnamesi�nin neþri
22 Ocak 1871
Ýdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
13 Eylül 1871
Þinasi�nin ölümü
1872
Emniyet Sandýðý�nýn þubelerinin açýlmasý
1872
Darü�l-Maarif idadisinin kurulmasý; Maadin

Mektebinin kurulmasý
1873
Meclis-i Tetkikat-ý Þer�iyye�nin kuruluþu
1873
Mehmed Akif�in doðumu; Türkçe ilk modern

týp lugatý olan Lügat-ý Týbbiye�nin neþredilmesi;
Sava Paþa�nýn yeni bir Darü�l-Fünun kurmakla
görevlendirilmesi; Darü�l-Fünun-ý Osmani�nin
kapanmasý

Haziran 1873
Mekteb-i Sultani�nin, Gülhane Bahçesi�ndeki

Saray�a bitiþik binalara nakledilmesi
1874
Rusya�nýn kýþkýrtmalarý ve Panislavist faaliyet-

lerin artmasý
1874
Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve

Edebiyat Mektebi�nden oluþan Darü�l-Fünun-ý
Sultani�nin açýlmasý; Ýstanbul Darü�l-Muallimi�nin
açýlmasý; Ýlk basýlmýþ nota (Notacý Emin Efendi,
1845-1907)

1874
Kara gümrüklerinin laðvý
1874
Islah-ý Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurul-

masý
1874-1875
Darü�l-Fünun-ý Sultani�nin eðitime baþlamasý;

Osmanlý Ýmparatorluðu�nda sivil mühendislik eðiti-
minin baþlamasý

1875
Bosna-Hersek isyanlarý
1875
Askeri rüþdiye mekteplerinin açýlmasý; Mora

Yeniþehir Ýdadisi�nin açýlmasý
1876
Bulgar isyanlarý
1876
Karadað�ýn Osmanlý Devleti�ne savaþ ilaný
1876
Abdülaziz�in tahttan indirilmesi, V. Murad�ýn

tahta çýkmasý, hal�i ve Abdülhamid�in cülusu
1876
Meþrutiyet�in ilaný
1876
Ýstanbul�da Balkan krizini görüþmek üzere

internasyonal bir konferansýn toplanmasý : Tersane
Konferansý

1876
Ýstikrazlarýn mürettebat ödemelerinin durdurul-

masý
1876
Mecelle-i Ahkam-ý Adliyye�nin son kitabýnýn

kabulü
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1876
Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namýk

Kemal�in Ýntibahý�nýn neþri; Ýzmir ve Manastýr�da
yaýtýlý idadiler açýlmasý

23 Mart 1876
Ziya Gökalp�in doðumu
23 Aralýk 1876
I. Meþrutiyet�in (Kanun-ý Esasi) ilaný
1877
Rusya�nýn tecavüzü ve Osmanlý-Rus Savaþý�nýn

baþlamasý: Balkanlar�ýn ve Doðu Anadolu�nun Rus
iþgaline uðramasý

1877
Mahrec-i Aklam�ýn Mekteb-i Mülkiye�nin idadi

sýnýflarýyla birleþtirilmek suretiyle kaldýrýlmasý;
Mekteb-i Týbbiye�nin tekrar Gülhane�ye nakledil-
mesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi�nin ku-
rulmasý

1877-1878
Darü�l-Fünun ve Mekteb-i Sultani�nin bir yýl

eðitime ara vermesi
19 Mart 1877
Ýlk Meclis-i Meb�usan�ýn içtimaý (o yýlýn 28

Haziran�ýna kadar çalýþýr)
25 Eylül 1877
Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebu-

san�da müzakere edilerek kabul edilir)
5 Ekim 1877
Vilayet Belediye Kanunu�nun kabulü
13 Aralýk 1877
Meclis-i Meb�usan�ýn süresiz tatili
1878
Ayastefanos ve Berlin Antlaþmalarý imzalanmasý
1878
Sýrbistan, Karadað ve Romanya�nýn müstakil

birer devlet olmalarý
1878
Bulgaristan Prensliði�nin ortaya çýkmasý
1878
Ermeni meselesinin zuhuru
1878
Ali Suavi�nin öldürülmesi
1878
Kýbrýs�ýn Ýngiltere tarafýndan ele geçirilmesi

1878
Bosna ve Hersek�in Avusturya-Macaristan�ýn

iþgal ve idaresine terki
1878
Makedonya meselesinin ortaya çýkmasý
13 Þubat 1878
Meclisin kapatýlmasý
Ekim 1878
Darü�l-Fünun-ý Sultani�nin tekrar eðitime

baþlamasý
1879
II. Abdülhamid devrinde basýlan kaimelerin

toplatýlýp imha edilmesi
1879
Mehakim-ý Nizamiye Teþkilatý Kanunu�nun

kabulü
1879
Mekatib-i Sýbyaniye Dairesi�nin kurulmasý;

Maarif merkez teþkilatýnýn yeniden düzenlenmesi
1879
Usul-ý Muhakemat-ý Cezaiyye Kanunu�nun

kabulü
1880
Vergi reformu
1880
Yafa-Kudüs demiryolu hattýnýn tamamlanmasý
1880
Ýlk köy romaný, Ahmed Midhat�ýn Bahtiyar-

lýk�ýnýn neþri; Darü�l-Fünun-ý Sultani Turuk u
Maabir Mektebi�nin ilk mezunlarýný vermesi

1880
Usul-ý Muhakemat-ý Hukukiyye Kanunu�nun

kabulü
13 Mart 1880
Ýstanbul�da bir kýz idadisinin açýlmasý
17 Mayýs 1880
Ziya Paþa�nýn ölümü
Ekim 1880
Darü�l-Fünun-ý Sultani Hukuk Mektebi�nin ilk

mezunlarýný vermesi
20 Aralýk 1880
Darü�l-Fünun-ý Sultani�nin ilk mezunlarýný

vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de
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Contantinople�un yayýnlanmasý; Cemiyet-I Ýlmi-
ye�nin kurulmasý

1881
Mustafa Kemal�in Doðumu
1881
Mýsýr�ýn Ýngilizler tarafýndan iþgali
1881
Düyun-ý Umumiyye idaresinin kurulmasý
1881
Mühendishane�de mümtaz sýnýf adý altýnda yeni

bir sýnýf teþkil edilmesi; Darü�l-Fünun-ý Sultaný
Turuk u Maabir Mektebi�nin faaliyetlerinin son
bulmasý; Orman ve Maadin Mektepleri�nin birleþ-
tirilmesi

1882
Tunus�un Fransýzlar tarafýndan iþgali
1882
Muharrem Kararnamesi�nin neþri
2 Ocak 1882
Sanayi-i Nefise Mektebi�nin kurulmasý ve

Osman Hamdi Bey�in müdür olmasý
1883
Osmanlý ordusunun Prusya askeri heyeti

tarafýndan ýslahýna baþlanmasý
20 Haziran 1884
Mülkiye Mühendis Mektebi kurulmasý
1 Kasým 1884
Mülkiye Mühendis Mektebi�nin Mühendis-

hane-I Berri-I Hümayun�un bir odasýnda eðitimine
baþlamasý

2 Aralýk 1884
Yahya Kemal�in doðumu
1885
Doðu Rumeli�nin Bulgaristan tarafýndan ilhaký
1885
Abdülhak Hamid�in Makber�inin neþri
18 Eylül 1885
Doðu Rumeli eyaleti valiliðinin Bulgaristan

prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayýfla-
masý

1886
Adana-Mersin demiryolu hattýnýn tamamlan-

masý

1886
Maarif Nezareti�ne baðlý olarak Mekatib-i Gayri

müslime ve Ecnebiye Müfettiþliði�nin kurulmasý
1886
Adana-Mersin demiryolu hattýnýn tamamlan-

masý
1886
Maarif Nezareti�ne baðlý olarak Mekatib-i Gayri

müslime ve Ecnebiye Müfettiþliði�nin kurulmasý
1886-1887
Darü�l-muallimin�in yatýlý hale getirilmesi
1887
Yedikule Havagazý Fabrikasý�nýn kurulmasý
1887
Ahmed Haþim�in doðumu; Þevki Efendi�nin

Ýstanbul�da vefatý
5 Þubat 1887
Beþir Fuad�ýn intiharý
1888
Haydarpaþa-Ýzmir-Ankara demiryolu imtiyazý-

nýn Almanlar�a verilmesi
1888
Beyrut�ta Saint Joseph Katolik Týp Mektebi�nin

açýlmasý; Baytar sýnýfýnýn tekrar Harbiye Mektebi
bünyesine alýnmasý

2 Aralýk 1888
Namýk Kemal�in ölümü
1889
Ýttihad-ý Osmaný Cemiyeti�nin (Ýttihat ve Te-

rakki) kurulmasý
1889
Ýdadi öðrenimine dayanan dört yýllýk bir Mülki-

ye Baytar Mektebi�nin kurulmasý
27 Mart 1889
Yakup Kadri�nin doðumu
1890
Bulgar Makedonya ve Anadolu�da Ermeni

ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttýrmalarý
1891
Mülkiye Baytar Mektebi�nin Halkalý Ziraat

Mektebi�ne yatýlý olarak nakledilmesi
1891
Yol inþaatýnda bedenen çalýþma mecburiyetinin

paraya çevrilmesi
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1891
Kadýköy - Kurbaðalýdere Havagazý Fabrikasý�nýn

kurulmasý
1891
Hereke Fabrikasý�nýn halý kýsmýnýn açýlmasý
3 Kasým 1891
Darü�l-Muallim�in aliye þubesi açýlmasý
1892
Haydarpaþa-Ýzmit demiryolu hattýnýn iþletmeye

açýlmasý
1892
Orman ve Maden Mektebi�nin kapatýlmasý; II.

Abdülhamid tarafýndan Yýldýz�da porselen atölye-
lerinin kurulmasý

1893-1896
Ýstanbul-Selanik demiryolu hattýnýn yapýmý
1894
Halkalý Ziraat ve Baytar Mektebi�nin ilk vete-

riner mezunlarýný vermesi; Ýmmaculée Conseption
veya St Marie okulunun kurulmasý; Ýlk basýlmýþ
musiki lugatý (Hoca Kazým Bey�in Musiki Istýlahatý)

1894
Sasun�da Ermeni olaylarý
1894
Selanik-Manastýr demiryolu hattýnýn tamam-

lanmasý
1895
Ýstanbul�da Ermeni olaylarý, yabancý devletlerin

Ermeniler lehinde müdahaleleri
1895
Galata Rýhtýmý inþaatýnýn tamamlanmasý
1895
Gayri müslim okullarýna Türkçe muallimi

tayininin kararlaþtýrýlmasý
1895
Baruthane-i Amire�de dumansýz barut imal

edilmesi
14 Þubat 1895
Sadrazam Said Paþa�nýn beþ fakülteden �darü�l-

icaze� oluþan bir darü�l-fünun kurma teklifi
1896
Tevfik Fikret�in Servet-i Fünun�un edebi

sayfalarýnýn idareciliðini yüklenmesiyle Edebiyat-ý
Cedide devrinin baþlamasý

1896
Ermenilerin Osmanlý Bankasý�nýn Ýstanbul

þubesine saldýrmalarý
1896
Girit isyanýnýn alevlenmesi
1896
Eskiþehir-Konya demiryolu hattýnýn tamamlan-

masý
1897
Yunan kuvvetlerinin Girit�e çýkmasý, Yunan

çetelerinin Rumeli�deki Osmanlý sýnýrlarýna saldýr-
malarý

17 Nisan 1897
Osmanlý-Yunan Savaþý ve Osmanlý zaferi
1898
Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhta-

riyet verilmesi Osmanlý kuvvetlerinin geri çekil-
mesi, Yunan prensi Yorgi�nin vali olarak kabul
edilmesi

1899
Baðdat demiryolu imtiyazýnýn Almanlar�a

verilmesi
1899
Arifiye-Adapazarý demiryolu hattýnýn açýlmasý
1900
Hicaz demiryolunun inþasýna giriþilmesi
1900
Ýstanbul Rýhtýmý inþaatýnýn tamamlanmasý
31 Aðustos 1900
Darü�l-Fünun-ý Þahane�nin kurulmasý
1901
Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak

kapatýlmasýyla Edebiyat-ý Cedide topluluðunun
daðýlmasý; Lügat-ý Týbbiye�nin ikinci baskýsýnýn
yapýlmasý; Vidinli Tevfik Paþa�nýn ölümü

1901
Makedonya�da çete faaliyetlerinin artmasý,

büyük devletlerin müdahaleleri
1901-1908
Hicaz demiryolu hattýnýn yapýmý
1902
Yemen isyanlarýnýn tekrar baþlamasý
1902
Hereke Fabrikasý�na çuka ve þayak tezgahlarýnýn

eklenmesi
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23 Kasým 1902
Makedonya�da Bulgar Ýhtilal Cemiyeti�nin

faaliyeti
23 Kasým 1902
Cum�a-ý Bala ayaklanmasý
23 Kasým 1902
Makedonya�ya özel ýslahat planý hazýrlanmasý
8 Aralýk 1902
Hüseyin Hilmi Paþa�nýn geniþ yetkilerle �umumi

müfettiþ� olarak Makedonya�ya tayini
1903
Ýdadilerin altý yýla çýkarýlmasý
2-3 Aðustos 1903
Ýlinden (Aya ilya yortusu günü) isyaný
2-3 Aðustos 1903
Bulgar-Osmanlý Savaþý tehlikesinin doðmasý
31 Aðustos 1903
Þam Mekteb-i Týbbiyesi�nin kurulmasý
Eylül 1903
Mürzsteg Programý : Makedonya�ya muhtariyet

verilmesi
1904
Haydarpaþa Rýhtýmý�nýn tamamlanarak iþlet-

meye açýlmasý
1905
Hereke Fabrikasý�nda fes imalatýna baþlanmasý
21 Temmuz 1905
Ermeniler�in II. Abdülhamid�e bombalý saldýrý

tertiplemeleri
1906
Akabe olaylarý ve Akabe krizi
1908
Beykoz Deri Fabrikasý�nýn Harbiye Nezareti�ne

baðlanmasý
1908
Osmanlý Eczacý Ýttihat Cemiyeti�nin kurulmasý;

Osmanlý Cemiyet-i Ýlmiye-i Baytariyesi�nin açýl-
masý; Osmanlý Mühendis ve Mimar Cemiyeti�nin
kurulmasý

23 Temmuz 1908
II. Meþrutiyet�in ilaný
5 Ekim 1908
Avusturya- Macaristan�ýn Bosna-Hersek�i ilhak

ettiðini ilan etmesi.

6 Ekim 1908
Girit Rumlarý�nýn adayý Yunanistan�a baðladýk-

larýný ilan etmeleri
17 Aralýk 1908
II. Meþrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb�usanýnýn

toplanmasý
1909
Adana�da Ermeniler�in ayaklanmalarý
1909
Gayri müslimlere �bedel� yerine askerlik hizmeti

konulmasý
1909
Fecr-i-Ati edebi topluluðunun kuruluþu; Cemi-

yetler Kanunu�nun çýkmasý; Diþhekimliði Okulu�-
nun açýlmasý; Orman Mekteb-i Alisi adý altýnda
yeni bir okul açýlmasý; Mekteb-i Týbbiye�nin,
Mekteb-i Týbbiye-i Askeriye ile birleþtirilerek Hay-
darpaþa�ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab�ýn
Medresetü�l-Kuzat adýný almasý; Mülkiye Mühendis
Mektebi�nin Nafýa Nezareti�ne baðlanmasý ve
Mühendis Mekteb-i Alisi adýný almasý

1909-1910
Osmanlý Mühendis ve Mimar Mecmuasý�nýn

çýkmasý
27 Þubat 1909
Usul-i Muhasebe-ý Umumiyye Kanunu�nun

kabul edilmesi
13 Nisan 1909
31 Mart Olayý
19 Nisan 1909
Hareket Ordusu�nun Yeþilköy�e varmasý, Ýstan-

bul�daki kargaþayason vererek düzeni saðlamasý
27 Nisan 1909
II. Abdülhamid�in tahttan indirilmesi, V.

Mehmed Reþad�ýn tahta çýkarýlmasý
21 Aðustos 1909
Darü�l-Fünun-ý Þahane�nin Vezneciler�deki

Zeynep Haným konaðýna taþýnmasý
17 Aralýk 1909
Meclisin açýlmasý
1910
Arnavutlar�ýn ayaklanmalarý
1910
Dahili gümrüklerin tamamen kaldýrýlmasý
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1910
Vilayet merkezlerindeki bir kýsým idadilerin

�lise�ye dönüþtürülmeye baþlanmasý; ilk çalgý meto-
du (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Öðrenme
Usulü, Matbaa-ý Amire).

1911
Sultan Reþad�ýn Arnavutlar�ý teskin için Rumeli

seyahatine çýkartýlmasý
1911
Ýtalya�nýn Trablusgarp ve Bingazi�ye saldýrmasý

ve iþgali
1911
Gayri müslim cemaatlerin birleþerek mektepleri

konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli
ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)

1911-1912
Osmanlý Ýtalyan Savaþý
1912
Yeþilköy Hava Uçuþ Okulu�nun Açýlýþý
1912-1913
Balkan devletlerinin Osmanlý-Ýtalyan Savaþý�n-

dan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaþý
18 Ocak 1912
Meclis-i Meb�usan�ýn feshi
25 Mart 1912
Türk Ocaklarýnýn kurulmasý
18 Nisan 1912
II. Dönem Meclis-i Meb�usan�ýn toplanmasý
18 Nisan 1912
Ýtalyanlar�ýn Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale

Boðazý�na tecavüzleri
5 Aðustos 1912
II. Dönem Meclis-i Meb�usan�ýn feshi
22 Temmuz 1912
Gazi Ahmed Muhtar Paþa hükümeti : Büyük

Kabine
Eylül - Ekim 1912
I. Balkan Savaþý
15 Ekim 1912
Trablus ve Bingazi�nin Ýtalya�ya terki : Ouchy

Antlaþmasý, Rodos ve Oniki Ada�nýn Ýtalya elinde
kalmasý

29 Ekim 1912
Kamil Paþa�nýn sadareti

29 Kasým 1912
Arnavutluk�un istiklalini ilan etmesi
1913
Liselerin mevcut idadilerin yerini almasý
23 Ocak 1913
Babýali Baskýný : Mahmud Þevket Paþa�nýn

sadareti
13 Mart 1913
Muvakkat Ýdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu

(kanun meclisten geçmeden yürürlüðe girer)
30 Mayýs 1913
I. Balkan Savaþý�nýn sona ermesi
11 Haziran 1913
Sadrazam Mahmud Þevket Paþa�nýn öldürül-

mesi, Said Halim Paþa�nýn sadareti
29 Haziran 1913
Balkan devletleri arasýnda savaþ : Osmanlý

mirasýnýn paylaþýlmasýnýn kanlý kavgasý
21 Temmuz 1913
Edirne�nin geri alýnmasý
29 Aðustos 1913
Osmanlý-Bulgar barýþý : Ýstanbul Antlaþmasý
14 Kasým 1913
Osmanlý-Yunan barýþý : Atina Antlaþmasý
14 Aralýk 1913
Osmanlý ordusunun Almanya tarafýndan ýslahý
1914
Ecnebi postalarýnýn hepsinin kapatýlmasý
1914
Dýþ ticarette gümrük resmi oranýnýn %15�e

çýkarýlmasý
1914
Islah-ý Medaris Nizamnamesi
1914
Diþ Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti�nin

kurulmasý; Türk Bilgi Derneði�nin kurulmasý; Med-
reset�ül-Hattatin�in kurulmasý; Dar�ül-Hilafeti�l-
Aliyye Medreseleri�nin kurulmasý; Medresetü�l-
Hattatin�in Ýstanbul�da açýlýþý; Medresetü�l-Hat-
tatin�in açýlýþý; Ýlk resmi müzik ve tiyatro okulu
(Darü�l-Elhan)

8 Þubat 1914
Anadolu�da Ermeni talepleri doðrultusunda
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ýslahatý öngören Osmanlý-Rus Antlaþmasý (�Mua-
mele�)

14 Mayýs 1914
III. Dönem Meslis-i Meb�usan
28 Haziran 1914
Avusturya-Macaristan veliahdýnýn Saraybos-

na�da öldürülmesi
28 Temmuz 1914
Avusturya Macaristan�ýn Sýrbistan�a savaþ ilaný
1 Aðustos 1914
Almanya�nýn Rusya�ya savaþ ilaný
2 Aðustos 1914
Meclis-i Meb�usan�ýn süresiz tatili (IV. Ve son

dönem meclis 12 Ocak 1920�de toplanacak ve 2
Nisan 1920�de Ýstanbul�un iþgali üzerine daðýtýlarak
mebuslar sürgüne yollanacak)

2 Aðustos 1914
Osmanlý Devleti ile Almanya arasýnda ittifak

antlaþmasýnýn imzalanmasý
4 Aðustos 1914
Almanya�nýn Fransa�ya, Ýngiltere�nin Alman-

ya�ya savaþ ilaný : I. Cihan Savaþý�nýn baþlamasý
10 Aðustos 1914
Alman savaþ gemilerinin (Yavuz ve Midilli)

Boðazlardan geçmelerine izin verilmesi
9 Eylül 1914
1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere

kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý
12 Eylül 1914
Ýnas Darü�l-Fünun�unun kurulmasý
29 Eylül 1914
Ýslah-ý Medaris Nizamnamesi�nin yayýnlanmasý
29 Ekim 1914
Karadeniz�e açýlan Osmanlý filosunun Rus

limanlarýný topa tutmasý
Kasým - Aralýk 1914
Enver Paþa kumandasýndaki Osmanlý kuvvet-

lerinin Sarýkamýþ felaketi
3 Kasým 1914
Rusya�nýn Osmanlý Devleti�ne savaþ ilaný
5 Kasým 1914
Ýngiltere ve Fransa�nýn Osmanlý Devleti�ne

savaþ ilaný

11 Kasým 1914
Osmanlý Devleti�nin Ýtilaf Devletleri�ne savaþ

ilaný
14 Kasým 1914
Cihad-ý Ekber ilaný
14 Kasým 1914
Ýnas Sanayi-I Nefise Mektebi�nin açýlmasý
18 Aralýk 1914
Mýsýr�ýn Ýngiltere himayesinde bir �krallýk�

haline getirilmesi, Osmanlý Devleti�nin hukukuna
son verilmesi

1915
Evrak-ý nakdiyye çýkarýlmasý
1915
Gümrük resmi oranýnýn %30�a yükseltilmesi
1915
Mekteb-i Týbbiye�nin Darü�l-Fünun�a baðlana-

rak bugünkü Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi�ne
dönüþmesi

Ocak - Þubat 1915
Cemal Paþa kumandasýndaki Osmanlý kuvvet-

lerinin Mýsýr seferi : Kanal hezimeti
Ocak - 18 Mart 1915
Müttefiklerin Çanakkale Boðazý�ný geçmeye

çalýþmasý : Çanakkale Savaþlarý
27 Mayýs 1915
Doðu Anadolu�da Ruslar�la iþbirliði yapan

Ermeni nüfusun iç bölgelere taþýnmasý : Tehcir
1916
Hicaz ve Mekke�nin kaybý
1916
Ýzmit Dokuma Fabrikasý�nýn kapanmasý
1916
Tevhid-i Meskukat Kanunu
1916
Dar�ül-Hilafeti�l-Aliyye Medreseleri üstünde

Medresetü�l-Mütehassýsýn adý altýnda bir ihtisas
medresesi kurulmasý; Ýlk Musiki cemiyeti (Darü�t-
Talim-i Musiki)

1917
Yýldýrým Ordularý Grubu�nun kurulmasý
1917
Irak ve Suriye cephelerinin çöküþü
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1917
Rusya�da Bolþevik ihtilalinin çýkmasý ve çarlýðýn

sonu
1917
Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldý-

rýlýþý
1917
Hukuk-ý Aile Kararnamesi�nin kabulü
25 Mart 1917
Þer�iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine

baðlanmasý
6 Nisan 1917
Amerika Birleþik Devletleri�nin savaþa iþtiraki

ve Almanya�ya savaþ ilaný
1918
Þam Mekteb-i Týbbiyesi�nin Beyrut�un iþgali

neticesinde kapanmasý; Gazi Ahmed Muhtar
Paþa�nýn ölümü

3 Mart 1918
Brest Litowsk Antlaþmasý
3 Temmuz 1918
Sultan Reþad�ýn vefatý ve Vahdeddin�in tahta

çýkmasý
2 Ekim 1918
Bulgaristan�ýn savaþtan çekilmesi
8 Ekim 1918
Sadrazam Talat Paþa�nýn istifasý, Ahmed Ýzzet

Paþa�nýn sadareti
30 Ekim 1918
Mondros Mütarekesi�nin imzalanmasý
3-4 Kasým 1918
Almanya ve Avusturya�nýn savaþtan çekilmeleri
8 Kasým 1918
Ýzzet Paþa�nýn istifasý ve Tevfik Paþa�nýn sadareti
13 Kasým 1918
Ýtilaf Devletlerinin Ýstanbul önlerine gelerek

þehri teslim almalarý
1919
Hukuk-ý Aile Kararnamesi�nin ilgasý
1919
Ýstanbul Darü�l-Fünun-un bir ýslahat programý

ile Osmanlý Darü�l-Fünun-u adýyla yeniden
canlandýrýlmaya çalýþýlmasý; Harbiye Mektebi�nin
adýnýn �Muhtelit Harbiye Mektebi� olmasý

4 Mart 1919
4 Mart 1919 Damat Ferid Paþa�nýn sadareti:

Hürriyet ve Ýtilaf Partisi�nin iktidara geçmesi
15 Mayýs 1919
Yunanlýlar�ýn Ýzmir�i iþgali ve Batý Anadolu�da

ilerlemeleri
19 Mayýs 1919
Mustafa Kemal Paþa�nýn Ýstanbul Hükümeti

tarafýndan Anadolu�ya gönderilmesi
23 Temmuz 1919
Erzurum Kongresi
4 Eylül 1919
Sivas Kongresi
2 Ekim 1919
Damat Ferid�in istifasý ve Ali Rýza Paþa�nýn

sadareti
22 Ekim 1919
Amasya Protokolü
24 Ekim 1919
Çýkarýlan yeni bir nizamname ile fakültelere

�medrese� denmeye baþlanmasý ve Darü�l-Fü-
nun�un ilmi muhtariyeti haiz olduðunun tasdik
edilmesi

29 Kasým 1919
Misak-ý Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli

sýnýrlarýn belirlenerek ilaný
1920
Mektebi Harbiye�nin Ankara�da �Sunuf-ý

Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahý� olarak
açýlmasý; Ýnas Darü�l-Fünun-un laðvedilmesi

16 Mart 1920
Ýtilaf iþgal kuvvetlerinin Ýstanbul�daki resmi

binalara girmeleri, meclisin daðýtýlmasý ve kapan-
masý, mebuslarýn Anadolu�ya kaçmalarý, ele geçen-
lerin Ýngilizler tarafýndan sürülmesi

5 Nisan 1920
Ferid Paþa�nýn sadareti
11 Mayýs 1920
Ferid Paþa hükümetinin Mustafa Kemal�i idama

mahkum etmesi ve askerlikten tardý
10 Aðustos 1920
Ýstanbul Hükümeti�nin Sevr Antlaþmasý�ný

imzalanmasý
2-3 Aralýk 1920
Gümrü Antlaþmasý�nýn imzalanmasý
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1921
Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eðitime

geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin
�Baytar Mekteb-i Alisi� adý altýnda birleþtirilmesi;
Salih Zeki�nin ölümü

27 Ocak - 12 Þubat 1921
Londra Konferansý : Anadolu için söz söyleme

hakkýnýn Ankara Hükümeti�nde olduðunun tespiti
31 Mart 1921
II. Ýnönü Zaferi
3 Eylül 1921
Sakarya Meydan Savaþý
20 Eylül 1921
Fransa ile barýþ
1922
Türk Diþ Tabipleri Cemiyeti�nin kurulmasý;

Hukuk ve Týp Fakültelerinde karma öðretime ge-
çilmesi

27 Aðustos 1922
Büyük Taarruz : iþgalci Yunan kuvvetlerinin im-

hasý
30 Aðustos 1922
Büyük Zafer : Yunan Baþkumandaný�nýn esir

edilmesi
9 Eylül 1922
Ýzmir�in kurtuluþu

11 Ekim 1922
Mudanya Mütarekesi
1 Kasým 1922
Saltanatýn ilgasý
16 Kasým 1922
Sultan Vahdeddin�in yurtdýþýna çýkmasý
16 Kasým 1922
Abdülmecid Efendi�nin halife olarak seçilmesi
1923
Birinci ilmi heyet�in Ankara�da toplanmasý;

Darü�l-muallim�in Yüksek Muallim Mektebi adýný
almasý

24 Temmuz 1923
Lozan Barýþ Antlaþmasý
25 Eylül 1923
Mekteb-i Harbiye�nin Ankara�dan Ýstanbul�daki

eski Harbiye binasýna nakledilmesi
13 Ekim 1923
Ankara�nýn baþþehir olarak kabulü
29 Ekim 1923
Cumhuriyet�in ilaný
3 Mart 1924
Hilafetin ilgasý ve Osmanlý hanedan mensup-

larýnýn yurtdýþýna çýkartýlmalarý 
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A dý, Hasan bin Ebi�l-Hasan el-Basrî,
künyesi Ebü Muhammed ve Ebü Saîd.
�Altýn Silsile�nin �Saadet Asrý�na ula-

þan köprübaþý ve tabiin nesli imamlarýndan, fýkýhta
ve tasavvufta üstad. 

Babasý Ýslam fütuhatý esnasýnda Irak�ýn Basra
civarýndaki Meysan�dan Medine�ye esir olarak
getirilmiþ ve Zeyd bin Sabit el-Ensarî�nin azadlýsý
olmuþtur. Annesi, Peygamberimiz�in hanýmlarýndan
Ummü Seleme�nin azadlýsý Hayra Hatun�dur. Hic-
retin 21. yýlýnda (M.642) Hazret-i Ömer�in Hilafeti
zamanýnda doðdu. Doðduðunda teberrüken ad
koymak üzere Hazret-i Ömer�e götürüldü. Hazret-i
Ömer onun güzel yüzünü görünce: �Adý �Hasan�
(güzel) olsun� dedi ve Hasan adý verildi. 

Hasan Basrî, Müminlerin Annesi Ümmü Sele-
me�nin evinde yetiþti. Onun sevgi, iltifat ve dua-
larýna mazhar oldu. 

Nisbeti Ýmam Ali (radýyallahu anh) �yedir.
Ondan tasavvuf hýrkasý giydi. Yetmiþ tanesi Bedir
savaþýna katýlmýþ olanlardan olmak üzere toplam
yüzotuz kadar sahabiyle görüþtü. Ýmran bin Hu-
sayn, Semure bin Cündeb, Ebü Hüreyre, Ýbn Ömer
ve Ýbn Abbas gibi büyük sahabilerden hadis rivayet
etti. 

Ýlmî tetebbuatýný ve manevî eðitimini Medi-
ne�de tamamladýktan sonra babasýnýn memleketi
olan Basra�ya yerleþti. Saðlam seciyesi, zühd ve
takvasý, ibadet ve veraý, ilim ve belagati ile büyük
bir tesir alaný oluþtu. Ýbn Þîrîn, Þa�bî gibi muteber
zatlarla görüþtü. Basra�da onun vaazlarýný dinleyen
büyük bir cemaat meydana geldi. Rabiatü�l-Ade-
viyye, Malik bin Dînar, Habîb A�cemî gibi büyük
süfîler ondan istifade edenler arasýndadýr. 

Ýmam Hasan bin Alî (radýyallahu anh) Ömer
bin Abdülaziz gibi devlet ricaline teblið maksadýyla
mektuplar yazdý. Bu itibarla mektupla irþadlarda
bulunan süfîlerin ilki sayýlýr. Nitekim: Yezîd bin
Abdülmelik�in Irak ve Horasan valisi tayin ettiði
Ömer bin Hübeyre el-Fezzarî�ye cesaretle þunlarý
söylemiþti: 

�Ey Ýbn Hübeyre! Yezid hakkýnda Allah�dan
kork, ama Allah hakkýnda Yezîd�den çekinme!
Çünkü Allah seni Yezîd�den kurtarýr, ama Yezîd
Allah�dan kurtaramaz. Bir bakarsýn ki, Hak
Teala sana ölüm meleðini göndermiþ ve sen de
geniþ köþkünden dar kabir çukuruna yuvarlan-
mýþsýn. Orada seni amelinden baþka kurtara-
bilecek hiç bir þey yoktur.�

Hasan Basrî, korku ve hüzne dayalý amelî
tasavvufun mümessili sayýlýr. Onun zühdî yaþayý-
þýnýn farik vasfý, insaný imana kavuþturan tefekkür,
nefsi tasfiye eden ve insaný Hakk�ýn rýzasýna
erdiren, Cennet nîmetlerine ulaþtýran korku ve
hüzündür. Onun zühdî hayatinin temeli dünyadan
el-etek çekmek, dünya ikbaline yüz vermemek,
Allah�a yönelmek ve ona güvenmektir. 

Suf (yün) giyer ve bunu tevazu alameti sayardý.
Derdi ki: 

�Bedir savaþýna katýlmýþ yetmiþ kadar sahabiye
yetiþtim. Bunlarýn saftan baþka bir þey giydiklerini
görmedim�. Yine þöyle derdi �Süt elbise giyen te-
vazu için giyerse Allah onun basiret nürunu artýrýr.
Riya ve tekebbür kasdýyla giyerse mancýnýkla ce-
henneme atar.� 

Sahabilerle sonraki nesli mukayese sadedinde
de þöyle derdi: 

�Siz onlarý görseydiniz mecnun zannederdiniz.
Þayed onlar sizin iyilerinizi görseler: �Bunlar iyilik
ve hayýrdan nasipsiz� kötülerinizi görseler: �Bunlar
da müslüman mý?� derlerdi. 

Zahiddi. Zahidliðe yönelmesinin sebebi, bir
þerden kurtulmak ve bir hayra eriþmekti. Eriþmek
istediði hayýr cennet sevabý, emîn olmak istediði þer
de cehennem azabýydý. Çünkü gerçek zühd, dünya-
ya raðbet etmemek, dünyacýlara buðzetmek ve
dünyalýklardan nefret etmektir. Dünyayý arayýp
ahireti bulan görülmemiþtir, ama ahireti ararken
dünyayý bulan çoktur. Dünya amel yurdudur, ona
sevmeyerek arkadaþlýk eden; ondan el-etek çeken
kimse, bu arkadaþlýktan mes�üd olur, istifade eder.
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Fakat onunla severek arkadaþlýk eden, bedbaht
olur. 

* * * 
Malik bin Dînar bir gün Hasan Basri�ye sordu: 
�Dünyada en aðýr ceza nedir?� 
�Ýnsanýn gönlünün ölmesidir.� 
�Gönül neden ölür� 
�Dünyayý sevmekten� diye cevap verdi. �Çünkü

dünyalýðý aziz tutan zillete duçar olur. Ne kadar çok
olursa olsun, fanî olan bakî olana denk deðildir. 

* * * 
Buyurdu ki:
�Kalbe gelen vesvese þeytandandýr. Bir þey

için devamlý arzu varsa, o, nefisten geliyordur.
Bu arzulardan kurtulmak için oruç ve namazla
riyazat yolunu tutmalýdýr.�

Kendisi anlatýyor: 
Abadan�da siyahî bir zat vardý, harabelerde

yaþardý. Bir gün pazardan bir þeyler aldým ve
ziyaretine vardým. O bana: 

�Nedir bunlar� diye sordu. 
�Ýhtiyaç duyabileceðiniz birtakým yiyecekler�

dedim. Bir þey söylemeden eliyle duvarý iþaret etti
ve güldü. Bir de baktým ki, ne göreyim, o
harabelerin duvarlarý hep altýn. Yaptýðýma piþman
oldum, götürdüklerimi hemen oraya býrakarak
mehabetinin tesiriyle oradan uzaklaþtým. 

* * * 
Vera� sahibiydi. �Halis veraýn bir zerresi

binlerce rekat namazdan hayýrlýdýr� derdi. Bir
gün Mekke�de Hazret-i Ali evladýndan birinin Kabe
duvarýna yaslanarak vaaz ettiðini gördü ve sordu: 

�Dinin temeli nedir?� 
�Vera!� 
�Dinin afeti nedir?� 
�Tama!� 
Hasan Basrî bu cevaptan çok memnun kaldý ve

bu sözün muktezasýna uygun olarak vera ehli oldu.
Vera hakkýnda þöyle derdi: 

�Vera�ýn üç derecesi vardýr: 
Birincisi: Vera sahibi, öfkeli zamanýnda da, sakin

anýnda da ancak hakký söyler. 
Ýkincisi: Allah�ýn gazabýna yol açabilecek

davranýþlardan azalarýný korur. 
Üçüncüsü: Allah�ýn razý olduðu hususlarý gaye

edinir.� 
* * * 

Bir gün akþam namazý kýlmak için bir mescide
girdi. Habib A�ce-mî, namaz kýldýrýyordu. Habib
A�ce-mî, Arap olmadýðý için kýraatta lahin yapar
endiþesiyle arkasýnda namaz kýlmadý. O gece
rüyasýnda kendisine: �Neden onun ardýnda namaz
kýlmadýn? Eðer kýlmýþ olsaydýn, o ana kadar iþlemiþ
olduðun günahlarýn hepsi baðýþlanacaktý� diye nida
olundu. 

Bulunduðu bir mecliste istemediði halde bir
gýybeti dinlemek zorunda býrakýldý. O gece
rüyasýnda gördüklerini þöyle anlatýyor: 

Birisi elinde bir tabakla bana doðru yaklaþtý.
Tabakta domuz eti vardý. Ondan almamý istedi.
�Domuz etidir, yiyemem� dedim. Adam ýsrarla
�Yiyeceksin!� diyerek çenemi açtý ve zorla aðzýma
bir lokma koydu. Eti aðzýmdan atmaktan korkuyor,
yutmaktan da tiksiniyordum. Bu halde iken
uyandým. Otuz gün, otuz gece yiyip içtiðim her
þeyde bu kokuyu hissettim.� 

Kerhen de olsa gýybeti dinlemek zorunda kalma-
nýn manevî cezasýnýn pek aðýr olduðunu bildiði
halde asla kendisini gýybet edenlere aldýrmazdý, Bir
gün kendisine: 

�Falanca seni gýybet etti� denildi. O da gýybet
edene bir tabak helva gönderdi ve: 

�Duydum ki hasenatýný bana hediye etmiþsin.
Ben de karþýlýk olarak bunu armaðan ediyorum�
dedi. 

Onun zühd yaþantýsý haþyet ve hüzün doluydu.
Dertli ve üzüntülüydü. Uyku uyumaz, uyuklama
nedir, bilmezdi. ibadet için kollarý sývalý bir abiddi.
Onu görenler hüznüne bakýp baþýna biraz evvel bir
felaket gelmiþ zannederlerdi. Þöyle derdi: 

�Ýman ehli kimseler kaygýlý uyanýr, kaygýlý
akþamlar. Çünkü iki korku arasýdadýr. Biri geçmiþ
bir günah ki Allah tarafýndan nasýl karþýlanacaðý
belli deðil. Biri kalan bir ömür ki, devamý
müddetince hangi tehlikelere maruz kalýnacaðý
meçhul.� 

�Sonunda ölüme varacaðýný bilen, kýyamette
kalkacaðýna inanan, kalkýnca Allah�ýn huzuruna
çýkacaðýna kani olan kiþiye gereken kaygý ve endiþe
içinde yaþamaktýr.� 

Onun telakkisine göre huþüda kalb için lüzumlu
olan daimî bir korkudur. 

Cehennem ateþinden o derece korkardý ki,
cehennemi yalnýz kendisi için yaratýlmýþ sanýrdýnýz.
Nitekim �Cehennem�den en son çýkacak kiþi
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Hünad adlý biridir.� hadîsi þerifini� düyunca
aðlamýþ ve �Keþke Hünad ben olayým; zira onun en
son da olsa cehennemden çýkacaðýna dair bir
teminatý var. Bizim böyle bir teminatýmýz yok�
demiþti. 

Þöyle buyurdu: 
�Eðer Kur�an okuyorsan ve ona inanýyorsan;

dünyada hüznün çok, korkun ziyade olsun. Çokça
aðlayasýn.� 

Bu ve benzeri sözleriyle insanlarý korkuttuðunu
öne sürenlere: 

�Emniyete kavuþuncaya kadar korkmak, emni-
yete kavuþtuktan sonra korkmaktan daha hayýr-
lýdýr� diye karþýlýk verirdi. 

* * * 
Bir bedevi kendisine sabrýn ne demek olduðunu

sordu: 
�Sabýr ikidir, biri bela ve musîbetlere sabýr, diðeri

ilahî yasaklara karþý sabýrdýr� diye karþýlýk verdi.
Bedevî: 

�Senden daha zahid birini görmedim� deyince
Hasan Basrî: 

�Benim zühdüm tamamen raðbet, sabrým
tamamen sýzlanmadan ibarettir� dedi. 

�Ne demek yani? Bu sözü biraz açýklar mýsýn?
Düþüncemi alt üst ettin.� 

�Musîbet ve ta�attaki sabrým, cehennem
ateþinden korktuðumun ifadesidir. Bu ise sýzlanma
deðil de nedir? Dünyaya karþý zahid ve raðbetsiz
oluþum, ahirete istekli olmamdan baþka nedir ki?
Sabrý cennet ve cehennem endiþesi ile deðil mahza
Allah için olana ne mutlu!� 

* * * 
Buyurdu: 
�Ma�nevî lezzeti þu üç þeyde arayýn. Namazda,

zikirde ve Kur�an tilavetinde. Bulursanýz ne ala.
Bulamazsanýz bilin ki, kasvet-i kalb sebebiyle
ma�nevî lezzetle amel kapýnýz kapanmýþtýr.� 

Kendisine: 
�Ya þeyh! Gönlümüz uyuyor, uyarsanýz ne olur�

denilince: 
�Keþke sizin gönlünüz uyuyor olaydý, uyuyaný

uyarmak kolaydýr. Ama sizin gönlünüz ölüdür.
Çünkü ne kadar zamandýr harekete getirmeye
çalýþýyorum da hiç bir hareket yok� buyurdu. 

Hasan Basrî�ye göre ilm-i batýn: 

�Allah�ýn, kulunun kalbine yerleþtirdiði ve
yaratýklardan hiçbirinin muttalî olmadýðý, ilahî bir
sýrdýr. �Elbiseni temizle� ayet-i kerîmesini �Huyunu
güzelleþtir� þeklinde tefsîr eder ve �Hakîm�in dili
kalbine baðlýdýr. Bir þey söylemek istediði zaman
kalbine danýþýr, faydalý ise söyler, deðilse susar.
Cahilin kalbi ise diline baðlýdýr, dili kalbine
müracaat lüzümunu duymaz rast gele konuþur�
buyurdu. 

�Gönül ehli olanlar, devamlý sükutu ihtiyar
etmiþlerdir. Gönülleri dile gelip, söz lisana sirayet
etmedikçe konuþmazlar.� 

Son olarak: 
�Baþkasýna bir þey emretmek istediðin zaman,

onunla önce kendin amel et!� buyuran Ýlim ve amel
adamý, büyük mürþid Hasan Basrî, vaaz ve nasi-
hatlerim þahsýnda yaþayarak halka örnek olmuþtur.
Hicrî 110�da (M.728) Hakk�a yürüdüðünde
memleketi Basra�da cenazesi büyük bir kalabalýk
tarafýndan kaldýrýlmýþtýr. Hatta rivayete göre vefa-
týnda bazý Hak dostlarý sema kapýlarýnýn açýldýðýný
görmüþler ve bir münadînin þöyle nida ettiðini duy-
muþlardýr: 

�Hasan Basri, Allah kendisinden razî olduðu
halde Hakk�ýn huzuruna varmaktadýr.� 
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Ý nsanýn, þu uçsuz bucaksýz alemler orta-
sýnda gerek kendi iç aleminden, gerek
kendi dýþýndaki alemlerden habersiz

yaþamasý hiç mümkün olabilir mi? Duyduðumuz
her ses, gördüðümüz her parýltý, hissettiðimiz her
acý veya sevinç, kokladýðýmýz her koku ve tattýðýmýz
her tat, aslýnda birer haber deðil midir?

Duyuyor, görüyor, tadýyor, kokluyor ve dokun-
duðumuz þeyi hissediyorsak: kendimizden ve baþka-
larýndan haber alýyorsak, �yaþýyoruz� hükmüne
varmýyor muyuz? Hülasa, �hayat haber almak
demektir� veya baþka bir ifadeyle, �yaþamak haber
almaktan ibarettir� desek, yanlýþ bir hüküm olur
mu acaba?

Aldýðýmýz haberlerle ya üzülür, ya sevinir;
neticede mesut veya bedbaht oluruz. Hayat da
bedbahtlýkla bahtiyarlýk arasýnda tükettiðimiz bir
sürecin adý deðil midir? 

Ýnsan, haber aldýkça var olduðunu anlýyor.
Çünkü insan, baþka varlýk ve alemlerle ancak
haber alarak irtibatlar kurabilen; kendinden,
yaratýcýsýndan ve diðer mahluklardan gelen veri-
lerle hayatýný çizen bir varlýk deðil midir?

Ýþte böyle sorulara cevap aradýkça, insan ile
haber arasýndaki münasebeti daha sýhhatli anlama
imkanýna sahip olacaðýz ve haber kavramýnýn
önemi daha belirgin hale gelecek.

Haberin zýddý gaflettir. Gaflet ölü olmak gibidir.
Gaflet, duyamamak, hissedememek, görememek,
koklayamamak, tadamamak ve daha ilerisi inana-
mamak demektir.

Peki, hayat için su kadar, ekmek kadar, hava
kadar mühim bir ihtiyaç haline gelmiþ olan haber
acaba hangi haberdir? Ýnsan, hangi haberlere iyi,
hangilerine kötü veya kara haber demelidir? 

Kelime ve mehfumlarýn hep yarým yamalak
anlaþýldýðý, zihinlere yetersiz mesajlar verdiði, kýsýr
çaðrýþýmlar uyandýrdýðý günümüzde, bu mefhum
insanýmýzýn muhayyilesinde acaba ne derece doðru
çaðrýþýmlar uyandýrmakta? Kýsaca haber denince

insanýmýz neleri hatýrlýyor veya neleri hatýrlama-
lýdýr?

Erzincan�da kendi semasýnda münzevi bir yýldýz
gibi yaþayan ehli irfan bir Hacý Ömer Amcamýz
vardý. Allah rahmet eylesin. Emekli bir yarbay olan
bu zat-ý muhteremin feyiz dolu hanesinde radyo ve
televizyon yoktu. Oðlu bir gün ona: �Hiç olmazsa
bir radyo alsak... Filan zat, acanslarý dinlemekte bir
beis yok diyor� demiþti. O da: �Ya!.. Sen haber mi
istiyorsun? Bak ben sana bir haber vereyim, dinle...
Allah Rasulü (A.S.): �Kim abdest alýrken ayak
parmaklarýnýn arasýný hilallemezse, o parmaklarýn
arasýný cehennem ateþi hilaller� buyuruyor. Al sana
haber!� demiþti. 

Haber kelimesinin, derin ve muttaki bir mümin
olan bu insanda böyle bir çaðrýþým uyandýrmasý
beni çok etkilemiþti... Biz, kelime ve mefhumlara
günlük hayat içinde kazandýklarý manalarý yükle-
meye alýþmýþtýk. Meðer bu kelimenin, uyanýk bir
müminin zihninde daha derin, daha sýhhatli, daha
geniþ, daha doðru ve güzel þeyler çaðrýþtýrabilecek
manalarý da varmýþ... 

Hacý Ömer Amcamýz�ýn oðluna verdiði bu ce-
vaptan sonra, bende artýk Kur�an-ý Kerim ve Hadis-
i Þerifler�in haberlerine kulak verme temayülü u-
yandý. Bu hikmetli cevaptan sonra, Kur�an-ý Ke-
rim�in ve Sünnet-i Rasulullah�ýn sanki özünü keþ-
fetmiþtim. �Ýnsanlarýn hesap günü yaklaþtý. Hal
böyleyken, onlar gaflet içinde yüz çevirdiler.� (En-
biya/1) gibi meal-i kerimelerdeki haberlere kulak
verir oldum. O günden beri her ne zaman haber
dense, aklýma önce Kur�an�ýn haberleri, sevgili
Peygamber Efendimiz�in þerefli hadisleri gelir.
Ýnsaný gafletten uyandýran, ona ulvi maksadýný
hatýrlatan, geldiði diyarlardan ve en sonunda
gideceði alemden haberler veren, gerçek ve asýl
tehlikeleri bildiren ilahî haberlerin kaynaðý vahyi
hatýrlarým hep... 

Gerçekten de her kelimenin ve mefhumun
taþýdýðý kusursuz ve gerçek mana yükü, ancak
Kur�an�da açýk bir izaha kavuþuyor ve belirgin-
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leþiyor. Kur�an-ý Kerim neye hayat diyorsa hayat
odur. Gerisi bizim hayat sandýðýmýz rüyalardan
ibaret. Kur�an neye hürriyet diyorsa, hürriyet odur.
Þu çaðdaþ ve hevaperest insanlýðýn hürriyet olarak
mütalâa ettiði þey ise, esaretin ta kendisidir. Ve
Kur�an haberi nasýl ifade ediyorsa, haber de odur.
Gerisi gaflettir.

Öyleyse makbul olan ve insanlýða gerçek bir
fayda saðlayan haber, hangi haberdir? Hayatlarý sefil
zevklerin, fani hazlarýn ve saniyelik lezzetlerin gir-
dabýnda boðulup giden artistlerin sahte dünyalarý-
nýn dedikodularý mýdýr haber? 

Hayýr, haber bazen korkutan, bazen ümitlen-
diren, insana þanýný, þerefini bulduran, Rabbini
hatýrlatan mesajlardýr. Haber, ötelerin sesidir. Ýþte
þu bütün alemlere �Yaklaþan yaklaþtý� (Necm/57)
�Onu Allah�tan baþka açýða çýkaracak olan yoktur.�
(58) �Þimdi siz bu söze mi þaþýyorsunuz?� (59)
�Gülüyorsunuz da aðlamýyorsunuz� (60) �Ve siz
gaflet içerisinde oyalanmaktasýnýz.� (61) �Haydi
Allah�a secde edin, O�na kulluk edin.� (62) diye
hitap eden mukaddes kelâmýn muhtýralarý haberdir. 

Haber, peygamberlerin getirdiðidir. Davetiyele-
rin en güzelinden, sonsuz güzel bir davetiye gibi
indirilmiþ þu �Allah sizi selam (barýþ) yurduna çaðý-
rýr...� (Yunus/25) meal-i kerimesindeki mukaddes
çaðrý haberdir. 

Ve haber, �Kapýyý þiddetli bir gürültüyle çalacak
olan! Nedir o kapýyý þiddetli bir gürültüyle çalacak
olan! Onun ne olduðunu sen bilir misin? (Karia/1-
2-3) (O gün), Ýnsanlarýn ateþin etrafýný saran
pervaneler gibi olduðu, daðlarýn da atýlmýþ renkli
yüne dönüþtüðü gündür. (4-5) O gün, kimin tartý-
lan ameli aðýr gelirse, iþte o mutluluk verici bir yaþa-
yýþ içerisinde olur. (6-7) Amelleri hafif olanlara ge-
lince, iþte onun annesi, (vataný) Haviye�dir. (8-9)
Nedir o Haviye bilir misin: Kýzgýn bir ateþ!� (10-11)
gibi, insanlýðýn muhayyilesinde kýyametin en canlý
tasvirlerini çizerek, onun ruh derinliklerine hitap
eden ve semasýnda korku þimþekleri çaktýrýp, ümit
ýþýklarý parýldatan þu mukaddes sureden aldýðýmýz
gaybi hakikatlerdir. 

Haber, Allah�tan, O�nun sýfatlarýndan, günlerin-
den, insandan ve ona yüklenmiþ gökleri ve yeri
titretecek kadar heybetli ve mukaddes vazifeden,
taþýdýðý  deðerden, onun þan ve þerefinden bahse-
den hakikatler ve onlarý örnekleyen kýssalardýr..

O halde haber, insanlýðý gaflet girdabýnda boðup

uyuþturan, isyanla dolu hayatlarýn fýsk ve fücur
hikâyeleriyle avutup oyalayan falan ve filan kanal-
lardan deðil; kimliðini unutmuþ beþeriyete: �And
olsun, size içinde zikrimiz olan bir kitap indirdik.
Halâ akýllanmaz mýsýnýz?� (Enbiya/10) diye hitap
eden Kur�an�dan dinlenmelidir. O ilahî kelâm,
bütün tarihimiz boyunca yaþadýðýmýz facialarý,
þaþkýnlýklarýmýzý, düþünce çýkmazlarýmýzý, aldanýþ
ve aldatýþlarýmýzý, dost ve düþmanlarýmýzý, hakiki
hayatý ve saadeti, bahtiyarlýða ve bedbahtlýða giden
yollarý bildirmiyor mu?

Ve artýk haber arayanlar, medyatik bir çaðýn bu
bulanýk, kirli ve kirleten medyatik dünyasýnda eli
topuzlu, omuzu kameralý, hiçbir ahlakî endiþe
taþýmayan, yüreklerinde insanýn ve insanlýðýn
günahlarýný örtmek gibi bir fazilet hissini barýndýr-
mayan, kendi çýkar ve hesaplarý doðrultusundan
ilkeler koyarak çalýþan, yaydýðý haberlerle insaný
yargýlamadan linç eden çaðdaþ muhabirlere deðil;
ötelerden, hasretini ruhumuzun ta derinliklerinde
duyduðumuz mesut ve edebi bir hayata davetiyeler
getiren þanlý habercilere, peygamberlere kulak ver-
melidirler. Bizi gafletten uyandýracak ve istikameti-
mizi sonsuzluða çevirecek olan haberlere, gerçek
tehlikelerden sakýndýrýp, gerçek, namütenahi ve
mükemmel nimetlere çaðýran haberlere kulak
vermeliyiz.

Gelin, artýk Yüce Rabbimizin: �Biz Kur�an�ý hak
olarak indirdik. O da hakký getirdi. Seni de ancak
bir mücdeleyici ve uyarýcý olarak gönderdik.�
(Ýsra/105) �And olsun ki, size kendinizden öyle bir
peygamber gelmiþtir ki, sizin sýkýntýya uðramanýz
ona çok aðýr gelir. O size çok düþkün, müminlere
karþý çok þefkatli ve merhametlidir.� (Tevbe/128)
�Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.�
diyerek övdüðü o þanlý Nebi�nin haberlerini
dinleyelim. Kur�an ve Sünnet�in haberlerine kulak
verelim... Bize gerçek sevgiliden, en güzel mevlâ-
dan, en vefalý dosttan, nimetlerini her zerremizde
bulduðumuz ve varlýðýmýzý borçlu olduðumuz
Rabbimiz�den haber getiren peygamberlere kulak
verelim. 

Ve onlarý Rabbimizin þu aziz kelamýyla selam-
layalým: �Senin izzet sahibi Rabbin, onlarýn vasýf-
landýrmalarýndan yüce ve münezzehtir.� (Saffat/
180) �Gönderileri bütün peygamberlere selam ol-
sun� (Saffat/181) �Alemlerin Rabbý olan Allah�a da
hamd olsun.� (Saffat/183)
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A dý Ýbrahim Bin Edhem Bin Mansur,
künyesi Ebü Ýshak. Horasan�ýn Belh
bölgesinden, Sultan oðlu Sultan. Belh

Padiþahýydý. Bir gece tahtý üzerinde uyuyakalmýþtý.
Gece yarýsý sarayýn tavanýnda birinin çatýyý gýcýr-
datarak yürüdüðünü duydu ve sýçrayarak baðýrdý:

-Kimsin ve sarayýmýn tavanýnda ne arýyorsun?
Çatýdaki sesin sahibi cevap verdi:

-Ben yabancý biri deðilim, devemi kaybettim,
onu arýyorum. Ýbrahim iyice dehþete kapýldý ve:

-Sen deli misin, tavanda devenin iþi ne? diye
sordu, Tavandaki ses:

-Asýl deli sensin. Zira altýn taht ve atlas ipekler
içinde Allah�ý bulacaðýný sanýyorsun? dedi. Bu
sözler, O�nun kalbini haþyetle ve dehþetle doldur-
du. Kulaðýna bu sesin akisleri çýnladý, durdu.

AVA MERAKLIYDI. Bir gün atýyla ve kö-
peðiyle avlanmaya çýktý. Kaldýrdýðý avýný kovalar-
ken hafiften þöyle bir nida iþitti:

�Ey Ýbrahim, sen bunun için mi yaratýldýn ve
bununla mý emrolundun?� geri döndü bakýndý ve
sesin sahibini aradý, fakat bir türlü göremedi. Bu
hal üç defa vaki oldu. Bunun üzerine mana sultan-
lýðýný dünya sultanlýðýna tercih ederek gönül erleri
yoluna girdi. Sýrtýndaki saltanat libasýný çýkardý ve
yolda rastladýðý koyun çobanýna verdi. Kendisi
onun süf elbisesini giyerek Mekke�nin yolunu tuttu.

Hasan Basri�nin meclîsine vardý ve tevbe etti.
Fýrat Nehrinin kenarýnda bir zaviye yaptýrdý.
Gündüzleri Hasan Basri�nin meclisinden ilim tahsil
ederek, geceleri tamamýyla ibadetle geçirdi.

Süfyan Sevri, Fudayl bin Ýyad, Þakik Beihî ve
Malik bin Dinar gibi zahidlerle görüþtü.

Bütün ömrü boyunca orak biçmek ve bað
bekçiliði yapmak gibi iþlerde çalýþarak elinin eme-
ðiyle geçindi.

ÝMAM-1 AZAM�LA sohbetlerde bulundu. Ni-
tekim Ýmam-ý Azam�ý ziyarete geldiðinde bir kere
Ýmam-ý A�zam kendisine:

�Ýbrahim Edhem Seyyidimiz ve Efendimizdir.�
diyerek iltifat etti. Ýmam-ý Azam�ýn talebeleri �O bu
efendiliði ne ile elde etti?� diye sordular. Ýmam
Azam da: �O devamlý surette Hakk Teala ile
meþgul, biz ise baþka þeylerle� buyurdu.

Derdi ki:
�Kalplerinizi Allah korkusuyla, cesetlerinizi Allah�a

ibadetle meþgul edin. Yüzlerinizi haya, dillerinizi zikr-i
ilahi ile tenvir edin. Gözlerinizi haramdan sakýnýn.�

* * *
Sehl bin Ýbrahim anlatýyor:
Ýbrahim bin Edhem�le dost idik. Ben hastalan-

dým. Elinde bulunan herþeyi benim için harcadý.
Biraz iyileþtiðimde iþtahým açýldý. Kendisinden
yiyecek istedim. Bu sefer bana eþeðini satarak
yiyecek almýþ. Hastalýðým geçince �Ýbrahim, eþek
nerde?� diye sordum; Sattým� dedi, �Öyleyse ben
þimdi neye bineceðim� dedim. �Sýrtýma binersin
kardeþim� dedi ve beni üç konak sýrtýnda taþýdý.

Bir ziyafete çaðrýlmýþtý. Davette bulunanlar
çaðrýldýðý halde henüz gelmeyen bir zattan
bahsederek: �Zaten o, çok aðýr canlý bir adamdýr.�
dediler. Ýbrahim: �Vay baþýma gelenlere! Nasýl oldu
da insanlarýn gýybet edildiði bir yere geldim.� di-
yerek hemen orayý terketti ve üç gün hiçbir þey
yemedi.

DÜNYA SEVGÝSÝ 
Dünya hakkýnda þöyle öðüt verirdi:
�Hey kardeþ! Dünyadan yüz çevir, çünkü

dünya sevgisi insaný kör ve saðýr yapar, zelil
eder.�

�Ýnsanlar arasýna çokça karýþmak dünya sevgi-
sindendir. Ýnsanlardan uzaklaþmak dünyayý ter-
ketme alametidir. Eþ ve dostunuzu azaltýn, Allah
dostluðuna yönelin.�

�Sevgilinin hoþlanmadýðýný sevmek, sevgi ala-
meti deðildir. Rabbýmýz dünyayý zemmetti; biz ise
onu övmekle meþgulüz. O dünyaya buðzetti biz ise
onu sevmekle meþgulüz. O bizi dünyadan zühde
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teþvik ediyor, biz ise þunu her þeye tercih ediyoruz.�
Sordular:

-Kalpler neden perdelenir?
-Allah�ýn buðz ettiði þeyi sevmekten; dünyayý

sevip, ona meyletmekten, oyun ve eðlenceye dal-
maktan, ebedî hayat için ameli terketmekten.

�Hýrs ve tamaýn azlýðý sýdk duygusunu doðurur.
Çokluðu ise gam ve korkuyu arttýrýr.�

O�na göre zühd üçtür:
1- Farz olan zühd, haramlardan sakýnmaktýr.
2- Selametli olan zühd, þüphelilerden sakýn-

maktýr.
3- Faziletli olan zühd ise helaller de itidaldir.
�Yiyeceðin helal ve temiz olsun da, zararý yok

gece namazý kýlma ve gündüz nafile oruç tutma.�
buyururdu.

O�na göre þöhrete bel ve gönül baðlamamak da
zühd alametiydi. Þöyle buyururdu: �Þöhreti ancak
Allah�a sadakatle baðlanmayanlar sever.�

MUASIRI Rabia Adeviyye gibi muhabbeti ila-
hiyye konusunda söz söyleyen ilk sofilerdendir. Þöy-
le buyururdu:

�Allah�ým sen pek iyi bilirsin ki benim indimde
dünyanýn bir sinek kanadý kadar deðeri yoktur, sen
beni zikr-i ilahine yoldaþ, sevgine layýk kýldýðýn ve
taatý bana kolaylaþtýrdýðýn sürece cenneti dilediðine
ver.�

�Eðer insanlar hubb-i ilahiyi gerçek manasýyla
bilseler, yemekten içmekten kesilirler, dünya her þey
sevgileri azalýrdý.�

�Halký bir kenara koy, Hakk�a dost olmaya bak.�
Adamýn birine sordu:
-Allah dostlarýndan olmak ister misin? 
Adam;
-Evet isterim, deyince:
-Dünya ve ahiretle ilgili hiçbir þeye raðbet etme!

Kendini sadece Allah�a ver, yüzünü münhasýran
O�na yönelt!� buyurdu.

ADAMIN biri kendisine arkadaþ olmuþtu.
Ayrýlacaðýnda Ýbrahim�e sordu:

-Þayet bir ayýp ve kusurumu gördüysen beni
irþad et! Ýbrahim þöyle cevap verdi:

-Sende herhangi bir kusur ve ayýp görmedim,
çünkü sana sevgi gözüyle baktým. Bu yüzden de
herþeyin hoþuma gitti.

ÝNCELÝK 
Bir hac mevsiminde Mescid-i Haram�da Þakik

Belhî ile karþýlaþtý. Þakik, Ýbrahim�e sordu:
-Zühd yolunun esasý nedir?
-Allah verince yer, vermeyince sabrederiz.
-Bu senin dediðini Horasan�ýn köpekleri de

yapar.
-Ya sizin anlayýþýnýz nasýldýr?
-Biz bulunca daðýtýr, bulamayýnca sabrederiz,

dedi. Bunun üzerine Þakik, Ýbrahim�e:
-Sen bizim üstadýmýzsýn, dedi.
Kendisinden nasihat isteyen birine þöyle öðüt

verdi:
-Baðlý olaný aç, açýk olaný baðla! Yani baðlý olan

kesenin aðzýný aç, açýk olan dilini baðla!
DUALARIMIZ 

Sordular:
-Dua ediyoruz kabul olunmuyor. Acaba sebebi

nedir? Cevap verdi:
-Yüce Allah�ý tanýyor, fakat itaat etmiyorsunuz.

Rasulünü biliyor, fakat sünnetine tabi olmuyor-
sunuz. Kur�an okuyor, fakat onunla amel etmiyor-
sunuz. Nimeti yiyor, fakat þükretmiyorsunuz.
Cennetin itaatkarlar için donatýldýðýný biliyor fakat
ona gönülden talip olmuyorsunuz. Cehennemin
asiler için kurulduðunu biliyor, fakat ondan kaçýp
korunmuyorsunuz. Þeytanýn size düþman olduðunu
biliyorsunuz, fakat onun dostluðundan çýkamýyor-
sunuz. Ölümü biliyor, fakat hayýrlar yapmýyorsunuz.
Ölüleri topraða gömüyor, fakat ibret almýyorsunuz.
Kendi kusurlarýnýzý býrakýp baþkalarýnýn kusurlarý
ile uðraþýyorsunuz. Bu halinizle duanýz nasýl kabul
edilsin?

BÝR adama þöyle nasihat etmiþti:
�Ýyi bilki, altý dik ve sarp yokuþu týrmanmadan

salihler derecesine eremezsin.
1- Nimet ve refah kapýsýný kapatýp þiddet ve

sýkýntý kapýsýný açmadýkça,
2- Ýzzet kapýsýný kapatýp zillet kapýsýný açma-

dýkça,
3- Rahat kapýsýný kapayýp cehd kapýsýný açma-

dýkça,
4- Uyku kapýsýný kapayýp seherîlik kapýsýný

açmadýkça,
5- Zenginlik kapýsýný kapayýp fakirlik kapýsýný

açmadýkça,
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Ö nce, mülakat talebimizi kabul ettiðiniz
için teþekkür ediyoruz hocam. Ýster-
seniz þöyle genel bir soruyla giriþ yapa-

lým: Tasavvufun müslümanlarýn toplum hayatý
üzerinde nasýl bir etkisi olmuþtur?

Ýslam Tarihinin �olmazsa olmaz� manzaralarýn-
dan biri de tasavvuf kültürüdür. Hangi döneme,
hangi devire bakarsak bakalým, müslümanlarla içli-
dýþlý olan anlayýþlardan birinin de bu kültür oldu-
ðunu görürüz. Aslýnda bu sadece Ýslâm toplumuna
has bir þey de deðildir. Bütün milletlerin tarihi,
kendi dinleriyle ve kendi mistik temayülleri ile
doðrudan irtibatlýdýr. Ýnsanoðlunun, tarihin deðiþik
zamanlarýnda ve farklý yerlerde kurduðu medeni-
yetleri oluþturan temel þahsiyetlerin baþýnda da
alim ve arifler gelmektedir. Bu kanun bizim mede-
niyetimiz için de geçerlidir.

Medeniyetlerin üç ayaðý vardýr: Ýlim ve irfan,
fikir ve felsefe, bir de güzel sanatlar. Medeniyet

demek, bu üç dalda zirve þahsiyetler yetiþtirmek
demektir. Bu þahsiyetlerin ürettiði fikir ve ortaya
koyduðu eserler, insanlarýn kafa ve gönüllerine ýþýk
tutmakta, onlarý aydýnlatmaktadýr. Bu aydýnlan-
madan o toplumda yaþayan herkes nasibini almak-
tadýr. Bu ilim ve irfan dünyasýndan, bu sanat ve
güzellik aleminden, herkes kendi mesleðine-
meþrebine göre istifade etmektedir. 

Din hayatýn her dalýna hitab ettiði gibi, tasavvuf
da zaman içinde hayatýn her köþesine tesir et-
mekte, toplumun zihniyetini oluþturan dinamik-
lerden biri haline gelmektedir. Çünkü tasavvuf bir
gönül eðitimidir. Bu eðitimde mesafe katettikçe,
mümin gönülleri avucuna almakta ve onlarý
istediði yöne doðru sevketmektedir. 

Tasavvufun anlattýðýnýz bu etkisiyle ilgili
somut örnekler verebilir miyiz? 

Elbette. Sözgelimi dünkü hayatýmýzýn iþ ve iþçi
dünyasýný temsil eden Fütüvvet Teþkilatý ile tasav-

6- Yaþama emeli kapýsýný kapayýp ölüme
hazýrlanmadýkça...�

Ýsyanda bulunduðu için kendisinden yardým
isteyen birine þu nasihatte bulundu:

�Þu altý öðüdü kabul edersen bir daha zarar
görmezsin:

1- Günah iþlemek istediðin zaman Allah�ýn
rýzkýný yeme!

2- Günah iþlemek istediðin zaman O�nun
mülkünden çýk!

3- Günah iþlemek istediðin zaman öyle bir yerde
ol ki, O seni görmesin!

4- Ölüm meleði geldiði zaman O�na: �Tevbe
edebilmem için bana mehil ver� de!

5- Sorgu melekleri geldiðinde onlarý defet!
6- Kýyamette günahkarlarý cehenneme atýnýz,

fermaný gelince sen gitme!

Prof. Dr. Mustafa Kara ile Mülakat

TASAVVUF VE SOSYAL HAYAT

Altýnoluk Dergisi
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vufî kültür arasýnda muhkem bir bað vardýr. Fütüv-
vetname adýný alan metinler bu �bað�ýn açýk belge-
leridir. Ýþçi, iþveren, usta, çýrak iliþkilerini, dolayý-
sýyla çalýþma hayatýný tanzim eden Fütüvvetname-
leri okurken bir tarikatýn adab-erkân kitabýný oku-
duðunuzu zannedersiniz. Çünkü bu medeniyette
din ile dünya, çalýþma hayatýyla ibadet hayatý, cami
ile atölye farklý ve birbirinden kopuk unsurlar de-
ðildir. Aksine içiçe olan birbirini tamamlayan, birbi-
rine destek olan müesseselerdir.

Tasavvuf deyince ilk akla gelen kurum
dergâhlar. Ýslâm tarihinde dergâhlarýn kitle
eðitimi üzerinde etkin bir rolünden söz edebilir
miyiz?

Ýslâm medeniyetine eðitim penceresinden bakýl-
dýðý zaman, ailenin dýþýnda üç temel müessese gö-
rülmektedir: cami, medrese, dergâh. Her üç mües-
sesenin kendilerine mahsus özellikleri olmakla
birlikte, topluma ortak bir din kültürü aktardýklarý
söylenebilir. Fakat hiçbiri diðerinin yerini almak
iddiasýnda deðildir, olmamalýdýr.

Dergâhlarýn eðitim faaliyetlerini açacak olursak,
ilk önce þunu söylememiz gerekir: Dergâhlar gönül
eðitimini, ahlâk eðitimini esas almýþlardýr. Ýlk sufi-
lerin �tasavvuf nedir?� sorusuna verdikleri cevap-
lardan birinin de, �tasavvuf ahlâktýr� cümlesi konu-
muzla ilgilidir. Ýnsan zihnini sadece bilgi ile dol-
durmak meseleyi çözmemekte, insanlarýn ihtiyaç-
larýna cevap vermemektedir. Bir baþka ifadeyle,
bilginin yanýnda duygu boyutu tamamlanmadan
insan eðitimi gerçekleþmemektedir. Bilgi ve
duyguya dengeli davranýþ eþlik etmeyince de,
�kemâl�i yakalamak mümkün olmamaktadýr. 

Ýþte tasavvufi terbiyenin �nefsin mertebeleri� ile
anlatmak istediði bu gönül eðitimidir. Buradaki
mertebe ve basamaklar, insan eðitiminin yavaþ
yavaþ tedrici olarak ve bir zaman dilimi içinde
gerçekleþebileceðini vurgulamaktadýr. Bu makam
ve menzilleri bir mürþidin rehberliðinde kateden
insan, gönül eðitimini tamamlamakta; Allah�ý
sevebilecek, Allah tarafýndan sevilebilecek bir
noktaya yükselebilmektedir. 

Gönül eðitimi için tasavvuf dünyasýnýn bulduðu
veya geliþtirdiði usül ve teknikler, insan psikolojisi
açýsýndan dikkat çekici tespitleri de barýndýrmak-
tadýr. Þüphesiz bunlarýn baþýnda, mürid ile mürþid
arasýnda kurulan ve sevgiye dayalý olan �bað� gelir.
Bu bað sayesinde iki insan arasýnda tarifi zor alýþ-
veriþler olmakta, �feyz� akýþlarý gerçekleþmektedir.

Bu yol ile kiþi kendini bilmekte, �kendini bilen
rabbini bilmek�tedir. Yeni ifadelerle, kiþi kendisiyle
ve toplumuyla barýþýk hale gelebilmektedir.

Tasavvufun, sanat ve kültür hayatýna etkile-
riyle ilgili neler dersiniz?

Biraz evvel Ýslâm medeniyetinin temel unsur-
larýndan birinin güzel sanatlar olduðunu söylemiþ-
tik. Sanayi-i Nefîse�de bir numara olmayanlar me-
deniyet de kuramazlar. Ýslâm medeniyetinin güzel
sanatlar alanýna bakýldýðýnda da tasavvuf öne
çýkmakta, dergâh kültürü kendini belli etmekte. 

Niçin böyledir? Bu konuda söylenmesi gereken
ilk tespit þudur: Tasavvuf gönül dünyasýna hitap
eden bir anlama ve yaþama tarzýdýr. Güzel sanatlar
ise gönül ve his merkezlidir. Dolayýsýyla sanatkâr
yaradýlýþlý insanlara hitap eden, onlarýn gönül
titreþimlerine cevap veren mekân, tekkeler ve
zaviyelerdir. Güzeli arayan sanatkâr ile, �güzeller
güzeli�ni arayan derviþ ayný atmosferle geliþmekte
ve güzelleþmekte. 

Bizim medeniyetimizde öne çýkan güzel sanatlar
þiir, musikî, hat ve mimarî�dir. Bu sahalarda þahe-
serler ortaya koyan insanlarýn hayatlarýna bakýldý-
ðýnda, tasavvufî hayatla olan irtibatlarý ilk bakýþta
göze çarpar. Türk Edebiyatýndan Yunus Emre�yi
çýkarýrsanýz yerine koyacaðýnýz kiþi yoktur. Musikîde
Dede Efendi�yi çekip alýrsanýz yerine koyacaðýz kiþi
yoktur. Bunlarýn ikisi de derviþdir. Tasavvuf dünya-
sýndan beslenmiþ, derviþlerin nefesleriyle büyümüþ-
lerdir.

Böyle derviþ sanatkârýn ürettiði eserler asýrlardýr
hiç eskimemiþ, yýpranmamýþ, dipdiri ve taptaze ola-
rak bugün üretilmiþ gibi bize ve dünyaya -evet
dünyaya- ýþýk tutuyor. Bugün dinî hayatýn deðiþik
noktalarýnda duran insanlarýmýzýn ortak noktala-
rýndan biri de bu gönül adamlarýyla olan gönül
baðýdýr. Bir anlamda onlarý dine-imana baðlayan da,
bu derviþ sanatkârlarýn yadigârlarýdýr.

Peki hocam, Ýslâm fütuhatýnda tasavvufun
söylendiði ölçüde rolü var mýdýr?

Þöyle izah edelim: Ýslâm Dini�nin yayýlmasý ve
yaygýnlaþmasýnda birçok unsurun rol oynadýðýný
kabul etmek gerekir. Savaþlar, ticari iliþkiler, ilmî
seyahatler vs... Hiç þüphe yok, önemli sebeplerden
biri de derviþlerdir. Anadolu�nun fethiyle birlikte
aklýmýza gelen Horasan erenleri, yesevî derviþleri
gerçeði bütün Ýslâm coðrafyasý için geçerlidir.
Endonezya�dan Fas�a, Yemen�den Kazan�a, Bu-
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hara�dan Budin�e kadar uzanan geniþ bir alanýn
Ýslâmla tanýþmasýnda hissesi olan sosyal gruplardan
biri de derviþlerdir. 

Niçin derviþler? Birincisi, seyahat tasavvufî
terbiyenin esaslarýndan biridir. Hepsi deðilse bile
bazý sufiler müridin eðitimi için seyahati gerekli
görmekte, kiþinin gurbet psikolojisi ile baþbaþa
kalmasýný �erme�nin gereklerinden saymaktadýr. 

Ýkincisi, fethedilen memleketlerde yaþayan in-
sanlarýn gönüllerinin de fethedilmesi gerekiyor
deðil mi? Bu, silahla otoriteyle olabilecek bir þey
deðildir. Bu fethin silahý alçak gönüllülüktür.
Tevazu gönül fetihlerinin þifresidir. Bu dün böy-
leydi, bugün de böyledir. Teblið ve irþadýn bu en
güçlü silahýna sahip olan derviþler, toplumlardaki
Ýslâmlaþmanýn dün de, bugün de en önünde olmuþ-
lardýr. Diðer iliþkiler itici olurken, derviþlerin
�gönülden gönüle yol vardýr� esasýyla yürüttükleri
faaliyetleri bir çok insanýn gönlünü fethetmiþ, fütu-
hatý kolaylaþtýrmýþtýr. Bu gerçeði gören yöneticiler
de zaman zaman derviþlere mali imkanlar sunmuþ,
onlarý takdir etmiþ dua ve himmetlerini talep
etmiþtir.

Ayrýca biliyorsunuz, gönülleri fethetmeden ya-
pýlan fetihler sürekli olmamýþtýr. Sovyet Rusya�nýn
daðýlmasýndan sonra ortaya çýkan gerçek de budur.
Din ve tasavvufî hayat üzerinden Moskof silindiri
geçmiþ olmasýna raðmen, 1990�da Türkistan
bozkýrlarýndaki çekik gözlü soydaþlarýmýzýn dilinden
þu cümleyi duyanlar vardýr: �Mekke�de Muham-
med, Türkistan�da Ahmed.� Din adýna herþeyi
unutan toplum, peygamberi ile mürþidlerinin
adlarýný unutmamýþlar. Zaten onlara peygamberi
tanýtan da sevdiren de bu mürþidleriydi.

Bir kitap konusu olabilecek bir soru ama,
Ýslâm medeniyetinin bize en yakýn tarihli vitrini
olan Osmanlý�nýn siyasal ve toplumsal yapýsý
üzerinde tasavvuf nasýl bir etkide bulunmuþtur?
Kýsaca lutfetseniz...

Gerçekten tasavvuf tarihi açýsýndan Osmanlý
dönemi çok önemlidir. Tasavvuf dünyasýnda tari-
katlaþma gerçeði bu asýrlarda olduðu gibi, üç kýtada
binlerce dergâhla tasavvufî mesajlarýn dünyaya
anlatýlmasý ve aktarýlmasý da bu dönemdedir. Þu
cümlede mübalaða yoktur: Osmanlý asýrlarýnda
tasavvuf kültürü hayatýn her alanýnda vardýr. Þimdi
gelin bu cümleyi þerhedelim: Siyasî hayatta vardýr,
devletin en üst yöneticileri bu dünya ile irtibatlýdýr.
Devletin temelinde Þeyh Edebali vardýr. Fetih-

lerdeki baþarýlarýndan dolayý yöneticilerle derviþler
arasýnda samimi ve sýcak bir diyalog vardýr. Gerçi
zaman zaman zýtlaþmalar da vardýr. Ancak bunlar
genel gidiþi deðiþtirecek kadar uzun ömürlü olma-
mýþtýr. Ýlmî hayatta da zaman zaman tartýþmalar
vardýr, tekke-medrese kavgalarý bir gerçektir.
Ancak Ýznik�te kurulan ilk medresenin müderrisi
Davud-i Kayserî, hem medrese ilimlerini hem de
tasavvuf dünyasýný derinden kavrayan bir kiþidir.
Bu iliþkiler sebebiyle tasavvuf, tabir caizse yükselen
deðer olmuþ, herkes tavrýný buna göre tespit etmeye
çalýþmýþtýr.

Ýþ dünyasýyla tekkenin iliþkilerine yukarýda
temas edilmiþti. Osmanlý dünya-ahiret dengesini
kurmuþtu. Kafasýný ve gönlünü orta yolda tutmuþ-
tu. Þehvet, servet ve þöhretin afetlerini kendine
göre halletmiþti. Tüketime tapmýyordu. Ýsrafa kaç-
mýyordu. Azla yetiniyor, paylaþmaktan huzur duyu-
yordu. Servetin deðil sevginin çoðalmasýný isti-
yordu.

Hocam biliyorsunuz, modern eðitim tasavvu-
fu tembellik ve ataletle eþdeðer anlatýyor. Genel
bir deðerlendirme olarak neler söylersiniz?

Ýsterseniz kaldýðýmýz yerden devam edelim:
Modern eðitim bunlarý yýktý. Kapitalizm bu
deðerleri yok etti. Bunlarýn çaðdýþý olduðunu
söyledi. Çünkü ona göre insan tükettiði kadar
deðerliydi. Tüketim ekonomisi esastý. Daha çok
tüketimi gerçekleþtirmek için yeni ihtiyaçlar
üretmek gerekiyordu. Reklamcýlýk diye bir anabilim
dalý gerekiyordu. Daha çok üretim, daha çok tüke-
tim... Ýnsanlar daha çok tüketim için kuyruklara
girdi. Büyük alýþ-veriþ maðazalarý bu yeni �din�in
mabedi oldu adeta. Ýnsanlar bu merkezlere koþtular,
sepetlerini büyük bir zevkle, derin bir hazla
doldurdular. Bu çok üretim için dünyadaki denge
bozulacakmýþ, dünya kirlenecekmiþ hiç önemli
deðil. O konularla çevreciler ilgilensin! Güzelim
nehirler simsiyah olacak, tertemiz ýrmaklar pis
kokacak, canlýlarýn nesilleri tükenecek hiç önemli
deðil. Mühim olan �mal, mal� diye haykýran
insanlara mal sunmak. Onlara her mevsim yeni bir
elbise, her sezon yeni bir kýyafet arzetmek. Öyle ya
arz-taleb dengesi gerçeði var ya!

Þimdi böyle yetiþmiþ bir zihine siz yukarýda
portresi çizilen Osmanlý esnafýnýn üretim ve
tüketim anlayýþýný sunarsanýz, alacaðýnýz cevap
bellidir: Meskenet ve atalet... Fakat doðru mu?
Hayýr.
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Soru: Bazý alýþ veriþlerde caymayý önlemek
için, satýcý müþteriden, kapora veya pey akçesi
adý altýnda bir miktar peþin para almakta, eðer
müþteri, satýn almadan cayarsa kapora olarak
verdiði para satýcýya kalmaktadýr. Dinimize göre
bu para satýcýya helal olur mu?

Cevap: Meþru bir þekilde yapýlan ve kesinlik
kazanan bir satým akdi, ancak taraflarýn karþýlýklý
rýzalarýyla bozulabilir. Müþterinin veya satýcýnýn,
tek taraflý olarak satým akdini bozma yetkileri yok-
tur. Bir alýþ-veriþ yapýlýr, müþteri kapora verir ve
sonra malý satýn almaktan vazgeçerse iki þey söz
konusu olur : 

1- Satýcý da alýþ-veriþin bozulmasýna razý olur. Bu
taktirde müþteriden aldýðý kaporayý iade etmesi
gerekir. 

2- Satýcý, satým akdinin bozulmasýna razý olmaz.
O taktirde müþterinin malý teslim almaþý ve bor-
cunu ödemesi için dava açar. Yahut araya bazý iyi
niyetli kiþiler girer ve bunlarý anlaþtýrýrlar. Hanefi

mezhebindeki hukuki düzenlemeler hep buna
göredir. 

Muhakemenin sonuçlanmasý uzun sürmez.
Osmanlýlarýn uygulamasýnda da açýkça görüldüðü
gibi böyle davalar genellikle müracaat edildiði anda
ve tek bir oturumda çözümlenir. Çünkü davacý, ya-
nýna hasmýný ve delillerini alarak mahkemeye baþ
vurur. 

Hanbeli Mezhebine göre, bir satým akdi yapýlýr,
müþteri satýcýya kaparo namý altýnda bir ödemede
bulunur ve �Eðer malý satýn almaktan vazgeçersem
bu para senin olsun,� der, sonra da malý almaktan
vazgeçerse kapora olarak verilen para satýcýya helal
olur. 

AÇIKLAMA 
Bu mevzuda, sonuç olarak takdim edeceðimiz

Hanefî mezhebi görüþünü bildirmeden önce, diðer
mezheblerin görüþlerini kýsaca nakledelim: 

Ýmam Malik, el-Muvatta� isimli hadis kitabýn-
da, þöyle bir hadis-i þerif rivayet etmektedir: 

Yalnýz modern bombardýmanlar o kadar güçlü
silahlara sahip ki, bizi kendi deðerlerimizden
soðutabiliyor, þüpheye düþürebiliyor. Bazan da onlar
gibi düþünmeye mecbur olduðumuzu söyletecek
kadar baþarýlý olabiliyorlar. Bu gayri insani ve gayri
tabii gidiþin sonu var mý? Yok!.. Er-geç sadede
gelinecek. Fakat zayiat da çok olacaktýr. Er-geç
insani ve tabii olan hayata dönülecek. Fýtratýn
gereði budur. Bu bombardýmanlarýn sürekli olmasý
mümkün deðildir. 

Evet insanlýðý kurtaracak olan fabrika bacalarý-
nýn dumaný deðil, servetin þehveti deðil; sevginin,
muhabbet ve meveddetin üretilmesi, çoðaltýlmasý
ve insanlýða sunulmasýdýr. Bunun anahtarý da gönül
adamlarýnýn, Allah dostlarýnýn elindedir.

KAPORA VEYA PAY AKÇESÝ
Abdülaziz BAYINDIR / Altýnoluk Dergisi 

..56..
sayý 21 / 2006

KARDELEN / EKÝM

K



�Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapo-
ralý alýþ-veriþi yasaklamýþtýr.�

Sonra Ýmam Malik þöyle bîr açýklama yapýyor : 
�Bize göre kaporalý satýþ (beyu�l-urban) Allahü

a�lem, kiþinin bir köle veya cariyeyi satýn almasý
veya hayvan kiralamasý, sonra da satýcý veya hayvan
sahibine, sana bir dinar veya dirhem (daha çok
veya daha az) veriyorum; þu þartla ki, eðer malý
alýrsam veya hayvana binersem, verdiðim para, ma-
lýn bedeline veya hayvanýn kiralama ücretine mah-
sup edilecektir. Fakat satýþtan veya kiralamadan
cayarsam verdiðim para senin olacaktýr. Bu, batýldýr,
bir þeye karþýlýk deðildir� 

Malikî Mezhebinin önde gelen fýkýhçýlarýndan
Ýbn�ül-Arabî bu konuda þöyle diyor: �Haksýz ka-
zançlardan birisi de kaporalý satýþlar. Bu þöyle olur:
Satýcý senden bir mal alýr ve bir dirhem verir; þu
þartla ki, eðer malý satýn alacak olursa bedelin kalan
kýsmýný da ödeyecektir. Fakat satýn almayacak olur-
sa o dirhem senin olacaktýr. Ýmam Malik Muvat-
ta�ýnda Amr bin Þuayb�dan, babasýndan, o da dede-
sinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin
kaporalý satýþý (beyu�l-urban) yasakladýðýný rivayet
etmiþtir.� 

Þafiî Mezhebi de kaporalý satýþý kabul etme-
mektedir. Mezhebin konu ile ilgili görüþü þöyledir:
�Kaporalý satýþ caiz deðildir. Bu, bir kiþinin mal satýn
alýp satýcýya bir miktar para vermesidir; þu þartla ki,
eðer malý kabul ederse verdiði para mal bedeline
mahsup edilsin, yok eðer cayarsa bu para satýcýya
hibe olsun. Böyle bir satýþýn sahih olmamasý iki se-
bepten kaynaklanýr 

1- Bu konuda Peygamberimizin bir yasaðý vardýr.
Ancak hadisin senedi Resululla�h�a kadar ulaþma-
maktadýr. 

2- Burada akdi bozucu (müfsid) iki þart bulun-
maktadýr: Biri hibe þartý, diðeri de malýn geriye
verilmesi þartý. Tabii bunlar müþterinin caymasý
halinde olur.� 

Ahmed bin Hanbel, kaporalý satýþlarla ilgili
olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden
nakledilen hadis-i þerifin senedinin Peygamberi-
mize kadar ulaþmadýðýný yani hadisin münkatý� ol-
duðunu sebep göstererek hadis-i þerifi zayýf bulmuþ
ve kaparolu satýþý caiz görmüþtür. Hz. Ömer radi-
yallahu anh�ýn ve oðlu Abdullah�ýn da (Allah her
ikisinden de razý olsun) kaparolu satýþý meþru say-
dýklarý rivayet edilmektedir. 

Hanbelî Mezhebi�nin konu ile ilgili görüþü
þöyledir : 

�Kaporalý satýþ sahihtir. Bu, müþterinin bir þey
satýn almaþý ve satýcýya, bedelin bir kýsmým kaparo
olarak vermesidir. Þu þartla ki, eðer malý alýrsa öde-
diði kýsým borcuna mahsup edilecektir yok eðer ca-
yarsa kaparo olarak verdiði meblaðý satýcýnýn ola-
caktýr. Müþteri malý alýnca kapora olarak verdiði
meblaðý borcuna mahsus edilir. Eðer cayarsa kapora
satýcýnýn olur. Fakat satýþta böyle açýk bir þart yoksa
satýcý kaporayo sahip olamaz. 

Bir satým akdi yapýlmadan müþteri bir miktar
para vererek satýcýya, �Bunu baþkasýna satma, eðer
onu ben satýn almazsam bu para senin olsun.� der
de malý satýn almazsa o zaman satýcý kaparoya sahip
olamaz. O para müþterinindir.� 

Hanefi Mezhebine göre ise, meþru bir þekilde
yapýlmýþ olan bir alýþ veriþ, ancak alýcý ve satýcýnýn
karþýlýklý rýzalarýyla veya mahkeme kararýyla bozula-
bilir. Taraflardan herhangi birinin tek taraflý kara-
rýyla alýþ-veriþi bozmasý mümkün deðildir, Alýþ-ve-
riþle ilgili bütün hukuki düzenlemeler buna göre ya-
pýlmýþtýr. 

Alýcý veya satýcý, yahut her ikisî belli bir müddet
muhayyer olmalarý þartýyla alýþ-veriþ yapabilirler.
Muhayyer olan taraf, bu müddet zarfýnda alýþ-veriþi
bozabilir. Malda bîr kusur çýkmasý halinde de müþ-
teri için bir muhayyerlik vardýr. Fakat alýþ-veriþte
þart koþulsa bile, verilen kaparonun, müþterinin
caymasý halinde satýcýya kalmasý caiz olmaz. Çünkü
bu, hibe veya sadaka olmadan bir malýn karþýlýksýz
olarak elde edilmesidir. Bu, haksýz bir kazanç sayýlýr
ve satýcýya helal olmaz.
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H ayvanlar için bir havyanlar tarihi yok-
tur. Canlý ve cansýz tarihi de insanlar
tarafýndan insanlar için hazýrlanmýþtýr.

Hayvanlar geçmiþlerinden yararlanarak gelecekle-
rini ayarlama gücüne sahip deðildirler. Bazý tecrü-
beleri de kendileriyle beraber yok olur. 

Ýnsan geçmiþin kýrýk, dökük, silik ve dumanlý
hatýra aynasýna bakarak geleceðine ýþýk tutma ey-
lemi ve geçmiþi merak neticesinde tarihî kalýntý-
larla meþgul olmaya baþlamýþ ve tarih usulünü ko-
yarak neticede tarih ortaya çýkmýþtýr. 

Her millet, her toplum hatta her aile kendisine
bir tarihi dayanak aramýþtýr. Bir çok insanýn taþý-
dýðý, soyunu tesbit eden þecereler bunun delilidir.
Bir kýsým insanlar mezar taþýndan kuvvet alýrken,
bir kýsmý da þecere kaðýdýna yazýlý cisimleri toprak
olmuþ isimlerden kuvvet aramaya gitmiþtir. Halbu-
ki Peygamber Efendimiz �Hepiniz Adem Aleyhisse-
lamdansýnýz. Adem de topraktan yaratýldý.�� diyor-
du. Aslýmýzýn toprak olduðunu öðünmemek gerek-
tiðini haber vermiþtir. 

Kur�an-ý Kerim�de kýssalarýn en güzelini en
güzel þekilde bize haber verdiðini bildirerek ta-
rihi araþtýrmalarda en doðru kaynaðýn Kur�an
olduðunu Rabbimiz haber verir.

Ashab-ý Kehf�in adedinin kaç olduðu konusun-
da ehli kitab (Yahudi ve Hýristiyanlarýn ihtilafa
düþtüðünü ve gaybý taþladýklarýný haber verdikten
sonra bu konuda ehli kitaba bir þey sormamasýný
Peygamberimize emretmiþtir. Çünkü tarihî olaylar-
dan hangisinin daha faydalý olduðunu, ve bilinmesi
gereken yönlerini en iyi bilen Allah�dýr. Olayýn
kahramanlarýný yaratan, yaþatan ve öldüren O�dur.
Onun için kesin bilgiye sahip olmayan ve arala-
rýnda ihtilafa düþen bu insanlara �sorma� demiþtir. 

Bugün insanýmýzýn tarihî olaylarý araþtýrmada
baþvurduðu kaynaklar: Sanat eserleri, kitabeler,
kabir taþlarý, paralar, kitaplar, halk hikayeleri,

efsaneleri, þiirleri, atasözleri, arþivleri, istatistikle-
ridir. 

Bütün bunlar insaný bazý doðru bilgilere götüre-
bildikleri gibi yanýltabilirler de. Çünkü bunlarý ha-
zýrlayanýn insan olmasý, insanýn doðru, dürüst oldu-
ðu gibi yanýltýcý bilgi vermeye de müsait olmasý þüp-
heler uyandýrmýþ ve þüphesiz de doðru çýkmýþtýr. 

Ýlkokul yýllarýnda tarih dersinde yazýnýn îcadý-
nýn Miladdan önce dörtbin yýlýnda olduðunu
öðrenmiþ ve kabul etmiþtim. Daha sonra ise
peygambere imaný, peygamberlere inen kitabý ve
Hazret-i Adem�e inen on sahifeyi öðrendim. Sa-
hifenin olduðu yerde sözün ve yazýnýn da olmasý
gerektiðini düþündüm. Hazret-i Adem�in o Allah
kelamýný çamurdan levhalara eliyle yazýp kurut-
tuðunu Hazret-i Ýdris Aleyhisselamýn kalemle ilk
yazýyý yazdýðýný öðrendim ve bu ilkokulda bize
öðretilenin kesin olmadýðýna inandým.

Dedelerinin maymun olduðunu iddia edenlerin
�konuþmada sonradan hayvan seslerini ve tabiat-
taki diðer sesleri taklid ederek gelmiþtir� diyenlere
karþý Allah kelamý Kur�an-ý Kerîm�de isimlerin ilk
insan Hazret-i Adem�e öðretildiði haber verilmekte.
Bu ayetin haberi doðrultusunda olarak Mox Mül-
ler�de: Bütün dünya dillerinin dört yüz tane ana
kökü vardýr ki bunlar hiçbir eþyanýn sesine veya
taklidine benzemez. Ýnsan hançeresinden çýkmýþtýr
ve insana þuurla beraber dil ve söz de verilmiþtir
diyor. 

Tarihi kaynaklardan olan paralar da yanýltýcý
olabilir. O parayý yorumlayanýn yanlýþý olabilir veya
o paranýn basýldýðý dönemin bir tersliði olabilir.
Mesela bir para bulunur üzerinde baþak ve insan
portresi vardýr. Bu paranýn geçerli olduðu ülke hal-
kýnýn zevki ve isteði bu deðildir ama Sezar böyle
istemiþtir ve onun Mýsýr�da gördüðü þekilde çýka-
caktýr. Bugünkü tarihçi paraya bakarak Romalýlarýn
bereket tanrýsý bu imiþ diyemez. Veya parayý yorum-
layanlardan birisi o portreyi o dönemin komutaný
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olarak tanýtýrken öbürü gök tanrýsý olarak tanýtýr.
Her ikisinin de gaybý taþlamaktýr. 

Kitabelere gelince: Bunlarda da iki ihtimal var-
dýr. Birincisi kitabenin sonradan uydurulmuþ, sahte
olmasý ikincisi kitabenin yanlýþ olarak okunmasý. 

Uydurulmuþ kitabeye misal: Kýrým�da Karayim
Yahudi alimlerinden Firkoviç Karayim mezhebinin
diðer Yahudi mezheplerinden daha evvel olduðunu
isbat eden milattan öncesine ait kabir taþlarý buldu.
Dünya ilim alemini bir müddet inandýrdý fakat daha
sonra bu taþlarý kendisinin hazýrlayýp topraða
gömdüðü ortaya çýktý. 

Kitabenin yanlýþ okunmasý: Alman asýllý isveçli
subayýn 1709�da bulduðu, Danimarkalý Vilhelm
Thomsen�in 1893 yýlýnda okuduðu söylenen bu üç
abide daha önce kimse tarafýndan okunamazken
Osmanlý içinde ýrkçýlýk cereyanýna bir dayanak ol-
sun diye 1893�de okunuverirler. �Senin töreni kim-
se bozamaz� diyor derler. 

Halbuki bu bir taraftan Türk milletine bir haka-
rettir de. Çünkü abidelerin yapýldýðý tarihten bize
kadar gelen baþka tek bir sahife yok. 

Ayný tarihlerde Ebu Hanîfe 36 yaþlarýndadýr. Ve
Arab aleminden bize binlerce eser kalmýþtýr. Günü-
müzde okunmaktadýr. Ayný dönemde yaþayan Ým-
paratorluklar kurmuþ Türk devletinden bir tek ya-
zýlý evrak veya alfabe kalmamýþtýr. 

Sonra bu üç kitabeden Bilge ile Kültigin kita-
belerinde yazý saðdan sola istif edilirken Tonyokuk
kitabesinde soldan saða doðru istif edildiði iddia
edilmekte. Bu nasýl olur. Latin alfabesi kuruluþun-
dan bugüne kadar soldan saða Arabýnki de saðdan
soladýr. Ve hiç deðiþmemiþtir. Bu ne biçim devletti
ki on beþ sene içinde istif deðiþtirmiþ, sonra da
alfabeyi unutmuþ ve bir baþka yazý yazmamýþ. Hatta
kitabelerdeki ayný harfler arasýnda da þekil baký-
mýndan farklýlýk varmýþ. Thomson yazýnýn nesir
olduðunu Rus bilgini ise manzum olduðunu söyle-
miþ �Bütün bunlarla bu Danimarka�lý Türklerin,
geçmiþini kitapsýz ve on senede iki þekilde yazý
yazan sonra da unutan bir millet olarak mý
göstermek ister. Yoksa bazýlarýna sýrtým dayayacak
bir dayanak mý bulmak ister? Bu kitabeleri þeksiz,
þüphesiz kabul eden Prof. Muharrem Ergin
bakýnýz nasýl iman telkini yapýyor: �Türkün
þehadet parmaklarý olarak yükselen bu mübarek
taþlarý kana kana okumak, kelimeleri üzerinde
derin derin düþünmek, resimlerini huþu içinde

seyrederek, ruhu yýkamak her Türk için milli bir
ibadettir. (Orhun Abideleri kitabinin arka kapa-
ðý), bunlar benim araþtýrma yapacak gençlerimize
sorumdur. Tarihte Yahudiler vergi vermemek için
sahte evrak düzenleyerek zamanýn devlet baþkaný-
na gelmiþler ve �Peygamberiniz Muhammed (s.a.v)
�Hayber yahudilerinden vergiyi almayýnýz� diye bir
ferman yazmýþ derler. Devlet baþkaný zamanýn
alimlerinden Hatib-i Baðdadî�ye gösterir. O da �bu
sahtedir� der. Çünki fermanda þahit olarak gösteri-
len Süfyan oðlu Muavîye, Hayber�in fethinde daha
müslüman olmamýþtý. Muaz oðlu Sa�d ise Hayber�in
fethinden önce þehit olmuþtu.� der. 

Vesika uydurulduðu gibi arþivlerdeki vesika-
lar da imha edilebilir. Bir kral öldükten sonra ken-
disini kötü gösterecek vesika býrakmaz. istatistikler
ise çýkarlar doðrultusunda olur. Rusya, Bulgaristan,
Yunanistan�daki Türklerin sayýsý hiçbir zaman
olduðu gibi gösterilmez, olduðundan aþaðý gösterilir. 

Basýlý eserlerde daha ziyade halkýn nabzýna veya
hakim gücün nabzýna göre yazýlmýþ olabilir. Hicrî
1290�da basýlan Davud-u Karsi�nin Kasîde-i Nü-
niyye þerhinin onüç nolu beytinin þerhi daha sonra
1316�daki ikinci baskýsýnda dört sahifesi kitaptan
çýkartýlmýþtýr. Çünkü birçok okuyucunun yanlýþ
anlayýþýný düzeltmeye çalýþan bu dört sahife kalbi
eðriler nezdinde kitabýn satýþýný engelleyebilirdi. 

Ýþte bütün bu ihtimaller nedeniyledir ki, tarih
konularýnda güvenilir kaynak Kur�an ve sünnettir.
Kur�anda baba ile oðul (Nuh ile Kenan), oðul ile
baba (ibrahim bir rivayete göre babasý Azer), koca
ile hanýmý (Lut ile eþi), bir tek fert (Peygamber
Musa) ile kafir devlet ve bir aile (Yakubun ailesi)
içinde geçen olaylarý haber verir. Dünyanýn en
güzel kadýnýnýn haram isteðine bir defa boyun
eðmeyen Yusuf�un ayný kadýna helal olarak sahip
olduðunu dünya ve ahiret saadetini elde ettiðini
haber verir. Belalara sabretmemiz, düþünmemiz,
ibret olmamýz, için Kur�anda bize tarihi bazý olaylar
bildirilmiþ, haklý olanlar görünüþte zayýf da olsalar
zafere kavuþacaðý müjdelenmiþtir. 

Günümüzde varlýðýný sürdüren birçok felsefi
veya iktisadi akýmlarýn düþünceleri daha önce Fira-
vun, Nemrut, Kabil veya þeytanýn dilinden ifade
edilmiþ, onlara verilecek cevaplar da Hz. Ýbrahim,
Musa, Ýsa ve diðer peygamberlerin dilinden bize
öðretilmiþtir. 
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M isvak, arak denilen aðacýn dalýdýr. Bu-
nun gibi elyaflý olan sair aðaç dalla-
rýndan da yapýlabilir. Misvak, parmak

kalýnlýðýnda ve kullananýn karýþý boyunda olmalýdýr.
Sað ele alýnýr, serçe parmaðýnýn üstünden geçirilir,
baþ parmakla altýndan tutulur, diðer parmaklar da
ortada bulundurulur. Misvaký, bütün parmaklarla
tutmaktan kaçýnmalýdýr. Islatýlarak aðzýn sað tara-
fýndan baþlanýr, diþlere enine sürülür. Önce sað üs-
tü, sonra altý, sonra sol üstü, sonra altý, sonra da
diþlerin iç kýsmý ayný sýra ile misvaklanýr. Daha
sonra diline ve damaðýna getirilir.

Misvak kullanýrken: �Allahu Teala�nýn isminin
söylendiði yeri temizlemeye� diye niyet etmelidir.

NE ZAMAN KULLANMALI?
Her abdest alýþta misvak kullanmalýdýr. Abdestli

olmayýp, aðzýnda bir deðiþiklik olduðunu anlarsa,
mesela uyumuþsa, yahut kokulu bir þey yemiþse,
misvak kullanmasý sünnet olur. Bilhassa abdest alýr-
ken, uykudan kalktýðý, Kur�an-ý Kerîm okuyacaðý,
tefsir, hadis ve diðer din ilimleriyle meþgul olacaðý
zaman, misvak kullanmak çok önemli ve pek
faziletlidir.

Misvak, yalnýz namazlara mahsus deðildir. Kul-
lanýlmasý her zaman müstahsendir. Çünkü temiz-
liðe yardýmcýdýr ve kýl fýrçalarla yapýlan diþ temizle-
mesinden her yönü ile üstündür. Misvakýn kullanýl-
masý oruca da mani deðildir.

Diþ fýrçasý olarak kullanýlan misvakýn mikroplarý
öldürme hassasýna melik olduðu, bunu kullananla-
rýn ayrýca diþ macununa muhtaç olmayacaðý tahlil
ile sabit olmuþtur.

Bu babda Merhum Bakteriyolog Doktor Osman
Oðuz�un fennî raporu vardýr. Merhum boðaz nezlesi
için yazdýðý reçetelerde misvak gargarasý tavsiye
ederdi.

FAYDALARI NELERDÝR?
Misvaða çok önem vermelidir. Zira bir hadîs-i

þerifte Peygamber (S.A.) Efendimiz þöyle buyurur:
�Diþleri misvak ile temizlemek, fýrçalamak,

ölümden baþka bütün hastalýklarýn mühim bir
kýsmýna þifadýr.�

Birçok hastalýklarýn çürük ve hasta diþlerden
neþ�et ettiði ve bunun da diþ temizliðine dikkat
edilmemesinden ileri geldiði malumdur.

Misvakýn pek çok faydalarý ve sevabý vardýr.
Misvak kullanmakta yetmiþ hassa (özellik) zikr
olunmuþtur. Bu cümleden olarak: Misvak kullan-
manýn iman ile gitmeye sebep olduðu, diþleri temiz-
lediði ve diþ etlerini kuvvetlendirdiði, aðýz kokusu-
nu giderdiði, balgamý söktürdüðü, basur ve diþ
aðrýlarýný dindirdiði... gibi bazý faydalarý sayýlabilir.
Misvakta diþ etlerini besleyen, ayný zamanda pis
kokmaya karþý koyan bir madde bulunmaktadýr.

Bir Hadîs-i Þerifte: �Misvak ile diþleri fýrça-
lamak, aðzýn temizliðine, Rabb�ýn hoþnutluðuna
ve gözün cilalanmasýna sebep olur.� buyrulmuþ-
tur. Yine Peygamber (S.A.) Efendimiz buyurur:
�Misvak ile diþler temizlenerek kýlýnan namazýn
fazileti, misvaklanmadan kýlýnan namazdan
yetmiþ kat fazladýr.�

Misvakýn bunlar ve daha baþka faydalarýndan
dolayýdýr ki Peygamber (S.A.) Efendimiz; �Ümme-
time zahmet vermekten çekinmeseydim, her ab-
dest alýrken kendilerine misvak kullanmalarýný
emrederdim� buyuruyor. Buradaki emir vücub
(farz) ifade eden emirdir.

Ýbni Abbas (R.A.) den rivayet olunduðuna
göre, Resûlullah (S.A.) þöyle buyurmuþlardýr: �Mis-
vak kullanmaya devam ediniz. Çünkü onda on has-
let vardýr:

1 - Aðzý temizler.
2 - Rabbýn rýzasýný kazandýrýr.
3 - Melekleri ferahlandýrýr.
4 -Gözleri kuvvetlendirir.
5 - Diþleri beyazlatýr.
6 - Diþ etlerini sertleþtirir.
7 - Diþle diþ etleri arasýndaki paslarý giderir.
8 - Yemeðin hazmýný kolaylaþtýrýr.
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Y eþil ve mavinin kucaklaþtýðý, birlikte
uyuyup uyandýðý, rüzgârýn baþý dumanlý
daðlarda efsanelerin en dramatikle-

rinden birini hâlâ fýsýldadýðý, binlerce yýldýr bir çok
uygarlýðýn filizlenip boy attýðý ve meyvelerini býrak-
týðý þehirdir Bolu.

Bolu�nun, tabiat, insan ve tarihin el ele verip
yoðurduðu güzelliklerini görmek, daðlarýn söylediði
Köroðlu türkülerini iþitmek isteyenlerin þehre ulaþ-
masý hiç de zor deðil. Bolu, Ankara ve Ýstanbul�un
neredeyse tam ortasýnda bu iki merkezi birbirine
baðlayan ana yolun üstündedir. 

ÝLÇELER
Bolu ilinin ilçeleri; Dörtdivan, Gerede, Göynük,

Kýbrýsçýk, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniça-
ða�dýr.

Dörtdivan: Ýlçede Yaðbaþlar Köyün�de Bizans
kale kalýntýlarý vardýr. Yukarýsayýk ve Sorkun
köyleri arasýnda bir tepede Himmet Dede Türbesi,
Kýlýçlar köyünde Kýrklar Türbesi, Çalköy�de
Þehriban Nine Türbesi, Merkez Camii yanýnda

Secamehmet Dede Türbesi bulunmaktadýr.Ayrýca
Yaðbaþlar Köyü Mürseller mahallesinde Ayvadibi
Þifalý Suyu bulunur.Her yýl Temmuz ayý içinde
Dörtdivan yaylalarýnda Köroðlu Þenlikleri yapýl-
maktadýr. Çalköy, Çetikören, Karaçayýr, Kapaklý ve
Kirazlý en önemli yaylalarýdýr.

Gerede: Asar Kale, Keçi Kalesi Kalýntýlarý, Kili-
seli Han diye bilinen tarihi tüccar haný, Yukarý
Tekke Camii, Aþaðý Tekke Camii Türbesi, Yýldýrým
Beyazýt Camii, Esentepe�deki Ramazan Dede Tür-
beleri, gezilip görülebilecek tarihi eserler ve yer-
lerdir. Esentepe bölgesinde kýþýn kýþ sporlarý ve
kayak yapmak mümkündür. Ayrýca yaz aylarýnda
çim kayaðý yapma imkaný vardýr. Her yýl Temmuz
ayý içinde Esentepe�de geleneksel �Esentepe Yaðlý
Güreþleri� yapýlýr.Þehrin kuzeyinde Esentepe, Ar-
kut Daðlarýnda yaylalar baþlýca mesirelik alanlardýr.
Özellikle Gerede Yaylalarý yayla turizmine çok
uygundur. Gerede�nin güneyinde ise 1200 - 1500
m. yüksekliklerde bulunan yaylalardan en
önemlileri Haþat, ve Zorpan yaylalarýdýr.

Göynük: 20. yüzyýl baþlarýna ait eski Türk

9 - Balgamý keser.
10 - Melekler misvak kullanan kimsenin yanýn-

dan ayrýlmazlar ve namazýnýn ecri kat kat verilir.�
Yine Peygamber (S.A.) Efendimiz þöyle buyurur:

�Üç þey mürselînin (peygamberlerin) ahlakýn-
dandýr; Ýftarda acele, sahuru te�hir etmek ve mis-
vak kullanmak�

Allah cümlemizi mürselîn ahlaký ile ahlaklan-
dýrsýn! Ve selamün alel mürselîn velhamdü lillahi
rabbil alemîn.

BOLU
Çok Amaçlý Program Cd�si
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evleri bakýmýndan zengindir. Göynük ilçesi, sahip
olduðu 110 adet tarihi konut, 17 cami, türbe, çeþme
ve hamam olmak üzere toplam 127 adet sivil
mimarî eser sebebiyle �Kentsel Sit Alaný� ilân
edilmiþtir. Göynük�te ayrýca 1922 yýlýnda yapýlan 3
katlý Zafer Kulesi bulunmaktadýr. Çubuk Yaylasý,
Arýkçayýrý Yaylasý, Bulanýk Yaylasý, Deðirmenözü
Yaylasý, Hacýmahmut Yaylasý en önemli yaylalarýdýr.
Sünnet Gölü, Çubuk Gölü ve Çatak Köyü Kaplýcasý
görülmesi gereken turistik yerlerdir. 

Kýbrýscýk: Yaylalarý ile ünlüdür. Köroðlu Daðla-
rýnýn güney yamaçlarýndaki düzlük alanlarda yer
alan yaylalardan Belen, Karaköy, Kökez, Bölücek-
kaya, Kardoðan ve 1825 m. yükseklikte bulunan
Devevira en önemlileridir. 

Kýbrýsçýk- Beypazarý yolu üzerinde bulunan
Karagöl, bir hektar geniþliðinde oldukça derin bir
göldür. Çevresi tamamen ormanlýk olan gölde
kamp yapmak için çok güzel yerler vardýr. Gölde
çok sayýda yaban ördeði olmasýndan dolayý avcý-
larýn uðrak yeridir. Göl kenarýnda bulunan bunga-
lov tipi evlerde konaklama imkâný vardýr. 

Mengen: Mengen ormanlýk bir bölgedir ve
yüksek yaylalarý bulunmaktadýr. Baþlýcalarý; Soðu-
cak, Akçakoca, Bürnük, Sýrýklý, Çukur Yayla, Göl
Yaylasý, Aktepe, Aðalar, Küçükkuz, Civcivler,
Mamatlar, Elemen ve Afþar Yaylalarýdýr. Ödek,
Kemal Savaþ, Þirinyazý ve Hýzarderesi Göletleri
önemli mesire yerleridir. Mengen�in en büyük
özelliði; çok ünlü aþçýlar yetiþtirmesidir. Her yýl
Eylül ayýnýn ilk haftasýnda geleneksel �Mengen
Aþçýlar ve Turizm Festivali� düzenlenmektedir. 

Mudurnu: Ýl merkezine 52 km uzaklýktaki Mu-
durnu Ýlçesi eski Türk evleri bakýmýndan önemli bir
özelliðe sahiptir. Ýlçede bulunan 165 adet ev ve 8
Cami, çeþme ve hamam olmak üzere toplam 173
adet mimari deðeri yüksek yapý nedeniyle �Kentsel
Sit Alaný� ilan edilmiþtir. Türk sivil mimarisinin en
güzel örneklerinden biri ise �Armutçular Konaðý�
dýr. Ýlçe sýnýrlarýndaki Sülük Gölü, Karamurat Gölü,
Ümran Tepesi ve yaylalar halkýn dinlenme
yerleridir. Mudurnu�ya 5 km. mesafede bulunan
Babas Kaplýcasý�nýn metabolizma hastalýklarý ve
hafif diabetliler üzerinde olumlu etkileri vardýr.
Konaklama tesisi bulunmaktadýr. Mudurnu�nun 30
km. kuzeybatýsýnda yeralan Sarot Kaplýcasý Taþkesti
- Ilýca Köyü hudutlarý içerisindedir. Bolu ili
dahilinde bulunan bütün maden sularýndan ayrý bir
özellik taþýyan kaynak, sýcak ve sülfatlýdýr. 

Seben: Ýl merkezine 52 km uzaklýktaki Seben
Ýlçesi Kiraz Daðý çevresinde toplanmýþ, ortalama
1400 m. yükseklikteki yaylalarla çevrilidir. Bu
yaylalarýn en önemlileri Gerenözü ve Kýzýk yayla-
larýdýr. Kýzýk Yaylasýnýn evleri, deðiþik mimarisiyle
dikkati çeker. Bu evler hiç çivi kullanmadan, çam
aðaçlarýndan çatkýlý, kenetleme ve birbirine geçme
þeklinde yapýlmýþtýr. Yerden yüksekçe yapýlmýþ
merdivenler, geniþ ocaklarý ve kendine özgü eþyalarý
ile bu evler deðiþik özellikler taþýrlar. 

Seben Ýlçesinin 14 km. güneyinde, Kesenözü
Köyünde bulunan Baðlum Kaplýcalarý mide, safra
kesesi, solunum ve dolaþým bozukluklarýnda olumlu
etkileri olduðu bilinmektedir. 

Yeniçaða: Ýl merkezine 37 km uzaklýktaki
Yeniçaða Ýlçesi Ankara-Ýstanbul karayolu
üzerindedir. Ýlçenin hemen kýyýsýnda uzanan
Yeniçaða Gölü kýyý boyunca uzanan aðaçlarý ile
güzel bir mesire yeridir. Gölde tatlý su balýklarýndan
karabalýk avlanabilir.

NASIL GÝDÝLÝR?
Ankara-Ýstanbul arasý TEM otoyolu ve D-100

karayolu Bolu�dan geçmektedir. Bu nedenle kara-
yolu ile ülkenin her yanýna ulaþým kolaydýr. Þehrin
çevresinde bulunan tarihi ve turistik yerlere otobüs
ve dolmuþlarla gidilebilir. 

Bolu Otogarýnýn kent merkezine uzaklýðý 1
km�dir. 

GEZÝLECEK YERLER
Örenyerleri 
Akþemsettin Türbesi- Göynük 
Bolu (Bithynýum - Claudiopolis): Arkeolojik

verilere göre Bolu ovasýndaki ilk yerleþim M.Ö. 3.
bine kadar uzanmaktadýr. Þehir merkezindeki
tepelerde kurulmuþ olan Bithynium -Claudiopolis
þehrinin tarihi ise 1978 yýlýnda Hisartepe kazýsýnda
ortaya çýkan bulgulara göre, M.Ö. 7. yüzyýla kadar
gitmektedir. Çeþitli yýllarda yapýlan kazýlarda
Antinous Tapýnaðý ve tiyatroya ait olduðu sanýlan
parçalarla, çeþitli dönemlere ait sikkeler, kaplar,
þiþeler, heykeller ve mezar stelleri bulunmuþtur. Bu
eserler halen Bolu Müzesi�nde bulunmaktadýr. 

Seben Kaya Evleri: ( Eski Yerleþim Bölgesi )
Seben Ýlçesine baðlý ve birbirlerine çok yakýn olan
Çeltik Deresi, Hoçaþ, Kaþbýyýklar ve Yuva köyle-
rinde derin vadiler boyunca yükselen kaya kitle-
lerinin yüzeyinde bir kaç katlý kaya evlerine rast-
lanmaktadýr. 
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Gerede Asar Kalesi: Gerede�nin Örencik Köyü�-
nün güneydoðusundadýr. Çevrede arazi üzerinde
bol miktarda Bizans seramiði görülmekte, bu da
kalenin Bizans dönemine ait olduðunu göster-
mektedir. Ayrýca kale üzerinde kuzeye bakan bir
maðara da mevcuttur.

Camiler
Bolu�da bulunan Büyük Cami (Yýldýrým Beyazýt

Cami), Kadý Cami, Saraçhane Cami, Ýmaret Cami,
Ilýca Cami, Ilýca Cami, Süleyman Paþa Cami,
Yýldýrým Cami, Kanunî Cami, Yukarý Tekke Cami,
Eskiçaða Yýldýrým Cami görülmeye deðer eserledir. 

Türbeler
Tokad-i Hayreddin Türbesi, Akþemseddin Tür-

besi, Ömer Sekkin Türbesi, Aþaðý Tekke Türbesi,
Ümmi Kemal Türbesi, Kasým Dede Türbesi, Baba-
hýzýr Türbesi baþlýcalarýdýr. 

Hanlar
Yukarý Taþhan: Bolu merkez Büyük Cami ma-

hallesinde bulunan Taþhan, 1804 yýlýnda Abdullah
Aða tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.

Hamamlar
Orta Hamam: 1389 yýlýnda Yýldýrým Beyazýt

tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Çifte hamam tarzýnda ya-
pýlan hamamýn iç mekanlarýnda zengin süslemelere
yer verilmiþtir. Ýl merkezindedir. 

Tabaklar Hamamý: 16. yüzyýlda Tavil Mehmet
Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Ýki bölüm olan
hamamýn iç mekanlarý mermerlerle kaplýdýr. 

Sultan Hamamý: 16. yüzyýlda Sokullu Mehmet
Paþa tarafýndan çifte hamam tarzýnda yaptýrýlmýþtýr.
Ýl merkezindedir 

Süleyman Paþa Hamamý: Göynük Ýlçesinde
bulunan hamam, 1335�li yýllarda Gazi Süleyman
Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. 

Yýldýrým Beyazýt Hamamý: Mudurnu Ýlçesinde
bulunan hamam, ayný adla anýlan caminin yanýn-
dadýr. Ayný devirde yapýlan hamamlarýn en güzel-
lerindendir. 1382�de yaptýrýlmýþtýr. Erken dönem
Osmanlý hamamlarýnýn en orijinal örneklerinden
biridir. Hamam taç kapýsý ve kubbe geçiþleriyle
dikkat çekicidir. 

Yýldýrým Hamamý: Ýlimiz Yeniçaða Ýlçesine baðlý
Eski Çaða Köyünde bulunmaktadýr. 1388 yýlýnda
Yýldýrým Beyazýt adýna yapýlan hamam, mimari
bakýmdan önemli bir eserdir. 

Aþaðý Hamam: Gerede Ýlçesi Kitirler mahalle-
sinde yer alan hamam 14. yy. sonlarýnda moloz
taþtan yapýlmýþtýr.

Sivil Mimari
Göynük Evleri: �Kentsel Sit Alaný� olarak ilan

edilmiþ bulunan Göynük, eski Türk Evleri
bakýmýndan zengindir. Burada bulunan evler 20.
yüzyýl baþlarýna aittir. Bazý evlerin oturma
odalarýnda çeþitli motiflerle süslenmiþ tavanlar
bulunmaktadýr. Evlerin önünde genellikle �Hayat�
adý verilen avlular da yer almaktadýr. 

Mudurnu Evleri: Kentsel Sit Alaný ilân edilen
Mudurnu, eski Türk evleri bakýmýndan önemli bir
özelliðe sahiptir. Sivil mimari özellikleri açýsýndan
Göynük evlerine benzerlik gösteren, ilçenin tarihi
ve kültürünü yansýtan bu evler korumaya
alýnmýþtýr. 

Korunan Alanlar
Yedigöller Milli Parký
Bolu Fýndýðý Tabiatý Koruma Alaný
Bolu Akdoðan (Ebe Çamý)Tabiatý Koruma

Alaný
Bolu Kökez Tabiatý Koruma Alaný
Bolu Sülüklügöl Tabiatý Koruma Alaný
Abant Gölü Tabiat Parký 
Kaplýcalar
Bolu kaplýcalarý Þehir merkezine 5 km. mesafe-

de, Karacasu mevkiinde bulunan kaplýcalar çevresi
ormanlarla kaplý nezih bir dinlenme yeridir. Termal
turizm merkezi olan bölgede termal otel ve büyük
kaplýca, küçük kaplýca ve Saðlýk Bakanlýðý�na ait
fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi olmak üzere
üç birim hizmet vermektedir. Doðal kaynaklý olan
bu kaplýcalar, romatizma hastalýklarýna, deri,
dolaþým ve kalp, solunum yolu, kadýn, sindirim
sistemi, böbrek ve idrar yollarý, kemik ve kireç-
lenme hastalýklarý, metabolizma bozukluklarýna iyi
gelmektedir. 

Karacasu Termal Turizm Merkezi 
Babas kaplýcasý: Mudurnu�ya 5 km. Mesafede

bulunan kaplýca sularý, travertenler arasýndan
çýkmaktadýr. 18 yataklý bir tesis bulunmaktadýr.
Kaplýca suyu metabolizma hastalýklarý ile romatiz-
ma, kadýn, sindirim ve böbrek rahatsýzlýklarý
üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir. 

Sarot kaplýcasý: Mudurnu�nun 30 km. kuzeyba-
týsýnda Ilýca köyü hudutlarý içerisindedir. 66ºc
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sýcaklýðýndadýr. 1500 yýlý aþkýn süredir kullanýlmak-
tadýr. Tarihî bir hamam vardýr. Acý sular grubuna
girmektedir. Ýçme kürü þeklinde kullanýldýðýnda
idrar yolu ve böbrek rahatsýzlýklarýna, banyo olarak
kullanýldýðýnda ise romatizma hastalýklara iyi gel-
mektedir. Kaplýca yanýnda küçük bir konaklama
tesisi bulunmaktadýr. 

Baðlum (Kesenözü) Kaplýcasý: Baðlum kaplý-
calarý, Seben ilçesinin 14 km. Güneyinde, Kesen-
özü köyünde bulunur. Kaplýca suyu banyo olarak
yüzyýllardýr kullanýlmaktadýr. Mide, safra kesesi,
solunum ve dolaþým bozukluklarýnda olumlu etki-
leri olduðu bilinmektedir. Kaplýcada özel þahýslar
tarafýndan iþletilen pansiyonlar bulunmaktadýr. 

Çatak Kaplýcasý: Göynük ilçesinin 30 km.
güneydoðusunda dik yamaçlar arasýnda çok güzel
bir vadide, Himmetoðlu Köyü yakýnýndadýr.
Kaplýcanýn romatizma, siyatik gibi rahatsýzlýklara iyi
gelmektedir. Çevrede bulunan kalýntýlardan
Romalýlardan beri kullanýldýðý düþünülmektedir. 

Göller
Abant Gölü: Bolu�nun 34 km. Güneybatýsýnda

Abant Daðlarý üzerinde oluþmuþ bir krater gölüdür.
Yeraltý sularý ile beslenir. 

Abant Gölü çevresi flora ve fauna bakýmýndan
oldukça zengindir. Gölde bulunan ünlü Abant
alabalýðý yýlýn belirli zamanlarýnda, belirli bir ücret
ödeyerek avlanabilir. Yöre ormanlarý geyikler için
en uygun yaþam ortamýdýr. Göl çevresindeki or-
manlarda tavþan, tilki, çakal, kurt, ayý, domuz,
karaca, gelincik, geyik gibi av hayvanlarýyla þahin,
doðan, atmaca görülmektedir. 

Piknik, kamping, sportif olta balýkçýlýðý, yürüyüþ,
tekneyle, faytonla, atla gezinti ve kýþýn doðal buz
pateni bu tabiat parkýnýn vazgeçilmez aktivite-
leridir. Göl etrafýnda konaklama ve yeme-içme
tesisleri bulunmaktadýr. 

Gölcük: Bolu�nun 13 km. güneyinde suni ola-
rak yapýlmýþ bir set gölüdür. Etrafý çam ve köknar
aðaçlarý ile kaplý gölün kar altýndaki görüntüsü
muhteþemdir. Gölün hemen kenarýnda Orman
Bakanlýðý�nýn misafirhanesi ile bir kýr gazinosu
vardýr. Göl ve etrafý orman içi dinlenme yeri olarak
Batý Karadeniz Millî Parklar Bölge Müdürlüðü
denetimindedir. 

Gölköy Baraj Bölü: Bolu�nun 10 km. batýsýn-
dadýr. Bolu ovasýný sulama amacýyla yapýlmýþtýr.
Çevresi ormanlarla kaplý olan sazan ve alabalýk

vardýr. Þehir merkezine yakýnlýðý ve ulaþým kolaylýðý
nedeni ile piknik yapmak ve olta ile balýk avlamak
isteyenler tarafýndan çok elveriþlidir. 

Yeniçaða Gölü: Bolu - Ankara karayolu üze-
rinde, yeniçaða ilçe merkezinde bulunan göl, bir
çanak gölüdür. Gölde olta ile balýk avlanabilir. 

Karamurat Gölü Mudurnu�ya 35 km. mesafede
olan göl, Akyazý�ya giden yolun kenarýnda ve
Karamurat Köyü yakýnýndadýr. Turna ve kadife
balýðý bulunmaktadýr. 

Çubuk Gölü: Göynük�ün 11 km. Kuzeyindedir.
Kýyýsýnda çubuk köyü bulunan, etrafý güzel çam
ormanlarý ile kaplý çubuk gölündeki sazan ve
alabalýklarý olta ile avlamak serbesttir. 

Sülük Gölü: Mudurnu - Akyazý yoluna 9 km.
mesafededir. Mudurnu ilçesine 50 km. uzaklýkta
bulunan göl, Millî Parklar koruma alaný içindedir.
Bozulmamýþ doðasýyla ve zengin florasýyla dikkat
çekmektedir. Gölde Abant alasý, gökkuþaðý ve
kýrmýzý benekli alabalýk bulunmaktadýr. 

Sünnet Gölü: Göynük�ün 27 km. doðusundadýr.
Fevkalade güzelliðe sahip olan gölde çok lezzetli
mercan ve alabalýklar mevcuttur. Olta balýkçýlýðý ile
bu balýklarýn avlanmasý serbesttir. Sünnet gölünde
konaklama ve yeme-içme hizmeti veren bir tesis
bulunmaktadýr. Göl etrafýnda; piknik, yürüyüþ,
koþu ve bisiklet sporu yapabilme imkaný vardýr. 

Karagöl: Kýbrýsçýk - Beypazarý yolu üzerinde
bulunan Karagöl, oldukça derin bir göldür. Kýbrýs-
cýk�a 20 km.dir. Çevresi tamamen ormanlýk olan
gölde kamp yapýlabilir. Yaban ördeklerinin var olu-
þu nedeniyle avcýlarýn uðrak yeridir. Her yýl mayýs
sonunda Karagöl þenlikleri düzenlenmektedir. 

Akkaya Boðazý: Bolu�nun 10 km. güneyinde,
Mudurnu yolu üzerinde bulunan travertenler,
Bolu�nun Pamukkalesi olarak görülmeye deðer bir
güzelliðe sahiptir. Akkayalardan çýkan maden suyu
deðiþik bir tatta ve 20ºc sýcaklýðýnda olup, modern
tesislerde þiþelenerek tüketime sunulmaktadýr. 

Yaylalar
Aladað Yaylalarý: Bolu�nun 25 km. güneyindeki

dað yamaçlarý üzerinde, orman alanlarý arasýnda yer
alýrlar. Yemyeþil düzlükleri ile piknik için de ideal
olan bu yaylalar çevresinde bulunan Orman Ýþlet-
me Tesisleri, Aladað Ýzcilik Kampý ve Göleti ile göz
kamaþtýrýcý güzellikler sergilerler. Kamp imkanlarý-
nýn da olduðu baþlýca yaylalar, Deðirmenözü, Sarý-
alan, Gölcük, Ardýçtepe ve Üstyaka Yaylalarýdýr. 
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At Yaylasý: Bolu�nun kuzey yakasýndaki daðlarýn
arkasýnda yer alýr. Kirazlarý ile ünlü olan bu yayla
etrafýnda meyve bahçeleri vardýr. Her yýl geleneksel
kiraz bayramý þenlikleri yapýlýr. 

Gerede Yaylalarý: Gerede�nin güneyinde 1200 -
1500 m. yüksekliklerde bulunan bu yaylalar, Haþat,
Zorpan ve doðu Köroðlu Daðlarý üzerinde bulunan
Dörtdivan yaylalarýdýr. 

Kýbrýsçýk Yaylalarý: Köroðlu Daðlarý�nýn güney
yamaçlarýndaki düzlük alanlarda bulunurlar. Belen,
Karaköy, Kökez, Bölücekkaya, Karadoðan ve 1825
m. yükseklikte bulunan Devevira en önemli
yaylalardandýr. 

Mengen Yaylalarý: Mengen Ýlçesi�nin doðusun-
da yer alan baþlýca yaylalar; Sarýklý, Soðucak, Mile,
Sepetçiler, Çelebioðlu ve Çiftçatak yaylalarýdýr. 

Mudurnu Yaylalarý: Ýlçenin kuzeyi ve Abant
Gölü güneyinde yer alýrlar. Dedeler, Alpaðut,
Dodurga ve Daðyolu yaylalarý en önemlileridir. 

Göynük Yaylalarý: 1000-1500 m. arasýnda da
bir þeritte sýralanan yaylalarýn en önemlileri Kara-
bey ve Kaþýkçý yaylalarýdýr. 

Seben Yaylalarý: Kiraz Daðý çevresinde toplan-
mýþ, ortalama 1400 m. yükseklikte olan bu yayla-
larýn en önemlileri Gerenözü ve Kýzýk yaylalarýdýr. 

Kýzýk Yaylasý: Kýzýk Yaylasýnýn evleri, deðiþik
mimarisiyle dikkati çeker. Bu evler hiç çivi
kullanmadan, çam aðaçlarýndan çatkýlý, kenetleme
ve birbirine geçme þeklinde yapýlmýþtýr. Yerden
yüksekçe yapýlmýþ merdivenler, geniþ ocaklarý ve
kendine has eþyalarý ile bu evler oldukça deðiþik
özellikler taþýrlar. 

Sportif Etkinlikler
Kayak Merkezleri Esentepe: Gerede�nin

kuzeyinde 1.300 m. yükseklikte kýþ sporlarý ve
kayak imkanýna sahip üç yýldýzlý Esentepe Oteli�nin
bulunduðu bir yerdir. Tüm ilçeye hakim mükemmel
bir manzaraya sahip olan otelde çim kayaðý da
yapmak mümkündür. Asýrlýk çam aðaçlarýnýn
bulunduðu Esentepe�ye bu isim bölgenin sürekli
esmesi nedeniyle Atatürk tarafýndan verilmiþtir. 

Kartalkaya Kayak Merkezi
Avcýlýk Ve Olta Balýkçýlýðý: Bolu�nun dört

yanýný kuþatan orman tabakasý ve zengin bitki
örtüsü, beraberinde çok çeþitli av hayvanlarýnýn
bulunmasýný saðlar. Ormanlýk alanlarda, ayý, vaþak,
yaban domuzu, geyik, karaca, kurt, sansar, tilki,

porsuk, tavþan, kokarca, gelincik, kunduz ve sincap
gibi kara hayvanlarý ile keklik, üveyik, býldýrcýn, çil,
toy, turna, çulluk, güvercin gibi av kuþlarý ve at-
maca, þahin, kartal gibi yýrtýcý kuþlar sýklýkla görül-
mektedir. 

Ayrýca bir çok gölü bünyesinde barýndýran Bolu,
sportif olta balýkçýlýðý için ideal bir bölgedir. Abant
Gölü, Gölcük, Gölköy Barajý, Yedigöller, Aladað
gölünde bulunan çok lezzetli alabalýk, sazan,
mercan ve gümüþ balýklarý olta ile avlanabilmek-
tedir. 

Yamaç Paraþütü: Yamaç paraþütü için Abant
Daðlarý�nda çok uygun yerler mevcut olup, yaz
aylarýnda büyük þehirlerden bu sporu yapmak
isteyenler için Abant�a turlar düzenlenmektedir. 

COÐRAFYA
Topraklarýnýn yarýdan fazlasý ormanlarla kaplý

olan Bolu�nun yüzey þekillerinde daðlar, platolar ve
ovalar önemli yer tutar. Önemli daðlarý güneyde
Bolu Daðlarý , Abant Daðlarý , kuzeyde Sünnice
Daðlarý , Çele Doruðu , Gerede�nin kuzeyinde
Arkot ve Göl Daðlarý�dýr. En güneyde ilk iki sýradan
daha yüksek olan ve genel olarak Köroðlu Daðlarý
adý verilen volkanik daðlar uzanýr.

Yöre, yaðýþ zenginliði ve eðimlerin çokluðu
nedeniyle irili ufaklý doða ve baraj gölleri açýsýndan
zengindir. Ýldeki göllerden bazýlarý, Abant, Yedi-
göller, Gölcük, Yeniçaða, Çubuk, Sünnet, Karagöl,
Karamurat, Sülük, Gölköy, Aladað ve Saraycýk�týr.

Bolu genellikle Karadeniz iklim tipinin içinde
yer almaktadýr. Bunun yanýnda güney bölümlerinde
Ýç Anadolu iklim tipi de görülmektedir.

TARÝHÇE
Yazýlý belgeler, arkeolojik eserler ve tarihî

kaynaklara göre, Bolu�nun tarihi, Bithynialýlar ile
baþlamaktadýr. Sýrasýyla Romalýlar, Bizanslýlar,
Selçuklular ve Osmanlýlar Bolu ve çevresine hakim
olmuþlardýr.

Bolu yöresine Osmanlý akýný ilk kez Osman Gazi
tarafýndan baþlatýlmýþ, Bolu yöresinin tümüyle
fethedilmesi ise Orhan Gazi döneminin ilk yýllarýna
(1324 -1326) rastlamýþtýr. Mustafa Kemal Paþa
önderliðinde yapýlan Millî Mücadele sonunda Bolu,
10 Ekim 1923�de yeni düzenlemeler çerçevesinde
vilayet haline getirilerek yeni bir yönetime kavuþtu.
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NE YENÝR?
Bolu�nun fýndýk þekeri, çikolatasý, çam balý,

kaymaðý, tereyaðý ünlü tatlýlarýdýr. Kabaklý gözleme
yöreye özgü hamur iþidir. 

Mudurnu�nun saray helvasý, köpük helvasý,
Göynük�ün þeker fasulyesi Seben�in elmasý, üzümü,
Mengen�in peyniri yörenin&nbsp; tadýlmaya deðer
yiyecekleridir.

Bolu�dan Yemek Tarifleri 
Çoban Kavurma 
Malzemeler:
1/2 Kg. kuzu eti
250 gr. domates
100 gr. yeþil biber
1 kaþýk margarin
Tuz ve kekik 
Hazýrlanýþý: Küçük parçalar halinde doðranan

et, margarinle kavrulur. Domatesler doðranarak
ilave edilir tekrar kavrulur. Daha sonra doðranan
biberler etin üzerine konur. Biraz daha
kavrulduktan sonra üzerine kekik serpilir ve servis
yapýlýr. 

Mengen Pilavý 
Malzemeler:
1/2 kg. pirinç
250 gr. kuþbaþý kuzu eti
1 bardak tereyaðý
1 bardak ince kýyýlmýþ mantar
2 baþ soðan
3 adet domates
8 bardak et suyu
1 kaþýk þeker
1 tatlý kaþýðý kekik
1 demet dereotu
1 bardak ceviz içi
tuz ve karabiber 
Hazýrlanýþý: Haþlanan pirinçler tuzlu ýlýk suda

bir saat kadar bekletilir. Soðuk su ile iyice yýkanýp
süzgece alýnýr. Tencere ateþe konur,yaðýn bir kýsmý
kýzdýrýlýr, çentilmiþ soðanlar ve et eklenir karýþtýrýlýr.
Birkaç dakika kavrulduktan sonra et suyu eklenir
üzerinde biriken köpük alýnarak yarým saat kayna-
týlýr. Sonra pirinç, þeker, tuz ve biber eklenerek 15
dakika aðýr ateþte piþirilir. Kalan yað bir tavada

kýzdýrýlarak üzerine dökülür. Tencerenin kapaðý
sýkýca kapatýlýr bir süre sonra kekik, dereotu ve
ceviz üzerine serpilir ve servis yapýlýr. 

Mantar sote
Malzemeler:
1 kg. mantar (Kanlýca)
2 adet olgun domates
Birkaç tane sivri biber
2 baþ soðan 
Birkaç diþ sarýmsak
1/2 bardak su
tuz, karabiber 
Hazýrlanýþý: Mantarlar temizlendikten ve bol su

ile yýkandýktan sonra küçük küçük doðranýr. Sote
yapýlacak tavaya bir miktar sývý yað konur. Önce
doðranmýþ soðanlar ve küçük doðranmýþ biberler
pembeleþtirilir. Küp þeklinde doðranmýþ ve kabuðu
soyulmuþ domatesler ilave edilir, önceden
hazýrlanmýþ olan mantarlar da ilave edilerek yarým
bardak su, tuz, karabiber ve sarýmsak katýlarak
piþirilir. 

NE ALINIR?
Bolu�nun çam kolonyasý, fýndýk þekeri, Bolu

çikolatasý, çam balý, kaymaðý, tereyaðý, kabaklý göz-
lemesi; Mudurnu�nun saray helvasý, köpük helvasý,
ipek oyalarý; Gerede�nin deri ve bakýr eþyalarý;
Göynük�ün þeker fasulyesi, el dokumalarý; Seben�in
elmasý, üzümü; Mengen�in peyniri; Kýbrýscýk�ýn
pirinci, el dokumasý torbalarý ve kilimleri, hediyelik
olarak satýn alýnabilir. 

YAPMADAN DÖNME
Sonbaharda Yedigöller�de kamp yapýp fotoðraf

çekmeden, Abant Gölü ve diðer göl çevresinde
yürüyüþ yapmadan, Mudurnu ve Göynük evlerini
görmeden, Bolu Yaylalarýnda gezmeden, Kartal-
kaya�da kayak, Abant�da yamaç paraþütü yapma-
dan. Seben Kaya evlerini görmeden, Bolu�nun çam
kolonyasý, fýndýk þekeri, Bolu çikolatasý, çam balý,
kaymaðý, tereyaðý, kabaklý gözlemesi; Mudurnu�nun
saray helvasý, köpük helvasý, ipek oyalarý;
Gerede�nin deri ve bakýr eþyalarý; Göynük�ün þeker
fasulyesi, el dokumalarý; Seben�in elmasý, üzümü;
Mengen�in peyniri; Kýbrýscýk�ýn pirinci, el dokumasý
torbalarý ve kilimleri; satýn almadan, Geleneksel
�Mengen Aþçýlar ve Turizm Festivali�, Dörtdivan
Yayla Þenlikleri ve Bolu Köroðlu Kültür Sanat
Turizm Festivali izlemeden, ... Dönmeyin.
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M üslümanlarýn Devleti, fiilen Hz. Pey-
gamber Medine�ye geldiðinde ve yer-
leþtiðinde kuruldu. Baþlangýçta sa-

vunma ya da saldýrý amacýna yönelik askeri bir
oluþum yoktu. Bu doðaldý; çünkü Ýslâm�dan önce
Medine�de Hz. Peygamber�in kurumlarýný devrala-
bileceði bir devlet yoktu ve ayrýca Hz. Peygamber,
Medine�yi kendi devlet topraklarýna ve var olan
yönetimine eklemek amacýndaki bir fatih olarak da
gelmemiþti. Tam tersi, hiç bir maddi imkâný olma-
yan -deyim yerindeyse- bir mülteci olarak gelmiþti.
Medine�ye geldi ve orada karmaþa ve anarþi gördü.
Bu nedenle bir tür Þehir-Devlet sayýlabilecek siyasi
bir organizasyon oluþturmayý önerdi. Yerel halk
bunu kabul etti. Ama her þeye sýfýrdan baþlanmalý,
deneme ve tecrübe ile iyileþtirilmeliydi.

Dikkat çekici olan, Medine�nin karmaþýk orta-
mýna geliþinden sadece altý ay sonra yeni kurulmuþ
devletin, düþmanlarýna, askeri seferler düzenle-
meye baþlayabilmiþ olmasýdýr.

SABÝT BÝR ORDUNUN KURULMASI
Sabit bir ordu yoktu; hatta bir ordu oluþturacak

maddi imkân da yoktu: Devlet yoksuldu ve düzenli
bir geliri de bulunmuyordu; ama, Kur�an prob-
lemleri çözdü: Askeri hizmet, dini görevlerin bir
parçasý olarak ilan edildi. Allah, Müslümanlarýn
kendilerini ve mallarýný, Cennet�e karþýlýk satýn al-
mýþtý; bu yüzden O�nun yolunda savaþmalý, öldü-
rülmeli ve ölmeliydiler ( Kur�an, diðer surelerin
yaný sýra 9/111). Bütün Müslümanlar, potansiyel
savaþçýlarý olduklarý sabit orduyu meydana getir-
diler. Herkes askeri eðitimden geçmek zorundaydý
ki, zaten bunu Ýslâm dinini kabul etmeden önce de
yapýyorlardý. Hükümet bunu bütün yönleriyle, hem

askeri, hem moral yönleriyle geliþtirmeyi teþvik etti.
Görebildiðim kadarýyla Kur�an sadece savunma ( ve
engelleme) amaçlý savaþa izin verir: �Sizinle sava-
þanlarla Allah yolunda savaþýn ve sýnýrlarý aþmayýn.
Gerçekten Allah sýnýrlarý aþanlarý sevmez! Onlarý
nerede yakalarsanýz öldürün.. (Kur�an, 2/190-191;
ayrýca, 22/39-41: �Kendileriyle savaþýlanlara tam
(savaþ) izni verilmiþtir...�). Ýlk alýntýnýn ikinci kýsmý,
yani 2/191 ve düþmanýn nerede bulunursa öldürül-
mesi ile ilgili diðer Kur�an âyetleri de kendilerine
karþý savaþýlan devletin savaþçý güçlerini ilgilendirir.

SEFERLER ÝÇÝN ASKER TOPLAMAK
Yöntem þöyleydi: Devletin baþkaný ve en

yüksek komutan sýfatlarýný kendinde toplayan Hz.
Peygamber, belirli bir sefer için kaç askere ihtiyaç
olduðuna -belki güvenilir ve tecrübeli arkadaþ-
larýna danýþarak- karar verir ve belli ki namaz vakti,
camide gönüllü olmaya hazýr olanlarýn, bu amaç
için hazýrlanmýþ bir deftere isimlerini kaydettir-
meleriyle ilgili haberi ilan ederdi. Kimse gidilecek
yeri önceden bilmezdi. Gerekli sayýya ulaþýldýðý
zaman Hz. Peygamber, bir komutan atar ve askeri
yönetim kurallarý da dahil bütün direktifleri gizlice
ona verirdi. Daha ileri güvenlik ve gizlilik için, Hz.
Peygamber�in komutana mühürlü bir mektup
verdiði ve � Daðlýk yöne doðru ilerle (açýktýr ki
anlamý: Denize doðru deðil ters yönde) ve üç gün-
lük ilerlemeden sonra mektubu aç ve direktiflere
uy � diye eklediði durumlar da olmuþtur. Her bir
gönüllü kendi özel silahlarý ile gelir ve hükümet de
gerekirse yardýmda bulunurdu.

Yukarýda da gördüðümüz gibi ilk askeri hareket-
ler, putperest Mekkelilere karþý kervan yolunu
kapamak amacýyla yapýlmýþtý. Ýlk müdahaleyi
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karþýlýklý ve zincirleme tepkiler izliyordu. Ve bazen
ufak çatýþmalar için kýsa bir sürede asker sevki
gerekiyordu. Bu amaçla, Devlet baþkanýnýn yaþadýðý
yerin bitiþiðindeki Mescid-i Nebi�nin içinde
kurulmuþ olan ve Suffa adýný taþýyan yatýlý
üniversite, yeterli bir kaynak oluþturuyordu. Suffa
sakinleri, genellikle çok yoksul olan ve tarým için
topraða, ticaret ya da sanayiye bir baðlýlýklarý
bulunmayan en dindar ve heyecanlý genç
erkeklerdi. Nafakalarý için gerekli en az seviyede
geçimlik kazanmak üzere bazý iþler yapýyor ve
zamanlarýný, öðrenerek ve ibadet ederek geçiriyor,
ruhsal yoðunluklu bir hayat sürdürüyorlardý. Hz.
Peygamber, gece ya da gündüz, her zaman onlara
güvenebilirdi ve onlar da Hz. Peygamberin
direktifleri yönünde hemen harekete geçerlerdi.

Kaynaklarýmýz (Buhari, Cihad, 140; Müslim,
Hacc, 424; vd.) isimlerini özel bir deftere yazdýran (
iktitab) gönüllülerden, kimi zaman da (Buhari,
Megazi, 79; Müslim, Tövbe, 53-55) ihtiyaçtan çok
daha fazla gönüllü olduðundan söz eder. Bu olay,
sadece bu kaynaklarýn iþaret ettiði Tebük seferinde
deðil, tahminen Mekke�nin fethi gibi diðer
seferlerde de oldu: Hz. Peygamber, düþmaný þaþýrt-
mak istedi ve Müslüman topraklarýndaki çeþitli
þehir ve kabilelerin yerleþim yerlerine haber saldý: �
Kýsa süre içinde, orduya katýlmaya hazýr olun!�
Kendisi Medine�den Mekke�ye dolambaçlý bir yol
izledi ve yolda, söylenen kabile gruplarý arka arkaya
Hz. Peygamber�in liderliðindeki kuvvetlere eklendi.
Doðal olarak bütün gönüllüler için merkezi bir
kayýt düþünülemezdi.

GANÝMETÝN DAÐITILMASI
Ýslâm öncesi Arabistan�da, sefer komutanýnýn,

askerleri tarafýndan ele geçirilen ganimetin dörtte
birinin sahibi olmasý alýþýlmýþ bir kuraldý; genel yað-
madan önce ele geçirilenler ile bölünemez parçalar
da ayný kiþiye verilirdi. Medine�ye vardýktan kýsa
süre sonra Hz. Peygamber, bu baðlamda kurallar
ilan etmek zorunda kaldý ve iþte yaptýklarý:

Komutanýn alacaðýyla ilgili, Ýslâm öncesi Arap
geleneðini iptal ettiði gibi, düþmandan alýnan
ganimetin yakýlmasýyla ilgili Tevrat hükmünü de (
Tesniye, XIII, 16, vb.) kaldýrdý; komutan da bundan
böyle sýradan bir askerle ayný payý alacaktý ve
komutanýn yerini merkezi hükümet aldý. Dahasý,
merkezi hükümetin payýný azalttý ve bunu, dörtte
birden beþte bire indirdi; geri kalan ( beþte dört)
sefere katýlanlara kalýyordu. Hükümetin zararýna

olan gönüllülerin payýndaki bu artýþ, Ýslâm düþman-
larý yerine hizmetlerini Hz. Peygambere sunan ta-
rafsýz paralý askerler için, bir çekim kaynaðý olabi-
lirdi. Ayrýca Müslümanlarýn seferlerinde, Müslü-
man olmayanlarýn da bulunduðunu biliyoruz. As-
keri kanundaki diðer bir reform ise þuydu: Arabis-
tan da þahsen kazanýlan ganimetler, sadece kiþiye
aitken ve diðer arkadaþlarý tarafýndan paylaþýlmaz-
ken -ki bu da savaþçýlarýn disiplinden çok, ele geçi-
recekleriyle, ordunun, kabilenin ya da topluluðun
genel kazancý yerine, kiþisel kazançla ilgilenme-
lerine neden oluyordu- Ýslâm öncesi günlerin tersi-
ne, Müslümanlarýn hukuku, bütün ele geçenlerin
merkezileþtirmesini ve ordu üyeleri arasýnda, ele
geçirdiðinin miktarýna ya da gerçekten savaþmasý ya
da sýðýnakta kalmasýna veya komutanýn verdiði
baþka bir görevi yapmasýna bakýlmaksýzýn, eþit
þekilde daðýtýlmasýný saðlýyordu.

Daha önce de belirtildiði gibi, eðer bir sefer
sonucunda savaþ olmuþsa, ganimetin beþte biri,
merkezi hükümetin kasasýna gidiyordu. Eðer
düþmanla savaþýlmadan taþýnabilir ganimetler ele
geçirilmiþse, baþka kurallar vardý. Her ganimette,
seçilen bir hediyenin komutana verilmesi gibi yazýlý
olmayan bir kanun vardý. Bu Ýslâm öncesi
uygulama, Ýslâm�da da geçici bir süre uygulandý ve
bu hediye Hz. Peygamber�e verildi. Bu detaylara
burada girmemize ( benim Ýslam�da Devlet Ýdaresi
adlý eserimi görenler için) gerek yok. Dikkat
edilmesi gerekli olan önemli nokta, ganimetten
hükümet payý olarak ayrýlan kýsýmdan kimlerin
faydalanabileceðinin Kur�an�da yazýlý olmasýdýr.
Yoksullar, ihtiyaç sahibi olanlar ve savaþta ölen
Müslüman askerlerin aileleri, doðal olarak bu
gelirden öncelikli haklara sahipti ( bkz. Kur�an
8/41). Ama devlet topraklarýnýn güvenliði, hiç bir
þekilde ihmal edilemezdi. Ve devletin hem sivil
gelirlerini, hem de ganimetten gelen düzensiz ve
süreksiz gelirden önemli bir bölümünü, Hz.
Peygamber savunmaya ayýrýyordu. Kur�an ( 9/60),
bütçenin prensiplerini açýkça belirlemiþ ve devlet
gelirlerinden yararlananlar arasýna, askeri hazýrlýk-
larý da eklemiþtir. Ýmam Muhammed el-Þeybani�nin
çok ilginç bir pasajý, (Þerh-üs Siyer�il Kebir, II, 255-
6, veya yeni baskýda paragraf: 1978 ), Müslüman
devletin artan gelir ve ihtiyaçlarýyla birlikte, bir tür
yarý-kalýcý ordu birliklerinin organizasyonunun
detaylarýný verir. Bu, Halife örneðin daha sonra,
divan adý altýnda geliþtireceði ünlü bir sistemdir.
Þeybani�nin bu konuda verdiði bilgi þöyledir:
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�Bu meselenin esasý þudur: Hz. Peygamber,
Mahmiye ibn Câzi�z-Zübeydi�yi, Beni Mustalik
seferinin ganimetlerinden sorumlu kiþi olarak
atamýþtý; ayný kiþi, hükümetin ganimetlerden aldýðý
beþte bir paydan da sorumluydu. Devletin sivil
gelirleri ayrýlýrdý ve bunlarýn ehli baþkaydý (bura-
daki ehlin subaylar mý, yararlananlar mý olduðu net
deðildir); düþmandan elde edilen gelirlerin de ehli
baþkalarýydý. Sivil gelirlerden Hz. Peygamber,
yetimlere, yaþlý ve güçsüzler ile yoksullara yardýmý
uygun görürdü. Ama bir yetim, ergenlik çaðýna
eriþtiðinde, askeri hizmet görevi almak zorundaydý;
bu durumda (sivil gelirlerden yararlanma yerine)
askeri gelirden yararlanýrdý. Ama, eðer askeri
hizmetten hoþlanmazsa, devletin sivil gelirlerinden
de para alamaz ve kendi hayatýný kazanmasý
emredilirdi. Hz. Peygamber, kendisine yapýlan
talepleri hiç bir zaman reddetmezdi. Bir seferinde,
Beni Mustalik ganimetinin beþte birlik hükümet
payýndan yardým talep eden iki kiþi geldi; Hz.
Muhammed, �istiyorsanýz size bir þeyler verebilirim;
ama (bilmelisiniz ki) zengin ve para kazanma
yeteneði olan hiç kimsenin, bu gelirden yararlanma
hakký yoktur� dedi.

SAVAÞ ARAÇLARI
Hz. Peygamber zamanýndaki ordularda, aþaðýda

belirtilen silah isimlerine rastlýyoruz ama, bu liste
tam kabul edilemez: Ok ve yay, kargý ve mýzrak,
kýlýç, mancýnýk, farklý türlerde hareketli örtülü
araba (dabbabe, dabur, arrade), kalkan, zýrhlý
giysiler. Zencilerin bazen kendilerine özgü silahlar
kullandýklarý anlaþýlmaktadýr; örneðin Uhud
savaþýnda Vahþi, Hz. Peygamberin amcasý Hamza�yý
uzaktan, kendi ekseni etrafýnda dönen bir silah
atarak öldürmüþtü. Bahsedilen paravanlý arabalar,
duvarlarý yýkmak için kullanýlýrdý; bu arabalarýn
içindeki adamlar kazma iþini yaparlar ve düþman
tarafýndan atýlan taþ, ok ve mýzraklardan bu örtülü
arabalarla korunurlardý. Daha önce de gördüðümüz
gibi Hz. Peygamber, Müslümanlara saldýrmaya
gelen düþmanýn hareket etmesini zora sokmak için
sadece kampýn çevresine hendek kazma yoluna baþ
vurmakla kalmamýþ; ayný zamanda sahte dikenli
toplar, hatta iðneli aðaç dallarýný atma yoluna da
baþ vurmuþtur. O zamanlarda gece saldýrýlarý da
yapýlýyordu.

Ýhtiyaç duyulan malzemeyi saðlayacak yerel bir
sanayi de vardý. Bizans topraklarý gibi yerlerde ihraç
ambargosu olmasýna raðmen, mümkün olduðunda

bazý malzemeler ithal de ediliyordu doðal olarak.
Beni Kayn kabilesi, demircilik alanýnda üne sahipti.
Yesrib�in ( Medine) de oklarý ünlüydü. Kýlýçlarýn
tercih edilen iki ismi ise, Meþrefi (Suriye�den) ve
Mühenned (Hindistan�dan) idi.

At, mükemmel bir savaþ hayvanýydý ve hem sal-
dýrý, hem de geri çekiliþte kullanýlýyordu. Develer,
insan ve malzeme taþýmasýnda kullanýlýyordu ve
çok boldu. Güçleri, olaðanüstü nitelikleri ve daya-
nýklýlýklarý, Arap ordularýna, Ýran ve Bizans impara-
torluklarýnýn düþünemedikleri bir hareketlilik
saðlýyordu.

Silah stokunun ganimetler ve satýn almalar
sonucunda arttýðýný söylemeye gerek yok.

ASKERÝ EÐÝTÝM
Askeri eðitimi teþvik için, Hz. Peygamberin

sayýsýz öðütleri vardýr. Bu konuda pratik önlemler
de almýþtýr. Hem insanlar, hem de hayvanlar
arasýnda sýk sýk yarýþlar düzenlenir ve Hz.
Peygamber bu yarýþlarý þahsen izleyip ödül daðýtýrdý.
Onun yarýþý kazanan atlarý izlediði yer, Medine�deki
Mescid el-Sibak ( Yarýþ Camii) ile bu gün bile yâd
edilir. Atýþ talimlerine ve niþancýlýða çok önem
verirdi. Onun biyografisini yazanlar tarafýndan
baþka olaylara da deðinilir; taþ atmak, güreþ ve
diðerleri gibi. Yüzme de tavsiye edilirdi ve Hz.
Peygamberin kendisi, küçük yaþta yüzmeyi öðren-
miþti.

ASKERÝ YÖNETÝM
Gerçek ya da olasý düþmanlarla ilgili gerekli veri

edinmek bir istihbarat sistemi geliþtirilmiþti. Farklý
düþman merkezlerinde de haber toplayýcýlar, önceki
bölümlerde zaman zaman anýldýðý gibi gözcü-
casuslar da, Ýslâm Peygamberinin zamanýnda
karþýlaþýlan þeylerdendi.

Komutanlar deneyim ve zekalarýna göre seçi-
lirdi. Takva deðil askeri kapasite dikkate alýnýyordu.
Komutanlar seferden sefere deðiþiyordu; böylece
deneyimli ve yetkin subaylarýn sayýsý artmýþtý. Hz.
Peygamber�in kendisi bir ordu yönettiði zaman,
alýnmasý gereken önlemlerle ilgili danýþacaðý bir
askeri konsey vardý. Komutanlara direktifleri -
bazýlarý tarihçiler tarafýndan kaydedilmiþtir- Ýslâmi
saðgörüyle, öðrettiði dinin ruhsal ve dünyevi
hedeflerinin harmanlanmýþ haliyle doluydu. Meselâ
gereksiz kan dökmek yasaktý.

Propagandaya da baþ vurulurdu. Araplar þiiri
severdi ve hiciv önlenemez bir þekilde yayýlýyordu.
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Bunun ülkedeki önemini bilen Hz. Peygamber,
Ýslâm düþmanlarýna karþý yetenekli resmi þairler
tuttu ve söylediklerinin herkes tarafýndan bilin-
mesini saðladý. Onun þu hadisi çok ünlüdür: Hasan
Ýbn Sabit, Ýslâm�ý ve Peygamber�i savunmak üzere
bu yeteneðini kullandýðýnda, Kutsal Ruh ona þevk
verir; bu þekilde onun mýsralarý oklardan daha
delicidir.

Ýnsan unsurunun, Hz. Peygamber�in askeri
hayatýnda önemli bir rol oynadýðý görülmektedir.
Çünkü herkesin taklit edeceði bir örnek oluþtur-
mak istiyordu. Dikkat edilmesi gereken baþka bir
nokta da, bazý zamanlarda affettiði, bazen de
cezalandýrdýðýdýr. Sonuçlarý iyi af örneklerinden biri
olarak Mekke fethindeki davranýþýna daha önce
deðinilmiþti (Burada bir örnek daha anlatýlabilir:
Bu, er-Raci seferinde Guras ibn el-Haris el-
Muharibi ( Buhari, Ýbn Hiþam, Taberi ve Hazm�a
göre) veya zu-Amr seferinde Du�thur ibn el-Harû
Muharibi (Ýbn Sa�d, Balazuri ve Makrizi�ye göre) -
yer ya da ismi ne olursa olsun- ile ilgilidir. Düþma-
nýn daðýlmasýn sonra bir gün, Hz. Peygamber dinle-
niyordu. Düþman reisi, yakýn bir daðda saklandýðý
yerden bunu görünce gizlice geldi ve kýlýcýný
çekerek: � Ey Muhammed, þimdi seni benden kim
koruyacak?� diye baðýrdý. Hz. Peygamber uyandý ve
sakince cevapladý: �Allah!� Bu sakinlik ve güven,
kaba bedeviyi o kadar alt üst etti ki, titremeye
baþladý ve kýlýcý elinden düþtü. Hz. Peygamber, kýlýcý
aldý ve � Peki, þimdi seni benden kim koruyacak?�
diye sordu; aldýðý cevap, �Hiç kimse!� oldu. Hz.
Peygamber, onu affetti ve kýlýcýný da geri verdi. Bu,
bir bedevi zihniyetine sahip düþmaný o kadar
etkiledi ki, hemen Ýslâm�ý kabul etti ve yeni inancýn
tebliðcisi oldu. Doðallýkla Hz. Peygamber, bu tür
durumlarda Kur�an�ýn büyük hükmüne ( 41/34)
göre davranýyordu: �Gerçekten de iyilikle kötülük
bir olmaz. Sen, daha güzel olanla karþýlýk ver; o
zaman seninle arasýnda düþmanlýk bulunan kiþi,
içten bir dost gibi oluverecektir.� Bu bir tür
psikolojik savaþtý ve bütün savaþlar gibi alýnmasý
gereken riskleri vardý; bazen baþarýlý, bazen de
baþarýsýz olabilirdi. Hz. Peygamber, bu tür
davranýþlarý bazen düþmanýn bilgisi dýþýnda da
yapardý. Ve Ýbn el-Cevzi ( el-Vefa s. 696) nakleder:
Seleme Ýbn Akva, yürüyerek ve tek baþýna
Fezare�den bir grup haydudu izlemiþti ve Hz.
Peygamber bir kaç adamý ile imdadýna yetiþtiðinde,
Seleme çoktan haydutlarýn talan ettiklerinin bir
kýsmýný ele geçirmiþti. Seleme bir at istedi ve zaten

bitap düþüp yorgunluk ve susuzluk çeken hýrsýz
grubunun tamamýný yok etmeye söz verdi. Hz.
Peygamber cevapladý: � Onlara sen boyun eðdirdin;
ayný zamanda da kendi düþkünlükleri (onlara
boyun eðdirdi.)� Þimdi de Ebu-Uzza�yla (Ýbn
Hiþam, s. 471, 556, 591) ilgili, sonuçlarý pek de iyi
olmayan bir merhamet örneði aktaralým: Bedir�de
savaþ esiri olmuþtu. O kadar yoksuldu ki kendi
fidyesini ödeyemiyordu; ona yardým edecek zengin
arkadaþlarý da yoktu. Hz. Peygamber ona acýdý ve
Ýslâm�a karþý bir daha silah kullanmamasý þartýyla,
para ödemeden gitmesine izin verdi. Ama o, bu
yeminini ihlal ederek izleyen Uhud Savaþma tekrar
katýldý. Yine yakalandý ve bu sefer Hz. Peygamber
baþýnýn kesilmesini emretti. Ceza örneklerinden
Ukbe ibn Ebu Mu�ayt olayýný da nakledebiliriz:
Ýslâm�ýn en aptal düþmanýydý; merhametsizce Hz.
Peygamber�i taciz etti ve hatta bir kaç kez
öldürmeye bile çalýþtý. Bedir savaþýnda yakalanarak
Hz.  Peygamber�in  emriyle ölümle cezalandýrýldý. (
bkz. Ýbn Hiþam). Bu kiþinin merhamet görseydi
nasýl davranacaðýný bilme imkânýmýz olmamasýna
raðmen, Hz. Peygamber�in sünnet�inde, Müslüman
hukukçularýn ve komutanlarýn, affetmek veya
cezalandýrmak konusunda özgür olduklarý bilgisi
bulunur.

Savaþýn, sadece profesyonel bir görev deðil de,
çok önemli kiþisel bir olay gibi deðerlendirilmesi
için, bir savaþ baþlangýcýnda ve savaþ süresince Hz.
Peygamber�in yaptýklarý listesine askerleri heyecana
getirmesi, yapýlanlarýn ilahi bir karþýlýðýnýn
olacaðýný söylemesi ve kritik anlarda kiþisel cesaret
örnekleri sergilemesini kolayca ekleyebiliriz.
Samimi arkadaþlarý hakkýnda, basit ama dokunaklý
sahneler kaydedilmiþtir. Bir Türk arkadaþým,
ordudan emekli bir subay, Mahmud Gündüz, Hz.
Peygamber�in savaþlarýna Ýngilizce MOSSCOMES (
Yani; movement: hareket; offensive: sürekli saldýrý;
surprise: þaþýrtma; security: güvenlik; co-operation:
eþgüdüm; objective: hedef; mass: asker yýðýnaðý;
economy of forces: gücün ekonomik kullanýmý;
simplicity: basitlik ) denen modern savaþ
prensiplerinin uygulandýðý bir çalýþma önerdi.
Ayrýca, Hz. Peygamber olaylarý nasýl tahmin etti,
ani kararlarý nasýl aldý ve birlikleri nasýl bir
yönetimle harekete geçirdi? Önceki sayfalarda
toplanan malzeme -hammadde-, modern eðitimli
ve deneyimli bir generalin bile, Hz. Muhammed�in
yaptýðýndan daha iyisini yapamayacaðý konusunda
okuyucuyu kolayca ikna edebilir. Profesyonel
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Öyleyse canýn canýmdýr...
Aynan olmalýyým...
Yüzüne söyleyebilmeliyim her þeyi...
Hem sakýnmadan, mertçe...
Hani bilirsin, esirgemem lâfýmý,
Ne þekil gelirse, öylece...
Hazýrým tüm içtenliðimle konuþmaya, ama,
Seni de dupduru isterim karþýmda...
Dostsan,
Gözlerimin içine baka baka yaka silk benden!
Arkamdan þikayetlenme!
Yiðit ol! Gerekirse yiðitçe azarla, çekinme!
Lâf deðil, icraat beklerim senden!
Öyle bak ki, hislerini görebileyim...
Öyle hisset ki, güvenle bakabileyim...
Sevmem, ölenin ardýndan aðýt yakmayý!
Dil dönerken söylenmeli her þey...

Kulak duyarken anlatýlmalý...
Göz bakarken bakmalýyým sana...
Can sað iken sarýlmalý...
Keþkelere meydan vermemeli hayatým,
Piþmanlýklarla yoðrulmamalý....
Hayýr!
Dirime selâm vermeyen,
Ölüme de fazla yaklaþmasýn!
Dostsan, ölmemi bekleme!
Haklýysam, yaþarken savun beni!
Yaþarken yanýmda ol!
Ýnanmýþsan bana, kimse çevirmesin seni yolundan!
Ve inanmamýþsan, sakýn rol yapma!
Her söylediðimi onaylaman þart deðil...
Her yaptýðýmý beðenmen de gerekmez...
Dostsan, rahatça eleþtir, fikrini rahatça söyle,
sýkýlma!

olmayan ve tedbirli bir komutan olan Hz. Pey-
gamber�in (sav) hayatý temelinde, tehlikeli durum-
larla baþa çýkmak konusunda, özellikle Uhud ve
Huneyn savaþlarý gibi açýk yenilgi zamanlarýnda
bile, baþka askeri bilim prensipleri olduðunu ve
olaylarý hemen ve nasýl düzelttiðini ekleyebiliriz.
Sonuç: Hz. Peygamber kendine güvenerek ve hiç
abartmadan � Ben bir ay uzak mesafedeki düþmaný,
sadece yaydýðým korku ve dehþet havasý ile ye-
nerim.� diyebilir. Ýnsanlýk tarihinde daha az kanlý,
daha kararlý ve kesin sonuç alýcý baþka bir savaþ,
henüz görülmedi. Ýslâm Peygamberi�nin savaþlarý
askeri üstünlük, fetih ya da hükmetme niyetiyle
yapýlmadý; hastalýklý insanlýðý tedavi için yapýldý.
Ýþte bu nedenle herkes bu � savaþlarýn� önemini ve
bize örnek savaþ modeli býrakan insanýn büyüklü-
ðünü bu açýdan deðerlendirmelidir.

DOST MUSUN?
www.birizbiz.org / e-posta grubu
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Yadýrgayabilirsin beni,
Ve ben de seni tuhaf bulursam þaþýrma...
Kandýrmaný aslâ kabul edemem!
Her dediðini, her yaptýðýný hoþ görürüm, ama,
Beni, bana sormadan yargýlama!
Her yediðimiz ayný olmaz belki,
Her dakikamýz birlikte geçmez...
Her güldüðünde gülmeyi garanti edemesem de,
Aðladýðýnda seninle birlikte oturup aðlarým...
Belki her çaðýrdýðýnda gelemem fakat,
Derdine ortak ararsan, koþarým...
Ben de herkes gibi insaným elbet,
Ne göklere çýkar beni, ne de yerin dibine sok!
Senin iþin bu deðil!
Benim zaten bir yerim var herkes gibi yer ile gök
arasýnda...
Dostsan,
Küçümsemeden, küfretmeden,
Sevgiyle, saygýyla ve huzurla gel sokaðýma...
Dinlenmek istediðinde, hiç düþünme, sana özel bir
limaným, ama...
Yorulduðum zamanlarda,
Dilediðimce sýðýnabilmeliyim koylarýna...
Seni bir çocuk kadar saf sevebilirim
Ve bir deli kadar art niyetsiz...
Uðruna seve seve hesabý þaþýrýrým...
Görmezden gelebilirim yanlýþlarýný...
Baþkalarý enayilik sayabilir,
Baþkalarý akýlsýzlýðýma yorabilir,
Bunlarý dert bile etmem, ama,
Sen, aslýnda aptal olmadýðýmý,
Her an, tekrar tekrar hatýrla!
Ve sakýn beni aptal yerine koymaya kalkýþma!
Seviyorsan, cimrilik etme, söyle!
Muhabbeti varken, yokmuþ gibi yapanla,
Hiç sevmediði halde, yýlýþýp durana sinir olurum!
Neyse, o olmalý insan...
Kendisi olmaktan korkmamalý!
Kendisi olmaktan kaçmamalý!
Bil ki, sensin diye seni býrakmam, ama,
Ben olduðum için býrakýrsan beni,

Yas da tutmam arkandan!
Bedel mi?
Ödemeyeceksen çýkma yola!
Ýçten pazarlýk edersen, ancak kendine edersin...
Kendince küser barýþýr, kendi kendini yersin!
Dostsan, mevsimince yað...
Kýþsan kar ol, güzsen yaðmur...
Soðuðuna, sýcaðýna, esip savurmana itiraz etmem,
Senden, ille de bahar olmaný beklemem, ama,
Dayanmalýsýn en þiddetli fýrtýnalarýma...
Belki de çok geldi bunca talep...
Bana karþý hiçbir mecburiyetin yok, korkma...
Sana fazla geldiðim ilk anda,
Arkana hiç bakmadan, dönüp gidebilirsin...
Geçip gidebilirsin,borçluluk hissetmeden...
Mutlaka bir açýklama da beklemem senden, ama,
Gitmeye davranýrsam bir gün,
Sen de karþýmda set olma!
Dost musun?
Öyleyse, canýn canýmdýr,
Yoluna baþ koymaya hazýrým ya,
Baþýný da yollarýmda isterim, unutma!
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1. Ufak þeyleri dert etmeyin.
2. Kusursuz olamayacaðýnýzý kabullenin.
3. Rahat ve ýlýmlý insanlarýn çok baþarýlý

olamayacaklarý düþüncesini bir yana býrakýn.
4. Olumlu ve olumsuz düþünce kartopunun çýð

gibi büyüme etkisini göz önüne alýn.
5. Sevgi kapasitenizi geliþtirin.
6. Unutmayýn: Öldüðünüz zaman yapýlacak iþler

listeniz hâlâ dolu olacaktýr.
7. Kimsenin sözünü kesmeyin, cümlesini siz

bitirmeyin.
8. Birisine bir iyilik yapýn ve kimseye bundan

bahsetmeyin.
9. Býrakýn ilgiyi baþkalarý toplasýn.
10. Ýçinde bulunduðunuz âný yaþamayý öðrenin.
11. Sizden baþka herkesin bilgili olduðunu

düþünün.
12. Sabýr geliþtirme egzersizleri yapýn.
13. Sevgi elini önce siz uzatýn.
14. Kendinize sorun: Bir yýl sonra bunun bir

önemi olacak mý?
15. Gerçeði kabul edin: Hayat âdil deðildir.
16. Arada sýrada canýnýzýn sýkýlmasý yararlýdýr:

Býrakýn canýnýz sýkýlsýn.
17. Strese dayanma gücünüzü azaltýn.
18. Haftada bir kez yürekten gelen bir mektup

yazýn.
19. Sýk tekrar edin: Hayat acil bir durum

deðildir.
20. Zihninizde özel bir bölüm açýn.
21. Her gün bir dakikanýzý, minnettar

olduðunuz birini düþünmek için harcayýn.
22. Tanýmadýðýnýz insanlarýn gözlerine bakýn ve

gülümseyerek merhaba deyin.
23. Her gün kendinize biraz sessiz zaman ayýrýn.

24. Yaþamýnýzdaki insanlarý minik çocuklar ve
yüz yaþýnda ihtiyarlar olarak düþünün.

25. Önce karþýnýzdaki kiþiyi anlamayý hedef-
leyin.

26. Daha iyi bir dinleyici olun.
27. Savaþlarýnýzý akýllýca seçin.
28. Çöpü çýkarma sýrasýnýn kimde olduðunu

hatýrlamýyorsanýz gidip siz çýkarýn.
29. Eleþtirme isteðinizi bastýrýn.
30. Daha ýlýmlý bir sürücü olun.
31. Unutmayýn: Ýnsaný edindiði huylar oluþ-

turur.
32. Bilmemenin verdiði rahatlýðý duyun.
33. Ýpin ucunu biraz býrakýn.
34. Bir bitki yetiþtirin.
35. Yoga (ya da jimnastiðe) baþlayýn.
36. Erken kalkmaya alýþýn.
37. En inatla savunduðunuz beþ iddianýzý

sýralayýn ve bu konularda yumuþamaya çalýþýn.
38. Planlarýnýzda esnek olun.
39. Konuþmadan önce derin bir soluk alýn.
40. Suçluluðu deðil masumiyeti görmeye çalýþýn.
41. Sýrf gýrgýr olsun diye, size yöneltilen eleþtiriyi

kabul edin. Göreceksiniz canýnýz yanmayacak.
42. Kendi görüþlerinizden tamamen farklý

makale ve kitaplar okuyun ve bir þeyler öðrenmeye
çalýþýn.

43. Zihninizi sessizleþtirin.
44. Birisi size topu atarsa, bunu tutmak zorunda

deðilsiniz.
45. Olumsuz düþüncelerinize yüz vermemeye

çalýþýn.
46. Öfkeniz kabarmaya baþladýðý zaman ona

kadar sayýn.
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47. Sorunlarýnýzý öðretmeniniz olarak görün.
48. Biraz yüzünüz gülsün.
49. Bu da geçer.
50. Gevþeyin!
51. Bugününüzü son gününüzmüþ gibi yaþayýn.

Öyle olabilir.
52. Ýç dünyanýz için zaman ayýrýn.
53. Olaðan þeylerdeki olaðanüstülüðü arayýn.
54. Kendi iþinize bakýn, kendinizi baþkasýnýn

yerine koymayýn.
55. Hayatý olduðu gibi kabul edin.
56. Yüreðinizin sezgisine güvenin.
57. Býrakýn çoðu zaman baþkalarý haklý olsun.
58. Daha sabýrlý olun.
59. Kendi cenazenize katýldýðýnýzý farz edin.
60. Önce karþýnýzdaki kiþiyi anlamayý hedef-

leyin.
61. Ruh durumunuzu dikkate alýn: Moralinizin

bozuk olduðu zamanlar sizi yanýltmasýn.
62. Hayat bir sýnavdýr. Altý üstü bir sýnav.
63. Herkesin onayýný alamayacaðýnýzý unutma-

yýn. Övgü ve yergi ayný þeydir.
64. Rasgele iyilikler yapýn.
65. Bir davranýþýn ardýndakini görmeye çalýþýn.
66. Gönlü bol olmayý haklý olmaya yeðleyin.
67. Bugün üç kiþiye onlarý ne çok sevdiðinizi

söyleyin.
68. Alçak gönüllü olmaya çalýþýn.
69. Kýþa hazýrlýk (eksikleri gedikleri kapatma)

telaþýndan kaçýnýn.
70. Her gün birkaç dakikanýzý sevecek birini

düþünmeye ayýrýn.
71. Antropolog olun: Ön yargýnýzdan uzak,

baþka insanlarýn yaþam ve davranýþ tercihlerini
inceleyin.

72. Herkesin farklý olabileceði gerçeðini anlayýn
ve saygý gösterin.

73. Kendinize bir kamusal yardým konusu seçin.
74. Her gün en az bir kiþiye beðendiðiniz bir

özelliðini söyleyin.
75. Sýnýrlarýnýzý öne sürmeyin, yoksa sýnýrlý

olursunuz.
76. Gördüðünüz her þeyde tanrýnýn parmak izi

vardýr.

77. Baþkalarýnýn fikirlerinde biraz olsun
doðruluk payý arayýn.

78. Bardaðýn (ve baþka her þeyin de) kýrýlmýþ
olduðunu varsayýn: Her þeyin bir baþlangýcý ve bir
sonu vardýr.

79. Bu ifadeyi iyi anlayýn: Nereye giderseniz siz
oradasýnýz.

80. Kendinizi iyi hissettiðiniz zaman þükredin,
kötü hissettiðiniz zaman ýlýmlý olun.

81. Postayla evlat edinin. Bir vakýf yoluyla bir
çocuða yardým edin

82. Yaþamý melodram olarak görmeyin.
83. Ayný anda birkaç þey yapmaya kalkmayýn.
84. Fýrtýnanýn Gözü nde (karmaþanýn orta-

sýndaki sükûnet noktasýnda) bulunmaya çalýþýn.
85. Sahip olmak istediðiniz þeyleri deðil, elde

etmiþ olduklarýnýzý düþünün.
86. Dostlarýnýzdan ve ailenizden bir þeyler

öðrenmeye açýk olun.
87. Bulunduðunuz konumdan mutlu olmaya

bakýn.
88. Hizmet vermeyi yaþamýnýzýn deðiþmez bir

parçasý haline getirin.
89. Bir iyilik yapýn ve karþýlýðýný ne isteyin, ne de

bekleyin.
90. Varlýðýnýzý bir bütün olarak kabullenin.
91. Baþkalarýný suçlamayý býrakýn.
92. Yardým etmeye çalýþýrken önceliðinizi küçük

þeylere verin.
93. Unutmayýn: Bundan yüz yýl sonra dünyada

bambaþka insanlar olacak.
94. Sorunlarýnýza olan bakýþýnýzý deðiþtirin.
95. Bir tartýþmaya girecek olursanýz, kendi

görüþünüzü savunmadan önce karþý tarafýn savýný
anlamaya çalýþýn.

96. �Anlamlý baþarý�nýn tanýmýný bir kez daha
yapýn.

97. Duygularýnýza kulak verin; size bir þey
söylemeye çalýþýyorlar.

98. Yaþamýnýzý sevgiyle doldurun.
99. Kendi düþüncelerinizin gücünü bilin.
100. �Daha fazlasý daha iyidir� diye düþünmek-

ten vazgeçin.
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ÇOCUÐUNA BEDDUA ETTÝN MÝ ?
Adamýn biri, Abdullah bin Mübarek�in yanýna

gelip çocuðundan þikayette bulundu. Ýbn-i Müba-
rek ona: 

- Hiç çocuðuna beddua ettin mi? diye sordu. O
zat: 

- Evet, deyince, Ýbn-i Mübarek ona þu cevabý
verdi: 

- Daha ne þikâyet ediyorsun? Çocuðunu bed-
duanla sen bozmuþsun... 

!

DOSTLARA ÝKRAM
Hz. Ali�den: 
- Dost ve ahbablarýma yedirdiðim 20 dirhem,

fakirler için verdiðim 100 dirhemden, benim için
daha sevimlidir. 

!

EDEBÝN BÖYLESÝ...
Kutup Ýbrahim Efendi, Aziz Mahmut Hüdai�nin

þeyhi Üftade Hazretleri�nin torunudur. Aziz Mah-
mud Hüdai Dergâhý�nda yetiþmiþ. Hüdai Hazret-
leri�nden hilafet alarak Bursa�ya dönmüþtür. Burada
dedesi Üftade Hazretleri�nin zaviyesinde elli sene
talebe yetiþtirmekle meþgul olmuþtur.  Vefatý
yaklaþtýðýnda, etrafýndakilere: 

- Ben vefat edince, naaþýmý türbeye defnet-
meyin. Dedeim huzurunda cesedimin dahi ayak
uzatmasý, ruhumu rahatsýz eder� buyurmuþtu. 

M. 1678-H-1089 yýlýnda vefat eden Kutup
Ýbrahim Efendiyi, bu vasiyeti gereði, dedesinin
türbesinin dýþýna defnetmiþlerdi. 

!

ÇÜRÜMEYEN CESED
Vefatýndan 50 yýl sonra türbedar ile cami imamý,

bir gece Üftade Hz.lerinin torunu Kutup Ýbrahim
Efendi�yi rüyalarýnda gördüler. Kutup Ýbrahim
Efendi, onlara: 

-Rahatsýzým, göðsüme bir tuðla parçasý düþtü, bu
tuðlayý üzerimden alýnýz� diyordu. 

Ayný rüya, birkaç akþam tekerrür edince, kabri
açmaya karar verdiler. 

Lahid açýldýðýnda, mezardan misk gibi bir koku
yayýldý. Daha kefenin bile çürümediði görüldü. Na-
aþýn göðüs kýsmýna düþen tuðla parçasý alýnarak,
kabir kapatýldý. 

!

KERAMETÝNE DEÐÝL, 
TAKVASINA BAKIN...

Adiy bin Misafir�den: 
- Bir kimseyi görseniz ki elinden harikalar,

kerametler zuhur ediyor. 
Ondan sakýnýn. Onun o halini iyi sanýp

aldanmayýn. 
Ta ki, onu, ilahi emri bilir, yasaklara da riayet

eder görünceye kadar. 
!

ÞÝKAYETE HAKKIMIZ YOK
Bir kimse, Mevlânâ Celâleddin-i Rumi Hz.leri-

nin huzurunda geçim darlýðýndan, fakirlikten þika-
yette bulundu. 

Bunun üzerine Mevlânâ Hazretleri o kimseye: 
- Eðer sana, âzalarýndan birini kesip yerine bin

altýn verelim deseler, razý olur musun ? diye sordu. 
O da; 
- �Hayýr, razý olmam� diye cevap verdi. 
Bunun üzerine Mevlânâ Hazretleri þöyle buyur-

du: 
- Ey kardeþim! Madem ki razý olmazsýn, niçin

geçim sýkýntýsýndan þikayette bulunursun? Fakirim
diyorsun, bu kadar altýndan daha kýymetli âzalarýn
var iken, vücüdun sýhhatte ve afiyette iken, niçin
bunlarý sana bedavadan ihsan eden Allahü Teâlâ�ya
þükretmiyorsun? 

!
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�BÝZÝM ÝÞÝMÝZ, SULTANLARA NASÝHAT...�
Ubeydullah-ý Ahrar Hazretleri, zamanýn üze-

rinde büyük bir manevi nüfuza sahipti. Sultanlara
sözü geçer, Müslümanlar�ýn rahatý için, onlara nasi-
hat ederdi. Kendisi bu durumu, þöyle anlatmýþtýr: 

-Eðer biz, þeyhlik yapsa idik zamanýmýzda hiçbir
þeyh, kendisine talebe bulamazdý. Fakat bize, baþka
iþ emredildi. 

Bizim iþimiz, Müslümanlar�ý zalimlerin þerrinden
korumaktýr. Bu sebeple padiþahlar ile görüþmek ve
onlarýn gönlünü avlamak, dilediðimiz istikamete
çevirmek, bize vazife olmuþtur. 

!

KABRÝN ÇAÐRISI
Muhammed bin Selâme�den: 
�Kabir günde 5 defa insana þöyle seslenir. 
- Ben yalnýzlýk yeriyim. Bana gelecek kiþi,

Kur�an-ý Kerim okuyarak kendine arkadaþ edinsin. 
- Ben karanlýk yeriyim. Bana gelecek kiþi, namaz

kýlarak beni aydýnlatsýn... 
- Ben altý-üstü toprak olan kuru bir yerim. Bana

gelen salih amel ile gelip yataðýný hazýrlasýn... 
- Ben yýlan ve çivaný içinde barýndýran bir yerim.

Bana gelen bir tiryak da, besmele-i þerife ve çok
gözyaþý dökmektir. 

- Ben münker ve nekir adýndaki sual melekleri-
nin sual soracaklarý yerim. Bana gelen Lâ ilâhe
illâllah Muhammedün Resülullah kelimesini,
onlara cevap verebilmek için çok söylesin.� 

!

SAHÝBÝNÝ CENNETE GÖTÜREN BÝNEK
Muhammed bin Ýshak bin Huzeyme (r.a.)

anlatýr: 
�Kardeþim Ahmed, çok ibadet eden, zahid bir

kimse idi. Dünya malýndan hiçbir þeyi yoktu. Bu
halde iken kendini zorlar, her sene kurban keserdi.
Nr kadar sýkýntý çekse, bu ibadeti terketmezdi. Bu
kardeþim, bir gün dünyadan göçtü. Rüyada gördüm
ki, kýyametteyiz. Bütün insanlar Arasat Meydaný�n-
da toplanmýþlar. Aniden kardeþimi gördüm. Bir
eþini görmediðim çok güzel bir binek üzerinde idi.
Ayrýca bir çok binek etrafýna toplanmýþtý. 

Kardeþime �Allahü Teâlâ sana ne yaptý?� dedim.
�Allahü Teâlâ beni baðýþladý� dedi. �Allahü
Teâlâ�nýn seni baðýþlama sebebi ne idi?� dedim. 

O da þöyle anlattý: 

Bir gün Cuma Camii�nde namaz kýlýyordum.
Cebimde bir gümüþüm vardý. Bir ihtiyar geldi. Dire-
ðin önünde durup �Allahü Teâlâ bana bir gümüþ
verene merhamet etsin, borcum var. Alacaklý da
beni sýkýþtýrýyor, kötü sözler söylüyor� dedi. Namazý
çabuk kýlýp, bir gümüþü ona verdim. Beni kabre
koyup, gittikleri zaman bir ses duydum: �Ey Ahmet
bin Ýshak! Bir muhtaca merhamet ettin. Biz de sana
rahmet eyledik. Yaptýðýn her þeyi affeyledim. Seni
Cennet ve cemalime lâyýk eyledim� diyordu.
Kardeþime, yanýndaki bineklerin ne olduðunu
sordum: �Bunlar, benim kestiðim kurbanlardýr.
Üzerinde oturduðum binek ise, ilk kurbanýmdýr�
dedi. 

- Þimdi nereye gidiyorsun? dedim. 
�Cennete gidiyorum� dedi ve gözden kayboldu. 

!

UZUN ÖMÜR DUASI MI ALMAK
ÝSTÝYORSUNUZ?

Vezirin biri, daha uzun yýllar yaþamasýný istediði
padiþahý için, dua ettirmek istiyormuþ. Bu sebeple,
ülkenin ihtiyaç sahiplerini çaðýrmýþ, onlara bol
miktarda ödünç para vermiþ, ödeme günü olarak
da: 

- Ne zaman sultan öldü, diye bir haber duyar-
sanýz, iþte o gün parayý getireceksiniz. Ödeme
tarihiniz, sultanýn ölüm günüdür, demiþ. 

Bunu duyan padiþah, vezirini çarðýrýp sormuþ: 
- Sen, benim bir an evvel ölmemi mi istiyorsun? 
Vezir þöyle cevap vermiþ: 
- Hayýr sultaným! Tam aksine çok uzun yaþa-

maný istiyorum. Bunun için de, senin uzun ömürlü
olmana dua ettiriyorum. 

Zira, borçlular, parayý daha geç ödemek için,
senin daha geç ölmeni, yani uzun ömürlü olmaný
isteyecekler. 

!

KALP TEMÝZLÝÐÝ MÝ, EMRE ÝTAAT MI?
Geylani Hz.lerine bir gün sordular: 
-Bazý kimseler kadýnlarla oturup kalkýyor. Birþey

diyenede, �Kalbimiz temiz. Onlarý görmek bana
zarar vermiyor� diyor. 

Buna ne buyrulur? 
Þöyle buyurdu: 
-Ruh, bedende hakiki kaldýðý sürece, kul, hem

ilahi emrin, hem de neyhin muhatabýdýr. Hele
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Uluçýnar Köyünden 3 dönümlük bir bahçe satýn
almaya karar verdim.

Ýki odalý kerpiç bir bað evinin olduðu bu bahçe-
nin her yaný çim, çiçek ve meyve aðaçlarý ile
doluydu. Kiraz, dut, þeftali, erik. Menekþeler, güller,
kasýmpatýlarý...

Evi satan kiþiyle tüm bahçeyi dolaþtýk bir süre.
DSÝ sulama kanallarýna baðlý arklarýnýn olduðunu,
yüksek gerilim hattýndan da kaçak elektrik aldýk-
larýný anlattý.

Birden �ne alaka� dedirtecek bir aðaç gördüm.
Hurma aðacý. Bu yörede hurma yetiþmez ki. Mar-
mara Bölgesinde ne iþi var bunun?

Satýcý gülümsedi. Acý bir gülümseyiþti bu.
�Yýllar önceydi� diye baþladý anlatmaya. �Hastalan-
dým. Yataklara düþtüm. Hastaneye kaldýrmýþlar
beni. Ölmek üzereyim. Sanýrým ciðerimde kocaman
bir yara. Doktorlar ümidi kesmiþ. Sevdiðim bir kýz
var. Bir gün çýkmýþ gelmiþ hastaneye. Nasýl sormuþ,
nasýl bulmuþ. Konuþtuk saatlerce. Aðlaþtýk. �Seni

ölene dek beklerim� dedi. Sonra tam ayrýlýk zamaný
cebinden bir hurma çekirdeði çýkardý verdi. �Be-
reket versin diye hep yanýmda taþýrým bu çekirdeði,
senin olsun� dedi. �Baktýkça beni an, seni bekledi-
ðimi bil ve tez iyileþ.�

O küçük çekirdek, hayata uzanan bir köprü
oldu bana. Pijamamýn cebinde sakladým aylarca.
Kimse bilmedi. Avucuma aldým. Ellerime deðen
kestane renkli saçlarý oldu. Baktým. Zeytin gözlerini
gördüm. Mucize de sen. Ýyileþtim. Ölümü bekler-
ken taburcu oldum. Bu bahçeye geldim. Hurma
çekirdeðini bahçeye diktim. Yöresi deðildi. Mevsi-
mi deðildi.

Ama diktim. Tuttu. Filiz oldu. Fidan oldu. Aðaç
oldu.� Sustu.

Çekinerek sordum. �Ya sevdiðin kýz?�
Gözlerindeki parlaklýk yaþ olup yanaklarýna sü-

zülürken, �o bir hurma aðacý gibi dayanýklý deðildi�
dedi. �Gelin oldu. Elin oldu.�

bekarlar... Bunlar, kadýnlarla beraber bulunmaktan
daha ziyade sakýnmalýdýrlar... 

!

NEFSÝ RUHUNA TABÝ OLMUÞ
Mevla�nýn oðlu Sultan Veled anlatýyor: 
�5 Yaþlarýnda idim. Bir gün babamýn talebele-

rine þöyle dediðini hatýrlýyorum: 
- Ben 7 yaþýnda iken, nefsim tamamen ruhuma

tabi oldu. 
Böylece nefsi isteklerimden, hevadan kurtul-

dum. 
Talebelerinden biri babama þu suali sordu: 
-Efendim! Biz sizi devamlý nefsiyle mücadele ve

mücahede eder halde görüyoruz. Bu sözünüzü nasýl
anlamamýz icabeder? 

Babam, þu suale þu cevabý verdi: 

-Nefs, Allah�ýn yarattýðý þeyler içinde en ahmak
olanýdýr. 

Hep kendi zararýný ister. 
Bu yüzden onun yakasýný býrakmaya gelmez.

Çünkü en büyük düþman nefistir. Büyüklerimiz
ölünceye kadar nefsiyle mücadeleye devam
etmiþtir. Biz de onlara ittibaen son nefesimize kadar
mücedeleye devam ederiz...� 

HURMA AÐACI
www.birizbiz.org / e-posta grubu
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M uhakkak her asýrda unutmaktan;
unutulmaktan þikayet olunmuþtur.
Edebî ve tarihî eserler tetkîk edilirse

bunun misallerine bolca rastlanýr. Mesela bir þair,
asýrlarýn arkasýndan unutulma ve ihmalin verdiði
ýstýrabý þöyle dile getirmiþtir: 

Ne yanar kimse bana ateþ-i dilden özge,
Ne açar kimse kapým, bad-ý sabadan gayrý. 
Fakat unutma ve unutulma hadisesi, asrýmýz-

daki korkunç boyutlarýna hiçbir devirde ulaþma-
mýþtýr. 

Yirminci asrýn gürültülü, patýrtýlý ve daðdaðalý
hayatý, en fena etkisini insan hafýzasýnda gösterdi.
Gerçekte marazî bir hal olan unutkanlýk, çaðýn in-
sanýnýn adeta mümeyyiz bir vasfý haline geldi. Ýn-
sanlar beyinlerinden vurulmuþ, ne yapacaðýný þaþýr-
mýþ gibi bir dalgýnlýða itildi. Bu durum, insanýn
Allah�a ve cemiyete karþý vazîfelerini ihmalin de
ötesinde, ona bizzat þahsiyetini ve þahsî menfaat-
lerini de unutturdu. 

Unutkan insan, ekseriya hafiflikler yapmakta ve
gülünç durumlara düþmektedir. Bu konuda bir
hikaye dinlemiþtim: 

Meþhur birisinin hanýmý, hazýrladýðý çorba için,
kocasýndan bir limon almasýný rica eder. Adam,
limon almak için sokaða çýkýnca yabancý bir ülkeye
gitmek üzere olan bir arkadaþý ile karþýlaþýr ve bu
seyahate katýlmaya heveslenir. Formaliteleri kýsa
zamanda halledip yola çýkarlar. Zavallý haným evde
limon bekleyedursun, beyinden altý ay haber yok.
Beyefendi kendisine bir meþgale bulmuþ, ailesini
çoktan unutmuþtur. Nihayet bulunduðu yerde çev-
resi daralýr, yapacaðý bir iþ kalmaz. O zaman yurdu-
nu, ailesini hatýrlar, döner. Hiçbir þey olmamýþ gibi
bakkaldan bir limon alýp evine girer. Kadýncaðýz
gülsem mi, aðlasam mý, diye þaþýrýr. 

Þimdi, bindiði vasýtada eþyasýný; çarþýda, pazar-
da, parkta çocuðunu; gurbette, yabancý ülkelerde
ailesini, yakýnlarýný, hatta yurdunu unutanlarý
gördükçe, hep bu hikayeyi hatýrlarým. Ya akþam
yediðini sabah unutur gibi, verdiði sözü unutanlara,
sözlerine sadýk kalmayanlara ne diyeceðiz. Þüphesiz
dostluðu, arkadaþlýðý, akrabalýðý, anayý, babayý, sýla-
i rahmi unutmak, daha acý ve üzücü unutmalardýr. 

Ama bilinmelidir ki, unutmalarýn en kötüsü,
Allah�ý ve ahireti unutmaktýr. Bir fincan kahvenin
kýrk yýl hatýrý vardýr diyen insanoðlu, kendine hayat
veren, sayýsýz nimetlere gark eden Allah�ý unutuyor.
Allah�ý unutmak, bütün felaketlerin ve fenalýklarýn
kaynaðýdýr. Çünkü Allah�ý unutan insan, hesap
gününü, Allah�ýn huzurunda ayýplarýnýn ortaya
çýkacaðýný da unutur. Allah�tan utanmaya ve bir
hesap gününe inanmayan kimseyi siz hiçbir þekilde
zapt ü rabt altýna alamazsýnýz. Alacaðýnýzý söylüyor-
sanýz, kendinizi aldatýyorsunuz. Geçenlerde Prof.
Adnan Ziyalar�ýn bir arkadaþý ile birlikte
intiharlarýn sebeplerine dair sunduklarý bir tebliði
okumuþtum. Bu tebliðde, gayesiz ve hedefsiz bir
hayatýn intihar sebebi olduðu belirtiliyordu.(1)

Kendini kaybetmiþ, dalgýn, bunalýmlý insanýn bu
acýklý manzarasýnýn sýrrý mealen þu ayetlerde
seziliyor: �Þu, Allah�ý unuttuklarýndan dolayý
(Allah�ýn da) onlara kendi nefislerini unuttur-
duðu kimseler gibi olmayýn. Onlar, yoldan
çýkmýþ kimselerdir.�(2)

Dünyada kendilerini unutmanýn þaþkýnlýðý için-
de bulunan bu kimselerin ahiretteki þaþkýnlýklarýný
da þu ayetlerde görüyoruz: �Kim beni anmaktan
yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardýr.
Kýyamet günü onu kör olarak haþrederiz.
Rabbim der, niçin beni kör haþrettin; oysa ben
görürdüm. (Allah) buyurur ki: Ýþte böyle sana da
bizim ayetlerimiz geldi, sen onlarý unuttun.
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Y üce Rabbimizin en güzel þekilde, mü-
kerrem olarak, kendisine halife olmak
üzere yarattýðý insanýn asýl deðeri, Hakk

Teala hazretlerinden bir �nefha� oluþudur.
Adem�in cesedine ilahî kudretin üflediði ruh,

insanýn Rabbanî ve ebedi yanýný oluþturur. Nitekim
Kur�an�da, iki yerde geçen �Ben ona ruhumdan
üfürdüm.� (el-Hicr, 29; Sad, 72) ayet-i kerimesi
buna iþaret etmektedir.

Allah Teala�nýn ruhlarý yarattýðýnda onlara:
�Ben sizin Rabbýnýz deðil miyim?� diye sorarak
�Evet Rabbýmýzsýn� (el-Araf, 172) þeklinde aldýðý
cevapla yaptýðý sözleþmenin gereðinin bu dünyada
insanoðlu tarafýndan yerine getirilmesi beklenir.
Oysa ki insan ruhu asýl mekanýndan, ruhlar
aleminden ayrýldýktan ve mutasavvýflarýn ifadesiyle
�ten kafesi� denilen maddi elbiseyi giydikten sonra
�gaflet� ve nisyan perdeleriyle perdelenmekte ve

Allah�a verdiði sözü unutmaktadýr. Bu dünyanýn
geçici çekiciliði ve yalancý süsleri onu aldatarak
ebedi ve daimi olaný býrakýp fanî ve geçici olana
yönlendirir. Bu yöneliþte ruhun insana verdiði ebe-
diyet duygusunun ebedi olana kanalize edilemeyiþi
de söz konusudur. Ýnsanda belki de ebediyet
duygusunun bir uzantýsý olarak bitmek tükenmek
bilmeyen arzu ve istekler vardýr. Bu arzu ve
isteklerin yerine getirilmesi hemen arkasýndan
daha baþkalarýnýn doðmasýndan baþka bir iþe
yaramaz. Bu yüzden dünyada müminin en büyük
problemi bu sýnýrsýz istekler yani �tül-i emel�dir.
Ýnsanýn dünyevi yolculuðu tül-i emel istasyonuna
doðru hýzla akýp gitmektedir. Fakat hayat treni,
daima tül-i emel istasyonuna varamadan ölüm
duraðýnda mecburi duruþa geçmektedir. Bu
yüzdendir ki Peygamberimiz (s.a.) hayat treni
mecburi duruþa geçmeden bizi uyarmakta ve þöyle

Bugün de öyle unutulursun.�(3) Þükür ki, unut-
mamanýn ve hatýrlamanýn çaresi de gösterilmiþtir.
Ýþte ayetler: �Allah�tan korkanlar, kendilerine
þeytandan gelen bir vesvese dokunduðu zaman
(Allah�ýn emir ve yasaklarýný) hatýrlarlar, hemen
(gerçeði) görürler. (Þeytanlarýn) kardeþlerine
gelince (þeytanlar) onlarý, azgýnlýða sürüklerler,
sonra yakalarýný býrakmazlar. �(4)

Unutmanýn bir nîmet olduðu haller de vardýr.
Ancak bunu unutma ve unutulmaya dair birçok
hususla birlikte ilerdeki sohbetlerimizle birlikte arz
etmeye çalýþacaðýz, Ýnþallah. 

Kaynaklar: 1- Bkz. Adnan Ziyalar-Tülay Tü-
redi, �Ýntihar Olayýnda Önteþhis Kriterlerinin
Araþtýrýlmasý�, 9. Millî Psikiyatri ve Nöroloji Bilim-
leri Kongresi Çalýþmalarý, Ýstanbul. 1973. s. 101,
108. 2- Haþir Sûresi, 19. ayet. 3- Taha Süresi. 124-
126. ayetler. 4- A�raf Süresi, 201-202. ayetler.

HER NEFESTE 
SON NEFESÝ YAÞAMAK

Hasan Kâmil YILMAZ / Altýnoluk Dergisi
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buyurmaktadýr: �Dünyevi zevkleri kýran ve tul-i
emeli unutturan ölümü çokça hatýrlayýn.�
(Tirmizî, Zühd, 4; Neseî Cezaiz, 3; Ýbn Mace, Zühd,
31) Allah Rasûlü (s.a.) kendisinden �zeki mümin
kim olduðu sorulunca: �Ölümü çokça hatýrlayan
ve ölümden sonrasýna iyi hazýrlanandýr.�
buyurmuþtu. (Ýbn Mace, Zühd, 31)

ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK
Bu ve benzeri hadis-i þeriflerin ýþýðýnda

mutasavvýflar �Ölmeden evvel ölmek� (bkz.
Keþfu�l-Hafa, II, 291, hds. No: 2669) þeklinde bir
anlayýþ geliþtirerek her nefesi son nefes bilip ölüme
her an hazýr olmanýn yollarýný aramýþlardýr.
Tefekkür-i mevt, �tezekkür-i mevt� ve bazan da
�rabýta-i mevt� lafýzlarýyla ifade edilen ölmeden
evvel ölmenin esasý �Hesaba çekilmeden önce
kendimizi hesaba çekmek (bkz. Tirmizi, Kýyame,
25), amellerimizi tartmak, bedenimizi ölü kabul
ederek kalplerdeki dünya sevgisini, kafalardaki
masiva ilgisini azaltmaktýr. Bedenin ruha verdiði
bulanýklýðý atmaktýr. Ýnsaný her an dünyaya esir
etmeye çalýþan þeytanýn: �Ne yiyeceksin? Ne
giyeceksin? Nerede barýnacaksýn?� þeklindeki
þaþýrtýcý sorularýna: �Ölüm yiyeceðim, kefen
giyeceðim, kabri mesken tutup orada barýnacaðým�
diye karþýlýk vermektir. Ölümü her an zihinde
tutmak ve ona göre hareket etmektir. Zira insan her
an ölümle burun burunadýr.

Ýnsana en yakýn olan þey ölümdür. Fakat insan
onu hep uzaklarda görmeye alýþtýðý ve kendisine
yaklaþtýrmamaya çalýþtýðý için onu düþünmekten
kaçar. Oysa ki ölüm, aldýðýn nefesi verememek,
verdiðini alamamaktan ibarettir. O kaçýlmaz sondur
ve çok yakýndýr. Düþünelim ki: Birisi bize �On
dakika sonra öleceksin� diye bir haber getirse ne
yaparýz? Hemen seccadenin baþýna geçer, istiðfar
eder, ölüm ötesine hazýrlýk yaparýz. Bu on dakikayý
on saat on gün, on hafta, on ay veya on yýl olarak
uzatalým. Ne kadar uzatsak deðil mi ki gelecektir ve
vukuu muhakkaktýr, öyleyse yakýndýr. On dakika
sonra öleceðini bilen ne yapýyorsa, öleceðine,
inanan mümin de ayný þeyleri hayatýnýn bütün
safhalarýna yaygýnlaþtýrmalýdýr. Bunun yolu da
alýþtýrma ve egzersizden geçer. Bu yüzden kamil
mürþidler mürîdlerine her gün için rabýta-i mevt
vazifesi verirler. Tasavvuf ve tarikatlarda ölüm
alýþtýrmasý veya ölüm hazýrlýðý diyebileceðiniz
tefekkür-i mevt þöyle yapýlýr:

TEFEKKÜR-Ý MEVT NASIL YAPILIR?
Seher vakti teheccüd namazýndan sonra kýbleye

yönelik olarak oturulur. Bir süre tevbe, istiðfar ve
salevat-ý þerife ile meþgul olunduktan sonra gözler
kapalý olarak ölüm aný düþünülür. Kendimizi
yataðýmýzda son dakikalarýmýzý yaþýyor olarak farz
ederiz. Ölüm meleði Azrail baþ ucumuzda emaneti
almaya gelmiþ. Ölümün soðukluk ve dehþeti bizi
sarmýþ, korku ve heyecan içindeyiz. Son nefesimizi
imanla verip veremeyeceðimizi hayal ediyoruz.

Hemen inayet-i ilahiyye yetiþiyor ve dudaklarý-
mýzdan þehadet kelimesi dökülerek ruhumuz kabz
ediliyor. Bütün çoluk-çocuðumuz, dost ve akraba-
larýmýz baþucumuzda, aðlaþýp feryat u figan ediyor-
lar. Konu komþuya ölüm haberimiz ulaþýyor, yýkayýcý
çaðrýlýyor. Çenemizi ve ayaklarýmýzý baðlýyorlar.
Üstümüzdekileri çýkarýyorlar ve cesedimizi teneþir
tahtasý üzerine yatýrýyorlar. Yýkayýcý hazýrlanan su
ile gaslimizi yapýyor. Arkasýndan beyaz, dikiþsiz
elbiseye sarýyor ve tabuta yerleþtiriyorlar. Tabutla
dört inanmýþ adamýn omuzlarýnda günahkar
cesedimiz musallaya taþýnýyor. Musallada cenaze
namazýmýz kýlýnýyor. Gözümüz arkamýzdakilerde.
Onlardan hakkýmýzda iyi bir þahitlik bekliyoruz.
Musalladan kabrin dar ve karanlýk çukuruna
naklediyorlar. En yakýnlarýmýz en son vazifelerini
yapmak üzere naþýmýzý topraðýn baðrýna terk
ediyorlar. Üstümüze tahtalar dizip toprak örttükten
sonra aþr-i þerifler okuyup dualar ederek bizi o
karanlýk çukurda yapayalnýz býrakýp gidiyorlar.
Kabir sorgucularý Münker ve Nekir geliyor:
�Rabbýn kim? Dinin ne? Peygamberin kim?� diye
soruyor. Orada da imdad-ý ilahî yetiþerek kabrin
dehþetinden Münker ve Nekir�in haþmetinden
tecessüm eden salih amellerimiz sayesinde kurtulu-
yoruz. Kabrimiz cennet bahçelerinden bir bahçe
oluyor. Veya isyan ve günahlarýmýz kabrimizi -Allah
korusun- cehennem çukurlarýndan bir çukur haline
getiriyor, biz gözlerimiz kapalý tevbe ve iltica ile
Cenab-ý Hakk�tan böyle bir akýbetten bizleri
korumasýný diliyoruz. Sonra kýyameti düþünüyoruz.
Ýsrafil�in birinci surunu, bütün canlýlarýn öldüðünü
ve sadece Vacibu�l-vücud hazretlerinin kaldýðýný
hayal ediyoruz. Sonra ikinci suru ve kabirden
kalkýþý, herkese amel defterinin veriliþini hesap ve
mizaný, amellerimizin tartýlýþýný, herkesin �nefsî,
nefsî� diye çaðrýþýp çýrpýndýðý, anasýndan, babasýn-
dan, karýsýndan, kardeþinden, evladýndan, dost ve
akrabasýndan kaçýþýný, Peygamberimiz�in Hýzýr gibi
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Japon çocuðun tek hayali ünlü bir karateci
olmaktý. Fakat ailesi buna izin vermedi.

Bir gün talihsiz bir kaza sonucu çocuk sol
kolunu kaybetti. Ailesi çocuðun moralinin çok
kötü olduðunu görünce ona bir karate hocasý tuttu.
Hoca ilk derste çocuða karþýsýndakini sað koluyla
tutup üstünden savurmayý gösterdi. Hatta ikinci
üçüncü ve sonraki bütün derslerde hep ayný hare-
keti yapýyorlardý.

Çocuk bir gün hocasýna �hocam ben çok
sýkýldým artýk baþka harekete geçsek �dedi 

Hoca ise bunu kabul etmeyerek dünyada bunu
yapan en hýzlý kiþi olmadýkça bitirmeyeceðini
söyledi. Çocuk o kadar hýzlanmýþtý ki, hocasýný bile
göz açýp kapayýncaya kadar yerden yere vuruyordu.
Bir gün hoca elinde bir kaðýtla geldi.

Kaðýtta çocuðun gençler karate þampiyonasýna
katýlabileceði yazýyordu. Çocuk çok þaþýrdý.

Ertesi gün salonda ilk rakibinin karþýsýna çýka-

cakken hocasýna sordu �hocam bu iþ nasýl olur, ben
sadece bir tek hareket biliyorum kesin kaybe-
derim� 

Hoca ise �sen sadece hareketi yap� cevabýný
verdi.

Çocuk ringe çýktý ve hareketiyle rakibini eledi.
Hatta tek hareketle finale kadar çýktý. Finalde
karþýsýnda kendisinin iki katý biri vardý. Önce çok
korktu ama yine bildiði tek hareketi yaptý ve rakibi-
ni eledi þampiyon oldu.

Sevinçle hocasýnýn yanýna koþtu ve sordu
�hocam nasýl olur anlamýyorum, sadece bir hareket
biliyorum, tek kolluyum ve þampiyon oldum�

Hocasý çocuða baktý ve dediki �senin yaptýðýn
hareket karatedeki en zor hareketlerden biridir ve
bir tek savunmasý vardýr. Rakibinin sol kolunu
tutmak�

yetiþen þefaatini, Sýrat�ý geçiþimizi ve Sýrat�ýn altýn-
daki cehennemin kaynayan alevlerini, cennetin
sayýsýz nimetlerini, köþkleri, hurileri ve nihayet Ce-
mal-i Ýlahî�yi müþahedenin zevkli, þevkli ve heye-
canlý anýný.

Mümin her gün ölüm ve ahiretin bu safhalarýný
düþünerek her nefeste son nefesi yaþamanýn
þuuruna ermelidir ki, ölüm hayatý terbiye edebilsin
ve ölmeden evvel iradî olarak ölmenin sýrrýna erip
ölüme gülerek gidebilsin. Nitekim þair:

Ölmek deðildir hayatýmýzýn en müþkil iþi 
Müþkil odur ki ölmeden evvel ölür kiþi
diyerek ölmeden ölmenin güçlüðüne iþaret et-

mektedir. Ýnsan ölmeden evvel ölmek sýrrýna er-
dikten sonra ölümün acýsýný, sekeratýn sancýsýný
duymaz, çünkü ölüm onu korkutmaz. Ölüm artýk
onun için sevgiliye kavuþmadýr. Mevlana�nýn
ifadesiyle þeb-i arus (gerdek gecesi) tur.

ÖLÜM VE HAYAT
Ýslâmi telakkide ölüm ile hayat o kadar iç içedir

ki, insan adeta ölmek için doðar ve ölümle yepyeni
bir hayata baþlar. Ýslâm mimarisinin bütünlüðü
içinde cami, türbe ve mezarlarla, tekke ve
mezarlarýn bir arada bulunmasý bu iç içeliðin bir
uzantýsýdýr.

Müslüman cemaatle namaz kýlmak için en sev-
diði aile ocaðýndan evinden ve akrabalarýnýn yanýn-
dan çýkarak camiye gittiði zaman cami avlusundaki
mezar taþlarý ona, ölümün yakýnlýðýný haykýrýrlar.
Uyanýk mümin divan-ý ilahiye bu ses kulaklarýnda
çýnlayarak durur. Huþu ile namazýný kýlar. Yine
camiden çýkarken, sevdiklerinin yanýna dönerken
bir kez daha o taþlarla selamlaþarak ölümün soðuk
nefesini ve buruk sesini duyar.

JAPON ÇOCUÐUN HAYALÝ
www.sadakat.net / e-posta grubu
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D oðduðum köyde okul yoktu. Doðdu-
ðum köy olan Kaçaklar, Erzincan�ýn
Refahiye Ýlçesi�ne baðlý bir dað köyü

idi. Toplam on beþ haneli olan köyümün insanlarý
çok çalýþkandý. Bu çok çalýþkan insanlarýn yaþadýðý
acýlarý da köydeki nüfusa oranla çok fazlaydý.
Tevekküllü olan köyümün halký sabýrlýydý; koca bir
sabýrla ev boyunda yaðan kýþýn karýný yazla birlikte
bacalardan, köy ortalarýndan eritiyordu. Eriyen
karlar yalancý çeþmelere, küçük akarsulara dönüþü-
yordu ve bir süre sonra da kuruyordu. Bu yalancý
çeþmelerden kap-kacaklarýný yýkardý annelerimiz.
Bir süreliðine de olsa annelerimiz, köyün altýndaki
ve batýsýndaki uzak iki çeþmeye gitmekten kurtulu-
yorlardý.

Biz çocuklar erimekte olan kardan bolca yerdik.
Erimekte olan bahar karýnýn tadý bir baþkadýr; bunu
bilen bilir.

Köyümde hayat bir meþakkatti. En büyük
meþakkati annelerimiz yaþardý. Her bir evin on-on
beþ koyunu; beþ-on keçisi; varlýklýysa bir çift öküzü;
bir ineði; gelecekte koyun ya da koç olacaðý
beklenen bir-iki toklusu; bir-iki de danasý olurdu.
Çayýrlýðý ve yoncalýðý fazla oluþ bolca ot sahibi
olanlarýn birer atlarý da vardý. Babamýn da atý vardý
ve çok güzel de tayý olurdu. Ata binmek atalarýmýz-
dan, ceddimizden bize güzel bir mirastý. Türklüðün
þaný at biniciliði, cirit oyunlarý, at yarýþlarý bolca
yapýlýrdý.

Babamýn yonca biçmeye gittiði bir gün, babamýn
bir eli bende, bir eli atýn yularýnda ve tay da atýn
ardýnda yoncalýða doðru yol alýyorduk. Akþama
kadar babamla birlikte yoncalýkta kalmam duru-
munda, periþan olacaðýmý düþünen babam, bir yýðýn
dil dökerek beni eve gönderdi. Bense eve döner gibi
yapmýþým ve bir süre sonra babamýn bana bakmadý-
ðýný anlayarak geri gelmiþim ve at ile tayýn ardýnda
sine sine babamýn peþi sýra gitmiþim. Bir anda atýn
beni tekmelemesiyle yere düþmüþüm. Allah�ýn
hikmeti ki babam, arkasýna dönüp bakýyor ki ben
yerde yatýyorum, koþup bakýyor kanlar içinde

baygýn yatýyorum. Ýlçeye giderken bir çeþmeden
babamýn bana su içirdiðini hatýrlýyorum o kadar. Bir
de liseyi bitirince bu yara izinden baþýma gelenleri
hiç unutamýyorum.

Annelerimiz ev iþlerini, ev hayvanlarýnýn baký-
mýný, çoluðun-çocuðun bakýmýný, tarla biçim iþle-
rini, buðdayýn-arpanýn ayýrým ve yýkanmasýný;
koyunlarýn, ineðin saðýmýný, sütün yoðurda, yoður-
dun ayrana, tereyaðýna, çökeleðe dönüþümünü ve
kýþa hazýrlanýþ özenle saklanmasýný ve daha bir çok
iþi yaþarlardý. Annelerimizin Allah�tan baþka bir
sýðýnaklarý yoktu. Babalarýmýz olan eþlerinin onlara
olan mükafatý ne acý ki çoðu zaman daha çok
ezmekti.

Köyümde okul yoktu ama komþu köyümüz Eke-
cik�in okuluna giderdik. Köy okullarý köyün adýyla
anýlýr. Ýlkokulumun adý Ekecik Köyü Ýlkokulu idi.
Babalarýmýz bizi bu okula gönderirlerdi. Bizim köyle
Ekecik Köyü arasý beþ kilometre kadardý. Kýþýn karý
ile baharýn çamuru altýnda bin bir güçlükle bu
okula giderdik. Bizden büyükler dört ve beþe
gidenler bizi korurlardý ama bazen de kurt var, ayý
var diye bizleri korkuturlardý. Sabaha kadar kar
yaðdýðý günlerde patika yol kapanýrdý, babalarýmýz-
dan bir-ikisi önümüz sýra gider bizler de artlarý sýra
giderdik. Baþýmýzda tiftikten yapýlmýþ külahlar,
ellerimizde eldivenler vardý. Gidiþimiz de, okul
dönüþü geliþimiz de tam bir çileydi. Ben hala bugün
olmuþ babalarýmýzýn o kýþ ortamýnda bizleri böyle
bir okula nasýl gönderdiklerine þaþarým. Bir o kadar
da okuma tutku ve cesaretlerinden dolayý da kendi-
lerine hep borçlu olduðumu hissederim. Yalnýzca
aileme deðil vatanýma ve milletime de borçlu hisse-
derim kendimi.

Tamamý akrabam olan arkadaþlarýmý bilmem
ama ben; bu okula, en çok çileli olan anamý kurtar-
mak ve Atatürk olmak için giderdim. Atatürk�ün
fotoðraflarýnýn önünde dakikalarca durur, bakar,
�Ey Türk Gençliði�ni okur; kendime söz verirdim.
Günlerden bir gün bitiþik lojmanda kalan beþinci
sýnýf öðretmenim öðlen arasý gelmediði saatlerde
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okula geldi ve bana �Oku bakalým þu hitabeyi
Cemal Hüseyin Çaðlar!� dedi. Okuyup bitirdikten
sonra ter içinde kaldýðýmý ve sesimin kýsýldýðýný
bugün gibi hatýrlýyorum. Okumaya büyük bir
merakým, tam bir tutkum vardý. Çok okuyacaktým
annemi, vatanýmý, milletimi kurtaracaktým. Ekecik
Köyü�nde ilk öðretmenim Osman Þahin�di, beni
çok severdi. Okuma ve yazmayý ilk önce ben ve çok
kýsa bir sürede öðrenmiþtim; bir köylü çocuðu
olmama karþýn okumam akýcý ve anlaþýlýr biçim-
deydi. Ben birdeyken öðretmenimin oðlu Erdoðan
Þahin üçteydi. Oðlunun dersteki isteksizliðine kýzýp
beni oðlunun yanýna, üçüncü sýnýflarýn sýrasýna
oturttu. Bir, iki, üç bir sýnýftaydýk; dört ve beþler de
ayrý sýnýftaydý. Bu durum tüm okulda ve köyde
önemli bir haber oldu. �Cemal Hüseyin Çaðlar,
öðretmenin çocuðundan daha güzel okuyor� laflarý
edildi.. Aradan yýllar geçti ben ilkokul öðretmeni
oldum, öðretmenim Osman Þahin�in oðlu Erdoðan
Þahin Malatya üniversitesi�nde doçent oldu...
Benim ve babamýn köylülüðü beni ancak ilkokul
öðretmeni yapmaya yetti.

Okulu bitirdiðimde ortaokulu nerede ve nasýl
okuyacaðýmýz meselesi bir büyük handikap olarak
karþýmýza çýktý. Babam Erzincan�da ev almýþ ama
oraya o yýl yerleþmemiz imkansýzdý. Köydeki malý-
davarý, unu, sap ve samaný, nadasa býrakýlmýþ
tarlalarý yüzüstü býrakamazdýk. Dedem de iki
aðabeyini Sarýkamýþ Cephesi�nde þehit vermiþ ve
evli aðabeylerinden Yusuf un üç çocuðu ile karýsý
sahipsiz kalmasýnlar diye de babasý tarafýndan yen-
gesi ile evlendirilmiþ. Bu evlilikten babamla birlikte
üç çocuðu olmuþ dedemin. Babamýn iki kardeþi
1939 Erzincan depreminde Hakk�ýn rahmetine er-
miþler. Dedem bu geniþ yuvaya ancak gurbete
giderse geçim elde edebileceðini düþünmüþ ve
gurbete, Ýstanbul�a gitmiþ. Eyüp Feshane�de kendi-
sine iþ bulmuþ ve Eyüp Taþlýtarla�da da kendilerine
hem amca, hem de baba olduðu evlatlýklarýna birer
gecekondu unvanlý ama altlarýnda da dükkanlarý
olan evler almýþ. Taþlýtarla Merkez Camii�nin tam
karþýsýnda yer alan ve minibüs yolunun da önünden
geçtiði bu evler zamanla daha da deðerlendi. Ancak
ne acý ki, bu evler; babamla büyük amcamýn
sonradan görme torunu arasýndaki bir tartýþmaya
kurban gitti. Hiç parayla satýldý ve Eyüp gibi kutsal
bir mekandan kopmanýn da manevi ýzdýrabý kaldý
bize.

Babam beni okumam için dedemin yanýna

gönderdi. Erzincan ile Haydarpaþa arasýndaki o ilk
tren yolculuðunu, motor denen küçük deniz gemi-
sini, sonra da belediye otobüsüyle dedemin evine
varýþýmý hiç unutamam. Eve vardýðýmda, evin
tamamýnýn ve dükkanýn kirada olduðunu gördüm.
Dedem bir oda, küçük bir antrede tuvaleti bahçede
olan ve müþterek kullanýlan bir bekar odasýnda
oturuyordu. Ancak dedem bu küçük odada yalnýz
deðildi, ayný evde ben ve dedemden baþka iki kiþi
daha kalýyordu. Bunlar sabah iþe giderlerdi, akþam
geç saatlerde gelirlerdi. Ben böyle bir ortamda
ortaokula baþladým. Dedem; bana bir takým lacivert
elbise diktirdi, ayakkabý, gömlek, üst-baþ ne lazýmsa
aldý. Kendisi lise sonda olan amcamýn torununa da
kitaplarýmýzý aldýrdý. Eyüp Lisesi�ne baðlý olduðunu
sonradan öðrendiðim ve böyle olmasýnýn da benim
eðitim hayatýmý kurtardýðýný öðrendiðim Üç
Þehitler Ortaokulu�na baþladým. Öðretmenlerin ilk
takdirlerini dikkat çeker bir hal alan saygýmdan
kazandým. Hele de Sosyal Bilgiler öðretmenimin
(adýný hatýrlama talihsizliðim var) bana olan sevgisi
ve övgü dolu sözlerini hiç unutamam. Bu övgüler
memnuniyet vericiydi. Sýnýfýn da gözbebeði
olmuþtum ancak derslerde hiç de baþarýlý deðildim.
Köydeki okuldan, özellikle dördüncü ve beþinci
sýnýflardan hiçbir þey öðrenmeden mezun olduðum
anlaþýlmýþtý. Sosyal Bilgiler öðretmenim her derste
�Güzel çocuðum, uslu halinle çok iyisin ama bir de
derslerde de durumun iyi olsa ne iyi olur. Seni çok
seviyorum ama, derslerdeki durumundan dolayý da
çok üzülüyorum.� derdi. Bu duruma ben de çok
üzülüyordum ve öðretmenimi baþarýsýzlýðýmdan
dolayý üzmüþ olmanýn ezikliðini ve bir o kadar da
utancýný yaþýyordum. 1968-1969 eðitim ve öðretim
yýlýnýn sonuna yaklaþmýþtýk. Son yazýlýmýzý oluyor-
duk. Benim Sosyal Bilgiler öðretmenimi sevindire-
cek bir arayýþým oldu. Yanýmdaki arkadaþým
derslerinde baþarýlýydý. Hiç olmazsa ben de bir kez
olsun yüksek not alarak öðretmenimi sevindirme-
liydim. Sýra arkadaþýma içimi döktüm ve bana bu
yazýlýda yardým etmesini söyledim, kabul etti ve
�Sen de bana bir simit alýrsan olur� dedi. Yazýlý
baþladý ve ben hemen tüm sorularýn cevaplarýný
küçük deðiþikliklerle yazdým. Aramýzdaki anlaþmayý
öðrenen öndeki çocuk, �Bana da simit al yoksa
kopya çektiðini hocaya söylerim.� dedi ve benden
cevap beklemeden birden parmaðýný kaldýrdý ve
hocaya olanlarý söyledi. Yüzümün kýzardýðýný ve
fena halde aðladýðýmý ve bir de öðretmenin, çok aðýr
hakaretlerle yüklü azarýný bugün gibi hatýrlýyorum.
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Öðretmenin sevgili öðrencisi deðildim artýk. Bir
anda her þey bitti. Öðretmenim �Seni disipline
vereceðim� diye hiddetle sýnýftan ayrýldý. Ertesi gün
beni koridorda gören öðretmenim, �Dua et ki bu
okul Eyüp Lisesi�ne baðlý seni disipline verebilmem
için ta oraya gitmem gerek, bu yaþlý halimle
gidemedim. Ama seni artýk görmek istemiyorum.�
dedi. Ben bir köy çocuðuyum, üzülür ve bir de
aðlarým. Derdimi ve bu yola neden yöneldiðimi
anlatamazdým; anlatamadým da... Benim öðretme-
nim Ramazan�da pide alýr, tüm öðrencilere birer
parça koparýp iftarlýk verirdi. En önce bana verirdi;
uzaktaysam �Cemal� diyemez; �Cemeeel...� diye
seslenir, iftarlýk pidemi verirdi. Bu güzel hocam
bana �Seni görmek istemiyorum� demiþti ya, o gün
okul çýkýþý dedeme gittim ve �Dede� dedim, � beni
köye gönder, ben annemi-babamý çok özledim, artýk
okula gitmeyeceðim.� Ýki aðabeyini Sarýkamýþ�ta
þehit veren ve bir aðabeyinin de üç yetimini
büyüten dedem aðlayarak bana sarýldý ve ilk pazar
günü bir hemþehrimizle beni köyüme; anama-
babama gönderdi.

Disiplin lafýndan çok korkmuþ ve hapishane
olarak algýlamýþtým. Okul hayatýmýn sona erdiði
korkusu ve endiþesine kapýlmýþtým. Okulumun
Eyüp Lisesi�ne baðlý olmasý, benim okul hayatýmý
kurtarmýþtý. O köydeki çileli kar, yaðmur, çamur
günleri; yýllarý onca emek ve o büyük tutku boþa mý
gidecekti? Ne çok üzülmüþtüm. Ne çok aðlamýþtým.

Köye varýr-varmaz kolu-komþu akrabalar etra-
fýmý sardý. Anam beni körpecik bir bebekmiþim gibi
kucaklayýp baðrýna bastý. Çay hazýrlandý, tabaklar
dolusu yoðurt, çorbalar, yemekler, kaymaklar,
sahanda yumurta, bal... sofraya doldu-taþtý. Bir
yandan okulumu, dedemi anlatýyorum, bir yandan
anneme, babama ve kardeþlerime sarýlýyorum. Öyle
bir gurbet ki çocukluðumda yaþadýðým, hala bir
sýzýdýr içimde.

Yazla birlikte karnem köye geldi. Dört dersten
ikmale kalmýþým. Babama �Beni gönderme dedim.�
Ancak yaþadýðým olayý anlatmadým.�Ben Ýstan-
bul�da okumam.� dedim babama. O yýl Erzincan�a
taþýndýk. Babam beni Erzincan merkezde Sümerler
Ortaokulu�na yazdýrdý. Orta bire baþtan baþlamýþ
oldum. Bir gün dersteydim, dersimiz Matematik idi,
öðretmenim Sami Sanalp �Cemal, öðretmen
Osman Þahin senin neyin?� diye sordu. Ben de
�Benim ilkokul öðretmenim.� dedim. Öðretmenim
Sami Sanalp: �Bundan sonra senin velin Osman

Þahin öðretmen, ona göre ders çalýþ, notlarýn hep
yüksek olacak, ona göre...� dedi. Osman Þahin
öðretmen sen ne kadirþinassýn; bu ne büyüklük?..
Sevine sevine eve gittim. Babam bana olanlarý
anlattý. Osman Þahin öðretmenim babama �Benim
oðlumun dersleri nasýl, ona çok güveniyorum�
deyince benim için; babam da ikmale kaldýðýmý,
sýnavlara girmediðimi ve yeni baþtan okula baþladý-
ðýmý anlatmýþ. Osman Þahin öðretmenim de üzül-
müþ ve benim okuluma gelerek okul idaresi ve
bütün öðretmenlerimle görüþmüþ, velim de olmuþ.
O yýl iyi bir derece ile sýnýfýmý geçtim. Liseyi o hýzla
takýntýsýz bitirdim. Osman Þahin öðretmenim
öðrencisini okutmaya kararlýydý. Böyle öðretmenler
hep var olacaktýr. Böyle öðretmenler var oldukça da
nice fakir-fukara köylü çocuðu, yetim çocuk, öksüz
çocuk okuma þansýný elde edecektir. Osman Þahin
öðretmenim dört yýl önce Hakk�ýn rahmetine erdi.
Allah rahmet eylesin, yeri cennet olsun. Nasýl
unuturum ki ben, böyle bir öðretmeni?..

Çile bitti mi? Bitmedi. Liseyi bitirdim bir yandan
üniversite sýnavlarýna baþvurumu yapýyorum, bir
yandan da Kara ve Deniz Harp Okulu�na baþvuru-
mu yapýyorum. Harp okullarý için Ankara�ya gittim.
Kara Harp Okulu sýnavlarým yazýlý hariç iyi geçti.
Buradan ümitliydim. Deniz Harp Okulu sýnavlarýn-
daysa köy çocuðu olmamýn, geleneðinde at sýrtýnda
yaþamak olan Türklüðün bir handikapýný yaþadým.
Yoncalýða giden babamýn beni eve göndermek
istemiþ ve benim de atýn arkasýna sinip saklana
saklana babamýn peþinden gitmek isterken attan
yediðim tekmenin izini alnýmda gören komutan
�Sen bu yana çekil� dedi. Alnýmdaki izden dolayý
sýnava bile alýnmadým. Asker olma tutkum suya
düþmüþtü. Ayný gün babama içli bir mektup yazmýþ
ve sonunu da iki mýsralýk bir þiirle bitirmiþtim. 

�Benim adým Cemal/Alnýmda var bir hilal...
Sýnav sonuçlarý açýklandý, Kara Harp Okulu�nu

da kazanamamýþým. Üniversiteyi de ilimdeki
Erzincan Eðitim Enstitüsü�ne gidecek kadar puan
tutturmuþtum. Bir kez daha üniversite sýnavlarýna
girdim. Ankara Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisi
(þimdiki Gazi Üniversitesi) Yönetim Bilimleri
Fakültesi�ni kazandým. Erzincan Eðitim Enstitü-
sü�nden kaydýmý sildim, akademiye kaydýmý yaptým.
Okula baþladým, koca koca kitaplarýmý aldým. Bir
süre sonra okulun sürekli olaylý olmasý ve benim de
yoksulluðum nedeniyle bu okula devam edemedim.
Oysa okumak için Ankara�nýn Ulus semtinde izbe
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bir lokantada bulaþýkçýlýk yapmýþ, bir süre de
inþaatlarda çalýþmýþtým. Sonuçta bu okulumdan da
ayrýlmak mecburiyetinde kalmýþtým. Okuma
hayalim sona mý eriyordu?.. Bunca emek, o büyük
tutku heba mý olmuþtu?.. Meraktan hastalandým.
Türbe türbe dolaþtýrýldým. Çaresini bulamadým.
Derken bir bahar günü aðaçlarý bir baþka güzel,
güneþi daha parlak, yeþillikleri daha yeþil görmeye
baþladým. Hayattan tat almaz halimin farkýna
varmýþ ve hayatýn güzelliklerini sezmiþtim. Yeni bir
yaþama umudu ve sevinci belirmiþti.

Üniversite sýnavýna girmiþ ve yalnýzca bir tek
okulu yazmýþtým; o da Kastamonu Eðitim Enstitü-
sü�ydü. Sýnavý kazanmýþtým. Sevinçle bu okula
kaydýmý yaptým. Bu okuldayken 12 Eylül 1980
ihtilali oldu. Her yerde Atatürk�ü anlattým. Dinle-
yen þaþýrýyordu. O ana kadar onlarca Atatürk kitabý
okumuþtum. Okul idaresi ve öðretmenlerin çoðu
deðiþtirildi. Müdürün kardeþi ayný zamanda baþ
müdür yardýmcýsýydý. Gelini de her derse giriyordu.
Kooperatif dersi de görüyorduk ve bu derse de
müdürümüzün gelini gelmeye baþladý. Dersi anlatý-
þýndan, bu dersten bir þey anlamadýðý anlaþýlýyordu.
Ben dayanamayýp hiddetle �Madem bilmiyorsunuz,
bilmediðiniz derse neden giriyorsunuz?!..� dedim.
Hocamýz beni akrabasý olan müdüre þikayet etti.
Disipline verildim. Ben de kaydýmýn silinmesini
ifade ettiðim bir dilekçeyi müdüre vermek üzere
hazýrladým. Disiplin suçuyla atýlmaktansa kendi
isteðimle ayrýlmayý uygun gördüm. Okulumun
hademesi Emine Abla o arada beni gördü,
halimden iyi olmadýðýmý anladý. O sorunca ben de
anlattým. �Cemeeel!..� dedi baðýrarak (ayný þekilde
Üç Þehitler Ortaokulu�ndaki Sosyal Bilgiler
öðretmenim de bana sesleniyordu. Kadere bak ki
biri okuldan atmak, biri de tutmak için...) �Sen
bana bakýversene ben cepheye mermi taþýyan
Fatma�nýn kýzýyým. Veriver bakayým o dilekçeyi
bana. Ben konuþurum müdürle, sana bir þey
yapamazlar, Kastamonu�yu yýkýveririm baþlarýna
onlarýn� dedi. Dediðini yaptý, müdürle konuþtu ve
bana dokunulmazlýk saðladý. Meðersem bizim
hademe ablamýzýn, Emine ablamýzýn devlet erkaný
nezdinde epeyce bir saygýnlýðý varmýþ. Bunu
sonradan öðrendim. Günü geldi ve öðretmen
oldum. Ne zor bir mücadeleydi. Bir köylü çocuðu-
nun okumasý bu kadar zor mu olmalýydý. Öðret-
menim Osman Þahin olmasaydý ve Kastamonu
gazisi kahraman Fatma annenin kýzý Emine anne
olmasaydý acaba ben öðretmen olabilir miydim?...

Ýlk atamam Kars�a baðlý Tuzluca Ýlçesi�nin
Güzeldere Köyü�ne çýktý. Þanlýurfa�nýn Siverek
Ýlçesi�nin Uzunpýnar Köyü�nde de çalýþtým sonra-
larý. . Köy çocuklarýna borcum var benim, ben bu
borcumu ödeyemedim. Halen Kartal Sabri Taþkýn
Ýlköðretim Okulu�nda çalýþmaktayým. Köy çocuk-
larýna borcumu ödeyemedim ama sýnýfýmdaki fakir-
fukara çocuklar baþ tacým benim. Yetimler gözbe-
beðim benim. Bir kenara itilmiþ çocuklar öz
evladým benim. Anne ve babadan ayrý olan, boþan-
mýþ aile çocuklarý benim en çok ilgilendiðim çocuk-
lardýr. Öðretmenlik nedir ki zaten; bir kitabý
paranla da satýn alýr okursun, okuduðunu anlar ve
bir þekil de öðrenirsin. Bunu her yaþtan insan yapar.
Öðrenciler de yapar. Hele de günümüzdeki bilgi
bolluðunda; bilgiden çok ne var ki... Azalan sevgi
oldu ancak. Öðretmenlik sevgi vermektir. Ýçinde
bulunduðumuz bu bunalýmlý zamanda yapýlacak en
öncelikli þey sevgiyi anlatmaktýr. Sevgiyi, merha-
meti, iyiliði, vefayý sunmak gerekiyor yetiþmekte
olan nesle.

Çocuklarýma da öðrencilerime de hep ayný þeyi
söylüyorum: �Ben sizi iyilik eden insanlar olasýnýz
diye okutuyorum.�

Ýyilik görmek çok güzel; ama �veren el alan
elden üstündür� misali vermek; yani iyilik etmek
daha güzel.

Ýyilik, sevgi, merhamet, adalet... duygularýyla
donanýmlý Türkiye�nin altý yüz bini aþkýn idealist
öðretmeni neler yapmaz ki...

Sevgiyle bir yurt yeniden nasýl inþa edilir
göstermek gerek dosta da düþmana da...

Öðretmenliðimin ideali þu esasa dayanýr: Türk
Milleti�nin bu coðrafyada sonsuza kadar yaþamasý
ve Türk Milleti�nin her ferdinin sevgi hamuruyla
yoðrulmasý. Türk Milleti�nin içinde bulunduðumuz
þu zamanda derdi hem çok hem de karmaþýk.
Öðretmene düþen bu milleti büyük bir sevgiyle
donatmaktýr.

Meslektaþlarýmý ceddime layýk olma istek ve
arzusuyla en içten duygularýmla selamlar, baþarýlar
dilerim...

Cemal Hüseyin Çaðlar
Cumhuriyet Mahallesi
Murat Sokak
Özkan Sitesi B Blok 23/19 34876 Yakacýk/Kartal

ÝSTANBUL
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Tarih boyunca insanoðlu deðerli taþlara çeþitli
anlamlar yüklemiþtir... Peki onlara olaðanüstülük
kazandýran nedir?

Tarih öncesi çaðlardan günümüze kadar her
dönemde insanlýðýn ilgisini çeken ve �deðerli taþ�
olarak adlandýrýlan renkli, ýþýltýlý taþlar, çeþitli
özellikleri ile farklý anlamlar kazanmýþlardýr. 

Ýnsanoðlunun deðerli saydýðý nesneleri krallara,
soylulara armaðan etmeye yatkýnlýðý nedeniyle bu
taþlara anlamlar yüklenmeye baþlanmýþtýr. Kedi
Gözü Kuvars, sergilediði ýþýk oyunlarý ile insanlarý
güneþ enerjisini içinde hapsettiðine inandýrmýþ,
Opal ise muhteþem renk güzelliði ile Cupid Taþý
olarak adlandýrýlmýþtýr. 

Nedir Taþlarý Deðerli Kýlan, 
Diðerlerinden Ayýran? 

Deðerli taþlar, doðada sayýsý 3 bini bulan
minerallerin çeþitli yollarla kesilip parlatýldýktan
sonra çekici olabilenleri olarak tanýmlanýr.
Ýnorganik olan minerallere ek olarak, Ýnci, Mercan,
Sedef gibi organik kökene sahip doðal maddeler de
deðerli taþ kabul edilir. Bir taþýn �Deðerli taþ ya da
süs taþý� sýfatýný alabilmesi için sahip olmasý gere-
ken üç özellik vardýr: Güzellik, duraylýlýk, nadirlik.

Güzellik, oldukça göreceli bir kavramdýr.
Kimine göre taþýn þeffaflýðý onu güzel yaparken,
kimine göre de güzellik taþýn rengine, parlaklýðýna
ya da kesiliþine baðlýdýr. Deðerli taþlarýn birçoðu bu
kriterlerden birkaçýný bir arada bulundururken,
þeffaf olmayan Turkuvaz ve Malahit gibi taþlarda
güzellik, sadece renkleri ile tanýmlanýr. Belki de bu
görecelilik nedeniyle 70�e yakýn deðerli taþ grubuna
giren mineralden sadece 20 kadarý yaygýn olarak
biliniyor. 

Deðerli taþlarýn farklý olmasýný saðlayan diðer bir
özellik olan duraylýlýk ise taþýn sertliðine, kýrýlgan-

lýðýna, darbelere ve dýþ etkenlere karþý dayanýmýna
baðlýdýr. Bir mineralin sertliðinin yüksek olmasý, o
mineralin deðerli taþ olarak kabul edilebilmesinin
en önemli kriteridir. Kesildiði, parlatýldýðý zaman
çoðu deðerli taþtan daha çekici görünümlere
bürünen mineraller vardýr; ama sertliklerinin
düþük olmalarý onlarýn deðerli kabul edilmelerini
engeller. Bu þanssýz minerallere örneklerden biri de
Jips�tir; kesildiðinde oldukça güzel bir görüntü
sergileyen, ama týrnakla çizilebilecek kadar düþük
bir sertlik derecesine sahip olan bir taþ nasýl deðerli
kabul edilip süs eþyasý olarak kullanýlabilir? Bir
taþýn sertliðinin yüksek olmasý, kolay kolay çizile-
memesi, onun kolay kýrýlmayacaðý anlamýna gel-
mez. Elmas bilinen en sert mineraldir; ancak
kenarlarý, köþeleri boyunca kýrýlmalara oldukça
yatkýndýr. Tabii bu yatkýnlýk Elmas�ýn nadirliðinin
karþýsýnda deðerini düþürmeye yetmiyor. Sertlik
derecesi yüksek olan diðer bir mineral de Zir-
kon�dur; sertliðine karþýn oldukça kolay kýrýlabilen
Zirkon�dan yapýlmýþ bir yüzük birkaç ay sonra
kýrýklarla dolabilir.

Sýradan minerallere deðer katan en önemli
unsur, doðada ender bulunmalarýdýr. Ýnsanlýðýn
tarihi boyunca nadir olana ilgisi burada da kendini
açýkça gösterir. Dünya üzerinde yýlda binlerce
kýratlýk Elmas üretiminin yalnýzca birkaç yüz
kýratýnýn Pembe Elmas olmasý, Pembe Elmas�ý
Renksiz Elmas�tan daha deðerli hale getirmiþtir. Bu
duruma verilebilecek bir diðer örnek de Ametist�tir.
18. yüzyýlýn sonuna kadar günümüzdeki Elmas
kadar deðerli olan Ametist (mor renkli bir Kuvars
minerali), 19. yüzyýlda Brezilya�da geniþ Ametist
yataklarýnýn bulunmasýyla deðerini yitirmiþtir.
Günümüzde her kuyumcuda, gümüþçü dükkanýnda
mutlaka Ametistten yapýlmýþ bir taký, süs eþyasý
bulabilirsiniz. 
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S avaþçý ama estetik iki ruhtan çýkan çekiþ-
meli bir mücadele... Geçmiþin kahraman
þövalyelerinden günümüz kent eskrimci-

lerine kalmýþ bir miras, hüznün ve heyecanýn,
gücün ve onurun sporu, eskrim... 

Eskrim Nedir?
Eskrim, epe, flöre ve kýlýç olarak isimlendirilen,

kesici ya da delici olmayan, birbirinden farklý üç
silahla yapýlan, belirlenmiþ uluslararasý kurallarý
olan, olimpik bir mücadele sporudur. 

Eskrim, 
� Fiziksel ve zihinsel özellikler önceliklerini en

iyi þekilde kullanma imkaný veren, 
� Geniþ tekniði ve inceliði olan, 
� Sinir sistemi üzerindeki düzenlemeyi saðla-

yan, 
� Görme ve elle dokunma hislerinin koordi-

nasyonunu geliþtiren, 

� Vücudun deðiþik yerlerine en geniþ ölçüde
uzanma ve gerilme imkâný veren, 

� Kaslarýn çabuklukla harekete geçmesini,
gerektiðinde tekrarlanmasýný kolayca saðlamak
bakýmýndan çabukluðu geliþtiren, 

� Fiziksel olduðu kadar zihinsel güçlerin ön
planda olduðu, önemli ölçüde zekâ gerektiren bir
spordur. 

Neden Eskrim? 
Eskrim, fiziksel ve zihinsel incelikleri en iyi ve

en geniþ þekilde geliþtirmesi yönleri ile herkese
tavsiye edilecek bir spor dalý olarak görülmelidir.
Eskrim, yapýsýndaki geniþ tekniði, inceliði ve adale-
lerin yerine göre düzeninin saðlanmasý bakýmýndan
da bir sanat olarak anýlmaktadýr. Eskrim, vücudun
deðiþik bölgelerine en geniþ ölçüde uzanma ve
gerilme imkâný vermekte, kaslarýn çok kýsa zaman
dilimi içinde harekete geçmesi ve gerektiðinde
hareketlerin üst üste tekrarlanmasýný çabuklukla
saðlamaktadýr. Ayrýca bayanlarda kas yapmayan bir

Deðerli taþlarýn güzellikleri kesiliþ þekilleri ile
doðrudan ilgilidir. Renkleri, sergiledikleri ýþýk
oyunlarý yanlýþ bir kesim þekli ile algýlanamayabilir
ve aslýnda çok etkileyici olabilecekken sýradan bir
mineral olarak kalabilirler. Yaygýn olarak iki kesim
yöntemi kullanýlýr: Kaboþon ve fasetli kesim.
Kaboþon kesim taþýn bir, kimi zaman da iki yüzeyine
birden dýþ bükeylik verilmesi ile elde edilir. Þeffaf
olmayan taþlarda tercih edilen bu kesim ile taþýn
renk ve ýþýk özellikleri tamamen ortaya serilebilir.
Diðer bir kesim ise genelde þeffaf taþlarda
kullanýlan fasetli kesimdir. Bu kesim deðerli taþýn,
gelen ýþýðý çeþitli yönlerde daðýtmasý için yapýlýr ve
sonuç olarak taþ birçok yüzeye sahip olacak þekilde
kesilir. Özellikle Elmas�ta kullanýlan bu kesimin en
yaygýn þekli taþýn 58 yüzeye sahip olduðu pýrlanta
kesimidir. Pýrlanta bir mineral adý deðil, sadece bir
kesim þeklidir. 

Deðerli Taþlarda Renk 
Deðerli taþlarda güzelliðin esasý olan renk, farklý

sebeplere baðlý olarak geliþebilir. Renk, kristalin,
ýþýðýn belli dalga boylarýný soðurmasý ile ortaya
çýkar. Gözde renk hissi veren dalga boylarý 3900 Å
(mor)-7600 Å (kýrmýzý) arasýndadýr. Bu boydaki
dalgalar mineralin üzerine düþtüðü zaman bazý
dalga boylarý soðurulur, geriye kalan dalgalar göz
tarafýndan algýlanýr ve böylece mineralin rengi
belirir; örneðin mavi mineraller uzun dalga
boylarýný (kýrmýzý) soðururken, kýrmýzý mineraller
ise kýsa dalga boylarýný soðururlar. Hiçbir dalga
boyu soðurulmadýðýnda ise mineral þeffaf gözükür.
Mineraller renklenmelerinin sebeplerine göre
idiyokromatik ve allokromatik mineraller olarak
ikiye ayrýlabilirler. Renklerini ise renk merkezle-
rinden, kafes yapýlarýnda bulunan iyonlar arasýnda
geliþen iyon transferlerinden ve içerdikleri diðer
mineral kapanýmlarýndan alabilirler.

Kýlýçlarýn Satrancý

ESKRÝM
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spor olduðu söylenebilir. Eskrim sporunda diðer
sporlarda olduðu gibi çok iyi bir kondisyona ihtiyaç
vardýr. Ancak, kondisyonun yanýnda eskrim sporu-
na has bazý özellikler gerekmektedir. Eskrim, her
þeyden önce yumuþak adalenin oluþabileceði bir
vücudu ve bu vücudun dengeli olmasýnýn yanýnda,
çok kýsa bir zamanda sürate, patlama süratine
ulaþabilme yeteneðini artýrýr. 

Zihinsel açýdan eskrim, strateji geliþtirmeye ve
taktik uygulamalara yönelik yararlar saðlar. Eskrim-
cinin, kýsa maç süresi içinde rakibini çabucak de-
ðerlendirmesi ve stilini ona uyarlamasý gerekecektir.
Eskrim, zihinsel bir oyunun bütün koþullarýný içerir.
Çok süratli biçimde, birkaç hamle sonrasý için
zamanýnda karar verme gerektirdiðinden, eskrim
maçý, çabuk oynanan bir satranç maçýna benzetilir.
Keskin, analitik bir zekâ gereksinimi yanýnda
eskrim, karar mekanizmasýnýn çabuk çalýþmasýný ve
fýrsatýn ilk belirdiði anda, saldýrýya geçme cesaretini
gerektirir. Eskrimci bu aný deðerlendirmekte
gecikirse fýrsat kaçmýþ olur. Her an hazýrlýklý olma,
hasmýný sürekli kontrol altýnda tutma sonucunda,
baþarýyla uygulanan bir saldýrý planý, kendine güven
duygusunun artmasýna yol açar. 

Psikolojik yönden eskrim ve eskrimcinin, gergin
maç koþullarýnda, dikkatini toplayarak, müsabaka-
ya yoðunlaþýrken, ruhsal dengesi bakýmýndan,
kendini sakin tutmasý gerekir. 

Tarihçesi 
Kýlýç ile yapýlan ilk sporlara eski Hintliler �par-

ma�, Yunanlýlar �perme� derlerdi. Sözcük, Kuzey
Germen dilindeki �skermen� ya da �scheirmen�den
gelir. Baþka bir Germen kavmi olan iskandinav-
yalýlar, sözcüðe �skerme� derler. Sözcük Latin kö-
kenli dillere de �escremie� biçiminde girmiþ, terim
Türkler tarafýndan da kýlýç sporlarý anlamýnda
kullanýlmýþtýr. 

Çin�de M.Ö. 2000 yýllarýnda bu sporun yapýldýðý
bilinir. Eskrim, daha sonralarý Antik Yunan�da
hoplomakhos denilen gladyatör öðretmenleri
tarafýndan gymnasium denilen okullarda ders
olarak verilirdi. Roma döneminde de eskrim çok
tutulan bir spor ve savaþ dalý oldu. 

Çaðdaþ eskrimin Ýspanya�da doðduðu ileri sürü-
lür. Toledo kentinde saðlam ve zarif kýlýçlar yapýl-
maya baþlanmýþ, kesici kýlýçlarýn yerini ince, uzun,
batýcý kýlýçlar almýþtý. Buna koþut olarak eskrimde
de kaba güçten çok beceri, çeviklik ve bilgi önem

kazandý. Spor, 16. yüzyýlda her ülkeden eskrim me-
raklýlarýnýn ustalýklarýný artýrmak amacýyla geldik-
leri Ýtalya�da geliþti. Eskrimle ilgili ilk kurallarý
Ýtalyanlar koydular. Bu dönemde eskrim, spordan
çok düello için baþvurulan bir dövüþme aracýydý.
1588-1608 yýllarý arasýnda yalnýz Paris�te düellodan
8 bin kiþinin ölmesi tepkilere yol açtý. Ýtalyanlar�ýn
meçinden (epe) vazgeçilerek daha hafif ve kýsa, içi
çiçek biçiminde bir düðmeyle örtülü bir kýlýç
kullanýlmaya baþlandý. Bu yeni kýlýca çiçek (fleur)
sözcüðünden türetilen flöre adý Besnard tarafýndan
verildi. Taraflar korumasýz olduðundan hamleler
son derece dikkatli yapýlýyordu. Maske koruma
yeleði ve eldiven 18. yüzyýlýn sonlarýnda ortaya
çýktý. Bu dönemin bir baþka önemi de La Boessiere,
La Faugere, Gomard gibi büyük ustalar tarafýndan
karþýlaþma kurallarýnýn yeniden belirlenmesi oldu.
Bazý süvari birliklerinde kullanýlan kýlýçta önemli
bir geliþme görülmezken , epe, düello silahý olarak
geçerliliðini korudu. 

20. yüzyýlýn baþlarýnda eskrim sporunun kural-
larý kesinleþti. Eskrim, 1896�dan baþlayarak olimpi-
yat oyunlarýnda yer aldý. Bu alanda dünya þampi-
yonluklarý düzenlendi. Rakibin karþýsýndaki spor-
cuya yaptýðý vuruþ ya da dürtüþ, önceleri hakemler
tarafýndan saptanýrken, 1934�te epe, 1954�te flö-
rede tuþlar elektrikli aygýtlarla saptanmaya baþlan-
dý. Kýlýç dalýnda ise bu silahýn elektrikli göster-
gelerle donatýlmasý tüm çabalara raðmen 1980�lere
kadar gerçekleþtirilemedi. 

Eskrim, günümüzde bütün dünyada yapýlan bir
spor durumuna gelmekle birlikte, bu dalda Avru-
palýlar�ýn üstünlükleri sürmekte, genelde epede
Ýtalyanlar, flörede Fransýzlar ve kýlýçta ise Macarlar
baþarý saðlamaktadýrlar. 1913�te kurulan 100�e
yakýn ülkenin üye olduðu uluslararasý eskrim
federasyonu, çeþitli yaþ sýnýflarýnda dünya
þampiyonluklarý düzenlemektedir. 

Türkiye�de Eskrim 
Kýlýç kullanma, ata binme ve ok atma Türk-

ler�de küçük yaþlardan itibaren öðrenilen gelenek-
lerdir. Orta Asya�da Türkler�in kullandýklarý kýlýç-
larýn uç kýsmý tersine hafif dönük ve eðridir. 

Selçuklular ise kendilerine has özellikteki
kýlýçlarýn yaný sýra batýnýn kullandýðý geniþ, iki yüzlü
keskin kýlýçlarla da savaþmýþlardýr. Osmanlý, daha
çok tersine dönük olup, çok büyük deðiþiklik ve
geliþme gösterir.
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H arita, bir ülkenin kartvizitidir. Hari-
tanýn bir estetik, bir güzellik sembolü-
nün ve araziyi doðru olarak temsil

etmesinin yanýnda, haritasýz hiçbir teknik projenin
yapýlamamasý ve yürütülememesi haritanýn ne
denli önemli bir araç olduðunu göstermektedir. 

Harita, yeryüzünde ya da diðer gök cisimlerinde
yer alan, doðal ya da yapay topografik objelerin
(orman, nehir, otoyol, bina, aðaç, vb.) ya da
mekansal iliþkisi bulunan konularýn (hava kirliliði,
gelir daðýlýmý, yaðýþ oraný, vb.) belirli bir ölçek
dahilinde, bir takým kartografik kurallar uygulaný-
larak 2 ya da 3 boyutlu bir yüzey (kaðýt, cam, bilgi-
sayar ekraný, kabartma yüzey, vb.) üzerine aktarýl-
masýdýr. 

Halk arasýnda Harita Mühendisi, Ölçme
Mühendisi ya da Jeodezi ve Fotogrametri Mühen-
disi olarak da bilinen meslek mensuplarý bu göre-
vini yaparken Matematik, Fizik, Astronomi, Kar-
tografya, Jeodezi, Fotogrametri, Uydu Teknolojileri,
Konum Belirleme Teknolojileri, Coðrafi Bilgi
Sistemi Teknolojileri gibi çeþitli bilim dallarý ve
teknolojiler ile karþýlýklý iliþki içindedir. 

Harita ve harita benzeri gösterimlerle iletilecek
bilgileri toplama, bu bilgileri iþleme (gösterime
hazýr etme), grafik iþaretlerle haritada gösterme,
harita basýmý-kullanýmý teknik bilimi ve sanatýna
�Kartografya�, bu bilim ile uðraþan kiþilere de
�Kartograf� denilmektedir. Kartograflar yeryüzü
üzerinde gördükleri gerçek objeleri ya da elde
ettikleri bilgiler ile þekillendirdikleri konularý belirli
kartografik kurallar çerçevesinde bir haritaya
aktarýrlar. Bu bilgilerin haritaya aktarýlmasýndaki
amaç, haritaya aktarýlan bilginin diðer insanlara ve
kullanýcýlara ulaþtýrýlarak kartografik iletiþimin
saðlanmasýdýr. Kartograflarýn bu iletiþimdeki
amaçlarý, kendi düþüncelerinde þekillendirdikleri
ve haritaya aktardýklarý yeryüzü biçimi ile, herhangi
bir kullanýcýnýn o haritaya baktýðýnda, zihninde
oluþacak zihinsel (mental) haritanýn mümkün
mertebe örtüþmesidir. Bu kural kartografik
iletiþimin baþlýca kuralýdýr. Fakat bu iletiþim hiçbir

zaman tam olarak saðlanamaz, sarmal þekilde de-
vam eder ). 

Harita, bir ülkenin kartvizitidir. Haritanýn bir
estetik, bir güzellik sembolünün ve araziyi doðru
olarak temsil etmesinin yanýnda, birçok proje çalýþ-
masýnda altlýk olarak kullanýlmasý, birçok iþlemde
ilk baþvurulacak kaynak olmasý ve haritasýz hiçbir
teknik projenin yapýlamamasý ve yürütülememesi
haritanýn ne denli önemli bir araç olduðunu
göstermektedir. 

Ýyi bir haritanýn, haritasý olduðu bölgedeki to-
pografik objelerin geometrilerini ve ölçeðini harita
projeksiyonunun izin verdiði ölçüde doðru vermesi
gerekir. Ayrýca bu objelerle referans bilgilerinin de
haritaya doðru aktarýlmýþ olmasý, harita çerçevesi,
üretim yýlý ve üreten kiþi ya da kurum bilgisi, varsa
projeksiyonu, hangi iþaret ya da rengin hangi
topografik obje ya da bilgiyi gösterdiðini belirten
iþaretler tablosu (lejant) mutlaka bulunmalýdýr.
Günümüzde, haritalar bilimsel görselleþtirme þekli
olarak kabul edilmektedir. Haritalar iþlediði konuya
göre �Topografik haritalar� (yapay objelerin, akarsu
ve durgun sularýn, arazi engebesinin, bitki
örtüsünün gösterimini konu edinmiþ haritalardýr)
ve �Tematik Haritalar� (Daha çok çevre ile iliþkisi
olan ekonomi, tarým, meteoroloji, ulaþtýrma gibi
konularda üretilmiþ haritalardýr) olarak ikiye ayrýlýr. 

Haritacýlýk dünyanýn en eski bilimlerinden
biridir. Ýlk çaðda yaþayan ve öncelikli amacý
yaþamak için beslenmek olan insanlar, avlanma ve
beslenme bölgelerini, kendilerince ortak bir iþaret
dili ile kayalara oyarak günümüz modern
kartografyasýna dair harita iþaretlerinin temellerini
atmýþlardýr. Ýnsanlarýn bu yol ile iletiþimi sözlü
iletiþimden çok daha eskilere dayanmaktadýr.
Bugün bilinen en eski harita benzeri kalýntýnýn
tarihinin M.Ö. 6200 olarak belirlenmesi, buna
karþýn yazýnýn tarihinin M.Ö. 3000 olarak kabul
edilmesi bu tezi destekleyici karakterdedir. 

Üretilen harita denilebilecek yapýtlar, korunma
güçlükleri ve genellikle arazide kullanýlmalarý
dolayýsý ile günümüze nadiren ulaþabilmiþtir. Bu
araçlarýn insanlýk tarafýndan ilk kullanýlmaya
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baþlanmasý M.Ö. 6200 yýllarýna kadar uzanmak-
tadýr. Babiller�den kalma bugüne intikal etmiþ en
eski harita olarak bilinen eser M.Ö. 3800 yýllarýna
aittir. Kil bir levha üzerine çizilmiþ olan harita,
Kerkük�ün güneydoðusunda bugün �Yorgan Tepe�
olarak bilinen yöredeki Babil Þehri �Nuzi��deki
kazýlarda ortaya çýkarýlmýþtýr. 

Antik Çaðdan Baþlayarak Haritacýlýk 
M.Ö. 340 yýllarýnda filozof Platon�un öðrencisi

olan Aristo (Aristoteles), dünyanýn bugünkü
ölçülerle yaklaþýk 74 bin km çevreli bir küre olmasý
gerektiðini savunmuþ ve tezini destekleyici kanýtlar
olarak þunlarý ileri sürmüþtür. Deniz yüzeyi düzlem
deðil, eðriliði olan bir yüzeydir, deðiþik enlemlerde
yýldýz yüksekliði deðiþik deðerler almaktadýr, deðiþik
boylamlarda güneþ yüksekliði farklý olmaktadýr, Ay
tutulmasýnda yerin gölgesi Ay�da yuvarlak oluþtur-
maktadýr. 

M.S. 100 yýllarýnda yaþamýþ olan Marinus
haritacýlýk tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Marinus, haritanýn konumlarý kesin matematik
baðýntýlara göre hesaplanan paralel ve meridyen
daireleri içermesi gerektiðini söyleyen ilk kiþidir.
Bugün matematiksel kartografyada �Meridyen
boylarý koruyan silindirik projeksiyon� bu nedenle
onun adý ile anýlmaktadýr. Marinus harita yapýmýna
iliþkin yazdýðý kitabýna harita örnekleri koyma-
mýþtýr. 

Eski Yunanlýlar�da M.S. 87-150 yýllarý arasýnda
yaþamýþ olan Ptolemaus (Batlamyus) zamanýnda
coðrafya, �Dünya�nýn grafik biçimde gösterimi�
olarak filozoflar tarafýndan tanýmlanmaya baþlamýþ-
týr. Zamanýn filozoflarýna göre dünya, yüzen bir
disk, silindir parçasý ya da bir küre olabilirdi.
Düþüncelerine göre tüm dünyayý çevreleyen okya-
nusu besleyen dört deniz vardý: Hazar Denizi, Arap
Denizi (Kýzýldeniz), Basra Denizi ve Akdeniz. Bat-
lamyus�un astronomi alanýnda yazdýðý kitap M.S.
827 yýlýnda �Almagest� (Yýldýz Katalogu) adýyla
Arapça�ya çevrilmiþtir. Batlamyus, kitabýnda bugün
kullanýlan yýldýz burçlarý, Samanyolu ve Evrenin
genel düzeni hakkýnda görüþlerini toplamýþtýr.
Batlamyus�a göre Evren merkezi Dünya olan
gezegenler topluluðudur. Batlamyus�un Evrene
iliþkin genel hatlarý ile verdiði model bugün de
geçerlidir. �Almagest� dýþýnda Batlamyus tarafýndan
yazýlýp yazýlmadýðý bazen tartýþma konusu olan
�Harita Çizimi için Coðrafi Esaslar� ya da bugün adý
yalnýzca �Coðrafya� olarak bilinen 8 ciltlik kitabý,
bir küre yüzeyinin düzleme aktarýlmasýna iliþkin ilk
projeksiyon denemesi olarak kabul edilir. 

Eski Roma Haritacýlýðý
Eski Romalýlar�dan günümüze kalan en önemli

kartografik eser, ordularýn savaþa gidiþ yollarýný,
ticaret merkezlerini ve þifalý su kaynaklarýný göste-
ren rulo biçimindeki haritalardýr. Haritalarýn
koleksiyoncusu olan Alman Konrad Peutinger
dolayýsý ile uzmanlar arasýnda �Tabula Peutingeri-
ana� olarak da anýlan bu haritalarda Ýstanbul
(Constantinopolis), Kadýköy (Calcedonia), Berga-
ma (Pergamo), Asos, Sakarya Irmaðý (El Sagar),
Gemlik Körfezi (Sinus Nicomedicus) ve Bursa
civarýndaki daðlar açýkça görülebilmektedir. 

Ortaçaðda (476-1453), tüm diðer bilim dallarý
gibi, haritacýlýk da iniþe geçmiþtir. Hýristiyan inancý,
taraftarlarýnýn, Ýncil�de yazýlanýn dýþýnda baþka bir
dünya düþüncesine sahip olmalarýný engelliyordu. 

Ýslam Dünyasý Haritacýlýðý
Batlamyus�un mirasýný iyi deðerlendiren Ýslam

alemi, kendi Dünya haritalarýný çizmiþlerdir.
Yaklaþýk 1100-1500 yýllarý arasýnda Ýslam haritacý-
lýðý en parlak dönemini yaþamýþtýr. Ortaçaðda Ýslam
yerbilimciler tarafýndan insanlýða miras býrakýlmýþ
en deðerli kartografik eser �Ýdrisi Dünya Haritasý�
dýr. 

Kuzey Afrika Araplarýndan olduðu bilinen
Muhammed Bin Muhammed Ýdrisi seyahat etmeyi
çok seven bir kiþiydi. Ýdrisi öðrenimini Endülüs�ün
Cordoba þehrinde yaptý. Bu öðrenimi sýrasýnda ve
sonrasýnda Ýngiltere, Fransa, Ýstanbul ve Orta Asya
gibi yerleri görme imkaný buldu. 

1130-1154 yýllarý arasýnda Sicilya�da krallýk
yapan II. Roger, Palermo þehrinde bilimi teþvik
etmek amacý ile zamanýn alimlerinden olan Ýdrisi�yi
de þehre davet etmiþtir. Ýdrisi, Palermo�da topladýðý
bilgileri de deðerlendirerek önemli merkezlerin
yalnýzca enlem ve boylamlarý deðil, birbirlerine
uzaklýklarý ve hangi iklim kuþaðýnda bulunduklarý
bilgilerini de içerecek þekilde yaklaþýk 15 yýl süren
çalýþmalar neticesinde 3.5x1.5 m ebatlarýnda bir
harita çizmiþtir. 

Hýristiyan Dünyasý Haritacýlýðý
Hýristiyan dünyasýnda kilise, bilim yerine dine

daha çok önem vermiþtir. Kilisenin bilim gibi dünya
iþleri ile uðraþmak yerine dini yayma çabalarý
sonucunda biliminsanlarýna olan toplum güveni de
sarsýlmýþtýr. O dönemde Avrupa�da hemen hemen
her þey yalnýzca din adýna yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Kilisenin bu baskýsý 10. yüzyýldan itibaren azalmaya
baþlamýþtýr. 16. yüzyýl baþlarýna kadar üretilen
haritalar genelde kilise kökenli olup, görünüþleri
bakýmýndan üç gruba ayrýlmaktadýrlar.
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Günümüzün baþarýlý insaný, beyninin her iki
yarýsýný da etkili ve dengeli bir þekilde kullanabilen
ve gerektiðinde birinden diðerine kolaylýkla
geçebilen insan olarak deðerlendiriliyor. 

Bir eðitimci olarak, gençlere, bilgi ve tecrübe-
lerimizi aktarabilmemiz için belli kurumlarýn var
olmasý gerektiðinden þüphe etmiyorum. Bu kurum-
larýn bir yýðýn kural ve kanun doðrultusunda idare
edilmesi gerektiðine de söyleyecek sözüm yok.
Ancak, bir insanýn ömrünün en deðerli yýllarýný
geçirdiði eðitim yuvalarýndaki öðrenme süreci
konusunda, bütün o kurallar ve kanunlar manzu-
melerini ortaya koyup üzerlerinde derin derin
düþünmemiz gerektiðine inanýyorum. 

Yaratýcý�nýn biz insanoðluna bahþettiði en
deðerli hediye olan öðrenme mekanizmasý ilgi ve
merak duygusu, eðitim yuvalarýmýzdan neredeyse
kapý dýþarý edilmiþ durumdadýr. Eðitim ve öðretim
adýna milyonlarca çocuk ve gencin düþünme
güçleri ve üretkenlikleri yok olmaktadýr. Çünkü
eðitim sistemimizin�felsefî temellerindeki çarpýk-
lýklar bir yana�bilimsel metotlarý, insan beyninin
öðrenme gerçekleriyle taban tabana bir ters duruþ
sergilemektedir. Beyin ve öðrenme gerçeklerine
ters bir þekilde sürdürülen eðitim de, eðitme-
mektedir. 

Beyin Nasýl Öðrenir?
Beynin nasýl öðrendiði konusunda son yirmi yýl

içinde ilginç geliþmeler oldu. Beyninin her iki lo-
bundan biri alýnan hastalar üzerinde gerçekleþti-
rilen çalýþmalar hýzlý öðrenme ve hafýza eðitimi
metotlarýnda çýðýr açtý. 

Bunca geliþmelere raðmen beyin, hâlâ insan
vücudunun çalýþmasý hakkýnda en az þey bilinen
organ olma özelliðini koruyor. Konunun uzman-
larýna göre birçok kiþi beyin potansiyelinin ancak
yüzde 4-8 arasýndaki bir kýsmýný kullanýyor. Beyin
gerçekleri, baþarýlý bir eðitimin, insanýn öncelikle
kendini tanýmasý ve keþfetmesine; nasýl öðrendiðini
öðrenmesine baðlý olduðunu gösteriyor. Ýnsan beyni
yaratýlýþ itibariyle bir öðrenme programýyla yüklü

olarak gelmektedir. Ancak, bu programýn yanýnda
kullanýcý el kitabý mevcut deðildir. Zaman geçtikçe
öðrenilen bilgi ve becerilerin modasý geçmekte ve
kullanýlmaz hâle gelmektedir. Modasý geçmeyen ve
hayat boyunca ihtiyaç duyduðumuz ise öðrenmenin
öðretilmesidir. 

Bu geliþmeler, �Baþarýlý insan� kavramýnda da
deðiþikliðe yol açtý. Günümüzün baþarýlý insaný,
beyninin her iki yarýsýný da etkili ve dengeli bir
þekilde kullanabilen ve gerektiðinde birinden diðe-
rine kolaylýkla geçebilen insan olarak deðerlen-
diriliyor. Beyin hücreleri arasýndaki baðlantýlarý
geliþmemiþ insanlar, beyinlerine ne kadar bilgi
yýðmýþ olurlarsa olsunlar, düþünce, muhakeme, akýl
yürütme becerileri geliþmemekte, bu yüzden de
eðitilmiþ sayýlmamaktadýr. 

Beyin nasýl öðreniyor? Beynin öðrenme ile
iliþkisi nedir? Þimdi bunlarý ele alacaðýz. 

Hipokamp ve Etkili Öðrenme
Ýç içe üç bölüm hâlinde bulunan beynimizin

orta beyin bölümünde yer alan �Hipokamp� (hip-
pocampus) hafýzanýn merkezi durumundadýr. Bu
merkez, beynin yazýcýsý gibi faaliyet gösterir. 

Beynin yazýcýsýný kendi isteðimizle çalýþtýrýp,
istediðimiz bilgileri kaydedebilir miyiz? 

Hipokamp bölgesi bilgilerin kalýcý hafýzaya
geçip, geçmeyeceðine karar veren merkezdir.
Çeþitli þekillerle bize ulaþan bilgiler, verdiðimiz
önem derecesine göre beyne kaydolmaktadýr. Me-
rak ve ilgi duymadýðýmýz, önemsemediðimiz; kýsa-
casý duygularýn hareketlenmediði olaylarda gelen
bilgiler düþük frekanslý elektrik sinyalleri þeklin-
dedir. Sonuçta, zayýf sinaptik baðlar oluþur ve beyin
hardiskine (korteks) kayýt iþlemi gerçekleþmez.
Çünkü böyle durumlarda alýcýlar (duygular) hare-
kete geçmemektedir. Duygularýn uyandýðý olaylar-
da ise hipokamp hareketlenmekte ve kortekse kayýt
iþlemi tamamlanmaktadýr. 

Dýþ beyin kýsmýný teþkil eden korteks, beynin
düþünen, konuþan, yazan, yeni buluþlar yapan,
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merak eden, plân yapan, öðrenmenin, zekanýn ve
hafýzanýn oluþtuðu bölüm olup, sýnýrsýz bir kapasi-
teye sahip görünmektedir. Üzerindeki görme, duy-
ma ve diðer algýlama merkezleriyle ve dýþ dünyayla
sürekli iletiþim halinde bulunur. Bu kapasiteyi
nöronlar arasýnda kurulan iliþkiler saðlamaktadýr.
Merak ve ilgi eksenli bilgiler, duygularý uyandýran
olaylar olduðundan, orta beyindeki hipokamp, giriþ
vizesi vermekte, bilgiler beyin korteksi üzerine
kaydedilmektedir. 

Ýstatistikler, bir toplumda ancak yüzde 7-10�luk
öðrenci kesiminin her þeye karþý meraklý olduðunu
gösteriyor. Bunlar ek bir motivasyona ihtiyaç
duymadan ilgi ve meraklarýnýn yüksekliði sebebiyle
öðrenmeyi her ortamda baþarýrlar. Bu durumda
eðitimde temel kaygý ve hedef, yüzde 90�lýk büyük
çoðunluðun nasýl motive edileceði üzerinde
düðümlenmektedir. Bu yüzden aktif ve doðru
eðitim modelleri, öðretmenin iyi ders verme ve iyi
ders anlatmasýndan farklý bir durum ortaya
koymakta; �iyi motive etme ve merak ve ilgi
uyandýrmayý� öne çýkarmaktadýr. 

Öðrencinin konuya ilgisinin çekilmediði,
merakýn uyandýrýlmadýðý ve konunun zevkli ve
eðlenceli hâle getirilmediði öðretme süreçlerinin,
baþarýsýz kalmasý hipokamp denilen beyin bölgesi-
nin uyarýlmamasýyla ilgilidir. Üzerinde merak ve ilgi
etiketi taþýmayan bilginin beyne girmek için gerekli
vizeyi almasý mümkün deðildir. Bu yüzden de
�Merak ilmin hocasýdýr� denilmiþtir. Ýnsanlar,
yalnýzca öðrenmeyi isterlerse öðrenirler. Kendileri-
ni, merak ve ilgilerini beslerlerse geliþtirebilirler.
Enerji ve güçlerinin kaynaðý kendileridir. Bir bilgiyi
bilinçli olarak istemeyen ve bulduðunu da bilinçli
olarak özümsemeyen ve kullanmayan kiþi aslýnda
öðrenmeyi baþaramamýþ demektir. 

Beyin Loplarýnýn Öðrenmedeki Yeri
Birçok test sonucunda, beynin sol lobunun, ko-

nuþma, matematiksel iþlemler, diziler, sayýlar ve
analiz gibi konularda çok üstün olduðu, mantýklý ve
doðrusal çalýþtýðý tespit edildi. 

Araþtýrma sonuçlarý beynin sað lobunda, ritim,
hayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi
fonksiyonlarýn yapýldýðýný ortaya koymaktadýr.
Beynin sol tarafý bilgiyi mantýklý ve doðrusal olarak
iþlemekte, sað lop ise artistik tarafý oluþturmakta,
detaydan çok resmin bütünüyle ilgilenmekte ve
bilgiyi þekil ve hayal gücüyle iþlemektedir. 

Sað lobun duygular, inanma ve hayallerin
etkisinde olduðu ve fotoðrafik, yani bütünsel
öðrendiði ortaya çýktý. Bu yüzden bilgiyi sýra ile
iþleyen sol lobun aksine, sað lobun öðrenmede çok
daha hýzlý ve etkili olduðu anlaþýldý. Ayrýca, insanýn
mucitlik ve üretkenlik kýsmý sað lop fonksiyonlarý
arasýnda yer almaktadýr. 

Sadece sol lobu geliþmiþ olan ve bu lobu iyi kul-
lanan insanlarýn üretken düþünebilmesi sað lopla-
rýný da geliþtirmelerine baðlýdýr (gerekir). Öðren-
dikleri konularý ve formüllerden yeni þeyler ürete-
bilmeleri ancak beynin sað lobunu iþin içine
katmalarý ile mümkündür. 

Beynin her iki lobu birbirini tamamlayan
fonksiyonlara sahiptir. Her iki lop arasýnda yoðun
sinir lifinden oluþan �Korpus kallosum� að demeti
bulunur. Bu að, beynin sað ve sol lobu arasýnda
sürekli bilgi alýþveriþinin yapýlmasýný saðlayan bir
köprüdür. 

Sað beyin yaratýcýlýðý, duygusallýðý, seslere ve
renklere, hayal gücüne, sezgilere ve soyut algýla-
malara daha yatkýn çalýþýrken; sol beyin mantýklý,
sistematik ve analitik düþünmeye, yazý ve sayýlara,
ölçme, deðerlendirme ve eleþtirmeye daha yatkýn
olarak çalýþmaktadýr. Beyinlerinin bir yarýsýný
diðerine göre daha iyi kullanan kiþiler, diðer boyutta
çalýþan yarýkürenin yeteneklerine ihtiyaç duyduk-
larýnda zorlanýrlar ve baþarýsýz olurlar. 

Hýzlý ve etkili öðrenmenin yolu beynin her iki
lobunu birlikte ve dengeli kullanmaktan geçiyor.
Bir kuþun uçabilmesinin iki kanatla mümkün
olmasý gibi etkili öðrenme için beyin loplarýnýn her
ikisinin dengeli geliþimine ihtiyaç vardýr. 

Ýki lobun birlikte kullanýldýðý, birbirleriyle uyu-
mun saðlandýðý ve iþbirliði içinde çalýþýldýðý durum-
larda kiþisel yetenek ve etkinlikte olaðanüstü artýþ
gözlenmektedir. Eðitimde beynin iki lobunun
kullanýmý, beyin kapasitesini iki kat deðil, kat kat
artýrabilmektedir. 

Kitap okurken genelde her iki lop birlikte
koordineli bir þekilde çalýþmak zorunda kaldýðýndan
kitap okumak beyin loplarýnýn dengeli geliþiminde
en faydalý faaliyetlerdendir. Sol lopça takip edilen
ve kavranan sözel kavramlar, sað lopla tasvir edilir,
þekil, imge ve yeni düþüncelere dönüþtürülür, can-
landýrýlýr. Halbuki, televizyon izleme sað lobu ge-
nelde pasif durumda býrakmaktadýr. Bu yüzden de
beyin geliþimine olumlu bir katký saðlamamaktadýr. 
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Ýnsanlarýn yüzünü kolayca hatýrlarken, ismini
hatýrlamada zorlanýþýmýz sað lobun öðrenmede sol
lopdan ne derece etkin olduðunu gösterir. �Bin defa
duymaktansa bir defa görmek yeðdir� Çin atasözü
de bu gerçeðe parmak basmaktadýr. �Hafýza þekil-
lerle, temsillerle çalýþýr ve bilgiyi resimlerle iþler�
þeklinde ifade edilen hafýza gerçeði aslýnda, sað
lobun þekil, resim, hareket ve boyuta duyarlýlýðý;
hayallerin ve üretici düþüncenin merkezi olmasý
vesilesiyle öðrenmede olaðanüstü etki ve fonksi-
yona iþaret etmektedir. 

Bazý insanlar okuduðu, gördüðü ve duyduðu
bilgileri kolayca ve hemen hatýrlýyorlar. Bunlar
fotoðrafik hafýzaya sahip insanlardýr. Fotoðrafik
hafýzaya sahip insanlar üzerinde yýllar süren bilimsel
araþtýrmalar yapýlmýþtýr. Bunlarýn en önemli
özellikleri beynin her iki lop fonksiyonlarýný birlikte
ve dengeli olarak kullanmalarýdýr. 

Ülkemizde bilgiyi aktarmaya dayanan �Söyle-
me-anlatma�, �Öðretme� metodundan ibaret kalan
eðitim þekli beynin sol lobunun, diðer bir deyiþle,
beynin yarýsýnýn kullanýldýðý eðitim tarzýdýr. Hayal
gücü, renk, þekil, boyut, bütünsel kavrayýþ, duygu-
lar, eleþtirel ve yaratýcý düþünme gibi özelliklerine
sahip sað lop fonksiyonlarý yerine getirilememek-
tedir. 

Boþ bir kutu içine bir þeyler dolduruyormuþ-
çasýna süre giden sadece sol lopa hitap eden ezberci
eðitimin, ne derece verimsiz kaldýðýný hep birlikte
görüyoruz. 

Eðitimle ilgili toplumda yaygýnlaþan çarpýcý
ifadeler de aslýnda özellikleri yeni anlaþýlan beyin
gerçeklerinin somutlaþtýrýlmýþ ifadeleri olmaktadýr. 

Anadolu Liseleri Sýnavlarýna ya da üniversiteye
hazýrlayacaðýz diye eðitim, tamamen ezberci ve
tekrara dayanan sol beyin aðýrlýklý bir öðrenim
yöntemine dönüþtürülmüþtür. Bu durum, bir öðre-
nim ya da öðrenme deðil, sadece kiþilere verilen
bilgilerin belleðe kayýt edilmesidir. Bu kayýtlar ise
inanýlmaz bir hýzla bellekten silinmektedir (ya da
öðrenciler bu kayýtlara ulaþamamaktadýr). 
Beyin Hücreleri Arasýnda Kurulan Baðlantýlar

Gerçek öðrenme, bir bakýma oluþan bilgi
tabanlarýnýn üzerine alttakilerle baðlantýlý yeni
bilgiler inþa etmek demektir. Bu da ancak beyin
sinirlerinin að oluþturmasý ile saðlanmaktadýr.
Beyinde 10 milyarýn üzerinde beyin hücresi vardýr.
Kurulan hafýza iliþkileri ve zihinsel faaliyetlerin her

biri bu hücreler arasýnda yeni baðlar kurarak bir að
tabakasý oluþturmaktadýr. Kurulan baðlarýn sayýsý ne
kadar fazla ise, zihinsel potansiyelin gücü de o
derece yüksektir. Hücreler arasý að tabakasýndaki
her ilave bað, hafýza-muhakeme-anlama-fikir yü-
rütme gücünü kat kat artýrmaktadýr.
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HANGÝSÝ AÐIR? 
Þeyh Ebu�l-Vefa Hazretleri�ne, bir gün 
- Þehrimize, þu kadar aðýrlýktaki kaldýran, þu

kadar aðýr yük taþýyan birisi geldi, diye bahsedil-
miþti. 

Ebu�l-Vefa Hazretleri, bu sözü söyle talebelerine,
þu mânidar karþýlýðý verdiler: 

- O aðýr yükleri kaldýrmak kolay, fakat þu abdest
ibriðini taþýmak ondan çok daha zordur. 

Gerçekten de bu söz, ibretli bir cevaptýr. Aðýr
taþ kaldýrmada, aðýr yük taþýmada nefsin hazzý
vardýr. �Ne güçlü, ne kuvvetli adam� denilmesi, o
kiþiye lezzet ve zevk verir. Onun için, nefse kolay
gelir. Ama abdest ibriðini taþýmakta, nefsin hazzý ve
lezzeti yoktur. Bilakis nefse muhalefet vardýr. Bu
yüzden de, o hafif ibrik, nefse, o aðýr yüklerden
yüklerden daha zor ve aðýr gelir. 

***
HANGÝSÝ ÝYÝ, HANGÝSÝ KÖTÜ ?

Ubeydullah-ý Ahrar anlatýyor: 
- Bir gün, Mevlana Hamuþ Hazretleri�nin

huzuruna girmiþtim. 
Yanýnda bulunanlarla ilmi meseleleri konuþu-

yordu. 
Ben de, mecliste bir yere oturmuþ, hiç konuþ-

madan duruyordum. 
Mevlana Hamuþ, bana dönüp: 
- Ne dersin, konuþmak mý daha iyidir, yoksa

susmak mý, diye sordu. 
Sonra da yine kendisi þu cevabý verdi: 
- Bir kimse kendi varlýðýnýn kaydýndan geçmiþ,

yani nefsinden kurtulmuþsa, ne yapsa iyidir. Kurtu-
lamamýþsa, ne yapsa kötüdür. Bu yüzden, önce
varlýðýný, nefsin elinden kurtarmak gerekir. 

***
ÖNCE NEFSÝNE NASÝHAT...

Ebüssuud bin Ebu�l-Aþair,  �Önce nefsime nasi-
hat et� düstüruna inanmýþtý. Bu sebepten þöyle
derdi: 

- Nefsime nasihat etmeyen kimse, baþkasýna
nasihat edemez. 

Yine þöyle derdi: 
- Kendini aldatan kimsenin, senin de aldat-

masýndan kork. 
Emin olma. 
Ýstiðfar konusunda da þöyle derdi: 
- Allah Teâlâ�ya kusurumdan ötürü devamlý

istiðfar ederim. 
Hem de her ibadette. Sayýsýný mý soracaksýnýz?

Ýþte �Alýp verdiðim nefesler adedince...� 
***

KÝME KIZIYORSUN ?
Muhammed bin Þkik anlatýyor: 
- Bir gün, çarþýya gidip annem için bir karpuz

alýp getirdim. Annem, karpuzu beðenmedi. Ben de
ona: 

- Anneciðim! Sen kime kýzýyorsun? 
Karpuzu satana mý, alana mý, yoksa yaratana

mý? 
Yemin ederim ki, onu yaratan, en güzel

yaratýcýdýr. 
Onu alan ile satan ise, sana, senin için ezelde

takdir edilmiþ olaný veriyorlar...  dedim. 
Bu sözleri dinleyen annem, halinden tevbe ve

istiðfar eyledi... 
***

�RIZKIM KESÝLÝR DÝYE KORKMA�
Süfyan-ý Sevri Hz�leri, dünyalýk elde etmek için,

devlet adamlarýna yakýn duran, onlarýn hizmet-
lerine koþan birine, bu halden uzaklaþmasýný,
dalkavukluðu terketmesini tavsiye etmiþti.  O kiþi: 

- O zaman ailemi nasýl geçindirim? diye
sorunca, Süfyan-ý Sevri þöyle buyurdu:  

- Sübhanallah! 
Kendisine isyan ettiðin hallerde bile rýzkýný

kesmeyen Allah Teâlâ, kendisine itaat ettiðinde mi
rýzkýný vermeyip kesecek?.. 
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KOCAM RIZIK YÝYÝCÝDÝR, 
RIZIK VERÝCÝ DEÐÝL..

Seleften bir zat, seyahata çýkmýþtý. Komþularý
onun bu yolculuðunu yadýrgadýlar ve hanýmýna: 

- Niçin kocan evden ayrýlýrken, sana nafaka
býrakmadýðý halde, seyahata çýkmasýna ses çýkarmý-
yorsun? dediler. 

Kadýn cevap verdi: 
- Ben kocamý tanýdým tanýyalý, onu rýzýk yiyici

olarak gördüm; rezzak yani rýzýk verici olarak
görmedim. 

Dolayýsýyla evden rýzýk yiyici gidiyor, rýzýk verici
ise bâki... 

***
BÝR KESE ALTIN

Süfyan-ý Sevri Hz.�leri son anlarýný yaþýyordu.
Yastýðýnýn altýndan bir kese çýkardý. Ýçinde altýnlar
vardý. Yanýndaki dostlarýna, �Bunu sadaka olarak
daðýtýn� buyurdu. 

Dostlarý bu hali hayretle karþýladýlar. �Allah
Allah! Süfyan-ý Sevri dünya malýna ehemmiyet
vermez, yanýnda dünyalýk bulundurmazdý. 

Bu kadar altýný saklamasýnýn sebebi ne ola ki?�
diye birbirlerine sordular. Süfyan, onlarýn þaþkýnlýðý-
ný görünce, durumu þöyle izah etti: 

�- Bu altýn ile, ben, dinimi korudum. Þeytanýmý
ve nefsimi susturdum. Nefis ve þeytan, ne zaman
bana �Giyecek bir þeyin yok. Bunlar için dünyaya
çalýþ, dünyalýk kazan� diye vesvese vermeye çalýþsa-
lar, onlara bu altýnlarý gösterir, baþýmdan kovardým.
Bu altýnlarý onlara karþý silah olarak kullandým.� 

Altýnlar daðýtýldýktan sonra, Süfyan-ý Sevri de
vefat etti. 

***
�SADAKAM OLSUN !�

Rebi bin Heysem, hiç kimseye beddua etmezdi. 
O, baþýna gelen herþeyi Rabbinden bilir; sabýr ve

tevekkülle karþýlardý. 
Bir gün Namaz kýlarken 20�000 dirhem deðerin-

deki atýnýn çalýndýðýný gördü. Fakat ne Namazý
bozdu, ne de üzüldü. Yanýnda bulunanlar: 

- Yazýk oldu atýna, diye hayýflanýrken, o ise; 
- Atýn yularýný çözerken, çalan adamý gördüm,

dedi. Çevresindekilerin: 
- Öyleyse, neden mani olmadýn? sualine ise, þu

cevabý verdi: 

- Atýmdan daha sevimli bir þey ile, yani Namaz
kýlmakla meþguldüm. Onu bozamazdým. 

Yanýndakiler, hýrsýza bedduaya baþlayýnca, Rebi
bin Heysem, onlara mani oldu ve þöyle buyurdu: 

- Hayýr beddua etmeyin. Ben atýmý, ona hediye
ettim. Sadakam olsun!.. 

***
HAYIRLISI BÖYLE ÝMÝÞ

Bir gün, Hz. Ömer, çok sevdiði kardeþi Zeyd�in
katili ile karþýlaþýr. 

Göz göze geldiði, Ebu Meryem�e sorar: 
- Zeyd�i sen mi öldürdün ? 
Olaydan sonra Ýslam�a girip hidayete ermiþ olan

Ebu Meryem; 
- Evet, ama birazcýk beni dinle, diyerek þu

deðerlendirmeyi yapar; 
- Allah iyi ki benim elimle Zeyd�e þehitlik rütbesi

verdi. Ýyi ki onun eliyle beni cehenneme
göndermedi. 

Sonra maksadýný þöyle izah eder: 
- Þayet Zeyd, orada beni öldürseydi, benim bir

müþrik olarak ölmeme, ahirete imansýz girmeme
sebep olacaktý. Bundan kendisine de bir fayda
gelmeyecekti. 

Halbuki, benim onu öldürmemle, Allah, benim
elimle ona þehitlik rütbesi verdi. Bana da, daha
sonra iman nasip etmekle, müþrik olarak ölmek
azabýndan kurtardý. 

Böylece hem Zeyd kazandý, hem ben kazandým. 
- Evet, der, bu deðerlendirme gerçeðin ta

kendisidir. Demek hayýrlýsý böyleymiþ... 
***

AF, ÝZZET GETÝRÝR
Ýbn-i Abbas�tan: 
- Kiþi bir haksýzlýðý affettiðinde, muhakkak,

Allah onun izzetini artýrýr. 
Ebu Abdullah Ýkrime þöyle demiþtir: 
- Allah Teâlâ, Yusuf /as)�a buyurdu ki:  �Kardeþ-

lerini affetmeden dolayý, senin adýný dillere destan
eyleyim.� 

***
�ÇOCUKLARIN BÜYÜDÜLER MÝ?�

Ziyaeddin Gümüþhanevi Hz�leri, Allah�ýn izni ile
müridlerinin kalplerinden geçenleri bilir, onlarýn
düþünce ve niyetlerini de düzeltir, terbiye ederdi. 
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Bir gün dergahta hizmet edenlerden birisi,
kalbinden: 

- Evlenseydim, mutlaka bir kaç evladým olurdu,
diye geçirmiþti. 

Ziyaeddin Gümüþhanevi Hz�leri, onu görünce,
tebessüm ederek: 

- Çocuklarýn büyüdüler mi ? diye sormuþtu. 
***

HÝKMET MÜ�MÝNÝN YÝTÝÐÝDÝR
Bir gün, yolda bir gayr�i müslim, Þakik-ý Belhi�ye

güzel bir söz söyledi. 
Þakik, hemen yanýndakilere,  �Bu sözü bir yere

kaydediniz. 
Yerinde ve doðru bir sözdür� buyurdu. 
Gayr-i müslim 
�- Nasýl olur, senin gibi yüksek bir zat, benim

gibi birinin söylediði söze deðer verir, kaydeder mi
?� diye hayretle sordu. 

Þakik þu cevabý verdi: 
- Evet, biz kim olursa olsun, doðruyu söyleyen,

hakký dile getiren kimsenin sözünü alýr, kabul
ederiz. Zira Peygamber �Hikmet mü�minin yitik
malýdýr. Nerede bulursa alsýn� emretmiþtir... 

Gayr-i müslim; bu sözler karþýsýnda iyice
hayrette kalarak, Ýslam dinine meyli arttý. Þakýk�a: 

- Senin dinin hak dinidir. Tevazu ve hakpe-
restliði emretmektedir. 

Bana Ýslam�ý anlat, ben de Müslüman olacaðým,
dedi. Gerçekten de, o zat daha sonra, Þakýk�ý
Belhi�nin en kýymetli talebelerinden biri oldu. 

***
ONLARI DA ALIÞTIRDIM

Elmalý merhum, uzun süren inziva yýllarýnda çok
deðerli ilmi çalýþmalar yapmýþ, bu arada çok sigara
içer olmuþtu. 

Böyle odasýnýn sigara dumanlarýyla dolu olduðu
bir gün, bir grup dostu ziyaretine gelir. Ýçlerinde
bulunan bir hoca dayanamayýp: 

- Efendim, siz mübarek ve mukaddes bir meþgu-
liyet içindesiniz. Kur�an-ý Kerim�i tefsir etmekte-
siniz. Ruhaniler ve melekler burada olmak isterler,
ama, bu dumanlar...� derken, 

Elmalý, merhum, hemen söze girerek hazýr
cevaplýlýðýný gösteren þu karþýlýðý verir: 

- Hoca Efendi, merak etmeyiniz, onlarý da
alýþtýrdým... 

MÜRÝD YOK, ÞEYH ÇOK
Ubeydullah-ý Ahrar�dan: 
- Söz söylemek, dilin gönülle, gönülün de Hak

ile olduðu zaman makbul olur. 
- Bizim yolumuzda, el, helâl kârda; gönül ise

Hakiki Yâ�dadýr. 
- Bir âlim, büyüklerden birine, haber gönderip: 
�Burada mürid olacak vasýflý insan azdýr; sizin

orada bu vasfý taþýyan kimseler varsa, bize gönderi-
niz!� demiþti. 

Bu haberi alan büyük zat, bir mektup yazarak
þöyle cevap vermiþtir: 

- Bahsettiðiniz vasýfta insanlar maalesef, bizim
burada da yoktur. Eðer þeyh isterseniz, istediðiniz
kadar gönderelim!.. 

***
HALKA HÝZMET YOLU

Ubeydullah-ý Ahrar Hz�leri, bütün ömrü boyun-
ca, tanýdýklarýna ve tanýmadýklarýna, dost-düþman
herkese, yardým ve þefkat elini uzatmýþtý. 

Hiç kimseyi ayýrdetmeden yaptýðý iyilikler ve
hizmetler, dilden dile dolaþýrdý. O, bu halin sebebini
þöyle anlatýrdý: 

- Ben bu makamý, halka hizmetle elde ettim.
Herkesi, Hakka, bir yoldan götürürler. Bizi de,
halka hizmet yolundan götürdüler.
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B ukalemunlarýn deri rengi sarý, yeþilin
çeþitli tonlarý, kiremit kýrmýzýsý, kestane
rengi ve siyaha dönebilir, hatta deri üze-

rinde benekler ve çizgiler oluþabilir. Gözleri birbi-
rinden baðýmsýz olarak döner. Gözlerden biri yukarý
ve saða odaklanýrken diðeri aþaðý ve sola bakabilir
ve 360 derecelik görüþ alaný vardýr. Bu özelliðini
avýnýn uzaklýðýný hesaplamada kullanýr. Solucan
þeklinde olan dil, bukalemunun vücudundan daha
uzun olup, dillerinin ucu sürekli olarak yapýþkan bir
sývý ile nemlendirilen piston þeklinde yumruya
sahiptir. 

Günümüzde bulunabilen ve pet hayvaný olarak
yetiþtirilen bukalemun ýrký peçeli bukalemunlardýr.
Bakýmlarý için tüneyebilecekleri uzunlukta bir
kafese, ilave ýsý ve ultraviyole ýþýðý kaynaðýna,
damlama tarzýnda akan su kaynaðýna ve beslenme
için çeþitli böceklere gereksinim duyarlar. 

Peçeli bukalemunlarýn doðal yaþam alaný
Yemen�in batýsý ile Suudi Arabistan�ýn güneyindeki
daðlýk bölgeler kenarýnda su birikintisi, yeþilliðin ve
dolayýsýyla böceklerin bulunduðu yerlerdir. Bu
bölgeler nisbeten daha nemlidir ve çevre sýcaklýðý
20-43 0C arasýnda deðiþir. Yapraklardan sýzan
damlalarý dilleriyle emerek su içerler. Bukalemun-
larý sabah serinliðinde güneþlenirken, aðaç dallarý
ve çalýlar üzerinde görmek olasýdýr. 

Bukalemunlarýn týrmanmaya yarayan uzun
kuyruklarý ve dallarý kavramaya yarayan güçlü
ayaklarý vardýr. Deri rengi sarý, yeþilin çeþitli tonlarý,
kiremit kýrmýzýsý, kestane rengi ve siyaha dönebilir,
hatta deri üzerinde benekler ve çizgiler oluþtura-
bilirler. Gözleri birbirinden baðýmsýz olarak döner.
Gözlerden biri yukarý ve saða odaklanýrken diðeri
aþaðý ve sola bakabilir ve 360 derecelik görüþ alaný
vardýr. Bu özelliðini avýnýn uzaklýðýný hesaplamada
kullanýr. Solucan þeklinde olan dil bukalemunun
vücudundan daha uzun olup, dillerinin ucu sürekli
olarak yapýþkan bir sývý ile nemlendirilen piston
þeklinde yumruya sahiptir. 

Nasýl Avlanýrlar?
Avlanacaklarý zaman avlarýna sessizce yaklaþýr-

lar, gözlerini avlarýna odaklarlar ve bir dil boyu
kadar yaklaþtýklarýnda aðýzlarýný yavaþça açarlar, dil
kemiði ileriye doðru sürülür ve dilin üçte ikisi çok
hýzlý þekilde ileriye doðru fýrlatýlýr. Dilin ucundaki
yumru avýna yapýþýr. Sonra dil aðza çekilir. Bukale-
munlar böcek yiyerek beslenirler. Yaþayabilmeleri
için günde en azýndan 20-30 canlý sinek, 7-8 orta
boy canlý çekirge ya da 10 kadar ufak canlý
hamamböceði ile beslenmelidir. 

Neden Renk Deðiþtirirler?
Erkekler ve diþiler arasýnda bazý yapýsal görü-

nüm farklýlýklarý vardýr. Erkekler 45-60 cm, diþiler
30 cm uzunluðundadýr. Her iki cinste de renk de-
ðiþtirme özelliði vardýr, fakat erkekler daha parlak
görülür. Renk deðiþtirme sinirsel uyarýmlarla denet-
lenir. Bukalemunlarýn rengi saðlýk durumuna,
bölgesine yapýlan saldýrýlara, çiftleþme dönemine,
deri deðiþtirme dönemlerine, yaþa, cinsiyete, çevre
sýcaklýðýna, ýþýða ve mevsime göre deðiþiklik göste-
rir. Korku ve sinirlenme halinde ani ya da kademeli
renk deðiþikliði meydana gelir. 

Yalnýz Yaþarlar 
Yaþam süreleri erkeklerde 7-10, diþilerde 4-6

yýldýr. Bukalemunlar yalnýz yaþayan hayvanlardýr.
Yanlarýna baþka bir bukalemun konulduðunda
strese girip iþtahsýz hale gelirler. Bukalemunlar ür-
kek ve yavaþ hareket eden canlýlardýr. Korkutul-
duklarýnda týslar ve renk deðiþtirirler. Tutulduk-
larýnda strese girip hastalanabilirler. Ele alýnmak
istendiðinde sýrt, boyun ya da kuyruðundan tutul-
mamalýdýr. Bukalemunun kendiliðinden ele týrman-
masýna izin verilmelidir. Akvaryum tarzýnda cam-
dan yapýlan kafesler bukalemunlarda strese neden
olduðundan kafesler camdan baþka bir materyal
kullanýlarak yapýlmalýdýr. Kafeste bukalemunun
týrmanabileceði dallar yeþil bitkiler bulundurul-
malýdýr. Çevre sýcaklýðý gündüz 26.5 0C, gece 210C,
güneþlenme alaný 32-37.5 0C olmalýdýr. 
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K itle imha silahlarý olarak kimyasal ve
biyolojik silahlarýn göstermiþ olduðu
etkinin bugüne kadar kullanýlmýþ diðer

silahlara nazaran çok daha güçlü, hýzlý olmasý yaný
sýra, bu silahlarýn bir o kadar da ucuz maliyetli
üretim þanslarý günümüzde bu tür silahlarý en
tehlikeli ve tehdit edici silahlar sýnýfýna sokmuþtur.
Bunlarýn etkileri sadece insanlar üzerinde sýnýrlý
kalmayýp toprak örtüsünde, hayvan ve bitkide de
telafisi mümkün olmayan harabiyetler yaratýr. Bu
silahlar, dünyayý ve onun doðal dengesini de
bozacak niteliktedir. 

Ýnsanoðlu varoluþundan bu yana hayatta kal-
mak ve neslini devam ettirebilmek uðruna iki
önemli unsuru yaþamýnda daima ön planda
tutmuþtur, bunlar; �beslenme� ve �savunma��dýr.
Günümüzde bu iki unsur bireysellikten öte bir hal
alarak ekonomik gerekçelerin yaný sýra gerek
küresel ýsýnma ve ozon deliðindeki tahribat ve
gerekse bunlarýn doðurduðu ve ileride doðuracaðý
sonuçlar nedeniyle ulusal ve uluslararasý öncelikli
en önemli politikalar halini almýþtýr. Geçmiþten bu
yana durumlar öyle arz etmiþtir ki, savunma, çoðu
zaman ülkelerin gerçeðinde beslenmeden öncelikli
olarak ilk sýrayý almýþtýr. Ýþte bu durumda karþýsýn-
dakini yok etmek uðruna insanlar, elindeki her
silahý kullanma yoluna gitmiþtir, o silah kendisini
de yok edecek kadar tehlikeli olsa da... Kimyasal ve
biyolojik silahlar da bu þekilde doðmuþtur zaten.
Tarih öncesi zamanlardan beri kimyasal ve biyolojik
orijinli zararlý materyaller bir savaþ aracý olarak
kullanýlmýþtýr. 

19. yüzyýl boyunca kimya, mikrobiyoloji, gen
teknolojisi, biyokimya ve biyoteknolojideki geliþ-
melere paralel olarak silah endüstrisindeki hýzlý ve
önlenemez yükseliþ kimyasal ve biyolojik silahlarda
kullanýlan materyallerin toksik ve öldürücü etki-

lerini de artýrmýþtýr. Önceleri küçük çapta ve
bireysel ölümlere neden olacak tarzda kullanýlan bu
silahlar, bu geliþmeler sonrasý büyük ve geniþ çapta
kitle imha silahlarý olarak karþýmýza çýkmýþtýr. Bu
amaç doðrultusunda bu tür silahlarýn ilk kullaným-
larý da Birinci Dünya Savaþý�nda gerçekleþtiril-
miþtir. Bu durum, kimyasal ve biyolojik toksik
maddelerin ve mikroorganizmalarýn hýzlý ve etkin
bir þekilde ve çok daha kýsa sürede ölümcül etki
gösterecek tarzda bazen gizliden gizliye bazen de
açýk bir þekilde önce savaþlarda ve daha sonralarý
da terörist amaçlý faaliyetlerde kullanýlmasý
noktasýna gelmiþtir. Bugün bazý ülkelerin bu tür
silahlarý bünyesinde barýndýrdýklarý bilinmekle
birlikte, bu silahlarý dýþ tehditlere karþý savunma
amaçlý olarak bulundurduklarýný söylemektedirler. 

Kitle imha silahlarý olarak kimyasal ve biyolojik
silahlarýn göstermiþ olduðu etkinin bugüne kadar
kullanýlmýþ diðer silahlara nazaran çok daha güçlü,
hýzlý olmasý yaný sýra bu silahlarýn bir o kadar da
ucuz maliyetli üretim þanslarý günümüzde bu tür
silahlarý en tehlikeli ve tehdit edici silahlar sýnýfýna
sokmuþ olup bunlarýn etkileri sadece insanlar
üzerinde sýnýrlý kalmayýp hayvan, bitki ve toprak
örtüsünde de telafisi mümkün olmayan harabiyet-
lerden dolayý dünyayý ve onun doðal dengesini de
bozacak niteliktedir.
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S es, maddi bir vasatta boyuna dalgalar
halinde yayýlan bir titreþim enerjisidir. Ses
enerjisi, katý, sývý ve gaz ortamlardan

geçtiði halde boþluktan geçemez. Dalganýn enerjisi,
sesin þiddetini, titreþim sayýsý da frekansýný tayin
eder. Ýnsan kulaðý 16 � 20.000 frekans arasýný
duyabilir.

Ýþitme organý olan kulakta, üç vazife birden
yerine getirilmektedir. Birincisi, havadaki ses
titreþimlerinin, kulak sývýlarýna naklidir ki bunu
orta kulak yapar. Ýkincisi, frekanslarýn, muhiti
analizidir ki bunu iç kulaktaki bir zar yapar.
Üçüncüsü de, mekanik enerjinin elektrik enerjisine
dönüþtürülmesidir ki iç kulaktaki tüylü hücreler
yapar.

Kulak hakikaten bir mühendislik harikasýdýr.
Vücudun bütün organlarý arasýnda, kulak kadar az
yer kaplayaný ve saðlam bir yapý içinde korunaný
yoktur. Bir elektrikçi, bu iþi yapabilecek bir sistem
geliþtirmek istese, içinde rezistans eþleþtiricisi, geniþ
kanallý mekanik bir analizatör, hareketli bir
amplifikatör - yükseltici ünitesi, mekanik enerjiyi
elektrik enerjisine çevirecek çok kanallý bir
çevirici, uygun hidrolik dengeyi saðlayacak bir
sistem ve içinde iki yollu bir haberleþme sisteminin
bulunduðu 2,5 cm küplük bir ses sistemi
oluþturmasý iktiza edecektir. Bu harika sistem
yapýlabilse bile kulak ile ayný baþarýyý saðlayamaz.
Çünkü kulak bir taraftan kurbaðanýn nefes alýþýný
duyarken, diðer taraftan bir jet gürültüsünü de
kavrayacak kadar geniþ bir iþitme gücü gösterir.
Kalabalýk bir salonun gürültüsü içinde tanýdýk bir
sesi ayýrt edebilir. Ýnsan aðýr bir trafik gürültüsünde
ve fazla açýlmýþ bir teyp veya radyo sesinde bile
uyuyabilir ve sonra saatin zili ile uyanabilir. Zira
kulak fonksiyonlarý uykuda bile geçerlidir. Dýþ
âlemden kulak yolu ile gelen sesler kulak zarýna
çarparlar. Zatýn durumu, yapýsý, gerginliði o þekilde
ayarlanmýþtýr ki gelen sesin özelliklerinin deðiþmesi

yanýnda daha iyi duyulma böylece saðlanýr. Ses
þiddeti azsa, bir kas yardýmýyla zar daha çok
gerdirilir, aksine þiddetliyse iç kulaðý korumak için
gerginlik azaltýlýr ve ayrýca orta kulaktaki bir baþka
kas yine kemikçiklerle olan bu nakli azaltmaya
çalýþýr. Böylece orta kulak kemikçiklerine ulaþtýrý-
lan ses, kemikçiklerindeki kaldýraç kanunuyla iç
kulaktaki pencereye 3 kat daha arttýrýlmýþ olarak
ulaþtýrýlýr. Kemikçiklerin yapýlarý aralarýndaki
iliþkiler son derece hikmetlerle dolu olup bunlarýn
bu yazýda anlatýlmasýna ne yer ne de zaman
müsaittir. Kulak zarý ile pencere zarý arasýnda da
gayeye matuf tenasüp vardýr.

Pencere zarý daha küçük olduðu için, kuvvet
daha büyük alandan daha küçük alana iletilir, artýþ
da daima doðru orantýlý olur. Kemikçiklerin piston
hareketleri de orantýlý olarak daha fazla basýncýn iç
kulaða iletimini Saðlarlar. Daha az yer kaplamasý
bakýmýndan salyangoz þeklinde üst üste kývrýmdan
yapýlý iç kulak, sývý ile dolu olup buradaki pence-
reye gelen titreþimler, hidrolik basýnç dalgalarýna
dönüþtürülür. Bu dalgalar da çeþitli kanallar için-
den geçip iþitmenin en önemli organý olan tüylü
hücrelerin bulunduðu zarýn dalgalanmasýna sebep
olurlar. Zarýn aksi yönden gelen dalgayla tekrar
hareket etmemesi için bir baþka pencere zarýyla bu
telafi edilir. Ayrýca zarý titreþtiren sývý da titreþimleri
getiren diðer sývýlardan baþka zarlarla ayrýlmýþtýr.
Bunlar deðiþik «kimyasal» ve «elektriksel» yapýlara
sahip olup, birbirlerine karýþmalarýna sebep olan
herhangi bir kaçak iþitmeyi bozar. Titreþen bu tüylü
zarýn esas vazifesi, ses frekanslarýný ayýrýp bunlarýn
beyine ulaþmasýný saðlamaktýr. Ve sanki elektronik
beyindeki kodlayýcý gibi çalýþmaktadýr. Ayrýca,
kývrýmýn pencerelerden uzaklýðýna göre tüylü zatýn
titreþimi de deðiþir ve böylece deðiþik þiddetteki
sesler deðiþik seviyelerde alýnýr. Bu tüylü zar, 7500
parçalý ve 4 cm uzunluðunda bir dokudur. Tüylü
hücreler mekanik enerjiden «elektriksel» uyaran-
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larý doðurarak iþitme siniri ile beyini uyarýrlar. Ýki
kulakla beyin arasýndaki baðlantý çift kanallý bir
sinir sistemi ile yapýlýr. Bu gidiþte lifler çok karýþýk
bir yol takip ederler. Bazý istasyonlarda bazý lifler
karþý tarafa geçerler. Bu iki kanallý iletim sisteminin
bazý noktalarýnda beyin, bazen direkt olarak, o
anda önemi olmayan bazý sinyalleri eleyebilir. Bu
tip istasyonlar sebebiyle, anne bazen çocuðunun
çaðýrmalarýný duymaz fakat bir aðlama sesi
duyduðunda hemen irkilir.

Seslerin zayýf veya þiddetli gelmesine göre de
yine beyinden direkt olarak orta kulak kaslarýna
sinyaller gelir.

Beyinde tek bir ses birçok cevap uyandýrabilir.
Hafýza merkezi bunu hatýrlar ve görüntü sistemi de
uygun olan hayali ortaya çýkarýr. Bir telefon
çaldýðýnda birçok merkez birden harekete geçer,
motor kontrol ile kol uzanýp ahizeyi elle tutar ve
konuþma, konuþma merkezinin kontrolü ile
«buyurun» sesi ortaya çýkar. Þüphesiz buraya kadar
anlatýlanlar sathi ve basit bir ifade tarzýdýr. Yoksa
her bir mekanizmanýn daha izaha muhtaç o kadar
yönü vardýr ki bir sanat elinin kudretini, deðil
anlamak tasavvur bile imkânsýzdýr. Konuþma bile
bir bakýma hayati fonksiyonu olmayan bir durum
sayýlabilir. Fakat diðer yaratýklar içinde insaný üstün

kýlan bir özelliktir. Burada da azami tasarruf ve
azami istifade etme düsturu her yerde olduðu gibi
kendini gösterir. Solunum sisteminin asýl gayesi,
vücuda oksijen alýp, vücuttan karbon dioksit ve su
buharý çýkarmaktýr. Bu hava, çýkarken de bir baþka
vazifeyi yerine getirecektir. Bu da sesin meydana
gelmesi ve yayýlmasýdýr. Ses oluþabilmesi için
gýrtlaktaki ses telleri bu havayý titreþtirecekler ve
dalgalý bir ses oluþacak, aðýz, dil, diþ, damak
burunla da buna þekil verilecek ve konuþma
meydana gelmiþ olacaktýr. Ses telleri de sadece
titreþim yapmakla kalmayacak, bir bakýma
akciðerlerin kapaðý vazifesini görüp burada havayý
hapsederek aðýr yük kaldýrýrken kol gücünün
arttýrýlmasý, yutma, öksürme, balgam çýkarma gibi
diðer vazifeleri de yapacaklardýr.

Böylece, dýþ âleme göre herþeyi uygun olarak
yaratýlmýþ yeni doðan bir bebek, bulunduðu çevre-
deki sesleri önce duyacak, onlarýn belli kalýplarýný
hafýza merkezine yerleþtirecek - daha doðrusu
yerleþtirilecek, - bunlara uygun ses çýkarma belli bir
safhadan sonra oluþturulacak, diðer organlarla
ahenk de saðlanarak bu geçici âlemdeki imtihana
baþlamýþ olacaktýr.

..100..
sayý 21 / 2006

KARDELEN / EKÝM

K



Ý ncir meyvesinin diþi ve erkek çiçekleri
ayrý ayrý aðaçlarda biterler. Gerek erkek
ve gerek diþi çiçekler kapalý ve aðýzlarý

kilitli ve hatta mühürlü bir sandýk ve mahfaza
halindedirler. Bunlarýn içine dýþarýdan birþey
girmesi imkânsýzdýr. Hâlbuki incirin meydana
gelmesi ve meyvenin vücut bulmasý için erkek
çiçeðin içindeki aþý zerreciklerinin diþi çiçeðin içine
aktarýlmasý icap eder. Bu ise, her ikisinin kapalý
olmasý sebebiyle asli halinde adeta imkânsýzdýr. Bu
aþýlamayý aðacýn nebati faaliyeti katiyyen baþara-
madýðý gibi böceklerin ve rüzgârlarýn da buna
yardýmlarý olamaz. Zira onlarýn hizmeti ancak açýk
çiçeklerde cereyan eder. Bu nakli yapabilmek için
þuur ve iradeyi haiz kasti bir hareketin, idrak sahibi
bir faaliyetin harekete geçmesi lazýmdýr. Ýþte Büyük
Yaradan, sanat mucizelerinin parlak parýltýlarýna bir
misal olmak ve bu iþi vücuda getirmek üzere hususi
bir memur yaratmýþ bu iþle vazifelendirmiþtir.
Böylece incir gibi benzersiz bir ihsaný, hayvani ve
nebati iki faaliyetin ve müþterek çalýþmalarýnýn
neticesi olarak yaratmýþtýr. Gayet zarif, müzeyyen
ve sadece bir dokunmakla ezilip ölebilecek bir
küçük sinek olan bu Ýlahi memurun ana rahmi ve
vataný erkek çiçek tomurcuklarýdýr. Bunlarýn
dýþýnda hiçbir yerde vatan tutmasýna imkân yoktur.
Diþi çiçek doðupta aþýlanacak kabiliyete eriþince,
erkek çiçek tomurcuklarý içine hilkatin birer birer
yerleþtirdiði sinek yumurtacýklarý yarýlýr. Ve böylece
seferber edilen sinek ordusu, vücutlarý sarý toz
denilen nebati erkek tohum zerrecikleriyle sývan-
mýþ olarak çiçeðin aðzýndan dýþarý çýkarlar. Gariptir
ki, o zamana kadar gayet muhkemce kapatýlmýþ
olan ve gayet sert bulunan çiçeðin aðzý o anda
yumuþar ve geçecek orduya kapýsýný açar. Dýþarýya
çýkan sinekler ise sanki eskiden biliyorlarmýþ gibi
hiç sapýtmadan doðrudan doðruya diþi çiçeklerin
üzerine konarlar ve asli vatanlarýna dönüyorlarmýþ
yani tekrar yuvalarýna giriyorlarmýþ gibi diþi
çiçeklerin içine girerler. Her nedense, içeride bir
müddet kaldýktan sonra tekrar dýþarý çýkýp diðer bir
çiçeðe girerler ve böylece incirin aþýlanmasý

tahakkuk etmiþ ve aþýlanan çiçek de meyveye inký-
lâp etmek üzere aðaçta sabit kalmýþ olur. Aksi tak-
dirde içine sinek girmemiþ olanlar, aðaç üzerinde
kararýp çok geçmeden yere düþerler. Garibi þudur
ki, diþi çiçeðin aðzý iðne ile delinmesi bile müþkül
bir sertlikte kapalý ve sineðin vücudu da dokun-
makla mahvolacak derecede zarif iken her nasýlsa
bu zarif mahlûk çiçeðin aðzýný açýp içeriye girer.
Veyahut diþi çiçek kendisine gelen bu ilah memura
müsaade ederek onu içeriye alýr. Vazifesini yaptýk-
tan sonra da çýkmasýna tekrar müsaade eder. Bu
sefer sinek salimen diðer bir çiçeðe koþar. Böylece
bir tek sinek 40 a kadar diþi çiçeði aþýlar. Vazife-
lerini bitirenler ise artýk dýþarýda ayrýca yaþamaya
devam edemeyerek ölürler. Kast ve iradenin tanzim
ve ayarlamalarýnýn bir neticesi olan bu harikulade
mucize eserinin bundan sonraki safhalarý ise daha
þayaný hayret bir parlaklýktadýr. Kudretinin son
noktasýna kadar aþýlama vazifesinde istihdam edi-
len bu küçük memurun dýþarýda ayrýca yaþamaya
imkân bulamayarak vefat ettiði ve müddet-i
ömrünün ancak bir iki gün olduðu yukarýda arz
edilmiþti. Böylece aþýlama vazifesi biten bütün
sinek ordusu tamamen ölmüþ olacaktýr. Erkek
çiçekler ise içlerindeki sinek ordusunu sevk etmiþ
sarý tozlarý da sarf etmiþ olduklarýndan vazifeleri
sona erdiði için onlar da aðaçta kalmayarak
kuruyup yere dökülürler. Bu vaziyette dýþarýda
vatan tutamayýp helak olan ve incir aðacýndaki
vatan-ý aslisi de dökülüp mahvolan bu ordunun
gelecek sene tekrar vücut bulmasýna maddeten
imkân kalmaz. Çünkü incir çiçeðinden baþka yerde
vatan tutamayan bu mahlûkun yumurta ve zürriye-
tini terk edeceði çiçekler de mahv olmuþtur. Bu
eski çiçekler dökülüyorken aðaç üzerinde yeniden
taze çiçeklerin zuhurunu ve sineklerin onlara gele-
cek senenin zürriyetini yani yumurta ve tohum-
larýný býrakmasýný ise diðer nebatata kýyasen akýl
kabul etmez. Ýþte Yüce Yaradan bütün diðer
nebatatta eþi olmayan bir harikayý bu mübarek
aðaca hediye etmiþtir. Þöyle ki: Sinek hazinesi olan
eski çiçeklerin vazifesi bitip de dökülürken aðaçtan
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S abah aydýnlýðýdýr Allah Resulünün (sav.)
görüþünde... Masum sabi Yusuf dünya-
sýnda zaman ve keyfiyet bakýmýndan

yýldýzlar ötesi bir sultanlýk... Asrýn büyüðü için bir
hakikat dünyasý... Son devir müminlerine de
mübeþþerattýr, rüya ve rüyalar âlemi.

Herþey kendine göre rüya görür sanki... Dünya
ahirete göre bir rüya olup insanlar ölünce uyansalar
da, esasen ahiret dünyanýn gözünde bir rüya... Rüya
hayalin, misal âlemi rüyanýn, berzah âlemi misalin
rüyasý... Tersine çevirirsek, berzahýn gölgesi misal;
misalin gölgesi rüya; rüyanýn gölgesi de hayal olur.
Berzahýn hayalinde kim bilir neler var?

Kýyamet arzýn, belki de sistemlerin korkulu
rüyasý... Sen, diriliþ neþvesi içindeki güler yüzlü
neslimizi, soðuk yüzlü þeytanýn kâbusu deyiver...

Yusuf, kuyunun rüyasý.. Koca Nasreddin�e
kuyudan kova ile ayý çýkartanlar var. Kim bilir
belki, ayýn aksini cemal-i Yusuf sanmýþtýr. Belki de
bu, gülmek isteyen insanlarýn rüyasýdýr.

Yusuf, zindanýn rüyasý� Zindan onun
medresesi... Verdiði, isyan dersi deðil; tevhit neþvesi
idi. Binler sene sonra zindanýn gözleri ayný rüya ile
açýlýverdi! Gözlerinden sonra kulaklarýný da
açýverdi zindan. Hayret! Niye hayret etmesin ki,
sanki Yusuf tekrar ziyaretine gelmiþ gibiydi. Bu sefer
kardeþleriyle yapraklar içinde «Meyve» daðýtýr gibi
tevhit sunuyordu. Artýk zindanýn nurdandý sür-
mesi. Açýk görüyordu onun için varlýðýn manasýný..
Sevinse miydi, üzülse miydi? Çünkü artýk hoyrat,
fakat masum duvarlarýyla sabah akþam kalbi ziyalý
masumlarý kucaklýyordu.

Mýsýr�ýn da rüyasý Yusuf... Mýsýr Kralýnýn rüya-
sýnýn rüyasý da... Mýsýr, önce onun gibi bir aziz,
sonra da o azizin kardeþlerini bekledi. Þimdi rüya-
lara daldýðý ihvanlarý beklediði gibi... Hani,
Yusuf�tan akseden Hasen�in kardeþleri var ya�

Devamlý genç yedi ashap ve Kýtmir de, esrarlý
Kehf�in rüyasý... Kehf, aradýðýný bulmuþ gibi,
kavuþtuðundan ayrýlmak istemez gibi, üçyüz sene

çiçekler doðmaya baþlar. Ve bir kýsým sinekler o taze
çiçeklerin içine girip yumurtalarýný býrakýrlar. Bu
çiçekler de bütün sene aðaç üzerinde kalýpta
zürriyeti gelecek seneye intikal ettiremeyecekleri
için sonbaharda bu çiçeklerin içindeki yumurtalar
da yarýlarak sinek haline inkýlâp ederler. Bu sefer
yine yeni çiçekler zuhur eder ve sinekler onlara
yumurta býrakýr. Bu çiçekler ise bütün kýþ aðaçta
kalýrlar. Ýlkbaharda yapraklar doðarken bunlar da
içlerindeki orduyu dýþarýya sevk eder ve dökerler.
Yeniden taze çiçekler zuhur eder ve neslin yumur-
tasýný onlar alýr. Bu bahar çiçeklerinin içindekiler
ise, diþi çiçekleri aþýlayacak olan nesildir. Böylece
erkek incir üzerinde ilkbahar sonbahar kýþ çiçekleri
olmak üzere senede üç defa çiçek doðar ve zürriyet
üç defa sinek haline gelerek nesil bu çiçeklerden
birbirine aktarýlýr. Böylece aþý nesli devam etmiþ
olur. Ve aðaç hiç çiçeksiz kalmadan yani aþý ordu-
sunun meskeni aðaç üzerinde hiç eksik olmadan

nesil devam etmiþ ve bu surette meyvenin
aþýlanmasý ve meydana gelmesi temin edilmiþ olur.
Þayet bu hallerde herhangi biri bir diðeriyle ahenkli
olarak zamanýnda meydana gelmez veya harici bir
sebep ve bir hastalýk neticesi bir arýzaya uðrarsa o
sene mahsul tehlikeye girmiþ olur. Yani vazifesini
bitirmiþ erkek çiçeklerin dökülme zamanýnda taze
çiçeklerin zuhuru ve neslin onlara aktarýlmasý ve
gerek diþi çiçeklerin doðup aþýlanmaya kabiliyetli
hale geldikleri zamanda erkek çiçeklerin aþýlama
memurlarýný salývermeleri o kadar tam olarak ayar
edilmiþtir ki, bunlardan birisi harici bir arýza
sebebiyle muayyen vakitlerinden bir hafta evvel
veya bir hafta sonra meydana gelecek olurlarsa,
ahenk ve þiraze bozulur ve mahsul vücut bulmaz.

RÜYALAR
Safvet SENÝH / Sýzýntý Dergisi
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rüyasýndan ayýlmak istemedi de dokuz sene de
uzattý...

Tohumu çatlatan rüþeym, kýþýn rüyasý... Ama
kýþta gelen garipler cemaatinin çobanýnýn rüyasý da,
çiçeði burnunda nesli cedit ve nesli ati...

Badý tecelli, seherin; seher, ehl-i kalbin rüyasý�
Sadýklarýn rüyasý da, þehitlik... Senin rüyan ne, ey
nefsim hiç düþündün mü?

Ambar aç tavuðun rüyasý� Ama ambardakinin
rüyasý bir mide mi, yoksa topraðýn baðrý mý? Kalbi
aç, ruhu gýdasýz insanýn rüyasý fýrýn deðil elbet.
Susuza deniz he hacet?

Talebe-i Ulum, medresenin rüyasý idi eskiden...
Þimdi öðrenci, okulun hummasý ve sayýklamasý
oldu. Hatta sýtmasý. Öyleyse mektebe gidecek
gencin rüyasý ne olmalý? Mektebin bundan halas ve
çaresi nedir, düþündük mü hiç?

Ya mezbahanýn rüyasý! Buhranla burkulan bir
cemiyeti koca bir mezbahadan farklý görmeðe
imkân var mý? Eðer yoksa onun korkunç rüyasýný
tasavvura gücünüz yeter mi? Gönül meyveleri eler
parelerinin gözüne kulaðýna zehir döküp, sonra
giyotine sürükleyen bu müthiþ mekanizmanýn
karþýsýnda, uyumu zahiremiz (uyanýk gözlülerimiz)
hangi beyin sancýsý ile bu meseleye eðilip, gelecek
için tam rüyalara dalmakta?

Günah þeytanýn rüyasý... Gonca üstündeki
minnacýk bir þebnem ve bir reþhanýn da rüyasý var...
Zerrecik gözlerini güneþe açýnca, apaydýn hale ge-
len iç dünyalarýnda daldýklarý rüyanýn hazzý içinde
ürperir dururlar... Bizim gönlümüz de sermedi bir
hakikat güneþine açýlmalý deðil mi acaba?

Hüþyar bir ruhun, uyanýk bir vicdanýn rüyasý ise,
sonsuza açýlmýþ bir imanla ümit dolu aþk, þevk ve
cezbeden baþka bir þey mi olur? Rüyaya hasret,
hatta hasrete hasret bir nesilken, ümit tomurcuk-
larý halinde semaya yönelen yüzlerin, binler renkli
tecellilere makes olduklarýný, mücella simalarýndan
okumak artýk mümkün.

Gözleri uyurken bile, -kalbi uyanýk- Nebi�nin
(sav) zaman ve mekânlar ötesinden gördüklerini,
Þam, Kudüs, Ýstanbul fetihleri halinde tahakkuk
etmiþ olduðunu görüyorsun. O�nun (sav) beþiðinde
büyümüþ, kýþta gelen baþý ak taçlýnýn rüyasý, bir taze
baharsa, niye garip geliyor sana? Ýlham sanatkârýn;
tohum, topraðýn; yaprak, tohumun; meyve, aðacýn
rüyasý oldu da tahakkuk etmedi mi? Bu cins
rüyalardan bir rüya niye hayret veriyor sana? Yoksa
bunca hakikatler hayal mi geliyor aklýna?

..103..
sayý 22 / 2006

KARDELEN / KASIM

K



C anlýlar âlemi, insanlar tarafýndan ince-
lenmekte ve araþtýrýlmaktadýr. Günümü-
ze kadar birçok teknik buluþlarýn kayna-

ðý canlýlar olmuþtur. Bu sebeple teknik yönünden
canlýlar mühim bir durum arz eder.

Mesela, kunduz, büyük bir baraj ustasýdýr.
90�650 m. uzunluðunda 3,5 metreye yükselebilen
bentler yapmaktadýr. Yüz ton malzemeden meyda-
na gelebilen bentleri uzun yýllar yýkýlmadan kala-
biliyor. Su kanallarý yaparken uzaklarda yýktýklarý
aðaçlarý kendileri taþýyamayacaðý için suya atarlar.
Suyun kaldýrma kuvvetinden faydalanarak aðacý
istenen yere götürürler. Yani suyun kaldýrma
kuvveti prensibini bilirler. Kunduzlar bu bentleri ile
civar tarlalarýn sulanmasýný, çevrenin sel baskýnýna
uðramasýný engellemiþ olurlar.

Acaba kunduz bu fizik prensiplerini nasýl
biliyor?

Balinanýn derisinde diðer memelilerden farklý
olarak pürüzlere rastlanmaz, bu da kolaylýkla
yüzmesini saðlar, sürtünmeyi azaltýr, harcanacak
enerjiyi en az seviyeye indirir.

Üzerindeki kalýn yað tabakasý balinayý soðuktan
korur ve derinlere daldýðýnda aðýr su basýncýna
dayanmasýný saðlar. Fizik prensiplerine uygun bu
yapý tarzýnýn kendi kendine olmasý mümkün mü?

Ayrýca diðer balýklardan farklý olarak kuyruðu
deniz sathýna (yataydýr). Balinalar akciðer solunu-
mu yaptýðýndan deniz dibinde kalamaz, (yatay) bir
kuyruk deniz sathýna çabuk çýkýp teneffüsünü
saðlar. Balinanýn satha çýkmasýný saðlayan bu fiziki
üstünlük tesadüfî midir?

Arý, matematikteki maksimum ve minimum
hesabýna riayet ederek peteðin altýgen þeklinin tepe
açýsýný saniye mertebesine kadar hesaplayarak
peteði yapar. Arý bu geometri ilmini nereden
öðrendi?

Köstebek, toprak altýnda belli mesafede mesela

100 cm. altta tüneli kazar. Arazi meyilli olsa dahi
daima satha 100 cm. uzaklýkta kazýsýna devam eder.
Tüneli kazarken, yanýlýp toprak üstüne çýkmaz.
Köstebek kazdýðý topraðý satha atar. Bunlarýn
çürümüþ bitkilerle karýþmasýyla ziraat için çok elve-
riþli bir zemin ortaya çýkar. Köstebeðin belli mesafe-
lerde tünel kazmasý ve yanýlmamasý hakikaten
düþündürücüdür.

Bromelya adlý süs bitkisinin yapraklarýndaki
beyaz eðriler, mikroskobik emme tulumba vazifesini
gören ve havanýn ne- mini çeken binlerce sayýdaki
ufak delikçiklerden (mesamattan) oluþan çizgiler-
dir. Yani emme tulumbayý ilim, yakýn asýrlarda
bulurken bitkilerde bu çoktan mevcut idi.

Ýç iskeleti olan hayvanlar umumiyetle; omurgalý
hayvanlardýr. Bu grupta balýklar, amphibialar,
sürüngenler, kuþlar ve memeliler vardýr. Mekanik
ilmi bakýmýndan canlýlar harika bir durum arzeder.
Dizimizin hareketi bir çeþit menteþe hareketidir.
Çünkü iki kemik birbiri üzerinde menteþeye benzer
bir þekilde hareket eder. Bacaðýn hareketinde ise,
uyluk kemiðinin toparlak olan baþý kalçanýn ona
uygun olan yuvasý içinde hareket eder.

Kemiklerin yapýsý, karþýlaþabilecekleri darbele-
rin zararýný en iyi karþýlayabilecek þekildedir. Me-
sela uyluk kemiðinin üst tarafa gelen üçte bir kýsmý
aþaðý kýsýmlara göre daha dayanýklýdýr; çünkü
darbenin en büyük ve tesirli þiddeti bu üçte bir
kýsma rastlayacaktýr. Enine bir kesitte, bu kýsmýn
içinde boþluk görülür. Kemik üzerine gelen bir
darbenin kuvveti, tesirini daha çok dýþ tarafta
gösterir. 

�Buna göre, iç kýsmýn boþ olmasý kemik
maddesinin artmasý ve kaslarýn çalýþmasýný daha
kolaylaþtýrmak için hafif kalmalarý bakýmýndan
daha elveriþlidir. 

� Ayný sebepten mühendisler de aðýrlýðý ve
kullanýlacak maddeyi azaltmak bakýmýndan vinçler
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Ýlin Tarih Öncesi Çaðlarý

Ý limizin tarihi; Neolotik çaða kadar in-
mektedir. 1957-1960 yýllarý arasýnda Prof.
J. Mellaart tarafýndan Hacýlar�da yapýlan

kazýlarda Neolitik kültürün bütün ayrýntýlarýný
ortaya çýkarmýþtýr. Bu bulgular M.Ö.7000 yýllarýna
inmektedir. Yine 1978-1988 yýllarý arasýnda Kuru-
çay Höyükte ve 1989-1992 yýllarý arasýnda Bucak
Höyücek Höyükte Prof. Dr. Refik Duru tarafýndan
yapýlan kazýlarda da Neolitik çaðýn kültürüne
rastlanýlmýþtýr. Bu çaðýn en önemli özelliði: Ýnsan-
larýn, hayvanlarý evcilleþtirmesi, çanak-çömlek
yapýmýný öðrenmiþ bulunmasýdýr. Anadolu�nun ilk
heykelcikleri olarak bilinen ANA ÝLAHE�yi temsil
eden piþmiþ toprak figürünler ve süs eþyalarý
Neolitik Çaðda Hacýlarýn en önemli eserleridir.

Kalkolitik Çað; Neolitik çaðdan sonra gelen
M:Ö.5400-3000 yýllarý arasýndaki çaðdýr. Bu çaðda
taþ, kemik ve aðaç aletlerin yaný sýra, madenin de
kullanýlmaya baþlamýþ olmasý en önemli özelliðidir.

Kuruçay Höyükte bulunan madeni keskiler, ok
uçlarý gibi aletler çaðýn özelliðini yansýtýrlar. Ayrýca
Uðurlu Höyük, Kýzýlkaya Höyük, Karamanlý
Çamur Höyük, Tefenni Beyköy Höyükte bu çaðý
destekleyen malzemeler elde edilmiþtir. M.Ö. 3000-
2000 yýllarý arasýna tarihlenen Eski Tunç Çaðýnda,
medeniyet daha geliþmiþ, taþ aletlerin yerini
tunçtan yapýlan aletler almýþtýr. Çaðýn özelliklerini
yansýtan bir baþka grup da, piþmiþ toprak ve
mermerden yapýlmýþ keman tipi idollerdir. Ýlimizde
Yassýgüme Höyük, Burdur Höyük, Ýncirdere
Höyük, Tepecik Höyük gibi yerleþim yerlerinde eski
tunç çaðý malzemesi yaygýn olarak tespit edilmiþtir.
Ýlimiz, Antik çaðlarda bugünkü sýnýrlarý ile Isparta
ve Antalya illerini de içine alan antik PÝSÝDÝA
bölgesinde kalmaktadýr. Bu bölge Pers döneminin
ortalarýna kadar karanlýkta kalmýþ, henüz aydýnla-
týlamamýþtýr. Bölge, M.Ö. 2000 yýllarýnda ARZA-
VA konfederasyonunun siyasi merkezi olmuþtur.
Bu durum M:Ö. 1000 yýlýna kadar çeþitli toplum-
larýn yerleþmesiyle devam eder. M.Ö. 8.yy�da

ya da köprüler yaparken 1 þeklinde veya bölmeli
döþemeler kullanýrlar. Bir bisikletin içi boþ olan
çatýsý dolu olan kadar saðlam ve çok daha hafiftir.
Kaslarýn diziliþi de kemikler üzerine gelecek
darbeleri hafifletecek þekildedir.

Vücutta bulunan kemikler, kaslar tarafýndan
yönetilen kaldýraçlar gibidir. Kaldýraçlar, tatbik
edilen kuvvetin, kaldýrýlmak istenen aðýrlýðýn ve
kaldýracýn dayandýðý istinat noktasýnýn durumlarý-
na göre Ye ayrýlýrlar. Kaldýrýlacak aðýrlýðýn uygula-
nan kuvvetle bölümü kaldýracýn �mekanik kazancý�
adýný alýr.

Atýn baþý: Dayanak noktasý, kuvvetle aðýrlýk
arasýnda bulunan birinci tip kaldýraca misaldir.

Ýnsan ayaðý: Aðýrlýðýn, dayanakla kuvvet arasýn-
da bulunduðu ikinci tip kaldýraca misaldir.

Dirsek: Kuvvetin, dayanakla aðýrlýk arasýnda
bulunduðu üçüncü tip kaldýraca misaldir.

Bu üç misal içinde en iyi �Mekanik randýmanla�
çalýþan kas ayak parmaklarýmýzýn üzerinde durma-
mýzý saðlayan baldýr kasýdýr.

Beyaz ýrka göre, topuðu daha uzun olan zenci-
lerde baldýr kasý daha büyük bir �Mekanik randý-
manla� çalýþýr.

BURDUR
www.burdur.gov.tr
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Pisidia�nýn batý bölgesi Friglerin hakimiyetine
girmiþtir. Yarýþlý Gölü�ndeki yerleþim yerinde Frig
keramiklerinin bulunmasý bu tezi desteklemektedir.
M.Ö. 696-676 Frig devletini yýkan Lidyalýlarýn
bölgeye hakim olduðunu görüyoruz. M.Ö. 546
yýlýnda Lidyalýlarý yenen Persler, bölgeyi ele
geçirmiþlerdir. M.Ö. 334�te Büyük Ýskender, Biga
Çayý kenarýnda Persleri maðlup eder ve Anadolu�ya
yönelir. Önce Bodrum, Milet ve Phaselis�i alýr.
Daha sonra Perge, Side,Aspendos�u alýr ve M.Ö.
333�te de Sagalassos ve Kremna�yý da zapteder.
Büyük Ýskenderin M.Ö. 323 yýlýnda ölümü,
imparatorluðun paylaþýlmasýna sebep olur.

Bölgeye, M.Ö. 321 yýlýnda komutan Antigonos
hakim olur.Fakat M.Ö.301 yýlýnda Ýpsos Savaþýnda
Selefkoslulara yenilince ülkesini kaybeder. Selef-
koslardan sonra bölge, Bergama krallýðýna ve daha
sonra da Roma�ya baðlanýr. Bu durum, M.S. 395
yýlýna kadar devam eder. Bu yýl Roma Ýmpara-
torluðu ikiye bölünür; bölge Doðu Roma (Bizans)
idaresine girer. Bu durum M.S. Xl yy sonlarýna
kadar devam eder ve bu tarihten itibaren Türk
hakimiyeti baþlar. Roma çaðýnda Psidia�nýn her
tarafýnda kesif bir yerleþme vardýr. Bir çok yeni þehir
kurulmuþ, eski merkezler yeniden onarýlmýþtýr.

Burdur�un Türk Tarihi Dönemi
1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra

ise bölge; sýrasýyla Selçuklular, Hamitoðullarý ve
Osmanlýlarýn hakimiyeti altýna girmiþtir.

Anadolu�ya yayýlan Oðuz boylarý muhtemelen
1075�lerde o zaman Psidia diye adlandýrýlan bölgeye
ve Burdur�a yerleþmeye baþladýlar. Ýlk yerleþim
yerleri Þekerpýnarý-Hamam bendi mevkii olmuþtur.
Çoðunluðu Kýnalý aþiretinden olan Türkmenler, en
az 2000 çadýrdan meydana gelen bir toplulukla
yerleþim yerleri kurmaya baþladýlar. Baþlangýçta
kendi baþlarýna hiçbir devlete baðlý olmadan ve
komþularý olan Bizanslýlarla mücadele ederek
varlýklarýný sürdürdüler. Bu mücadelelerin en
önemlisi Dinar yakýnlarýnda Bizanslý Manüel
Kommenos komutasýndaki orduyu yenmeleridir.

Bilhassa Haçlý Seferleri döneminde Selçuklu
Hükümdarý I. Mesut ve II. Kýlýçarslan�ýn Erle
ovasýnda bu orduyu yenilgiye uðratmasý Selçuklu
Hakimiyetini bu bölgede kolaylaþtýrdý. Selçuklu
Hükümdarý II. Ýzzeddin Kýlýçarslan Denizli,
Uluborlu, Burdur ve Antalya�ya kadar olan bölgeyi
ve Türkmen aþiretlerini idaresi altýna aldý.

Fakat Türkmen aþiretleri üzerinde tam bir
otorite saðlayamadý. Bölge; 1219 ve 1236 yýllarýnda
tekrar I. Keykavus ve Alaaddin Keykubat tarafýn-
dan alýndý. Böylece, bölge kesinlikle Selçuklu
hakimiyetine girmiþ oldu. 1257 yýlýnda Selçuklu
Devleti üç kardeþ arasýnda pay edildi. Fakat II.
Alaaddin Keykubat ölünce, II.Ýzeddin ve IV.
Rukneddin Kýlýçarslan arasýnda paylaþýldý. Ama iki
kardeþ arasýnda çýkan savaþta Rukneddin yenildi ve
Burdur kalesine hapsedildi. 1259 tarihinde hapis-
ten çýkarak Selçuklu tahtýna oturdu. Rukneddin
Kýlýçarslan hapis dönemi olaylarýnýn intikamýný
almaya baþladý. Bu yüzden huzursuzluk arttý. Bu
arada Baba Ýlyas ve Baba Ýshak isyanlarý da devletin
otoritesini sarstý. Ve nihayet Selçuklu Devleti 1303
yýlýnda tamamen ortadan kalktý.

Bu otorite boþluðundan istifade eden Selçukluya
baðlý aþiret ve oymaklarýn �Uç� Beyleri de kendi
baþlarýna hükümet kurmaya baþladýlar.

Antalya ve Denizli�nin Türk hakimiyetine gir-
mesinden sonra akýn akýn gelen aþiret ve oymaklar,
bilhassa Kayý, Avþar, Bayýndýr, Büðdüz, Yazýr, Yiva
ve diðerlerinin toplamý 200 bin çadýra ulaþmýþtý. Bu
türkmen nüfusunun merkezi de Burdur olmuþtur.
Celaleddin Harzemþah�ýn komutanlarýndan ve
Yomut kabilesinden olan Hamit Bey, Selçuklularýn
döneminde Burdur ve Çýðralý�ya kadar olan bölge-
nin sýnýr beyiydi. Selçuklunun yýkýlma dönemine
denk gelen Hamitoðullarý Beyliðinin esas kurucusu
Hamit Bey�in torunu olan Felekeddin Dündar
Beydir. Bir �Uç� beyi olan Dündar Bey, beyliðini
Burdur�da ilan ederek, beyliðini dedesinin adýna
hürmeten �Hamitoðullarý� olarak duyurdu. Hamit-
oðullarýnýn en parlak dönemi Dündar Bey�in za-
manýdýr. Beyliðin sýnýrlarý geniþlemiþ, Antalya,
Gölhisar ve Korkuteli beyliðe katýlmýþtýr. Burdur ili,
dönemin en önemli merkezi olmuþtur. Sanat,
ticaret ve nakliye geliþmiþtir.

Ýlhanlýlar Anadolu�ya geldiðinde diðer beylikler
gibi Hamitoðullarý da baðlýlýklarýný Baþvezir Emir-
çoban�a bildirerek, Ýlhanlý fýrtýnasýný kazasýz atlatma
yoluna gitmiþtir. Emirçobanoðlu Timurtaþ�ý (Demir-
taþ), Anadolu Valisi olarak atamýþtýr. Timurtaþ
Anadolu�daki beylikleri tek tek ortadan kaldýrmaya
baþlamýþtýr. Hamitoðullarý�nýn da üzerine yürüdü.
Dündar Beyi 1323 yýlýnda Antalya�da öldürdü ve
Hamitoðullarýnýn topraðýný ilhak etti. Bu durum
karþýsýnda Dündar Beyin oðullarý memleketten
kaçtýlar. Bu hakimiyet 1327 yýlýna kadar devam etti.
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Oðlunun yaptýklarýný tasvip etmeyen Emirçoban,
Anadolu�ya gelerek oðlunu ortadan kaldýrmak iste-
di. Timurtaþ Mýsýr�a kaçtý, fakat orada öldürüldü.

Dündar Beyin oðlu Hýzýr Bey Eðirdir�e gelerek
Hamitoðullarý�nýn topraklarýnýn bir kýsmýnda haki-
miyet kurdu.

Hýzýr Beyin ölümünden sonra yerine, Dündar
Beyin diðer oðlu Ýshak Bey geçti. Ýshak Beyin
Beyþehir ve Akþehir�e kadar beyliðin sýnýrlarýný
geniþlettiðini görüyoruz.

Ýshak Beyin 1335�te ölümünden sonra yerine
oðlu Muzafereddin Mustafa Bey geçti. Onun da
yerine oðlu Hüsameddin Ýlyas Bey 1349�da baþa
geçti. Ýlyas Bey Karamanoðullarýyla savaþtý fakat,
topraklarýný kaybetti. Germiyanoðullarýnýn yardý-
mýyla topraklarýný geri aldý.

Yerine geçen Kemaleddin Hüseyin Bey, Kara-
manoðullarý�nýn saldýrýsýna uðradý. Ama Osmanlýlar
ve Germiyanoðullarý�nýn yardýmýyla kurtuldu.

Bu sýrada Anadolu�nun Söðüt Bölgesinde gittik-
çe büyüyen ve kuvvetlenen ve Osmanoðullarý tara-
fýndan kurulan Osmanlý Devleti dikkat çekiyordu.
Osmanlý padiþahý Murat Hüdavendigar Kosova�da
þehit olunca yerine oðlu Yýldýrým Beyazýt geçmiþti.
Yýldýrým Beyazýt�ýn hükümdarlýðýný baþta Karaman-
oðullarý olmak üzere diðer beylikler de tanýmadýlar.
Yýldýrým Beyazýt Anadolu�ya geçerek bu beylikleri
teker teker ortadan kaldýrdý. Hamitoðullarý Beyli-
ðini de ortadan kaldýrarak Anadolu Beylerbeyliði-
nin merkezi olan Kütahya�ya baðladý. (1391)

Böylece Hamitoðullarý ve diðer beylikler orta-
dan kalkmýþ ve Anadolu�da Türk Birliði saðlan-
mýþtýr. Hamitoðullarýnýn son beyi Kemaleddin
Hüseyin Beyin oðlu Mustafa Bey, Osmanlý
komutaný olarak görev almýþtýr. Böylece Burdur�un
Osmanlý Dönemi baþlamýþtýr.

Osmanlý Þehzadelerinden I. Beyazýt ve II. Selim
Kütahya�da Beylerbeyi olarak bulundular. II.
Beyazýt zamanýnda Þah Kulu ayaklanmasý ortaya
çýkmýþtýr. Þah Kulu Þehzade Korkut�un Antalya�dan
Manisa�ya giden hazinesini yaðmalamýþ, Antalya,
Ýstanos, Elmalý, Burdur ve Keçiborlu�yu basarak,
buralarýn kadýlarýný ve bir çok insaný öldürmüþtür.
Þah Kulu sonunda Ýran�a sýðýnmýþ ve böylece
tehlike ortadan kalkmýþtýr.

XVI. yy�a kadar Burdur�da önemli olaylar
olmamýþtýr. 1522�de de Burdur Tirkemiþ Ýlçesi
merkezi durumundadýr. Bu dönemde þehir eskiye

nazaran daha geliþmiþtir. XVI. yy�ýn sonuna doðru
þehir biraz daha büyümüþtür. Ekonomi canlanmýþ-
týr. Bu bakýmdan verilen vergiler fazlalaþmýþtýr.

1839 Tanzimat hareketinden sonra Burdur,
Kütahya ilinden ayrýlarak Konya ilinin Isparta
kaymakamlýðýna baðlandý. 1850 yýlýna kadar bu
baðýmlýlýk sürdü.

Daha sonra baþta Saden oðlu Hacý Ýsmail Aða
olmak üzere Burdur�un Sancak olmasý için uðraþ-
mýþlar ve 1872 yýlýnda Burdur sancak olmuþtur.
Burdur�un ilk sancakbeyi Mehmet Ýzzet Paþadýr.

Osmanlý Devleti 1914�de 1. Dünya Savaþýna
katýlýnca bütün yurtta seferberlik ilan edilmiþ ve
ayný yýl Burdur�da þiddetli bir deprem olmuþ,
yaklaþýk 4000 kiþi ölmüþ ve þehrin önemli dini
yapýlarý bu depremde yýkýlmýþtýr.

Her iki felaket birleþmiþ ve Burdurlular birkaç
yýl bu kötü þartlar altýnda yaþamýþlardýr.

1920 yýlýnda müstakil mutasarrýflýk olan Burdur,
doðrudan hükümet merkezi olan Ýstanbul�a
baðlanmýþtýr. 1.Dünya Savaþýnýn yenilgi ile netice-
lenmesinden sonra Ýtalyanlar Antalya�ya asker
çýkardýlar. Burdur�a gelerek merkez komutanlýðý
kurdular. Burdur düþmanýn yurttan atýlmasýndan
sonra kurulan yeni Türkiye Cumhuriyetinde 1923
yýlýnda Ýl olarak yerini almýþtýr.

ÝLÇELER
Kemer

Ýlçenin tarihi hakkýnda yapýlan araþtýrmalarda
tarih öncesi çaðlara ait kesin bir bilgi elde edileme-
miþtir. M.Ö. 1900 yýllarýnda bölgeye hakim olan
Psidialýlar yerleþimin baþlangýcý kabul edilmektedir.
Ýlçe Merkezi ve Köylerindeki deðiþik yerlerde
bulunan tarihi belgeler Lidya�lýlar, Feriðya�lýlar ve
Roma Ýmparatorluðu dönemlerinde bu bölgede
yerleþimin bulunduðunu göstermektedir.

Türklere Anadolu�nun kapýsýný açan 1071
Malazgirt zaferinden sonra 1075 yýllarýnda bölgenin
Türkmen kavimlerinin hakimiyeti altýna girmesi ile
birlikte Ýlçemize Türkler yerleþmiþlerdir.

Anadolu Selçuklu Devleti ve Hamitoðullarý
beyliðinin hakimiyetinde kalan Kemer 1286 yýlýnda
Gölhisar�a mülhaktýr.

Coðrafi Konum
Kemer Ýlçesi Kuzey ve Doðuda Burdur ili merkez

ilçesi, Güneyde Antalya ili Korkuteli ilçesi, Güney
Batýda Tefenni ilçesi ve Batýda Karamanlý ilçeleri
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arasýnda yer almaktadýr. Ýlçe merkezi ise ilçeye baðlý
Akören, Akçarön, Pýnarbaþý, Yakalar köyleri ile
Karamanlý ilçesi Kýlavuzlar köyleri ile çevrilidir

Ýlçe Merkezi Yakalar, Belenli köylerinin Güneyi-
ni kaplayan ve Antalya ili Korkuteli ilçesi ile tabii
hudut teþkil eden Rahat daðlarý eteðinde kurul-
muþtur.

Ýlçe merkezi, Burdur il merkezine 57 Km. Gü-
neyde iç kesimde yer almakta olup, Burdur-Kara-
manlý-Tefenni yolunun 34 Km. sinden itibaren 23
Km. Daha Güneyde iç kýsýmda yer almaktadýr.

Ýlçe yüzölçümü 350-400 Km2 olup, ilçe arazileri
daðlýk ve büyük bir kýsmý da Ovada yer almaktadýr.
7566 Hektar Orman alaný mevcuttur. Boz çay ve
Dere bað çaylarý ilçe sýnýrlarý içerisinden geçmek-
tedir.

Ýlçenin deniz seviyesinden yüksekliði 1150-1200
metredir. Güney ve Doðusu Rahat daðlarý ile kaplý
olan ilçede kara iklimi özellikleri hüküm sürer. Kýþ
aylarý sýcaklýk ortalamasý 0-10 , yaz aylarý sýcaklýk
ortalamasý 20 C� dir. Ýlkbahar ve Sonbaharda
yaðmur, kýþýn kar yaðýþý görülmekte olup, yazlar
kurak geçmektedir.

Ýlçenin Ekonomik Yapýsý
I. Tarým ve Hayvancýlýk
Tarým 
Kemer ilçesi ve köylerinin 42.860 dekar sulak ,

86.120 dekar kurak olmak üzere toplam 128.980
dekar ekilen arazi vardýr.

Bu arazilerde % 70 tahýl , % 13 yem bitkisi, %5
Meyve-bað , % 12 yulaf , þeker pancarý, fasulye vb.
ürünler yetiþtirilmektedir.

Hayvancýlýk
Yöre halkýnýn en önemli geçim kaynaðý hayvan-

cýlýktýr. Ýlçe Tarým Müdürlüðünün verilerine göre
ilçe ve köylerinde kayýtlý hayvan sayýlarý:

Büyükbaþ : 5.547 Küçükbaþ : 10.296
II. Sanayi ve ticaret
Ýlçemizde önemli sayýlabilecek sanayi kuruluþu

yoktur.
1999 yýlýnda hizmete giren 500 ton kapasiteli

soðuk hava deposunda yöremizde yetiþtirilen elma-
lar saklanmakta ve genellikle iç pazarda satýlmak-
tadýr.

2002 yýlýnda 500 kiþi kapasiteli düðün salonu
yaptýrýlarak hizmete girmiþtir.

Hamam Deresi mevkiine 20 dükkanlýk sanayi
sitesi yapýmý çalýþmalarý ihale aþamasýndadýr.

Belenli ve Pýnarbaþý Köylerinde iki adet mermer
ocaðý faaliyettedir.

Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde dört adet sulama
göleti vardýr.Bu göletlerden yararlanýlarak sulu
tarým yapýlmaktadýr.

III. Kültür ve turizm varlýklarý
Her yýl Haziran ayýnda Kemer Yaylasýnda yayla

þenliði yapýlmaktadýr.
Doða tutkunlarýnýn doða yürüyüþü yapmalarýna

çok uygun olan Kemer Yaylasý görülmeye deðer
güzelliktedir.

Pýnarbaþý Köyünde yýlýn dört mevsiminde 27
derece sýcaklýkta ve dakikada 250 litre su çýkan
kaynak vardýr.

Bucak
Bucak Ýlçesi ve çevresinin tarihi M.Ö.1900

yýllarýna kadar uzanmaktadýr. Belirtilen tarihte
Bucak Ýlçesine baðlý þimdiki Çamlýk Köyü yakýnla-
rýndaki Cremna Bölgesinde Pisidialýlarýn yerleþtiði
bilinmektedir. Bu bakýmdan ilçenin ilk yerleþim
yerinin Cremna olduðu kuvvetli muhtemeldir.

Tarihin her döneminde Bucak çevresi bir çok
devletin egemenlik sahasý içinde görülmektedir.
Günümüze kadar uzanan tarihi kalýntýlar, ören
yerleri, hüyükler bunu belgelemektedir. Pisidialýlar
M.Ö. 1200 Yýllarýnda Frig egemenliði altýna
girmiþler, daha sonra bölgede sýrasýyla Selekoslar,
Yunanlýlar, Romalýlar, Bizanslar, Selçuklu Devleti,
Osmanlý Ýmparatorluðu egemenliklerini sürdür-
müþlerdir.

Türklerin 1071 yýlýndaki Malazgirt Zaferi so-
nucu Anadolu�ya girmelerinden sonra 1204 yýllarý
III. Kýlýçarslan zamanýnda Türkler bölgeye gelerek
yerleþmiþlerdir. Anadolu Beylikleri zamanýnda
Isparta ve Burdur civarýnda yaþayan Hamitoðullarý
ile Antalya çevresinde yaþayan Tekeoðullarý ara-
sýnda yaþanan uzun çatýþmalar sonucu Hamitoðul-
larý bölgeyi ele geçirmiþ ve bölgeye yerleþmiþlerdir.
Tarihi kalýntýlardan ve kayýtlardan anlaþýldýðýna
göre bu dönemde Ýlçe çevresinde yerleþimler
olmuþtur.

Bugünkü Çamlýk Köyünde Girmiye yerleþim
merkezi kurulmuþ, bu köy uzun süre Teke Sanca-
ðýna baðlý bir nahiye ve kaza olarak kalmýþtýr. Ko-
caaliler (Melli)� de de yerleþimlerin ilk temeli bu
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dönemde atýlmýþtýr. Ýncirhan çevresinde incirli köy,
þimdiki incirdere köyü yakýnlarýnda Güðüp köyü,
bugün ilçemizde Turba denilen mevkide Hamit
Köyü, þu anda sanayii sitesinin bulunduðu yerde
Onac Köyü o dönemin önemli yerleþim merkezleri-
dir. Büyük Türk gezgini Evliya Çelebinin Seyahat-
namesinde Elmalý, Istanaz Korkuteli)� den Ispartaya
geçiþinde �Ýncirli Teke Topraðýnda bir Müslüman
Köyüdür� cümlesi Ýncirli Köyünün varlýðýný doðru-
lamaktadýr.

Bu köylerin günümüze kadar ulaþabileni sadece
Girmiye (Çamlýk Köyü)� dür. Diðerleri günümüze
kadar ulaþamamýþlardýr. Bunun sebebinin Þahkulu
(Baba Tekeli) baskýnlarý ile 1830 ortaya çýkan ve
yedi yýl süren pek çok insanýn öldüðü veba
salgýnlarý olduðu söylenmektedir.

Coðrafi Konum
Akdeniz Bölgesinin Antalya bölümünde yer

alan Bucak, Burdur iline baðlý çevresinin geliþmiþ
bir ilçesidir. 30-31 doðu meridyenleri ile 35-38
kuzey paralelleri arasýnda yer almakta; Yüzölçümü
ise 1436 kilometrekaredir. Burdur � Antalya
karayolu üzerinde yer alan ilçe merkezinin Burdur�a
uzaklýðý 44 km, Antalya�ya olan uzaklýðý ise 80
km.�dir.

Ovaya doðru uzanan bir vadinin taban ve iki
yakasýnda kurulan ilçe merkezinin coðrafi yapýsý iki
bölüme ayrýlmaktadýr. Burdur-Antalya karayolunun
batýsýnda yer alan bölüm ovalýk, doðusunda kalan
bölüm ise daðlýk ve ormanlýk bir araziden oluþ-
maktadýr. Doðudaki daðlar Teke Yöresindeki Bey
daðlarýnýn bir devamý olarak güney-kuzey doðrultu-
sunda uzanýr. Ýlçenin batý kesimindeki ovalar ise
daðlarýn doðrultusuna uyarak güneyden kuzeye
doðru sýralanýr. Ýlçenin denizden yüksekliði 850mt.
civarýnda olup ortalama yükseklik 750 mt.� dir.

Ýlçenin topraklarýný doðudan Isparta ilinin
Sütçüler ilçesi, Güneyden Antalya ili, Batýdan
Burdur Merkez ilçesi ve Kemer ilçesi, Kuzeyden
Çeltikçi ve Aðlasun ilçeleri çevrelemektedir.

Ýlçenin doðusunu kaplayan dar ve geniþ
karakterli vadilerden oluþan daðlýk arazi, Isparta ili
sýnýrýndaki Aksu nehrine kadar %40� lýk bir eðimle
iner. Burada hava biraz daha ýlýktýr. Bu bölgede
köyler genellikle daðýnýk ve bölge tamamen
ormanlarla kaplýdýr. Ormanlarýn % 86 �sýný Kýzýl
Çam, % 6� sýný ardýç, % 4� ünü sedir, % 2� sini meþe,
% 1� ini Kýzýlaðaç ve %1 �ini diðer aðaç türleri teþkil

etmektedir. Ayrýca bu bölgede Antep Fýstýðý, Zeytin
ve Ýncir aðaçlarý da yer almaktadýr.

Ýlçenin batýsýnda kalan ovalýk arazide bölümler
dar ve geniþ sahalarla birbirine irtibatlý düz ve
verimli topraklardýr. Bu bölgede tepecikler pýnar
meþesi denilen çalýlýklarla kaplýdýr. Kestel, Heybeli,
Yüreðil Köyleri ile Ürkütlü Beldesinin kuzeyindeki
daðlarýn yüksek kýsýmlarý çam, ardýç ve meþe
aðaçlarýyla kaplýdýr.

Onaç Çayý: Çeltikçi Ýlçesini Baðsaray Beldesi
daðlarýndan doðarak ilçemiz Daðarcýk, Alkaya ve
Seydiköy arazilerinden geçerek Onaç sel kapanýnda
toplanýr.

Aksu: Isparta ile Eðirdir ilçesi Aksu Bucaðýndan
çýkarak, Isparta çayý ve yine Isparta�nýn Çandýr
köyünden çýkan Göksu ile birleþir. Ýlçemiz, Çamlýk
ve Elsazý köylerinin arazilerinden geçerek Karaca-
ören �1 ve Karacaören-11 barajlarýndan geçtikden
sonra Antalya ovasýna dökülür.

Kestel Çayý: Ýlçemiz Kestel daðý ve köyünden
doðarak kurutulan Kestel Gölü içerisinden geçer,
yine ayný arazideki düdenlere dökülür.

Kýzýlsu: Ýlçemiz Kocaaliler beldesinin kýrmýzý
topraklý daðlýk ve ormanlýk arazilerinden yaðýþlarýn
bol olduðu zamanlarda akar. Ýlçemiz Gündoðdu
beldesindeki sel kapanýnda birikir.

Ýlçe sýnýrlarý içerisinde sürekli suyu bulunan
doðal bir göl yoktur. Yaðýþlarýn bol olduðu yýllarda
Kestel, Heybeli(Ambahan), Yüreðil köylerine ait
arazilerde göl oluþmakta ve yaz aylarýna doðru
bataklýk halini almaktadýr. D.S.Ý. Bölge Müdürlüðü-
nün çalýþmalarý sonucu buralar kurutularak son
yýllarda tarýma elveriþli hale getirilmiþtir.

Aksu nehrinin ilçemiz sýnýrlarýndan geçtiði
Karacaören köyünde Karacaören-I , Çopanpýnar,
Kocayer ve Kargý köylerinde Karacaören-II baraj
gölleri oluþmuþtur. Bu barajlar taþkýndan koruma ve
elektrik üretme amacýyla kurulmuþtur Isparta �
Antalya karayolunun geçtiði bu bölge ormanlar ve
baraj gölleri ile birlikte eþsiz güzellikler oluþtur-
maktadýr.

Ýlçenin doðu ve kuzey bölümleri daðlarla
kaplýdýr. Doðudaki daðlar Beydaðlarýnýn devamýdýr.
Ýlçenin kuzey bölümünü kaplayan daðlar tektonik
havzayý güney ve güneydoðudan sýnýrlayan daðlar-
dýr. Bunlardan en yüksek olaný 2336 mt. ile Kestel
daðýndaki Katrancýk tepesidir.

Bucak ilçesinin iklimi tam bir geçiþ iklimidir.
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Ýlçede Akdeniz iklimi ile Ýç Anadolu�nun kara ikli-
mi arasýnda bir iklim görülmektedir. Yaðýþ bakýmýn-
dan Akdeniz iklimi, sýcaklýk koþullarý bakýmdan Ýç
Anadolu iklimi yaþanýr. Melli (Kocaaliler ) bölgesi-
nin bir bölümü ile Aksu vadisinde kalan
bölümlerde tamamen Akdeniz iklimi yaþanmakta-
dýr. Karasal iklimin görüldüðü yerlerde kýþ mevsi-
minde soðuklarla birlikte kar yaðýþý görülmekte
olup; ancak 2-3 günden fazla kalmamaktadýr.

Kýþ aylarýnda karasal iklim görülen yerlerde ýsý
�5 dereceye kadar düþer. Yaðýþlar genellikle kýþ
aylarý ve bahar giriþinde görülür. Yaz aylarýnda ise
kurak ve sýcak bir iklim görülür, genellikle ýsý 40
dereceye kadar yükselir. Ortalama sýcaklýk 15
derece dolayýndadýr.

Yer altý zenginlikleri bakýmýndan Kestel köyü ve
Ýncirdere köylerinde mangenez yataklarýna sahip
olup, ancak iþletilmemektedir. Çamlýk, Karaseki,
Beleören ve Üzümlübel köylerinde zengin traverten
mermeri yataklarý iþletilmektedir.

Ýlçemiz ova köylerinin arazilerde taban sularý
mevcuttur. Kuyu ve sondajlarla yeryüzüne çýkarýlan
sular içme ve sulamada kullanýlýr.

1926 yýlýnda ilçe olan Bucak 1960�lý yýllardan
sonra ekonomik yönden güçlenmeye baþlamýþtýr.
Bu yýllardan sonra ilçe ekonomisinde büyük
deðiþme ve geliþmeler gözlenmiþtir. Bu geliþme
Türkiye ekonomisinin üzerindedir. Bu geliþmenin
nedenleri arasýnda en önemli faktör taþýmacýlýktýr.
Ýlçenin Antalya�ya yakýnlýðý, bölgeyi diðer illere
baðlayan karayolunun üzerinde bulunmasý ilçe
halkýnýn taþýmacýlýða yönelmesinde önemli etken
olmuþtur. Taþýmacýlýk ile birlikte ihtiyaç haline
gelen araç tamirciliði, karoser atölyeleri ile küçük
sanayii birden geliþmiþtir. Bu da o dönemde
yüzlerce ailenin iþ imkanýna kavuþmasýný
saðlamýþtýr. Özellikle 1970-1980�li yýllarda Bucaklý
karoser ustalarýnýn yaptýklarý kamyon kasalarý
Türkiye genelinde ün yapmýþ, Türkiye�nin dört bir
yanýndan gelen kamyoncular kamyon kasalarýný
Bucakta yaptýrmýþlar, bunun yanýsýra araç tamirci-
liðinin yan kollarý olan oto boyacýlýðý, oto elektrik-
çiliði, makasçýlýk vb. alanlarda yaygýnlaþmýþtýr. Bu
dönemin ilçe ekonomisine büyük katkýlarý olmuþ-
tur. 1980 li yýllarýn sonuna doðru yurdun her ye-
rinde sanayii alanýnda geliþmeler baþlayýnca oto
tamirciliði ve kamyon karoserciliði duraklamýþtýr.
Bu durumu yaþayan küçük esnaf ve sanatkarlar
tamirciliði býrakýp, imalata yönelmiþler. Bu alanda

uðraþý vermiþler; bunda da baþarýlý olmuþlardýr. Bu
nedenle ilçedeki sanayii üç bölümde incelemek
gerekir.

Özellikle oto sanayii ve buna baðlý kollarda
geliþmiþtir. Önceleri Belediyeye ait dükkanlardan
oluþan dar mekandaki sanayii sitesi ilçemizin
Burdur çýkýþýndaki yeni yerine taþýnmýþ burada
rahat bir mekanda hizmet vermektedir. Sanayii
sitesinde otomobil, kamyon, otobüs, traktör, ziraat
aletleri, iþ makineleri vb. araçlarýn tamirini ve
bakýmýný yapan bir çok esnaf bulunmaktadýr.

Ýlçede oto tamirciliðinin yaygýn olmasý yörenin
yeterli orman kaynaklarýnýn bulunmasý inþaat
sektörünün hareketli olmasý vb. nedenlere dayalý
olarak atölye iþletmeciliðinin geliþmesine neden
olmuþtur. Motor yenileme, torna tesviye, karoser,
aðaç, demir ve plastik doðrama vb. atölyelerde
genellikle sanayii sitesi içerisinde yer almaktadýr.
Daha önceki bölümlerde belirtildiði gibi Bucak
sanayii esnafý üretime dönük çalýþmalara önem
vermiþ, bu konuda baþarý saðlamýþtýr. Sanayii sitesi
içerisinde oto yan sanayii alanýnda üretim yapan bir
çok atölye mevcuttur. Bunlarý þu þekilde sýralaya-
biliriz: Oto elektrik parçalarý, far anahtarý, elektrik
butonlarý, sinyal, far, silgeç kollarý, bay pas pompasý,
eksoz freni, plastik döþeme parçalarý vb. oto
parçalarýdýr. Ebatý ve þekli bilinen her türlü parçayý
yapabilecek kapasitede bir çok atölye mevcuttur.

Son yýllarda ilçede fabrikaya olan eðilim art-
mýþtýr. Fabrikanýn temelini 1960 lý yýllardan sonra
geliþen küçük sanayiye baðlýdýr. Bu fabrikalarýn
kurucularýnýn çoðu küçük sanayii esnaflýðýndan
gelmektedir.

Yörenin topraðýnýn elveriþli olmasý toprak
sanayii� nin de geliþmesine neden olmuþtur. Bu gün
Bucak� ta 7 tuðla fabrikasý mevcut olup, yaklaþýk
500 civarýnda istihdamý saðlanmýþtýr.

Ýnþaat sektörüne hitap eden iki portatif iskele
fabrikasý, otomotiv sanayiine hitap eden piston ve
gömlek fabrikasý yine inþaat sektörüne üretim
yapan büyüklü küçüklü 14 mermer iþleme fabrika
ve atölyesi, çelik kapý kasa fabrikasý, akü fabrikasý
vb. küçük atölyeler ilçe ekonomisine canlýlýk
getiren kuruluþlardýr.

I. Tarým ve Hayvancýlýk
1- Tarým
Ýlçede iklimin ýlýman oluþu ve arazinin elveriþli

olmasý her türlü ziraatýn yapýlmasýna imkan
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vermektedir. Ýlçe ve Köylerinde toplam 8975 çiftçi
ailesi bulunmaktadýr. Bunlar 236.428 Da kuru,
63.572 Da sulu olmak üzere toplam 300.000 Da
tarým alanýnda her türlü ziraat yapmaktadýr.

Yaðlý Tohumlar: Haþhaþ, susam, yer fýstýðý ve az
miktarda ayçiçeði üretimi yapýlýp, ayçiçeði yað
sanayiinde diðerleri çevre pazarlarýnda tüketilmek-
tedir. Haþhaþ üretimi Bucak Toprak Mahsülleri
Ofisi Ajans Müdürlüðü tarafýndan denetimli olarak
yapýlmakta, içerisinde uyuþturucu içeren haþhaþ
kapsülü yine ofis tarafýndan satýn alýnmaktadýr.

Yumrulu Bitkiler : Kuru soðan, sarýmsak, patates
üretilmektedir. Çevre pazarlarý ve yurt içinde
pazarlamasý yapýlmaktadýr.

Yem Bitkileri: Yonca, sudan otu, fið, mýsýr üre-
timi yapýlýr. Bunlar sadece çiftçilerin kendi ihtiyaç-
larýný karþýlamak için üretilmektedir.

Hububat: Bucak�ta yaklaþýk 7731 hektar alanda
yapýlan ekimden 19.714 ton buðday, 6816 hektar
alandan 17.028 ton arpa, 596 hektar alandan 1073
ton yulaf elde edilmektedir. Çiftçiler hububatýn bir
bölümünü T.M.Ofisine bir kýsmýna da tüccara sat-
maktadýr.

2- Hayvancýlýk
Ýlçemiz doða þartlarý bakýmýndan hayvancýlýða

elveriþlidir. Bu nedenle Ýlçemizde hayvancýlýk ol-
dukça iyi durumdadýr. Bölgede süt ve besi sýðýrcýlýðý
, koyun, keçi ve kümes hayvancýlýðý yapýlmaktadýr.
1986 yýlýna kadar süt ve besi sýðýrcýlýðýna pek önem
verilmeyen Ýlçemizde genellikle küçük baþ hayvan-
cýlýðý (koyun, keçi), büyük baþ hayvan olarak yerli
ýrklar üretilmiþtir. Yerli ýrklardan istenen et, süt
verimi elde edilemediði için Avrupa ýrklarýna
yönelinmiþ yurt dýþýndan ithal edilen kültür ýrký süt
hayvanlarý ve düveler üstün verimli hayvan
spermleri ile hayvancýlýðýn kalitesi yükseltilmiþtir.
Hayvancýlýk köylerimizin hepsinde yapýlmaktadýr.
Üretilen sütler yerleþim birimlerindeki koopera-
tifler aracýlýðý ile toplanarak deðerlendirilmektedir.
Bucak Ýlçesi ve köylerindeki günlük süt üretimi 65-
70 ton civarýndadýr. Bu sütlerin yaklaþýk 30 tonu
yine ilçemizde bulunan 8 mandýra tarafýndan alýn-
makta ve iþlenmekte, geri kalan 40 ton civarýndaki
sütte Ýlçemizde bulunan iki adet süt toplama mer-
kezinden yurdumuzun deðiþik illerine gönderilmek-
tedir.

Kümes hayvancýlýðý çevre il ve ilçelere göre
ilçemizde daha iyidir. Özellikle Seydiköy, Alkaya,

Daðarcýk ve ilçe merkezi dahil Karapýnar, Karaali-
ler, Kýzýlcaaðaç köylerinde yumurta tavukçuluðu
yapýlmakta, bir çok aile geçimini bu yoldan
saðlamaktadýr. Ayrýca Ýlçe merkezi ve köylerde her
ailenin kendi ihtiyacýný karþýlayacak kümes hayvaný
mevcuttur.

3-Balýkçýlýk 
Balýkçýlýkta ilçemizin önemli geçim kaynaklarýn-

dandýr. Karacaören I Baraj gölünde 30.000 dönüm
alanda göl balýkçýlýðý yapýlmakta, balýk çeþitlerini
sazan, levrek, kefal ve yayýn oluþturmaktadýr. Bu
gölde Karacaören, Elsazý ve Kýzýllý köylerinin
balýkçýlarýna ait %80 � i motorlu kayýklar oluþtur-
makta, bu kayýklarýn ruhsatlandýrma iþlemleri Ýl
Tarým Müdürlüðü tarafýndan yapýlmaktadýr. Gölden
elde edilen balýklar yine bu üç köyün birlikte
kurmuþ olduðu Su Ürünleri Kooperatifi tarafýndan
deðerlendirilmektedir.

Karacaören II Baraj gölünde 750 dönüm alanda
balýklandýrma çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Son yýllar-
da havuz balýkçýlýðý konusunda ilgili çalýþmalar
yapýlarak halk alabalýk üretimine özendirilmiþtir.
Karacaören I ve II baraj göllerinde sayýlarý onu
geçen kafes balýkçýlýðý ile birlikte Kestel köyünde 3,
Heybeli�de 1, Pamucak�ta 1, Elsaz�ýnda 1, Dutalan�-
da 1, Kuþbaba�da 1 olmak üzere 8 adet havuz
balýkçýlýðý yapýlmaktadýr. Haftanýn Perþembe ve
Pazar günlerinde halk pazarý kurulmaktadýr. Bu
pazarlarda yörede yetiþtirilen ürünler alýnýr, satýlýr.

4- Arýcýlýk
Ýlçemiz köylerinde ek kazanç olarak arýcýlýkta

yapýlmaktadýr. Gezginci arýcýlýk þeklinde olan
arýcýlýk son yýllarda zirai ürünlerde görülen hastalýk
ve haþerelere yapýlan ilaçlý mücadeleler arýcýlýðý
olumsuz yönde etkilemiþtir. Ýlçedeki toplam 2.650
adet kovandan 27 ton bal üretilmektedir.

Kooperatifler: Bucak halký birleþmeyi, dayanýþ-
mayý sever. Birbirlerine yardým etmek Bucak halký-
nýn en iyi vasýflarýndandýr. Bu nedenle ilçemiz
merkezinde ve köylerinde aktif olarak çalýþan de-
ðiþik amaçlý kooperatiflerimiz vardýr. Þu anda 29
Tarýmsal Kalkýnma ,6 Sulama ,1 Su ürünleri olmak
üzere toplam 36 adet tarýmsal amaçlý kooperatifimiz
bulunmaktadýr. Bu kooperatiflerimizden 1 tanesi
200 baþlý süt inekçiliði projesini uygulamaktadýr.
Ýlçemizde tarým çoðunlukla günümüzün gerektir-
diði makinelerle yapýlmaktadýr.
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II. Sanayi ve ticaret
Özellikle oto sanayii ve buna baðlý kollarda

geliþmiþtir. Önceleri Belediyeye ait dükkanlardan
oluþan dar mekandaki sanayii sitesi ilçemizin
Burdur çýkýþýndaki yeni yerine taþýnmýþ burada
rahat bir mekanda hizmet vermektedir. Sanayii
sitesinde otomobil, kamyon, otobüs, traktör, ziraat
aletleri, iþ makineleri vb. araçlarýn tamirini ve
bakýmýný yapan bir çok esnaf bulunmaktadýr.

Bucak�ta 3.150� nin üzerinde küçük sanayii
esnafý vardýr. Küçük sanayinin özellikle oto
sanayinin ileri düzeyde oluþu yeni bir ticaret dalýnýn
doðmasýna neden olmuþtur. Bu oto parçalarý
ticareti olup, yerli ve yabancý her türlü aracýn yedek
parçasýný ilçede bulmak mümkündür. Küçük
sanayiciler bu alandaki faaliyetlerini sürdürerek
ilçeyi ekonomik hareketliliðe sevk etmiþlerdir.
Bucak küçük sanayii kooperatifinin yürüttüðü 362
üyeli þimdiki sanayii sitesinin yapýmýndan sonra 100
üyelik ek sanayii sitesinin inþaatlarý tamamlanmýþ
ve hizmete girmiþtir.

Ýlçede oto tamirciliðinin yaygýn olmasý yörenin
yeterli orman kaynaklarýnýn bulunmasý inþaat
sektörünün hareketli olmasý vb. nedenlere dayalý
olarak atölye iþletmeciliðinin geliþmesine neden
olmuþtur. Motor yenileme, torna tesviye, karoser,
aðaç, demir ve plastik doðrama vb. atölyelerde
genellikle sanayii sitesi içerisinde yer almaktadýr.
Daha önceki bölümlerde belirtildiði gibi Bucak
sanayii esnafý üretime dönük çalýþmalara önem
vermiþ, bu konuda baþarý saðlamýþtýr. Sanayii sitesi
içerisinde oto yan sanayii alanýnda üretim yapan bir
çok atölye mevcuttur. Bunlarý þu þekilde
sýralayabiliriz :Oto elektrik parçalarý, far anahtarý,
elektrik butonlarý, sinyal, far, silgeç kollarý , bay pas
pompasý, eksoz freni, plastik döþeme parçalarý vb.
oto parçalarýdýr. Ebatý ve þekli bilinen her türlü
parçayý yapabilecek kapasitede bir çok atölye
mevcuttur.

Son yýllarda ilçede fabrikaya olan eðilim art-
mýþtýr. Fabrikanýn temelini 1960�lý yýllardan sonra
geliþen küçük sanayiye baðlýdýr. Bu fabrikalarýn
kurucularýnýn çoðu küçük sanayii esnaflýðýndan
gelmektedir.

Yörenin topraðýnýn elveriþli olmasý toprak
sanayii� nin de geliþmesine neden olmuþtur. Bu gün
Bucak� ta 7 tuðla fabrikasý mevcut olup, yaklaþýk
500 civarýnda istihdamý saðlanmýþtýr.

Ýnþaat sektörüne hitap eden iki portatif iskele
fabrikasý, otomotiv sanayiine hitap eden piston ve
gömlek fabrikasý yine inþaat sektörüne üretim
yapan büyüklü küçüklü 14 mermer iþleme fabrika
ve atölyesi, çelik kapý kasa fabrikasý, akü fabrikasý
vb. küçük atölyeler ilçe ekonomisine canlýlýk
getiren kuruluþlardýr.

Bucak, turizmin merkezi durumunda olan
Antalya�ya yakýnlýðý ve Antalya�yý diðer þehirlere
baðlayan karayolunun üzerinde bulunmasýndan
ticaret ve turizm yönünden oldukça hareketlidir.

Ýlçe nüfusunun kalabalýk olmasý, Çeltikçi,
Aðlasun ilçelerinin ilçemize yakýn olmasý ilçedeki
ticari faaliyetleri canlý kýlmaktadýr. Ýlçe merkezinde
konfeksiyon, tuhafiye, beyaz eþya, inþaat
malzemeleri, haberleþme cihazlarý, pansiyon
iþletmeciliði vb. alanlarda çok sayýda ticaret erbabý
esnaf bulunmaktadýr. Kýsaca günümüzde ihtiyaç
duyulan her türlü malzemeyi ilçemiz esnafýnda
bulmak mümkündür.

Karamanlý
Ardýçlý Tepenin eteðindeki Kocapýnar�ýn önün-

de bulunan baðlarýn içindeki Eski Yunan ve Roma-
lýlar devrinden kalma lahid kapaklarý ve taþme-
zarlar ile mezarlýðýn üst tarafýnda bulunan kayalara
insan eliyle oyulmuþ inler, Karamanlý�nýn çok eski
bir yerleþim merkezi olduðunu göstermektedir. Bu
bakýmdan Karamanlý�nýn ilk sakinlerinin kimler
olduðu pek bilinmemekle beraber, Neoletik Çað�-
dan (Yeni Taþ Çaðýndan) itibaren yerleþim merkezi
olduðu tahmin edilmektedir. Bölge ve yerleþim
merkezi, M.Ö. 800-500 yýllarý arasýnda Persler�in,
Etiler�in, Yunanlýlar�ýn idaresinde kalmýþtýr. Bura-
larda bir süre Firikyalýlar, Psidyalýlar ve Lidyalýlar
hakim olmuþlardýr. Büyük Ýskender, doðu seferinde
buralardan geçmiþ,buralarý hakimiyetine almýþtýr.
Bir müddet de Selevkosker�in idaresine giren
yöremiz daha sonra uzun müddet Romalýlar ve
Bizanslýlar�ýn elinde kalmýþtýr. 1071 Malazgirt Zafe-
rinden sonra Anadolu�nun Türkleþmesi sýrasýnda
bir daha ayrýlmamak üzere Türklerin idaresine
giren yöremiz ve dolayýsýyla Karamanlý, deðiþik
Türk boylarýnýn ve devletlerinin idaresini görmüþ-
tür. Önce Anadolu Selçuklu Devleti buralarda
hükümran olmuþ, Anadolu Selçuklu Devletinin
daðýlmasý ile Karamanoðullarý Beyliði; Hatay,
Adana, Mersin, Konya, Afyon, Isparta, Burdur,
Antalya, Muðla ve Denizli Ýllerini içine alan geniþ
bir devlet olarak 1282 yýllarýnda ortaya çýkmýþtýr. O
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sýralarda Karamanoðullarý�nýn askeri gücü 20 bin
piyade, 2 bin süvariye ulaþmakta idi. Karamanoðlu
Mehmet Bey�in Gölhisar�da zehirlenerek öldürül-
müþ olmasý, Karamanlý�nýn ve civarýnýn Karaman-
oðullarý�nýn idaresine girmiþ olduðunu kesinleþtir-
mektedir. Antalya ve çevresinde de Karamanoðul-
larý�ndan kalma pek çok eser vardýr. Osmanlý Ýmpa-
ratorluðu�nun yükselme devrinde, 1469-1470
yýllarýnda Fatih Sultan Mehmet, Karamanoðullarý
Beyliði�ni ortadan kaldýrmýþ, Osmanlý Devleti�nin
baþýna deðiþik zamanlarda bir çok defa dert açan
Karamanoðullarýnýn tekrar birleþip dert olmamalarý
için o zaman topluca oturmakta olduklarý Laren-
de�den (yani þimdiki Karaman�dan) daðýtýlmasý
sýrasýnda bazý obalar, Karamanlý civarýnda Eskiköy,
Türkmen; Gebice, Gedikyap ve Ferizli denilen
yerlere yerleþmiþler, sonradan Karamanlý�nýn þimdi-
ki yerinde toplanmýþlardýr. Geldikleri yer veya
mensup olduklarý Türk boyu sebebiyle kendilerine
verilmiþ olan �KARAMANLI� adýný toplandýklarý
yerleþim merkezine kazandýrmýþlardýr. Buraya ilk
gelen Karamanoðlu, Ardýçlý Tepenin eteðindeki
Kocapýnar�ýn baþýný mekan tutmuþ, ikinci gelen
Caferoðlu, Yediurgan denilen yerdeki Karaaðaçlý-
pýnar�ýn baþýna yerleþmiþtir. Ýlk olarak buralara
yerleþen kiþilerin adlarý bugün bu yörenin mahalle
adý olarak yaþamaktadýr. 1911 yýlýna kadar köy
statüsünde bulunan Karamanlý�da,1911 yýlýnda
Belediye teþkilatý kurulmuþtur. 1925 yýlýnda Jan-
darma Karakolu getirilmiþ, 1928 yýlýnda da Bucak
Müdürlüðü kurularak, Bucak merkezi olmuþtur.
Bundan sonra Karamanlý hýzlý bir geliþme göster-
miþ, ard arda deðiþik kamu ve özel kurum ve kuru-
luþlarý kurulmuþtur. Karamanlý�nýn Ýlçe merkezi
haline getirilmesi isteðinin ve çalýþmalarýnýn baþla-
masý epeyce eskilere uzanýr. 12.12.1972 tarihinde
Burdur Ýli Ýl Genel Meclisi, Karamanlý�nýn ilçe
merkezi haline getirilmesi için gerekçeli bir karar
vermiþtir. Aradan geçen yýllardaki faaliyetler
sonucunda 4 Temmuz 1987 ve 19507 Sayýlý Resmi
Gazetede yayýnlanan 3392 Sayýlý Kanunla Kara-
manlý�nýn ilçe olmasý, T.B.M.M. tarafýndan karar-
laþtýrýlmýþtýr. Ýlk Kaymakam 11.08.1988 tarihinde
görevine baþlamýþtýr. Resmi daireler faaliyete
geçmiþtir.

Coðrafi Konum
Karamanlý coðrafya kitaplarýnda Tefenni Ovasý

diye adlandýrýlan ovanýn, gerek ovayý ekip dikmeye,
gerekse ovaya hakim olmaya en uygun yeri olan

Asartepe, Ardýçlý Tepe ve Menekþe Sivrisi adlý
tepelerin eteðinde bulunmaktadýr. Þimdiye kadar
bu çevrede meydana gelen depremler Karamanlý�
da önemli bir hasar meydana getirmemiþtir.
Ýlçemizin güneyinde Toroslar, kuzey batasýnda
Ardýçlý Tepe ve Kuzey Doðusunda Bozdaðlar
mevcuttur. Ýlçe Akdeniz Ýklimi tesirinden uzakta
kaldýðýndan ve keza Akdeniz þeridi ile ilçe arasýnda
bulunan ve ilçenin güneybatý istikametinde mevcut
yükseltiler dolayýsýyla; kýþlarý soðuk, yazlarý sýcak
geçer. ÝDARÝ YAPISI Ýlçemiz konum itibariyle
toplu olarak görülmektedir. Güneye ve Güneyba-
týya doðru geniþlemektedir. Ýlçeye baðlý Bademli,
Dereköy, Kaðýlcýk, Kayalý, Kýlavuzlar, Kýlçan,
Manca ve Mürseller olmak üzere 8 köy bulunmak-
tadýr. Köylerin ayrýca mezralarý, obalar ve baðlýlarý
yoktur. Ýlçe merkezimizin ise 12 mahallesi bulun-
maktadýr. Karamanlý Ýlçesi bir çok kurum ve
kuruluþa sahiptir. 

Altýnyayla
1391 yýlýnda Osmanlý Padiþahý Yýldýrým Beyazýt

Türk Birliðini saðlamak için Anadolu�daki
Beyliklerle mücadeleye giriþerek bir kýsmýný savaþla,
bir kýsmýný çeþitli anlaþmalarla Osmanlý hakimi-
yetine almýþtýr. Ýlçemiz de bu süreçte Hamitoðul-
larýna baðlý iken Osmanlý idaresine geçmiþtir. Fakat
o dönemde ilçemizin iskana açýk olmadýðý ve
göçebe Türkmenlerin zaman zaman hayvanlarýný
otlatmak için bu bölgeye geldikleri rivayet edilir.

1483 yýlýnda Aydýn yörüklerinden 7 çadýrlý bir
kafile,Gölhisar yolu üzerinde bulunan Dirmilcik
mevkisine gelerek yerleþmiþlerdir. Dirmilcik�e yer-
leþmiþ olan Türkmenler, tahýllarýný öðütmek üzere
ilçe merkezinde halen kalýntýlarý bulunan deðir-
mene getirirlerdi. Rivayete göre deðirmenin iþleti-
cisi Di(r)mbil adýnda bir kiþidir, yardým severli-
ðinden dolayý buraya yörükler Di(r)mbil adýný
koydular. Daha sonralarý kelime DÝRMÝL olarak
deðiþmiþtir.

Prof. Dr. Fahri IÞIK�ýn Patara ve yol kýlavuz anýtý
üzerindeki yazýttan yaptýðý araþtýrmaya göre Dirmil
isminin kökeni aþaðýdaki gibidir.

M.S 1.Yüzyýl ortalarýnda Roma imparatoru olan
Claudius, halkýnýn Patara yazýtýnýn diliyle �
Ýsyankarlýktan ve kanunsuzluktan ve korsanlýktan
kurtarmak için Likya�yý bir Roma eyaletine
dönüþtürecektir. Ý.S. 43 yýlýnda Quýntus Veranius�u
Likya Valisi olarak Patara�ya gönderir ve baþkentte
yeni eyaleti teþkilatlandýrmakla görevlendirir. Bu
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baðlamda Vali Likya Kentlerini birbirine baðlayan
yollarý Doðu�da Antalya Batý�da Dalyan ve Kuzeyde
Dirmil�e dayalý ölçümlerini yaptýracak; tüm kent
adlarýný ve mesafelerini Patara�nýn Merkez Meyda-
nýna dikili 5.50 metre yüksekliðindeki bir yazýtlý
gövde üzerinde anýtlaþtýracaktýr. Ve ilk kez biline-
cektir ki, örneðin Patara�dan Xanthos�a 56
station�dur. Yaklaþýk 10 Km; �Xanthos�- tan Tiosa
152 Station dur. Likya tarihsel coðrafyasýnýn yeni
baþtan çizilmesi yönünden de müstesna sayýlan
arkeoloji enstitülerinin 1994/1995 keþifler günde-
minde ilk sýraya yerleþen bu anýtýn toplam 49 yazýlý
bloðundan biri üzerinde de Tlos-Oinoanda -
Balbura�dan gelip, Trimili üzerinden Kibrya�ya
güzergahý okunur ve harita üzerinde sürülen iz
TRÝMÝLÝ�yi tam tamýna Burdur�un DÝRMÝL�i üze-
rine oturtur. Bellidirki bin yýllar o yörenin ilk yerle-
þeni ile birlikte aldýðý ilk adýn izlerini silememiþtir.
TRÝMÝLÝ dillerin süzgecinden süzülerek aðýzdan
aðýza DÝRMÝL�e dönüþebilmiþtir. Yazýtlarýnda o hep
�Biz TRÝMÝLLÝ�yiz� demiþtir. Günümüz halkýnýn
�Biz DÝRMÝL� liyiz� dediði gibi. Patara�nýn �Likya
eyaleti Yol Klavuz anýtý� ile bilinir ki, TRÝMÝLÝ
yurdunun Heradot� un inandýrdýðý gibi �Giritte
arama boþunadýr. Bu günün DÝRMÝL YAYLASI�
dýr.

Dirmil�e 1955 yýlýnda Belediye teþkilatý kurul-
muþtur. 1958 yýlýnda Bucak olan Dirmil adý, Yayla-
larýnýn çokluðu ve tabii zenginliklerinden dolayý
1965 yýlýnda ALTINYAYLA olarak deðiþtirilmiþtir.

09/05/1990 tarih ve 3644 Sayýlý Kanunla 1990
yýlýnda ALTINYAYLA Ýlçesi olarak resmileþen
,Dirmil tarih süzgecindeki yerini almýþtýr.

Coðrafi Konum
Altýnyayla� nýn Doðu�sunda Çavdýr (Kozaðaç

Yaylasý), Batýsýnda Çameli (Denizli) Karasinir
daðlarý, Güneyinde Fethiye (Muðla) Kuzeyinde,
Gölhisar Ýlçesi bulunmaktadýr. Altýnyayla sýnýrlarý
içerisindeki daðlarý bir birinden ayýrmak oldukça
zordur. Her biri birbirine kenetlenmiþtir. Batý Toros
daðý silsilesi içerisinde en yüksek dað Koçaþ Daðýdýr.
Koçaþ ( 2095) daðýndan baþlayan yükse daðlar; Yedi
Kardeþler, Bozotlu, Söðütlü, Yüðlük, Doðankara,
Çal,(1943) Ürmük, (1858) Sakarkaya (110), Ö-
nemli dað gruplarýdýr.

Bu bölgedeki daðlar içerisinde her türlü aðaç bol
miktarda yer almaktadýr. Bazý yerlerde orman
oldukça sýk ve dolgundur. Ýlçenin doðusunda
bulunan Oyuk Daðý (1471) en yüksek daðlardan

biridir. Altýnyayla Kuzeyindeki Koca çayýrdan
baþlayan derin vadi sever ekinliði batýsýndaki ericik
düzlüðüne kadar uzanýr. Çatak Köyü doðusunda
baþlayan Sarýpýnar tepeleri Çalca, Kýzýlcakaya,
Alakaya, ve Çürükkaya çýkýntýlarýný adeta bir
merdiven gibi izleyerek Oyuk Daðý zirvesine ulaþýr.
Gülpýnar�dan Doðuya doðru baþlayan düzlük,
Ömür Beleninde hafifçe sýrt halini alýr. Karapýnar
Vadisini geçerek Koca Bent ve Karttaþ burunlarýný
kucaklayarak Çaðlayan Kaya ve Sýðýr Yataðý ile
birlikte Salih Çukuruna, Evrencik doðusundaki
Ortayürek deresini yanýna alarak çýkar. Kavakdibi
deðirmeninden baþlayan burun ile Arkýtçadan
baþlayan Karaali sýrtlarý taþlýca gedikte Oyuk dað
zirvesine ulaþýrlar. Oyuk daðý batýdan, güneyden
topladýðý tepeleri kuzeye ve doðuya dað sýralarý ve
platolar þeklinde daðýtmýþtýr.

Oyuk Daðý�nýn hemen doðusunda bir zamanlar
içme ve sulama suyu olarak Kocaçayýr�a kadar
getirilen Akçapýnar vardýr. Karþýda Ardýçlýtepe ve
daha sonrasýnda Mýhlýca, Kalamacýk ve Hacý Musa
tepeleri vardýr.

Belbaþý sýrtlarý, Teþnekbaþýnda ikiye ayrýlýr. Bir
kol Banaz üstünden Arlýtaþ baþýna, diðer kol
Kýzýlteþnekten Elmalýdereye oradan Çürükkaya�ya
geçer.

Er beleni bölgede üzerinde hiç aðaç barýndýr-
mayan bir daðdýr. Bu daðýn eteklerinde daha çok
tarýmsal üretim bölgeleri vardýr. Ancak Kýzýleðrek
tarafýnda kýsmen aðaçlý yamaçlar vardýr.

Altýnyayla�nýn Batý ve Güneyinde ise þu daðlar
mevcuttur. Arkýtçanýn güneyinde en büyük dað
Çýkrýcak�týr. Eteklerinde baþlayan Çam ve Ardýç
ormaný doruklara doðru köknar þekline dönüþ-
müþtür. Altýnyayla�nýn Güney batýsýnda Kerkeli
(2089) Daðý Güneyinde Kurudere mevkiinde Uçar
Daðý, Güney Doðusunda Aþýlcabaþý Daðý ile
Avdan, Akpýnar, Ballýk Daðlarý (Maþta Daðlarý)dýr.
Bu daðlarda genellikle ardýç karaçam, sedir
yetiþmektedir.

Ayrýca Ballýk Köyü sýnýrlarý içerisinde Karanlýk-
dere Kanyonu çok güzel sedir, karaçam, kýzýlçam
ormanlarý ile kaplýdýr. Ancak Kanyon�un Kuzey
doðusu Fethiye sýnýrlarý içerisinde bulunmaktadýr.

Ýlçemizin Yüzölçümü 250 Km2�dir. Ýlçe Merkezi-
nin güney batýsýnda yer alan ova, Ýlçe merkezine
ilaveten 4 Köy (Asmabað, Kýzýlyaka, Çatak, Çör-
ten) tarafýndan ekilmektedir. Ovasý çok küçüktür.
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Altýnyayla�da yaylalarý iki grupta incelemek
mümkündür. Kuzey ve doðu bölgeleri ile batý ve
güney bölgeleri.

Altýnyayla�ya bu ismi verdiren yaylalar Kuzey
bölgesinde yer almaktadýr. Bu yaylalarýn her biri-
sinde çok miktarda soðuk sular mevcuttur. Yaylalar
halkýn yaz aylarýnda en çok tercih ettikleri mesire
yerlerindendir.

Altýnyayla�dan çýkýldýðýnda kuzey doðu istika-
metinde zaman zaman yayla evleri kurulur. Ancak
bu yayla evleri geçicidir. Daha yukarýda Kirazlý
yaylasý vardýr. Suyu oldukça soðuktur. Bundan
yukarýda Banaz yaylasý, Teþnek yaylasý, Sýðýr Kulaðý
yaylasý, Fatma pýnarýndan hemen öncedir. Yayla
içerisinde 20 kadar kaynak suyu mevcuttur. Fatma
Pýnarý yaylasýndan sonra Çukuryurt yaylasý gelir.
Çukuryurt yaylasýnýn devamýnda Dedetaþ yaylasý
vardýr. Bölgenin ikinci büyük yaylasý Kýrkpýnar
yaylasýdýr. Akçataþ Daðýnýn eteklerindeki geniþ
düzlük alaný kapsar. Büyük bir taþýn dibinden
kaynak fýþkýrýr. Suyu bol ve soðuktur. Bu su
Kozaðacý barajýna geniþ çayýrlýk alanlarý suladýktan
sonra ulaþýr. Bu düzlükte çeþitli tarihi kalýntýlarýn
oluþu, bu yaylanýn çok eskilerden beri bir mesire
yeri olduðu hakkýnda ip ucu vermektedir. Yukarýda
sayýlan yaylalar Mayýs Aðustos döneminde çýkýlan
yaylalardýr. Örüm bozulduktan sonra (Hayvanlarýn
otlatýlmasý serbest) göçülen yaylalar ise þunlardýr.
Eminepýnarý, Hamzaballý, Çýlgýn, Yazýralaný, Abdal-
pýnarý, Çeþmeönü, Gökmehmet Yurdu, Beyalaný,
Topaneðrek, Kutlupýnar gibi yerler Örümbozuðu
sonrasý göçülen yaylalardýr.

Çýkrýcak daðý bölgesinde ise þu yaylalar vardýr;
Maþta alaný, Bademli, Ömeralaný, Kerkeli, Der-
bent, Büyükkumlu, Ortakumlu, Küçükkumlu,
Ballýk yolu üzerinde Akpýnar yaylasý, Kýzýlaðaç ve
Çörten yaylasý mevcuttur. Koçaþ daðý bölgesinde,
Ekiz yaylasý, Karamýklýçukur yaylasý, Kozlu yaylasý,
Yediahýrlý ve söðütlü yaylalarý ile Koçaþ daðýnýn
Kýrkpýnar yönünde Akçataþ yaylalarý önemli yayla-
lardýr.

Aðlasun
Ýlçemizin adýnýn nereden geldiðine dair iki

rivayet vardýr. Birinci rivayete göre,Sagalassos Þehri
yýkýldýktan sonra bu bölgeye güneyden gelen Yörük
aþiretleri kasabanýn bulunduðu yere aralýklý olarak
oba oba yerleþmiþler aradan yýllar geçtikçe,insanlar
çoðaldýkça yeni evler kurarak geniþ bir sahayý
kaplayarak bir yerleþim birimi oluþturmuþlar ve

adýný Sagalassos�dan esinlenerek Aðlasus-Ala su ve
sonunda da Aðlasun denmiþtir.

Ýkinci rivayete göre ise;Büyük Ýskender
Sagalassos Þehrini almak için þehre üç,dört kez
saldýrmýþ fakat kenti bir türlü hakimiyeti altýna
alamamýþtýr. Fakat son saldýrýsýný bugün yýkýntýlarý
bulunan Hamamýn yan tarafýnda bulunan tepeden
yaparak kanlý çatýþmalar sonucunda þehri ele
geçirmiþtir.

Bu tepenin adý daha sonra Ýskender Tepesi
olarak kalmýþtýr. Büyük Ýskender�in bu seferini
Annesi sürekli olarak izlemekte ve bilgi almaktadýr.
Büyük Ýskender�in Annesi bu bölgeden gelen
habercilere�Ýskender Sagalassos�u aldý mý?�diye
sorar. Onlarda �Büyük Komutanýmýz Ýskender
Sagalassos�u aldý. Fakat savaþ sýrasýnda en sevdiði
cesur komutanlarýný kaybettiðinden aðlamaktadýr�
derler. Bunun üzerine annesi �Oðlum Sagalassos�u
aldýysa býrakýn aðlarsa aðlasýn �der. Bunun üzerine
Ýlçemizin ismi Aðlarsýn-Aðlasýn-Aðlasun þeklinde
kaldýðý söylenir.

Ýlçenin Tarihçesi
Ressamlarýn ilçemizden geçerken yeþilin bin bir

tonunu gördüðü, yüzyýllarca medeniyetlere ev
sahipliði yapmýþ, Dünyanýn peþinde koþtuðu temiz
hava ve bol berrak suyun kaynaðý, tabiat
güzelliklerinin her türünü gördüðümüz açýk saðlýk
merkezi...

Adýný 5 Km. kuzeyde Akdað�ýn eteklerine kuru-
lan Sagalassos-Antik Pisidia þehrinden alan Aðla-
sun 1958 yýlýnda ilçe olmuþtur.Türkler bu bölgeye
gelip yerleþtikten sonra Sagalassos Harabelerine
Bodrum ismini vermiþtir. 1286/1869 Konya Salna-
mesine göre Maincirli Aðlasun nahiyesi olarak
ilçemizin kaydý bulunmaktadýr.

Bu salnameye göre ilçemiz 22 mahalle ve köy
olarak 3412 nüfusa sahiptir. Þu anda ise 2 kasaba, 7
köy ve 5 mahalleden oluþmaktadýr.

Coðrafi Konum
Aðlasun Akdeniz Bölgesi�nin Göller yöresindeki

Batý Toroslarýn iç kýsýmlarý üzerinde bulunan 2276
metre yüksekliðindeki Akdað�ýn güney yamaçlarýna
kurulmuþtur. Burdur Ýlinin güney doðusunda olup
denizden yüksekliði(Rakýmý) 1050 metredir. Ýlçe-
mizin kuzey ve kuzey doðusunda Isparta Ýli,
Güneyinde Bucak Ýlçesi bulunmaktadýr. Ýlçemiz 30
derece 2 dakika doðu meridyeni,36 ve 37 kuzey pa-
ralel dereceleri üzerinde bulunmakta ve yüzölçümü
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576 metre karedir. Ýlçemiz arazileri daðýnýk ve
engebeli olup,ekilebilir arazisi çok azdýr. Ýlçemizin
kuzeyinde Akdað, güneyinde alçak ve yeni aðaç-
landýrýlmýþ tepeler ve Peçenek Geçiti, doðusunda
Dere boðazý,batýsýnda ise Yaylacýk Daðý ve Çatak
Beli bulunmaktadýr.

Ýlçemizin ortasýndan Tuzlu çay isimli bir dere
akmakta, bu çay boyunca bitek topraklara sahip
�U�þeklinde bir ovasý bulunmaktadýr. Tuzluçay
Ýlçemizin çeþitli yerlerinden çýkan Gürleyik, Bey
Pýnarý, Gök Pýnar, Susaklý ve Kirazlý Çayý gibi su
kaynaklarý ile birleþerek kýþýn Isparta Ýlinden gelen
Doðan dere Çayý ile birleþerek Aksu Nehrine
karýþýr. Yazýn ise önüne D.S.Ý tarafýndan yapýlan Göl
yeri göletinde toplanarak sulama suyu olarak
kullanýlmaktadýr. Tuzlu Çay önceleri dört adet su
deðirmenine enerji kaynaðý olurken þimdi bir adet
su deðirmeni çalýþmaktadýr.

Ýlçemiz tabiat ve tarihi güzellikler bakýmýndan
Burdur Ýlinin en güzel Ýlçelerinden birisi durumun-
dadýr. Sýk ve bol aðaçlý yeþillikler içerisinde,temiz ve
bol oksijenli havasý, temiz ve soðuk sularý ile
özellikle yaz turizmi için biçilmiþ bir kaftan duru-
munda olup, yazýn Antalya Ýlimizden gelen yerli
turistlerin akýnýna uðramaktadýr.

Tefenni
Tefenni ilçesi, MÖ. 800-500 yýllarý arasýnda

Bizans çaðýnýn ÝSTEFANÝ köyü olarak kurulmuþ,
13.yy. kadar Bizans yönetiminde kalmýþ, bu tarihten
itibaren sýrasý ile Türkmenlerin, Selçuklularýn ve
Osmanlýlarýn eline geçmiþtir.1882 yýlýnda yörede
meydana gelen deprem sebebi ile eski yerleþim
merkezi terk edilerek þu andaki yerine kurulmuþ,
1886 yýlýnda da Ýstefani adý deðiþtirilerek TEFENNÝ
adý ile kaza olmuþtur.

Coðrafi Konum
Ýlçe, baðlý bulunduðumuz Burdur Ýlinin güney-

batýsýndadýr. Denizden yüksekliði 1200 mt. dir. Batý
kýsmý tamamen ormanlýktýr. En yüksek daðý Eþeler
daðýdýr. Sürekli akan nehir ve ýrmak bulunmamakla
birlikte yaz aylarýnda kuruyan ve çay denilebilecek
nitelikte çok sayýda akar sularý vardýr. Ayrýca halen
Hasanpaþa, Beyköy, Sazak ve Ece de kuyu açýlmasý
ile inþasý bitmiþ Tefenni, Baþpýnar, Hasanpaþa ve
Yeþilköy Göletleri bulunmaktadýr.

Tefenni ilçesi Akdeniz Bölgesi ve Ýç Anadolu
Bölgesi arasýnda bir geçit olduðundan her iki
bölgenin iklimi etkisindedir.Bu münasebetle yazlarý

sýcak ve kurak kýþ aylarý ise soðuk ve yaðýþlý geçer.
Hava sýcaklýðý kararlý olmamakla birlikte genel
olarak �21 ile +36 derece arasýnda deðiþir.

Yeþilova
Burdur�un eski yerleþim yerlerinden birisidir.

Ýlçe sýnýrlarý içindeki Dereköy ve Gençali�de
yapýlan yüzey araþtýrmalarýnda Kalkolitik Dönemin
(Ý.Ö.5000) çanak-çömlekleri elde edilmiþtir. 15.
yüzyýlda Osmanlý egemenliðine katýlan Yeþilova, o
dönemde Eski Erle adýyla bucak merkezi duru-
mundadýr. Cumhuriyetten sonra, 1936�da adý deðiþ-
tirilerek Burdur�a baðlý bir Ýlçe durumuna getiril-
miþtir.

Yeþilova Ýlçesi ve etrafýndaki bölge Malazgirt
savaþýndan sonra 1093 tarihinde Türklerin eline
geçmiþtir.O tarihlerde Bizanslýlar ile bu bölgede
yaþayan Türkmenler arasýnda bazý çatýþmalar oldu
ise de, 1190 tarihinde Alman Ýmparatoru Frederik
Barbaros haçlý ordusunun baþýnda buraya kadar
gelmiþtir. Frederik Barbaros�un geliþinden istifade
eden ve kendisine Bizans veliahtý süsü veren Aleksi
topladýðý askerlerle Türk hududuna tecavüz etmiþ,
bir taraftan Dinar�a diðer taraftan Gölhisar�a
cepheden de bugünkü Harmanlý (Navlu) boðazýna
kadar sokulmuþtur.

Konya Sultaný tarafýndan gönderilen Osman
Bey ve Hüsamettin Bey adlarýndaki iki serdar Alek-
si�yi her iki yönden sýkýþtýrmýþlardýr. Osman Bey,
Harmanlý (Navlu) boðazýnda düþman askerlerini
sýkýþtýrmýþ, Gençali, Karaatlý, Gökçe ismindeki
Çeribaþlarý þiddetli hücumlarla düþmana bu
bölgede kuvvetli bir satýr atmýþlardýr. Muharebenin
en çetin geçtiði yer Köpekbeli civarý olmuþtur.
Köpekbeli savaþýnda aðýr yaralanan Osman Bey�in
manevi evladý Abdi Bey Salda gölünün Eþeler
daðýnýn kuzeydoðu sýrtlarýnda bugünkü Sultan
Pýnarý namý ile anýlan yerde revirde tedaviye
alýnmýþtýr.

Bu sýrada Abdi Bey�in büyük cesaretini taltif
etmek üzere kendileri ile esasen sýhri karabeti
bulunan bu genç kumandana Sultanlýk payesi
gelmiþtir. Bu yöreye Sultan payesinin verildiði yer
olarak Sultan Pýnarý ismi ve bu civarda kurulan
köylere de Gençali, Karaatlý ve Gökçe isimleri
verilmiþtir. Düþmana büyük ölçüde satýr atýldýðý için
bu bölgeye Satýrlar denmiþtir. Bu tarihten itibaren
yani 1207 tarihinden sonra zamanýmýza kadar böl-
gede kayda deðer tarihi olaylar vuku bulmamýþtýr.
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Yeþilova, Güneybatý Anadolu�da Göller bölge-
sinde olup, Burdur Ýli merkezinin batýsýna düþmek-
tedir. Ýlçe doðusunda Burdur Ýli, batýsýnda Acýpa-
yam Ýlçesi, güneyinde Karamanlý Ýlçesi, kuzeyinde
ise Denizli Ýli Çardak Ýlçesi ve Afyon Ýli Baþmakçý
Ýlçesi ile çevrilidir. Yüzölçümü 1351 km2�dir.
Yeþilova Ýlçesi Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasýnda
bir alan olup, 37 - 38 kuzey enlemi, 29 � 30 doðu
boylamý daireleri arasýnda olup, rakýmý 1200
metredir. Ýlçe Göller Bölgesinin karakteristik
özelliklerini taþýmaktadýr.

Yeþilova Ýlçesi Burdur Ýline 60 km, Denizli Ýline
94 km ve Antalya Ýline 160 km mesafe uzaklýktadýr.

MAHALLÝ YEMEK VE TATLILAR
Ýlimiz merkez ilçelerinde günlük olarak en çok

yenen yemekler: mercimek aþý ve çorbasý, tarhana
çorbasý, etli ve zeytinyaðlý kuru fasulye, yaprak
sarmasý, nohut ve yahnisi, karnýkara, börülçe, etli
patates, biber, patlýcan ve kabak dolmalarý, bulgur
pilavýdýr. Bu yemeklerin yaný sýra sofrada içecek
olarak da en çok yoðurt, cacýk, ayran bulunur.
Mevsimine göre de domates salatasý, çoban salata
yemek masalarýný süsler.

Özel günlerde; ziyafetler ve düðün davetlerinde
et veya tavuk suyuyla piþirilmiþ pirinç çorbasý, et
yemeði olarak da soðanlý kazan eti veya pirinç pilavý
üzerine büyük parça �çekme� tabir edilen kýzarmýþ
et suyundan piþirilmiþ �kaynana� denilen ve üzerine
karabiber ekilmiþ bulgur pilavý ikram edilir. Ayrýca
bu sofralara su böyreði, kabak helvasý, baklava,
guymak, muhallebi, sütlaç ve irmik helvasý renk
katar. Burdurlunun bu sofrasý þu tekerlemeyle
özetlenir. �ÜÇ PÝLÝÇCÝK - SUYUNDAN ÇORBA-
CIK - ETÝNDEN ÇEKMECÝK - BAKLAVACIK -
BÖREKCÝK.�

Ayrýca bað bahçe ve günü birlik mesire yerle-
rinde saç kavurmasý, þiþ köfte, saç böreði veya et
böreði ile testi kebabý piþirilir. Yine evlerde tahinli,
tereyaðlý ve haþgeþ (haþhaþ) sürtmesi katmerler
yapýlýr. Burdur�un en meþhur ve herkes tarafýndan
tanýnan ve sevilen mahalli yemek ve tatlýlarý
þunlardýr.

Testi Kebabý: Günlük bað bahçelerde ve soðuk
çeþme baþlarýnda yapýlan bir yemektir. Aðýz kýsmý
dar bir testi yapýlýr. Bu testinin içinde koyun etinin
yaðlý kaburga kýsmý kuþbaþý þeklinde doðranarak,
tuzlanýp konur. Yiyenlerin arzusuna göre içine
ayrýca küçük temizlenmiþ soðan, patates, patlýcan,

yeþil biber, havuç ve domates doðranarak malze-
mesi tamamlanýr.

Etle doldurulan testi 35-40 dakika kadar ateþ
ortasýnda oturtulup, etin piþmesinden sonra
yukarýda saydýðýmýz malzemeler içine doldurulur ve
tekrar aðzý kapatýlarak (temiz bir bez ile baðlanýr)
ateþin içine oturtulur. Ara sýra kulpundan tutularak
silkelenir. Piþtikten sonra servis tabakalarýna alýnýr
ve üzerine kimyon ekilerek yenir.

Burdur Þiþi: Ülkemizin bilhassa Adana ve Urfa
taraflarýnda yapýlan ve ayný adla anýlan þiþlerine
benzemekle beraber, daha kýsa ve ince þiþlere
dizilmektedir. Þiþ köftenin kýymasý kaburga yataðý
denilen et veya sýyrýntýsýnýn kýymasýna biraz kuyruk
yaðý ve sadece tuz ilave edilir. (10 kg kýymaya 300
gr. kuyruk yaðý) gibi. Sonra yoðrulur. Dinlendikten
sonra þiþelere takýlýr ve ýzgara mangalýnda
piþirilerek, pide arasýnda servis yapýlýr. Þiþ köftenin
ala - sulu olmasý daha makbuldür.

Peynirli Pide: Ekmeklik hamur, pide haline
getirilir ve ortasýna boydan boya rendelenmiþ taze
peynirle maydanoz konarak pide uzunlamasýna, iki
taraftan peynirin üstüne kapatýlýr. Ýnce uzun ekmek
biçiminde fýrýna verilir. Piþtikten sonra baklava
kesimi yapýlarak tepsiye konur ve üzerine tahta
kaþýkla tereyaðý çið olarak erimeye býrakýlýr. Þurup
veya ayran ile sýcaðý sýcaðýna servis yapýlýr.

Burdur�da peynirli pide sadece �kelle peyniri� ile
yapýlýr ve peynirin sünmesi yaðlý ve lezzetli
olduðunu gösterir.

Kömbe: (Çanak Ekmeði) Bucak ilçesi ve
çevresinin geleneksel yemeklerinden çanak ekmeði
þöyle yapýlýr: önce hamur açýlarak içine tahin, ceviz,
pekmez veya kavrulup taþta sürtülmüþ haþhaþ ve
yað konarak dürülür. Bu dörüm, yuvarlak çörek
haline getirilerek leðene sýralanýr. Bu leðen köz
halindeki ateþin �sac ayaðý� üstüne konur. Leðenin
üstü baþka bir sac ile kapatýlýr. Bu sacýn üzerine de
köz konur. Böylece leðenin içinde bulunan
gömbelerin hem alttan, hem de üstten piþirilmesi
saðlanýr.

Guymak: Bir ölçü þeker ile iki ölçü su ocakta
kayarken 1/2 ölçü niþasta su ile ezilip yavaþ yavaþ ve
karýþtýrýlarak kaynayan þekerli suya dökülür. Piþer-
ken arzu edildiði kadar tereyaðý konur. Karýþým kay-
nayarak çokça piþerken devamlý olarak karýþtýrýlýr.
Eðer yaðýný �kusarsa� guymak piþmiþ demektir.
Piþerken aðarmýþ bademler içine atýlýr. Yayvan
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tabakalara konarak ýlýk veya soðuk olarak yenir.
Ýstenirse üzerine kaymak da konur.

Ceviz Ezmesi: Bir kg irmik ve 1 kg dövülmüþ
ceviz bir kaba konur. Diðer yandan bir bardak su bir
tencere içinde, ateþ üzerinde ýlýklaþtýrýlýr. 1 kg þeker
ýlýk su üzerine dökülerek eriyene kadar karýþtýrýlýr.
Þeker eriyince, irmik ve ceviz karýþýmý eklenerek
iyice karýþtýrýlýr. Kývama gelen bu karýþým, pudra
þekeri serpilmiþ bir tepsiye dökülerek, kaþýðýn ters
yüzü ile ayný kalýnlýkta yayýlýr ve baklava kesimi
yapýlýr. Burdurlularýn hediye olarak il dýþýna
götürdükleri tatlý çeþidinin en yaygýn olanýdýr.

Kabak Helvasý: Ýri ve büyüklerinden iki adet
dolmalýk kabaðýn kabuklarý soyulur ve çekirdekleri
ayýklanýr. içinde su bulunan tepsiye ayný yönde
rendelenir. Rendelenmiþ kabak avuç içinde sýkýlýr.
Ölçü kabý olarak su bardaðý veya kase vb. kullanýlýr.
Ýki ölçü kabak rendesine, bir ölçü þeker ve bir çay
bardaðý su konur ve hafif ateþte ayný yönde, suyunu
çekene kadar karýþtýrýlýr. Ýndirmeye yakýn bir
zamanda bir limon veya eritilmiþ limon tuzu suyu
konarak, 5-10 dakika kaynatýlýr ve kývamýna
gelince ateþten alýnýr. Ýstenirse üzerine, soyulmuþ
bademler tereyaðýnda kavrularak bol miktarda
serpiþtirilir. Kabak helvasý yemeklerin yaný sýra
ayrýca reçel gibi de yenmektedir.

Burdur Muhallebisi: 4 Kaþýk pirinç unu, 2
kaþýk niþasta, az bir su ile ezilip, 1 kg süt ile
karýþtýrýlýr. Kaynatýlarak çokça piþirilir. Ateþten
inerken dövülmüþ sakýz katýlýr. Çukur küçük
tabaklar ýslak bir bezle silinip, muhallebi
doldurulur. Muhallebi donduktan sonra, tabaklara
baþ aþaðý boþaltýlýr.

Daha sonra iki ölçü þeker, bir ölçü su ile
kaynatýlýp, tabaklarda bulunan muhallebilerin
üzerine dökülür veya arzuya göre üstleri çeþitli
reçellerle de süslenerek yenir.

KÜLTÜR VE TURÝZM
Batý Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri

arasýnda iklim, jeolojik yapý bakýmýndan bir geçit
alaný olan Burdur Ýl�i; tarihi hadiselerde de, bilhassa
Pisidia, Roma ve Selçuklular devrinde de bir geçit
alaný olmuþtur. Mevcut antik þehirler ve hanlar,
daha çok yerleþimden ziyade, Ege kýyýlarýnda
bulunan Efes ve Bergama gibi büyük tarihi yerleþim
yerleri ile, Side, Aspendos gibi Batý Akdeniz
sahilinde bulunan büyük ve tarihi yerleþim yerleri
arasýnda gerek savaþlar, gerek idari yönden ve

gerekse o zamanýn sportif temaslarý yönünden de
bir geçit alanýdýr.

Selçuklular devrinde de ilin, bilhassa Bucak
Ýlçesi civarý, Akdeniz�de bulunan Alanya ve
Antalya�nýn, Konya ile baðlantýsý bakýmýndan bir
geçit alaný olmuþtur. Bundan dolayýdýr ki, Burdur
Ýli; folklorunda, kültüründe, sosyal yaþantýsýnda,
hatta ekonomisinde olduðu gibi, bugün de önemli
bir transit merkezidir. Batýdan, Orta Anadolu�-
dan,Akdeniz�e, hatta Fethiye gibi güney Ege
sahillerine giden bütün yollar Burdur Ýlinden geçer.

Doðal ve tarihi zenginlikler, iklim, folklor, tarým,
tabiat gibi turizm unsurlarý, Burdur�a bir çok
bölgemizden daha fazla avantaj saðlamaktadýr.
Türkiye turizminde önemli bir yeri olan Akdeniz,
Ege ve Orta Anadolu bölgeleri arasýnda tabiat
güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve folklor olmak
üzere üç önemli turizm unsuru burayý bir turistik
cazibe merkezi haline getirmektedir.Burdur, Göller
Bölgesi�nin karakteristiðini en güzel þekilde
aksettiren ilimizdir.

Kýþ aylarýnda Eþeler Daðýnda kayak yapmaya,
yaz aylarýnda ise bilhassa Burdur, Salda, Yarýþlý,
Karataþ ve Gölhisar Gölleri ile, Yapraklý ve
Karacaören Baraj Gölleri; yüzmek, avlanmak ve su
sporlarý yapmaya son derece elveriþli yelerdir. Bu
göllerin etrafýnda bulunan dað ve tepeler
ormanlarla kaplýdýr. Bu ormanlar içerisinde çoban
çeþmeleri, en eski medeniyet kalýntýlarý, göl
kýyýlýrýnda temiz kumsallar, bozulmamýþ doða, en
leziz Türk yemekleri, Türk motifleri ile iþlenmiþ
kilim ve halýlar, þifalý sular, kývrak Teke Yöresi
musikisi ve Burdur folkloru ile, tabiat harikasý
Ýnsuyu Maðarasý gibi tabiatýn Burdur iline turizm
yönünden baðýþladýðý güzelliklerdir. Salda gölü yurt
içi ve yurt dýþýndan gelen gençlere ucuz tatil imkaný
saðlayan tesis ve kamp merkezlerine sahiptir.
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Y ünlü, pamuklu, ipek kumaþlar için
elinizin altýndaki sihirli leke çýkartýcýyý
biliyor musunuz? Kuru fasulyenin haþla-

ma suyu, içine tuz katýlmadýðý taktirde mükemmel
bir temizleyicidir. Bunu sakýn unutmayýn.

Alçý Lekesi
Ilýk sirkeye batýrýlmýþ bir bezle silin.

Alkol Lekesi
Cilalý ahþap üzerinde: Lekeli yerleri bir mantar

týpasýyla silin veya terebentinle ýslatýn, sonra
parlatýn.

Masif ahþap üzerinde: Eter veya benzinle
temizleyebilirsiniz. Leke çok inatçýysa, çakmak
benzinini deneyiniz.

Altýn Temizliði
Bir litre suya 15 gr. sabun rendesi ve 100 gr.

amonyak ilave edin. Temizlemek istediðiniz altýn
eþyalarýnýzý bu karýþýmýn içinde yarým saat kadar
býrakýn. Sonra, soðuk suyla çalkalayýn ve bir deri
parçasýyla temizleyin.

Alüminyum Temizliði
Kimi zaman alüminyum kaplarýmýz kirlenir ve

lekelenir (özellikle bulaþýk makinesinde yýkadýktan
sonra kararýrlar). Bunlarýn temizliði de kolaydýr.
Ýçinde kuzu kulaðý piþirin veya süt kaynatýn.
Bozulan rengi eski haline dönecektir. Biraz zeytin-
yaðý ile birkaç damla alkolü karýþtýrýn ve yumuþak
bir bezle alüminyum kaplarýnýza sürün. Pýrýl pýrýl
olacaklardýr.

Ampullerin Temizliði
En iyi temizleyici alkoldür. Ancak ampulün yü-

zeyi pütürlüyse bir kesilmiþ soðan parçasýyla silin,
sonra nemli bir bezle temizleyin. Ampulü temizle-
dikten sonra ýþýðý yakmadan, üzerine bir iki damla
parfüm sürün. Eviniz mis gibi kokacaktýr.

At Kestanesi
Elleriniz için: At kestanesi tozu ile ellerinizi

yýkarsanýz beyaz ve yumuþak olmalarýný saðlarsýnýz.
Çamaþýrlar için: Özellikle beyaz çamaþýrlarý at

kestanesi suyuyla yýkarsanýz kar gibi beyaz olurlar.
Ayrýca, at kestanesiyle yýkanan çamaþýrlar nemliy-
ken ütülenirse kolalý gibi olur.

Ayakkabýdaki Lekeler
Su lekesi: Boyamadan önce vazelin sürün.
Küf Lekeleri: Bir beze gliserin sürerek lekeleri

silin.
Spor ayakkabýlar: Benzine batýrýlmýþ, eski diþ

fýrçasýyla temizleyin.
Açýk renk ayakkabýlar: Üzerindeki lekeler

benzine batýrýlmýþ bir bezle silinirse yok olurlar.
Koyu renk ayakkabýlar: Üzerlerindeki lekeleri

alkole batýrýlmýþ bezle temizleyin. Lekeler yok
olacaðý gibi ayakkabýlarýnýz pýrýl pýrýl gözükecektir.

Vernikli ayakkabýlar: Süt ve limon suyu en
tesirli temizlik maddesidir.

Süet ayakkabýlar: Süet ayakkabýlarýn dökülen
tüylerini kabartmak için onlarý, su buharýna tutun.
Sakýn ýslakken fýrçalamayýn. Ýyice kuruyunca tel
fýrçayla fýrçalayýn.

Rugan ayakkabýlar: Çatlamalarýný önlemek
için zeytinyaðý veya vazelin sürün. Sýcaklýk çatla-
malarýna sebep olacaðý için serin yerde saklayýn.

Kahverengi ayakkabýlar: Rengini deðiþtirip
siyaha boyamak isterseniz önce çið patatesle ova-
layýn sonra siyah cila sürün.

Ayna temizliði
Aynanýzý temizlemenin iki basit yolunu sýrala-

yalým.
- Top haline getirdiðiniz gazete kaðýdýný, 2 ölçü

su ve 1,5 ölçü sirke karýþýmýna batýrarak bununla
aynanýzý silin, sonra kuru bir bezle kurulayýn.

- Yarýya kesilmiþ çið patatesle aynayý ovalayýn.
Sonra içine az miktarda alkol katýlmýþ suyla
durulayýn.

Sineklere karþý: Aynayý temizlediðiniz son suya
alkol katarsanýz sineklerin konmasýný engellersiniz.
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Balmumu Lekesi
Lekeli yere bir kurutma kaðýdý yerleþtirip, bal-

mumunu emmesi için üstünde sýcak ütüyü gezdirin.
Blucinlerin Rengi

Renginin devamlý olarak açýlmasýný istemiyor-
sanýz, yeniyken içine bol miktarda tuz atýlmýþ soðuk
suda 12 saat kadar býrakýn. Renginin belirgin bir
sabitlik kazandýðýný göreceksiniz.

Boya
Kokusundan rahatsýz olursanýz
Taze boya kokusunu yok etmek için iki çareden

yararlanabilirsiniz.
- Boya kutusuna, litre baþýna 2 çorba kaþýðý va-

nilya karýþtýrýn.
- Veya boyadýðýnýz odaya, içinde kesik bir soðan

bulunan soðuk su dolu bir kap yerleþtirin. Ekmek
içiyle doldurulmuþ bir tabak da ayný iþi görecektir.

Temizliði
Oda duvarlarýný temizlemek daima can sýkýcý

iþler arasýnda yer alýr. Üstelik bu iþin püf noktalarý
bilinmiyorsa�

- Odanýn ortasýna, kaynar su dolu bir kap
býrakýn. Kapý ve pencereleri iyice kapatýn. Meydana
gelecek buhar duvarlarý nemlendireceðinden
temizlik iþiniz oldukça kolaylaþacaktýr.

- Mutfak duvarlarýnýn temizliði için kullanaca-
ðýnýz sabunlu suya bolca tuz ilave edin. Böylece du-
varlardaki yað ve is lekelerini kolaylýkla çýkartabi-
lirsiniz.

- Boyalý duvarlarýnýzý, iyice yýkayýp kuruttuktan
sonra, niþastalý suya batýrdýðýýz süngerle silin.
Böylelikle bir sonraki temizlik iþlemini kolaylaþ-
týrmýþ olursunuz.

Parmak izleri
- Duvarýn boyasýna zarar vermeden bu sevimsiz

parmak izlerinden kurtulabilirsiniz.
- Ýzleri kesilmiþ patates parçasýyla ovuþturun.
-Parafine buladýðýnýz bir bezle silerseniz parmak

izlerinin çýktýklarýný görürsünüz.
Cam üzerindeki boya lekeleri
- Eðer lekeler küçükse, bunlarý jiletle kazýyarak

çýkartabilirsiniz.
- Daha inatçý ve büyük boya lekelerini önce

alkolle ýslatýn, sonra jiletle kazýyýn.
Kumaþ üzerindeki boya lekeleri

- Leke henüz oluþmuþsa, yani tazeyse en etkili
temizleyici madde terebentindir.

- Leke kurumuþsa, sabunlu suyla yýkayýn ve
birkaç saat bu suda býrakýn. Boya iyice yumuþayýnca
bir býçakla kazýyýn, sonra terbentinle silin.

Böcek ölüleri leke yapmýþsa
- Beyaz çamaþýrlar: Çamaþýr suyuyla yýkayýn.
- Renkli kumaþlar: Lekeyi ýlýk suyla ýslatýn,

sonra amonyaklý suyla fýrçalayýn.
Ceviz Lekesi

Taze ceviz lekesinin ellerde býraktýðý sevimsiz
lekeyi çýkarmak için pamuklu bir bez parçasýný
sirkeye batýrýp lekelere sürtün. Sonra ellerinizi
soðuk suyla yýkayýn.

Cezvedeki Lekeler
Cezvenizdeki kahve lekelerini tuzla ovarsanýz

hemen çýkarlar.
Çamaþýrlar

Yeni çamaþýrlar: Yeni çamaþýrlarýnýzýn apresini
bozmak için, bunlarý sodalý veya tuzlu ýlýk suya
batýrýn.

Kaynatýrken: Çamaþýr kaynatýrken oluþan
buharý önlemek için, tülbent içine koyduðunuz
defne yapraklarýný kaynama suyuna atýnýz.

Beyazlýk: Beyaz çamaþýrlarýnýzý kaynattýðýnýz
suya birkaç yumurta kabuðu atarsanýz kar gibi beyaz
olmalarýný saðlarsýnýz.

Sararmýþsa: Çamaþýrlarýnýzýn kat yerlerinde
oluþan sarý çizgileri yok etmek için, bunlarý çið sütle
ýslatýn. Güneþte kuruttuktan sonra yýkayýn.

Renk: Keten çamaþýrlarýnýzýn, nazik trikolarýný-
zýn, bluzlarýnýzýn ilk günkü parlaklýklarýný ve güzel
renklerini devam ettirmek istiyorsanýz, son durula-
ma suyuna beyaz sirke ilave edin.

Çamur Lekesi
Hiçbir zaman elbiseyi hemen fýrçalamayýn.

Çünkü çamur lekesi genellikle kuruyunca hafif bir
fýrçalamayla çýkarlar. Eðer leke çýkmamakta ýsrar
ederse, eþit miktardaki su ve sirke karýþýmýyla silin.

Çantalar
Deri çantalar
- Çantalarýnýzý cilalayarak yaðmur lekelerine

karþý koruyun.
- Eðer, bu kurala uymadýnýzsa ve yaðmur

çantanýzda sevimsiz lekeler oluþturduysa, çantanýzý
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kýsa bir müddet kaynar su buharýna tutun. Kurur
kurumaz da, ihmal etmeden hemen cilalayýn.

Güderi çantalar
Rutubet, güderi çanta ve eldivenlerinizde küf

izleri oluþturabilir. Fakat gliserinle fýrçalarsanýz bu
kusuru yok edebilirsiniz.

Çay
Kumaþ üzerindeki lekeler
- Beyaz kumaþta: Limon suyuyla silin. Sonra

soðuk suyla durulayýn.
- Renkli kumaþta: Taze lekeyi yumurta sarýsýný

suyla karýþtýrarak ovuþturun. Leke eskiyse, gliserinli
suyla silmeniz gerekir.

Halý üzerindeki lekeler
Eþit ölçekteki alkol ve sirke karýþýmýyla lekeli

yerleri siliniz.
Çimento Lekesi

Yerdeki çimento lekelerinin üzerilerine sýcak
alkol sirkesi dökün. Kuvvetli fýrçaladýðýnýzda yok
olduklarýný göreceksiniz.

Çiklet Yapýþtýysa
Kendimiz çiðnemesek de elbisemize her an bir

çiklet yapýþmasý olaðandýr. Çikletin yapýþtýðý yerin
tam altýna isabet eden yerine naylona sarýlmýþ bir
miktar buz koyun. Biraz bekleyin buzun soðutucu
etkisiyle çiklet donar. Sonra bir fýrçayla bu donan
çikleti fýrçalarsanýz, hepsi yapýþtýðý yerden çýkar.

Çikolata Lekesi
Kumaþ üzerindeki leke
- Çikolata lekesini temizlemenin en iyi yolu

gliserinle ovuþturup yað emici iki kaðýt arasýnda bir
müddet býrakarak yaðýnýn iyice emilmesini saðla-
maktýr.

- Eðer bu yeterli olmazsa ve lekelenen kumaþ
rengi bozulmayan cisten ise lekeli kýsmý suyla
karýþtýrdýðýnýz 90 derecelik alkolle silin.

Halý üzerindeki leke
Sabunlu suyla lekenin dýþ kýsmýndan baþlayarak

içe doðru silin. Üzerine talk pudrasý döküp bir
müddet bekleyin. Süpürdükten sonra eþit miktar-
lardaki su ve alkol karýþýmýyla silin.

Etek ve Pantolondaki Parlaklýklarýn 
Giderilmesi

Kabuðu soyulmuþ patatesi iyice yýkadýktan sonra
ikiye bölün. Bu kestiðiniz tarafý kumaþýn parlak

yerine sürmeye baþlayýn. Birkaç kez tekrarladýðýnýz
bu iþlemden sonra eteðinizi kurumaya býrakýn. Ýyice
kuruduktan sonra da bir fýrçayla fýrçalayýn. Kumaþ-
taki parlaklýktan eser kalmadýðýný göreceksiniz.

Fondöten Lekesi
Elbisenize bulaþan fondöten leke býrakmýþsa,

bunu etere batýrýlmýþ bir bezle silin. Oluþan hare
sabunlu suyla yýkanýnca yok olacaktýr.

Kan Lekesi
Hiç denememeniz gereken usul kan lekesini

çýkartmak için sýcak su kullanmaktýr. Lekenin
piþerek daha fazla yerleþmesine yol açar sýcak su.
Oysa bazý özel yollarla kan lekelerini kolaylýkla
çýkartabilirsiniz.

- Beyaz kumaþlarda: Lekeyi oksijenli suyla ýsla-
týn. Sonra sabunlu ýlýk suda yýkayýn.

- Renkli kumaþlarda: Niþastayý suyla karýþtýra-
rak bir hamur yapýn. Bunu lekeli yere sürerek
kurumasýný bekleyin. Sonra fýrçalayarak temizleyin.
Bir baþka usul de aspirin tabletini azýcýk suyla eritip
lekeli yeri bununla örtmektir. Ýyice kuruyunca
fýrçalayarak temizlersiniz.

- Halýda kan lekesi: Lekeli yerleri beyaz sirkeyle
ovuþturun.

Kahve Lekesi
Leke henüz oluþmuþsa üzerine biraz tuz dökün.
Beyaz pamuklu kumaþta: Lekeyi sabunlu su ile

çýkaramazsanýz, oksijenli su ile silin. Bu da yeterli
olmazsa çamaþýr suyu kullanmaktan baþka çareniz
yok demektir.

Renkli kumaþta: Lekeyi çýkartmak için birkaç
yol deneyebilirsiniz.

-Lekeli kýsma biraz gliserin sürün ve ýlýk suyla
durulayýn.

Nazik kumaþlar için: Þu karýþýmý deneyebilir-
siniz. Sýcak suya bir yumurta sarýsý ve birkaç damla
gliserin katýn. Bununla lekeli kýsmý silin ve ýlýk suyla
durulayýn.

Halý üzerinde: Lekeli yeri, eþit miktarlardaki
alkol ve beyaz sirke karýþýmýyla silin.

Cilalý ahþap üzerinde: Oksijenli suyla silin.
Sonra lekeli yeri cilalayýn .

Mermer Üzerindeki Lekeler
Boyalý lekeler
Meyva, kahve, içki ve nikotin lekeleri içine

birkaç damla amonyak katýlmýþ çamaþýr suyuyla
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ovuþturulunca yok olurlar. Sonra duru suyla silmeyi
ihmal etmeyin.

Mürekkep lekesi
Birkaç damla amonyak ve %20 oranýnda oksi-

jenli su karýþýmýyla lekeleri ovun. Kuruyunca
mermerlerinizi yumuþak bir bezle parlatýn.

Yað lekeleri
Mermer üzerindeki yað lekelerini çýkartmak için

benzin kullanýn. Ancak bu iþi ateþten uzakta
yapmayý sakýn ihmal etmeyin.

Sararan mermerler
Sabunlu suyla silin. Sonra tuz katýlmýþ limon

suyuyla ovuþturun. Durulatýp kurutun.
Pas lekeleri
Oksalit asit pas lekeleri için birebirdir. Bir kaþýk

oksalit asidi az miktardaki sýcak su içinde eritin.
Buna batýrdýðýnýz bir bezle lekeli yerleri ovun.

Beyaz mermerler
Bol tuz ilave edilmiþ limon suyuyla ovun. Bir

fanila parçasýyla parlatýn.
Meyva lekeleri
Beyaz kumaþ üzerindeki leke
Lekeyi amonyaklý suyla yýkayýn. Çýkmazsa,

çamaþýr suyu ilave ettiðiniz sabunlu suya batýrýp
lekeli kýsmý ovuþturun.

Renkli kumaþ üzerindeki leke
-90 derecelik alkol,
-Amonyak ilave edilmiþ oksijenli su,
-Ekþimiþ süt: Ýki-üç saat leke üzerinde býrakaca-

ðýnýz ekþimiþ süt, meyva lekesini çýkartacaktýr.
Renkli kumaþ üzerindeki meyva lekelerini bu

sýraladýðýmýz malzemelerden elinizin altýnda bulu-
naný veya kolayýnýza geleni ile temizleyebilirsiniz.

Sentetik kumaþtaki leke
-Limon suyu
-Beyaz sirke
-Hafif amonyaklý su
Bu malzemelerden herhangi birisine batýrdýðýnýz

bir pamuk parçasýyla lekeyi silin. Ancak bu iþi yap-
madan önce lekeli kýsmýn altýna bir kumaþ parçasý
koymayý unutmayýn.

Yünlü ve ipekli kumaþtaki leke
Lekeli kýsmýn altýna su emen bir kumaþ parçasý

yerleþtirin ve lekeyi beyaz sirkeyle silin.

Eldeki lekeler
Ellerinizdeki meyva lekelerini sirkeyle yýkar veya

silerseniz kolayca çýkarabilirsiniz.
Mobilyalardaki Lekeler
Boyalý mobilyalarda;
Su lekeleri: Mantar týpayla ovun.
Sinek pisliði: Kahve telvesiyle lekeleri silin veya

sirkeyle ovun.
Þeker lekesi: Ilýk suyla hafifçe sulndýrýlmýþ

kahve telveleri kolayca temizler.
Cilalý mobilyalarda;
Su lekeleri: Eþit miktardaki zeytinyaðý ve 90

derecelik alkolü karýþtýrýp buna batýracaðýnýz bezle
ovuþturursanýz lekeleri yok edebilirsiniz. Eðer
mobilyanýzýn cilasý hafif bozulduysa zeytinyaðý ve
sigara külü karýþýmýna batýrdýðýnýz bir bezle daireler
çizerek yenileyin cilasýný.

Sýcak tabak izi: Üzerine terebentin sürün ve
kaynamamýþ ketenyaðýyla ovun. Sonra temiz ve
yumuþak bir bezle parlatýn.

Mum lekeleri
Cilalý ahþapta: Bir karton parçasýyla kazýyarak

mümkün olduðu kadarýný çýkarýn. Sonra sýcak suyla
ovun. Eþit oranlardaki terebentin ve ketenyaðý karý-
þýmýna batýrdýðýnýz bezle lekeyi ýslatýn. Kuruduktan
sonra parlatýn.

Vernikli mobilyada: Kartonla kazýdýktan sonra
petrole batýrdýðýnýz bir bezle silin.

Örtüde: Mumun koparabildiðiniz kadarýný kal-
dýrýn örtüyü yýkayýn. Kuruduktan sonra ütülerken
mum lekesinin bulunduðu yeri iki kurutma kaðýdý
arasýna koyun.

Mürekkep lekesi
Deri eþya üzerinde: Biraz limon suyuyla lekeyi

fýrçalayýn.
Kaðýt üzerinde: Lekeli kaðýdýn altýna kurutma

kaðýdý koyun. Lekenin üzerine birkaç damla oksi-
jenli su sýkýn. Sonra kuru bir pamuk parçasýyla ku-
rutun.

Kumaþ üzerinde:
-Dayanýklý bir kumaþsa: Biraz limon suyu ve

ýlýk sütle silin. Durulanýnca leke yok olacaktýr.
-Nazik bir kumaþsa: Leke kuruyunca, üzerine

talk pudrasý dökün. Kaybolana kadar fýrçalayýn.
-Beyaz çamaþýrda: Hemen lekenin üzerine
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sulandýrýlmýþ hardalý yayýn. Yarým saat kadar
bekleyip, süngerle lekeli yeri yýkayýn.

Mobilya üzerinde:
-Eðer leke tazeyse içine çið süt veya limon suyu

ilave ettiðiniz sýcak su yeterli olacaktýr.
-Leke eskiyse zýmpara kaðýdý ile kazýyýn.

Muntazam daireler çizerek mantar týpayla parlatýn.
Parmaktaki lekeler: En etkilisi domates suyuyla

ovmaktýr.
Kýrmýzý mürekkep lekesi: Üzerine hardal sürüp

birkaç saat öylece býrakýn. Kýrmýzý mürekkep
lekesinden sizi kurtaracak en iyi malzeme budur.

Nikotin
Eldeki nikotin lekeleri
-Leke belirsizse biraz limon suyu ile ovuþturmak

size yeterli olacaktýr.
-Leke daha ciddiyse çamaþýr suyuna baþvurma-

nýz gerekir.
-Leke oldukça koyuysa þu hamurdan yararlanýn:

Bir çorba kaþýðý bikoarbonat dö sud, bir çorba kaþýðý
ponza taþý pudrasý ve birkaç damla limon suyunu
karýþtýrýn. Bununla elinizi iyice ovuþturun.

Kumaþtaki nikotin lekesi: Leke yok olanakadar
90 derecelik alkole batýrdýðýnýz bir bezle ovun.

Küllük üzerindeki lekeler: Yýkadýðýnýz halde
küllükteki lekeler çýkmadýlarsa, bunlarý ince tuza
batýrdýðýnýz bir mantar týpayla ovun.

Oje Lekesi
-Aseton ile
-Veya eþit ölçülerdeki alkol ve eter karýþýmý ile

çýkartabilirsiniz. Her iki halde de lekenin altýna 4-5
kat katlanmýþ beyaz bir bez koyun. Lekeyi silerken
bu bez kirleneceðinden, kirin elbiseye geçmemesi
için, kontrol edin ve lekenin altýna bezin temiz
kýsýmlarýnýn kaydýrýn. Leke hemen çýkmazsa bu
iþlemi bir daha tekrarlayýn. Sonra asetonu uçurarak
leke býrakmasýný önleyin.

Ot Lekesi
Lekeyi ýslattýktan sonra üzerine eþit miktarda

sofra tuzu ve kýrýmtartar serpin. Güneþte kurusun.
Pas Lekesi

Sentetik olmayan kumaþlardaki lekeler:
-Tuzlu limon suyuyla ovuþturun. Sonra içine

biraz amonyak katýlmýþ suyla silin ve durulayýn.
-Lekeli kýsmý suyla ýslatýn ve kaynar su buharýna

tutun. Kuzu kulaðý ile ovun, sýcak su ile durulayýn.

Sentetik kumaþlardaki pas lekeleri: Diðer
kumaþlardan daha çok dikkat gerekir, en etkili
çözüm lekeli kýsmý biraz limonla ovmaktýr.

Ruj Lekesi
-Ruj lekeli kumaþý etere batýrýlmýþ bir pamukla

silmek ve bu iþlemi birkaç kez tekrarlamak gerekir.
Ancak bu iþlemi yaparken ateþten uzakta durmakta
fayda vardýr. Eter çok yanýcý bir maddedir.

-Lekenin üzerine sabun sürün ve bir saat öyle
býrakýn. Sonra yýkayýn.

-Üzerine pamukla oksijenli su damlatýn. Sonra
suyla durulayýn.

Sebze Ayýklarken Ellerdeki Lekeler
Sebzeleri ayýklarken ellerde oluþan lekeler, elle-

rimizi yýkadýktan sonra bile temizlenmezler. Fakat
portakal kabuðuyla ovarsak hemen kurtuluruz bu
sevimsiz lekelerden.

Süt Lekesi
-Yýkanabilen kumaþtaysa sabunlu bezle silin.
-Yýkanmaz kumaþtaysa benzine batýrýlmýþ bir

bezle bastýrmadan silin. Elin hafif temasýyla benzini
uçurun. Sonra ýlýk suda durulayýn ve nemli bezle
tersinden ütüleyin.

Su Lekesi
Bilirsiniz, su da leke yapar. Ýpekli ya da pamuklu

kumaþlardaki su lekesini çýkartmak için lekeli
yerleri bir bardak ya da þiþenin dibiyle ovun.
Fanilalarla yünlüleri ütülemek yeterlidir.

Tentürdiyot Lekesi
Leke yeni ise, alkol yararlýdýr. Eðer eski ise,

benzin vb. þeyler ya da oksijenli su kullanýlýr.
Tereyaðý lekesi

-Sentetik kumaþta: Sabunlu su yeterli olacaktýr.
-Pamuklu ve beyaz kumaþta: Yýkamadan önce

kuru sabun sürtün.
-Yünlü veya ipeklide: Talk pudrasý ve tebeþir

tozundan yararlanýn.
Terleme Lekesi

-Beyaz renkli elbiselerde: Asitoksalitle silin.
Durulayýn, sonra oksijenli su ile silin.

-Nazik kumaþlarda: Hafif amonyaklý veya
limonlu su yeterli olabilir.

-Yünlü kumaþta: Kumaþý birkaç saat sirkeli
soðuk suda býrakarak lekeleri temizleyebilirsiniz.
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K âinat þimdi, þiddetli hadiselere, yýldýz ve
galaksilerin patlamalarýna, kuasarlarýn
þaþýrtýcý enerji dalgalarýna sahne oluyor.

Yaratýlan yok edilen ve binlerce çeþit tahavvülat
içinde bulunan bu varlýk âleminin çok azýndan
malumatdar olabiliyoruz. Ýþte bunlardan sýrrýna pek
eremediklerimizden biri de kara deliklerdir. Çok
güçlü bir çekime sahip bu kozmik vakum, yaký-
nýnda dolaþan ve güneþten 20 defa daha büyük
olan yýldýzlarý dahi kendisine çekerek sürüklemekte
ve hatta onlarý yavaþ yavaþ emmektedir.

Tesadüfî bir hal, baþýboþ bir keyfiyet ve mak-
satsýz bir hareket midir? Mahlûkatý yutan esraren-
giz bir canavar veya koskoca bir hiç midir?

Yoksa �Nazar-ý hikmetle baksan hiç bir þeyi ni-
zamsýz ve gayesiz göremezsin� fehvasýnca, saðlam
bir gözle ve bir ilim ve irfan bütünlüðü içinde bakýl-
dýðýnda, meseleler daha da mý anlaþýlýr hüviyet ka-
zanmaktadýr.

Esrarý nedir bu kara deliklerin? Iþýk dâhil hiç bir
þey ondan dýþarý çýkamýyor, onu terk edemiyor. Bu

da onu görünmez ve bilinmez yapýyor. Bundan da
korkuncu bu garip yaratýklar göklerdeki bir elektrik
süpürgesi önüne gelen her þeyi bitmek tükenmek
bilmeyen bir oburlukla yiyorlar.

Yine bunlar atom parçacýklarýnýn, tozlarýn ve
dev güneþlerin iz býrakmaksýzýn içlerinde yok oldu-
ðu dipsiz kuyularý andýrýyorlar. Wheeler ise olayý,
�Fizikçilerin karþýlaþtýklarý, gelmiþ geçmiþ en büyük
bunalým� diye nitelendirmekte ve devam etmekte:
�Maddenin bu kadar kýsa ömürlü alabileceðini hiç
düþünmemiþtik�.

Güneþten daha büyük bir yýldýz, bir süperno-
vanýn dev patlamasýnda, kendi gravitasyon alaný-
nýn tesiriyle korkunç bir çöküntüye uðradýðý zaman
nötron yýldýzlarý denen yaratýklar oluþmaktadýr.

Yýldýz, kuvvetli çekim neticesi büzülür. Bu
vaziyet, hacim küçülmesini ve maddenin elektron
ve protonlarýný da nötrona dönüþmesini zorlar.
Böylece maddenin bütün kimyevi farklýlýðý kaybo-
lur, geride yalnýz nötron -maddesinden ibaret ve
çapý 10 km�den daha küçük bir yýldýz kalýr. Binlerce

Ütüde Sararan Çamaþýr
Sararan kýsmý nemlendirin. Üstüne mýsýr niþas-

tasý serpin. Sonra yine bir bez aracýlýðýyla ütünüzle
kurutun. Leke yok olacaktýr.

Bir baþka yol da sararan kýsmý oksijenli su ile
ýslatýp, gene ütüyle kurutmaktýr.

Yað Lekesi
Sýçrayan yaðlar: Kýzartma yaparken ne kadar

dikkat etsek de tamamen engelleyemeyiz. Bunlarý
temizlemek için en etkili temizleyici ispirtodur.

Zeytinyaðý lekesini elbiseden çýkartmak için
sakýn su ya da kolonya kullanmayýn. Hemen bir
lokma ekmek içini yuvarlayýp lekenin üstünde
gezdirin. Çýkacaktýr.

Yumurta Lekesi
-Yumurta lekelerini çýkartmak için suyu soðuk

olarak kullanmanýz þarttýr.

-Genellikle sabunlu su yeterli oluyorsa da beyaz
kumaþlarýnýz için biraz çamaþýr suyu ilave edebilir-
siniz.

-Kesik limonla lekeli yerleri ovun.
-Suda haþlayarak ezdiðiniz bir parça patatesle

ovuþturun.
-Ýçinde çakýl bulunmayan nemli toprakla

yumurta lekelerini silin.
Zamk Lekesi

Çýkartmak istediðiniz lekenin altýna su emici bir
kumaþ parçasý koyun ve lekeli kýsmý beyaz sirkeye
batýrýlmýþ bir bezle silin sonra durulayýn.

Zift Lekesi
Üstüne vazelin sürüp bir saat bekletmek sonra

da lekeyi her eczaneden rahatlýkla bulabileceðiniz
eterle silmeniz gerekmektedir.

ZAMANI YUTAN VARLIKLAR
Muhammed RAMAZANOÐLU / Sýzýntý Dergisi
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kmlik çapa sahip yýldýzýn bu derece küçülmesindeki
yoðunluk artýþýný siz tahmin edin. Öyle ki, 1 cm
küplük hacme sahip bir kýsmý dünya üzerinde
tartýlabilseydi, yüz bin milyon kilogram kadar
aðýrlýða sahip olabileceði hesap edilmektedir.

Bu vaziyette yýldýz, dýþarý gönderdiði ýþýðý dahi
kendinde tutup saklamakta, böylece kendisi de
görünmez olmaktadýr. Attýk ne madde ne ýþýk bu
kara delikten kurgulamamaktadýr. Korkunç enerji-
ye sahip dev yýldýz çekirdeði çýplak gözle de, teles-
kopla da görünmemekte ama çok fazla olan çekim
güçleri onlarýn varlýðýný haber vermekte, hem de
esrarlý bir þekilde ortaya koymaktadýr.

Evet, bugüne kadar Kara Delikleri ne bir göz
görebilmiþ ne de bin yýllýk medeniyetin eserleri olan
dev teleskoplar. Princeton Üniversitesi astrofizikçi-
lerinden Ostriker kara delikler hakkýnda �göreme-
diðimiz, kokusunu duyamadýðýmýz bir özün sadece
tadýna bakýyoruz. Ýþte bizim sanatýmýzýn bugünkü
görüntüsü,� derken bu konuda tereddütlerini izhar
ediyordu.

Öte yandan bir Kara Deliðe bir yýldýz düþtüðü
zaman veya iki Kara Delik birleþip bir baþka Kara
Delik oluþtuðu zaman muazzam bir enerji açýkta
kalmaktadýr. Iþýma ile bize kadar gelen bu enerji
herhangi bir yerde kütlenin kaybolduðunun delili
ve ispatý olmaktadýr.

Ölen bir yýldýz, eðer güneþimizin 3 mislinden
daha fazla büyükse, nötron yýldýzý seviyesinde de
kalamaz. Kara delik haline gelir. Bu ise yýldýzýn
madde âleminden çýkýþý demektir. Einstein genel
rölativite teorisinde bunlarý söyledikten sonra Kara
Deliklere olan ilgi birden artmýþ, hemen hemen her
ilim adamý bu konuda bir þeyler söylemiþtir. Bazý
astronomiciler Einstein�ýn bahsettiði Kuðu Yýldýzý-
nýn kütlesi güneþinkinin binlerce katý olan bir kara
delik çevresinde dönmesi ihtimalinden söz etmiþler.
Samanyolu�nda da birçok Kara Delik olabileceðin-
den bahsetmiþlerdir, Astronomi kataloglarýnda
M87 ve NGC62SÝ diye bilinen iki galakside de
þiddetli kabarmalarýn gözlenmesi dikkatleri tekrar
Kara Deliklere çevirmiþtir. California Teknik
Üniversitesinden Kip Thorne ise kâinatta bir
milyondan fazla Kara Delik olduðunu ileri sürmüþ-
tür. Ostriker ise �korkunç� olarak tanýmlamýþtýr
Kara Delikleri. Kara Deliklerin bu derece ilgi ile
karþýlanmalarýný ise Amerika�da yayýnlanan Time
dergisi de þu þekilde açýklamýþtýr.

�Kara Deliklerin bu kadar geniþ alaka toplama-
larýnýn en mühim sebebi, onlarýn belki de astrofizik
ile Metafiziðin buluþtuklarý noktada bulunmuþ ol-
malarýdýr. Bu da ilmin giderek tekrar dine dönmesi

anlamýný taþýmaktadýr. Eðer Kara Deliklerin bir gün
Kâinatý yutmasý gerçekleþirse Kâinattaki milyon-
larca galaksi birbiri üzerine sýkýþarak dev bir Kara
Delik meydana getirecekler. Sonra? Sonrasý belki
de yeni bir yaradýlýþýn baþlangýcý.�

Kýyametin kopma ihtimallerinden birisi belki de
ahiretin yaradýlýþýnýn mukaddimesi bu olabilir. Öte
yandan bir ilim adamý -ilmin dine yaklaþmasý- diye
meseleyi izaha çalýþýrken beri taraftan asrýn âlimi
þunlarý söylüyor:

�Vicdanýn ziyasý, ulum-u diniyedir. Aklýn nuru,
funun-u medeniyedir. Ýkisinin imtizacýyla hakikat
tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti
pervaz eder. Ýftirak ettikleri vakit; birincisinde
taassup, ikincisinde hile, þüphe tevellüt eder.�
Demek ki din ile ilim birbirinden ayrý deðildir ve
ayrýlmamýþtýr ki birbirine yakýnlaþsýnlar. Ýlim
adamlarý meseleyi ilmin dine yakýnlaþmasý diye
deðil, ilmin maddecilikten kaçýþý þeklinde izah
etselerdi daha iyi olurdu herhalde.

Kara Deliklerde kaybolan madde, ses, ýsý, ýþýk
nereye gidiyor, bunlar gerçekten yok mu oluyor?
Yoksa kâinatýn baþka bir yerinde bir baþka zamanda
tekrar ortaya mý çýkacaklardýr? Parçalanmayan, kü-
çülmeyen aksine karþýlaþtýðý her þeyi yutarak büyü-
mesine devam eden Kara Delikler günün birinde
kâinatý da mý yutacaklar. Zaten en sonunda kâinatý
büyük bir yýkýlýþýn beklediði, ilmi, dini bir gerçektir.
O halde kâinat nereden geldi? Nereye gidiyor?
Niçin var oldu, niçin yok olacak? Bu son yýkýlýþtan
sonra yeni bir yaradýlýþ var- mýdýr? Zamanýn yeni
ifadesiyle zaman mefhumunun olmadýðý bir âlem
var olacak mýdýr?

Ýþte beyin yapýcý büyük zat�ýn arka arkaya
insanlýða tevcih ettiði bu sualler artýk yalnýz dini
sohbetlerde deðil, astronomi merkezlerinde dahi
tartýþýlýr olmaktadýr.

Ve Kara Deliklerin en mühim bir özelliði de
zamaný yutmasýdýr. Yani Kara Deliklerin yuttuðu
yýldýzlarda zaman mefhumunun ortadan kalkmasý-
dýr. Bu da ahiretin vasýflarýndan sadece birisidir.
Kara Deliklerde çekim gücü sonsuza yakýn oldu-
ðundan zaman da durma noktasýna varýr. Bu yüz-
den bir Kara Deliðin içine girmek �sonsuzluk� âle-
mine girmek þeklinde izah edilebilir. Eðer bir Kara
Deliðe girip-çýkmamýz mümkün olsaydý bundan
milyonlarca sene sonraki hadiseleri görüp birkaç
dakika sonra da anlatabilirdik.

Buna benzer özellikleri taþýdýklarýndan dolayý,
astrofizikçiler Kara Delikleri birer zaman tüneli
veya baþka âlemlere geçiþ kapýsý olarak vasýflandýr-
maktadýrlar.
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Nedir zaman, nedir?
Bir su mu, bir kuþ mu?
Nedir zaman, nedir?
Ýniþ mi, yokuþ mu?

N.F

DENÝZCÝLÝK VE ÇOÐALMA

B otanik ve zoolojide biyolojik saatler çok
iyi bilinir. Meþhur �Victoria regia� ha-
rika çiçeklerini gece yarýsý açar, Palolo

deniz kurdu Pasifik okyanusunda yaþar ve Samoa
yerlileri ve diðer yerli kabileler bunlarý çok severler.
Bu, organik saat için klasik bir misaldir. Bizim
aðýrlýklarýndan kurtulma diye isimlendirebileceði-
miz bir vetire vardýr. Kurt vücudunun bir kýsmýnýn
kabuðunu býrakýr ve bu dolunay devresinde meyda-
na gelir. Her cins hayvanda çoðalma, zamana göre
bazý adaptasyon kademeleri ne uyduðu gösteril-
miþtir. Yuvalarýn yapýlmasý, deri veya kabuk deði-
þimi, geyiklerin boynuzlarýný aðaçlara sürterek üzer-
lerini kazýmalarýnda daima ve açýk bir þekilde
mevsimin tesiri görülür. Biyolojik saati hesaba
katmadan, çoðalmaya yer, ýsý ve güneþ ýþýnlarý farký
ile bu vakalarda �hormonal� deðiþiklikler yaparak
tesir ettiði kolaylýkla düþünülebilir. Bütün hayvan-
larda otonom ve hakiki bir biyolojik saatin mevcu-
diyetini kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ýþte, bu
açýdan arýlar, bir nevi kendi içlerinde sanki güneþ
saatine malikmiþ gibi davranýrlar. Som balýðý ve
birçok kuþ, avlandýklarý yerlerden çoðalma yerleri-
ne ayrýlmýþ sahalara gitmek için uzun mesafeler kat
ederler, kumru yalnýz takip edeceði yolu bulmak
deðil, fakat zamaný ölçme iþini de halletmeðe
mecburdur.

ÝNSANDA ZAMAN HÝSSÝ
Belirli bir saatten önce uyanma olayý biyolojik

saatin iyi bilinen tesirini gösteren misali teþkil eder.
Çok defa herhangi bir kimse þu saatte uyanmaða
karar vermiþse, bu oldukça hassas bir þekilde ger-
çekleþir. Aktüel olarak zamaný bir baþka þekilde
ölçmeðe yönelmiþ her çeþit ritmik ve devri fonksi-

yonlar, biyolojik ve psikolojik araþtýrmalarýn önemli
bir sahasýný teþkil eder. Bir olay meydana gelirken
ve insanýn faaliyet erini tayin ederken çeþitli
biyolojik ritimlerden bahsedilir. Ýnsanýn geliþmesi
esnasýnda zaman içinde yönel meye yardým edecek,
birbiri ardýndan dört fonksiyonun mevcut olduðu
görülmüþtür. Zamanýn biyolojik hissi veya biyolojik
saat, zaman çizgisi boyunca ve kozmik zamanda
yerleþtiði gibi tarif edilmiþtir. Nihayet, bir zaman
hissi koyuyoruz ki, zamaný bir zaman aralýðý ile
deðerlendirmek kabil olsun. Daha sonra zamanýn
tarihi hissi veya �zaman içinde yönelme� dediðimiz
hadise vardýr. Buna zamanýn gnostik hissi ismini
veriyoruz. (Sabit bir zaman ölçümü). Dördüncü
fonksiyon devamlýlýk hissi ile doldurulmuþtur. Yani
hareket kadar zamanýn þuurlu idrak edilmesidir.
Bazen buna dinamik bir zaman ölçüsü ismi
verilmektedir. Böylece zaman hissi ve temadiyeti
(devamlýlýðý) yani bu dördüncü his, hadiseler
arasýnda birleþtirici alakalarýn þuurlu olarak idrak
edilmesine müncer olur.

Batýda zaman unsurunun aslýnda düz olarak
hayal edildiðini belirtmek enteresandýr. Sonsuz bir
geçmiþ ten bilinmeyen geleceðe düz bir çizgi
þeklinde yönelmiþ bir ok akla gelmektedir. Doðuda
ise bunun aksine yeni den hayata yönelme unsuru
hâkimdir; zaman, baþý ve sonu olmayan bir daire
veya spiral þeklindedir. Kuyruðunu ýsýran bir yýlanla
sembolize edilir. Mevsimlerdeki durum, çöken
sonra yükselen, duraklayan sonra secde eder gibi
yere kapaklanan devletler... Peþi peþine kemal ve
zevaller� Hatta kabarýp sönen hisler, doðulu
düþünceyi doðrulamaktadýr.
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Ý nsanýn yaþadýðýný bilmesi, niçin yaþadýðýný
da bilmesini icap ettirir. Aksi halde hayat;
akýbeti meçhul bir yolda, o yolun kural ve

kaidelerinden habersiz ilerlemeye benzer. Bu husus,
bu yolculuðun sebep ve gayesinin ne olduðunu ta-
yin ve tespit etme zaruretini doðurur. Yapýlacak
olan bu tayin ve tespit iþi ise, hayata verdiðimiz ma-
naya göre, onun ulvi mahiyetiyle mütenasip oluþu
veya olmayýþý bakýmýndan farklý þekillerde oluyor.
Esasen hayatýn manasý ve mahiyeti hakkýnda doðru
bir fikre sahip olmadan, onu sevk edebileceðiniz
doðru bir hedefte tayin edemeyiz.

Hayatý tesadüfle izah etmeye çalýþanlara göre,
böyle bir gaye aramaya lüzum yoktur. Çünkü onun
kendisi bir gayenin (bir kast ve iradenin) neticesi
deðildir. Veya onun gayesi bizzat kendisidir. Yani
insan yaþamak için, hayatýn zevk ve sefasýndan
azami istifade etmek için yaþamalýdýr. Fakat bu tarzý
telakkinin neticesi mutlak bir hüsrandýr. Çünkü
insanýn acz ve fakrý sabit kalmakla beraber, arzu-
larýn çokluðu nispetinde mahrumiyet, emelin çok-
luðu nispetinde elem artmaktadýr. Ýlahi bir kuvve-
tin destek ve himayesinden mahrumiyeti itibariyle,
tahakkuk etmeyen binlerce arzu karþýsýnda insanýn
tam bir ümitsizliðe düþmesine kim mani olabilir. Ýki
sonsuz yokluk arasýna sýkýþmýþ ve her an sayýsýz
yokluklarýn tehdidi altýnda hayali bir varlýk, ebedi
varlýk arzusuyla nasýl telif edilebilir. Bu durumdan
geçici olarak kurtulmanýn çaresi, realitelerden
kaçýp hayali âlemlere sýðýnmakla olur ki, günümüz-
de sefalet ve sarhoþluk âlemlerinin bolluðu bu
kaçýþlarýn ifadesidir. Ancak mesele burada bitme-
mektedir. �geçen günler geri gelmeyecek, gününü
gün etmeye bak, fýrsat bu fýrsattýr� anlayýþýna sahip
fertlerden teþekkül etmiþ bir cemiyeti, hangi
disiplin anlayýþýyla zabt-ü rabt altýna alabiliriz.
Kaldý ki bu hayat onlarda saadet vaat etmez.
Hayallerin bile doyurulmasýyla tahakkuk edecek
olan bir hakikati, nefsi arzularýn tatminine
münhasýr görmekle insan mesut olamaz. Cismini
âleme sýðmayan arzulara mukabil, pek azýnda

tasarruf edebildiðimiz madde kimseyi doyuramaz.
Yaþama zevkinin cazip unsurlarý diyebileceðimiz
herþey ya bizim onlarý veya onlarýn bizi terk
etmeleriyle, hafýzalarda yýðýn yýðýn tatlý hatýra
býrakýp, her birinin firakýndan gelen elem ve
hicraný yudum yudum içirip gitmeyecekler mi?

Þahsi menfaatini, maddi benliðini aþa bilmiþ bir
kýsým insanlar için hayatýn gayesi, sözü edilen
bencil ihtiraslar deðil, iyilik ve fazilet gibi yüksek ve
insani deðerlerdir. Bu durumda ise, iyilik ve
faziletin hangi ölçüye göre tespit edileceði meselesi
ortaya çýkar. Yaptýklarýyla beraber çürüyüp yok
olacaðýna inanan insanlarýn kýsm-ý azamý nazarýn-
da, faziletle cinayet arasýndaki ayýrýcý vasýf ne
olabilir. Baþkalarýnýn rahat ve huzuru için kaç kiþi
kendi rahat ve huzurundan fedakârlýkta bulunur.
Eðer karþýlýðý görülmeyecekse herþey anlýk bir
menfaat meselesine inkýlâp etmez mi?

Elhasýl, mebde ve mead düþüncesinden mah-
rum bir hayat görüþü, kendisi bir muamma olduðu
gibi, hakiki manada ne mesuliyet hissi, ne de saadet
verebilir. Kendi hesabýna deðil de, onu veren adýna
yaþandýðý zaman ise, herþey birdenbire deðiþir.
�Ölümü ve hayatý sizleri imtihan etmek için ya-
rattý� açýsýndan bakýlýnca, hem yaþayýþý, hem yara-
týlýþ aydýnlanýr. Hedef sübut kazanýr. Herþey mana
ve ehemmiyet kesb eder. Hiçbir varlýða ne baþta ne
sonda yokluk arýz olamayacaðý gibi hiçbir amel bad-
i hava zayi olup gitmez. Herþey ilmi ezelide mevcut
ve mukadderdir. Böylece nefis istikrar ve kalb
itminan bulur. Öyleyse hayatýn hayatýný isteyenler,
hatta onun zevk ve lezzetine talip olanlar bile, onu
iman ile hayatlandýrmak zorundadýrlar.
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0,5 gram gelen bir yaban arýsý (erkek arý), uçu-
þun her dakikasý için aþaðý yukarý 3 kalori harcar.
Kuzey yarým küresinin mutedil bölgelerinde birçok
çiçek ortalama olarak günde 3 miligram balözü
meydana getirebilir. Balözü, her miligramýndan 4
kalori saðlanabilen bir þeker eriyiðidir. Dakikada
ortalama 40 çiçeði ziyaret eden bir arý 2 miligram
þeker elde etmek için kâfi balözünü toplayabilir. Bu
da onun 1 km uzaklýktaki yuvasýna saatte 18 km
hýzla dönmesini Saðlar. Yiyecek toplamak için
harcanan enerji, en azýndan elde edilebilen
yiyeceklerden karþýlanabilmelidir.

Enerjiden faydalanma ve mal oluþu ile ilgili
durumlara göre hayvanlarýn aktivitelerinin ve
enerji bilânçosunun analizi halen geliþmekte olan
ekolojinin bir dalýný teþkil eder. Ekoloji, hayvanlarý
tabii muhitlerinde inceleyen bir biyoloji dalýdýr.
Ekolojinin farklý kýsýmlarý arasýndaki enerji
deðiþiminin incelenmesi, uzun zaman ekolojik
araþtýrmalarýn merkezini teþkil etti. Ekolojide ele
alýnan yeni araþtýrma sahasý, hayvanlarýn bizzat
kendilerinin yiyecek arama þeklini ve enerjiden
faydalanma ve mal oluþunun analizini incelemeye
yönelmiþtir. Araþtýrýcýlar, hayvanlarýn bilhassa
kendi tabii muhitlerinde gýda arama stratejisini
yani enerji bilânçosunu benimseyip benimsemedik-
lerini öðrenmeye gayret ettiler. Yani hayvanlar
gýdalarýný araþtýrýrken minimal (en düþük) bir
harcamaya karþýlýk maksimal (en fazla) bir enerji
miktarý elde edecek þekilde mi davranýyorlar? Bu
görüþ, hayvanlarýn hakikaten bu þekilde davrandýk-
larýný gösteren deðiþik çalýþmalarla teyyid edilmiþtir.
0 halde bunu kendileri nasýl düþünüp planlaya-
biliyorlar? Bütün canlý sistemlerde gördüðümüz bu
azam tasarruf prensibi burada da geçerli Olduðuna
göre, bu prensibi kim koymuþtur?

Balýkçýl, bataklýk bölgelerde yaþar ve benzer gý-
dalarý olan diðer balýkçýllar ve karaleyleklerle bera-
ber bulunur. Balýklarý, fazla derin olmayan sularda
yüzerken veya skinken yakalayabilir. Fakat ayný
zamanda, kendi türünden veya farklý bir türden de

onlarýn yakaladýðý balýðý kapabilir. Genellikle
bunlar daha büyük olanlardýr. Burada akla gelen
soru, kuþlarýn beslenme etkinliðinin maliyet ve kar
yönüyle hesaplanarak kar lehinde artmasý gibi
düþünülüp düþünülemeyeceði meselesidir. Araþtýrý-
cýlar, balýkçýllarýn, suyun içinde ayakta durarak
balýklarýný bizzat kendileri yakaladýðýnda bunlarý
hesaplamýþlardýr. Bunlar, dakikada 0,04 ünite balýk
yakalarlar. Diðer kuþlardan bunlarý havada takip
ederek kapmaya gayret ettiklerinde göz diktikleri
av aþaðý yukarý kendilerinin yakalayabilecekleriyle
ayný büyüklükte ise umumiyetle kapamazlar. Fakat
av çok büyükse sýklýkla bunu baþarýrlar. Yani
kapmak istediklerinde balýk çok büyükse buna te-
þebbüs ederler. Bununla beraber balýðý kaptýkla-
rýndaki tüketim seviyesi kendilerinin avlanarak
elde ettiklerininkinden düþüktür; dakikada 0,01
ünite. Bundan baþka büyük balýkçýllar, baþkalarýn-
dan balýk kapmak için vakitlerinin % 1Ounu
harcarlar. Baþkalarýndan balýk kaptýklarýnda daki-
kada elde ettikleri enerji 0.09 kj�dir ve bizzat kendi-
leri avlandýklarýnda ise bu 0,28 kj�dir. Demek ki
þuursuz gibi gördüðümüz bu canlýlarýn davranýþla-
rýnda bile daima ince bir hesap ve ahenk mevcut-
tur. Bu ahenk ve hesabýn yapýcýsý bütün canlýlarýn
ihtiyaçlarýný da ayrý ayrý temin etmiþtir. Burada
enerji randýmaný hesaplarý, enerji ünitesi olarak
balýklarýn kilo ve uzunluklarýna göre hesaplanmýþ-
týr. Araþtýrýcýlar bundan baþka çalmanýn enerji ma-
liyetinin (bir avý çalmak için harcanan hareket)
ayakta sakin dururken, yani kendi kendine avlan-
dýðýndaki maliyetin aþaðý yukarý 10 misli olduðunu
bulmuþlardýr. Bu enerji maliyetleri o halde, gýda
(balýk) ile alýnan enerji yönünden kir ile mukayese
edilebilir. Baþkasýndan kapmanýn (vurgun) maliyet-
kir nispeti yalnýz avlandýðýndaki nispetten 5 defa
fazladýr; yani vurgun 5 kat daha az faydalýdýr. Zama-
nýnýn % 1O�unu vurguna, % 90�ýný kendi avlama-
sýna ayýrarak hem vurgun yapan, hem de kendisi
avlanan bir kuþ için maliyet-kar nispeti çok az bir
þekilde tek baþýna avlandýðýnýn üstüne çýkar (1,1
kat). Bundan da büyük balýkçýllarýn yiyeceklerini
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yakalamada vurgun teþebbüs ederek enerji bilânço-
larýný artýrmadýklarý neticesi çýkmaktadýr. Bu bilân-
ço hesaplarýný bunlara kim öðretti acaba?

Bugün, bilim adamlarý arýlarýn davranýþlarýyla
ilgili olarak, sadece gýda kaynaðýný iþletmeyi sýnýr-
layan muhtemel enerji zorlamalarýný deðil, ayný za-
manda çiçekleri ziyaretin stratejisini açýða çýkar-
mþlardýr.

B. Heinrich, ayný bir türdeki arý fertlerinin farklý
çiçek türleri için farklý tercihlerde bulunabildik-
lerini göstermiþtir. Uçuþlarý esnasýnda daima ayný
yolu takip ederek sadece bir seri çiçeði ziyaret
ederler. Bununla beraber bu arýlar zaman zaman
tercihleri olmayan çiçekleri de ziyarete devam
ederler. Ve ayný zamanda eðer bu daha az deðer
verdikleri sýradan içekler, tercih ettikleri çiçek-
lerden daha fazla balözü ihtiva ediyorlarsa derhal
tercihli ziyaretlerini deðiþtirebilirler. Araþtýrýcýlara
göre bu enerji bütçesinin en iyi olmasýna dayanan
bir gýda arama stratejisidir. Zira bunu ayarlayan,
müþahede edilen herþeyde daima en iyi durumu
gözler önüne sermektedir. Yani arý, enerji bilânço-
sunda ziyaret ettiði her bir çiçekten aldýðý balözü
miktarýný hesaplayarak bunu yapmaktadýr. Tesadüf
olmadýðý gibi, geliþigüzel çalýþmaya çýkma da
olmamaktadýr. Balözü alma güçlükleri þüphesiz
tercihli ziyaret edilen çiçeklerin seçiminde rol
oynar. Maryland Üniversitesinden David Ýnouye,
iki ayrý an türünün her birinin farklý tercih yaparak
birinin �aconit� ve diðerinin �delphinium� denen
iki çiçek türünü ziyaret ettiklerini gözlemiþtir.
�Aconitte� balözünün bulunduðu taç borunun
uzunluðu �delphiniuma� göre çok küçüktür ve bir
arý çeþidinin de diðerine göre dili çok kýsadýr. Yani
her bir canlýnýn her bir organý ihtiyacýna göre
yapýlmýþ ve onu çalýþtýracaðý yerler de ona göre ayar
edilmiþtir. Demek ki bizim dýþýmýzdaki bir üt bunlarý
planlayýp ayarlýyor. Uzun dili olan arýlar kýsa taçlý
çiçeklerde balözü toplamak için 6,1 saniye harca-
malarýna raðmen diðer çeþit arýlar 4,1 saniye har-
carlar. Her iki arý çeþidinde araþtýrma stratejisi
birbirinden farklýlýk göstermektedir.

Burada cidden insaný düþündüren harikulade
durum, hayvanlarýn enerji bütçelerini en iyi seviye-
ye çýkarmak için çalýþtýklarý ve çok kesin olarak
gýda arama stratejilerini maliyet-kar durumuna
baðlayarak bunu olumlu yönde iþlettikleridir. Bu
bize hayvanlardaki bu kantitatif ölçülerin sadece
fertlerin davranýþýna deðil, ayný zamanda beraber

bulunduklarý çevrenin de buna göre ayarlandýðýný
aþikar bir þekilde göstermektedir. Yani canlýlarla,
beraber bulunduklarý ve üzerinde yaþadýklarý kâinat
arasýnda planlanarak yapýlmýþ bir nizam ve intizam
müþahede edilmektedir. Ayrýca arýlarla çiçekler
arasýnda alakalar bulunduðu gibi, farklý arý türleri-
nin kendi aralarýnda gerçekten var olan harikulade
ahengin ince analizleri halen incelenmeye çalýþýl-
maktadýr.

Böylece hayvanlarýn dahi belirli ekonomik
prensipler içinde hareket ettikleri üzerinde bilgiler
saðlanmýþ olmaktadýr. Zira ekolojistler sýklýkla,
fayda görüþünün enerji etkinliðine, yani harcanan
enerjiye karþýlýk elde edilen enerjiye baðlý olduðu
ekonomik modellerden faydalanýrlar. Bu ekonomik
modellerden faydalanma gerçekten tamamen kati-
leþmiþ ve hayvanlarýn çok iyi talim görmüþ bir müs-
tehlik (tüketici) olarak hareket ettikleri görülmek-
tedir. Fakat insan ekonomisinin az çok doðru olarak
kabul edilen peþin hükümlü fikirlerinden etkilen-
memiþ bir hayvan ekonomisinin nasýl ve kimin ta-
rafýndan planlanýp, karýþýklýk olmadan devam
ettiði, herþeyi en uygun biçimde ayarlayan Zat kar-
þýsýnda ilim adamlarýný saygýya davet etmektedir...
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Ý nsan, kâinatta en deðerli cihazlarla dona-
týlmýþ bir varlýk olarak yaratýldýðýndan,
maddi ve manevi ihtiyaçlarýna, fýtri ve

kavli isteklerine, derin ve ince arzularýna devamlý
þekilde ummadýðý tarzda cevaplar bulmuþtur. Sanki
zayýflýk ve nahifliði, acizlik ve fakirliði onun elinde
pek çetin bir kuvvet ve pek büyük bir servet gibidir.
Aslýnda kâinatta, insanlara düþünüp idrak etmesi
için, böyle tezatlarla, pek çok tablolar serilmiþ, pek
çok merhamet nakýþlan dokunmuþtur. Evet, görüp
duyuyoruz, yüksek aðaçlarýn üzerindeki yuvasýnda
daha tüylenmemiþ yavrular, analarýný hem bir
muhafýz, hem de bir hizmetler gibi etraflarýnda
döndürüyorlar. Tavuðu, civcivi için aslana saldýrtan
ve bir canavar olan aslaný yavrusu için aç býrakan
nedir? Evet, bu þefkatli ve ibretli tablolarýn altýnda
ne var? Yavrulardaki acizlik deðil mi? Öyle deðilse,
yavrular büyüyüp kuvvetlendiði zaman ayný analar
niçin onlarýn elinden yiyeceklerini almak için
uðraþýyorlar? Nazlý bir çocuðun hain aðlayýþ ve
feryatlarýna büyük ve muktedir insanlar yardým için
koþtuklarý halde o çocuk acizliðini unutup Siz
korkunuzdan bana boyun eðiyorsunuz� der gibi, bu
iþi güç ve kudretiyle yaptýrýyor tavrýný takýndýðý
zaman, sihir bozulur gibi birden azar ve tekdiri
yemiyor mu?

Ýþte bunlar gibi insanýn þu gördüðümüz saltanatý
onun kudret ve mücadelesinin neticesi deðil;
bilakis acizliði, zayýflýðý, cahilliði ve ihtiyacý için
kendisine bir yardým, bir ilham ve bir ikramdýr.

Öyle ise, benliðimizin derinliðinden hissedip
tasdik ettiðimiz þu gerçeðe karþý bigane kalamayýz.
Görünen ve görünmeyen âlemlerin ortasýnda
bulunan ve her iki taraftan gelenleri müþahede
eden vicdanýmýz zaten bunu iliklerine kadar
duymaktadýr.

Biz bu yazýmýzda rüyalarla da bir kýsým nimet-
lerin mesajlarýnýn gönderildiðini delillere dayana-
rak anlatmaya çalýþacaðýz, önce rüyalarý kýsaca ele
alalým.

Rüyalarý üç bölümde inceleyebiliriz. Bir kýsmý,

þuur altýna atýlan ve itilen hadiselerin bilhassa
heyecanlý olaylarýn, uykuda þuur üstüne çýkmasýdýr.
Bir kýsmý da rahatsýzlýklar gibi mizaç inhirafý sebebi
ile görülen rüyalardýr. Bir de sadýk rüyalar vardýr.
Bunlar ise, uyku ile beþ hissin perdelenmesiyle
insandaki ince cihazlarýn gaybý âlemlerle irtibata
geçmesi neticesidir. Bu çeþit rüyalarla, bazen
olmaya yakýn hadiseler hissedilir. Fakat her zaman
bütün açýklýðýyla meseleyi görmek mümkün olmaz,
Hayal de o anda devreye girdiði için tabir ister.
Bazen hiyeroglif yazýlarýndan mana çýkarmak gibi
rüyadaki semboller üzerinde durmak icap eder, Bu
nevi rüyalarýn bazýsý ile de ilhamlarýn geldiði olur.
Þimdi onlardan ilim ve teknikle alakalý olan
bazýlarýný nakledelim.

Bu asrýn baþlarýnda öðrenci Niels Bohr þöyle bir
rüya gördü: Kendisi Güneþin kýzgýn gazlarla dolu
merkezinde duruyor ve gezegenler ince ipliklerle
baðlý olduklarý Güneþin etrafýnda dönüyorlardý.
Her gezegen Bohr�un yakýnýndan geçerken bir de
düdük çalýyordu. Sonra yanan gazlar soðuyup
katýlaþtý, Güneþ ve gezegenler uzaklaþýp gitti ve
Bohr uyandý. Bu rüya onun güneþ sistemi ile atom
yapýsý arasýnda bir benzerlik düþünmesine sebep
oldu, Bu bize �ATOMUN ÝLK MODERN TAB-
LOSU�nu verdi; ortada bir çekirdek, (nucleus) ile
bunun etrafýnda dönen elektronlar. Böylece
modern atom teorisi bir rüya ile baþlamýþ oluyordu.

Sinirlerin çalýþmasýnda kimyevi maddelerin
önemini ispat ettiði için Nobel mükâfatý alan Otto
Loewi�ye gelelim. Loewi�nin 1903�de ortaya attýðý
faraziyeye göre: �Sempatik ve parasempatik sinir-
lerin uyarýlmasý sonucunda bu sinirlerin uçlarýnda
kimyevi maddeler serbest hale geçmekte ve bu
maddeler sinirin getirdiði tembihi, sinirin girdiði
organa aktarmaktadýr.�� Fakat bunu ispat edecek bir
metot bulamýyordu. 1920 senesi bir gece rüya
gördü, rüyada 1903�de ortaya attýðý faraziyesi ile iki
sene önce bir baþka fikri ispat için kullandýðý yeni
bir metot birden bir araya gelmiþti. Uyanýp bazý
notlar yazdý ve tekrar uykuya daldý,
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Sabah kalkýnca gece yazdýðýný okuyamadý, rü-
yayý da unutmuþtu. Ertesi gece ayný rüyayý gördü.
Bu defa laboratuara girip rüyasýnda gördüðü deneyi
yaptý. Loewi iki kurbaða kalbi aldý, bunlardan biri
sinirleri ile beraberdi, diðerinin sinirleri çýkarýlmýþtý.
Sinirli kalbin yavaþlatýcý sinirini (Vagus) uyardý,
kalb yavaþ atmaya baþladý. Bu kalbin içinde
bulunduðu tuzlu suyu sinirsiz kalbe tatbik etti,
sinirsiz kalb sanki kendi yavaþlatýcý siniri uyarýlýþ
gibi yavaþladý. Loewi, deneyi baþka þekilde
tekrarladý, bu defa da birinci kalbi hýzlandýrýcý
(Accelarator) sinirini uyardý, bu kalbin içinde
bulunduðu sývýyý ikinci kalbe aktardý, ikinci kalb de
hýzlandý. Bunlardan þu neticeye vardý: Sinirler
kalbe doðrudan doðruya tesir yapmýyor, kalp
uyarýlýnca uçlarýndan hususi kimyevi maddeler
çýkýyor; sinirleri uyarýlan kalbin atýþlarýný deðiþtir-
mesi bu hadiseye baðlýdýr.

Büyük kimyacý Kekule de þöyle bir rüya gördü.
Þöyle yazýyor: �Ýskemlemi ateþe doðru çevirip

uyuklamaya baþladým. Gene atomlar gözlerimin
önünde zýplayýp duruyordu. Küçük atomlar müte-
vazý bir tavýrla arka plana çekilmiþlerdi. Onlardan
baþka daha büyük þekiller de görüyordum; yýlana
benzer hareketlerle eðilip bükülen uzun zincirler
vardý. Fakat bakýnýz, bu ne ola ki? Yýlanlardan biri
kendi kuyruðunu aðzýna aldý ve bu halka alay
edercesine gözlerimin önünde döndü. Yýldýrým
hýzýyla uyandým.� Rüyasýnda gördüðü kuyruðunu
aðzýna almýþ yýlan sayesinde Kekule benzen�in halka
þeklindeki (umumiyetle bir altýgen olarak gösterilir)
formülünü keþfetti ve organik kimyada moleküler
yapýnýn ehemmiyetini gösteren �Kapalý zincir� veya
�Halka� teorisini ortaya koydu.

Elias Howe yýllardýr dikiþ makinesi iðnesini
keþfetmek için çalýþýyordu. Ýlk yaptýðý iðnelerde, de-
lik iðnenin ortasýnda idi ve bunlar iþe yaramýyordu.
Beyni, gece gündüz hatta uykuda bu keþifle
meþguldü. Bir gece rüyasýnda vahþi kabilelere esir
düþtüðünü gördü, �Elias Howe� diye kükredi kabile
reisi, �Sana bu makineyi derhal bitirmeni emre-
diyorum, yoksa öleceksin� Elias�ýn dizlerinin baðý
çözüldü, elleri titremeye baþladý ve yüzünden soðuk
bir ter boþandý. Düþünüyor, taþýnýyor, makinenin bu
parçasýndaki eksikliði bir türlü gideremiyordu.
Bütün bunlar ona o kadar gerçek gibi gözüküyordu
ki uykusunda avazý çýktýðý kadar baðýrdý. Boyalar
sürünmüþ, esmer tenli cengâverler etrafýný sardýlar
ve onu ölüm meydanýna doðru götürmeye baþla-

dýlar. Birden birþey fark etti: muhafýzlarýn mýzrak-
larýnýn ucunda göz þeklinde delikler vardý, nihayet
iþin sýrrýný çözmüþtü: Ona lazým olan, deliði ucunda
bir iðneydi. Uyanýp yataktan atladýðý gibi ucu delikli
mýzraklarýn minik bir modelini yapmaða koyuldu;
bu iðne baþarý ile neticelendi.

Tedayi-i efkâr (çaðrýþým) þeklinde uyanýkken bizi
keþfe götüren ilhamlar, rüyada açýk olarak veya
semboller halinde kendisini göstermektedir. Verdi-
ðimiz misaller bunlarýn kitaplara aktarýlanlarýndan
bazýlarýdýr.
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Canlýlarýn temel taþý olan hücre, hadsiz
küçüklüðüne raðmen, her an büyük olaylara sahne
olmaktadýr.

Hücre bölünmesi esnasýnda, hücre çekirdeðinde
iki spiral iplik (kromonema) ile onlarý saran renksiz
materyaliden (matriks) müteþekkil uzun bir yapý
kromozom adýný alýr. Bir kendir halatý gibi, kro-
monema her biri 120 A° (0,000012 mm) çapýnda
16 il 200 mikrofibrilin (ince iplikçik) birleþmesiyle
meydana gelen, protein ve nükleik asit ihtiva eden
spiral bir ipliktir. Kimyevi? Yapýsýndan dolayý irsi�
(anne. Babaya ait) ve canlýlýk karakterlerini
tetermine eden ünitelerin (genlerin) taþýyýcýlarý,
kromozom üzerindeki nükleik asitlerdir.

Nükleik asitler proteinler gibi uzun zincirler
teþkil eden ve tekrarlanan 4-5 kimyevi birimden
ibaretsir. ki farklý tipini bildiðimiz nükleik
asitlerden esas olan dezoksiribonükleik asit, yani
kýsaca DNA, helezonik þekilde çok özel bir tarzda
birbirine baðlý iki iplikten ibarettir. Ýki iplikçiðin
meydana getirdiði ONA spiralinin çapý 0,00006
mm olduðu ve diðer anatomik yapýsý hakkýndaki
malumat elektron mikroskobik çalýþmalarýn
neticesidir.

D. N. A�nýn Yapýsý
Son yapýlan araþtýrmalardaki deðiþikliðe rað-

men, DNA hakkýndaki Watsoncrick (1953)
modeli, halen DNA�nýn genel yapýsý olarak kabul
edilmektedir. Buna göre; DNA�nýn farklý yönde
uzanan iki spirali polinükleotiddir. Bir molekül
DNA�da 10.000 nukleotid bulunur. Tek bir
nukleotid, 5 Clu þeker (Dezoksiriboz), fosfat,
bazlardan (azotlu bileþik) ibarettir. Bazlardan en
çok bulunanlar pürin grubundan Adenin (A) ve
Guanin (G), primi- din grubundan Sitozin (C), 5-
metil sitozin, ve Timin (T) bazlarýdýr. Nukleotid-
lerde fostat grubunun serbest protonu, diðer bir
nukleotidin þeker grubunun (OH) hidroksili ile
reaksiyona girerek ester teþkiliyle birleþirler. Þeker
ve fosfat DNA molekülünün belkemiði olup, bazlar
bu esas kýsýmdan uzatýlmýþ halde bulunurlar. Bazlar

arasýndaki hidrojen (H) köprüleriyle iki iplik
birbirine baðlanýr ve birbirinin tamamlayýcýsýdýr. Bir
iplikteki Adenin bazý (A), normal halde diðer
iplikteki sadece Timin bazý (T) ile, yine bir iplikte
ki Guanin (G) bazý, diðer iplikteki Sitozin (C) bazý
ile baðlanabilir. A ile T iki hidrojen, G ile C üç
hidrojenle baþlanmalarý çok özel bir durumdur
(Spesifik). Her ONA molekülünde A f T = 1 ve
G/C = 1 olmasýna raðmen AT/GC oraný organiz-
malara göre deðiþmektedir. Nukleotidlerin böyle
hususi sýra ile dizilmesi, baz çiftlerinin özel bir
oranda olmasýyla her canlý- da DNA ayrý ayrý ol-
maktadýr.

DNA�nýn bu keyfiyetinden dolayý; ayný toprak,
hava ve sudan istifade eden bitkiler, birbirinden
çok farklý cesimlere, çok farklý muhtelif organlara
sahip olabilmektedirler. Türler arasý farklýlýk oldu-
ðu gibi, ayný türe mensup olanlar (kardeþler) dahi
az da olsa dýþ görünüþleri (fenotip) birbirinden fark-
lýdýr.

Bir teybin bandý gibi, üzerinde hayat kanun-
larýnýn tespit edildiði sýrtarla (genetik informasyon)
dolu bir molekül olan DNA atomlarý intizamlý
diziliþleri ile hücre bölünmesi sýrasýndaki nizam ile
anne- baba karakterlerini muhafaza etmektedir.
(Mesela, hiç bir zaman elma aðacý portakal meyvesi
vermemekte. vb.) Ayný zamanda gelecekteki nesil-
lerde yine DNA molekülünde kodlanan bilgilere
göre teþekkül edeceðinden, DNA maziyi ve müs-
takbeli muhafaza eden bir elektronik beyin gibi
canlý hafýzaya sahiptir.

Sayýsýz nev�ilerini gördüðümüz muntazam sa-
natlý eserlerdeki nizam ve ahengin sýrrýndandýr ki;
ONA metabolik olaylarý (sindirim, solunum, bo-
þaltým. vb.) kontrol ederken, canlý vücudunda de-
vamlý deðiþen atomlar bir ömür boyu hesap ve
planla yer almaktýr. Dýþarýdaki projeye göre hareket
edildiðinde normal geliþme fiziki fonksiyonlar
mükemmelce saðlanmaktadýr. Tek bir hücreyle
baþlayan canlýlýk ve bunu takip eden planlý, ilim ve
iradeye dayanan çoðalmalar neticesinde hücre
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yýðýlmalarý olmamakta, büyüme korelasyonlarýyla
organizmalarda ahenkli geliþmelerle, o canlý için
belli ve en ahenkli olan bir düzen ortaya çýkmak-
tadýr. Dýþarýdaki þifreye göre büyüme hýzý, organlar
arasýndaki muvazene ve organlarýn yerleþimi en
münasip, en kolay, en güzel biçimdedir. Her bir
hayat sahibinin azlarý adedince delillerden, sadece
vücudumuzdaki bazý organlar, mesela diþer hep ayný
hýzla büyümediðini beden ve baþ, ayak ve bacak, el
ve kol gibi organlar arasý nispet muhafaza -dildiðini,
göz baþýn haricinde bir yere yakýþmadýðý müþahede
edilmektedir.

Canlýya göre az çok deðiþen ONA þeritlerinin
uzunluðu, 46 kromozoma sahip insan hücresinde
þeritlerin uc ucuna eklenmesiyle 1,5 m olduðu, her
biri biner safhadan az olmamak þartýyla bin ciltlik
bir ansiklopedik bilginin bu þerit üzerinde
kodlandýðýný ilim adamlarý iddia etmektedir.

DNA�daki þifrelenmiþ genlerin tezahüründe
(fenotipin meydana gelmesi) DNA�dan daha küçük
(tek iplikli) yapýya sahip Ribonükleik asit (RNA)
vazifelidir. Þekeri riboz tipinde olan RNA da, bir de
DNA�dan deðiþik olarak Timinin yerini Urasil bazý
alýr. Hücrede forýksiyonlarýna göre 3 tip olan
RNA�lar hücre çekirdeðinde sentez edilirler. Ýsim-
leri Messenger (haberci) RNA, transfer (taþýyýcý)
RNA (t-RNA), ribozomal (r-RNA) olup ihtiva
ettikleri nukleotid sayýlarý farklýdýr.

Messenger RNA (m-RNA), DNA daki bilgileri
(herhangi bir gen, mesela göz rengi) RNA ipliðine
sýkýca sarýlmasýyla elektronik bir hýzla belli bir
formüle uyularak kopya edilir. Müteakip reaksi-
yonla MRNA sitoplazmadaki ribozomlarýn yüzeyine
göç eder. Sitoplazmadaki özel bir enzimle harekete
geçirilen amino ðitler t-RNA� lar tarafýndan yaka-
lanýp m-RNA� daki þifreye uygun olanlar, ribozoma
taþýnýrlar. Ribozomda bulunan rRNA�larýn enzi-
matik yardýmcýlýðýyla amino asitler itenilen tipteki
protein ünitesini teþkil etmek için nýünasip biçimde
sýralanýrlar. (Polimerizasyon). Böylece sentez edilen
protein bir karakterin (göz rengi demiþtik) ortaya
çýkmasýnda lüzumlu olan enzim olarak kullanýlýr.
Bir renk meydana getirmek gibi, hücredeki diðer
canlýlýkla ilgili olaylar pek kolay iþler olmayýp, hepsi
de yüksek ýsý, yüksek enerji, parçalayýcý asitler. vb.
gibi ihtiyaçlar olduðundan bu iþleri en kolay,
karýþtýrmadan, en az enerjiyle enzimler tarafýndan
yaptýrýlmaktadýr. Her canlý hücresinde çok sayýda
olan enzimlerin, bir tanesinin eksikliði canlýnýn

ölümüne sebep olabileceðinden, biyolojik reaksi-
yonlarda önemi çok büyüktür.

Umumiyetle bir hücrede, bir nukleus (çekir-
dek), 50 ve daha fazla kloroplast (yalnýz bitki hüc-
relerinde), 500 kadar mitokondrium, 5 bin kadar
ribozom. 5 bin kadar enzim molekülü vardýr. Bu
çeþitli ve çok sayýdaki moleküllerin kendi aralarýn-
da ve birbirleriyle karþýlýklý münasebet içinde, ayrý-
ca enzimatik iliþkilerle iç içe girmiþ, kompleks fonk-
siyonlarýn þayan-ý hayret bir ahenk içinde devamlý
hayatýn sýrrýný anlatmaya kafidir.

Hadsiz ihtimaller içinde 20 amino asit (bilinen-
lerin sayýsý:) çeþidinden binlerce enzim yapmak, bu
enzimlerle atom ve molekülleri çeþitli terkiplerde
hayat sahibi kýlmak, akýl ve þuurdan mahrum
atomlarýn iþi olamayacaðý gibi, hayati hadiselerin
bir merkezden ayarlanýp, oradan çýkan emirlere
göre mükemmel iþlerin yaptýrýlmasý da pek çok ha-
yati sýrlarý bünyesinde toplayan DNA molekülünün
iþi deðildir.

Demek bir hücreyi pek çok gayeler için yaratýp,
hücredeki en küçük molekülleri bile ilim ve kudret
ile hikmetle hareket ettiren, tesadüfe býrakmayan
Zat, elbette o hayat sahiplerini baþýboþ, gayesiz bý-
rakmamýþtýr ve býrakmayacaktýr.

..133..
sayý 22 / 2006

KARDELEN / KASIM

K

HAYAL EVÝ - EÐLENCE DÝYARI

www.hayalevi.com



D ünyanýn hemen her yerinde tabiatýn
bazý temel þekiller üzerinde yaratýldýðý
müþahede edilmektedir. Dairevi, spiral

(helezoni), bilateral (1), spinal (iç içe geçmiþ) veya
poligonal (çokgen) þekillere bitkilerde, hayvan-
larda, minerallerde, sývýlarda, hatta gazlarda dahi
rastlamak mümkündür. Bu þekiller içinde þüphesiz
ki daire en fazla görülenidir. Gezegenlerin güneþ
etrafýnda dönüþmeleri, çiçeklerin baþlarý, volkanlar
ve sayabileceðimiz pek çok þey dairevi olarak
planlanmýþtýr. Aðacýn filiz halinden yaþlýlýðýna
kadar gövdesinde oluþan iç içe geçmiþ halkalar,
yaprak damarlarý, kuþ tüyleri spinal simetriye misal
teþkil eder. Spiral þekiller ise su akýntýlarýnda, bu-
lutlarda, galaksilerde ve hayvan boynuzlarýnda gö-
rülür. Kar taneciklerinde, arý peteðinde ve bazý
hayvanlarýn vücutlarýný kaplayan pullarda poligo-
nal simetri göze çarpar.

Asýl hayret edileni, bu þekillerin birbirinden çok
ve farklý organizma ve cansýzlarda görülmesi karþý-
sýnda, bunlarýn alýþýlmýþ bir figür haline geldikleri
için insan dimaðýnca gereðince takdir edilememe-
sidir.

Hatta daha harika olaný, bazý muayyen sayýlarýn
tabiatta ve sanatta karþýmýza çýkmasýdýr. �Fibonacci
Serisi� adýný verdiðimiz ve bir sýra takip eden bu
sayýlar acib hususiyetlere sahiptir. Sýradaki her sayý
kendinden önce gelen iki sayýnýn toplanmasýndan
þu þekilde teþekkül etmiþtir ki: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21... sayýlarý (0+1 = 1, 1+1 = 2, 1 + 2 = 3 ...)
hususiyetini gösterir. Ýki birbirini takip eden sayý
arasýndaki alaka (3�ten sonra) belli bir nispette izah
edilebilir. Yani her sayý çiftinde büyük sayý küçük
sayýdan belli bir nispette büyüktür. �Altýn Dikdört-
gen� adýný verdiðimiz ve mimarlýkta en dirençli
kabul edilen, buutlarýn oraný 1/1,6 ya eþit olan bu
sayýlar kümesi ve katlarý eski Yunan medeniyeti
tarafýndan kabul edilmekle kalmamýþ, modern
mimaride de en ideal nispet olarak tayin edilmiþtir.
Bu harikulade kaide, mimarinin anahtarý olduðu
gibi Fibonacci sayýlarý tabiatta da çok tekerrür eden

bir kanun olarak dikkati çekmektedir. Ayçiçeðinin
ve papatyanýn ortasýný oluþturan ana çiçekçik sað
ve sol tarafa doðru dönerek spiraller oluþturan ve
Fibonacci serisine uyan þekilciklerden teþekkül
etmiþtir. Ayný þey ananasta ve çam kozalaðýnda da
vardýr. Üstelik Fibonacci serisinin sayý çiftleri çam
kozalaðýnýn deðiþik nevilerinde farklý hususiyetler
göstererek karþýmýza çýkmakta ve bu meyvenin
mukavemetini saðlamaktadýr.

Tabiatta dinamik þekiller olarak teþekkül eden
spiral þekillere bulutlarý, galaksileri ve su akýntý-
larýný misal olarak gösterebiliriz. Spiral hareketlerin
statik misalleri için ana çiçekçiklere (papatya, v.s.),
kozalaklara bakabiliriz. Spiral su akýntýlarýnda
yaþayan deniz kabuklarýný spiral harikalar olarak
görmekteyiz.

Mükemmelliði izah eden ve oldukça eski bir
sembol olan daire, dairevi simetrinin esasýný teþkil
eder. Bu þekle misal olarak gezegenlerin daireye
yakýn bir yörüngeyle güneþin etrafýnda dönmesini
gösterebiliriz. Birçok çiçekler ve deniz yaratýklarý
da dairevi bir þekilde, canlýnýn merkezinden dýþa
doðru geliþme göstererek büyürler. Daireyi üç
buutlu olarak ele alýrsak küre meydana gelir ki
buna dünyamýzýn þekli, suyun serbest bir durumda
su damlacýðý haline girmesi misaldir.

Muhteþem sanatkâr kemaliyle tecelli ederek
gökleri mükemmel yaratmýþtýr. Mükemmel þekil ise
küredir. Onun için Kâinatta her þey kürelerden
yaratýlmýþtýr.

Ýnsanlarda, bitkilerde ve meyvelerde gördüðü-
müz bu mükemmellik ve bu incelik kendi kendine
olamayacaðýndan insan vicdaný, insan aklýný eþsiz
bir mimarýn varlýðýný tasdike zorluyor.

(AMAZING WORLD OF NATURE�dan derlenmiþtir.)
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Z oolojide adý Lecophylla longýnode olan
uzun boylu sarý dokumacý karýncalar
Afrika�nýn yaðýþlý ormanlarýnda, aðaç-

larýn yüksek tepelerinde, nesli bir tek kraliçe ka-
rýncadan gelen ve bazen 500 000 kadar iþçi karýn-
cadan müteþekkil topluluklar halinde yaþarlar. Bü-
yük ve küçük olmak üzere iki gruba ayrýlýrlar. Bun-
larýn yanýsýra erkek karýncalar da mevcuttur. Fakat
bunlar karýnca ailesinin ortak iþlerine pek az karý-
þýrlar. Geliþtiklerinde genç bir kraliçe ile yuvadan-
çýkarlar, döndükten sonra da pek az yaþarlar.

Büyük iþçi karýncalar 6 mm boylarýyla diðer
karýncalara nispeten daha büyüktür. Vazifeleri, gýda
temin etmek ve yuva yapmak gibi devamlý iþlerdir.
En küçük bir tecavüz- karþýsýnda koþuþur ve müte-
cavizi ýsýrmakla kalmayýp, üzerine karýnca asidi de
atarlar. Kraliçe karýncayý korumak da büyük karýn-
calarýn iþidir, burada ona ne derece baðlý olduk-
larýný gösterirler. Çok ince hareketlerle yardým
ederler ve her dakika baþka bir büyük iþçi karýnca
önceden hazmettiði bir sývý yiyeceði kraliçenin
aðzýna býrakýr. Erkek muhafýz karýncalar ise nadiren
hususi bir gýda yumurtasý yumurtlarlar, bu da
kraliçenin yiyecekleri arasýna girer. Böylece arkasý
kesilmeyen leziz yiyecekler kraliçeye her gün
yüzlerce yumurta yapma imkâný verir.

Her yumurta, çýkýþýndan hemen sonra bir büyük
karýnca tarafýndan hususi bir kuluçka hücresine
taþýnýr. Burada daha küçük karýncalar çalýþmakta,
yumurtalara bakmakta, yedirmekte ve küçük lar-
valarý yýkamaktadýrlar. Yavru tam büyüdüðü andan
itibaren, bakým iþine büyük iþçi karýncalar da
katýlýrlar.

Dokumacý karýncalar yuvalarýný yapraklardan
yaparlar. Aðaç üzerinde baþka bir dala yerleþmeyi
kararlaþtýrdýklarý andan itibaren dalýn yapraklarý
üzerine daðýlýrlar. Yapraklarýn kenarlarýný kývýrmaya
ve buralardan çekmeye baþlarlar. Bu iþte ilk mu-
vaffak olana diðerleri muavenet eder. Birkaç yaprak
bükülüp bir araya raptedilecekse bu yapraklar
arasýnda asma köprüler gibi canlý zincirler teþkil

ederler. Sonra zincirin bir ucundakinden bir
evvelki ve daha sonra da diðerleri uçtaki karýnca-
nýn üzerinden diðer yapraðýn ucunu bu yapraða
doðru çekerek geçerler; öyle ki iki yaprak üst üste
gelir. Birkaç karýnca ayak ve aðýzlarýyla sabýrla
yapraklarýn kenarlarýný tutarken birkaçý da diðer
kuluçka yuvasýna koþar ve yarý geliþmiþ, larvalar
getirirler. Larvalar að ipi ifrazýyla birlikte mekik
vazifesi görecektir. Yetiþkin karýncalar larvalarý
yaprak kenarlarýna bastýrýnca larvalarýn að salgý
bezleri çalýþmaya baþlar; karýncalar da yapraklarý
birbirine að ile sýký sýký tutturuluncaya kadar
larvalarý ileri-geri götürürler. Artýk yuva hazýrdýr.
Karýnca kolonileri çok çabuk büyüyebilir, hatta
birkaç aðaç üzerine de yayýlabilir. Bu ise büyük bir
gayret ister, çünkü yapraklar kuruyunca yeni bir
yuva yapýlacaktýr: Ýçlerinde sanki çocuk bahçele-
rinin ve gözetleme kulelerinin de bulunduðu yüz-
lerce oda! Büyük karýncalarýn gözetlemediði bir tek
yer yoktur. Düþmanlarýný kovalarlar, avlanýrlar,
bitki þýrasý emen böceklerin kendileri için bal
tadýndaki gaitelerini de toplarlar. Bir karýnca için
böyle ince sanat ve düþünce mahsulü þeyler karýn-
canýn kendinden olmasa gerek. Bu gibi þeyleri her-
hangi bir mektepte okuyup öðrendiklerini de bilmi-
yoruz. Demek her hayvan gibi karýnca da büyük bir
ilim, sanat ve kudret Sahibini çok iyi gösteriyor.
Fýtratýndaki istidat cihetiyle vazifesi ne ise onunla
meþgul oluyor, baþka iþlere karýþmýyor.
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H er çeþit tedavinin gayesi, insan
hayatýnýn korunmasý, intizama sokul-
masý ve mükemmelleþtirilmesidir. Bu

gayenin iki deðiþmez cephesi vardýr: fizik (maddi)
cephe ve hissi (manevi) cephe, ya da �iç dünya.�
Fizik saðlýðýn hissi faktörlere ne kadar baðlý olduðu,
modern týpta gittikçe daha çok kabul edilmektedir.
Dolayýsýyla, yalnýzca psikoterapistler deðil, tedaviy-
le alakalý herkes bu iki durumu bir bütün olarak
beraberce dikkate almalýdýrlar.

Bir insanýn �bütünlüðü�, hiç duygusu olmayan,
cansýz bir nesnenin bütünlüðünden çok farklýdýr.
Ýnsan, kendisinin ve hayatýnýn þuurunda olduðu
için eþsiz bir varlýktýr. Ýnsanýn bütünlüðünün ma-
nasý, tam bir kiþi olmasý, canlý bir varlýk olarak
kendisini gerçekleþtirebilmesi ve mükemmelleþtire-
bilmesidir. Her çeþit tedavi; iyileþtirmeye, yani
yeniden bütünleþtirmeye ya da belki bu durumu ilk
olarak gerçekleþtirmeye yönelerek insaný acýdan
kurtarmayý gaye edinir. Ýki çeþit acý vardýr: Fonk-
siyonel bozukluktan ileri gelen ve dünyevi nitelikte
olan acý ve �benlikten kopma� dan, yani insanýn
aslýnda olmasý gerektiði gibi olmamasýndan ileri ge-
len acý. Birinci çeþit acýda, insanýn dünyevi ihtiyaç-
larý yerine getirilmesini ve imkânlardan faydalan-
masýný saðlayan bir þeyin eksikliði söz konusudur;
yani insanýn sahip olduðu, bildiði ya da yapabildiði
ise, insanýn varlýðý ile ilgili birþeyin eksikliðidir.
Ýnsan, kendi esas varlýðýnýn derindiði birþey eksiktir.
Ýkinci çeþit acýnýn özelliðinde, gerçekten olduðu
gibi olamamaktadýr.

Yapýlan tedaviler, gaye ve metod bakýmýndan,
birbirinden farklýdýr. Bu tedaviler, acýnýn ve
iyileþme isteðinin, dünyevi baþarý arayan bir kiþide
veya kendisini gerçekleþtirme peþinde olan bir
kiþide olmasýna göre deðiþir. Bu iki çeþit acý için, iki
ayrý tedavi biçimi vardýr: Bunlardan biri, þimdiye
kadar hemen hemen rakipsiz bir yer tutan prag-
matik tedavi, öbürü ise yavaþ yavaþ yerleþmeye baþ-
layan manevi tedavidir. Bu ikinci þekil bir bakýma,
kapýnýn �sýr�lara açýlmasýdýr. Sýr ise, ruhunun

derinliklerinde insana kendisini hissettiren fizik
ötesi Varlýktýr. Bu Varlýk, deðiþik vasýtalarla kendini
dünyada bize açýk bir þekilde gösterir. Ýþte insanýn
temel varlýðýnýn umudu ve esas vazifesi bunu bilip
bulabilmesidir. Ýnsanýn gerçek mutluluðu ve saðlýðý,
bunun baþarýlmasýyla yakýndan ilgilidir.

Pragmatik iyileþme, neticede bir �kabiliyet�
kazanmaktadýr; bu da tartýþma, mücadele etme,
meydana getirme ve çalýþma kapasitesi olabileceði
gibi etrafa uyum saðlama için gerekli bir kapasite de
olabilir. Oysa manevi tedavi, insanýn dünyevi
performans sýnýrýnýn ötesiyle, kendi varlýðýnda bir
bütünlüðe kavuþma arzusu duyan insanla, baþka bir
deyimle deðiþik hadiseleri lâyýkiyle deðerlendi-
rebilme kabiliyetiyle ilgilidir. Bu acý çeþitleri insanýn
iki temel vazifesi ne tekabül eder. Bu vazifelerden
biri, dünyanýn gerektirdiði þeylere uyarak ve
dünyaya kendini kabul ettirerek, hayatýn dünyevi
yönünü biçimlendirerek, dünyaya karþý doðru bir
tutum göstermektir. Öbür vazife ise, ruhun manevi
yolda olgunlaþmasýný, asýl benliði gerçekleþtirmek
için iç âleme yönelmeyi gerektirir. Ancak bu iki
vazifenin þartlarý kabul edildiði takdirde, insan bir
bütünlüðe kavuþabilir ve bu iki vazifeyi layýkýyla
yerine getirebilir. Ýnsan kiþiliðinin bütünlüðü, her
iki kutbun birleþtirilmesini gerektirir. Bu vazife ve
imkanlar, birbirleriyle zýt düþer gibi görünmektedir.
Sanki biri öbürünü hükümsüz kýlar gibidir. Batýda
ruhi vasýflarýn yerini dünyevi vasýflar almýþtýr. Mana
tarafýna ya hiç ya da çok az yer verilmiþtir. Ama
neticede her iki vazifenin birbirlerine yönelik
olduðu bellidir. Uzun süreli olarak ele alýndýðýnda,
bu dünyadaki hiçbir çalýþma, belli bir olgunluða
eriþmiþ kiþiler tarafýndan yapýlýp yürütülmediði
takdirde, sürekli ve yararlý bir tesir göstereme-
mektedir. Sonunda da, dünyayý anlayabilen kiþiler,
yalnýzca kendilerini anlayabilen yani bu iki yöne de
sahip kiþiler olmaktadýrlar.

Bugün batý, ruhu, ciddiye alýnmasý gerekli bir
gerçeklik, insanýn iç varlýðýnýn gerçekliði olarak ye-
niden keþfetme gayreti içindedir. Bu keþfin netice-
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sinde, insaný dünyevi imtihanlara hazýrlamak için
gösterilen çapalarýn yanýsýra, insanýn iç benliðini
araþtýrmak ve geliþtirmek için de çalýþmalar yapýl-
maktadýr. Bugün tedavide manevi tarafýn dikkate
alýnmasý iþte bu noktadan doðmaktadýr. Ýnsana,
hayatýn zorluklarýný yenme gücünü kazandýrma
iþleminin baþlýca üç yönü vardýr: Tehdit edici bir
dünyaya karþý, insanýn kendini kabul ettirmeyi
öðrenmesi, manalý bir hayat sürmesi, toplumun
içinde yaþayarak, sevmeyi ve sevilmeyi baþararak,
baþka insanlarla temas kurmasýyla olur.

Ýnsanýn, kendi benliðiyle birlik kurmayý baþar-
masýný saðlamanýn da, ayný þekilde üç yönü vardýr:
Esas Varlýkla temas kurmasý, kendini Esas Varlýða
zincirlemesi ve bunu dünyada devamlý tatbik ede-
bilmeyi öðrenmesi. lnsan, Esas Varlýk yani Yaratýcý-
sýyla temas halindeyken, benliðinin derinliklerinde
iki ayrý durum geliþir: Bunlardan biri dünyevi ihti-
yaçlardan müstaði olan, tedaviyi bozucu vasýftaki
can sýkýntýsý �anksiyete� gerilimlerini gideren,
mutlak bir güven duygusudur. Bu duruma yakýndan
baðlý olarak, biçimleyici bir gücü oluþturan ve
depressif, kiþisel bir �uyuþukluk� durumunun yerini
alan, iyimser bir tutum daha geliþir. Nasýl fiziki ve
hissi hastalýðýn en büyük sebebi, insanýn Esas
Varlýkla olan baðýnýn engellenmesi ise, Esas Varlýkla
temas kurmasýnýn kolaylaþtýrýlmasý da, hem fiziki
hem de hissi yani manevi iyileþme ve saðlýðýn
korunmasý için temel bir faktördür.

Ýnsanýn kendi varlýðýyla bütünleþmemesi, ama
bunu arzu etmesi iki açýdan ele alýnacak bir
meseledir. Birincisi, ��insanýn var oluþu�, yani tabii
bir kiþi olarak nasýl olduðu ve nasýl olmak isteðidir.
Ýkincisi ise esas Varlýk açýsýndan nasýl olmasý
gerektiðidir. Asýl benliðin gerçekleþtirilmesi için
gerekli iki þart, EsasVarlýða doðru yapýlacak bir
�hamle�dir. Bu da hekim için güç bir iþtir, çünkü
hekim, insanlarla deðil, canlý kadavralarla ilgili bir
eðitimin etkisi altýnda kalmýþtýr. Kendisine, bu
yoldaki vasýtalardan sadece biri olan mikroskop
altýna gelebilen durumlarýn teþhis ve tedavi
prensipleri öðretilmiþtir. Ancak, kendisi de bir
bütün olan veya olmak isteyen ve dolayýsýyla
hastasýný da bir bütün olarak ele alan hekim Esas
Varlýk açýsýndan saðlýklý bir kiþi olmak ve bunu
dünyada uygulamak için gerekli þartlarý hastasýnda
nasýl meydana getireceðini bilmelidir. Zamanýmýz-
da, en derin acýyý tedavi etmek isteyen tedavicilerin
de, kendilerini bu çalýþmaya hazýrlamaktan baþka

çareleri yoktur. Artýk, Doðu ve Batýda bu iþi bilen
kiþilerin her zaman, gayeleri, insan ruhunun dünya
üstü Varlýðýn bilincine varmasý olmuþtur. O zaman
acý, olgunluða kavuþmak için bir vesile, ölüm ise
yeri bir hayatýn baþlangýcý olur. Bu olgunluðun
mahsulü, varlýðýnda mevcut yücelikle �saydam-
laþarak�, kelimenin tam manasýyla bir- kiþi olan
insandýr. Manaya inanma, bu olgunluða eriþmenin
deðiþmez bir yolu olmuþtur. Durum, böyle olunca,
deðiþik sahalardaki çeþitli uygulamalar, ancak Esas
Varlýkla hissi baðlarý engellemediði sürece doðrudur
ve ancak insanýn hayatýndaki sonsuzluk ve mutlak-
lýðýn bir kriter olarak geliþebileceði þartlarý meydana
getirdiði zaman, doðru bin fonksiyon görmüþ olur.
Ýnsan, bu iyileþtirici fonksiyon sayesinde kendi
dünyasýnýn ve ihtiyaçlarýnýn bir kölesi olmaktan
kurtulur, artýk ölümden ve toplumun yanlýþ hü-
kümlerinden korkmaz. Hayatýný bir kere esas Var-
lýða dayandýrdýktan sonra, artýk Yüce Hayata hiz-
met eder ve bunun þahidi olarak, daha önemsiz
olan dünya hayatýnda güç kazanýr.

Pragmatik tedaviden manevi tedaviye geçiþ,
tedavi edenin ve hastanýn bu ikisi arasýndaki farký
anlamasýna baðlýdýr. Bunun için burada basit bir
misal verilebilir. Bir insanýn soyadý, dünya gerek-
leriyle þartlanmýþ, belli bir evde doðmuþ ve belli bir
çocukluk döneminden geçmiþ kiþiyi yansýtýr. Bu
kiþinin bir takým çocukluk ihtiyaçlarý olmuþ, belli
bir öðrenimden geçmiþ, belli bir baþarýya veya
baþarýsýzlýða uðramýþtýr. Kýsacasý, bugün tanýndýðý
duruma gelinceye kadar, dünyada belli bir yol
izlemiþtir. Profesör falanca, veya bir kütüphaneci,
bakkal, v.s olabilir. Bu, dýþ dünyanýn tanýdýðý
insandýr. Dünya onu þartlandýrmýþtýr ve kendi yerini
arayýp bunu koruyarak dünya gerekleriyle çarpýþýr.
Oysa ilk adýyla deðinilen kiþi baþkadýr. Þartlanmýþ
deðildir. Bir dünya adamý deðil, bir esas Varlýða
inanan ve dünyadaki bütün þartlar altýnda Yaratýcý-
sýný ispatlamayý isteyen bir kiþidir. Böylece içimiz-
deki temel gerilimi görüyoruz. Sürekli olarak, dün-
yanýn yüklediði uzay ve zaman þartlarýný yenmeye
uðraþan þartlý kiþilik ile, ne dünyada bir yer yapma
kaygýlarýyla, ne de yalnýzca dünyevi vazifelerini
yerine getirmeyle ilgilenmeyip, benliðini esas
Varlýðýn istediði biçimde tutan kiþilik arasýndaki
gerilim, yani bir bakýma gösteriþ içinde bulunma
veya tabii �fýtri� olma arasýndaki fark gibi.

Manevi düþünce ve uygulamanýn esas gayesi,
insan kiþiliðinin, varlýðý gerçek olan zatla temas
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saðlamak ve bütünleþmeyi kolaylaþtýrmaktýr. Bu,
ayný zamanda insan vazifelerinin en yükseði ve en
gerçeðine tekabül eden bir hayat için hazýrlýktýr.
Bunun için elveriþli bir vasat hazýrlamak mümkün-
dür. Bu ameliye, bir bahçývanýn iþine benzemek-
tedir. Bahçývan, bir bitkiyi çekerek uzatamaz yahut
daha çabuk büyümesini saðlayamaz. Ancak büyü-
mesi için elveriþli olan þartlarý hazýrlayabilir.
Bitkinin yeterince ýþýk görmesine, topraðýn verimli
olmasýna ve sulanmasýna dikkat edebilir. Ayný þe-
kilde, maddi ihtiyaçlarýný karþýlayýp manevi ihtiyaç-
larýný da gidermek isteyen hekim, hasta ve geri ka-
lan herkes bunu saðlayacak þartlarý da hazýrlamak
zorundadýr.

Hastalarýna manevi yolla da yardým edebilecek
olan hekim, sürekli olarak bu yolda çalýþan ve her
yönüyle bu tarz bir hayatý gaye edinen, kendisi de
bunu uygulayan bir hekimdir. Bunu yalnýzca
pragmatik ve pragmatik olmayan tesirleri saðlamak
için deðil, asýl benliðini gerçekleþtirmek için de
yapmalýdýr. Ancak kendisi de bunu yapan bir hekim
hastasýnýn ihtiyaçlarýný karþýlar ve ona göre bir re-
çete verebilir. Hastasýndaki temel güveni güçlen-
dirmek için ne telkin, ne de ilaç yoluna baþvur-
mayan hekim, sürekli tatbikatla, kurduðu temas
neticesi kazandýðý hissiyatý neþreden hekimdir.

Yalnýzca esas varlýkla kurulan, uzay ve zamanýn
ötesindeki bu temas, hekimin doðru ve tedavi edici
bir tesir göstermesini saðlar. Oysa birçok hekim,
esas varlýkla yetersiz bir temas neticesinde þahsi
olgunluða eriþememe yüzünden baþarýlý olamaz. Bu
hususiyetle ölmek üzere olan hastalarýna karþý
gösterdikleri tutumda belirir. Yalnýzca, Esas Varlýkla
kurduðu temas neticesi gerçekliði, hayatýn ve
ölümün ötesindeki daha yüce bir hayatý bilen,
ölümü bir son olarak deðil, yeni bir hayatýn eþiði
olarak gören hekim, ölmek üzere olan bir hastayla
bir �birlik� kurabilir. �Herþey düzelecek� yalaný
durur ve gerçek ortaya çýkar. Hem ölüm gerçeði,
hem de ölümde bizi karanlýðýn ortasýndaki bir ýþýk
gibi bekleyen Yüce ve sonsuz hayat gerçeði. 0
zaman hekim çok kere, olaylarýn bambaþka bir
biçim aldýðýný görür: Artýk ölümü bir gerçek olarak
kabul eden hasta, sözgelimi spazmlardan kurtulur.
Hatta ansýzýn iyileþebilir.

Bu Yüce Varlýk, dünyada tezahür ederek kendi-
ni bize açýk bir þekilde göstermektedir. Zira bir he-
kim gözüyle insan incelenecek olunsa kâinattaki
diðer canlýlardan apayrý yapý ve fonksiyonda olduðu

halde yine diðer canlýlarýn yapýlarýndaki esas
maddeler insanýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için-týpký
bir motorun parçalarý gibi yaratýlmýþtýr. Bu iþ, bu
kadar ince teferruatýna kadar planlandýðýna göre,
insaný hastalýklardan koruyan ve tedavi eden bir
hekim için hastanýn sadece fiziki (maddi) yönünü
tedavi edip manevi tarafýný boþ býrakmasý - tabip
önce kendi bilip yaþamak þartýyla-düþünülebilir mi?
Çünkü insanda madde ve mana bütünlüðü mevcut-
tur. Tabii ki sadece hekim-hasta açýsýndan deðil
bütün insanlarca bu Yüce Varlýðýn yani Yaratýcýnýn
bizden ne istediðinin bilinmesi yine bizler için
herhalde en faydalý bilgi olacaktýr.

..138..
sayý 22 / 2006

KARDELEN / KASIM

K

www.dervisan.com
Aylýk Ýnternet Dergisi

* Kiþiye imandan sonra verilen 
þeylerin en hayýrlýsý saliha kadýndýr. 

Hazreti Ömer Radýyallahu anh 
* Ýnsanlar arasýnda bulun, 
fakat kimseye yük olma! 
Hüsameddin Mankpûrî

Rahmetullahi aleyh 
* Dünya cennete göre zindan,

cehenneme göre ise cennet gibidir.

Abdulkadir Geylani 

Her türlü 
görüþleriniz için

e-posta adresimiz
kardelenseckisi@gmail.com



G ördüðünüz nice park ve bazý hususi
bahçelerde umumiyetle �çiçeklere do-
kunmayýnýz ��þeklinde tabelalar görürsü-

nüz. Pek tabidir ki, bundan gaye; körpe çiçeklerin
soldurulmamasý, en azýndan biraz daha uzun
ömürlü olmalarýný saðlamaktýr.

Bu umumiyetle böyledir ama, Amerika ve
Ýngiltere gibi bazý ülkelerde öyle hususi parklar
vardýr ki, oralarda madeni 1evhalara kabartýlarak
Romen harfleriyle �lütfen çiçeklere dokununuz��
þeklinde yazýlara tesadüf edersiniz. �Acaba bu zýtlýk-
taki mana ne olabilir?�� Sorusunu sormaya vakit
kalmadan bir de anlarsýnýz ki, bu hususi parklar
görme nimetinden mahrum olanlara tabiatýn gü-
zelliklerini dokunma yoluyla anlatmak için yapýl-
mýþtýr. Çünkü buralara gelenlerin gözleri ellerin-
dedir. Bunlar ancak dokunmak suretiyle tabiattaki
güzellikleri ve bu güzellikte saklý bulunan nice hu-
susiyetleri hissetmek suretiyle mutlu olabilirler.
Kimbilir bu küçük zýtlýkta daha bizim anlayama-
dýðýmýz nice mutluluklar gizlidir.

Peygamberler tarihinde Hz. Musa ile Hz. Hýzýr
Aleyhisselam�ýn hikâyesini çoðumuz okumuþsu-
nuzdur. Hýzýr Aleyhisselam�ýn Hz. Musa ile birlikte
bulunduklarý bir günde kendilerini gemilerine alan
kiþilerin gemilerini delmesi, yolda oynamakta olan
bir Çocuðu suçsuz yere öldürmesi, uðradýklarý bir
köyden yardým görmedikleri halde yýkýk bir duvarý
tamir etmesi.. Zahirde hep yapýlmaýnasý gerekli
olan þeyler. Ancak, görünüþ itibariyle fena olan bu
ve benzeri hadiseler açýklandýðýnda anlaþýlýyor ki,
bu zýtlýklarda nice hikmet ve mutluluklar gizlidir.
Olaylarýn -zahiri görüntüsüne aldanýp gizli sýr ve
ilahi hikmetlerin manasýný düþünemeyen bizler için
de alýnmasý gerekli büyük dersler vardýr.

Ölüm, ekseri insanlar tarafýndan arzulanan bir
hadise deðildir. Kur�an-ý Kerimde ölümden kork-
tuklarý için yurtlarýný terk eden insanlardan söz edi-
lir. Týpta insan ömrünü uzatmak için büyük
çalýþmalarýn yapýldýðýný kimse inkâr edemez. Hayat
kurtarmak için yapýlan gayretler kudsî addedil-

mektedir. Bütün bunlara raðmen nicelerini gör-
mekte ve duymaktayýz ki, intihar gibi yollara te-
vessül ederek hayatlarýna kendi elleriyle son vere-
bilmektedirler. Hayata doðmak için çýrpýnanlara
karþýlýk böylelerinin hayatý, yaþanamayacak kadar
karanlýk, karýþýk ve içinden çýkýlamaz bir biçimde
görüp yaratanýn da rýzasý hilafýna intihara kalkýþ-
malarý akýllarýnca yeni bir kurtuluþ olmakta,
doðmak için çýrpýnanlara karþýlýk ölümü tercih
etme zýtlýðýnda bir mutluluk aramaktadýrlar.

Etrafý düþman askeriyle çevrilmiþ bazý subay-
larýn sýr vermemek için yaptýklarý intiharlarda da
kendilerini vatanlarýna adama ve son görevi olarak
memleketlerini kurtarma ideali yatmakta ve yine
bunda mutluluk görmektedirler.

Hayvanlar âleminde de bunlara benzer misaller
görmekteyiz. Sýkýþtýrýlan ve bir çýkýþ yolu bula-
mayan akrebin kendini zehirlediði çok vaki olmuþ-
tur. Baþkalarý için zehrini kullanma imkan ve fýrsatý
bulamayan bu yaratýk, en son kendini zehirlemekle
kim bilir nasýl bir gurur duymakta mutluluk
tatmaktadýr.

Tabiatta meydana gelen olaylarýn bir kýsmýný
tabiat bilgisi derslerinde görmekteyiz. Hayatýn
durmadan yenilenmesi, biraz eskiyen hayatlarýn
son bulmalarýyla mümkün olmaktadýr. Bütün
canlýlarýn vücutlarý, hücrelerin, yuvalarýn, zerre-
lerin bir çeþit resmî geçit meydanýdýr. Canlýlar
hergün, her saat her dakika ve saniye bunlarýn bir
kýsmýnýn ölümü karþýlýðýnda yaþayabilmektedirler.
Eðer beden dünyasýnda bu geliþ gidiþ duracak
olursa hayat mekanizmasý da son bulacaktýr.
Canlýlarýn hayatiyeti için miadý dolmuþ bazý
parçalarýn ölümü lüzumlu görülmüþtür.

Milletlerin hayatý da týpký böyle deðil mi?
Ayakta kalmalarý, baþkalarý tarafýndan yutulma-
malarý için büyük ordular besleyip savaþlar yapýl-
mýyor mu? Bu savaþlarda korkusuzca ölümün
kucaðýna atýlmakta, geriye kalanlarýn daha saðlýklý
olmalarý saðlanýlmakta ve memleketin selameti
düþünülmektedir. Ýnsanlar toplu olarak yaþamaya
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Ý nsan hayatýnda en nadide yeri iþgal eden
kýymeti bilinmeyen hazine �Lisan�dýr.
Dertlerle dilhun olanýn veya içi saadetle

dolup pür-neþe olanýn imdadýna lisan yetiþir. �Dað
ne kadar yüce olursa olsun yol onu aþar� misali
dert, neþe ne derece çok olursa olsun �dil� onu
ifade eder diyemeyiz. Lisanýn aciz kaldýðý, birþeyin
deðerini tam olarak anlatamadýðý zamanlar da olur.
Ýþte o zaman insan �Paha biçilmezlik� deðerinden
hareketle �Tatmayan bilmez� hükmünü verir. Ana
için de, deðeri anlatýlamayan varlýk �Yavrusu� dur.
Dili bu varlýðý ifade etmedikçe o baðrýna sarar, içine
sýzdýrýr ve �tatmayan bilmez� ifadesini kalbinde
düðümler.

Dün �Garip Ana� diyen bir ses tüylerimi diken
diken etti. Hangi rüzgâr nerden attý anlayamadým.
Ama o ses baðrýmdan kopan bir sesi andýrýyordu...
Kokusunu duyar gibi oldum. Yusuf�unun kokusunu
tadan Yakup (s) gibi... Bu ses �Yavrumun� sesiydi...
Beklemediðim bir anda sanki bana hayat iksiri

sunuyordu... �Ölüden diri, diriden ölü çýkartan�
Rabbim sen nelere kadir deðilsin ki...

Yavrum!... Dinle!... Seni büyütürken dikenler
arasýnda �Gül� yetiþtirmek gayretiyle ne onulmaz
dertlere, ýstýraplara katlandým bir bilsen... Daha sen
karnýmda iken ben manevi mesuliyet duygusu
içinde eridim. �Ya gül yerine diken yetiþtirirsem...
Öpmek isterken dudaklarýma batarsa... Kahrolu-
rum...

Yavrum!... Hain eller bir ahtapot gibi seni
sardý... Anan yalnýzdý... Ýmdadýna kimse yetiþme-
di... Ve seni benden ayýrdýlar. Baþka diyarlara, baþka
iklimlere sürdüler. . Kalbimi, ciðerimi acýmasýzca
söküp kopardýlar... Beni dilhun ettiler... Ýçimi,
elemimi kime anlatabilirim. Ananýn derdine kim
derman olabilir ki?. Hayýr!... Hayýr!... Benim
destanýmýn iþitilmeðe ihtiyacý yok. Artýk benim
konuþmam sükût, dilim dilsizliktir. Hayal âlem-
lerinde, hülyalar diyarýnda divaneler gibi gece
gündüz durmadan dolaþýyorum. Zamaný geri

baþladýklarýndan bu yana bu tip ölmeler ve
öldürmeler karþýlýðýnda daha büyük hayatlarýn
idamesi saðlanmýþtýr.

Aðrýlarýndan, acýlarýndan þikayet edenlerin
bunlarý dindirme ve yeni hayat bulma karþýlýðýnda
yaptýklarý büyük fedakarlýklara - karþýlýk mezar
kazýcýlarýnýn ve tabut yapýmcýlarýnýn ölüm nisbetle-
rindeki azalmalardan kuþku duymalarý zýtlýkla
cereyan eden hadiselerin bir baþka tipik numune-
leridir.

Zýtlýklar üzerine kurulmuþ bu hayat dengesinde
elbet bizlere de düþen vazifeler vardýr. Bütün bu
olanlardan ve olaylardan ders almasýný bilip yarada-
nýmýzýn daha nelere kâdir olabileceðini tefekkür
ederek hizmet etmek için verilmiþ bu mühleti daha
iyi deðerlendirmek zorundayýz.

GARÝP YAVRU

Ýnci ÖZATA / Sýzýntý Dergisi
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çeviremiyorum ama bu tersine gidiþe dualarýmla
dur!� demek istiyorum. Seni küçülterek tekrar
beþiðe koyuyorum. Yine binbir dil dökerek o tatlý
günleri tekrar canlandýrýyorum... Cennet bahçele-
rinin gülünü andýrdýðýn, yuvamýzý cennete çevir-
diðin günleri... O günlerde... Elde sendin... Dilde
sendin� Gönülde sen...

Ana kalbi kadar hassas ne olabilir? Yavrum
senin ayaðýna batan diken ananýn kalbine saplanan
bir hançer gibiydi. Bir kerecik hasta olsan kalbim
durur dilim damaðým kururdu. Sendin bütün
derdim, bütün endiþem... Zamanýn geçiþi ananýn
herþeyine bir sünger çekti... Artýk ben de eridim,
bittim, tükendim... Herþeyimi yitirsem yavrumu
yitirmem ümidiyle yaþýyordum. Hey- hat!... Zama-
nýn ejderhasý seni de yuttu.... Bu acýya kim dayana-
bilir? Hangi yürek tahammül edebilir? Artýk senin
için duaya kalkan ellerim kalkmýyor.. Ninni söyle-
yen dilim dönmüyor..

Yavrum!.. Ben benliðimi sana vermek için ne
güçlüklere katlandým. Hep ümit dolu gözlerine ba-
karak müteselli oldum. Aðaran saçlarýmýn tazeli-
ðini senin saçlarýnda kalbim kadar pak olan yüzü-

mün güzelliðini sende gördükten sonra bana
kýrýþmýþ yüzler, aðarmýþ saçlar bile çok. Yavrum seni
kaybetmek bana nelere mal oldu bir bilsen. Ruhi
dengem de bozuldu.. Sözlerimden bunu anlaya-
bilirsin. Zira �Deli-dolu akan bir pýnar gibi aktým.
Belki doluya tutulduðunu zannedeceksin�. Hayýr!.
Hayýr!. Niyetim biraz gözlerini nemlendirip, kal-
binde bir nedamet burkuntusu meydana getirebil-
mekti. Baþarabildim mi bilemiyorum.

Yavrum þimdi sana yýllar öncesi söylediðim, her
defasýnda �Kulaklarýna küpe olsun� diye tembih
ettiðim sözü bir defa daha hatýrlatýyorum. Unut-
ma!. �Aðlarsa anan aðlar, gerisi yalan aðlar.� Þimdi
sen de �Sen aðlama anacaðým, sesin yüreðimi
daðlar� diyebiliyor musun? Yavrum.. Belki de öm-
rümün son demlerini yaþýyorum.. Topraðýn üstünde
mürüvvetini göremedim, ne olur mezarýmda olsun
beni rahat býrakacak iþler yap.. Artýk bu �Garip
Ananýn� devri sona erdi. Bir daha sýrlarýna aþina
birisi 1ir mi, gelmez mi, iþte onu pek bilemem.
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Hayvanlar âleminde kimyevi maddeler ve
hususiyle �kokular� vasýtasý ile anlatým oldukça
geçerli bir usuldür. Kokular vasýtasý ile hayvanlar
birbirlerini bulabilmektedir.

Çok hücreli organizmalar arasýnda kimyevi
maddelerle haberleþme ve anlaþma hadiselerinin
baþýnda hiç þüphesiz �kokulu maddeler� yer alýr ve
bunlardan böcekler ve kelebekler oldukça istifade
ederler.

Yine çiçekli bitkiler, saldýklarý kokular vasýtasý
ile hayvanlarý kendilerine çekerler ve böylece
nesillerinin devamý imkaný saðlanmýþ olur. Bu arada
böcekler de kendilerine gerekli olan balözü ve
çiçek tozlarýný alýrlar ve bunlarla beslenirler.

Anlar, kelebekler, kuþlar ve hatta memelilerde
koku aracýlýðý ile iki fert birbirini tanýyabilir ve
hatta farklý türlerini ayýrdedebilir. Ýnsanlarda da
yeni doðmuþ bir bebeðin özel kokusunun annesi
üzerindeki tesiri inkar edilemez.

�Bombyx mori� denilen bir tür kelebek diþisinin
karnýnýn uç bölümünden �Þpmbykol� adý verilen
bir çeþit koku ifraz edilir. Ayni türdeki erkeðin iki
adet ince tüysü anteni üzerinde bulunan alýcýlar
(radarlar) bu maddenin kokusuna karþý oldukça
hassastýr. Kokuyu aldýðý istikamete doðru süratle
hareket eder.

Yanyana sýralanmýþ yüz kadar kovanýn baþýnda
durduðumuz zaman hiçbir yabancý arýnýn kovan-
lara sokulmadýðýný hayret ve ibretle görebiliriz.

Yeni Gine�de yaþayan ve uçan sincaba benzeyen
keseli bir hayvan türünde baþ, göðüs, ayaklarýnda
bulunan çeþitli küçük bezlerden ifraz edilen bazý
maddeler anlatým aracý olarak kullanýlýr.

Bal arýlarýnda �feronom� lar kimyevi haberleþme
aracý olarak kullanýlýrlar. Arýlarýn �Nassanov bezi�
nden salgýlanan bu maddeler ile arý bulduðu çiçek
kaynaðýný diðerlerine bildirir.

Yine kraliçe arýnýn mandibular bezinden salgý-
lanan �kraliçe maddesi� hizmetçi arýlarca, kraliçe
arýyý temizlerken, yutulur. Daha sonra bu yutulan

madde geviþ getirilerek kümenin diðer fertlerine
verilir.

Kraliçe maddesinin tesiri ile iþçi arýlarýnýn
davranýþ ve geliþmelerinde iki türlü netice ortaya
çýkar: 1- Bu arýlar larvalarý beslerken �kraliçe yapýcý
besin maddesini� tatbik etmezler. 2- Kendi yumur-
talýklarýnda geliþme durur ve kendileri kraliçe hali-
ne gelemezler.

Kraliçe arý bu yolla kovanýn tek baki- mi duru-
muna gelir. Eðer kraliçe arý hastalanýr ve zayýf dü-
þerse bu kraliçelik maddesini ifraz edemez; o zaman
kovanda yeni kraliçe arýlar ortaya çýkabilir.

Varlýklar dünyaya geliþleriyle, her nimet gibi
bilgi alýþ-veriþini ve maksatlarýný anlatma imkanýný
hazýr bulmalarý oldukça enteresandýr. Var olma ve
varlýklar arasýndaki bu esrarengiz münasebet
sibernetiðin geliþmesiyle ileride belki daha iyi
anlaþýlacaktýr.

Þefkat ve merhameti herþeyi kaplayan Yüce
Yaradanýn ülfet, ünsiyet ve diðer zaruri hayatý
faaliyetleri için, insanlar seviyesinde lisaný meleke-
leri geliþmemiþ hayvanata, derecelerine göre bir
iltifatý ve ihsaný ile karþý karþýyayýz. Þu kadar var ki,
insanlara nutuk ve beyaný talim eden Yaradaný-
mýzýn, hikmeti icabý, mahlukâta durumlarýna göre
bir tecellide bulunduðunu görüyoruz. Çünkü Onun
ata ve ihsanlarý da ekseriyetle maslahatlara ve
liyakatlara münasip þekilde oluyor.
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