
31. SAYI AÐUSTOS 2007

w w w. u y a n i s. c o m. t r



����

���	
��

����

����

���� ������ 	
���

������

������

�������	

���������	
����
����
��
����	��������
������	
�	����
����	�����
��	

��	����������
�������	��
��
��	��
	��������
����	��	��	
��
�	��
�	 �����	�	�
�������!

"���������
�	����������
�#
	��
�

���
��
���������
�
������
�
����

���$�	�	�

���!%����
���

�	��$
����
���	

������	
�

���������	��	��
��������
�	���	
�

�����&�
������ ���
�

"
������	��	�	
'	����	
����
�

(����
)	��!*����

�����
��
����
����


�	 	��	
���+
�	�	����	
�����&�

������ ���
�

���������,

-��������
�
������	&�
�	��
��
����
�
�#���	

��������


	&��
���$�	�	��

.����	�
���������
�������'	�	

���$�	�	��	


�����

'��!������

�������!

/�	�
%	�&	���
��


����
	
����
������

#�	
�	�	'�����

012���$�	�	���
!��	��	
�����
�	

�	�����
�
������
��
����
���	���	�	���'	�	

��'���#��� ���	3�������

��	�����	��
����!��
	�	��	
����
�������������!���

��������	
���
����������
���������	
���
���������	�����
�������	���
���	�����

��������	 	!"�����

#��� $���		%��	&%	''
(��"�	 $���		%��	&%	��
�����)�)*����*+,��*��-��

!�#./�.##.�	�!01/!2	!!��	333�
�*��4)�����-��	 	*���5*6��-��	 	�*���-�����	 	�*��4����*�-��	 	����*��4�-��	 	�*��4-*�*7����	 	������8*�-��	 	)�����**"���-��

45��
�����
6������
�
�����	
�

�	�'	��	�����
�����
��

����!�	�	�	��
���	����
������� �

'��������
��

7�	�������
	�	������
# �	�	
�
���	�

���$�	
�

��������������

�����7���

8�	�
�

	
���	�
���$�	�	��

9�������$�	
�	����


'����������
��

��
��������	

�
�	����	�	�����

��������


�������
�	
���	�
�	
	�	�	

�
�	�	�	�	����	
��

���	
��



A Ð U S T O S  2 0 0 7

Kardelen Tanýtým
Kardelen Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Takvim
Eylül Ayý Kronolojisi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ýl Ýl Türkiye
Elazýð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Osmanlý Padiþahlarý
Orhan Gazi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Mülâkaat
M. Þevket EYGÝ - Mahmut BALCI 
Vasýfsýz Müslümanlar Birlik Saðlayamazlar . . . . . . 17

Haber
Seçme Haberler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Dua
Þekûr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

..3..
sayý 31 / 2007

KARDELEN / AÐUSTOS

ÝÇÝNDEKÝLER

Görüþleriniz Bizim Ýçin Önemli

* Kâh bilimsel geliþmelerden, kâh muhteþem özelliklerle
donatýlmýþ bitki ve hayvan dünyasýndan, kâh güncel ha-
berlerden, kâh geçmiþ tarihimizden, kâh fazilet ve ahlâk
derslerinden demetler sunan KARDELEN seçkisini beðe-
niyle takip ediyor, devamýný diliyorum�

Samet Kuvel - Ýstanbul
Ýnternet iletiþim hizmetleri ve marka tescil danýþmaný

!

* Kardelen seçkisinin hazýrlanmasý, belki hepimizin
beklediðinden uzun sürdü. Hepimiz yeni yerler tanýdýk.
Belki tanýdýðýmýz yerlerin baþka bilinmeyen özelliklerini
fark ettik. Bir yeri tanýrken diðer bir yerin o yerle olan
baðlantýsýný öðrendik. Türk yemeklerinin ne kadar çok
çeþitli olduðunu ve insanýnýn ne kadar da köklü bir tarihe
sahip olduðunu öðrendik. Kýsaca kardelen seçkisinde
Türkiye'mizi daha yakýndan tanýdýk. 
Bu çalýþmada emeði geçen deðerli arkadaþým A.Bilgehan
ARIKAN'A çok teþekkür ediyorum. Bu seçkiyi daha çok in-
san ile paylaþmasýný temenni ediyorum. Umarým emeði-
nin karþýlýðýný alýr. Baþarýlarýnýn devamýný dilerim.

Tuðrul ZENGÝNLER - Ýstanbul 
Ýstanbul - Çemberlitaþ'ta Fýrat Kültür Merkezi'nde bilgi
iþlem sorumlusu olarak 1 buçuk senedir, görev yapmak-
tayým. 21 yaþýndayým, Merter'de ikamet etmekteyim.

!

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com

adresine
gönderebilirsiniz.



K A R D E L E N  S E Ç K Ý S Ý

Þubat 2005�te faaliyete baþlayan KAR-
DELEN SEÇKÝSÝ internetten derlenerek
hazýrlanmaktadýr. 

Tarih, coðrafya, edebiyat, kültür-sanat,
ilginç bilgiler, karikatür gibi konu baþlýklarý
altýnda kimi zaman güleceðiniz, kimi zaman
hüzünleneceðiniz, kimi zaman ibret alaca-
ðýnýz yazý ve resimlerle KARDELEN SEÇKÝ-
SÝ hayatýnýzýn bir parçasý olacak.

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine

gönderebilirsiniz.
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KARDELEN ÖZEL
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KARDELEN SEÇKÝSÝ
ÞUBAT 2005 - TEMMUZ 2007

KONU BAÞLIKLARI

! Münir Nurettin Selçuk
! Diplomalýnýn Mantýðý ve Bir Teklif
! Helikopter Böceði
! Hidayete Davet
! Coca Cola Ve Faydalarý!!!
! Ýnterneti Türkler Bulsaydý
! Týkandý Baba
! Dünyanýn En Gizemli On Nesnesi
! Osmanlý�da Kullanýlan Futbol Terimleri
! Mülâkaat - Yaman ARIKAN
! Þeytan ve Dostlarý
! Çeçenistan�ýn Tarihçesi
! Yârim Ýstanbul�u Mesken Mi Tuttun?
! Bir Müddet Zeytin Yiyeceðiz
! Ak Yüzlü Unakýtan
! Derin Devlet: DOSTLUK
! Baklavayý Neden Rumlara Kaptýrdýk?
! Ýnsan Denen Bir Saray
! Türk Polisinin Ýl Ýl Dert Haritasý
! Muhtarlýk Seçimleri
! Baþbakaný En Çok Terleten Radyo

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine

gönderebilirsiniz.



1 Eylül
1868: Galatasaray Lisesinin açýlýþý.

1876: Ruslarýn korumasýnda cesaret alýp
isyan eden Sýrp�larýn, Türk ordularý tarafýn-
dan Aleksianç�da maðlup edilmesi. 1922:
Atatürk�ün Türk Ordularýný büyük zafere
götüren ünlü �Ordular, Ýlk hedefiniz Akde-
niz�dir ileri...� emrini vermesi. 1 Eylül 1922:
Uþak�ýn kurtuluþu.

2 Eylül
1329: Niðbolu zaferi. 2 Eylül 1633:

Ýstanbul�un büyük bölümünü yok eden Ci-
bali yangýnýnýn çýkýþý. 1922: Eskiþehir�in
kurtuluþu. 1922: Yunan ordularý Baþkomu-
taný general Trikopis�in Türk ordularýna esir
düþmesi. 1925: Tekke ve Zaviyelerin kapa-
týlmasý. 

3 Eylül
3 Eylül 1471: Ünlü Türk mimarý Sinan-

ý Atik�in vefatý. 1525: Türk ordularýnýn Mo-
haç zaferinden sonra Budin üzerine yürüyüþe
geçmesi. 1919: Kuvay-ý Milliye hareketini
bastýrmak için gönderilen Ali Galip�in giri-
þimlerini sürdürmeye baþlamasý ve yenilgisi.

4 Eylül
4 Eylül 1543: Kanunu Sultan Süleyman

kumandasýndaki Türk ordularýnýn Belgrat�ý
fethi.

1627: Roma-Germen imparatoru II. Fer-
dinant ile Türkiye arasýnda barýþ antlaþmasý.
1669: Girit adasýnýn Venedikliler tarafýndan
Osmanlýlara teslimi. 1746: Türk-Ýran barýþ
antlaþmasý.  

1919: Sivas Kongresi�nin açýlýþý. 1922:
Bozüyük�ün kurtuluþu. 1922: Alaþehir, Sö-
ðüt, Kula ve Buldan�ýn kurtuluþu.

5 Eylül
5 Eylül 1566: Kanuni Sultan Süley-

man�ýn vefatý. 1922: Bilecik, Kandýra, Si-
mav ve Ödemiþ�in kurtuluþu. 

6 Eylül
6 Eylül 1235: Kirmanda hakimiyet ku-

ran Barakoðullarý hanedanýnýn kurucusu Ba-
rak Hacib�in vefatý. 1514: Yavuz Sultan Seli-
min Tebriz�e giriþi. 1798: Osmanlý devleti-
nin Fransa�ya savaþ ilaný. 1859: Daðýstan�ýn
milli kahramaný Þeyh Þamil�in Ruslara esir
düþmesi.

1871: Sadrýazamý Ali Paþa�nýn vefatý.
1919: Sivas Kongresine katýlan üyelerin itti-
hatçýlýk aleyhinde yemin etmeleri. 1919:
Anadolu ve Rumeli Müdafaayý Hukuk Ce-
miyetinin kuruluþu. 1920: Zile isyaný. 1920:
Kurtuluþ savaþý tarihimizde elem verici olay-
larýndan Erbaa isyaný. 1922: Turgutlu�nun
kurtuluþu. 1922: Manisa�nýn þehri terk eden
Yunan kuvvetleri tarafýndan yakýlmasý. 

1922: Aydýn�ýn düþmandan kurtuluþu.
1922: Nazilli, Alaþehir, Gördes, Salihli ve
Susurluk�un kurtuluþu. 1922: Söke, Akhi-
sar, Bayýndýr, Soma, Tire, Ýnegöl, Yeniþehir
ve Pazarcýk�ýn kurtuluþu. 1922: Balýkesir ili-
mizin düþmandan kurtuluþu.

8 Eylül
1566: Zigetvar�ýn fethi. 8 Eylül 1609:

Sultanahmed Camiinin inþaatýna baþlan-
masý. 1855: Kýrým savaþýnýn sona ermesi.
1922: Þimdiki adý Mustafa Kemal Paþa olan
Nil�in kurtuluþu. 

9 Eylül
1484: Akkerman�ýn fethi. 1570: Lefko-

þe�nin Türk ordularýna teslimi. 1871: Kýb-
rýslý Mehmed Emin Paþanýn vefatý.

..5..
sayý 31 / 2007

KARDELEN / AÐUSTOS

EYLÜL AYI KRONOLOJÝSÝ

www.osmanli.org.tr
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10 Eylül
10 Eylül 1399: Çanakkale önlerinde

Türk deniz kuvvetlerinin müttefik donan-
masýný yenmesi.

1526: Kanuni Sultan Süleyman komu-
tasýndaki Türk ordularýnýn Budapeþte�yi fet-
hi. 1623: Sultan 4. Murad�ýn tahta çýkýþý.
1910: Kaptan-ý Derya Hacý Vesim Paþa�nýn
vefatý. 1922: Bursa�nýn kurtuluþu. 1922:
Gazi Mustafa Kemal�in Ýzmir�e geliþi.

11 Eylül
1623: Sultan Mustafa�nýn tahtýndan

indiriliþi. 1697: Osmanlý ordularýnýn Zenta
yenilgisi. 1840: Ýngilizlerin Mehmed Ali Pa-
þa isyaný üzerine Beyrut�u topa tutmalarý. 11
Eylül 1855: Türk ordularýnýn Sivastopal��a
giriþi. 1919: Sivas Kongresinin kapanýþý.
1920: Kanuni Nazým beyin vefatý. 1922:
Filistin�de Osmanlý Egemenliðinin sona er-
mesi. 1922: Ýngilizler�in Filistin�de Manda
yönetimini kurmasý (Araplar bu günü milli
matem günü olarak ilan etmiþlerdir) 1922:
Orhaneli ve Gemlik�in kurtuluþu.

12 Eylül
12 Eylül 1529: Kanuni Sultan Süleyman

emrindeki Türk ordularýnýn Viyana�ya saldý-
rýya geçmesi. 1636: Tebriz�in Fethi. 1919:
Damat Ferid Paþa kabinesinin istifasý. 1919:
Sivas Kongresi�nden sonrasýnda Anadolu vi-
layetlerinin Ýstanbul hükümeti ile her türlü
irtibatý kesmeleri. 1922: Mudanya, Foça ve
Urla�nýn Kurtuluþu.

13 Eylül
13 Eylül 1871: Büyük Türk edibi ve

gazetecisi Ýbrahim Þinasi�nin vefatý. 1882:
Ýngilizlerin Mýsýr ve Sudan�ý iþgale baþlama-
larý. 1921: Sakarya Meydan Savaþýnýn Türk
ordularý tarafýndan kazanýlmasý. 1922: Ka-
racabey�in düþmandan kurtuluþu. 1922: So-
ma�nýn kurtuluþu.

14 Eylül
14 Eylül 1613: Macaristan�ýn fethi.

1829: Türkiye ile Rusya arasýnda Edirne ba-
rýþ antlaþmasýnýn imzalanmasý. 

15 Eylül
1397: Gýyaseddin Baysungur�un doðu-

mu. 1656: Köprülü Mehmet paþanýn sadrý-
azam olmasý. 15 Eylül 1882: Ýngiliz birlik-
lerinin Kahire�yi iþgali. 1901: Kemaleddin
Kamu�nun doðumu. 

16 Eylül
16 Eylül 1123: Elaziz�in Selçuklular ta-

rafýndan fethedilmesi. 1889: Ertuðrul savaþ
gemimizin Japonya�yý ziyaretinden dönüþün-
de batmasý.

17 Eylül
17 Eylül 1526: Türk ordularýnýn Budin

önlerinde görünmesi. 1529: Türk ordularý-
nýn Viyana yürümesi üzerine Avusturya Ým-
paratorluðunun Taht þehrini boþaltmaya
baþlamasý. 1922: Bandýrma�nýn düþman iþ-
galinden kurtarýlmasý. 

18 Eylül
18 Eylül 1647: Sadrazam Salih Paþa�nýn

idam edilmesi. 1739: Türkiye ile Avusturya
ve Rusya arasýnda Belgrat Barýþ antlaþma-
sýnýn imzalanmasý. 1913: Türkiye ile Bulga-
ristan arasýnda Trakya sýnýrlarýnýn tespiti
antlaþmasýnýn imzalanmasý. 1920: Ýstiklal
Mahkemeleri Kanunu�nun kabulü. 1922:
Erdek ve Biga�nýn kurtuluþu. 1922: Batý
Anadolu�nun düþman istilasýndan temizlen-
mesi.

19 Eylül
1790: Türkiye ile Avusturya arasýmda

mütarekenin imzalanmasý. 19 Eylül 1921:
Sakarya zaferi üzerine TBMM tarafýndan
Baþkumandan Mustafa Kemal Paþaya Gazi
unvaný ve Mareþal rütbesinin verilmesi.
1922: Çanakkale�deki Fransýz kuvvetlerinin
tahliyesi.

20 Eylül
20 Eylül 1444: Osmanlýlara karþý Avru-

pa Haçlýlar birliðinin faaliyete geçmesi. 
1520: Kanuni Sultan Süleyman�ýn tahta

çýkmasý. 1526: Budin�in fethi. 1529: Birinci
Viyana kuþatmasý. 

1922: Mihalýçýk ve Sivrihisar�ýn kurtu-
luþu. 
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22 Eylül
1520: Yavuz Sultan Selimin vefatý. 22

Eylül 1730: Patrona Halil Ayaklanmasýnýn
baþlamasý. 1789: Türk birliklerinin Eflak�da
Rusya ve Avusturya kuvvetlerine yenilmesi. 

1918: I. Cihan savaþýnda Türk ordularý-
nýn Filistin cephesindeki hezimeti. 1919:
Mustafa Kemal Paþa ile General Harbord
arasýndaki ünlü Sivas mülakatýnýn yapýlmasý.
1923: Ýmroz adasýnýn Türklere teslim edil-
mesi.

23 Eylül
23 Eylül 1529: Türk ordularýnýn Al-

manya topraklarýna girmesi. 1856: Aydýn
demiryolu imtiyazýnýn verilmesi. 1922: Lap-
seki�nin kurtuluþu.

24 Eylül
1657: Büyük Türk bilgini Katip Çele-

bi�nin vefatý. 24 Eylül 1663: Bolvadin�in
kurtuluþu. 1921: Fransýz temsilcisi Franklin
Boullun�un yeni Türkiye�nin yöneticileri ile
Ankara�da görüþmesi. 1922: Türk Silahlý
Kuvvetlerinin tarafsýz ilan edilen Çanakka-
le�deki bölgeye girmesi. 1973: Þair ve edip
Þükûfe Nihal Baþar�ýn vefatý.

25 Eylül
25 Eylül 1522: Türk ordularýnýn Rodos

adasýna büyük saldýrý hareketine baþlamasý.
1604: Türk ordularýnýn Orta Avrupa�da Vaç
kalesini kuþatmasý. 1855: Kamil Paþanýn
Sadrýazam olmasý. 1918: Türkiye ile beraber
savaþan Bulgaristan�ýn müttefiklerden müta-
reke talebi. 1920: Kazým Karabekir�in Erme-
nilere iþgal bölgelerini boþaltmalarý için 48
saatlik süre tanýyan bir ültimatom vermesi.
1920: Mustafa Kemal ve arkadaþlarýnýn Ýs-
tanbul hükümeti tarafýndan âsi ve kanun
dýþý ilan edilmeleri. 

26 Eylül
26 Eylül 1371: Türk ordularýnýn Çir-

men�de Sýrp ordusunu yenmesi. 1529: Türk
akýncýlarýnýn Viyana ve çevresine büyük a-
kýnlar yapmalarý. 1809: Türk ordularýnýn
Brail�de Ruslara yenilmesi. 1854: Kýrým sa-
vaþýnda Sývastopol kuþatmasýnýn baþlamasý.  

27 Eylül
27 Eylül 1538: Preveze Deniz zaferi. 
28 Eylül
28 Eylül 1369: Niðbolu zaferi. 1529: Vi-

yana�ya Türk ordusunun saldýrýsýnýn baþla-
masý. 1687: Türkler Atina�yý Venediklilere
terki. 1911: Ýtalyanlarýn Trablusgarb vilaye-
timizin kendilerine teslim edilmesi için Tür-
kiye�ye ültimatom vermesi. 1915: General
Tawsend komutasýndaki Ýngiliz ordularýnýn
Kutulammare�de Türk ordularýna yenilerek
teslim olmasý. 1920: Kazým Karabekir kuv-
vetleri Doðu cephesinde Ermenilere karþý
büyük bir saldýrý hareketine baþlamasý. 

1922: Atatürk�ün Ýzmir�de Fransýz tem-
silcisi Franklin Boullon ile görüþmesi.

29 Eylül
1207: Mevlana Celaleddin-i Rumi�nin

doðumu. 1520: Kanuni Sultan Süleyman�ýn
hükümdar olmasý. 29 Eylül 1521: Belgrat�ý
fetheden Kanuni Sultan Süleyman�ýn Maca-
ristan üzerine seferi. 1566: Sultan II. Se-
lim�in tahta çýkmasý. 1883: Celâl Sahir Ero-
zan�ýn doðumu. 1911: Türkiye ile ltalya ara-
sýnda Trablusgarb savaþlarýnýn baþlamasý. 

1912: Balkan savaþýnda Bulgar ve Sýrp
ordularýnýn Osmanlý Devletine saldýrý için
seferber edilmesi. 1914: Balkan Savaþý barýþ
antlaþmasýnýn imzalanmasý. 

1917: Süleyman Nesib�in vefatý. 1920:
Ermenilerin Sarýkamýþ�ý boþaltmalarý.

30 Eylül
30 Eylül 1690: Düþman iþgaline uðrayan

Belgrat�ý kurtarmak için giden Türk ordula-
rýnýn þehrin önlerine varmasý ve savaþa baþ-
lamasý. 

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine

gönderebilirsiniz.

K



E lazýð ili, Doðu Anadolu Bölgesinin gü-
neybatýsýnda, Yukarý Fýrat Bölümünde
yer almaktadýr. 9153 Km2 yi bulan yüz-

ölçümü ile Türkiye topraklarýnýn % 0 12 ni oluþtur-
maktadýr. Ýl, doðudan Bingöl, kuzeyden (Keban
Baraj Gölü aracýlýðý ile) Tunceli, batý ve güney ba-
týdan (Karakaya Baraj Gölü aracýlýðýyla) Malatya,
güneyden ise Diyarbakýr illerinin arazileri ile çevri-
lidir. Ýl, merkez ilçe ile birlikte 11 ilçe, 537 köy ve
709 mezra yerleþmesinden oluþmaktadýr. 

ÝLÇELER
Elazýð ilinin ilçeleri; Aðýn, Akçakaya, Arýcak,

Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancýlar, Maden,
Palu ve Sivrice�dir.

Aðýn: Ýlçenin tarihinin M.Ö. XVI-XIV yüzyýl-
larda yöreye yerleþen Hurrilere kadar uzandýðý bi-
linmektedir. Fýrat�ýn bir kolu olan Karasu, Ýlçenin
doðu sýnýrý boyunca uzanmakta ve Keban civarýnda
Murat Nehri ile birleþerek asýl Fýrat�ý teþkil etmek-
tedir. Ýlçe Roma devrinden kalma kaya mezarlarý ve
leblebisi ile ünlüdür.

Alacakaya: Ýlçede �Murat Haný� adýný taþýyan
tarihi bir yapý bulunmaktadýr. Doðal güzelliklere
sahip ilçede (Elazýð-Alacakaya karayolu üzerinde
Sori mýntýkasýnda) görülmeye deðer bir þelale ile
ilçe merkezine 3 Km. Mesafede �Gölalan� adýnda bir
gölcük mevcuttur. Ýlçe, Dicle Kral Kýzý Barajýnýn
tamamlanmasýyla yaþanmaya ve görülmeye deðer
bir sayfiye yeri olmaya aday durumdadýr.

Arýcak: Ýlin en yüksek daðý olan 2517 metre
rakýmlý Hacý Ali Daðý ilçe sýnýrlarý içerisindedir.
Dicle nehrinin kaynaðýný oluþturan Mirvan Çayý
ilçe merkezinden geçer. Yaz aylarýnda bu çayýn kýyý-
larý mesire yeri olarak tercih edilir. Ayrýca ilçenin
Erimli Kasabasýnda enfes doðal güzelliðe sahip bir
þelale bulunmaktadýr.

Baskil: Ýlçe daðlýk bir bölge olup, Haroðlu ve
Hacý Mustafa önemli daðlardýr. Ýlçede yapýlan
kazýlarda buranýn Roma ve Bizans döneminde de
yerleþim merkezi olduðu ortaya çýkmýþtýr. Ulaþým
kara ve demiryolu ile saðlanmaktadýr. 

Karakoçan: Ýlçenin kuzeyinde yer alan daðlýk
kesimler meþe ormanlarýyla kaplýdýr. Peri Çayý�da
ilçenin içlerine kadar uzanmaktadýr. Zengin doðal
güzelliklere sahip olan ilçede, Peri çayý kenarýnda
bulunan Kolan kaplýcalarýný her yýl binlerce kiþi
saðlýk amacýyla ziyaret etmektedir. Yine ilçe merke-
zinde Kalecik Barajý Çamlýðý, Beyaz Çeþme Mesire
Yeri, Güzel baba Ormaný yaz aylarýnda halkýn
raðbet ettiði dinlenme yerleridir.

Keban: Ýlçenin hangi tarihte kurulduðu kesin
olarak bilinememekle birlikte X. Yüzyýla ait bir yer-
leþim yeri olduðu, Keban Barajýnýn yapýmý nede-
niyle yörede gerçekleþtirilen kazýlar neticesinde or-
taya çýkarýlmýþtýr. IV. Murat, Baðdat seferine gider-
ken yöreye uðramýþ ve Denizli köyü yakýnlarýnda
bir kervansaray yaptýrmýþtýr. Ýlçede ülkemizin en
büyük barajlarýndan birisi olan Keban Barajý ile
Yusuf Ziya Paþa tarafýndan inþa ettirilen ve kendi
adýyla anýlan bir camii ve çocuklarýna ait bir tarihi
türbe bulunmaktadýr.

Kovancýlar: Ekonomisi genelde tarýma dayalý
olan ilçede, son yýllarda endüstri bitkileri de yetiþti-
rilmektedir.

Maden: Bilinen tarihi kaynaklara göre, Ýlçenin
tarihi M.Ö. 2000 yýllarýna kadar uzanýr. Maden il-
çesi, Doðu Toroslarýn devamý olan Mihrap daðý
eteklerinde, dar bir vadinin yamaçlarýnda kurul-
muþtur.

Palu: Ýlçenin tarihi oldukça eskidir. Yörede ilk-
çað ve ortaçaðdan kalma birçok eser vardýr. Palu
yakýnlarýndaki Þimsat Kalesi, o dönemde oldukça
önem arz etmiþtir. 

Sivrice: Ýlçenin tarihi ile ilgili olarak Selçuklu
öncesine dayalý çok kesin bilgi ve belgeler yoktur.
Öyle ki Hazar Gölü altýndaki Batýk Þehrin tarihi
bile kesin olarak ortaya çýkarýlamamýþtýr. Sivrice il-
çesinin en büyük varlýðýný teþkil eden Hazar Gölü,
eþine ender rastlanan göllerden biridir. Özellikle
Elazýð ve çevre illerin eðlence, dinlenme ve tatil
merkezi durumundadýr. Göl çevresinde 25�e yakýn
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Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn kamp ve dinlenme
tesislerinin yaný sýra halka açýk tesislerde bulun-
maktadýr. Son yýllarda çeþitli siteler, yazlýklar ve
ikinci konutlarla çevresi bir hayli renklenen Hazar
gölü, turizmin yaný sýra balýkçýlýk için de elveriþlidir.

NASIL GÝDÝLÝR?
Karayolu
Ýlde karayolu ile ulaþým, hemen hemen tüm böl-

gelere (bu bölgelerdeki bazý illere) özel otobüs iþlet-
meleri tarafýndan saðlanmaktadýr.

Demiryolu
Elazýð Ýl merkezi Malatya�dan gelerek Maden ve

Ergani ilçesi üzerinden Diyarbakýr�a giden demir-
yoluna 1934 yýlýnda açýlan Yolçatý - Elazýð hattýyla
baðlanmýþ, bu hat Elazýð Ýlinden geçerek Tatvan�a
ulaþmaktadýr. Bununla birlikte Elazýð�dan Ýstan-
bul�a ve Adana�ya demiryolu ile yolcu ve yük taþý-
macýlýðý yapýlmaktadýr. 

Havayolu
Elazýð�dan, haftanýn her günü, Türk Hava Kuru-

mu uçaklarý ile Ankara�ya ve Ankara baðlantýlý
Ýstanbul, Ýzmir ve Antalya�ya tarifeli uçak seferleri,
haftada bir gün ise direkt yapýlmaktadýr. 

Denizyolu
Keban Baraj gölü üzerinde, Elazýð-Pertek, Ela-

zýð-Çemiþgezek, Elazýð-Aðýn arasýnda ulaþým feri-
botla saðlanmaktadýr. Bu feribotlar belirtilen ilçe
belediyeleri tarafýndan iþletilmektedir. 

GEZÝLECEK YERLER
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 
Elazýð�da ilk müze 30 Nisan 1965 tarihinde,

Harput Bucaðý�nda bulunan Alacalý Mescit�te
�Harput Müzesi� olarak kurulmuþtur. Sonraki yýl-
larda bu yapý, toplanan eserler için küçük geldi-
ðinden, Ýstasyon Caddesi�ndeki Elazýð Belediyesi�ne
ait bir binaya taþýnmýþtýr. Daha sonra Keban ve
Karakaya Baraj projeleri çerçevesinde yapýlan yüzey
araþtýrmalarý ve kazýlarda bulanan eserlerin teþhiri
söz konusu olunca, bina yetersiz kalmýþtýr. 1971-
1972 yýllarýnda Elazýð Devlet Mimarlýk ve Mühen-
dislik Akademisi Kampüsü (þimdiki Fýrat Üniver-
sitesi Kampüsü)�nde 12.700 m² lik bir alan müze
binasý için tahsis edilmiþ ve müze deposu ile idari
binalarýn yapýlmasýndan sonra, 28 Temmuz 1982 yý-
lýnda müze ziyarete açýlmýþtýr. 

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, �Arkeolojik
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Eserler ve Sikke Salonu, Halý Kilim ve Etnografya
Salonu� olmak üzere iki salondan ve çeþitli eser-
lerin saklandýðý depo bölümlerinden oluþmaktadýr. 

Arkeolojik Eserler ve Sikke Salonu�nda Keban
ve Karakaya Baraj Projeleri nedeniyle yapýlan Tülin
Tepe, Tepecik Örenyeri, Deðirmen Tepe, Haraba
Höyüðü, Norþun Tepe, Aþvan, Sakyol (Pulur), A-
ðýn Kalaycýk Höyüðü, Aðýn Kalecik Höyüðü, Pað-
nik Örenyeri, Han Ýbrahim Þah, Þemsiye Tepe, Ye-
niköy kazýlarý ile, Karataþ Kayaaltý Sýðýnaðý, Küllü-
nün Ýni, Aktaþ ve Yýkýlgan yüzey araþtýrmalarýnda
bulunmuþ; Paleolitik, Neolotik, Kalkolitik, Tunç
(Protto Hurri-Hitit), Demir, Hellenistik, Roma, Bi-
zans, Selçuklu, Osmanlý dönemlerine ait çok sayýda
ve çeþitli eserler sergilenmektedir. 

Halý-Kilim ve Etnografik
Eser Salonu�nda ise, bölgeye
ait özgün el ürünü halý ve ki-
limler ile yöreye ait kültürü
tanýtýcý nitelikteki etnografik
malzemeler sergilenmektedir. 

Müze içi bu sergilerin dý-
þýnda, dýþta müze giriþinde
Tunceli�den toplanmýþ koç ve
at þeklindeki mezar taþlarý ile
çeþitli dönemlere ait kimi taþ
eserler sergilenmektedir. 

Harput Müzesi
Elazýð Müzesi Müdürlü-

ðü�ne baðlý olarak hizmet ve-
ren ve Harput Bucaðý�nda eski
belediye hizmet binasýnýn kar-
þýsýnda yer alan müze, Elazýð
Müzesi�nin çekirdeði olarak
kurulduðu 1965 yýlýnda bu ya-
na hizmetine devam etmiþ
olup, yöresel el sanatlarý ve
etnografik malzeme barýndýr-
maktadýr. Ayrýca, Harput�ta
bulunan çeþitli yapýlara ait
kimi kitabeler de, müzede ko-
ruma altýna alýnmýþtýr. 

Örenyerleri 
Harput 
Ýlk izlerini Harput Ýç (Süt)

Kale�de bulduðumuz ve U-
rartu Döneminden günümüze
kesintisiz iskân gören Harput,

tarih içinde çeþitli uygarlýklara ev sahipliði yap-
mýþtýr. 

Her dönemde önemli bir uç kalesi olarak kul-
lanýlan Harput, Çubukoðullarýna ve Harput Artuk-
lularýna baþkentlik yaptýktan sonra, 1910�lu yýllar-
dan sonra terkedilmiþ ve bugünkü bucak durumuna
gelmiþtir. 

Harput�ta günümüze ulaþmýþ çok sayýda, çeþitli
dönemlere ait yapý bulunmakta olup bunlardan en
önemlileri Meryem Ana Kilisesi, Ýç (Süt) Kale, Ulu
Cami, Esediye Camii, Alacalý Mescid, Fatih Ahmet
Baba Mescid ve Türbesi, Mansur Baba Türbesi,
Ahi Musa Mescid ve Türbesi, Arap Baba Mescid ve
Türbesi, Sara Hatun Camii, Meydan Camii, Kur-
þunlu Cami, Aða Camii, Ahmet Bey Camii, Kale
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Hamamý, Hoca Hamamý ve Cemþit Bey Hamamý�-
dýr. 

Palu
Harput ile birlikte Urartu Döneminden bu yana

kesintisiz iskân görmüþ olan Palu çeþitli egemen-
likler altýnda kaldýktan sonra bugün ilçe olarak is-
kâna devam etmektedir. 

Palu Kalesi�nde bulunan ve Urartu Kralý Me-
nua�ya ait çivi yazýlý yazýt dýþýnda, Osmanlý Dönemi
yapýlarýndan Alacalý Mescid, Cemþid Bey Mescid
ve Türbesi, Merkez Camii, Ulu Cami, Küçük Cami
ve Anonim Hamam ile Ortaçað Kilisesi ve Artuklu

yapýsý olan Eski Palu Köprüsü günümüze ulaþan
önemli yapýlardandýr. 

Pertek
Çeþitli dönemlerde iskân görmüþ olan Eski

Pertek günümüzde Keban Baraj Gölü altýnda kal-
mýþ olup geride sadece ada görünümündeki Pertek
Kalesi ile baraj alanýnda yeni Pertek ilçesine (Tun-
celi Ýline baðlý) taþýnmýþ Çelebi Ali ve Baysungur
camileri kalmýþtýr. 

Baraj gölü altýnda kalan kilise, saray, mescid,
türbe, hamam, imaret, kantariye gibi yapýlar, Per-
tek�in çeþitli dönemlerde olduðu kadar, özellikle
Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde özel önem ka-
zandýðýný göstermektedir. 

Kaleler
Harput Kalesi (Süt Kalesi) 
Tarihi Harput þehrinin güneydoðusunda, Elazýð

ovasýna egemen bir konumda bulunan kalenin
Urartular döneminde inþa edildiði bilinmektedir.
Kalenin Roma, Bizans ve Araplarýn eline geçtiði
tarihi belgelerde mevcuttur. Kale hakkýnda çeþitli

efsaneler anlatýlmaktadýr. Bir rivayete göre kalenin
yapýmý sýrasýnda harcýn hazýrlanmasý sýrasýnda su
yerine süt kullanýldýðý, bu nedenle Harput Kalesi�-
nin bir adýnýn da Süt Kalesi olduðu söylenmektedir. 

Camiler ve Kiliseler
Ulu Cami: Harput�ta Artuklu hükümdarý Fah-

rettin Karaslan tarafýndan M. 1156�1157 yýlýnda
yaptýrýlan cami, Anadolu�daki en eski ve en önemli
yapýlardan birisidir. 
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Kurþunlu Cami: Harput�ta Osmanlý devri ca-
milerinin en güzel örneðidir. 

Sara Hatun Cami: Akkoyunlu hükümdarý Ba-
hadýr Han�ýn annesi Sara Hatun tarafýndan 15�inci
yüzyýlda yaptýrýlmýþtýr. Minberi taþ iþçiliðinin güzel
örneklerindendir. Bir külliye halinde inþa edilme-
sine raðmen bugün yalnýzca cami kýsmý mevcuttur. 

Meryem Ana Kilisesi: Harput Kalesi�nin sol
tarafýnda yer alýr. Ýnþa tarihi M.S. 179�dur. Bu kilise
Kýzýl Kilise, Süryani Kilisesi ve Yakubi Kilisesi adla-
rýyla da anýlmaktadýr.

Hamamlar
Hoca Hasan Hamamý 
Zamanýmýza kadar ulaþabilmiþ klasik Osmanlý

tipi hamamlarýndan biridir. Soyunma, Ilýklýk ve
Yýkanma yerlerinden meydana gelmiþtir. Ýki giriþ
kapýsý bulunur. Batý kapýsýnýn sade olmasýna raðmen
doðu kapýsýnýn kubbeli oluþu dikkat çekicidir. So-
yunma yeri kare planlý ve üzeri kubbe ile örtülüdür.
Günümüzde tamamen yýkýlmýþ olan ýlýklýktan, yý-
kanma yerine geçilir. Yýkanma yeri dört eyvanlý,
ortasý büyük kubbeli ve köþeler de birer kubbeli
halvetlerden meydana gelmiþtir. 

Cimþit Bey Hamamý
Sarahatun Camii bitiþiðindeki klasik tipte bir

Osmanlý yapýsýdýr. Soyunma yeri kare planlý üzeri
kubbe ile örtülü olup, iki kapýsý mevcuttur. Yý-
kanma yeri Sarahatun Camiine dayanýr. Dört
eyvanlý köþelerde birer kubbeli halvetler bulun-
maktadýr. Bu yapý Yavuz Sultan Selim�in Sipahi
Beylerinden Cimþit Bey tarafýndan 16. Asrýn ilk
yarýsýnda yaptýrýlmýþtýr. Günümüzde restore edile-
rek kullanýlýr hale getirilmiþ ve hizmete açýlmýþtýr. 

Maðaralar
Buzluk Maðarasý 
Yeri: Elazýð, Harput BeldesiBuzluk Maðarasý, ta-

rihi Harput beldesinin kuzeydoðusunda Elazýð�a 12
km. uzaklýkta olup, Keban Baraj gölünün seyir
tepesi konumundadýr. 

Özellikleri: Buzluk Maðarasý, jeomorfolojik ya-
pýsý nedeniyle gerçekleþen klimatolojik þartlar ve
hava sirkülasyonu özelliðinden dolayý yaz aylarý
içinde doðal olarak tabakalar, sarkýtlar ve dikitler
halinde buz oluþturmakta, kýþ aylarýnda ise tam ter-
sine buz teþekkül etmemekte ve sýcak hava oluþ-
turmaktadýr. Maðarada oluþan buzun bazý hasta-
lýklarýn tedavisinde kullanýldýðý hususu yöre halký

tarafýndan belirtilmektedir. Bölgede meydana gelen
büyük bir çöküntü ile çevresinde bulunan kayalarýn
üst üste yýðýlmasýyla oluþtuðu sanýlan maðaranýn
bulunduðu yer aðaçlandýrýlmaya elveriþli olup,
mesire olarak da deðerlendirilebilir durumdadýr. 

Buzluk Maðarasýnýn tarihinin, kuruluþ tarihi
Urartulara kadar uzanan Harput�un tarihinden
daha eski olduðu bilinmektedir.

Kaplýcalar
Karakoçan Kolan Kaplýcasý 
Karakoçan Ýlçesine 18 km. uzaklýkta bulunan

Kolan Kaplýcasý Peri Çayýnýn güney kýyýsýndadýr.
Saniyede 5 litre kaynayan suyun sýcaklýðý 60 o C dir.
Ýçmece ve su banyosu þeklinde kullanýlmaktadýr.
Kaplýca suyu özellikle mide, baðýrsak, karaciðer,
safrakesesi, kadýn hastalýklarý, cilt hastalýklarý ve
romatizmal hastalýklara olumlu etki yapmaktadýr. 

Harput Dabakhane Suyu
Üç kurnasý mevcut olup kurnalar birbirleriyle

iliþkilidir. Kurnalar içerisindeki sular sürekli yeni-
lenmektedir. Sýcaklýðý 5o C olan su renksiz, ko-
kusuz, berrak, içme suyu kriterine uygun olup,
iletkenliði 410 mg. ve PH 7.9 dur. Ýçerisinde sod-
yum, potasyum, karbonat, sülfat, klorür, iyodür,
amonyak, nitrat ve nitrit bulunur. Dabakhane
suyunun, mide, baðýrsak, karaciðer, hastalýklarý ile
ruhi depresyonlara iyi geldiði bilinmektedir. 

Göller
Hazar Gölü 
Elazýð�a 22 km. uzaklýkta, Elazýð - Diyarbakýr

karayolu güzergahýnda olup, Hazar Baba ve Astar
Daðlarý arasýna sýkýþmýþ tektonik bir göldür. Doðu
ve Güneydoðu Anadolu bölgesinin kendine has
plajlarý olan su sporlarý ve balýk avcýlýðý yapýlan ve
Avrupa Çevre Eðitim Vakfý tarafýndan iki plajýna
Mavi Bayrak verilen en önemli gölüdür. Göl, günün
her saatinde deðiþik görünüm kazanarak mavinin
ve yeþilin her tonunu gösterir. Çevresinde 25�e ya-
kýn kamu kurum ve kuruluþlarýna ait eðitim ve
dinlenme tesislerinin yaný sýra Turizm Bakanlýðý�n-
dan belgeli otel, motel lokanta ve günübirlik piknik
alaný, ayrýca özel kuruluþlar tarafýndan iþletilen ba-
lýk evleri bulunmaktadýr. 

Yaz aylarý boyunca nüfus yoðunluðunun arttýðý
göl civarýnda, 1990 yýlýnda yapýlan araþtýrma neti-
cesinde; içerisinde batýk bir kentin olduðu keþfe-
dilmiþ, bu da göle ayrý bir gizem kazandýrmýþtýr. Ha-
zar Gölü�nün Kilise Adasý civarýndan baþlayan
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batýk kentin Sivrice ilçesine kadar uzandýðý tespit
edilmiþ olup, bilimsel araþtýrmalarla tarihinin ve
orada oluþ nedeninin ortaya çýkarýlmasýný bekleyen,
ulaþým sorunu olmayan göl, yerli ve yabancý turizme
her yönüyle hizmet veren ve kýyý turizmi açýsýndan
önemli bir doðal varlýktýr. 

Keban Baraj Gölü
Türkiye�nin en büyük yapay gölüdür. Keban

Baraj Gölü�nde su avcýlýðý ve balýk üretimi yapýl-
maktadýr. Keban Baraj gölü kýyýsýnda halkýn dinle-
nebileceði çok sayýda piknik alanlarý ve balýk evleri
bulunmaktadýr. Keban Baraj Gölü�nün oluþmasý
sýrasýnda meydana gelen ve Çýrçýr Þelalesi olarak
bilinen þelale, çevresini doðal park ve mesire yeri
durumuna getirmiþtir. 

Cip Baraj Gölü
Ýlimizin 10 km. batýsýnda bulunan Cip Barajý,

Murat Nehri ile birleþen Cip Çayý üzerinde ve Cip
Köyünün güneyinde yer almaktadýr. Barajýn yapý-
mýyla oluþan göl sularýyla 800 hektar alan sulan-
maktadýr. Göl çevresi ise mesire yeri olarak kullanýl-
maktadýr. 

Sportif Aktiviteler
Kamp � Karavan 
Ýlin Sivrice ilçesi, Güney Köyü, Hacýbey mev-

kiinde faaliyette bulunan Turizm Bakanlýðýndan Ýþ-
letme Belgeli Tur-Pol Turistik Tesisleri bünyesinde
300 araç , 200 çadýr, 50 karavan kapasiteli, yine
Gezin Belediyesine ait Plajköy Gazino ve Dinlenme
Tesisleri bünyesinde 20 araç kapasiteli ve çok sayý-
da çadýr kurmaya elveriþli kamp yeri ile Elazýð Bele-
diyesine ait Kampta 200 araç, 100 çadýr kapasiteli
kamp yerinin yaný sýra Hazar Gölü kýyýsýnda halka
açýk yörelerde, Keban Baraj Gölü kýyýlarýnda ve Cip
Barajý mesire yerinde kamp yapma imkaný mev-
cuttur. 

Özellikle Hazar Gölü kýyýsýnda bulunan kamp
yerlerinde yýlýn Haziran, Temmuz ve Aðustos ayla-
rýnda Çadýr kurarak dinlenenlerin sayýsý oldukça
artmakta ve burada tatil yapanlara çeþitli hizmetler
sunulmaktadýr. 

Av Turizmi
Ýlde Avcýlýk Kulübü tarafýndan av mevsiminde

av partileri düzenlenmekte olup, genellikle Keklik,
Tavþan, Býldýrcýn ve Tilki gibi çeþitli türden hay-
vanlar avlanmaktadýr. 

Fýrat Nehri ve Keban Barajýnýn yapýlmasý ile
oluþan baraj gölünde yaklaþýk 20�den fazla balýk tü-
rünün bulunduðu bilinmekte olup, Bu balýk çe-
þitleri arasýnda en fazla beðenilen ve avlanan Ay-
nalý Sazan balýðýdýr. 

Olta Balýkçýlýðý
Etrafý doðal ve yapay göllerle çevrili olan

Elazýð�da özellikle Keban ve Karakaya Baraj gölleri
kýyýlarýnda sportif amaçlý olta balýkçýlýðý büyük
ölçüde yapýlmaktadýr. 

COÐRAFYA
Elazýð, Fýrat Havzasý�nýn �Yukarý Fýrat Bölü-

mü�nde yer alan bir Doðu Anadolu kentidir. Ýl ge-
nellikle daðlar ve ovalarla kaplýdýr. Ýl topraklarý,
doðu ve güneyden, Güneydoðu Toroslarýn batý
uzantýlarýyla, kuzey ve batýdan ise Keban ve Kara-
kaya baraj gölleriyle çevrili bulunmaktadýr.

Doðu Anadolu Bölgesinin güneybatýsýnda yer
alan Elazýð Ýlinde bölgenin diðer bölümlerinden
oldukça farklý ve karakteristik bir iklim dikkati
çekmektedir. Ýlin gerek coðrafi konumu, gerekse
morfolojik özellikleri bu elveriþli durumun ortaya
çýkmasýnda en büyük etken olmuþtur. Ýlde karasal
iklim egemen olup, kýþlar soðuk ve yaðýþlý, yazlar ise
sýcak ve kurak geçmektedir. Ancak il çevresinde
oluþturulan baraj gölleri, iklimde kýsmen sapmalar
göstermektedir.
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TARÝHÇE
Elazýð, Doðu Anadolu�da tarihi Harput Kale-

si�nin bulunduðu tepenin eteðinde kurulmuþ bir
þehirdir. Mevcut tarihi kaynaklara göre Harput�un
en eski sakinleri M.Ö. 2000 yýllarýndan itibaren
Doðu Anadolu�ya yerleþen Hurrilerdir. Harput ve
çevresi, 26 Aðustos 1071 Malazgirt muharebe-
sinden sonra 1085 yýlýnda Türklerin eline geçmiþtir.
Çubukoðullarý, Artukoðullarý, Akkoyunlular ve
Osmanlýlar bölgede hüküm sürmüþlerdir.

NE YENÝR?
Elazýð-Harput mutfaðý yörenin özelliklerine

baðlý olarak çok büyük çeþitlilik ve zenginlik göste-
rir. Ýlin kendine has ve kendi ismiyle anýlan pek çok
yemeði vardýr. Bu yemekler ülkemizin bir çok yöre-
sinde Elazýð yemeði olarak yapýlmaktadýr. Kellecoþ,
iþgene, Harput köfte, taþ ekmeði, peynir ekmek,
fodula, gömme, ufalama, söðürtme, ýþkýn, pirpirim,
hesüde, gaygana, pestilli yumurta, dolangel, kalbur
hurmasý, dilberdudaðý, Elazýð�a has yemek ve
tatlýlardan bir kaçýný örnek olarak verebiliriz.

Elazýð�dan Yemek Tarifleri 
Harput köftesi 
Malzemeler:
Yaðsýz kýyma
Bulgur
1 adet soðan
Baharat tuz
Maydanoz
Suyu için: 
Yað ve salça 
Hazýrlanýþý: Soðanlar yemeklik doðranýr. Tüm

malzeme karýþtýrýlýr ve yoðrulur. Yaðlý ve salçalý
kaynayan suyun içine atýlarak haþlanýr. 

Keþkek 
Malzemeler:
2 su bardaðý kuru fasulye
4 su bardaðý aþurelik buðday
250 gr. kavurma veya haþlanmýþ dil
2 adet soðan
300 gr. tereyaðý
1 yemek kaþýðý salça
8 su bardaðý su 
tuz 

Hazýrlanýþý: Soðanlar doðrandýktan sonra pem-
beleþinceye kadar kavrulur. Fasulyeler haþlanýr ve
süzülür. Soðanlara salça, su, fasulye, buðday ve et
katýlýr. Kýsýk ateþte suyunu çekene kadar piþirilir.
Piþerken sýk sýk tahta kaþýk ile çarpa çarpa ezil-
meleri için karýþtýrýlýr. Piþtikten sonra servis taba-
ðýna alýnýr. Orta kýsmý çukurlaþtýrýlýr ve bu çukura
eritilmiþ tereyað dökülür. 

YAPMADAN DÖNME
Tarihi M.Ö. 2000�li yýllara uzanan Tarihi Harput

þehrini görmeden,
Doða harikasý Hazar Gölü ve Buzluk Maðara-

larýný gezmeden,
Fýrat�ýn gerdanlýðý olan Keban Barajý ile Elazýð

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi görmeden,
Yörede üretilen üzümlerden yapýlan Buzbað Þa-

rabý almadan,
Orcik ve pestil ile çedene kahvesi almadan,
...Dönmeyin.
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Babasý: Osman Gazi
Annesi: Mal Hatun 

Doðumu: 1281 
Ölümü: 1360 

Saltanatý: 1326 � 1359 
Devlet Sýnýrlarý: 95.000 km2 

ORHAN GAZÝ
1326 � 1359

O rhan Gazi 1281 yýlýnda doðdu. Babasý
Osman Gazi, annesi Kayý aþiretinin ileri
gelenlerinden Ömer Bey�in kýzý Mal Ha-

tundu. Orhan Gazi, sarý sakallý, uzunca boylu, mavi
gözlüydü. Yumuþak huylu, merhametli, fakir halký
seven, ulemaya hürmetli, dindar, adaletli, hesabýný

bilen ve hiçbir zaman telaþa kapýlmayan, halka
kendisini sevdirmiþ bir beydi. Sýk sýk halkýn arasýna
karýþýr, onlarý ziyaret etmekten çok hoþlanýrdý. 

Orhan Gazi, babasý Osman Gazi�nin 1326�da
vefatý üzerine beyliðin baþýna geçti. Orhan Gazi
1346�da Bizans Ýmparatoru VI. Yoannis Kantakuzi-
nos�un kýzý Teodora ile evlendi.

Ayrýca, Yarhisar Tekfur�unun kýzý Holofira, Bile-
cik tekfuruyla evlendirilirken, düðün basýlýp Holo-
fira esir alýndý ve Orhan Gazi ile evlendirildi. Müs-
lüman olduktan sonra adý Nilüfer Hatun olarak de-
ðiþtirildi; bu evlilikten, ileride Osmanlý Devleti�nin
üçüncü hükümdarý olacak Murad Hüdavendigar
doðdu.

Erkek çocuklarý: Süleyman Paþa, Murad Hüda-
vendigar, Ýbrahim, Halil, Kasým

Kýz çocuklarý: Fatma Hatun
ASKERÝ BAÞARILAR

Savaþlarda daima ordusunun baþýnda bulunan
Orhan Gazi�nin siyasi ve askeri en önemli baþarýsý,
kuþkusuz Bursa�nýn 6 Nisan 1326�da alýnmasýydý.
Alaüddin Ali Bey�i kendine vezir atayan Orhan
Gazi, Orhaneli kazasýný ele geçirerek, Bursa önle-
rine geldi ve þehri kuþattý. Þehir, ciddi bir çatýþmaya
girmeden teslim alýndý. Devletin merkezi Bilecik�-
ten Bursa�ya nakledildi.

Akçakoca, Karamürsel, Abdurrahman Gazi gibi
öncü komutanlar ise Kandýra, Aydos ve Semendire
kalelerini aldýlar. Böylece Osmanlý sýnýrlarý Kara-
deniz ve Ýstanbul Boðazý�na doðru geniþletildi. 15
yaþýndan beri hayatý savaþlar ve zaferlerle geçen
Orhan Gazi askeri bir düzenleme yaparak 1328 yý-
lýnda �Yaya� ismini verdiði bir ordu kurdu.

Osmanlýlarýn Kocaeli yarýmadasýndaki kaleleri
alarak, Ýstanbul Boðazý�na kadar gelmeleri, Bizans
Ýmparatorluðu�nu telaþlandýrdý. 

Ýmparator III. Andronikos, hem fethedilen ka-
leleri geri almak, hem de kuþatýlmýþ olan Ýznik�i
kurtarmak için bir ordu hazýrladý. Orhan Gazi
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Ýznik�te bir miktar kuvvet býrakarak Bizanslýlara
karþý harekete geçti. Ýki ordu Palekonon�da (Malte-
pe) karþýlaþtý, yapýlan Palekonon Savaþý�nda Bizans
ordusu yenildi (1329). 

Kazanýlan bu önemli zaferden sonra Orhan
Gazi, Ýznik kuþatmasýna devam etti. Bizans Ýmpara-
torluðundan ümidini kesen Ýznik kumandaný bazý
þartlarla teslim olacaðýný bildirdi. Orhan Gazi ileri
sürülen þartlara uyulacaðýna ve halka iyi davranýla-
caðýna dair söz verdi. 

Hýristiyanlýðýn en önemli kentlerinden biri olan
Ýznik böylece Türk hâkimiyetine girdi (1330). 

Orhan Gazi fetihlere devam ederek; 1331�de Ta-
raklý, Göynük ve Mudurnu�yu, 1333�de Gemlik�i
Osmanlý topraklarýna kattý. Orhan Gazi 1337�de
önemli bir ticaret merkezi olan Ýzmit�i ve çevresini
(Koyunhisar, Hereke, Yalova, Armutlu) fethetti ve
buranýn idaresini oðlu Süleyman Paþa�ya verdi. 

1342 yýlýnda Balýkesir yakýnlarýndaki Rumlara
ait Kirmasti, Mihaliç ve Ulubat kaleleri fethedilince
Karesioðullarý Beyliði ile sýnýr komþusu olunmuþtu.
Orhan Gazi Karesioðullarý beyliðindeki taht kavga-
larýndan yararlanarak bu beyliðin topraklarýný ele
geçirdi (1345). Karesi Beylerinden Hacý Ýlbey ile
Evrenos Gazi, Osmanlý hizmetine girdiði gibi, Bey-
liðin donanmasý da Osmanlý Devletine katýldý. 

Marmara Adalarý, Üsküdar ve Kadýköy fethe-
dildi(1352). 1354 yýlýnda ise Gerede Beyliði ele ge-
çirildi ve Ankara ilk kez fethedildi.

ÝDARÝ DÜZENLEMELER
Orhan Gazi, babasý Osman Gazi�den 16.000 km.

kare olarak aldýðý devlet topraklarýný oðlu Murad
Hüdavendigar�a 95.000 km. kare olarak devretti.
Orhan Gazi devletin bir idare sistemi olmasý gerek-
tiðini düþünüyordu, bu amaçla teþkilat iþini Ala-
eddin Paþa ile Þeyh Edebali�nin bacanaðý Çandarlý
Kara Halil Paþa�ya verdi.

Orhan Gazi devlet teþkilatý içinde üç önemli
nokta üzerinde duruyordu; para, ordu ve kýyafet.
Fethettiði yerlere adli ve idari iþler için kadýlar, as-
keri iþler için subaþýlar tayin etti. Ýlk Osmanlý pa-
rasý, 1326 yýlýnda Orhan Gazi tarafýndan basýldý.

MÝMARÝ ESERLER
Orhan Gazi imar ve þehir planlamasýna da önem

veren bir padiþahtý. Ýznik�in fethedilmesinden son-
ra, 1331 yýlýnda Ýznik�teki meþhur Ayasofya Kilisesi
camiye çevrildi. Ayrýca 1333�de yine Ýznik�te Os-
manlý tarihinin ilk camisi olan Hacý Özbek Camii
yaptýrýldý. 

Orhan Gazi�nin yaptýrdýðý diðer eserler þunlar-
dýr; 

Ýznik Hacý Hamza Camii ve Kümbeti, 
Ýznik Yeþil Camii, 
Bilecik Orhan Camii, 
Bilecik Orhan Gazi Ýmareti,
Gebze Orhan Camii, 
Bursa Orhan Camii,
Ýznik Nilüfer Hatun Ýmareti.
Bilime ve eðitime büyük önem veren Orhan Ga-

zi Bursa Medresesini de yaptýrdý.
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2006 - Ekim
Mahmut BIYIKLI: Millet olarak önerilerini,

yorumlarýný, tepkilerini ifade etmeyen veya dolaylý
yoldan ifade eden bir yapýmýz var. Bunu neye baðla-
yabiliriz? Çok mu kaderciyiz; Allâh�a havale edince
mesûliyetimizi yerine getirdiðimizi mi düþünüyoruz?
�Kadercilik� anlayýþýmýzýn yeniden tanýmlanmasý
mý gerekiyor? 

Mehmet Þevket EYGÝ: Toplumumuz bir takým
tarihî ârýza ve kazalar yüzünden �þifâhî bir toplum�
hâline gelmiþtir. Þifâhî toplumlar yeterli ve gerek-
tiði kadar emr-i bi�l-maruf nehy-i ani�l-münker ya-
pamazlar, tepki gösteremezler. Kader baþka þeydir
�kadercilik� baþka þey. Hazret-i Ömer, veba hasta-
lýðý görülen bir yere gitmekten vazgeçince ona,
�Allah�ýn kaderinden mi kaçýyorsun?� denilmiþ, o
da, �Allah�ýn bir kaderinden baþka bir kaderine ka-
çýyorum�� cevabýný vermiþtir. Ýslam�da kader var-
dýr, kadercilik-fatalizm yoktur. 

MB: Yine zihniyetimizi çözümleme-
ye devam etmek istersek, müesseseleri,
hadiseleri ve dertlerimizi ele alýrken
tarihî tekâmül çizgisini çok da dikkate
almadan, hemen kalýp-hazýr deðerlen-
dirmelere itibar etme meylimizin tuzaðý-
na düþüyoruz. Geçmiþimizi doðru de-
ðerlendiremediðimiz için geleceðimizi de
kestiremiyoruz. Geleceðimize köprü ol-
mak üzere �gelenek�imiz için doðru bir
tanýmlama yapmak istesek neler söyle-
yebiliriz? 

MÞE: Türkiye�nin yakýn tarihinde
vahim �kopukluklar� olmuþtur. Þu anda
mâzimiz, tarihimiz, köklerimiz ile bað-
larýmýz kopmuþ vaziyettedir. Atalarýnýn
ve dedelerinin mezar taþlarýný okuya-
mayan yeni nesillere kopuk dememek

mümkün müdür? Ýþin kötüsü, seçkin, yüksek ta-
baka, okur-yazar geçinenlerimiz bu kopukluðun far-
kýnda deðillerdir. Türkiye geleceðine güvenle bak-
mak istiyorsa mutlaka �tarihî kopukluktan�, �tarihî
devamlýlýða� geçmek zorundadýr. Aksi takdirde
çöküþ ve yýkýlýþ kaçýnýlmaz hale gelecektir. Bizde
tarihî devamlýlýðýn iki ana direði olan yazýlý ve edebî
lisan ile millî tarihe vurulan darbeler, ne Hitler Al-
manya�sýnda, ne Stalin Rusya�sýnda bu kadar tah-
ripkâr olmuþtur. Bizi biz yapan geleneklerimizin hor
görülmesi bugünkü genel yabancýlaþmaya yol aç-
mýþtýr. 

MB: Asr-ý Saadet�te Efendimiz (sav), genç sa-
habilerine civar milletlerin dillerini öðrenmeyi tel-
kin ediyor. Fatih, 7 lisan biliyor. Bugün biz kendi
dilimizi bile bilmiyoruz. Mukayese mantýðýmýz geliþ-
miyor. Dolayýsýyla eski metinlerimizi ve onlara sin-
miþ insanlýk þuurunu kavrayamýyoruz. Nasýl bir eði-
tim anlayýþý gerekiyor, bütünleyici, kapsayýcý,
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muhteþem bir cihaz olan beynimizin trilyonlarca
hücresini israf etmeden kullanabileceðimiz? 

MÞE: Son devir Osmanlý liselerinde (Sultanî-
Ýdadî) üç yabancý dil öðretiliyordu: Arapça, Farsça,
Fransýzca. Ayrýca Batý Türkçesi çok iyi ve güçlü þe-
kilde okutulup öðretiliyordu. Kendi ana dillerini e-
debî bakýmdan iyi bilmeyenlerin yabancý dil öðren-
meleri mümkün deðildir. Bugünkü Türkçe, birkaç
yüz kelimeyle konuþulan sözlü bir iletiþim dilidir. 

Ýnsanlar bu fakir, �arý-duru, kuru� lisanla günlük
ihtiyaçlarýný görürler, iletiþim kurabilirler. Lakin bu
sözlü Türkçe�yle eðitim, üniversite, edebiyat, tefek-
kür, yüksek kültür, sanat, felsefe olmaz. Bizim ana-
dilimiz olan Batý Türkçesi�nin en olgun, en güzel,
en sanatlý, en ahenkli þekli 1920�lerin Türkçesi�dir.
27 Mayýs 1950�de Demokrat Parti iktidara geçince
o dile döndü; 27 Mayýs 1960 darbesinde tekrar ku-
ru ve yetersiz öz Türkçe�ye geçildi ve nihayet zen-
gin, edebî dilimizi yitirdik. 

Artýk istense de 1920�lerin Türkçesi�ne dönmek
çok zordur. Bir memleketin ne durumda olduðunu
bilmek ve anlamak isteyenler oradaki eðitime bak-
sýnlar. Eðitim güçlü, vasýflý, üstün, tesirli, baþarýlý ise
durum iyidir; eðitim iflas etmiþse ülkenin geleceði
karanlýktýr. 

Eðitimde mutlaka kaliteye yönelinmelidir. Bu-
günkü sistem, �okuma yazma bilmeyen cahilleri,
okuma yazma bilen cahiller� hâline getiriyor. Oku-
ma yazma bilmeyen cahiller, cehillerini itiraf eden
basit cahillerdir; okuma yazma bilenler ise mürek-
kep câhil� Türkiye�de en kýsa zamanda Ýngiltere�-
deki Eton Koleji gibi, Paris�teki güçlü liseler gibi;
Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur liseleri gibi
liseler açýlmalýdýr. Edebiyata, felsefeye ve sosyal kül-
türe aðýrlýk verilmelidir. Bu liselerde mutlaka Arap
harfleriyle Osmanlýca okutulmalýdýr. �Böyle bir þey
gericilik olur, bunu yapamayýz� diyenler olursa, on-
lara, �Ya öyle mi? Öyleyse Türkiye�nin batmasýna
hazýr olun.� cevabýný veririz. 

MB: �Ýnsan olmak�, külliyen bir �arayýþ� diye
buyuruluyor. Arama isteðin olacak içinde� Ara-
dýðýn þey için bedel ödeyecek cesarete, cömertliðe,
alçakgönüllülüðe sahip olacaksýn� Yeniden bu
haslette �vasýflý insanlar� yetiþtirmek için nasýl bir
eðitim anlayýþý profiline ihtiyacýmýz var? 

MÞE: Türkiye�nin batmamasýný, yükselmesini,
güçlenmesini, ilerlemesini istiyorsak yeterli sayýda
vasýflý Türkiyeliler yetiþtirmek zorundayýz. Vasýflý
Türkiyeli ne demektir? Bilgi ve kültür boyutunda
vasýflý; ahlâk, aksiyon, fazilet boyutunda vasýflý; sa-
nat, güzellik ve estetik boyutunda vasýflý. Vasýflý de-
mek, ayný zamanda güçlü ve üstün demektir. Bu
memlekette çoðunluðu teþkil eden Müslümanlar
son 50-60 yýl içinde eðitimde kalite üzerinde dur-
madýlar, kalite (kelle sayýsý, rakam çokluðu) üze-
rinde durdular. Bu yol onlarý zilletten izzete götür-
medi 

MB: Eskilerin �Ýstanbul Efendisi� diye tabir et-
tikleri bir model insan vardýr. Bir yazarýmýz �Þimdi-
lerde tekkelere �Estetik Yâ Hû� yazdýrmak lâzým.�
diyor. Bunun bir okulu var mý hocam? Eski fütüvvet
teþkilatý gibi meselâ. Ýstanbul Beyefendisi nasýl yeti-
þir; aklý-ruhu ayný anda eðitebilecek bir hoca tipi
var mý günümüzde? 
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mek, ayný zamanda güçlü ve üstün de-
mektir.



MÞE: Türkiye, her geçen gün biraz daha kýrsal
kesim, gecekondu, taþra, varoþ kültürü kýsýrlýðýna
gömülüyor. Bizde her yere köylü kültürü hâkim ol-
muþtur. Köylü derken tabii ki, köylüleri hor görmü-
yorum. Burada bahis mevzuu olan köy kültürü ve
köylülüktür. Bizim politikamýz köylü politikasý, in-
sanî münasebetlerimiz köylüce, eðitimimiz ve üni-
versitelerimiz köy eðitim ve köy üniversitesi� 

Ýslamiyet medeniyet dinidir, þehir dinidir, metro-
pol dinidir. Ýslam�ýn nurlarý büyük þehirlerden ve
merkezlerden taþraya doðru yayýlýr. Ýslam�ý köyler-
den, gecekondulardan, varoþlardan þehirlere getir-
mek mümkün ve muhtemel bir iþ deðildir. 

Bu ülkenin Müslümanlarý kurtulmak istiyorlar-
sa, her þeyden önce medenî Müslümanlar olmaya,
þehirli Müslümanlar olmaya; ince, nâzik, kibar, va-
sýflý Müslümanlar olmaya mecburdurlar. Kýrsal ke-
sim ve varoþ kültürüyle, ahlâkýyla, sanatýyla kurtul-
manýn imkâný yoktur. 

Eskiden Türkiye�yi ayakta tutan bir fütüvvet
ahlâký vardý. Bu devirde nice Müslüman fütüvvetin
lügat ve ýstýlah manasýný bile bilmez. Fütüvvet, gö-
nül yiðitliði mânâsýna gelir. 

Bir Müslüman toplumda yeterli sayýda gönül
yiðidi bulunmazsa ve onlar Ýslamî hayata hâkim ol-
mazlarsa o toplum dejenere olur, bugün Türkiye�de
olduðu gibi� 

Þu birtakým Ýslamcý geçinenlere bakýnýz, dinci
postuna bürünmüþler, yemedikleri halt yok. Ýhale-
lere fesat karýþtýrmalar, iþlerden komisyon almalar,
bin türlü dalavere, haram rantlar, yaptýklarý hiçbir

iþte meymenet yok. Geçen kýþ büyük
þehirlerimizden birinin tarihî bir caddesi
yapýlmaya baþlandý, daha bitmeden bo-
zulmaya baþladý. Ana þehir belediye baþ-
kaný inþaatý durdurdu. Ülkemiz dünyada
en fazla kara para, haram para, uðursuz
para olan ülkedir. 

Mafyalar, çeteler etrafý haraca kes-
mektedir. Haram yiyicilik, rantçýlýk kor-
kunç boyutlara ulaþmýþtýr. Nâdir yazar-
lar, fikir adamlarý, politikacýlar dýþýnda
bütün bu kötülükleri ve pislikleri tenkid
eden de yoktur. 1950�li, 60�lý yýllarda
Prof. Ali Fuat Baþgil, Üstad Necip Fazýl
gibi ilim, fikir, vicdan adamlarý, ellerin-
den geldiði kadar kötülükleri tenkid edi-
yorlardý, þimdi onlar da yok. 

MB: Mutlu olmayý maðrur olmaya deðiþtik. Mil-
let þuurumuza da tamamen zýd olarak, �Nefis Me-
deniyeti� olduk taklit ede ede. 

Yeniden nefis-ruh dengesi kurmuþ bir, �Kalp
Medeniyeti�nin teþekkülü için neler yapýlmasý ge-
rekiyor? Nasýl titreyip kendimize döneceðiz? 

MÞE: Biz Müslüman�ýz demekle iþ bitmiyor. Bu
devir Müslümanlarý kendilerini Ýslam�a uyduracak-
larýna, Ýslam�ý kendilerine uydurmaya kalkýyorlar.
Bu sapýklýk deðil de nedir? Televizyondan þikâyet
eden zamâne hacýlarýnýn, hocalarýnýn, dindarlarý-
nýn, sofularýnýn evlerinde koca koca televizyonlar
var. Ýslam, Þeriat, Sünnet, tasavvuf buna izin ve-
riyor mu? 

Rasûlullah Efendimiz (sav) birtakým konularý
kastederek. �Müftülerden fetva isteme, sen kalbine
sor.� buyurmuþtur. Kalplerimize soralým: Ýslam dini
bugünkü yayýnlarýyla televizyon seyretmeye izin ve-
rir mi? 

Açýyorsun ekraný evin içinde; meyhane, ku-
marhane, fuhuþhane, dinin yasak etmiþ olduðu;
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Þu birtakým Ýslamcý geçinenlere ba-
kýnýz, dinci postuna bürünmüþler, ye-
medikleri halt yok. Ýhalelere fesat karýþ-
týrmalar, iþlerden komisyon almalar, bin
türlü dalavere, haram rantlar, yaptýklarý
hiçbir iþte meymenet yok.



fýsk, fücur, eðlence, kötü müzik, çýplak karýlar, içki-
ler, bin türlü rezalet� Din düþmanlarýný tenkid et-
mek, bütün kötülüklerin sebebini dinsizlikte ara-
mak çok kolay ve ucuz bir felsefedir. Müslümanlar
kurtulmak istiyorlarsa öncelikle kendilerini yapýcý
bir þekilde tenkid etmelidir. 

MB: Siz tenkit deyince aklýma geldi. Dinler
arasý diyalog arayýþlarý var ama Müslümanlar arasý
diyalog arayýþý yok. Hatta cemaatler arasýnda bile
bir diyalog yok. Nasýl saðlanacak efendim birlik
beraberlik. Ne yapmalý? 

MÞE: Müslümanlar arasý birlik; ilimle, irfanla,
ahlâkla, faziletle, hikmetle, yüksek karakterle,
fütüvvetle, mürüvvetle, hakîki tasavvuf ve tarîkatla
olabilir. Vasýfsýz Müslümanlar birlik saðlayamazlar.
Önce vasýf, sonra o vasýftan ileri gelen birlik. Birta-
kým cemaatler ve tarîkatlar yapýcý, müspet, hayra
yönelik uyarýlarý düþmanlýk olarak kabul ediyor.
Bazýlarý yalan da olsa övgü ve pohpohlardan çok
hoþlanýyorlar, doðru da olsa uyarý ve tenkitlerden
nefret ediyorlar. Böylelerinin birleþmesi elbette ki
mümkün olmaz. 

MB: Yýllar önce �Tasavvuf Sýðýnaðý� isimli bir
yazýnýzý okumuþtum. Tasavvuf hakkýndaki düþün-
celeriniz nedir? Tasavvuf niçin önemlidir? 

MÞE: Tasavvuf, Ýslâm�ý hakkýyla yaþamak de-
mektir. Tasavvuf ve tarikat; tac, hýrka, þekil deðildir.
Adam tasavvuf postuna bürünmüþ ama riya, ken-
dini beðenmiþlik, gurur, kibir var içinde, öylesi ke-
sinlikle mutasavvýf ve tarikatlý deðildir, tarikatçýdýr.
Hakiki mutasavvýf �ben, ben, ben� demez. Hakiki
tarikatlý, birtakým büyükleri, Yahudi ve Hýristiyan-
larýn yaptýklarý gibi �Erbab� haline getirmez. 

Derviþ sövene dilsiz, dövene elsiz gerektir.
Hakiki mutasavvýf, tarikatlý ve derviþ, �Benim
þeyhim en yücedir, benim tarikatým en yükseði-
dir�� gibi boþ edebiyatlar, propagandalar yapmaz.
Tarikatta genel davet olmaz, tarikata nasip ile girilir.
Nasibi varsa girer, bir tarikat düþünün, herkesi ken-
disine çekmek için genel davet yapýyor. Bu ne biçim

tarikattýr? Bendeniz tarikata, tasavvufa, þeyhlere ve
derviþlere hürmet eden bir kimseyim. Lakin her
þeyin kuralý vardýr. Adamýn birisi tarikat, tasavvuf
diye meydana atýlmýþ, aklý fikri para toplamak; para
saymaktan tespih çekmeye vakti kalmýyor. Ben bu
Hazrete nasýl mutasavvýf ve tarikat ehli diyeyim?
Bütün din kardeþlerime tavsiye ediyorum, gerçek
tasavvufu, gerçek tarikatý, gerçek þeyhi arayýn, nasi-
biniz varsa bir saniye bile beklemeden intisap edin. 

MB: Sizi etkileyen öncü insanlarý sorsam, kim-
leri söylersiniz? 

MÞE: Zâhir ulemasýndan Ömer Nasûhi Bilmen,
Bulgaristanlý Ahmed Davudoðlu Hoca ve benzer-
leri� 

Tasavvuf ve tarikat sahasýnda Süleyman Efendi,
Þeyh Mehmed Zahid Efendi, Sami Efendi, Muzaffer
Efendi ve benzerleri� Bediüzzaman Said Nursî
Hazretleri� 

Fikir ve mücadele önderi olarak Üstad Necip
Fazýl Kýsakürek� Profesör Ali Fuat Baþgil, Nuret-
tin Topçu, Mahir Ýz ve bunlara benzeyen kimse-
ler� Geçmiþ asýrlarda hizmet etmiþ Selahattin Ey-
yûbî, Emir Abdülkadir Cezairî, Ýmam Þamil ve on-
lara benzeyen þahsiyetler� 

MB: Sýk sýk çok tirajlý bir gazetenin öneminden
bahsediyorsunuz. Gazete ya da genel manada med-
ya niçin önemlidir? 

MÞE: Dengeli bir yapýya sahip medenî ülkelerde
medya dördüncü kuvvettir. Bizdeki arýza sisteminde
ise medya birinci kuvvettir. Müslümanlar, kýrsal ke-
sim ve þifahî kültür dolayýsýyla medya sahasýnda bir
türlü öne geçemediler, bunun acýsýný çekiyorlar,
daha da çok çekeceklerdir. Bu konuda hayli yazý
yazdým, hepsini bir araya getirseniz bir kitap olur.
Müslümanlar medyada üstün olmak istiyorlarsa ce-
maat, tarikat, zümre, klik gazeteciliðini býrakarak,
�Türkiye�nin bütünü için� güçlü ve tesirli bir med-
yaya yatýrým yapmalýdýrlar. 

Bize zaman ayýrdýðýnýz için çok teþekkür ederiz.
Ben teþekkür ederim, yayýn hayatýnýzda baþarýlar
dilerim. 
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Müslümanlar arasý birlik; ilimle, ir-
fanla, ahlâkla, faziletle, hikmetle, yüksek
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meydana atýlmýþ, aklý fikri para topla-
mak; para saymaktan tespih çekmeye
vakti kalmýyor. 
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A Ð U S T O S  2 0 0 7
Eðitim: ÖSS�yi kazanan liseliye tek dersten im-

tihan müjdesi

Yüksek öðretim programlarýna yerleþmeye hak
kazanan, ancak tek dersten baþarýsýzlýklarý sebe-
biyle mezun olamayan öðrencilere bir imtihan hak-
ký daha verildi.

Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, üniversiteye
yerleþen ancak tek dersten baþarýsýz olduðu için li-
seden mezun olamayan öðrencilerle ilgili genelge
yayýnladý. 

Genelgede, bazý öðrencilerin yükseköðretim
programlarýna yerleþtirilmeye hak kazandýklarý hal-
de tek dersten baþarýsýzlýklarý sebebiyle mezun ola-
madýklarýnýn tespit edildiði belirtildi. 

Tarihi valilikler belirleyecek
Genelgeye göre, bu durumdaki öðrenciler, her-

hangi bir yükseköðretim programýna yerleþtiril-
diklerini belgelendirmeleri halinde, ortalama yük-
seltme ve sorumluluk imtihanlarýndan sonra vali-
liklerce belirlenecek tarihlerde baþarýsýz olduklarý
tek dersten imtihana alýnacak. 

Ýmtihan tarihleri belirlenirken, yükseköðretim
programlarýnýn kayýtlý tarihleriyle birlikte özel ye-
tenek imtihanýyla öðrenci alan yükseköðretim
programlarýnýn kayýtlý tarihlerinin deðiþkenlik gös-
termesi ve henüz açýklanmayan ek yerleþtirmeden

faydalanan öðrencilerin kayýt tarihleri göz önünde
bulundurulacak.

(Türkiye)
!

Eðitim: Okul telaþý baþladý

2007-2008 eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlama-
sýna kýsa bir süre kala veliler hazýrlýklara baþladý.

Zorunlu ders kitaplarý devlet tarafýndan karþý-
lanýyor olmasýna raðmen ortaya çýkan eðitim gi-
derleri cep yakacaða benziyor. 

Öðrenci giderleri ile ilgili bir araþtýrma yapan
Türk Eðitim-Sen Ýstanbul Bölge Baþkaný Yrd. Doç.
Dr. M. Hanefi Bostan, aile bütçelerinin bu yýl sarsý-
lacaðýný kaydetti. 

Türk Eðitim-Sen�in araþtýrmasýna göre; bir veli
biri ilköðretim diðeri genel lisede olmak üzere iki
çocuðunu okula gönderebilmek için ortalama bin
830 YTL masraf yapacak. 

Kayýt parasý ile birlikte bu masraf en az 2 bin
830 YTL�ye çýkacak. Þayet aile bir çocuðunu genel
lisede ve bir çocuðunu da ana sýnýfýnda okutacak
olursa bu masraf daha da artacak. Zira bu ailenin
yapacaðý masraf, bin 930 YTL ile yaklaþýk 3 bin
YTL arasýnda deðiþecek.

Türk Eðitim-Sen�e göre çocuklarýn eðitim-öð-
retime hazýr bir þekilde baþlayabilmesi kolay deðil.
Kayýt parasý, servis ücreti, okul kýyafeti, ayakkabýsý,
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çantasý, defteri derken binlerce YTL�yi bulan mas-
raflar bu sene de aileleri bir hayli zorlayacak.

Fiyatlar çok deðiþken
Piyasada her bütçeye göre uygun ürüne ulaþmak

mümkün. Dev alýþveriþ merkezlerinde polyester ön-
lükler için en düþük 3,90 YTL, pantolon için 5,25
YTL, ayakkabý için 8,90 YTL ödeyerek giysiler top-
lam 17,15 YTL�ye alýnabiliyor. 

Daha kaliteli ürün almak isteyen velilerin ise
önlük, pantolon ve ayakkabý için ortalama 60 YTL�-
yi gözden çýkarmasý gerekiyor. 

Esnaf ise sattýklarý mallarýn fiyatlarýnýn geçen
yýla oranla çok farklýlýk göstermediðini, neredeyse
geçen yýlýn fiyatlarýyla satýþ yaptýklarýný kaydediyor.

(Türkiye) 
!

Saðlýk: Çocuklara bol bol fýndýk yedirin

Çocuklarýn dengeli ve saðlýklý geliþimi için ge-
rekli arjinin aminoasidinin fýndýkta bol miktarda
bulunduðu bildirildi.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gýda Mü-
hendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Atilla Þimþek, ilkokul çaðýndaki çocuklar hareketli
olduklarý için enerji ihtiyaçlarýnýn da yüksek oldu-
ðunu belirterek �Bunlara imtihan stresinin eklen-
mesi, küçük bedenleri büyük fiziksel yorgunluk al-
týnda býrakabilmektedir� dedi. 

Günde 50 gram
Yorgunluðu gidermek için fýndýðýn bulunmaz bir

besin olduðunu anlatan Þimþek, �Çocuklar, günde
50 gram fýndýk tüketerek alacaðý enerjiyi, yaklaþýk
110 gram bal, 140 gram pekmez, 150 gram kuru
incir, kayýsý veya üzüm tüketmesi halinde alabilir ki
bu miktardaki gýdalarý bir öðünde tüketmeleri
mümkün deðildir. 

Fýndýðýn, ilköðretim okullarýnda haftada en az
bir gün olmak üzere beslenme programlarýna alýn-
masý faydalý olacaktýr� diye konuþtu.

(Türkiye) 
!

Kültür: Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu:
Tövbe için fýrsat

Bu gece; af ve maðfiret gecesi olan mübarek Be-
rat Kandili...

Kandil sebebiyle bir mesaj yayýnlayan Diyanet
Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Ali Bardakoðlu, �Müslü-
manlarýn, Yüce Allah�ýn baðýþlamýsýyla günahlardan
arýnmayý umduklarý, kutlu bir zaman dilimi olan bu
gece, ayný zamanda rahmet ayý mübarek Ramazana
yaklaþtýðýmýzý da müjdelemektedir� dedi.

Üç aylarýn manevi gölgesinde; yaratýlýþýn nihai
anlamýnýn kavranmasý için bir fýrsat olduðunu dile
getiren Bardakoðlu, Kur�an-ý kerimde ve Peygamber
efendimizin hadis-i þeriflerinde, �inanarak ve iç-
tenlikle yapýlan bir tövbe ile Cenab-ý Hakka yö-
nelen gönüllerin, açýlan ellerin geri çevrilmeyece-
ðinin� özellikle vurgulandýðýný belirtti.

Bardakoðlu þunlarý kaydetti: �Mevlamýzýn bu
müjdesini göz önünde bulundurarak, günah ve ku-
surlarýmýzdan dolayý tövbe etmeli, ibadetlerimizi ve
dualarýmýzý yoðunlaþtýrarak Rabbimize yakýnlaþ-
malý, Yüce Yaradanýmýza, ailemize, çocuklarýmýza,
çevremize, milletimize ve tüm insanlýða karþý görev
ve sorumluluklarýmýzý tekrar hatýrlayarak yeni bir
ümit ve kararlýlýkla geleceðe bakma melekesi ka-
zanmalýyýz.�

(Türkiye) 
!
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Kültür: Berat kandilini idrak ettik

Mübarek Ramazan-ý Þerif �in habercisi, Pey-
gamber Efendimizin övdükleri gecelerden biri olan
Berât gecesi adýna yakýþýr bir þekilde idrak edildi.

Yapýlan dualarýn, edilen tövbelerin reddedilme-
diði bu geceyi en güzel þekilde idrak etmek isteyen
müminler camilere koþtu, el öpüp gönül aldý, eþten
dosttan helallik diledi. 

Geceyi Kur�an-ý Kerim okuyarak, kaza namazý
kýlarak, Allah dostlarýnýn menkýbelerini dinleyerek
deðerlendirdiler. 

Gecede selatin camilerde okunan mevlidler ve
aþr-ý þerifler gönüllerimizin pasýný silerken Resulul-
lah aþýklarý gözyaþlarýný tutamadýlar. 

Geceyi günahlarýndan tövbe ederek geçiren
Müslümanlar, kabir ve türbeleri de ziyaret ettiler... 

(Türkiye)
!

Saðlýk: Anne sütü astým riskini azaltýyor

Anne sütünün bebekle annesi arasýndaki sevgi
baðýný güçlendirdiðini belirten Uzman Dr. Ömer
Artar, anne sütünün ayný zamanda ileride oluþa-
bilecek astým riskini azalttýðýný söyledi.

Gemlik Devlet Hastanesi Çocuk Hastalýklarý
Bölümü Uzman Dr. Ömer Artar, �Yüzde 87�si sývý
olan anne sütü, bebeðe ilk altý ay su dahil hiçbir þey
vermezseniz bile gerekli ihtiyacý karþýlar� diye ko-
nuþtu. 

Anne sütünün birçok hastalýðý engellediðini ifa-
de eden Artar, bebekte astým riskinin azalmasýný da
saðladýðýný vurguladý. 

Bebeklerde anne sütünün önemine temas eden
Artar, �Anne sütü astýmý engeller. 

Egzama riskini azaltýr. Diþ çürümelerini önler.
Görme ve sindirim sisteminin oluþmasýný hýzlandý-
rýr. 

Bebekte ileride oluþabilecek demir eksikliðini de
önler. 

Daha birçok rahatsýzlýðý da baþlamadan yok
eder� þeklinde konuþtu.

(Türkiye) 
!

Eðitim: Anaokulu öðrencileri de erken ders baþý
yapacak

Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), ilköðretim okulu
1. sýnýflar için �okullarýn bir hafta erken açýlmasý�
uygulamasýna, anaokulu ve anasýnýflarýný da dahil
etti.

Bu öðrenciler, 10 Eylül 2007�de ders baþý ya-
pacak. MEB Müsteþar Vekili Mehmet Temel�in ya-
yýnladýðý genelgede, öðrencilerin ve velilerin 10-14
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Eylül 2007 tarihleri arasýnda okula davet edildikleri
ifade edildi. 

Genelgede, þunlar kaydedildi: �Bu uygulamayla
öðrencilerin ilgili sýnýf-okul öncesi ve çocuk geliþimi
eðitimi öðretmenlerinin gözetiminde oyun, drama,
sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öðrenme orta-
mýný, okulunu, sýnýfýný, arkadaþlarýný, öðretmenle-
rini tanýmasý, okul kurallarýný öðrenmesi, ayný za-
manda evine güvenle gidip-gelme eðitimini almasý
ve okula iyi bir baþlangýç yapmasý hedeflenmiþtir.� 

Veliler de düþünüldü
Bakanlýk, öðrencilerin bir hafta önce eðitim-öð-

retime hazýrlanmasý çalýþmalarýna dair uygulama
sürecinde bazý tedbirler alacak. Buna göre, okul-
larda yapýlan bakým ve onarýmlarýn bu süre baþla-
madan önce bitirilmiþ olmasý için çaba sarf edile-
cek. 

Velilerin öðrencilerle beraber okula gelip gitme-
lerinin, alýþkanlýk haline gelmemesi için velilerin
sýnýf ortamýna zaman zaman alýnmasý saðlanacak.
Velilerin okul ortamýnda kaldýðý sürelerde hoþça va-
kit geçirecekleri uygun ortamlar ayarlanacak. 

Veliler, Rehberlik ve Psikolojik Danýþma servi-
since bilgilendirilecek. Bir haftalýk programýn uygu-
lama saati, her gün 09.00-12.00 saatleri arasýnda 3
ders saati ve 2 dinlenme saati olacak. 

Trafik kurallarý görsel ve uygulamalý olarak öð-
retilmeye çalýþýlacak. Obezite ile mücadele çerçe-
vesinde beslenme bilgileri verilecek ve kantin alýþ-
veriþlerinde almalarý gereken besin maddeleri anla-
týlacak.

(Türkiye) 
!

Ýnternet: Google Earth kullanýcýlarý bu defa göz-
lerini uzaya dikti

Ýnternet devi Google, Earth adlý dünya harita-
sýyla uzaydan sokaklara kadar yakýn plana inerek
dünyaya bakmamýzý saðlayan programýnýn ardýndan
bu defa Sky adlý yeni bir programla gözlerimizi yýl-
dýzlara çeviriyor.

Google, �sanal teleskop� niteliðindeki programla
sunulacak olan bu yeni hizmetin, uzay hakkýnda
bilgi edinmeye yönelik bir oyun alaný gibi olacaðýný
duyurdu. 

Sky ile internet kullanýcýlarýnýn, yaklaþýk 100
milyon yýldýz ve 200 milyon galaksiye bakacaðý kay-
dediliyor. 

Haziran 2005 yýlýnda kullanýma sunulan Google
Earth programýnýn þu ana kadar 250 milyondan
fazla indirildiði belirtiliyor. 

13 dilde sunulacak Sky hizmetine ulaþabilmek
için, Google Earth programýnýn son versiyonuna sa-
hip olmak gerekiyor.

(Türkiye) 
!

Bilim-Teknik: Þeker ve kalp için yeni ilaç

Þiþmanlýk, þeker ve kalp hastalýklarý üzerine a-
raþtýrma yapan Harvard Üniversitesi Genetik ve
Kompleks Hastalýklar Bölümü Baþkaný Prof. Dr.
Gökhan Hotamýþlýgil ve ekibi, bugüne kadar �kistik
fibroz� ve �karaciðer sirozu� tedavisinde kullanýlan
iki ilacý, þeker ile kalp hastalýklarý için de deneye-
cek.

Ýlaçlarýn 30 gönüllü hastada bir yýl boyunca test
edileceðini belirten Hotamýþlýgil, �Eðer ilaç etkili
oluyorsa bunu yayýnlayacaðýz ve o andan itibaren
doktorlarýn hastalarýna bu ilacý tavsiye etmelerini
isteyeceðiz� dedi.
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Saðlýk: Az yemek de þiþmanlatýyor

Çok yemek yiyerek alýnan fazla enerjinin yaký-
lamamasý fazla kiloya yol açarken, günlük enerjinin
altýnda kalori alýp, az yemek de þiþmanlýða sebep
oluyor.

Beslenme ve Diyet Uzmaný Zerrin Aydýn, vücu-
dun enerjiye ihtiyacý olduðunu belirterek, �Günde
2 bin kalori almasý gereken bir kiþi, bin 400 kalori
alýyorsa, vücut az enerji almaya alýþýyor. Sadece bir
iki gün 2 bin kalori bile alsa zamanla kilo artýþý
oluyor. 

O zaman da �su içsem yarýyor� diyorlar. Aslýnda
sebebi az kaloriyle yaþamaya alýþmak� dedi. Az
kalori almanýn metabolizma hýzýnýn da düþmesine
neden olduðunu hatýrlatan Aydýn, bir enerji denge-
sizliði ortaya çýktýðýný, pazartesi diyete baþlayanlarýn
kilo dengesi en çok bozulan kiþiler arasýnda yer
aldýðýný ifade etti. 

Sporla yenin
Sadece diyet yapanlarýn deðil, hep kilosuna dik-

kat etmek için düþük kalori alanlarýn da kilo aldý-
ðýný vurgulayan Aydýn, �Bir gün az iki gün çok yi-
yorlar. 

Oysa her gün 2 bin kalori alsalar ve düzenli eg-
zersiz yapmaya özen gösterseler, kilo da almaya-
caklar. Zayýflamak uðruna yarý aç yaþayanlara, sað-
lýklý beslenme programý hazýrlanmasý gerekir� diye
konuþtu.

(ÝHA) 
!

Eðitim: Öðretmenlik baþvurusunda son hafta
Milli Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) yapacaðý 10 bi-

ni kadrolu, 10 bini sözleþmeli 20 bin öðretmen ata-
masý için baþvurular, 19 Aðustosta sona eriyor.

Yoðun ihtiyaç bulunan 17 alandan toplam 10 bin
kontenjana sözleþmeli öðretmenlik için de baþvuru
alýnacak.

MEB�in atama yapacaðý branþlar, kontenjanlarý
ve taban puanlarý: 

�Beden Eðitimi (1055 kiþi-73 puan), Bilgisayar
(1215 kiþi-65 puan), Biyoloji (44 kiþi-89 puan),
Coðrafya (365 kiþi 76 puan), Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi (1315 kiþi-72 puan), Felsefe (54 kiþi-84 pu-
an), 

Fen Bilgisi/Fen ve Teknoloji (1000 kiþi-85
puan), Fizik (17 kiþi-91 puan), Görme Engelliler
Sýnýf Öðretmenliði (34 kiþi-50 puan), Ýmam Hatip
Liseleri Meslek Dersleri (34 kiþi-84 puan), Ýmam
Hatip Liseleri Meslek Dersleri Arapça (12 kiþi-72
puan), Ýlköðretim Matematik (1425 kiþi-72 puan),
Ýngilizce (2020 kiþi-68 puan), Ýþitme Engelliler Sýnýf
Öðretmenliði (33 kiþi-66 puan), Kimya (34 kiþi-90
puan), 

Matematik (34 kiþi-93 puan), Müzik (410 kiþi-
58 puan), Okul Öncesi Öðretmenliði/Çocuk Geliþi-
mi ve Eðitim Öðretmenliði (1370 kiþi-69 puan),
Rehber Öðretmen (435 kiþi-72 puan), Resim-Ýþ/
Resim/Görsel Sanatlar (410 kiþi-69 puan), Sanat
Tarihi (5 kiþi-81 puan), 

Sýnýf Öðretmenliði (4215 kiþi-78 puan), Sosyal
Bilgiler (760 kiþi-80 puan), Tarih (160 kiþi-83 pu-
an), Teknoloji ve Tasarým (610 kiþi-50 puan), Türk
Dili ve Edebiyatý/Dil ve Anlatým/Türk Edebiyatý
(415 kiþi-81 puan), Türkçe (2415 kiþi-67 puan),
Zihin Engelliler Sýnýf Öðretmenliði (104 kiþi-61
puan).�

(Türkiye) 
!
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Saðlýk: Yüksek nem saðýr edebilir

Yüksek nemin yol açtýðý terleme, gerekli duyar-
lýlýk gösterilmeyip, tedbir alýnmadýðý takdirde kulak
hastalýklarýný tetikleyerek iþitme kayýplarýna sebep
olabiliyor.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Týp Fakültesi Ku-
lak Burun Boðaz Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Barlas Aydoðan, dýþ kulak cildinin çok
hassas olduðunu ve çabuk tahriþ olabildiðini hatýr-
latarak, �Özellikle yaz aylarýyla birlikte terleme de
tabii olarak artar. 

Oluþan nem, dýþ kulakta mikroorganizmalarýn
kolay ve hýzlý bir þekilde üremesini saðlar. Burayý ka-
þýmak ise kulakta zedelenmeyi, beraberinde ise
mantar oluþumunu tetikler. Ýlerleyen günlerde iþit-
me kayýplarý gibi önemli kulak rahatsýzlýklarýný be-
raberinde getirir� þeklinde konuþtu. 

Kulaðýnýzý kaþýmayýn
Tekrarlayan kulak enfeksiyonlarýnýn þeker has-

talýðý olarak bilinen diyabetin habercisi olabilece-
ðini vurgulayan Aydoðan, kulaðýn, baþta parmak ol-
mak üzere sert cisimlerle kaþýnmamasý gerektiðini
söyledi. 

Aydoðan, kaþýndýðý takdirde ise mutlaka kulaðýn
yýkanmasý gerektiðini ifade etti. Yüzülecek havuz ve
denizin temiz olmasýna özen gösterilmesinin de ö-
nemine dikkati çeken Aydoðan, suya girileceði za-
man mutlaka týkaç kullanýlmasý gerektiðini söyledi.

(Türkiye)
!

Saðlýk: �Ben�lerin þekli ve rengi kanseri haber ve-
riyor!

Doðuþtan var olan benlerin, zaman içerisinde
yapýsýnda, renginde ve þeklinde deðiþiklik göster-
mesi durumunda, kanserin habercisi olabileceði
belirtildi.

Ufuk Üniversitesi Týp Fakültesi Dr. Rýdvan Ege
Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof.
Dr. Aysel Gürler, benlerin, güneþin etkisiyle sayýla-
rýnýn artabileceðine ve yapýlarýnýn bozulabileceðine
iþaret etti. 

Gürler, doðuþtan gelen benin renginde açýlma-
koyulaþma ya da birden fazla renk içermesi, simetri
ve þekil bozukluðu, belirgin büyüme, benin kena-
rýnda girinti-çýkýntý görülmesi ve yayýlma yüzeyinin
deðiþmesi durumunda, o kiþide akciðer, beyin gibi
aðýr kanserlerin görülebileceðini kaydetti. 

Gürler, vücutlarýnda benleri olan kiþilerin, bu
belirtilerden birini görmesi durumunda en kýsa
zamanda doktora gitmesi gerektiði uyarýsýnda bu-
lundu.

(Türkiye) 
!

Eðitim: Týpta yan dal için imtihan 20 Ekim�de
Uzman tabiplerin daha ileri seviyede yapacaklarý

yan dal eðitimi için üç ana dalda açýlan ve 20 E-
kim�de yapýlacak Yan Dal Eðitimi Giriþ Sýnavý için
baþvurularýn, 24 Eylül-1 Ekim tarihleri arasýnda ya-
pýlabileceði bildirildi.

Yan Dal Eðitimi Giriþ Sýnavý�nýn, iç hastalýklarý,
çocuk saðlýðý ve hastalýklarý ile genel cerrahi ana
dallarýnda Ankara�da yapýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðý
bildirildi. 
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Bu imtihana katýlmak isteyen adaylarýn baþvu-
rularýnýn týp fakültesi bulunan üniversitelerin rek-
törlükleri tarafýndan kabul edileceði belirtilerek,
imtihanýn muhtevasý, kontenjanlar, baþvurular ve
tercihlerle ilgili ayrýntýlý bilgilerin en geç 17 Eylül�de
ÖSYM�nin internet sayfasýnda yayýnlanacak kýla-
vuzda yer alacaðý belirtildi.

(Türkiye) 
!

Eðitim: �Her öðrenci burs alacak�

Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
(YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak,
YURTKUR�a baþvuran her öðrencinin ya burs ya
da öðrenim kredisi alacaðýný belirterek, �Ona baðlý
olarak katký kredisini de mutlaka alacak� dedi.

YURTKUR�un üniversite gençliðine lojistik des-
tek veren bir kurum olduðunu belirten Albayrak, 4-
5 yýl öncesine kadar Baþbakanlýk bünyesinde ger-
çekleþtirilen öðrenim kredileri ve burs iþlemlerinin
YURTKUR�a devredildiðini hatýrlattý. 

Albayrak, 4-5 yýl önce YURTKUR�dan kredi
alýnmadýðý takdirde kullanýlan �torpil var� cümle-
lerini tarihe gömdüklerini, 5102 sayýlý yasanýn çýk-
masýyla ihtiyaç sahibi baþarýlý öðrencilere burs ve-
rildiðini, geriye kalan Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daþý her öðrenciye de müracaat etmeleri halinde
öðrenim kredisi sunulacaðýný kaydetti. 

Albayrak, �YURTKUR�a baþvuran her öðrenci
ya burs ya da öðrenim kredisi alacak. Ona baðlý
olarak katký kredisini de mutlaka alacak� dedi.

(Türkiye) 
!

Çevre: Kavurucu sýcaklar geliyor

Devlet Meteoroloji Ýþleri�nden yapýlan açýkla-
maya göre, hava sýcaklýklarý, 10-15 Aðustos tarih-
leri arasýnda 6-8 derece artacak.

Hava sýcaklýðýnýn, kuzey kesimlerde aðustos ayý
normalleri civarýnda, güney ve iç kesimlerde ise
normallerin üzerinde seyrettiði belirtilerek þunlar
kaydedildi: �10-15 Aðustos 2007 tarihlerinde ara-
sýnda hava sýcaklýðý güney ve iç kesimlerde artarak,
mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyre-
decek.�

(Türkiye) 
!

Saðlýk: Böbrek hastalarý bol su için!
Keçiören Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji

Klinik Þefi Doç. Dr. Ali Ünsal, yaz aylarýnda böbrek
taþý olanlar ya da böbrek rahatsýzlýðý geçirenlerin
daha dikkatli olmasý gerektiðini belirterek, �Bu kiþi-
ler günde en az 2 litre sývý almalý� dedi.

Aþýrý sýcaklarda terleme nedeniyle vücutta su
kaybýnýn fazla olduðunu, idrar miktarýnýn ise azal-
dýðýný ifade eden Ünsal, az sývý alýmýna baðlý olarak
böbrek taþý bulunan kiþilerdeki enfeksiyon riskinin
de arttýðýný bildirdi. 
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Böbrek fonksiyonlarý sýnýrlý olan kiþileri de uya-
ran Ünsal, �Bu kiþiler günde en az 2 litre sývý almalý
ki; böbreklerine yeterince sývý gitsin ve enfeksiyon
oluþmasýn� diye konuþtu. 

(Türkiye) 
!

Eðitim: Meslek liseliye 4 yýllýk üniversite

Yükseköðretim Kurulu (YÖK), lisans tamamla-
ma þansý bulamayan meslek yüksek okulu mezun-
larýný ve diplomalarýný aldýktan sonra iþ bulmak için
zorlanan Teknik Eðitim Fakültesi mezunlarýný se-
vindirecek bir uygulamaya imza atmaya hazýrla-
nýyor.

16 üniversitede bulunan Teknik Eðitim Fakül-
teleri, Uygulamalý Teknik Bilimler Fakültesine dö-
nüþtürülecek. Böylece Meslek Lisesi çýkýþlýlar, alan-
larýnýn devamý niteliðindeki 4 yýllýk lisans prog-
ramlarýnda okuma imkaný, önlisans düzeyinde eði-
tim yapan Meslek Yüksek Okulu (MYO) çýkýþlýlar
da lisans tamamlama fýrsatý elde edebilecek.

Hangi üniversiteler?
Temmuz ayýnda yapýlan YÖK Genel Kurulu�nda,

�Uygulamalý Teknik Bilimler Fakülteleri�nin açýl-
masýna karar verildi. Karara göre; Afyon Kocatepe,
Batman, Cumhuriyet, Dumlupýnar, Düzce, Fýrat,
Karabük, Karadeniz Teknik, Kýrklareli, Kocaeli,
Mersin, Muðla, Pamukkale, Sakarya, Selçuk, Sü-
leyman Demirel Üniversiteleri ile Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü bünyesinde bulunan Teknik
Eðitim Fakülteleri, Uygulamalý Teknik Bilimler Fa-
kültesine dönüþtürülecek. Çankýrý Karatekin, Ege,
Gaziantep ve Uludað Üniversiteleri bünyesinde
Uygulamalý Teknik Bilimler Fakülteleri kurulacak.

Öðretmen de olabilecekler
Gazi Üniversitesi ve Marmara Üniversiteleri

Teknik Eðitim Fakülteleri, eðitimine devam edecek
ve bu iki üniversitede ayrýca Uygulamalý Teknik
Bilimler Fakülteleri açýlacak. Böylece, 23 üniversi-
tede, Uygulamalý Teknik Bilimler Fakültesi kurula-
cak. 

Ayrýca buradan mezun olup da öðretmen olmak
isteyenler, yine Fen-Edebiyat Fakültelerinde 1.5 yýl-
lýk tezsiz yüksek lisans yaparak öðretmen olabile-
cek.

(Türkiye)
!

Bilim-Teknik: Hava durumunu bildiren akýllý
þemsiye çýktý!

HaberBir Amerikan þirketi, sadece yaðmurdan
korumakla kalmayan, ne zaman yaðmur yaðacaðýný
da tahmin eden bir þemsiye imal etti.

Ambient Devices adýnda, internetten gelen ve-
rileri her gün kullandýðýmýz ürünler üzerinde uy-
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gulayan bir firma, tutma yerinde radyo alýcýsý bu-
lunan ve 150 deðiþik þehirdeki hava durumunu
kablosuz internet sâyesinde ânýnda kullanýcýya ile-
ten bir þemsiye geliþtirdi.

Eðer önümüzdeki 12 saat içerisinde yaðmur yað-
ma ihtimâli varsa, þemsiyenin tutma yerindeki ýþýk
kendi kendine yanýyor ve sahibine haber veriyor.

Tutma yeri, sizi çok hafif titremelerle uyarýyorsa,
bu çok hafif yaðmur çiseleyeceðinin göstergesi.

Eðer bu titreþim kuvvetliyse gök gürültülü saða-
nak yaðmura hazýr olun.

Firma sözcüsü Mark Prince, "Ambient þemsiye
adý verilen bu ürün Internet verilerini nasýl günlük
eþyalarýmýzda kullanabileceðimizin en güzel delili.

Bu þemsiyeyi kapýnýn hemen dýþýna býraktýðý-
nýzda, binadan çýkarken þemsiyenin görüntüsünden
sizi nasýl bir havanýn beklediðini tahmin edebili-
yorsunuz.

Eðer herhangi bir gösterge yoksa þemsiyeyi yaný-
nýza almanýza gerek yok demektir," diye konuþtu.

(netGazete)
!

Bilim-Teknik: Cilt kanserine karþý kahve

HaberABD�de yapýlan bir araþtýrma, kahve iç-
mek ve egzersiz hareketlerinin güneþten gelen ultra
-viole B (UVB) ýþýnlarýnýn tahrip ettiði hücreleri öl-
dürmek suretiyle deri kanserinin önüne geçilebile-
ceðini ortaya koydu.

New Jersey�deki Rutgers Üniversitesi bilim a-
damlarý, tüysüz fareler üzerinde yaptýklarý deneyde,
kahve ve egzersiz hareketlerinin deri kanseri riskini
dört kat azalttýðýný söyledi.

Egzersiz de yapýn!
Araþtýrmacýlar, deneyin insanlarda bir veya iki

fincan kahveye denk gelecek þekilde kafeinli su i-
çen ve ayný zamanda çember tekerlerde dönen fa-
relerle, kafeinli su almayan ve hiçbir þekilde egzersiz
yapmayan fareler üzerinde tatbik edildiðini belirtti.

Araþtýrmacýlardan Allan Conney, kahve ve
egzersiz kombinasyonunun deri kanserine yol açan
hücreleri önemli oranda öldürdüðünü ifade etti.

Conney, gerçekleþtirdikleri deneyin deri kanse-
rinin önüne geçilmesine yönelik daha kapsamlý araþ-
týrmalar için önemli bir adým olduðunu kaydetti.

(ÝHA)
!

Eðitim: ÖSYM: ÖSS tercih süresi kesinlikle uzatýl-
mayacak!

HaberÖðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi
(ÖSYM), Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sýnavý ter-
cih bildirim iþlemlerinin planlandýðý gibi 3 Aðus-
tos�ta sona ereceðini, bu sürenin kesinlikle uzatýl-
mayacaðýný bildirdi.

ÖSYM Baþkanlýðý�ndan yapýlan açýklamada, 23
Temmuz�da baþlayan tercih iþlemlerinin planlandýðý
gibi 3 Aðustos�ta sona ereceði hatýrlatýldý.

Bu sürenin kesinlikle uzatýlmayacaðý vurgulanan
açýklamada, �Tercih bildirimi bir defa yapýldýktan
sonra tercihlerin deðiþtirilmesinin mümkün olma-
dýðýný adaylara hatýrlatmakta yarar görülmektedir�
denildi.
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Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine

gönderebilirsiniz.
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