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Artemis Tapınağı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bizanslı Philon 
“Babil’in asma bahçelerini, Olimpos’taki Zeus Hey-

kelini, Rodos Kolossusu’nu, yüksek piramitlerin kudretli 
işçiliğini ve Mausoleus’in mezarını gördüm. Ama bulut-
lara doğru yükselen Efes’teki tapınağı gördüğümde, 
diğerlerinin tümünün gölgede kaldığını hissettim.” diye 
yazmıştı.  

Tanrıça Artemis adına ilk türbe M.Ö.800’lü yıllarda 
Efes’teki nehrin yakınındaki bataklık kıyıya yapılmıştı. 
Bazen Diana da denen Efes tanrıçası Artemis, Yunan 
Artemis’iyle aynı değildi. Yunan Artemis’i av tanrıçasıydı. 
Efes Artemis’i ise belinden omuzlarına kadar birçok gö-
ğüsle resmedildiği gibi verimlilik, bereket ve doğurgan-
lık tanrıçasıydı.  

Bu eski tapınakta muhtemelen Jüpiterden düşen bir 
meteorit olduğu düşünülen kutsal bir taş vardı. Tapınak, 
sonraki yüzyıllarda birkaç kez tahrip olmuş ve yeniden 
inşaa edilmiştir. M.Ö.600’lerde Efes şehri büyük bir 
ticaret limanı haline geldi ve Chersiphron adlı bir mimar 
yüksek taş kolonları olan yeni ve büyük bir tapınak inşaa 
etti.  

Lidya kralı Croesus, M.Ö.550’de Efes’i ve Anado-
lu’daki diğer Yunan şehirlerini fethetti. Bu savaş sırasın-
da mabet tahrip oldu. Croesus, mimar Theodous’a daha 
öncekilerin hepsini gölgede bırakan yeni bir mabet yap-
tırdı. Yeni tapınak öncekinin 4 katı büyüklükte 90 metre 
yükseklikte ve 45 metre genişlikteydi. Masif bir çatı, 
yüzden fazla taş sütunla destekleniyordu  

M.Ö. 356’da Herostratus adlı biri tarafından çıkarılan 
bir yangında yanarak tahrip oldu. Bundan kısa bir süre 
sonra o günün en ünlü heykeltraşı olan Scopas’lı Paros 
tarafından yeni bir mabet yapıldı. Romalı tarihçi Pliny’ye 
göre yeni tapınak, 130 metre uzunlukta ve 68 metre 
genişlikteydi. Tavanı, yükseklikleri 18 metre olan 127 
adet sütun destekliyordu. İnşaat 120 yıl sürmüştü. Bü-
yük İskender M.Ö.333’de Efes’e geldiğinde tapınağın 
inşası hala devam ediyordu.  

M.S. 57’de St. Paul hristiyanlığı yaymak için Efes’e 
geldi. O kadar başarılı oldu ki bundan, şehrin demircisi 
ve tapınaktaki heykellerin sahiplerinden birisi olan De-
metrius büyük bir korkuya kapıldı. Çünkü Demetrius 
tapınaktaki heykellerin bir kısmının sahibiydi ve her yıl 
tapınağa hacca gelenlerden iyi bir geliri vardı ve insanla-

rın dinini değiştirmesi demek onun geçimini kaybetmesi 
anlamına geliyordu. Birlikte ticaret yaptığı diğer kişileri 
de yanına alan Demetrius heyecan verici ve “Yaşasın 
Efesliler’in Artemisi” diye biten bir söylev yaptı ve halkı 
galeyana getirdi. Hemen sonra St. Paul’un yardımcıla-
rından ikisini tutukladılar. Bunu bir isyan takip etti. So-
nuçta St. Paul, tutuklanan yardımcılarıyla şehri terketti 
ve Makedonya’ya geri döndü.  

262’de Gotların bir akını sırasında büyük Artemis ta-
pınağı yakılıp yıkıldı. Bir yüzyıl sonra Roma İmparatoru 
Constantine şehri yeniden inşaa ettirdi. Fakat hristiyan 
olduğu için tapınağı restore ettirmedi.  

Constantin’in çabalarına rağmen Efes eski günlerine 
dönemedi. Çünkü gemilerin demirlediği liman yok ol-
muştu. Nehrin taşıdığı alüvyonlar tarafından deniz şe-
hirden uzaklaşmıştı. Zamanla şehir sakinleri kenti terk-
ettiler. Mabetin kalıntıları başka yapıların ve heykellerin 
yapılmasında kullanıldı.  

British Museum’dan John Turtle Wood 1863’de ta-
pınağı araştırmaya başladı. 1869’da 6 metre derinlikte, 
çamurların içinde tapınağın temellerini buldu. Bulduğu 
heykelleri ve bazı kalıntıları British Museum’a götürdü.  

1904’de yine aynı müzeden D.G. Hograth’ın liderli-
ğindeki bir ekip kazılara devam ettiler ve sitede birbiri-
nin üzerine inşaa edilen 5 tapınak olduğunu keşfettiler. 
Bugün gelen ziyaretçilere tapınağın yerini belli etmek 
için, bataklık halinde olan bölgeye sadece bir tek sütun 
dikilmiştir. 

 
* Kapılarınız veya çekmeceleriniz bir müddet son-

ra itseniz de çekseniz de kapanmaları  zorlaşır: Kapı-
nızın, çekmecenizin sürten kısmına vazelin sürün.  

* Baş ağrısı için: Kahve çekirdeğine limon suyu sıkın 
yavaş yavaş yiyin. (Birkaç tane)  

* Mantar kapaklı şişeleri yatık vaziyette saklamalısınız.  
* Buz dondururken: Suyu kaynatın, soğuyunca buz 

kalıplarına koyup dondurun. Buzlar daha canlı kristal 
gibi görünür. Kaynamış suda oksijen azalır.. Buda buzun 
mat görünmemesini sağlar.  

* Dişlerinizi doğal temizleyin: Çileği ezin diş fırça-
nızın üzerine koyun diş etlerinize kompres yapın. Sonra 
dişlerinizi fırçalayın. 
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Asma Bahçeleri 
 

M.Ö. 450'li yıllarda tarihçi Herodot “Babil, yeryü-
zünde bilinen bütün diğer şehirlerin ihtişamını aşar.” 
demiştir. Herodot, şehrin dış duvarlarının 80 kilometre 
uzunlukta, 25 metre kalınlıkta ve 97 metre yükseklikte 
olduğunu ve 4 atlı bir arabanın gezinmesine uygun 
olduğunu belirtmiştir. İç duvarlar, dış duvar kadar kalın 
değildi. Duvarların içinde som altından yapılmış büyük 
heykeller bulunan kaleler ve tapınaklar vardı. Şehrin 
içinde ünlü Babil Kulesi vardı. Bu kule, Tanrı Marduk’a 
yapılan bir tapınaktı ve cennete ulaşmak için göğe doğ-
ru yükseliyordu.  

Babil, M.Ö. 605’den itibaren 43 yıl hüküm süren kral 
Nebuchadnezzar tarafından yapılmıştır. Daha zayıf bir 
rivayete göre ise M.Ö. 810 yılından itibaren 5 yıl hüküm 
süren Asur kraliçesi Semiramis tarafından yapılmıştır.  

Bahçeler Nebuchadnezzar’ın sıla hasreti çeken karısı 
Amyitis’i neşelendirmek için yapılmıştı.Amytis, Medes 
kralının kızıydı ve iki ülkenin müttefik olması amacıyla 
Nebuchadnezzar ile evlendirilmişti. Onun geldiği ülke 
yeşil, engebeli ve dağlıktı. Mezopotamya’nın bu düm-
düz ve sıcak ortamı onu depresyona itmişti. Kral, karısı-
nın sıla hasretini gidermek için onun memleketinin bir 
benzerini yapmaya karar verdi. Yapay dağlar ve suların 
akacağı büyük teraslar yaptırdı.  

Yunanlı coğrafyacı Strabo’nun M.Ö. birinci yüzyılda-
ki tanımlamasına göre, bahçeler birbiri üzerinde yükse-
len kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukur-
du ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için 
toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçalar 
pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri 
sulamak için Fırat nehrinden zincir pompalarla su yuka-
rılara çıkarılıyordu. Zincir pompa, biri yukarıda, diğeri 
ise su kaynağında bulunan iki büyük volana gerili, üze-
rinde kovalar bulunan bir sistemdi. Nehirden dolan 
kova yukarıya çıkıyor içindeki suyu havuza boşaltıp tek-
rar nehre dönüyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan 
su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akı-
yordu.  

Yunanlı tarihçi Diodorus’a göre bahçeler yaklaşık 120 
metre genişlikte ve 120 metre uzunluğunda ve 25 met-
re yüksekliğindeydi.  

Ninova’daki Asurbanipal kitaplığında bulunan çivi 
yazısı tabletlere göre Babil’de 53’ü büyük, 650’si küçük 
olan toplam 703 tapınak, 360 sunak, 2 ayin yolu, 24 
büyük cadde ve 3 kanal vardı. Şehir dörtgen bir plana 

göre kurulmuştu. Biri iç, diğeri dış olmak üzere 
16,5 kilometre uzunluğunda 2 surla çevriliydi. 
Surların dışında bütün şehri çevreleyen su hen-
dekleri de vardı.  

İstilalar yüzünden sönmeye başlayan şehir, 
özellikle Pers Kralı Keyhüsrev’in Babil’i fethetme-
sinden sonra sönmeye başlamış, M.S. 5 ve 6. 
yüzyıllarda kumlara gömülmüş ve bir kum dağı 
haline gelmiştir. Bu şehrin, içindeki tapınakların 
ve asma bahçelerin kalıntıları ancak 20. yüzyılda 
yapılan kazılarla meydana çıkarılabilmiştir. 

Çin Seddi  

Uzaydan bakıldığında ince, uzun bir dere gibi görü-
lebilen, insan eliyle yapılmış tek eser olan Çin Seddi, 
Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan dünyanın en uzun 
savunma duvardır. Kalıntıları Po Hay körfezinde deniz 
kıyısında başlar. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya 
yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya 
uzanır. Gobi Çölü'nün güneyinden batıya yönelerek 
devam eder.  

İlk set, M.Ö.7. yüzyılda Chu Krallığı tarafından, gü-
nümüzdeki Henan eyaletinde yapılmış olup fazla uzun 
değildir. M.Ö.3. yüzyılda Hun, Tunguz ve Moğolların 
saldırılarını durdurmak ve ülkenin kuzey sınırlarını ko-
rumak için İmparator Qin Shin Huang (Çe-Huang-Ti), 
burayı boydan boya aşılmaz bir savunma duvarıyla ka-
patmaya karar verdi. M.Ö.221 yılında daha önceki kral-
lıkların yaptırdığı duvarları birleştirek uzattı. M.Ö.3. 
yüzyıldan M.S.17. yüzyıla kadar Çinliler seddi uzatmaya 
devam etmişlerdir. Seddi onaran ve savunma amaçlı 
kullanan son hanedan Ming Hanedanı (1368-1644) 
olmuştur. 

Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu 
10.000 kilometreyi bulur. Bugün ayakta duran kısım 
Ming Hanedanı devrinden kalan 3.000 kilometrelik 
settir. Ancak asıl inşaat, M.Ö.221 ile M.S.608 yılları ara-
sında yapılmıştır.  

Seddin kalınlık ve yüksekliği yer yer değişir. Genellik-
le duvarın yüksekliği 7-10 metre, taban kalınlığı 7 metre 
ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır. Üzerinde atlar 
ve arabalar gidebilmektedir. Duvar boyunca siperlik ve 
okçu delikleri vardır. 200 metrede bir gözetleme kulesi 
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veya kale ve 9 kilometrede bir fener kulesi bulunur. 
Duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklara da rastlanır. 
Bazı yerlerde setler, kademeli savunmaya imkan verecek 
şekilde bir kaç sıra halinde yapılmıştır.  

Çin Seddi, en uzun sürede yapılan ve en çok insan 
çalıştırılan yapıdır. M.S.555'te Beijing ile Datong arasın-
daki 500 km.lik duvarın yapımında 1.800.000 kişi çalış-
tırılmıştır. Badaling dağınınüzerinden geçen seddin sa-
dece 200 metrelik kısmını yapmak için bile binlerce kişi 
çalıştırılmış ve bu kişilerin isimleri bir taşa yazılmıştır. 

 

 Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar. 
 Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sa-

dece pırlanta tamamen karbondan oluşur. 
 Kedilerin beyninde 32 adet kas vardır. 
 Bukalemunların dilleri, vücutlarından iki kat daha 

uzundur. 
 Global ısınma yüzünden yükselen deniz seviyesi 

2050 yılında Shangai ve deniz kıyısındaki diğer cin şe-
hirlerinde büyük sellere neden olacak. Bu sellerde 76 
milyon kişi evsiz kalacak. 

 Üzerinde bar kodu olan ilk ürün Wrigleys marka 
sakızdır. 

 Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki 
kaloriden daha fazladır. 

 Sümüklüböceklerin dört tane burnu vardır. 
 Bir devekuşunun gözü beyninden büyüktür. 
 İnek sütünün PH değeri 6'dır. 
 Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe, ayakları-

nın büyüklüğüne eşittir. 
 Dalmaçyalılar gut olmayan tek köpek cinsidir. 
 Hipopotamlar insandan daha hızlı koşarlar. 
 Meşe ağaçları elli yaşına gelmeden meşe palamudu 

üretemezler. 
 Aslanlar bir günde 50 kez sevişebilirler. 
 İnsan elinde, en yavaş uzayan tırnak baş parmağınki, 

en hızlı uzayan tırnak ise orta parmağınkidir. 
 Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır. 
 Güney Kore başkenti Seul, Kore dilinde "başkent" 

anlamına gelmektedir. 
 Kanada, Kızılderili dilinde "büyük koy" anlamına 

gelmektedir. 
 

 İngilizce deki Wendy ismi, Peter Pan hikayesinde 
kullanılmak üzere uydurulmuştur.  

 Avustralya'daki tuvaletlerin sifon suları saat yönünde 
akar. 

 ABD'de, yaşları 20 ile 29 arasında olan zenci erkekle-
rin üçte biri ya hapiste ya da gözaltında tutulmaktadır. 

 Ortalama bir erkek, hayatının 3350 saatini tıraş ol-
mak için harcar. 

 Gecen 3500 yılın, sadece 230 yılı barış içinde ya-
şanmıştır. 

 Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 
440 saattir. 

 Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin 
millik bir hızla etrafa saçılır. 

 İnsan saçı, üç kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir. 
 Günümüzde, evlenenlerin yüzde ellisi boşanmakta-

dır. 
 Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk 

suya sokardı. 
 Her 25 kişiden biri astım hastasıdır. 
 Dünyadaki hayvanların yüzde sekseni altı ayaklıdır. 
 Uranüs, çıplak gözle görülebilen bir gezegendir. 
 Kaptan Cook, Antarktika hariç bütün kıtalara ayak 

basan ilk insandır. 
 Gün ışığından daha fazla yararlanmak için saat uy-

gulamasını Benjamın Franklın başlatmıştır. 
 Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir topun 

dibe çökmesi bir saatten uzun sürer. 
 Bugüne kadar ölçülmüş en büyük buz dağı, 200 mil 

uzunluğunda ve 60 mil genişliğindedir ve Belçika'dan 
daha büyük bir yüzölçümüne sahiptir.  

 Bugüne kadar kaydedilmiş en büyük dalga, 1971 
yılında Japonya'nın ıshıgakı Adası'nda 85 metre yüksek-
liğine ulaşmıştır.  

 Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı gör-
mek mümkündür.  

 Sahra çölündeki Tidikelt kasabasına on yıl boyunca 
hiç yağmur yağmamıştır.  

 Başkan John F. Kennedy, yirmi dakikada dört gazete 
okuyabilirdi.  

 Mumyaların ayak parmakları tek tek sarılarak mum-
yalanmıştır.  

 Dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece elli isim yer 
almıştı.1878 yılının Şubat ayında Connecticut New 
Haven'da yayımlanmıştı.  

 Yataktan düşerek ölme olasılığı iki milyonda birdir. 
 Ünlü çizgi film kahramanı Temel Reis, 1919 yılında 

Elzie Crisler Segar tarafından yaratıldı.  
 İlk çamaşır makinesi 1907 yılında Hurley Machıne 

Co. Tarafından pazarlandı.  
 Kıta isimlerinin hepsi aynı harfle başlayıp aynı harfle 

biter.  
 Herhangi bir okyanusun en uzak olduğu nokta Çin'-

dir.  
 Kış aylarında, Moskova'daki buz pateni pistleri 250 

bin metrekarelik bir alanı kaplar. 
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 Rusya'da doğudan batıya doğru seyahat edilirse, 
yedi saat kuşağı geçilir.  

 Norvec'in kuzeyinde, her yaz 14 hafta gece gündüz 
güneşli geçer.  

 Sadece dişi sivrisinekler ısırır.  
 Dünyada her dakika iki tane düşük şiddette deprem 

olmaktadır.  
 Hindistan'daki yıllık doğum sayısı, Avustralya'nın 

toplam nüfusundan fazladır.  
 Rusya'nın dörtte biri ormanlarla kaplıdır.  
 Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altın 200 kat 

daha fazlası okyanuslarda bulunmaktadır.  
 Köpeklerin ter bezleri ayaklarındadır.  
 Yazar Rudyard Kipling sadece siyah mürekkep kulla-

nırdı.  
 Mickey Mouse'dan önce en meşhur çizgi film kah-

ramanı Felix The Cat'di.  
 Larry Hagman (JR.)Dallas dizisinin setinde hiç kim-

senin sigara içmesine izin vermezdi.  
 Salatalığın yüzde 96'si sudur.  
 Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker 

vardır.  
 Peru'da hiç umumi tuvalet yoktur.  
 Timsahlar renk korudur.  
 Yarım kilo bal yapabilmek için arılar iki milyondan 

fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar.  
 Sadece dişi kanaryalar ötebilir.  
 Tarantulalar iki buçuk yıl yiyeceksiz yaşayabilirler. 
 Havuca rengini karo ten verir.  
 İnciler sirkede erir.  
 Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.  
 İnternetin yıllık büyüme yüzdesi 314.000'dir.  
 Rodin'in ünlü 'Düşünen Adam' heykeli aslında İtal-

yan şair Dante'nin portresidir.  
 En fazla asfaltlı yola sahip ülke Fransa'dır.  
 Sihirli sözcük 'abra kadabra' ilk olarak yüksek ateşli 

hastaların ateşlerini düşürmek için söylenmişti.  
 Marilyn Monroe'nun altı ayak parmağı vardı.  
 Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşa-

mamıştı.  
 Her iki taraf da kan bağışında bulunursa, Paraguay'-

da duello yapmak yasaldır.  
 Eiffel Kulesi'nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak 

vardır.  
 Hindistan`da oyun kağıtları yuvarlaktır.  
 Çocuklar baharda daha fazla büyüyor.  
 Ödemeli telefon konuşmalarının çoğu babalar gü-

nünde ediliyor.  
 Ortalama bir pire, kendi büyüklüğünün 150 katı 

yüksekliğe zıplayabiliyor.Bu oranı tutturmak için bir 
insanın yaklaşık 30 metre zıplaması gerekli.  

 Eğer barbie gerçekten yaşasaydı vücut ölçüleri 97-
72 82 cm olacaktı.  

 İnsanlar vücutlarında 300 adet kemikle doğuyorlar 
ama yetişkin olduklarında bu sayı 206 ya düşüyor.  

 Her dört Amerikalıdan biri mutlaka televizyonda 
görünüyor. 

 Uyurken, televizyon seyrederken yaktığımızdan daha 
fazla kalori harcıyoruz. 

 Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. 
 Sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı vardır. 
 Yıllara göre ortalama alındığında , her sene eşekler 

tarafından öldürülen insan sayısı uçak kazalarında ölen-
lerin sayısından daha fazla. 

 Kadınlar erkeklere oranla iki kat fazla göz kırpar. 
 İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir. 
 Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır. 
 İnsanlar beyinlerinin sadece %10`unu kullanırlar. 
 Filler zıplayamayan tek memelidir. 
 Elektrikli sandalye bir dişçi tarafından icat edilmiştir. 
 Bir karıncanın koku alma yeteneği en az bir köpe-

ğinki kadar gelişmiştir. 
 Amerikan havayolları, uçuşlarda yolculara sunduğu 

kahvaltılarda her tepsiden bir zeytini kaldırarak 1987 
yılında 40 bin dolar kar etmiştir. 

 Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir. 
 Atların insanlardan 18 tane fazla kemiği vardır. 
Fareler kusamaz. 
 Hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dahil olmak üzere 

bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur. 
 Tom Sawyer daktiloda yazılan ilk romandır. 
 Hamam böcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır 

yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır. 
 Gözlerimiz hiçbir zaman büyümez. Ama burnumuz 

ve kulaklarımızın büyümesi asla sona ermez. 
 Kediler ultrason seslerini duyarlar. 
 Zürafaların ses telleri yoktur. 
 Bir hamam böceği kafası koptuktan sonra açlıktan 

ölmeden dokuz gün yasayabiliyor. 
 İngiltere`deki bütün kuğular kraliçenin malıdır. 
 Kutup ayıları solaktır. 
 Amerika`da satışa sunulan ilk CD, Bruce 

Springsteen`in "born in theusa" albümüdür. 
 Bir karınca kendi ağırlığının elli katı ağırlığı kaldırabi-

lir. 
 Timsahlar dillerini dışarı çıkaramazlar. 
 Zürafa 35 cm uzunlukta siyah bir dile sahiptir. 
 Yunuslar bir gözleri açık uyurlar. 
 Kangurular geri geri yürüyemezler. 
 Zebralar beyaz üzerine siyah çizgilidir. 
 Dünyanın bir numaralı domuz üreticisi ve tüketicisi 

cinliler. 
 Bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşı 1.36 kg. 
 Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 

90 cm kadar uzuyor. 
 18 Şubat 1979 yılında sahra çölüne kar yağmıştı. 
 İnsanlar yaşamları boyunca altı filin ağırlığına eşit 

miktarda yiyecek tüketiyorlar. 
 Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Küba`dır. 
 Eskimo dilinde kar yağışlarının farklarını tarif etmek 

için kullanılan yirmiden fazla sözcük vardır. 
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 En yakın oldukları noktada, Rusya ve Amerika`nın 
birbirlerine uzaklıkları dört km `den daha azdır.  

 Mexico city her sene 25 cm kadar batıyor. 
 Buckingham Sarayında 602 oda bulunuyor. 
 Yeni Zelanda, dünyadaki her türlü iklimin yaşandığı 

tek ülke. 
 Peru `da hiç umumi tuvalet yoktur. 
 Newton, yer çekimi kanununu fark ettiği zaman 23 

yaşındaydı. 
 Dünyada insan başına düşen karınca sayısı bir mil-

yon. 
 Sağ elini kullanan insanlar sol elini kullananlara göre 

ortalama dokuz yıl daha fazla yaşıyorlar. 
 Bir big mac hamburgerin ekmeğinde ortalama 178 

adet susam bulunuyor. 
 Bir insan yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dol-

duracak kadar tükürük salgılar. 
 Central park`ta yüzmek yasalara aykırıdır. 
 Kirli kar, temiz kardan daha kolay erir. 
 Pablo Picasso, parasızlık çektiği gençlik günlerinde 

yaptığı resimleri yakarak ısınırdı. 
 Suudi Arabistan`da hiç ırmak yoktur. 
 Monaco’nun ulusal orkestrası ordusundan daha 

geniş bir kadroya sahiptir. 
 Zürafalar yüzemez. 
 Ortalama olarak, Amerika`da günde üç adet cinsiyet 

değiştirme operasyonu gerçekleşmektedir. 
 İnsan beyninin % 80`i sudur. 
 Amerika`da her saat 40 kişi kanserden hayatını kay-

bediyor. 
 Bir kromozom bir genden daha büyüktür. 
 İleri doğru bir adım atıldığında, insan vücudundaki 

54 kas çalışır. 
 İnsan beyninin ortalama ağırlığı 1.3kg`dır. 
 Birinin yüzünü hatırlamak için beynin sağ tarafı kul-

lanılır. 
 Ortalama bir insan hayatı boyunca iki yılını telefon-

da konuşarak harcıyor. 
 Ortalama bir buzdağının ağırlığı 20 milyon ton. 
 New York bir zamanlar Amsterdam`dı. 
 Virginia woolf kitaplarının çoğunu ayakta yazmıştır. 
 Pablo picasso, parasızlık çektiği gençlik günlerinde 

yaptığı resimleri yakarak ısınırdı. 
 Sığırların dört tane midesi vardır. 
 Zürafalar yüzemez.Yüzse bile kesin boğulur 
 Sadece bir tane kovboy filmi kadın yönetmen tara-

fından çekilmiştir. 
 Döllenmeden sonra çocuğun boyu 5 milyon kat 

büyür...  
 Yetişkin bir insan günde ortalama olarak 23 bin kez 

nefes alır. 
 Kaşları yukarı kaldırmak için 30 kası harekete geçir-

mek gerekiyor. 
 Erkekler kadınlara göre on kat daha fazla renk körü 

oluyorlar. 
 Sadece bir tane kovboy filmi kadın yönetmen tara-

fından çekilmiştir 

 Penguen yüzebilen ama uçamayan tek kuştur. 
 Sineklerin beş gözü vardır. 
 Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur 
 Bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşı 1.36 kg 

ADANA 

GENEL BİLGİLER 
Yüzölçümü: 17.253 km² 

Nüfus: 1.849.478  
İl Trafik No: 01 

İLÇELER 
Adana ilinin ilçeleri; Seyhan, Yüreğir, Aladağ, Cey-

han, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, 
Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık' tır.  

Aladağ: Adana'ya 105 km. uzaklıkta olan bu ilçede 
antik devirden kalma bir ören yeri ile harap Ortaçağ 
kalesi, Akören beldesindeki Kırık Kilise harabeleri çok 
önemlidir. 40 km mesafedeki Acısu içmesi, Meydan 
yaylasında Bığbığı mağarası bulunmaktadır.  

Ceyhan: Adana il merkezine 47 km uzaklıktadır. 
Adana-Ceyhan karayolu üzerinde 700 m. uzunluğunda 
dört cepheli masif kaya üzerinde etkileyici görünümlü 
Yılan Kale, Ulucami, Mecidiye Cami ve Durhasan Dede 
Türbesi ilçenin önemli turistik değerleridir. Yılankale'nin 
güneybatısında, Sirkeli Höyüğü vardır.Höyüğün Ceyhan 
nehrine bakan kuzey kayalıklarında Hitit Krallarından 
Muvattali'nin sakallı ve uzun elbiseli rölyefi görülür. 
Anadolu'nun en eski Hitit kabartmasıdır. Kurtkulağı Bel-
desi'nde bulunan Kurtkulağı Kervansarayı 1693 yılında 
yapılmış olup eski Halep kervan yolu üzerindedir. Ker-
vansaray 'da yörenin etnografik eserleri sergilenmekte-
dir.  

Feke: İl merkezine bağlı Tepe Mahallerinde 1945 yı-
lında Bizans tapınağının zemin mozaikleri ortaya çıka-
rılmıştır. Feke kalesinin 12. yy.da Bizanslılar veya Selçuk-
lular tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Rafting için ül-
kemizin en elverişli ırmaklarından olan Göksu, bu ilçede 
bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda yaylalar vardır.  

İmamoğlu: İl merkezine 45 km. uzaklıktaki ilçenin 
önemli turistik değeri İmamoğlu Yeraltı Şehridir.  

Karaisalı: İl merkezine 47 km. mesafede bulunan il-
çenin 8 km. kuzey batısında Milvan Kale, 17 km. batı-
sında 1912 yılında Almanlar tarafından yapılan Alman 
Köprüsü, 12 km. güneyinde Altınova köyü yakınlarında 
tarihi İpek Yolu güzergahında Kesiri Han önemli tarihi 
eserleridir. Yerköprü mesire yeri ve Kızıldağ Yaylası gö-
rülmeye değerdir.  

Karataş: İl merkezine 47 km. mesafedeki ilçe coğ-
rafi konumu ile İlk Çağda büyük önem taşımış bir şehir-
dir. Magarsus adıyla anılan bu kent bugünkü yerleşim 
yerinin 5 km. batısında yer almaktaydı. Karataş'ta Os-
manlılardan kalma iki han vardır. Ramsar sözleşmesinde 
yer alan Akyatan Gölü ve Kuş Cenneti bu ilçededir.  

Kozan: İl merkezine 72 km. mesafededir. Kozan Ka-
lesi, Asurlular tarafından yapılmıştır. Önemli eserlerin-
den biri olan Hoşkadem Cami 1448 yılında Mısır Köle-
men Sultanı Abdullah Hoşkadem tarafından yaptırılmış-
tır.  
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Kozan'ın 22 km. güney doğusunda Dilekkaya köyü-
nün 2 km. uzağında bir ada gibi yükselen tepenin üze-
rinde Anavarza şehri M.Ö. 9. yüzyılda Asurlular tarafın-
dan kurulmuştur. Kaya mezarları, kilise, sarnıç gibi eser-
ler bugüne ulaşan kalıntılardır. Ayrıca 18 çeşit deniz 
hayvanını gösteren Anavarza mozaikleri bulunmaktadır. 
Kozan ilçesine 10 km. uzaklıktaki Dağılcak, mesire yeri 
ve yaylaları ile ünlüdür.  

Pozantı: İl merkezine 116 km. mesafededir. Coğrafi 
konumu nedeniyle tarihte önemli olaylara sahne olmuş-
tur. Eski ve yeni Anakşa kaleleri, Torosların en önemli 
geçidi olan Gülek Boğazı'nın girişindedir. Gülek boğazı 
ile Tekir yaylası arasındaki Kızıltabya ve Aktabya kaleleri 
ilçenin önemli turistik mekanlarındandır.  

Saimbeyli: Adana il merkezine 156 km. mesafede-
dir. Eski adı Haçin'dir. Burada Orta Çağda yapılmış kale 
ve kiliseler bulunmaktadır.  

Seyhan: İlçenin bulunduğu yöre, pek çok uygarlık-
lara sahne olmuştur. İlçenin başlıca eserleri Büyük Saat 
Kulesi, Taş Köprü, Yağ Cami ve Medresesi, Hasanağa 
Cami, Kemeraltı Cami, Ulu Cami Külliyesi, Yeni Cami, 
Çarşı Hamamı, Bebekli Kilise (Kilisenin tepesinde tunç-
tan yapılmış Meryem Ana heykelinin bebeğe benzemesi 
nedeniyle bu ad verilmiştir.) dir. Ayrıca Eski Adana Ma-
halleleri ve evleri görülmeye değerdir.  

Tufanbeyli: İl merkezine 200 km. mesafededir. İl-
çenin 20 km. kuzeydoğusunda Hititlerin dini merkezi 
konumunda olan "Şar" kenti Hieropolis ve Çomana ad-
ları ile tanınır. Romalılardan kalma açık hava tiyatrosu, 
Bizans kilise kalıntısı, ana tanrıça tapınağının kapısı ol-
duğu sanılan Alakapı antik şehrin sağlam kalmış yapıla-
rıdır. Şar harabelerinin güneyinde Doğanbeyli köyü ya-
kınında höyükler, batıda Hanyeri yakınında Hitit anıtı 
önemli eserlerdir.  

Yumurtalık: İl merkezine 81 km mesafededir. İlçe-
nin en önemli eserleri Ayas ve Atlas kalesi, Süleymaniye 
Kulesi ve Marko Polo İskelesidir. Akdeniz'de kıyısı bulu-
nan ilçenin balıkçı barınağı bulunmaktadır.  

Yüreğir: Yüreğir'in en önemli eseri Ceyhan nehri kı-
yısında bugün Yakapınarı'nın bulunduğu yerde kurulan 
Misis Antik Kenti, Roma ve Memluk Döneminde önemi-
ni korumuştur. Ceyhan nehri üzerinde 4. yüzyılda Bi-
zans imparatoru Flauius Constantinus tarafından yaptırı-
lan Misis Köprüsü'nün yakınındaki mozaikler, Roma 
bazilikası, su kemeri, stadyum, hamam, kervan-saray ve 
mescit görülebilir.  

NASIL GİDİLİR 
Karayolu: D-400 Karayolu ve uluslararası TEM oto-

yolu ile Adana'ya ulaşılır. Ankara' dan Aksaray , Pozantı 
üzerinden 472 km, İzmir'den Afyon Konya Ereğli üze-
rinden 873 km. İstanbul'dan Bolu, Ankara, Aksaray Po-
zantı 909 km sonra Adana'ya ulaşılabilir. Şehir merkezi-
ne uzaklığı 5 km. olan otogardan, Türkiye'nin her yerine 
otobüs seferleri bulunmaktadır.  

Otogar Tel: (+90-322) 428 20 47  
Demiryolu: Adana demiryolu ile İç Anadolu , Antep 

ve Mersin'e bağlıdır.  
Adana Garının şehir merkezine uzaklığı 1 km.' dir.  
İstasyon Tel: (+90-322) 453 31 72  
Havayolu: Havayolu Şakirpaşa HAva Limanı'ndan 

sağlanmaktadır. 2750 x 45m² ebadında her türkü göv-
deli uçağın iniş ve kalkışına uygun bir piste sahiptir. 

Şakirpaşa Hava Limanı uluslararası trafiğe açıktır. Tarifli 
ve düzenli seferlerle direk olarak Almanya, K.K.T.C. ve 
Arabistan'a İstanbul üzerinden de tüm dünya ülkelerine 
dış hat seferleri yapılmaktadır. Yaz aylarında trafik yo-
ğunluğuna paralel olarak charter seferleri bulunmakta-
dır.  

Denizyolu: Adana il sınırları içerisinde uluslararası 
petrol ve yük taşımacılığına açık Botas Limanı ve Toros 
Gübre Fabrikaları Limanı bulunmaktadır.  

GEZİLECEK YERLER 
MÜZELER VE ÖREN YERLERİ 

Adana Müzesi  
Adres: Seyhan Cad. Adana  
Tel: (322) 454 38 55  
Faks: (322) 454 38 56  
Adana Etnografya Müzesi  
Adana Arkeoloji Müzesi  
Adana Atatürk Müzesi  
Misis Mozaik Müzesi  
Anavarza (Dilekkaya Köyü) Ören Yeri: Ada-

na’nın Ceyhan ilçesi, Kozan-Kadirli yolunun yaklaşık 20. 
km’sinde Dilekkaya köyü yakınındadır. Çukurova’nın 
ortasında birdenbire yükselen büyük bir kaya kütlesinin 
önünde kurulmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde 
“Anazarbus” olarak anılmıştır. Kentin Roma imparator-
luk devri öncesi tarihi hakkında hemen hemen hiçbir 
bilgi yoktur. Roma imparatorlarından Septimius Seve-
rus’un, Pescennius Niger ile yaptığı iktidar savaşı sıra-
sında, Severus’un tarafını tutan kent, Severus’un 194 
yılında galip gelerek imparatorluğun tek hâkimi olma-
sından sonra ödüllendirilerek tarihinin en parlak döne-
mini yaşamaya başlamıştır. M.S.204-205 yılında Kilikia, 
İsauria ve Likaonia eyaletlerinin metropolisi olmuştur. 
Anavarza, 408 yılında antik Kilikia eyaletinin baş kenti 
olmuştur. Şehrin Kalesi, Roma ve İslami dönemlere iliş-
kin izler taşımaktadır. Ören yerinde ayakta kalan kalıntı-
lardan surlar, zafer takkı, kale, sütunlar ve mozaikli iki 
havuz görülmeye değer niteliktedir. Günümüzde açık 
hava müzesi olarak faaliyet göstermektedir.  

Şar (Şar Köy) Ören Yeri: Toros Dağları üzerinde 
Adana’ya 210 km. uzaklıktaki Tufanbeyli ilçesinin 20 
km. kuzeydoğusundaki Şar Köyü’nde yer almaktadır. 
Şar, Hitit döneminde “Komana” adıyla bilinen önemli 
bir merkezdir. Ayrıca Roma devrinden kalma açık hava 
tiyatrosu, Bizans devrinden kalma kilise ve mermer blok-
lardan inşa edilmiş 6 m. boyundaki "Ala Kapı" görülme-
ye değer eserlerdendir.  

Misis (Yakapınar) Ören Yeri: Misis antik kenti, 
Ceyhan Nehri kenarında, tarihi İpek Yolu üzerinde ku-
rulmuş, Adana’dan sonra gelen ikinci bir geçit duru-
mundadır. Misis'in tarihi, antik kentin üzerinde bulun-
duğu ve Neolitik Çağ’a tarihlenen höyük ile başlar. Mi-
sis’i Truva kahramanlarından Mopsos’un kurmuş olduğu 
söylenmektedir. Hitit, Assur, Makedonya ve 
Seleukosların eline geçmiş, Roma ve Bizans devirlerinde 
de önemli bir merkez olmuştur. M.S. 8. yüzyıldan itiba-
ren Abbasiler döneminde yeniden imar edilmiştir. 1517 
yılından sonra Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girmiş 
olan Misis’te bugün ayakta kalmış olan eserler M.S. 4. 
yüzyıla ait bir bazilikanın mozaik taban döşemeleri, do-
kuz gözlü bir taş köprü, akropoldeki surlar, sukemerleri 
ve hamam kalıntıları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemle-
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rinden kalan Havraniye Kervansarayı ve tek kubbeli 
mescittir.  

Magarsos Ören Yeri: Adana’nın sahil ilçesi Kara-
taş’ta Dört Direkli mevkiindedir. Antik Kilikia’nın önemli 
kentlerinden olan Mallos’un dini merkezi olan 
Magarsos, tapınaklarıyla tanınmış, özellikle Büyük İsken-
der’in dua ettiği Athena Tapınağı ile ün kazanmıştır. 
Deniz boyunca uzanan şehir surları, tiyatro, stadium, 
kilise ve hamam kalıntıları ziyaretçilerin ilgisini çekmek-
tedir.  

Ayas (Aigaiai - Yumurtalık) Ören Yeri: Kurul-
duğu tarih tam olarak bilinmeyen Ayas (Aigaiai) antik 
kenti Helenistik devirde Bergama’daki gibi dünyanın üç 
asklepieion tapınağından biri ile ünlü idi. Roma impara-
torluk döneminde gelişmesini devam ettiren Ayas, Orta-
çağ’da doğunun Akdeniz’e açılan en önemli liman kent-
lerinden biri olmuştur.  

Özellikle Ceneviz ve Venedikli tüccarlar Aigaiai Lima-
nı’nda koloniler kurmuşlardır. Ünlü seyyah Marco Polo 
Çin seyahati için 1268 yılında bu limandan karaya çık-
mış, seyahatini tamamladıktan sonra yine bu limandan 
gemiye binip Venedik’e dönmüştür. Ayrıca Ayas ve Atlas 
kaleleri, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan 
üç katlı gözetleme kulesi, Osmanlı ve Roma hamamları 
kentin tarihi zenginliğini artırmaktadır.  

Akören Ören Yeri: Toroslar üzerindeki Aladağ il-
çesinin bir beldesi olan Akören yeni tespit edilmiş bir 
ören yeridir. Yapılan araştırmalara göre iki mahalleden 
oluşan ören yerinde ayakta kalmış dört adet kilise, yapı 
kalıntıları ve caddeler saptanmıştır. Kazılardan elde edi-
len yazıtların incelenmesinden burasının Roma devrin-
den beri yayla olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

Ceyhan-Sirkeli Muvattali Kabartması ve  
Ören Yeri: Eski Misis-Ceyhan karayolu üzerinde yer 

alan Sirkeli köyünde Ceyhan Nehri kenarında bir kaya 
kütlesinin üzerinde bulunmaktadır.  

Yakında Sirkeli Höyüğü bulunur. Hitit İmparatoru 
Muvattali, Mısır Firavunu Ramses ile yaptığı ünlü Kadeş 
Savaşı’na giderken buraya uğramış ve bu olaydan sonra 
Hititler tarafından bu yerin kutsallığına inanılmıştır. 
Muvattali kabartması Anadolu’daki en eski Hitit kabart-
ması olması ile de ayrı bir öneme sahiptir.  

Tepebağ Evleri: Eski Adana evleri, aynı adlı 
Tepebağ Höyüğü'nün üzerinde ve eteklerindedir. Tarihi 
sur içindeki Adana şehrinin yüzlerce yıllık kültürü burada 
saklıdır. Tepebağ Evleri'nin çoğu 18. yüzyılda yapılmış-
tır.  

Kastabala Örenyeri  

KALELER 
Yılan Kale: Misis ile Ceyhan arasında, ovaya hâkim 

bir tepe üzerindedir. İç Anadolu’dan gelip Gülek Boğazı 
yoluyla Adana, Misis, Payas ve Antakya’dan geçen tarihi 
istila ve kervan yolunun üzerinde bulunan kale, dağ 
kaleleri zincirinin ilk halkasıdır. Halk arasında “Şahmeran 
Kalesi” olarak da bilinen kalede Şeyh Meran adlı bir 
kişinin yılan yetiştirip terbiye ettiği söylentisi yaygındır.  

Dumlu Kalesi: Ceyhan’ın 17 km. kuzeybatısında 
Sağkaya bucağının Dumlu (Tumlu) köyünün batısında 
ve 75 m. kadar yükseklikteki sert kalkerli bir tepe üze-
rindedir. 12. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Çevresi 
800 metredir. Sekiz burçludur. Ovaya bakan doğu köşe-
sinde gözetleme kulesi bulunmaktadır. Tek kapısı doğu-

ya bakmaktadır. Kale içerisinde yapı kalıntıları ve sarnıç-
lar yer almaktadır. Tepe etrafında kaya mezarları görül-
mektedir.  

Kozan Kalesi ve Manastırı: Assurlular tarafından 
yaptırılmıştır. Kozan Kalesi (Sis) tarihi yol üzerinde stra-
tejik yönden önemli bir konumdadır. 9. yüzyılda Abbasi-
lerin, 11. yüzyılda Selçukluların ve daha sonra Haçlıların 
eline geçmiştir. Her üç yılda bir yapılan vaftiz yağı çı-
karma törenleri nedeniyle, Hıristiyan dünyasının önemli 
merkezlerinden olmuştur.  

KONAKLAR 
Ramazanoğlu Konağı: Ramazanoğlu Halil Bey tara-

fından 1489 yılında yaptırılmıştır. Üç katlıdır ve kesme 
taştandır. Adana’nın en eski ev örneklerindendir. Harem 
bölümü ayakta olup, selamlık kısmı yıkılmıştır. Daha 
sonraki yıllarda tüccarların tuz pazarı kurması nedeniyle 
“Tuz Hanı” adı verilmiştir.  

CAMİLER 
Cami ve Kiliseler  
Akça (Ağca) Mescit: Adana’nın en eski Türk yapı-

sı olan Akça Mescit, 1489 yılında Türkmen Beyi Ağca 
tarafından yaptırılmıştır. Kapısı ve mihrabı göz alıcı üç 
sıra taş mermerle kaplıdır.  

Bebekli Kilise: 1880-90 yılları arasında yapılan ki-
lisenin esas ismi Saint Paul’dür. Kilisenin tepesinde Mer-
yem Ana’nın 2.5 metrelik tunç heykeli bulunmaktadır. 
Heykelin bebeğe benzemesi nedeniyle halk arasında 
Bebekli Kilise olarak bilinir.  

Büyük Saat Kulesi: Tarihi Ulu Cami Külliyesi için-
de, 1882 yılında Vali Abidin Paşa tarafından yaptırılmış-
tır. Kesme taştan dikdörtgen kesitli 32 m. yükseklikte bir 
kuledir. Resmi dairelerin zamanlarını ve ezan vakitlerini 
göstermek için yapılmıştır.  

HAMAMLAR 
Çarşı Hamamı: Ramazanoğlu Piri Bey tarafından 

1529 yılında yaptırılmıştır. Soğukluk, sıcaklık bölümü ve 
halvet odalarıyla klasik Osmanlı hamam mimarisinin 
tipik örneklerindendir. Giriş kapısındaki taş işçiliği ilginç-
tir.  

KERVANSARAYLAR, BEDESTENLER 
Kurtkulağı Kervansarayı: Kurtkulağı Kervansara-

yı, Ceyhan’ın 12 km. güneydoğusunda Kurtkulağı bel-
desindedir. 17. yüzyıl sonunda Hüseyin Paşa tarafından 
eski Halep kervan yolu üzerinde yaptırılmıştır. Büyük 
kesme taşlarla yapılmıştır. 23.60x45.75 m. boyutların-
dadır. 1.80x2.15 m’lik kalın ayaklar ve kemerlerle örtülü 
odalar sivri kemerli ikişer pencere ile aydınlanmaktadır. 
Kervansarayın hemen yanında, aynı döneme ait ilginç 
bir mimarisi olan tarihi cami bulunmaktadır.  

Bedesten: Eski Belediye Caddesi üzerindedir. Rama-
zanoğlu Halil Bey ve oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından 
16. yüzyılda yaptırılmıştır. “Kapalı Çarşı” olarak da bi-
linmektedir. Adana’nın en canlı ticaret merkezi olmuş-
tur. Halen bu önemi sürmektedir.  

KAPLICALAR 
Termal  
Bahçe ilçesindeki Haruniye Termal Turizm Merkezi, 

Aladağ yakınlarındaki Acısu içmesi, Ceyhan'daki Tahta-
lıköy, Kokarpınar içmesi ve Kurttepe içmesi çeşitli hasta-
lıkların tedavisinde kullanılan şifalı sulardır.  
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PLAJLAR 
İlin Akdeniz kıyısındaki Karataş ve Yumurtalık ilçeleri 

kıyı turizmi açısından önemlidir.  

YAYLALAR 
Tekir, Bürücek, Aladağlar, Horzum Fındıklı, Hamidi-

ye, Asar, Asmacık, Armutoluk, Belemedik, Meydan, 
Çamlıyayla ve Kızıldağ yaylaları eşsiz güzelliğiyle yayla 
turizmi için önemlidir.  

KÖPRÜLER 
Taşköprü: Adana Müzesi’ndeki kitabede mimar 

Auxentios tarafından 4. yüzyılda yapıldığı yazılıdır. 319 
m. uzunluğunda ve 13 m. yüksekliğinde olan köprü, 
yanlardan ortaya doğru büyüyen 21 yuvarlak kemerden 
ibarettir. Bunlardan ancak 14’ü sağlamdır. Ortadaki 
büyük kemerde iki aslan kabartması vardır.  

KORUNAN ALANLAR 
Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı 
Konumu Doğu Akdeniz Bölgesinde, Adana ili, Kara-

taş ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Saha; 16430 
Ha. büyüklüğündedir.  

Ulaşım Karataş-adana yolu ile Yumurtalık-Adana yo-
luyla ulaşılmaktadır. Tabiatı Koruma Alanı Karataş ilçe 
merkezine 35. km,Yumurtalık ilçe merkezine 30 km. 
mesafededir.  

Özellikleri Seyhan-Ceyhan deltası, göl lagünleri, kıyı 
kumulları, barındırdığı bitki ve hayvan türleri, tarihi ve 
kültürel değerleri ile kompleks bir yapı oluşturmaktadır.  

Sulak alan kompleksi, kuş göç yolu üzerinde bulun-
makta olup, kışın kuş populasyonları çok yüksek değer-
lere ulaşmaktadır. Kuşların göçlerinin emniyetleri bir 
şekilde tamamlanması bakımından son derece önemli 
bir mevkiinde bulunmanın yanı sıra, soğuk kış şartların-
da Orta Anadolu'daki göllerin donması su kuşlarına çok 
önemli bir kışlak görevi yapmaktadır.  

Akyatan ve Ağyatan gölleri barındırdığı kuş türleri a-
çısından Türkiye'deki "A sınıfı" niteliğindeki 19 sulak 
alandan 2'sini oluşturmaktadır. Ayrıca nesli tehlikeye 
düşmüş 2 tür deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) 
ve özellikle (Cheloria Mydas) Akdeniz'de varlığını sürdü-
rebilmesi açısından da bu alanlar önemlidir. Ayrıca Yu-
murtalık Lagünü ülkemizde Halep Çamının (Pinus Hale-
pensis)'in nadir yayılış alanıdır.  

Saha; Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yer alan 17 de-
niz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisidir. Özel-
likle Akdeniz'de yok olma tehlikesi içinde bulunan 
Chelonia Mydas türü kaplumbağa için son sığınma 
alanlarıdır.  

SPORTİF FAALİYETLER 
Adana ili baraj gölünde sörf yapılmaktadır. Yaylalar-

da trekking ve atlı doğa sporu güzergahları mevcuttur. 
Bisiklet sürüşü için çok elverişli güzergahlar vardır. Sey-
han ve Ceyhan nehirleri baraj gölleri olta balıkçılığı için 
uygun mekanlardır.  

Av potansiyeli yüksek olan ilde Torosların yamaçla-
rında yaban keçisi, ala geyik ve karaca av hayvanı üret-
me sahaları kurulmuştur. Akarsularda bol miktarda ala-
balık yaşamaktadır.  

Rafting için çok elverişli ırmaklarından biri olan Gök-
su, Adana il merkezine 121 km. mesafede olan Feke 
ilçesindedir.  

KUŞ GÖZLEM ALANI 
Aladağlar: Kuş Alanı, Tuzla Gölü Kuş Alanı, Akyatan 

Gölü Kuş Alanı, Ağyatan Gölü Kuş Alanı, Yumurtalık 
Lagünleri Kuş Alanı Adana İli sınırlarında bulunmaktadır.  

COĞRAFYA 
Adana Seyhan nehrinin her iki yakasında kurulmuş, 

Akdeniz de yaklaşık olarak 160 km. kıyısı bulunan, nüfus 
büyüklüğü açısından Türkiye'nin 4. ilidir. Adana, kuzey-
den Kayseri, kuzey batıdan Niğde, batıdan İçel, doğu-
dan Kahramanmaraş ve Osmaniye, güneybatıdan Hatay 
il sınırları ile çevrilidir.  

Adana'da coğrafi yapıya uygun olarak dağlık ve ova-
lık kesimde iklim değişiklik göstermektedir. Ovalık alanın 
iklim yapısı Akdeniz iklimidir. Yazları sıcak ve kurak, kış-
ları ılık ve yağışlıdır. Dağlık alanlarda ise kara iklimi ha-
kimdir ve kışın yağışlar kar şeklindedir.  

TARİHÇE 
1950’den sonra yoğun bir gelişme gösteren kentin 

yerleşim tarihi Tepebağ Höyüğü’ndeki surlarla çevrili 
yerleşim ile Neolitik Çağ’a inmektedir. Kent prehistorik 
devirlerden itibaren Anadolu’yu Gülek Boğazı ile Tar-
sus’a bağlayan yol üzerinde olduğundan önemlidir. Hitit 
İmparatorluğu yıkıldıktan sonra kurulan Geç Hitit Krallığı 
sınırları içinde kalan bölge daha sonra sırasıyla Assur, 
Pers ve Büyük İskender’in egemenliğine girmiştir. İsken-
der’in ölümünden sonra önce Seleukoslar, M.Ö. 66’da 
da Romalı Konsül Pompeius tarafından ele geçirilmiştir. 
Roma ve Bizans devirlerinde önem kazanan kent, 704’te 
Araplarca ele geçirildiyse de 9. yüzyılda tekrar Bizans 
egemenliğini tanımıştır. 11. yüzyıl sonunda Selçuklula-
rın, 14. yüzyıl ortalarında da Memlukluların egemenliği 
görülmektedir. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sıra-
sında Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. 1833’te 
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın işgaline uğrayan kent, 
1840’ta Londra Antlaşması ile yeniden Osmanlı yöneti-
mine girmiştir. 1867’de kurulan Adana vilayetinin mer-
kezi olan Adana, I. Dünya Savaşı’nın ardından Fransızlar 
tarafından işgal edilmiştir. Fransızlar 5 Ocak 1922’de 
Adana İtilafnamesi hükümleri uyarınca kenti boşaltmış-
lardır.  

NE YENİR? 
Adana yöresinin zengin bir mutfağı bulunmaktadır. 

Mutfağın bu kadar zengin olmasının nedeni çeşitli kül-
türlerin etkisinde kalmasıdır. Adana yemeklerinin en 
büyük özelliği un, bulgur, et ve çeşitli baharatların kul-
lanılmasıdır. Aynı zamanda süt, yoğurt, peynir ve çöke-
lek de bol miktarda kullanılmaktadır. Adana kebabı çok 
ünlüdür. Bunun yanında bol yeşillik, ezme, salata yenir 
ve mevsimine göre ayran veya yöreye özgü şalgam suyu 
içilir. Kesme ya da hamur çorbası, yüzük çorbası, düğün 
çorbası, sebze yemeklerinden süllüm, mercimekli ıspa-
nak başı, kabak çintmesi, bulgur yemeklerinden ekşili 
topalak, sarmısaklı köfte, içli köfte, sakatat dolması, 
kebaplardan Adana kebabı, çingene kebabı, içecekler-
den şalgam veya meyan kökü, tatlılardan karakuş tatlısı, 
taş kadayıfı ve halka tatlısı Adana mutfağının özgün 
yemeklerindendir.  
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Adana'dan Yemek Tarifleri 
Ispanaklı veya Etli Kömbe 

Malzemeler: 
4 kg. un  
1 su bardağı yağ  
1 tatlı kaşığı maya  
2 kg. ıspanak veya 1 kg. kıyma  
1 çay kaşığı susam  
yeterince tuz ve su  
5 baş kuru soğan  
2 çorba kaşığı salça  
Hazırlanışı: 
Ortası açılan un tuz ve su eklenerek hamur haline 

getirilir. Mayalanması için 1-2 saat bekletilir. Mayalanan 
hamur beş eşit parçaya bölünerek bezi yapılır. Büyükçe 
bir tepsinin içi bir çay bardağı yağla iyice yağlanır. Bezi-
ler tepsinin çapına göre açılarak tepsiye yayılır. Soğan 
ıspanak ve salçadan hazırlanan iç koyularak dört kat 
yapılır. Başka bir kapta susam, 1 bardak un ve 1 bardak 
su karıştırılarak bulamaç yapılır, hazırlanan bulamaç 
tepsideki hamurun üzerine sürülür. En üste bir su bar-
dağı yağ dökülür. Baklava dilimi şeklinde dilimlenen 
yemek fırında pişirilir.  

Çingene Kebabı 
Malzemeler: 

1/2 kg. patlıcan  
1 kg. domates  
2 baş soğan  
4-5 yeşil biber  
1/2 demet maydanoz  
yeterince tuz ve sumak  
Hazırlanışı: 
Patlıcan ve domatesler şişlenerek közde pişirilir. Piş-

tikten sonra kabukları soyulur ve dilimlenerek tepsiye 
dizilir. Diğer tarafta ise kuru soğan halka halka doğrana-
rak tuz ve sumakla ovalanır, sonra içine doğranmış 
maydanoz konur ve tekrar karıştırılır. Bu karışım kızgın 
yağda kavrularak domates ve patlıcanın üzerine dökü-
lür. Hazırlanan tepsinin üzeri hava almayacak şekilde 
örtülüp mangalda yarım saat daha pişirilir. Sıcak servis 
yapılır.  

Karakuş 
Malzemeler: 

1/2 kg. irmik  
1 bardak şeker  
2 bardak süt  
1 adet limon kabuğu rendesi  
1 adet yumurta  
Yeterince un  
1/2 kg. ceviz içi  
Şurup için: 
6 bardak şeker-5 bardak su, 1/2 adet limon  
Hazırlanışı:  
Bir gece önceden irmik ılık süt ile ıslatılır, üzerine yağ 

ve yumurta eklenerek yoğrulur. Kulak memesi yumuşak-
lığına gelinceye kadar üzerine un serpilir. Hazırlanan 
hamur 8 eşit parçaya bölünür ve üzerine nemli bez ör-
tülerek dinlendirilir. Bezeler tek tek üzerine un serpilerek 
açılır. Açılan yufkaya dövülmüş ceviz içi ve limon rendesi 

serpilir. Tekrar oklavaya sarılarak rulo haline getirilir ve 
baklava dilimi halinde kesilir. Diğer taraftan şurup mal-
zemeleri kaynatılarak soğutulur. Kesilen karakuşlar ise 
bol yağda kızarıncaya kadar pişirilerek şerbetin içine 
atılır. Bastırılarak şurubu emmesi sağlanır. Bu tatlı yapı-
lırken iki ayrı tava kullanılmalıdır. Her kızartmadan sonra 
yağ süzülmelidir.  

NE ALINIR? 
Geleneksel motiflerle yapılan el sanatları çok geliş-

miştir. Keçecilik, koşumculuk, at arabacılığı, demircilik 
ve bakırcılık, yemenicilik, mermercilik, kilimcilik, hasır ve 
boyra örücülüğü ilin önemli el sanatları arasında yer alır.  

YAPMADAN DÖNME 
Kent Merkezindeki Bölge Arkeoloji Müzesini, Etnog-

rafya Müzesini, Atatürk Evini gezmeden, Merkezde Ulu 
Cami, Sabancı Merkez Cami, Bebekli Kilise, Taş köprü ve 
Tepebağ Eski Adana evlerini görmeden, Merkez dışın-
daki Anavarza, Şar ve Misis ören yerleri Akyatan ve Ağ-
yatan Kuş Cennetlerini görmeden, Adana Kebabı yeme-
den, Şalgam suyu ve Aşlama (meyan kökünden yapıl-
maktadır) içmeden, Eski çarşıları gezmeden, Kara-tepe 
kilimlerinden almadan, Uzun yıllardan beri yapılan Altın 
Koza Festivalini izlemeden  

...Dönmeyin. 
Vatandaş Osman 

Osman Bey, sabah saat 07.00'de Casio masa saatinin 
alarmıyla gözlerini açtı. Puffy yorganını kaldırdı. Hugo 
Boss pijamalarını çıkarıp, Adidas terliklerini giydi. WC'ye 
uğradıktan sonra banyoya geçti. Clear şampuanı ve 
Protex sabunuyla duşunu aldı. Colgate ile dişlerini fırça-
ladı. Rowenta ile saçlarını kuruttu. Bill's gömleğini ve 
Pierre Cardin takımını giydi. Lipton çayını içti. Sony 
televizyonda medya özetlerini ve flash haberleri izledi. 
Citizen kol saatine baktı. Aile fertlerine çav deyip Hyun-
dai otomobiline bindi. Blaupunkt radyosunu açarak, 
rock müziği buldu. Ağzına bir Polo şeker attı. Şehrin 
göbeğindeki Mega Center'daki ofisine varınca, Casper 
bilgisayarını çalıştırdı. Microsoft Excel'e girdi. Ofisboy'-
dan Nescafe'sini istedi. Saat 10.00'a doğru açlığını yatış-
tırmak için Grissini yedi. Öğlen Wimpy's Fast Food kafe-
teryaya gitti. Ayaküstü Coca Cola ve hamburgeri mide-
ye indirdi. Camel sigarasını yakıp Star gazetesini karış-
tırdı. Akşam üzeri iş çıkışı Image Bar'a uğrayıp CB'sini 
yudumladı, sonra köşedeki Shopping Center'a uğradı. 
Eşinin sipariş ettiği Persil Supra deterjan, Ace çamaşır 
suyu, Palmolive şampuan, Gala tuvalet kâğıdı, Sprite 
gazoz ve Johnson kolonyayı alarak kasaya yanaştı. Bonus 
kartıyla faturayı ödedi. Hafta sonu eşi Münevver'le 
Galleria'ya giden Osman Bey, Showroom'ları dolaşıp 
Kinetix ayakkabı, Lee Cooper blue jean satın aldı. Akşam 
evde bir gazetenin verdiği TV Guide'a göz atan Osman 
Bey, kanallar arasında zapping yaparak, First Class, Top 
Secret, Paparazzi gibi programları izledi. Aynı anda 
Outdoor dergisini karıştırdı.  

Saat 22.00'ye doğru Show'da Türk dili üzerine panel 
başladı. Uykusu gelen Osman Bey, televizyonu kapatıp 
yatak odasına geçerken, kendini mutlu hissetti. 

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE" diye gerindi..." 
 

Özel bir mail grubunda dolaşan bir yazıdır. 
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DİLBİLİMCİ GÖZÜYLE 
YAMAN ARIKAN 

 
DİPLOMALININ MANTIĞI 

VE 
BİR TEKLÎF 

Zaman zaman, bu ülkenin bir kısım okumuşlarını 
göz önüne getirdiğimde, kendi kendime sorarım: 

— Acaba başka milletlerde de benim ülkemin o-
kumuş (=diplomalı)ları gibi bedbahtlar, zavallılar, 
ucûbeler, şaşkınlar ve acınacak halde olanlar var 
mıdır? 

Ve, beynimde mevcud, yeryüzünün kalbur üstü 
bütün milletleriyle ilgili bilgi dağarcığımı altüst ede-
rim. Kendi kendime sorduğum üstdeki soruya cevap 
olarak kocaman bir “YOKDUR!” ile karşılaşırım. Zîrâ 
o bilgi dağarcığımda, başka milletlerin okumuşları 
arasında, kendi milletlerinin dilini hoyratça tahrîp 
eden diplomalılarla karşılaşmam. Bil’akis, kendi dil-
lerini zenginleşdirmek ve güzelleşdirmek gayreti 
içinde olan aydınlarla karşılaşırım. Kendi dilime ve 
Türkiye’me dönüp bakdığımda ise, âdetâ Türkçe’yi 
tahrîp edip çirkinleşdirmeyi kendisine vazîfe edin-
miş eli kör baltalı diplomalı (=okumuş)larla karşılaşı-
rım. Hem de boy boy, düzine düzine. Hem de her 
yerde; eğitim câmiasında, basın-yayında, medyada, 
siyâset bezirgânları ve yöneticiler arasında, şurada, 
burada… 

Benim ülkemin diplomalı (=okumuş)larının bü-
yük bir ekseriyeti dînini bilmez, dilini bilmez, târi-
hini bilmez töresini bilmez. Üstelik, öğrenmek gibi 
bir derdi ve meselesi de yokdur. Kimisi, bu değerlere 
ömür boyu lâkayd-kayıtsız-ilgisiz kalır, kimisi kıyı-
sından-köşesinden sataşır, çekişdirir. Kimisi de alenî 
saldırır, düşmanlık eder. 

Zaman zaman, anlı-şanlı bir kısım kişilerin ko-
nuşma ve beyânâtlarından kulaklarımıza şöyle cüm-
leler gelir: 

— Falan kişi, bilmem kaç DERSLİKLİ okul yaptır-
dı. 

— Eğer okul yapdırmağa gücün yetmiyorsa DERS-
LİK yapdır. 

1980’li yılların başlarında, devrin cumhurbaşka-
nı, Kabataş Erkek Lisesi’ni ziyâret etmişdi. Binânın 
içini gezerken kapılarda yazılı “DERSLİK” levhaları 
ile karşılaşdı. Lisenin, kendisini gezdiren ilgililerine 
sordu: 

— Bu ne demek? 
İlgililer, DERSHÂNE demek olduğunu söylediler. 
Anlaşılmışdı ki, okulun diplomalı (=okumuş)ları, 

kör baltalarını kapdıkları gibi, en azından bin sene-
dir kullanılan ve herkesin bildiği o güzelim DERS-
HÂNE kelimesini bir darbe ile yere indirmişler ve 
yerine DERSLİK levhasını asmışlardı. Cumhurbaşka-
nı, onun kaldırılıp, yerine doğrusunun yâni DERS-
HÂNE kelimesinin konmasını ihtâr etmişdi. Bu vesî-
le ile, bizler de, Türkçe’mizin ustaları Ömer Seyfed-
dinlerin, Reşad Nûrilerin, Fâruk Nâfizlerin hocalık 
etdiği, bu satırların yazarının da mezun olduğu o 

güzelim irfân yuvası Kabataş Erkek Lisesi’nin ne hal-
lere düşürüldüğünü öğrenmişdik. 

Lisenin sayın ilgililerinin o düzeltmeyi yapıp 
yapmadıklarını ve bugün durumun ne olduğunu da 
bilmiyorum. Ayrıca, hiç değilse Ortaköy taraflarına 
yolum düştüğünde olsun, lisemi ziyâret etme arzu-
sunu da içimde pek duymuyorum. Zîrâ, DERSHÂ-
NE’yi DERSLİK yapan okumuş (=diplomalı)ların, 
aynı mantıkla hareket ederek, okulun yemekhânesi-
nin kapısına YEMEKLİK, yatakhânesinin kapısına da 
YATAKLIK levhasını asmış olabilecekleri ihtimâli 
beni ürkütüyor.  

Türkçe’mizin, okumuşun kör baltasiyle kırıp ge-
çirdiği kelimeler öyle üç-beş tâne değildir, binlerce-
dir, belki onbinlercedir. Bu manzara karşısında, zih-
nime hep şöyle bir misâl gelir: 

— Bir sanatlar-eserler salonu. İçi; yüzlerce, binler-
ce yıllık, paha biçilmez, değerli-kıymetli ve nâdîde 
eserlerle dolu. Yok edildikleri takdirde de aynılarının 
yerine konması ve telâfîsi mümkün değil… Bir gün 
duyuyorsunuz ki, rûh hastası bir densiz, eline geçir-
diği bir balyozla bu salona girmiş ve güzelim eserleri 
kırıp dökmüş… 

Bizim okumuş (=diplomalı)ların, birer kör balta 
darbesiyle katletdikleri DERSHÂNE ve diğer binlerce 
kelimenin her biri, Türkçe’mizde en azından bin 
senedir kullanılan kelimelerdir. Bugün, Çin Sed-
di’nden Adriyatik sâhillerine kadar, DERSHÂNE, HA-
YÂT,… gibi kelimeleri bilmeyen, anlamayan veya 
kullanmayan bir tek Türk evlâdı var mıdır? Bunu 
söylerken; benim, okuması-yazması olmayan ninem-
le dağdaki çobanların da bu topluluğa dâhil bulun-
duğunu ayrıca ifâde etmeme gerek yokdur sanırım. 
Onun için, hep sorasım gelir: 

— Adriyatik’den Çin Seddi’ne, bütün Türk’lerin 
bildiği, anladığı ve günlük hayâtında kullandığı bu 
kelimeler, bizim okumuş (=diplomalı)ların neresine 
battı ki, cehâletlerinin ve zevksizliklerinin kör balta-
siyle onları kırıp geçiriyorlar. Veya: 

— Türkçe’mizde yüzlerce sene, bâzen de binden 
fazla sene ömürleri bulunan bu kelimeleri atıp yerle-
rine, çok kerre nesepleri de belirsiz yeni kelimeler 
koymakla dilimiz, irfânımız ve kültürümüz ne kaza-
nır? 

Hemen ifâde edelim ki, dilimizde yüzlerce, bâzen 
binlerce yıllık ömürleri bulunan bu kelimeler kaldırı-
lıp atılmakla ve yerlerine başka kelimeler konmakla 
irfânımız ve kültürümüz hiç bir şey kazanmaz. 
Bil’akis, ilel’ebed devam edecek fecî zararlar meyda-
na getirir. Gelecek nesiller yönünden, yine bizim 
okumuş (=diplomalı)ların kör baltalariyle katletdik-
leri meselâ şu HAYÂT kelimesini ele alalım. Bin yılı 
aşkın bir zamandır Türk Milleti’nin bütün nesilleri 
bu kelimeyi kullanmışdır. Yazarlar yazılarında, şâir-
ler şiirlerinde, müellifler eserlerinde… Bu kelime 
şarkılarımıza girmiş, türkülerimize girmiş, vecîzele-
rimize girmiş. Atasözlerimize, mânîlerimize, masalla-
rımıza, nutuklarımıza-hıtâbelerimize,… girmiş. Vel-
hâsıl “HAYÂT” kelimesi bizim hayâtımız olmuş, 
canımız olmuş, ciğerimiz olmuş. Bâkî HAYÂT demiş, 
Fuzûli HAYÂT demiş, Mehmed Âkif HAYÂT demiş, 
Yahyâ Kemâl HAYÂT demiş, Gâzî Mustafa Kemâl 
Paşa HAYÂT demiş. Bin seneyi aşkın bir zaman dili-
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minde Türk Milleti’nin bütün nesilleri HAYÂT de-
miş, HAYÂTIM demiş. Şimdi, böyle bir kelimeyi kal-
dırıp atarak onun yerine YAŞAM demekle Türk-
çe’miz ne kazanır, irfânımız ne kazanır, kültürümüz 
ne kazanır, topyekûn Türk Milleti ne kazanır? Bir an 
için, çıldırdığımızı yâni akıldan-mantıkdan soyun-
duğumuzu kabul ederek, HAYÂT yerine YAŞAM de-
mekle Türk dili ve kültürü hesâbına bir kazanç ara-
mağa kalkışsak yine de bir şey bulamayız. 

Türkçe’mizde yüzlerce yıldır kullanılmakda olan 
kelimeleri cehâletin kör baltasiyle bir darbede kaldı-
rıp atmanın doğuracağı zararlar sayılamayacak kadar 
çok, telâfîsi mümkün olmayacak derecede büyük ve 
ağırdır. Dilimizde kelime katliâmının sebep olacağı 
netîcelerden sâdece bir iki tânesini düşünmek bile, 
bir Türk evlâdı olarak insanı kahretmeğe yeter. 

1) Dilimizde yüzlerce yıllık ömrü olan, aynı za-
manda herkesin anladığı ve kullandığı kelimeler 
kaldırılıp atıldığı an, gelecek bütün nesillerin, asır-
larca yıllık geçmişiyle ilgisi tamâmen kesilmiş olur. 
Meselâ, siz, herkesin bildiği ve asırlarca kullandığı ve 
hâlen de kullanmakda olduğu o güzelim HAYÂT 
kelimesini atar da onun yerine YAŞAM derseniz, 
yarın, Atatürk’ün “Hayâtda en hakîkî mürşid ilim-
dir” sözünü gören, duyan veya okuyan çocuğunuz 
size sorar: 

— Baba HAYÂT ne demek? 
Tabîî, siz de hemen cevâbı yapışdırırsınız. 
— YAŞAM demek oğlum! 
Ancak, iş, böyle bir tek soru ve bir tek cevapla ka-

panmayabilir. Sizin bu cevâbınız üzerine, çocuğunuz 
size hemen ikinci bir suâl daha yöneltebilir: 

— Baba bunun bir de KURUSU mu var?... 
2) Türk Milleti, çin seddinden Adriyâtik sâhilleri-

ne kadar, geniş bir coğrafyaya dağılmış durumdadır. 
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde yaşa-
yan 60 milyon Türk, HAYÂT diyor, HAYÂTIM diyor. 
Aynı şekilde, atalar yurdumuz Kaşgar’da, Semer-
kant’da, Buhârâ’da, Almatı’da, Taşkent’de, Aşkabât’-
da, Bakü’de, Kâbil’de, Tebriz’de, Kerkük’de, Ha-
lep’de, Lefkoşe’de, Üsküp’de,… yaşayan Türkler de 
HAYÂT diyor, HAYÂTIM diyor. Şimdi, Türkiye’deki 
bir kısım diplomalı (=okumuş)lar, ellerine geçirdikle-
ri o cehâlet kör baltalariyle dilimizde kelime katliâ-
mına girişirse, Türkiye dışındaki Türk toplulukları ile 
dil bağımız koparılmış olmaz mı? Bir milletin fertle-
rini birbirine bağlayan bağlar arasında, “olmazsa 
olmazı” müşterek dil olduğu da göz önüne getirilin-
ce, dilde kelime katliâmının, Türk Milleti’ne ne bü-
yük bir kötülük olduğu açıkça ortaya çıkmaz mı? 

Gerçek şu ki, bugün, başda dil yâni Türkçe olmak 
üzere, dînini bilmeyen, töresini bilmeyen, târih bilgi 
ve şuûrundan yoksun bir kısım diplomalı (=oku-
muş)larımız bedbahtlık ve şaşkınlık içinde ve acına-
cak halde birer zavallıdır. Bunlar ilim yapamaz, fikir 
üretemez, meselelere köklü ve kalıcı çözüm bulamaz. 
Çünkü, dağarcıklarında malzeme yokdur. Ev yapmak 
isteyen, fakat gerekli malzemeye veya evi inşâ etme 
bilgisine sâhip bulunmadığı için kendisinin ihtiyâcı 
olan evi yapamayan kişi gibi, bizim diplomalı da bir 
şeyler yapmak istemekde, ancak, gerekli malzemesi 
bulunmadığı için yapamamaktadır. Ne var ki, her 
insan, şöyle veya böyle, dâimâ bir şeyler yapmak 

veya yapmış olmak ister, kendini isbât etmek ister. 
“Ben de varım!” demek ister. Bu, hemen hemen her 
insanda mevcud bir duygudur. İşte, bizim bir kısım 
diplomalı (=okumuş)larımız da bu içgüdülerini tat-
min etmek için, cehâlet kör baltalarını kapdıkları 
gibi, dilimizde yüzyıllardır kullanılan ve hâlen de 
kullanılmakda olan güzelim kelimeleri birer darbe ile 
yere serip yerlerine başka kelimeler koyuyorlar. Bu 
zihniyet, aslında bizim topyekûn hayâtımızın büyük 
bir bölümünde yaygındır. Meselâ, bir zamanlar, im-
tihânlarda notlar 10 üzerinden verilmektedir. Bir 
müddet sonra hükümet değişir, maârifin (milli eği-
tim) başına yeni bir bakan gelir. Yeni bakan, bir şey-
ler yapmak ve kendini ısbât etmek hevesindedir. 
Hemen millî eğitim müdürlüklerine ve okullara bir 
ta’mîm (=genelge) gönderir:  

— Bundan böyle, imtihânlarda puanlar 100 üze-
rinden verilecekdir!... 

Ve, yeni bakan, bir şey yapmış ve kendini ısbât 
etmiş olmanın râhatlığı içinde, koltuğunda kasım 
kasım kasılır, kurum kurum kurulur. Bir müddet 
sonra, bakan yine değişir. Yine bir ta’mîm: 

— Puanlar 10 üzerinden verilecekdir!... 
Yâhut:  
— Puanlar 5 üzerinden verilecekdir!... 
Böylece, bizim diplomalı (=okumuş)lar, esâsa hiç 

girmezler. Bir long play gibi, şekilcilikler çıkmazında 
dönerler dururlar. Hiç düşünmezler ki, gençlere öğ-
retilmesi gereken bilgiler öğretilemiyorsa, verilmesi 
gereken millî rûh ve şuur verilemiyorsa, puanların 5 
üzerinden veya 10 üzerinden veyahut da 100 üze-
rinden verilmesi neye yarar veya neyi değişdirir!... 

Bizim bir kısım okumuş(=diplomalı)larımızın, ce-
hâletin kör baltasiyle Türkçe’mizin o güzelim keli-
melerini katliâma tâbî tutmaları, benim zihnimde 
hep şöyle bir hâdiseyi çağrışdırır:  

— Uçsuz-bucaksız bir bahçe. İçinde her türlü gü-
zelim çiçekler, çeşit çeşit meyveleri bulunan meyve 
ağaçları. Bahçede, yeni yeni çiçekler ve meyve ağaç-
ları yetişdirilebilecek boş arazî de mevcud. Ne var ki 
bahçenin mîrâsçısı yeni sâhibi, yeni çiçekler ve 
meyve ağaçları yetiştirmeyi bilmiyor veya becere-
miyor. Fakat bir şeyler yapmak ve kendini ısbât et-
mek de istiyor. Ve, bu içgüdüsünü tatmîn etmek için 
de eline bir balta alıyor, o güzelim ağaçlarla çiçekle-
rin bir kısmını dalından-budağından, orasından-
burasından baltadan geçiriyor… 

DERSHÂNE ifâdesi, “ders” kelimesi ile “hâne” ke-
limesinin birleşmesinden meydana gelmişdir ve 
“Ders yapılan yer” demekdir. Bilindiği gibi, hâne 
yalnız başına kullanıldığı zaman “ev” ma’nâsını 
ifâde eder. “Dershâne”de olduğu gibi, herhangi bir 
ismin sonuna bitişdiği takdirde ise, “yer, mekân” 
ma’nâsını ifâde eder ve ekseriyetle de, bitişdiği o 
kelimenin ifâde etdiği ma’nânın eyleminin yapıldığı 
yeri belirtir. Buna göre, dershâne ders yapılan yer 
demekdir. Tophâne, top dökülen (top îmâlâtı yapı-
lan) yer demekdir. Baruthâne, barut îmâlâtı yapılan 
yer demekdir. Pastahâne, pasta îmâlâtı yapılan veya 
pasta satılan yer demekdir.  

Görüldüğü gibi, hâne eki eklenerek meydana ge-
tirilen yeni ifâdede, mutlaka bir iş, bir eylem, bir 
işlem,… bahis konusudur. Türkçe’mizde, böyle, so-
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nuna hâne kelimesinin bitişmesiyle meydana gelmiş 
yüzlerce belki de binlerce kelime vardır.  

Türkçe’mizde, bir de, yine bâzı isimlerin sonuna 
bitişerek onlara aynı şekilde “yer, mekân” ma’nâsını 
kazandıran “…lik, lık, lük, luk” ekleri vardır. Ancak, 
burada; iş, fiil, eylem, işlem,… bahis konusu değil-
dir. Kül-lük, çöp-lük, mezbele-lik, mezar-lık, odun-
luk,… gibi. Küllük, kül dökülen yer demekdir. Kül 
îmâlâtı yapılan yer demek değildir. Çöplük, çöp dö-
külen yer demekdir. Çöp îmâlâtı yapılan yer demek 
değildir. Odunluk odun konulan yer, kömürlük kö-
mür konulan yer demekdir. Odun veya kömür îmâl 
edilen yer demek değildir. Yâni buralarda herhangi 
bir iş, eylem, işlem,… bahis konusu değildir. Onun 
içindir ki, Türk halkı, çöp dökülen yere “çöphâne” 
dememiş “çöplük” demişdir. Kül dökdüğü yere 
“külhâne” dememiş “küllük” demişdir.  

Kaldı ki, ortada bu ilmî gerçekler olmasa bile, 
Türkçe’mize kazandırılan ve asırlardan beri kullanı-
lan, hâlen de kullanılmakda olan o güzelim DERS-
HÂNE kelimesini ve benzerlerini bir çırpıda dilimiz-
den kaldırıp atmanın faydası ne? Şimdi, DERSHÂ-
NE’yi DERSLİK yapan bizim diplomalının mantığı 
ile hareket ederek, Türkçe’mizin aynı ekle meydana 
getirilmiş yüzlerce kelimesinden bir kısmının yeni 
karşılıklarını görelim. DERSHÂNE=DERSLİK olduğu-
na göre: 

Postahâne=postalık, pastahâne=pastalık,  
hastahâne=hastalık, eczâhâne=eczâlık,  
tımârhâne=tımarlık, ticârethâne=ticâretlik,  
yazıhâne=yazılık, muâyenehâne=muâyenelik, 
şifâhâne=şifâlık, hayâlhâne=hayallik,  
fakîrhâne=fakîrlik, terzihâne=terzilik, 
çilehâne=çilelik, ibâdethâne=ibâdetlik, 
müsâfirhâne=müsâfirlik, yemekhâne=yemeklik, 
mevlevîhâne=mevlevîlik, yatakhâne=yataklık,  
kahvehâne=kahvelik, buzhâne=buzluk. 
Yine bizim diplomalının mantığına göre, İstan-

bul’un bâzı semtlerinin yeni adları: 
Tophâne=Topluk, Şişhâne=Şişlik. (acaba vücûdun 

bir yerindeki bir şişlik mi, yoksa şişkebaplık mı?)  
Kağıthâne=Kağıtlık, Gülhâne= Güllük, 
Feshâne=Feslik. (Herhalde fes îmâlatında kullanı-

lan kumaş) Baruthâne=Barutluk. 
Diplomalının mantığına göre, Gümüşhâne ilimi-

zin yeni adı Gümüşlük. İstanbul Cağaloğlu’nda, def-
terdârlığın bulunduğu sokağın adı Gümüşhâneli 
sokağı. Bizim diplomalının mantığına göre, kullan-
mamız gereken yeni karşılığı=Gümüşlüklü Sokağı. 

Peki, Türkçe’mizde bir de hastahânelik, tımârhâ-
nelik,… gibi kelimeler var. Onları ne yapacağız? 

Kolay efendim. Bizim diplomalının mantığınca 
hastahâne=hastalık, tımârhâne=tımârlık olduğuna 
göre, aynı mantıkla, hareket edersek, hastahâne-
lik=hastalıklık, tımârhânelik=tımârlıklık olur. Tabîî 
bu arada, hastahânelik ve tımârhânelik kelimelerin-
den biri, bir şekilde dile gelerek bize: 

— Haydi ordan, asıl hastalıklık, tımârlıklık sizsi-
niz! 

Diyebilir. 
 

VE, TEKLÎFİMİZ 
 
Yazımızın başlığı, “Diplomalının Mantığı ve Bir 

Teklîf” şeklindeydi. Diplomalının mantığını gördük. 
Şimdi de teklîfimizi sunalım: 

Efendim, yöneticilerimiz sağolsunlar, Türkiye’mi-
zi dünyâya tanıtmak için yıllardan beri çırpınıyorlar, 
canla-başla çalışıyorlar. Bunun için, yerli-yersiz, mil-
yarları hattâ tırilyonları saçıp savurmakdan geri 
durmuyorlar. Ben derim ki: 

— Başda Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıklarımız 
olmak üzere, üniversitelerimizin, basın-yayınımızın, 
medyamızın ve diğer ilgili ve ilgisiz kuruluşlarımızın 
anlı-şanlı ve de ünlü kişileri bir araya gelsinler. Her 
sene, bütün dünyâ milletlerinin iştirâk edeceği bir 
“MİLLETLER ARASI DİPLOMALI CÂHİLLER YARIŞ-
MASI” tertiplenmesini sağlasınlar. Bu yarışma, yal-
nızca ve münhasıran lisân-dil üzerine olsun. Yarış-
maya katılan her milletin yarışmacılarına, kendi 
milletlerinin diliyle ilgili sorular sorulsun. Ben emî-
nim ki, böyle bir yarışmada, PATAGONYA’yı bile 
sollayarak her sene tam kadro birinci oluruz. İşte 
sana müthiş bir tanıtım. Bütün dünyâ milletleri gün-
lerce, belki bütün bir sene boyu hep bizi konuşurlar. 
Hattâ televizyonlarından, hakkımızda sarfedilen 
şuna benzer ifâdeler bile duymamız mümkündür. 

— Bıravo Türkiye’nin yöneticilerine! Aşk olsun 
Türkiye’yi yönetenlere. Bu çağda, böyle bir başarıyı 
gösteriyorlar, okumuş (=diplomalı)larına cehâletde 
bütün milletlerin okumuşlarını sollatabiliyorlar! 
Bıravo, bıravo, bıravo!... 

MÜHİM HATIRLATMA: Böyle bir yarışmada, her 
sene tam kadro birinci olmak istiyorsak, yarışmaya 
Türkiye’den iştirâk edeceklerin, behemehal okumuş-
lardan yâni falan fakülte, fülân yüksek okul veya 
feşmekân üniversiteden kapı gibi diploması bulu-
nanlardan seçilmesi şart koşulmalıdır. Aksi halde, 
yarışmayı kaybeder, birinci olamayabiliriz. Meselâ, 
“Nasıl olsa bu, câhiller yarışması, Eh, bizim çaycı Ali 
Dayı da nasıl olsa câhildir. Öyleyse yarışmaya onu 
sokalım da birinciliği kazanalım!” gibi bir mantıkla 
hareket ederek çaycı Ali Dayı’yı yarışmaya soktuğu-
muzu kabul edelim. İmtihân heyeti de, meselâ şöyle 
bir soru sormuş olsun: 

— De bakalım, ÇAYHÂNE ne demek? 
Bizim Ali Dayı, hemen cevâbı yapışdırır: 
— Çayevi-çayocağı!... 
İşte gitti 100 üzerinden 100 puan… 
Halbuki, yarışmacımız, diplomalı (=okumuş)ları-

mızdan biri olsa ve imtihân heyeti aynı soruyu ona 
yöneltip: 

— De Bakalım, ÇAYHÂNE ne demek!... 
Dese, bizim diplomalı yarışmacımız, bize 100 ü-

zerinden 100 puan getirecek cevabı şıppadanak ya-
pışdırır: 

— ÇAYLIK!.... 
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Ömer Faruk Tekbilek kimdir? 

Adana’da dünyaya gelen Tekbilek, müzik hayatı-
na bağlama dersleri alarak başladı. 15 yaşında geldiği 
İstanbul’da tanıştığı neyzen Aka Gündüz Kutbay ona 
ilham kaynağı oldu. 

Daha sonra saksafon çalan İsmet Siral ve davulcu 
Burhan Tonguç’la tanışan Tekbilek, onların müzik 
felsefelerinden etkilenerek çalışmaya başladı. 20 
yaşındayken Turkish Classical/Folk Ensemble üyesi 
olarak Amerika’da ilk turnesini gerçekleştirdi (1971). 

Bu turnede ilk eşiyle tanışan Tekbilek askerliğini 
yapmak için Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı ve 
1976’ya kadar da Amerika’ya dönemedi. Geri dön-
düğünde kardeşiyle “Sultans” adlı bir grup kurdu.  

Tekbilek 80’ler boyunca hafta içi bir giyim firma-
sında çalışarak, hafta sonları ise müzik yaparak ve bu 
arada da üç çocuk yetiştirerek hayatını sürdürdü. 
“Sultans” grubu bu arada pek çok albüm çıkardı ve 
dikkat çekmeye başladı. 

1988 yılında Tekbilek, yapımcı Brian Keane ile 
tanıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını konu 
alan bir filmin müziklerini yapması için Tekbilek’le 
anlaşan Keane, bu işbirliğinden oldukça memnun 
kaldı ve Tekbilek’in müziğine konsantre olmasına ve 
ilerlemesine yardımcı oldu. 

Bugün Tekbilek, dünya çapında adını duyurmuş 
bir müzisyendir ve pek çok ünlü müzisyenle birlikte 
çalışmıştır. Bunlardan bazıları; Don Cherry, Karl 
Berger, Ginger Baker, Ofra Haza, Peter Erskine, Trilok 
Gurtu, Simon Shaheen, Bill Laswell, Mike Mainieri, 
Michael Askill, Arto Tunçboyacıyan, Nusrat Fatih Ali 
Kahn, Jai Uttal, Hossam Ramzy ve Glen Velez’dir.  

Gittiğim her yere müzik de benimle gelecek... 
 
 

Ömer Faruk Tekbilek (Müzisyen) 
 

Dünya çapında adını 
duyurmuş bir müzisyen 
olan Ömer Faruk Tekbi-
lek ile müziğe olan ilgi-
si, kariyerinde başarı ge-
tiren değerleri ve yaşam 
felsefesi üzerine konuş-
tuk... 

 
Müziğe olan ilginizin nasıl geliştiğini anlatır mı-

sınız? 
Müziğin gizemini ben çok küçük yaşımda hisset-

tim. İki ağabeyim de müzisyendi, onların müziğe 
olan ilgimde çok büyük payı oldu. Buna ek olarak, 
küçükken imam hatibe gidiyordum, orada dua et-
meyi ve namaz kılmayı öğrendik. Müziğin ruhsal 
boyutunu o yaşlarda fark ettim; çünkü namaz kıldı-
ğım zamanki ruh halimin bir enstrüman çalarkenki 
halimle aynı olduğunu hissettim. Namaz kılarken 
kendi içinize dönüyorsunuz. Ney üflerken de o anda 
sadece kendimle beraber olduğumu ve bunun ru-
hum için gerekli olan bir şey olduğunu hissediyor-
dum. Benim için müzik; kendi içime dönmek ve 

kendimi tanımak bakımından her zaman gerekli 
olan bir araç oldu. O yaşlarda oluşan büyük tutku 
ömrüm boyunca gelişerek devam etti. 

Karşılaştığım insanlar açısından, fırsatlar açısın-
dan kendimi çok şanslı hissediyorum. 10 yaşımday-
ken, müzik enstrümanları satan uzaktan bir akraba-
mız beni dükkana çağırdı, “Vaktini burada geçir” 
dedi. Notaları ve bağlama çalmayı orada öğrendim. 
1967 senesinde İstanbul’a taşındım, o zaman Bur-
han Tonguç’la tanıştım 10 senem onunla beraber 
geçti. Orhan Gencebay, Burhan Tonguç, Aka Gün-
düz, İsmet Siral... Onların  sayesinde ufkum genişle-
di. Bu işin derinliğini, felsefesini, ruhun yücelmesi 
için müziğin ne kadar önemli bir şey olduğunu, mil-
letlerarası bağların nasıl müzik yoluyla kurulduğunu 
ve ırkların kaybolduğunu onların sayesinde öğren-
dim. 

Amerika bir rüya ülkeydi bizim için... 
Amerika’ya 1971 senesinde ilk olarak turneyle 

gittim. O zaman Amerika’da Türklerin olduğu yerle-
re gidip konser veriyordum. Orada eşimle tanıştım. 
Grubumuzun bir ritimciye ihtiyacı vardı, eşimin 
kardeşi de darbuka çaldığından, bu sırada onunla 
tanıştık. Eşimle Amerika’da tanışmamızdan sonra 
ben Türkiye’ye dönünce mektuplaşmaya başladık ve 
evlenmeye karar verdik. 

Bu benim için ani bir karardı, çünkü o dönemde 
ağabeyimle İsveç’e gitmeye karar vermiştik. Türki-
ye’de yaptığımızdan farklı bir şeyler gerçekleştirmek 
istiyorduk. Burada artık her şey ofis işi gibi olmuştu. 
Müzikle uğraşıyorduk ama ömrümüz stüdyoda geçi-
yordu. Çalıyorduk ama ruhumuzun genişlemesi için 
buradan gitmemiz gerekiyordu, müzik ufkumuzu 
geliştirmek istiyorduk. Son zamanlarda Okay Temiz 
gibi müzisyenlerle ‘Türk cazı’ tipi müziklerle uğra-
şınca ve dışarıdan gelen müzisyenlerle de tanışınca, 
yurt dışına çıkma aşkı daha da alevlenmişti. Ama 
eşimle tanıştıktan sonra  ben İsveç yerine Ameri-
ka’ya gitmeye karar verdim. Amerika bir rüya ülkey-
di o zaman bizim için.  

Ben orada yeniden doğuşu yaşadım. Gittiğim ilk 
zamanlarda bir uyum zorluğum oldu. Müzikle ilgili 
her şeyi biliyorum ama gerçekleştiremiyordum. Li-
sanım da yok, bir yandan İngilizce öğrenmeye çalı-
şıyordum, bir yandan da içimde New York’a gitmek 
için inanılmaz bir istek vardı. Ama o karamsarlık bir 
sene sürdü. Sonra bir gün düşündüm, New York 
bulunduğum yerden 6 saatlik bir uzaklıktaydı. Eşim 
de New York’un havası,, müzik hayatıyla dengeli bir 
aile hayatımız olamayacağını hissederek haklı ola-
rak, oraya gitmemi istemiyordu. Bir bocalama süre-
sinden sonra ben de oraya gidersem bir aile hayatım 
olamayacağını kabul ettim. Ben Amerika’ya eşim 
için, kendimi bulmak için gelmiştim. Böylece New 
York’tan vazgeçtim. Bunu kabullendikten sonra her 
şey açıldı.  

Amerika’da düzeninizi nasıl kurdunuz? 
Müzikle ilgili olarak kendimi geliştirmek istiyor-

dum fakat bir yandan da para kazanmam gerekiyor-
du. 17 sene boyunca fabrikada çalıştım, bu arada 
hafta sonları müzik yapıyordum. Önceleri müziğe 
vakit ayırmam zor oluyordu. Fabrikada çalışınca 
erken kalkıyorduk, işten eve geldiğimizde biraz bir 
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şeyler yeyip hemen uyuyordum, ertesi gün aynı... 
Ben her gün pratik yapmaya alışmışım, ama ertesi 
sabah tekrar erken kalkacağım için o yorgunluğu da 
yenmem gerekiyor. Sonradan aklıma rahmetli ba-
bam geldi. O çok erken kalkardı, gazete satardı, öğ-
leden sonraları geldiğinde iki saat uyurdu, kalkardı 
ve günlük işlerine devam ederdi. Bir de bir gazetede 
başarılı iş adamları ile yapılmış röportajları okumuş-
tum, Vehbi Koç da öğleden sonra uykusunun öne-
mini anlatıyordu. Gün arasında bir mola... Bir süre 
sonra ben de kendimde bu alışkanlığı geliştirdim ve 
bu sayede pratiklerim için zaman yaratmış oldum. 
Fabrikada çalışırken de herkes mola zamanı kahve 
içmeye giderdi, ben boş bir alana gidip müzik egzer-
sizleri yapardım. Böylece çalışmak benim için bir 
problem olmadı, zaman planlamamı doğru bir şekil-
de yapabiliyordum. Anladım ki günlük egzersizleri-
mi yaptığım sürece, kendimle olduğum sürece gitti-
ğim her yere müzik de benimle gelecek. Bedenimin 
bir enstrüman olduğunun farkına vardım, o bilince 
erince her şey çözüldü. 

Hiçbir zaman uyumu karşıdan beklemedim... 
Çocukluğumdan beri tasavvufa karşı açlık derece-

sinde olan ilgim, Anadolu’da bu konuda edindiğim 
birikim ve bunların sonucunda gelişen insanlığa 
olan sevgim başarımdaki en büyük etken.  

Karşılaştığım her insanı sevdim ben, sevmediğim 
biri hiç olmadı. Ve her zaman kendimle uğraştım, 
hiçbir zaman uyumu karşıdan beklemedim. Kendimi 
karşımdaki insana adapte ettim, bunun bana kazan-
dırdığı pozitif duyguların işime de yansıdığına ina-
nıyorum. Günlük ilişkilerinizde sevecenlik o kadar 
önemli ki, insanlar içten bir sevgiyi ve samimiyeti 
hemen hissediyorlar. Gerektiğinde liderlik yapabile-
ceğimi hep hissettim ama bulunduğum ortamda bir 
lider varsa, yeni ve güzel fikirler veriyorsa onun ar-
kasında yer almaya da hazırım. Kendimi bir enstrü-
man olarak görüyorum ve düşüncelerimi doğru bul-
duğum düşüncelere göre akort edebiliyorum. 

Müzik her anımızda var... 
Müziğimde dört köşenin var olduğunu görüyo-

rum. Dini müzik bir tarafta, romantik müzik, folk 
müzik bir tarafta, bir tarafta da arayış, yeni şeyler 
deneme arzusu... Bu dördünü bir araya getirip, elim-
den geldikçe insanlara bunları ulaştırmaya çalışıyo-
rum. İlahi yönüyle insanlara ilahi aşktan, folk yö-
nüyle tabiata olan dünyevi aşktan, romantik yönüy-
le insanların birbirleriyle olan aşklarından bahset-
mek istedim. Dini müziğin yanında başka türler de 
yaptığım için beni çok eleştirenler de oldu. Ben ha-
yatı her yönüyle sevdiğim için neden olmasın, de-
dim. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını 
anlatan filmin müziklerini yaparken çok yönlü mü-
zik yapma fırsatı elimize geçti. Dini müzik, folk mü-
zikleri, romantik müzikler; her şeyi bir arada kullan-
dık.  

Müzikte her şeyi görüyorum ben. Müzik tüm 
meslekleri kapsıyor; mimarlık, resim, tıp; tüm bun-
larda vücutla yapılan bir çalışma, bir ritim var. Ben 
fabrikada ütü yaparken bile aslında bir müzik üreti-
yordum, o ritmi hissedebiliyordum.  

Amerika müzik piyasasında da kıyasıya bir reka-
bet var. Bu rekabet sizi nasıl etkiledi? 

Başkalarıyla olan bir rekabet duygusunu hiç his-
setmedim hayatımda. Rekabeti hep kendimle, kendi 
hedeflerimle hissettim. Çünkü her zaman inandım 
ki; inanarak, duyarak ve hissederek yapılan her şey 
karşılığını buluyor. Bu yüzden müzik yaparken be-
ğenilir mi, başarılı olur mu diye hiçbir korkum ol-
madı.  

Ben müzik yaparken o beni  ağlatıyorsa, tüylerim 
diken diken oluyorsa; bu doğru bir çalışmadır ve ben 
bir sanatçı olarak bunu insanlarla paylaşmalıyım, 
dedim. Hiçbir zaman başkalarıyla rekabet etmek, 
yarışmak gibi kuruntularım olmadı.  

Yola çıkarkenki ideallerinizi düşündüğünüzde, 
kendinizi nerede görüyorsunuz? 

İstediğim noktaya ulaştım diye bir şey olması im-
kansız tabi ki, gittikçe uzaklaşan bir nokta o. Hiç 
unutamadığım bir anım vardır. Fabrikada çalışırken 
Amerika’da her gün aşağıya iniyordum, davul setim 
de vardı. Davul setimin üzerine oturuyordum, dar-
bukayı takıyordum omzuma, ney elimde, bir yandan 
ağlıyordum bir yandan çalıyordum. Beni ağlatan, 
müziğin bende yarattığı etkiydi. Bir gün o hissetti-
ğim duyguları insanlarla paylaşabileceğim, diyor-
dum bunu gerçekten hissediyordum. En önemli he-
defim olarak buna ulaştığıma inanıyorum, artık in-
sanlara hissettiklerimi aktarabiliyorum.  

Bu iş sonsuz, tüm hedeflerime ulaştım diye bir 
şey yok. İdeallerimi ufukta görüyorum, ama biliyor-
sunuz ki ufka yaklaştığınızı düşünseniz bile asla tam 
olarak ulaşamazsınız. 

İş hayatı ve çalışanlar üzerine izlenimlerinizi bi-
zimle paylaşır mısınız? 

Günümüzde çalışanlar bir yandan kendi işlerini 
devam ettirmeye, yükselmeye çalışıyorlar; bir yan-
dan da iyi yaşamak istiyorlar. Tüm bu istekler doğ-
rultusunda hep daha çok kazanmak arzusuyla hep 
daha çok çalışmak gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü 
iyi yaşamın iyi bir kazançla sağlanabileceğine inanı-
yorlar. Ama bu arada kendilerini de çok ihmal edi-
yorlar. Oysa insanın bir güne başlamadan önce ken-
dine zaman ayırması, kendi içine dönmesi hayat için 
en gerekli olan şeylerden biridir. Bunu ne yazık ki 
çoğumuz yapmıyoruz. Ruhumuzu ve vücudumuzu 
ihmal ediyoruz, egzersiz yapmıyoruz. Vücudumuz 
enstrümanımız gibi, ona her zaman bakmamız lazım 
ki o da bize karşılık versin, akortlu bir şekilde çala-
bilsin. Gün içerisinde kendimize vakit ayırdığımızda, 
iç sesimizi dinleyip, iç rahatlığımızı sağlayıp dışarıya 
baktığımızda; normalde zorluk olarak görünen her 
şeyin hafiflediğini, çözümlendiğini görüyoruz.  

Günümüzde en çok kullanılan sözcüklerden biri 
de ‘stres’. İnsanların kendilerine ayıracak zamanları 
olmadığında ortaya çıkıyor. Bedenlerini, enstrüman-
larını akort etmeden güne başlıyorlar ve gün boyun-
ca sürekli olarak bunun gerilimini hissediyorlar. 
Stresin dışarıdan gelen bir etki olduğuna kesinlikle 
inanmıyorum.  

 
Sayın Ömer Faruk Tekbilek verdiğiniz bilgiler için 

teşekkür ederiz.  
www.insankaynaklari.com 
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KÖR ÇOÇUK  

Adamın biri, ilk defa gittiği küçük bir kasabada 
şaşkın şaşkın gezindikten sonra 

yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş 
ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa: 

- Buraların yabancısıyım, demiş. 
Parkın hemen yanıbaşındaki fırını arıyorum, 

çok yakın olduğunu söylediler. 
Çocuk, arabanın penceresini iyice açtıktan sonra: 

- Ben de buraya ilk defa geliyorum, demiş. 
Ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor herhalde. 

Adam, çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu 
nasıl anladığını sormuş ister istemez. 

Çocuk: 
-Ihlamur çiçeklerinin kokusunu 

duymuyor musunuz? diye gülümsemiş. 
Kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten. 

- iyi ama, demiş adam, bunların parktan değil de 
tek bir ağaçtan gelmediği ne malûm? 

- Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez, 
diye atılmış çocuk. 

Üstelik, manolyalar da katılıyor onlara. 
Hem biraz derin nefes alırsanız, fırından 

yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu duyacaksınız. 
Adam, gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan 

sonra, cebinden bir kağıt para çıkartıp teşekkür 
ederken fark etmiş onun kör olduğunu. 

Çocuk ise, konuşurken bir anda sözlerini yarıda 
kesmesinden anlamış, 

adamın kendisini fark ettiğini. 
Işığa hasret gözlerini ondan saklamaya çalışırken 

- Üç yıl önce bir kaza geçirmiştim, demiş, 
görmeyi o kadar çok özledim ki. 
Sizinkiler sağlam öyle değil mi? 
Adam, çocuğun tarif ettiği yerde 

bulunan fırına yönelirken: 
- Artık emin değilim, demiş. 

Emin olduğum tek şey, benden iyi gördüğündür 

GELENEKSEL BİR TÜRK SPORU;  
OKÇULUK 

Türklerin ata sporu olan okçuluk, yüzyıllar bo-
yunca bu geleneksel özelliğini muhafaza etmiş, gerek 
tarihimiz içinde, gerekse İslam dininde özel bir yere 
sahip olmuştur. Türk tarihinin Orta Asya’ya uzanan 
derinliklerinde, önceleri bir savaş aracı olarak kulla-
nılan ok ve yay, ateşli silahların keşfinden sonra, 
giderek bir spor dalı olarak kültürümüz içindeki ye-
rini almıştır. Tarihsel belgeler incelendiğinde, Türk-
lerde okçuluğun M.Ö. 5000 yıllarında başladığı ve 
okçuluk ile ilgili ilk kuralların Oğuzlar ile gerçekleş-
tiği görülür. Oğuzlar’ın Müslümanlığı kabulünden 
sonra ise daha da gelişen okçuluk, en parlak devrine 
Osmanlılar ile ulaşır.Okçuluk, İslam dininde çok 
önemli bir yer tutmaktadır; öyle ki, adeta yaşamın 
ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiştir. Bizzat 
Hz. Muhammed de ok atmış, savaşlarında kullanmış 
ve ok atma konusunda birçok hadis-i şerif beyan 

etmiştir. Özellikle, "Evinizdeki kölenize bile ok at-
mayı öğretiniz" buyurmaları okçuluğa verilen özel 
önemin simgesi olmuş; yine bir başka hadislerinde 
"Bizim hakkımız gibi, çocukların da bizde hakları 
vardır, ki o hak, ona yazı yazma ile ok atmayı öğ-
retmek ve helâl miras bırakmaktır" demiştir. Osman-
lılar döneminde, okçuluğu ciddi kurallara bağlayarak 
yarışma esası içine alan ve tesis kuran hükümdar 
Fatih Sultan Mehmet’tir. Her ne kadar Fatih’ten ön-
ceki bazı hükümdarların dönemlerinde çeşitli okçu-
luk yarışmaları yapılmış ise de, saha ve tesislerin 
oluşturulması Fatih Sultan Mehmet’in emri ile baş-
lar. İstanbul’un fethinden hemen sonra, Kasımpaşa 
semtinde kurulan ve bugün ancak çok az bir bölümü 
korunabilmiş olan Ok Meydanı, Fatih’in bu spora 
verdiği büyük önemin bir göstergesidir. Fatih’ten 
sonraki hükümdarların hemen tümü bu sahayı ge-
nişletip ilave tesisler yapmışlar, diğer kentlerde de 
sahalar kurmuşlardır. Sultan II. Bayezıt döneminde 
bununla da yetinilmemiş, okçular özel olarak hima-
ye edilmiş, okçuluk malzemeleri imalatı ile uğraşan 
sanatkârlar bir araya toplanarak, kendilerine her 
türlü olanak sağlanmıştır. Hatta bu amaçla, sanatkâr-
ların neredeyse tümü İstanbul’a getirilmiş ve Bayezıt 
Camii’nin arkasında inşa edilen Okçular Çarşısı’na 
yerleştirilmişlerdir. 15. ve 16. yüzyıllarda İstanbul’da 
sayıları 500’ü bulan ok ve yay imal eden atölye ile 
özel olarak okçuluk eğitimi yapılan okulların bulun-
duğu gerçeği dikkate alınacak olursa, bu spor dalında 
ne denli zengin bir geçmişe sahip olduğumuz kolay-
ca anlaşılacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, Os-
manlı İmparatorluğu döneminde hükümdar ve sad-
razamların birçoğu okçu idi. Bunların içinde özellik-
le Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın (1592-
1644) okçuluk tarihi içinde özel bir yeri bulunmak-
tadır. Kara Mustafa Paşa, sadrazamlığı döneminde 
okçuluk ile ilgili bir ferman (kanun) yayınlamıştır. 
Bugün, aslı Topkapı Müzesi arşivinde bulunan bu 
ferman, spor ile ilgili ilk kanun olma özelliğini taşı-
maktadır.  

Osmanlı döneminin ünlü okçuları içinde, Tozko-
paran İsmail, Bursalı Şüca gibi isimler en çok bili-
nenlerdir. Hayvan boynuzu, sinir gibi organik mad-
deler ve ahşap malzemenin sentezi ile imal edilen 
eski Türk yaylarının inanılmaz teknik güçleri, bugün 
dahi, okçuluk tekniği ile ilgilenen dünya otoriteleri-
ni hayretler içinde bırakmaktadır. Günümüzün ileri 
teknolojisi ile üretilen yaylarla 250-300 m mesafeye 
zorlukla ok atılırken, eski Türk yayları ile 800-900 
metrelere ok atılabilmesi bu hayretin temel nedenini 
oluşturmaktadır.Okçuluk tarihimize dikkatle göz 
atıldığında, Fatih Sultan Mehmet’ten II. Bayezıt’a 
uzanan dönemin ciddi bir "Planlama Dönemi", II. 
Bayezıt’tan II. Selim’in ölümüne değin geçen süre-
nin ise "Gelişme Devri" olarak değerlendirildiği görü-
lür. Daha sonraki hükümdarlar da okçuluk ile ilgi-
lenmişler, ancak III. Selim’in tahta geçmesinden II. 
Mahmut’un ölümüne kadar geçen süre "Yeniden 
Yükselme Devri" olarak tarihe geçmiştir. Daha sonra, 
II. Abdülhamid’ten V. Mehmet’in ölümüne kadar 
geçen süre ise okçuluğun "Duraklama ve Gerileme 
Devri" olmuş, Osmanlı’nın son döneminde ise okçu-
luk sanatkârları artık ellerindeki sanatı bırakarak 
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başka işlere yönelmişler, bu işi yürüten kişi sayısı 3-5 
kişiyle sınırlı kalmıştır. Cumhuriyet dönemiyle bir-
likte, 1923-1937 yılları arasında, eski Türk okçuları-
nın ailelerinden gelen üç beş kişi, aralarına hevesli 
gençleri de alarak, İstanbul’un çeşitli semtlerinde ok 
atışları yapmışlar ve geleneksel sporumuzu yürüt-
meye çalışmışlardır. Türk okçuluk tarihinin efsanevi 
ismi Tozkoparan’ın ikinci kuşak torunları olan İbra-
him ve Bekir Özok ile, Türk okçuluğuna ilk kitabı 
armağan eden Mustafa Kani’nin torunu Vakkas 
Okatan, bu spora yakın ilgi duyan Prof. Necmettin 
Okyay, Hafız Kemal Gürses ve yine o devrin Beyoğlu 
Vakıflar Müdürü ve Milli Sporlar Federasyonu Baş-
kanı Baki Kunter’in girişimleri sonucu kurulan 
Okspor Kurumu adındaki kulüp, Cumhuriyet döne-
mimizin ilk ciddi adımı olmuştur. İstanbul Beyoğlu 
Halkevi’nde, Ulu Önder Atatürk’ün direktifleri ile, 
milli sporumuz okçuluğu yeniden canlandırmak 
amacıyla 1937 yılında kurulan bu kulüp, Atatürk’ün 
ölümünden sonra himayesiz kalarak dağılmıştır. İlk 
bayan okçumuz olan Betül Diker (Or), o yıl yapılan 
19 Mayıs gösterilerindeki atışları ile Atatürk’ün dik-
katini çekmiş ve Ulu Önder, Halim Baki Kunter’e "Bu 
kız ile ilgilenin!" talimatını vermiştir. Cumhuriyet 
dönemimizde okçuluğun yok olmaya yüz tuttuğu 
yaklaşık 15 yıllık bir süreyi takiben, eski okçulardan 
Bahir Özok’un oğlu Fazıl Özok 1953 yılında o dö-
nemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile temas sağla-
yarak desteğini almış ve okçuluk sporu Beden Terbi-
yesi Genel Müdürlüğü bünyesine alınarak, Atıcılık 
Federasyonuna bağlanmıştır. Türkiye, 1955 yılında, 
bugün 121 üyesi bulunan Uluslararası Okçuluk Fede-
rasyonu’na 16. üye olarak katılmıştır. Okçuluğun, 
1961 yılında ayrı bir federasyon olarak örgütlenme-
sinden sonra ilk kez uluslararası yarışmalara katıl-
maya başlayan Türk okçuları, federasyon organizas-
yonundaki eksiklikler nedeniyle, ne yazık ki, uzun 
yıllar başarılı olamamışlar; malzeme, tesis, teknik 
adam gibi sorunlar nedeniyle okçuluk, yurt düzeyine 
de yeterince yayılamamıştır. 1 Ocak 1982 tarihi iti-
bariyle sadece 35 olan lisanslı sporcu sayısı, o gün-
den bu yana izlenen yeni bir yönetim anlayışı ile 
günümüzde 3000’lere ulaşmış, daha da önemlisi, 
sporcu kalitesi hızla yükseltilerek, önemli tüm ulus-
lararası yarışmalarda Türkiye imajının en üst nokta-
lara çıkarılması mümkün olmuştur. Bugün Türk 
sporcuları tüm büyük okçuluk organizasyonlarında 
dereceye girmenin mutluluğunu yaşamakta, Olim-
piyat, Dünya ve Avrupa Rekorlarına sahip bulun-
makta; Türkiye Okçuluk Federasyonu ise, tüm dünya 
okçularına hizmet vermenin haklı gururunu duy-
maktadır.  

Antalya’daki, dünyanın birkaç önemli okçuluk 
tesisinden birisi olan 100. Yıl Okçuluk Sahası ile 
bölgenin elverişli iklimi ve muhteşem doğası birle-
şince, dünya okçuluğunun kalbi bu güzel kentimizde 
atmakta, birçok yabancı sporcu sezona Antalya’da 
hazırlanmaktadır. Dünyanın en iyi okçuluk antre-
nörlerinden birisi olan Mario Codispoti’nin ülkemi-
ze gelmesi de okçuluğun gelişim sürecini hızlandır-
mıştır. Bugün faal 4 uluslararası hakeminin dünya-
nın tüm önemli yarışmalarında görev yaptığı Türki-
ye, okçuluk sporunda yapmış olduğu büyük atılım 

sonucunda, dünya ve Avrupa okçuluğunun yöneti-
minde de etkin görevler üstlenmekte, sahip olduğu 
büyük teknik olanakları tüm dünya için seferber 
etmektedir.  

 
Kaynak 
Uğur Erdener 
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı 
Skylife Mayıs 1999 

Öğrenci’ye Altın Tavsiyeler! 

Ey öğrencim, tabiatı iyi gözle, onda aradığın bü-
tün bilgiler vardır. Doğaya kafa tutma; onunla u-
yumlu yaşamaya çalış. Ölümden korkma, onun gi-
zemini öğren. Kibirli davranma, alçakgönüllü ol ve 
gururlu olmakla onurlu olmanın sınırlarını birbirine 
karıştırma. Geçici olan hiçbir şeye tutkuyla bağlan-
ma. Tutkuların olduğu yerde acı vardır; bilesin ki 
arzularla mutluluk bir arada olamaz.  

Sevgili öğrencim! Öncelikle şunu bilesin ki ev-
rende var olan en önemli güçlerden biri, sevgidir. 
Yaşadığın Dünya’ya er geç hakim olacak değer de 
odur. Sevginin gücünün önünde hiç kimse durama-
yacaktır. Ve bu mektup da sana duyulan sevginin bir 
tezahürüdür.  

Dışında bir dünya dönüyor. Olaylar, olgular yeti-
şemeyeceğin bir hızla değişiyor. Egemen mekaniz-
malar tarafından hep edilgen durumda tutulmak 
isteniyorsun. Beri tarafta heyecanların var, merakla-
rın var, dahası gelecekte hayatın içinde bir söz sahibi 
olma kaygıların var. Ama hep konuşuyoruz ya senin-
le: “Kendisinin aktörü olamayan, dünyanın aktörü 
olamaz” diye. Ne diyordu Platon: “Düşüncelerinizle 
ne yapmak istiyorsanız yapın, yeter ki düşüncenizin 
ve ruhunuzun denetimini elinize alın” Asırlar sonra 
gelen Einstein da aynı şeyleri farklı bir önermeyle 
söylememiş miydi? “Bilgelik, dünyanın düzenini 
değiştirmekten ziyade insanın kendi arzularını değiş-
tirmesidir.”  

Bu açıdan senin birinci vazifen kendini değiştir-
mek, arzularını kontrol etmek ve ruhunu terbiyeye 
tabi tutmaktır. Denebilir ki evrende varoluşunun en 
büyük sebebi de evrensel erdemleri hayatının her 
anına hakim kılmaktır. Bu iş, zor olduğu kadar keyif-
li bir iş. Ama benim gibi senin de hocaya ihtiyacın 
var. Şimdilik benimle karşı karşıyasın ve bu satırların 
yazıcısını aşıp hem reel anlamda hem de batıni an-
lamda gerçek mürşitlerini bulana kadar sana da ken-
dime de bir yol haritası çizeyim.  

Dedik ya sevgi en büyük güçtür diye. Lütfen ala-
bildiğine sevgiyle dolmaya çalış. Yapmacıksız bir 
hoşgörüyle zihnini donat. Kötülere değil, kötülüğe 
düşman ol. Aşkın ve duanın farkına var. Cesur ol ve 
korkaklığını terbiye et. Cömert ol ve cimriliğini de 
yavaş yavaş terbiye et. Sabır, önemli bir erdemdir; 
özellikle kızgınlık anlarında sabır erdemini geliştir-
meye çalış. Hiçbir şeyi uçlarda yaşama. Her daim 
itidalli ol. Aşırı duygusallık, asla iyi değildir. Aşırı 
rasyonalist olmanın da sonu acıdır. Zira akıl, birçok 
bilginin anahtarıdır. O anahtar bozulursa aklı terbi-



 

 

18

ye edecek olanı da bulamayabilir ve aforizmal acılar-
la ömrünü tüketirsin.  

Cehalet ve bilgeliğe dair...  
İnanç ve ümitle yaşa. Bil ki şüphe, bazı eksiklikle-

rin ifadesidir ve aşırı kuşkuculuk kesinlikle bir hasta-
lıktır. Faziletli yaşadıkça hakikatlere kalbinle doku-
nacaksındır; bu açıdan erdemli yaşa ve şüphe mara-
zından kurtul. Tabii ki sorgulamayı ihmal etmemeli-
sin ama doğru olana dair içsel ışıkları gördüğünde 
sorgulayıcılığı bahane etme. Nefsine zor gelse de o 
ışığa ulaşma yolunda ısrar et. Bunun en pratik yolu, 
inandığın veya inanmaya kendini meyilli hissettiğin 
doğruları yaşamandır. Bu noktada da elini senden 
büyük olan birine vermeli, önündekilerden destekler 
almalısın. Zira acizsin; öyle ki dişinin dibindeki mik-
roba söz geçiremeyecek kadar.  

İyi şeyler düşünenler kadar, iyi şeyler yapanlarla 
olmaya çalış. Hatırlar mısın Atatürk’ten keyifli bir 
ifade paylaşmıştık: “Tatbik eden, düşünenden daima 
kuvvetlidir” diye. Tatbik etmenin sırrı, hakikate ba-
kan yönüyle iyi motive olmaktır. Bu açıdan iyi in-
sanlarla ol ve iyi şeyler oku. Kitapların dostlarındır; 
dostlarını iyi seç. Sen de biliyorsun ki ilmi açıdan 
çok açsın; ama her kitabı abur cubur okursan haz-
medemezsin; daha kötüsü de bünyene zarar verirsin. 
Okuma yolunda rehberlerine itibar et.  

Büyük zatları sık sık ziyaret etmelisin; onların or-
tamlarında mehafet vardır. Büyükleri ziyaret şansın 
yoksa, bari insanlığın efendilerinin hayatlarını sık 
sık oku. İhmalkar olma lakin kendini yüce ideallere 
adamışsan ufak şeyleri de önemseme. “Kötü şeyler 
asla beni tutsak alamaz” diye düşünmen bir aldan-
madır. Bilesin ki cehalet de bilgelik de ruha yavaş 
yavaş iner. İradeli olursan zaman içinde bilgeleşebi-
lir; bütün nefretleri İlahi sevgiyle yenebilirsin. Ama 
duyusal zevklerle vaktini harcarsan ömrünün sonu-
na geldiğinde bilge biri olmak yerine, yaşlı bir çocuk 
olarak kalabilirsin.  

Bedenini hakir görme; onu ihmal etme fakat süs-
lenmeye de çok meraklı olma; zira süslenmeye düş-
kün olmak komplekslerin ifadesidir. Matematik öğ-
ren ve ondan zevkler çıkar. Çünkü matematik, sana 
evrenin ruhunu öğretecektir. Ruhunu besleyecek ve 
terbiye edecek müzikler dinle. Şiir, sözün öncesine 
sızma çabasıdır; bu açıdan şiirin evrenini kesinlikle 
keşfet. Mümkünse çiçek yetiştir.  

Kusurlarının farkında ol. Tövbe duygularıyla sü-
rekli kendini yenile. Her zaman iffetli ol. Yüzünün 
kızarıyor olması, senin için büyük bir sermayedir. 
Sorumluluk almaktan korkma ama söz vermekten 
hep kork. Ayrıca faziletli yaşayan büyüklerine kesin-
likle itaat et; bu iyi bir kurtuluş kapısıdır.  

Kolayca kazanırsan kolayca kaybedeceğini unut-
ma. Kimseyi aşırı övme ve ne olursa olsun hiç kim-
seyi hiçbir grubu toptan kötüleme. Senin için övül-
mek de yerilmek de bir olsun. Özgür ol; özgür dav-
ran ama gerçek özgürlüğün kendi bedenine hük-
metmek olduğunu aklından çıkarma. Ne olursa ol-
sun en kötü otoritenin, otoritesizlikten iyi olduğunu 
bil. Biz görmemiş olabiliriz ama bilmelisin ki iyi bir 
dünya kesinlikle var. Ve o dünya yıkıcıların değil, 
onarıcıların eliyle inşa edilebilir.  

Herkese ve her şeye karşı saygılı ol. Bir çocuğa bi-
le mümkünse “siz” diye hitap et; bu zarafetini geliş-
tirecektir. Evrende kozmik anlamda mutlak bir ada-
let vardır; sen de her zaman adil ol. Nasıl ki aklın 
bedenine hükmediyor ve ona istediği şeyi yaptırıyor-
sa ruhunun da aklına hükmetmesine izin ver. Az 
yemeyi ve az uyumayı kendine hedef belle. Susmayı 
becermek büyük bir fazilettir; manevi hazların kapı-
sını açar. Lütfen, gücünün yettiği yere kadar sus. 
Konuşmandan birileri istifade edecekse veya o an 
konuşman ihtiyaçsa cimrilik yapıp da susmanın 
zevkine gömülme. Dosdoğru olanı anlat ve kendin 
de uygulamaya çalış. Ayrıca etrafındakilerle fazla 
şakalaşma, gülebilmek için özel gayretler sarf etme 
ama her zaman mütebessim ol.  

Rabb’ini sev, zira...  
Tabiatı iyi gözle, onda aradığın bütün bilgiler 

vardır. Doğaya kafa tutma; onunla uyumlu yaşama-
ya çalış. Ölümden korkma, onun gizemini öğren. 
Kibirli davranma, alçak gönüllü ol ve gururlu olmak-
la onurlu olmanın sınırlarını birbirine karıştırma. 
Geçici olan hiçbir şeye tutkuyla bağlanma. Tutkula-
rın olduğu yerde acı vardır; bilesin ki arzularla mut-
luluk bir arada olamaz.  

Yanlış yapabilirsin ama yanlışlarında ısrar etme. 
Hatalar yapabilirsin ama hatalı olmak yalan söyle-
mekten daha onurluca bir durumdur. Ne yazık ki 
yalan ve gıybet hepimizin marazları. Haftalık egzer-
sizlerle yalan ve gıybetten yavaş yavaş kurtulmaya 
çalış.  

Lütfen ama lütfen hiç kimseyle hiçbir şeyi tartış-
ma. Sadece insanlarla fikirlerini paylaş ve senden 
olmasa bile onların fikirlerini dinleyip kendince 
istifade etmeye gayret et. Anneni ve babanı çok sev. 
Sana emek veren insanlara karşı vefalı ol. Sana sevgi 
izharında bulunanlara mukabelede bulun ama a-
bartmalarına fırsat verme. Entelektüel bir damarın 
olabilir ve bu çerçevede bir şeyler ortaya koyabilirsin 
yalnız entelektüel olma saplantısına düşme. İnsanla-
rın içinde sıradan bir hayat yaşa. Sade, net ve yaşanı-
lır fikirler inşa etmeye çalış.  

Geleneği anla ve ona yaslan. İnsanlığın evrensel 
sermayelerine sahip çık. Hiçbir milleti üstün veya 
hakir görme. Ama kendi medeniyetine de bağlı ol; 
onu derinlemesine öğren. En büyük hayalin, daha 
iyi bir dünya için yüce ideallere hizmet etmek olsun. 
Hizmet ettikçe ruhun erdemleri hazmedecektir. Baş-
kaları için yaşa; zira evrendeki her şey insana hizmet 
ediyor; sen de insana hizmet ederek bu kozmik ko-
roya katıl. Hani ya gene diyordu ya Einstein “Ancak 
başkaları için yaşanan bir hayat yaşanmaya değer 
olandır.” Bu açıdan bencil olma; duaların bile başka-
ları için olsun.  

Ve sevgili öğrencim, en nihayet olarak Rabbini 
sev; zira o seni seviyor. Dualarla, ibadetlerle kendini 
aşarak Rabbini bilmeye çalış; kendini O’na karşı sıfır-
layarak kurtul. Ve şunu unutma ki bütün bunlar çok 
kolaydır, zira doğal olandır. Bilesin ki tüm bunları 
sana zor gösteren, doğal olmaktan çıkmış olan tut-
kularındır. 

 



 

Dilek ve Şikayetleriniz İçin bilgehanarikan@hotmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz 
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İLGİNÇ BİLGİLER 

1 Nisan şakasının kökeni nedir?  
1564 yılında Fransa kralı IX Charles, yıl başlangı-

cını Ocak ayının birinci gününe aldı. Daha önce 
Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı Mart 25 idi.  O 
zamanki iletişim şartlarında IX Charles'in bu kararı 
fazla yayılamadı. Duyanlar ise protesto amacıyla eski 
adetlerine devam ettiler.1 Nisan'da partiler düzenle-
diler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nite-
lendirdiler. 1 Nisan'a bütün aptalların günü adını 
verdiler. Bu günde diğerlerine sürpriz hediyeler ver-
diler, yapılmayacak partilere davet ettiler, gerçek ol-
mayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının 
yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan 
gününü kendi kültürlerinin parçası görerek devam 
ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya yayıldı  

Çinliler yiyeceklerini niçin çubukla yerler?  
Çinlilerin yemek yeme alışkanlıklarının yiyecek-

lerini çok küçük parçalar halinde yemelerinden çu-
buk kullandıkları anlaşılıyor. Çinde eskiden yalnızca 
zenginler masada otururlardı. Halkın çoğunluğu ta-
bakları ellerinde yemek yerlerdi. Bir elleriyle tabak-
larını tutar, öteki elleriyle çubuk kullanarak beslenir-
lerdi. Hızla artan nüfus yüzünden yiyecek sıkıntısı 
çeken çinliler önlerindeki yiyeceği küçük parçalar 
halinde çoğaltarak  yiyorlardı. O zamanlar ağaç sı-
kıntısı nedeniyle de tahta kullanımı kısıtlıydı. Masa 
kullanımı bu yüzden çok zordu. Çubuklar fildişin-
den ve kemikten yapılırdı.  

Dünyanın en çok söylenen şarkısı hangisidir?  
Bu şarkı"Happy birthday to you" dur. Şarkının asıl 

kaynağı Amerika'lı iki kız kardeşe aittir. Orijinal adı " 
Good Morning to All" yani "hepinize günaydın"dır. 
Daha sonra güftesi değiştirilerek bütün dünyaya ya-
yılmıştır. Fakat telif hakkı kardeşlere aittir, onlardan 
sonra da Warner/chappel müzik şirketine geçmiştir. 
Müzik ticari amaçlı kullanıldığı zaman şirkete ödeme 
yapma zorunluluğu vardır 

Mezara niçin çiçek konulur?  
İlk olarak Mısır Firavunu Tutamkamon'nun mi-

lattan önce 1346 da öldüğünde mezarının çiçekten 
taçlarla kaplandığı saptanmıştır. Kuzey Avrupa’da ise 
M.Ö 2000 yıllara kadar mezara çiçek konduğu belir-
lenmiştir.  O zamanlarda bu çiçeklerin amacı iyi ruh-
ları çekme, kötü ruhları kovma amacıylaydı.  Sonra-
dan ise asıl amaç cesetler çürürken çıkan kokuyu 
kamufle etme amacını taşır. Servi ağacı da bu neden-
le mezarlıklarda kullanılır. Ağacın yaprakları rüzgarı 
önler, kendine özgü ferah kokusu vardır. Cenaze 
törenlerinde siyah giyinmenin amacı da  mezarlık-
larda hayaletlerden sakınmak amacı taşımaktadır.  

İnsanlar saatlerini niçin sol kollarına takarlar?  
Özel bir durum veya farklı olma düşüncesi yoksa 

insanların çoğu saatlerini sol kola takar. Çünkü ço-
ğunluk sağ elini kullanmaktadır ve bu kolun daha  
hareketli olması nedeniyle saatin bir yerlere çarpıp 
zarar görme olasılığı yüksektir. Zaten saatin kurma 
düğmesi 3 rakamının yanındadır. İnsanlar saati kur-
mak istedikleri zaman onu bilekten çıkarmadan sağ 
elle  uzattıkları sol kollarındaki saati kurabilirler.  

 

Satrançta şah niçin o kadar pasiftir?  
Çünkü şah koruma altındadır. Zaten satrançta 

amaç şahı almaktır. O yüzden bütün taşlar onu ko-
rumakla görevlidir. Vezir ise başkumandan gibi şaha 
yardım eder. İleri geri, çapraz her yöne gidebilir. 
Batıda vezire Kraliçe adı verilmiştir. Bununla  Krali-
çe'nin Kralın en büyük desteği olduğunu işaret et-
mektir. Satranç 6. yüzyılda Hindular tarafından oy-
nanmaya başlanmış, oradan dünyaya yayılmıştır. 

Bir hafta niçin 7 gündür?  
Babilliler 7 günlük haftayı zaman birimi olarak 

kullanıyorlardı. İlk çağlarda bilinen beş gezegen ile 
güneş ve ayın sayısının 7 oluşu bu sayıyı gizemli ve 
uğurlu kılıyordu. Daha sonra dinlerde göğün 7 kat 
oluşu ve doğadaki ana renk sayısının 7 oluşu, müzik 
notalarının 7 oluşu sayının önemini daha çok belirt-
ti. Daha sonra Fransa takvim yapısını değiştirerek 
hafta sayısını 10 yaptı ama kabul görmedi. Rusya 5 
günlük hafta uygulamasına geçti, o da tutulmadı.  
Sonunda yine hafta 7 gün olarak kaldı. 

Niçin otellerin kapıları döner kapıdır?  
Döner kapıların tek amacı enerji tasarrufudur.  

Büyük binaların içerleri devamlı olarak ısıtılır. Açılan 
normal kapıdan içeri soğuk hava rahatlıkla girer. 
Eğer normal kapı kullanılırsa hava değişimi nedeniy-
le klimalar veya motorlar yeniden çalışacaktır. Özel-
likle çok kişinin girip çıktığı otel veya benzeri bina-
larda enerji tasarrufu için döner kapı kullanılır. Dö-
ner kanatlar sıcak havanın dışarı çıkmasına, soğuk 
havanın da içeri girmesini engeller.  

Bardaktaki buzlar niçin birbirlerine yapışırlar?  
Buzun erimesi için yalnızca sıcaklık değil basınç 

da önemlidir. Dağlardaki buzulların kayma nedeni 
de budur. Basınçla alt tabaka erir ve kayma oluşur. 
Bir kabın içinde ya da bir bardakta üst üste duran 
buzların herbiri altındakine değdiği noktada bir ba-
sınç oluşturur ve bu noktada çok küçük kısım erir. 
Buradan hareket eden su  çok az yanda iki buz küp-
çüğünün birleştiği noktada tekrar donar. İki buz 
parçası kaynak yapılmışcasına birbirlerine yapışır ve 
orada bir daha erime olmaz.  

Kumaşlar yıkandıktan sonra niçin çeker?  
Aslında kumaş ıslanınca lifler şiştiğinden kuma-

şın az biraz uzaması gerekmektedir. Ama bükümlerin 
açılarındaki deformasyonun yarattığı çekme kuvveti 
daha fazla olduğundan sonuçta kumaş boydan kısa-
lır. Kumaş yıkandıktan sonra kurutulduğunda şişmiş 
lifler eski durumlarına gelirler. Ama kumaş ilk ölçü-
lerine dönemez. Su, yüksek ısı, çalkalama, sabun 
hepsi kumaşın çekmesini kolaylaştırır. Kumaş birkaç 
kez yıkandıktan sonra ölçüleri belli bir dengeye ula-
şır ve ondan sonra yıkandığında çekmez.  

Çinlilerin gözleri niçin çekiktir?  
Yalnız çinlilerin değil, Orta ve Güneydoğu Asya'-

da yaşayanların, japonların hatta Eskimoların da 
gözleri çekiktir. Aslında göz yapısı bütün dünyada 
aynıdır. Farkı yaratan göz kapaklarıdır. Çekik gözlü 
diye nitelendirilen ırklarda gözün üzerindeki göz 
kapağının ikinci kıvrımı, gözün üstüne daha çok 
inmiştir. Bazı teorilere göre bu kıvrım insanların 
gözlerini yoğun kar tabakasının, göz kamaştıran ışı-
ğından korumak için bir çeşit kar gözlüğü gibi ge-
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lişmiştir. Çinde ve öteki bölgelerde her ne kadar 
yoğun kar yağmıyorsa da onların atalarının buzul 
çağında kuzeyde yaşadıkları daha sonra güneye in-
dikleri kanıtlanmıştır. Yalnız gözleri değil, burunları 
da rüzgara karşı korunmak için küçülmüş, burun 
delikleri soğuğu engellemek için daralmıştır. Ciltleri 
de koruma amaçlı olarak yağlıdır. Göz kapakları da 
yağlıdır. Gözü ve iç 

tabakalarını kara ve buza karşı korur. Yani çekik 
gözlü değil, düşük göz kapaklı, demek daha doğru-
dur.  

İnsan korkunca niçin dişleri birbirine vurur?  
Bir insan büyük bir tehlike veya korku verici olay-

la karşılaşınca vücudu otomatikman savunmaya 
geçer. Diğer canlılarda olduğu gibi dişler ve çene 
savunmanın ana mekanizmalarıdır. İşte bu nedenle 
ilk insanlardan gelen kalıtımsal yapıdan dolayı önce 
çene ve dişler harekete geçer. Çenedeki kaslar titrer, 
bu da sanki dişler birbirine vuruyormuş gibi görüntü 
verir.   

Akıl ile zeka arasında fark nedir?  
Akıl yalanla gerçeği, doğru ile yanlışı ayırabilme, 

bir konuda düşünce yürütebilme ve görüş bildirme 
yeteneğidir. İnsan olgunlaştıkça aklı gelişir. Zeka ise 
bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama 
ve açıklayarak çözme yeteneğidir. Genel olarak 12 
yaşına kadar gelişir, 20 yaşına kadar sürer sonra sabit 
kalır. Zeka bir insanın her türlü olay karşısında aynı 
yeteneği gösterebileceği anlamına gelmez. Bir besteci 
müzik yapıtını aklıyla değil zekasıyla yaratır. Fakat 
en basit matematik problemini çözemeyebilir. Sonuç 
olarak zeka, ruhsal olaylara, algı ve hafıza yeteneği-
ne, tutkulara, eğilimlere göre farlılıklar gösterir. Akıl 
somut olarak ölçülemez, zeka IQ denilen testle ölçü-
lebilir.  

Dolunay insan davranışlarını etkiler mi?  
İnsanlar arasında bu inanç oldukça yaygındır. Es-

kilerin Ay'ın dönemlerine bağladıkları boş bir inan-
cın günümüze uzanan  bir varsayımıdır. Bilim adam-
larının yaptıkları bütün çalışmalar bu görüşün boş 
olduğunu kanıtlamıştır. Ay, dünyadaki okyanusların 
gel-git denilen suların alçalması ve yükselmesi olayı 
üzerinde doğrudan etkisi vardır. Vücudumuzdaki su-
yun oranı, okyanuslardaki su miktarıyla kıyaslana-
maz. Yani Ay'ın çekim gücü insanı etkileseydi yalnız 
dolunayda değil her gün olması gerekirdi. Dolunay-
da ayın parlaklığı da pek önemli bir etken değildir.  
Çünkü gönderdiği ışık miktarı Güneş'in gönderdiği-
nin 600 binde biri kadardır 

Niçin gözyaşı dökeriz?  
Dünyadaki canlılardan sadece insan ruhsal ne-

denlerle ağlar. İnsanı farklı kılan bu durum şüphesiz 
yaşam tarihindeki  evrimin bir sonucudur. Aslında 
gözlerimize sürekli gözyaşı koruma amaçlı olarak 
salgılanmaktadır. Fakat ağlama ruhsal bir boşalma-
dır. Bu konuyu ilk inceleyen Darwin'dir. Daha sonra 
yapılan deneyler sonucu görüldü ki soğan doğrarken 
akan gözyaşlarının kimyasal yapıları farklıdır. Ruhsal 
gözyaşları daha çok protein içermektedir. Fakat he-
nüz bu farkın nedeni açıklanamamıştır. 

 

Üç yaşından daha önce olanları niçin hatırlamı-
yoruz?  

Bilim adamları geçmiş deneyimlerimizi saklayan 
hafızamızın beynimizde ani veya öykü şeklinde or-
ganize olduğunu ileri sürüyorlar. Üç yaşından kü-
çükler bu şekilde iletişim kurma yeteneğine sahip 
değiller. Öykü ve anılarını anlatamıyorlar. Yer ve 
karakter kavramlarını anlamıyorlar. Üç yaşından kü-
çükler düzgün konuşabildikleri,anlayış, seziş ve hafı-
za yeteneklerine sahip oldukları halde tüm olanları 
bir bütün olarak şekillendiremiyor, öyküye dönüştü-
remiyorlar. Hafızamız ne yaptığını ne yapıldığını 3-4 
yaşlarında kaydetmeye başlıyor.  

Develerin hörgüçlerinde ne var?  
Genelde hörgüçlerinde su olduğu ve uzun yolcu-

luklarında bu suyu kullandıkları söylenir ama doğru 
değildir. Develerin hörgüçlerinde 30-35 kg kadar yağ 
bulunur. Yiyecek bulamadıkları zaman bu enerjiyle 
hareketlerini sağlarlar ayrıca yağ çöl sıcağına karşı 
koruma görevi de yapar. Develer suya az gereksinim 
duyarlar. Burun mukozaları insana göre 100 kat da-
ha büyüktür. Soluk alırken havadaki nemin üçte iki-
sini kazanabilirler. Su kaybını da dokularından kay-
bederler, kandaki su etkilenmez.  

Yumurtanın niçin bir tarafı yuvarlak, diğer tarafı 
sivridir?  

Eğer köşeli olsalardı kenarları dayanıklılık bakı-
mından çok zayıf olurdu. En dayanıklı geometrik 
şekil küredir ama bu şekildeki yumurta yuvarlanacak 
olursa nerede duracağı belli olmaz. Yumurta yuvar-
lanınca düz gitmez. İnce tarafı üstünde dairesel bir 
yol çizer. Başladığı yere yakın bir noktada durur. 
Yani düz bir yerde kaybolması olanaksızdır. Yumur-
ta, tavuğun yumurta kanalında küre şeklindedir. 
İlerlemesi sırasında arkada kalan dairesel kasların 
büzüşerek hem yumurtayı ileri iterler hem de bu 
kısmına baskı yaparak konik biçimini sağlarlar. Yu-
murtanın şeklinin nedeni de budur. Sürüngenlerde 
bu düzenek olmadığından yumurtaları küresel bi-
çimdedir. 

Kuşlar nasıl konuşabiliyor?  
Her insan ağzıyla konuşur ama konuşabilmeyi 

sağlayan asıl organ beyindir. Beyinde oluşan düşün-
celer dilimize ve dudaklarımıza aktarılır. Hayvanlar 
bu nedenle konuşamaz. Papağan ve  benzeri kuşların 
yaptıkları konuşma değil, mükemmel bir ses tınısı 
ezberi ve tekrardır. Sesleri ezberler ve taklit ederler. 
Kuşların ses organları memeli hayvanlardan farklı 
olarak gırtlakta değil göğüs kafeslerin dibinde, karın 
boşluğunun derinliklerindedir. Kuşların doğasında 
ses taklit yeteneği vardır. Doğayla iç içe yaşarken 
diğer kuşların seslerini taklit ederek bir çeşit iletişim 
sağlarlar.  

Ateş böceği nasıl ışık saçıyor?  
Aslında bu böceğin verdiği ışığın ateşle de sıcak-

lıkla da bir ilgisi yoktur. Bilimsel adı "Soğuk Işık"tır. 
Bu ışık olayı, moleküler seviyede kimyasal bir işlem-
dir. Bazı moleküllerin ayrışarak daha yüksek enerjili 
hale geçebildikleri ve bu fazla enerjiyi ışığa dönüştü-
rebildikleridir. Ateş böceğinin karın bölgesindeki ışık 
organında bulunan guddelerden ışık elde etmede rol 
alan iki ana kimyasal  madde üretilmektedir.  
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Fakat onlar da tam olarak ışık vermeye yetmediği 
için böceğin ışık bölgesine yakın solunum organının 
ışık verme anında burayı oksijenle beslemesi gerek-
mektedir 

Kediler balık ve sütü niçin severler?  
Kedilerin sudan hoşlanmadığı bilinir. Ama aslın-

da kediler çok iyi yüzerler. Hava şartlarından dolayı 
ve de tembelliklerinden suya girmeyi sevmezler. Ev 
kedisinin balık sevmesinin yanında kuşlara ve farele-
re olan düşkünlüğünün nedeni evcilleştirilmeden 
önce Mısır'da Nil vadisinde balık, kurbağa, küçük 
kuş ve fareleri avlayarak yaşamış olmasıdır. Zaten 
eski Mısırlılar kedileri fare avcıları olduğu için evcil-
leştirmişlerdir.  Günümüzde kedinin kuzey Hindis-
tan ve Güneydoğu Asya'da yaşayan türleri ırmakla-
rın kenarlarında balık avlayarak yaşamaktadır. Pati-
leriile balıkları sudan dışarı atar, gerekirse suya ta-
mamen girerler. Eski Mısır'da kedi bakıcıları onları 
ekmek ve sütle beslemişlerdir. Kedilerin süt zevkinin 
de Mısırlı bakıcılarının yarattığı beslenme alışkanlı-
ğından kaynaklanmaktadır.  

Horozlar niçin sabahları erkenden öterler?  
Sabah güneş doğarken ötmek yalnız horozlara 

özgü değildir. Kulağa en çok horozun sesinin gelme-
si, onun sesinin diğerlerinden daha güçlü olmasıdır. 
Kuşların büyük çoğunluğu da aynı saatlerde ağaçlar-
da koro halinde öterler. Gün boyu hem horozlar 
hem kuşlar bu ötüşü sürdürürler ama seslerinin en 
güçlü çıktığı zaman sabah saatleridir. Horoz ve kuş-
ların sabah gün doğarken ötmeleri biyolojik saatle-
riyle ayarlanmıştır.  

Evlerimizdeki sinekler kışın nereye gidiyor?  
Sineklerin her türü kışın ortadan kaybolur. Hava-

ların ısınmasıyla birlikte ansızın ortaya çıkarlar. Si-
nekler ısıya karşı çok hassastır. Güneş bulutun arka-
sına girdiği zaman oluşan ısı düşmesinden  etkilenir-
ler. Kış günlerinde yaşama şansları yoktur. Ölmeden 
önce yumurtalarını toprağa veya kuytuya gömerler. 
Lavra ve yumurtalar soğuktan etkilenmez. Yaz sıcak-
ları başlayınca yumurtalar çatlar ve yine sinekli gün-
ler başlar. 

Tükenmez kalemin dolmakalemden farkı nedir?  
Kalemin tarihi yazınınkinden de eskidir. İlk in-

sanlar sivriltilmiş çakmak taşlarıyla duvar resimleri 
yapmıştır. Mürekkepli metal kalemler Romalılar ta-
rafından biliniyordu. Tükenmez kalem adı ile bili-
nen bilye uçlu kalemin ilk modeli 1880 yılında ya-
pılmıştır fakat rağbet görmemiştir. Uçakların geliş-
mesiyle gündeme tekrar gelir. Uçaklar 2-3bin metre-
ye çıkınca  hava basıncı oldukça azalır. Dolmakalem 
mürekkebi basınç nedeniyle dışarı akarak kağıdı ya 
da giysiyi lekeler. 2.Dünya Savaşı'nda askeri uçaklar-
da kullanılan tükenmez kalem sonradan yaygınlaş-
mıştır. Tükenmez kalemlerde mürekkep kağıda pi-
rinç uçtaki yuvaya yerleştirilmiş minik bir bilye ara-
cılığıyla aktarılır. Fakat dolmakalemin özelliği seçkin 
ve yazıyı kaliteli kılmasıdır.  

Doktorlar niçin dizimize çekiçle vurur?  
Bir sandalyeye rahatça oturup bacak bacak üstüne 

atarken doktor dizkapağının hemen altına, kası ke-
miğe bağlayan tedoma minik lastik bir çekiçle vur-
duğu zaman bacak ileri fırlar. Bu reflekste baldır kas-
larındaki duyu sinirleri kasın genişlemesine tepki 

verir ve yeni sinir sinyalleri oluşturarak kaslara hafif 
bir basınç uygulandığını ve gerildiklerini omuriliği-
ne iletirler. Omirilik ise bu basınca dayanabilmesi 
için kasların kasılması gerektiğini bildirir, bacak tek-
rar geri hareket eder. Refleks, beyin denetiminden 
geçmeksizin, yani beyin devrede olmadan doğrudan 
omuriliğin komutlarıyla gerçekleşmektedir. Diz ka-
pağı refleksi omuriliğin işleyişi konusunda bilgi ve-
ren önemli bir tanı yöntemidir.  

Yapıştırıcılar nasıl yapıştırıyor? 
Yapıştırıcıların sağladığı yapışma olayı aslında 

kimyasal bir reaksiyondan başka bir şey değildir. 
Günümüzde imalatçılar yapıştırıcıları sentetik mal-
zemeler kullanarak yaparlar.  Yapışma olayında ben-
zer veya ayrı malzemeden iki madde, bir de yapışkan 
gerekir. Burada en önemli görev yapıştırıcıdadır. 
Yapıştırıcının moleküllerinin diğer iki madde mole-
külleri ile birleşme eğilimi gösterir bir yapıda olması 
gerekmektedir.  

Matematikte niçin (-2) ile (-2)nin çarpımı (+4) 
tür?  

Haftanın beş günü işe otobüs ile gidip geldiğinizi 
varsayalım. Her sefer bir milyonluk bir biletle yapılı-
yor. On milyon tutarında on tane bilet aldınız. Her 
gün gidiş geliş kullandıkça iki tanesi eksiliyor. Bu-
nun eşitlikteki yeri (-2) dir. Siz bu işi beş gün süre-
since yani 5 kez yaparsanız (-2)x(+5)= 10 olur. Diye-
lim ki  bayram tatilinin iki günü o haftanın Perşem-
be ve Cuma günlerine geldi ve tatil. Bu kez yapma-
nız gerekeni yapmıyorsunuz. İki günlük 4 bileti kul-
lanmıyorsunuz. Bu hareket, yapmanız gerekene göre 
negatif yani ters yönde bir harekettir. Her gün bilet 
almak yerine iki gün süresince hiç bilet kullanmı-
yorsunuz.İki kere negatif hareketi "-2" bilet üzerinde 
yapınca o hafta elinizde (-2)x(-2) =(+4) bilet kalıyor.  

Radyonun sesi açılınca pil daha çabuk mu biter?  
Pille çalışan portatif radyolarda sesin yüksekliği 

pilin ömrünü etkiler. Radyo açık, sesi kapalı durumu 
ile sesin sonuna kadar açık durumu arasındaki fark 
pillerin ömürlerinin kısalmasına neden olur. Ses 
sonuna kadar açıldığında pillerden çekilen akım 
yüzde 30 artmaktadır. Bu durum, küçüğünden bü-
yüğüne, pille çalışan ve ses yükselticisi olan bütün 
radyo, teyp, volkmen vb. için aynıdır. 

Termos nasıl sıcağı sıcak, soğuğu soğuk tutuyor?  
Tek nedeni vardır, vakum.Yani boşluk. Bir ter-

mosta iç içe geçmiş iki kap vardır.Dıştaki metal bir 
kap olup içteki genellikle bir cam şişedir.İkisinin 
arasındaki hava ise boşaltılmıştır.Tam olmasa da 
üreticiler tarafından elde edilebilen tama yakın bir 
boşluk vardır.Vakumlu bir ortamda hava molekülleri 
de ılmadığından  ısı iletilemez.Cismin ısısı başlan-
gıçta ne ise o halde kalır.İçerden dışarıya, dışardan 
içeriye ısı geçişi olmaz.Böylece termosa konan sıvı 
sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk kalır.  

İmdat çağrısı S.O.S 'in anlamı nedir?  
Çok kişi "Save our Ship" gemimizi kurtar; "Save 

our Soul" ruhumuzu kurtar; "Stop Other Signals" 
diğer sinyalleri sözcüklerinin kısaltılmışı sanır. Oysa 
hiçbiri değildir. Tamamen telgraf zamanından kalma 
mors alfabesiyle ilgilidir.  İmdat çağrısının çok kolay 
akılda tutulabilmesi için 1908 de üç çizgi, üç nokta, 
üç çizgi olan S.O.S seçildi.  
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