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2 ÖZEL ZEVKLER

EBRU NEDÝR?

Kâðýt süsleme sanatlarýnýn en önemlilerinden
biri... Bütün Osmanlý sanatlarýnda olduðu gibi
usta-çýrak usulü ile öðrenilen ve sanatçýnýn irade-
si dýþýnda birçok deðiþkenden etkilenen bir sanat-
týr. 

Ebru; renklerin suyla dansýnýn yarattýðý bir
ahenktir aslýnda. Bazý kaynaklar ebrunun, yüz
suyu anlamýna gelen "ab-ý ru" sözcüðünden, bazý
kaynaklar ise Orta Asya dillerinden Çaðatayca'da
hareli görünüm, damarlý kumaþ ya da kâðýt
anlamýna gelen "ebre"den geldiðini söylese de en
yaygýn kaný, kelimenin kökeninin Farsça; bulu-
tumsu, bulut gibi anlamýna gelen "ebri" den
gelmekte olduðudur. Her ne þekilde isimlendirilse
isimlendirilsin insanlara da isim olan ebru,
gizemli bir ahenk taþýyor. Zorlu ve emek isteyen
bir sanat olan ebru, geri dönüþü olmayan, tekrarý
olmayan, çok deðiþkenli bir sanattýr.

Birçok eski eserde süsleme amacýyla kullanýlan
ebru, geleneksel el sanatlarýmýzdan olmasýna rað-
men yakýn zamana kadar unutulma tehlikesi ile
karþý karþýyaydý. Dünya çapýnda çeþitli milletler
tarafýndan sahiplenmeye baþlanmýþ, bazý ülke-
lerde ebru yapýmý sýrasýnda kullanýlan malzeme-
leri üreten firmalar boy göstermiþti. 

Ebru sanatýnda son devrin piri merhum Mus-
tafa Düzgünman gerek yetiþtirdiði öðrencilerle
gerek bu sanata kazandýrdýðý anlayýþla manevi
hazinelerimizden birinin payidar kalmasýnda
büyük rol oynamýþtýr.

EBRU TARÝHÝ

Ebru sanatýnýn ilk kez ne zaman ve nerede
yapýldýðý tam olarak bilinememektedir. Tarihi ve
kimin tarafýndan yapýldýðý belli olmayan bazý
eserler vardýr.

Bugün kayýtlardaki en eski ebru 1595 yýlýna ait-
tir. Þebek Mehmet Efendi imzasýný taþýr. Ancak,
bir sanatýn geliþmesi ve kabul görmesi için yüz-
lerce yýl geçmesi gerektiðini ve kayýtlarda da
detaylý bir arama yapýlmadýðýný düþünürsek bu
sanatýn çok daha eskilere dayanan bir geçmiþi
olduðunu kabul etmemiz gerekir. 

Ayrýca, ebru kelimesinin Farsçadaki EBRÝ kö-
künden geldiðini iddia edenler olsa da, bu ke-
limenin kullanýlmasýndan yýllar öncesinde, Tür-
kistan'da EBRE kelimesinin çok yakýn anlamda
kullanýldýðý bilinmektedir. Yani kelimenin Fars-
çaya zamanýn Türkçesinden geçmiþ olma olasý-
lýðý yüksektir. Osmanlý'nýn son devirlerinde ya-
þamýþ olan Üsküdarlý Þeyh Sadýk Efendi, Ebru
Sanatý'nýn inceliklerini öðrenmek için Buhara'ya

gitmiþtir. Bu da, Ebru Sanatý'nýn Orta Asya kö-
kenli olduðuna dair güçlü bir kanýttýr. 

Ebru Sanatý'nýn günümüze ulaþmasýnda, Üs-
küdarlý Þeyh Sadýk'ýn büyük payý vardýr. Onun
devamýnda, Hezarfen Ethem Efendi, Necmettin
Okyay ve Mustafa Düzgünman, bir yandan sa-
nattaki geleneði korumuþ, ayný zamanda da ebru
çeþitlerini tanzim ederek Ebru'yu güçlü bir sanat
haline getirmiþlerdir. 

Ebru Sanatý ile ilgili yazýlmýþ ilk eser, Tertib-i
Risale-i Ebri adýný taþýr ve 1608 tarihlidir. Basitçe
ebru yapýmýndan ve ebru sanatçýlýðýndan bah-
seder.

Osmanlý'da ise Þebek Mehmet Efendi'den son-
raki en önemli Ebru Sanatçýsý, Hatip Ebrusu'na da
adýný veren Ýstanbullu Hatip Mehmet Efendi'dir.
Ayný zamanda hattat olan sanatçý, Ayasofya
Camii'nde hatiplik yapmýþ ve 1773 yýlýnda vefat
etmiþtir.

GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATINDA
KULLANILAN MALZEMELER

KÂÐIT: Emici özelliði fazla ve mat olanlarý ter-
cih edilir. Genellikle birinci hamur kâðýt kulla-
nýlýr.

KÝTRE: Kitre, Anadolu'da yetiþen, geven türü
dikenli bitkilerden elde edilen, yapýþma özelliði az
olan bir zamk çeþididir. Suyla birlikte karýþtýrý-
larak uygun kývam elde edilir. Ýpek kitresi ise, toz
halinde hazýr olarak satýlmaktadýr. Piyasada aktar-
larda bulunabilen kitrenin plaka halinde, beyaz
ve topraksýz olanlarý tercih edilmelidir. 

TEKNE: Ebru yapýmýnda tekne dediðimiz,
içine kitre konan kaplar kullanýlýr.

FIRÇA: Fýrçanýn sapý için, esnek olduðundan
dolayý gül dalý kullanýlýr. Kýllar ise, atkuyruðun-
dan elde edilir.

BOYALAR: Ebru yapýmýnda genellikle oksit
kýrmýzý, oksit sarý, oksit siyah, lahur çiviti kul-
lanýlýr. Diðer renkler de bunlarýn karýþýmýndan
elde edilir. Güzel bir ebru için renkleri uyumlu
kullanmak önemlidir. Bu nedenle koyu renkler-
den baþlanarak renkler kullanýlýr. Tabandaki siyah
boya, üzerindeki boyalarý canlý ve aktif gösterir.
Aralardaki beyazlar da renklere hareket getirir.

ÖD: Renklerin kitre üzerinde kalmasýný saðlar.
Boyanýn içine atýlarak kullanýlýr. Ýpek boyalar için
kullanýlmaz.

BÝZ: Büyük, kalýnca iðne olup, ebruya þekil
vermekte kullanýlýr.

EBRU NASIL YAPILIR?

Ebru yapýmýna baþlamadan önce seçilecek
kâðýdýn ölçüsüne uygun büyüklükte bir tekne
alýnýr, tekne kitreli su ile doldurulur.K
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Ebru teknesi basitçe alüminyum bir baklava
tepsisi gibidir. Kitre, bir bitkinin özü olup baha-
ratçýlarda (aktarlarda) satýlýr. Sinme bir avuç veya
tepeleme iki çorba kaþýðý kitre iki litre kadar su
içinde 2, 3 veya 4 gün bekletilerek kitrenin su
içinde iyice þiþmesi saðlanýr. Þiþen kitre su içinde
el ile yoðrularak suya karýþmasý saðlanýr. Kitreli su
boza kývamýnda veya az seyreði olmalýdýr. Ha-zýr-
lanan sývý ince bir tülbent ile süzülerek temiz-
lenir. Son haliyle tekneye yavaþça (köpürtmeden)
boþaltýlýr.

Deðiþik renklerde toprak boyalar ayrý ayrý iki
cam yüzey (veya seramik, krom) arasýnda iyice
ezilir. Ezilme esnasýnda hafif su katýlýr. Ezilme
sonrasýnda meydana gelen çamur benzeri boya-
ya sýðýr ödü katýlarak 15 gün veya bir ay kadar
bekletilir. Boyanýn öd asidiyle piþmesi saðlanýr.
Beklemeden sonra mamul sulandýrýlarak kulla-
nýlýr. Boya açýlmýyorsa öd katýlýr. Rengi açmak
için su kullanýlýr.

Bir ebru bir defa yapýlabilir.
Hazýrlanan boyalar fýrça veya metal çubuk

yardýmýyla daha önce hazýrlanmýþ olan kitreli
suyun üst yüzeyine damlatýlýr. Boyalarýn açýlma-
sýný ve þekillerin yuvarlaklýðýný kesin olarak bile-
meyiz. Ancak fikir sahibi oluruz. Yaptýðýmýz ebru-
nun tam olarak nasýl olacaðýný deðil neye ben-
zeyeceðini bilebiliriz. Bu yüzden iki defa ayný
ebruyu yapmak imkânsýzdýr.

Kâðýt tekneye serilir, iþ tamamlanýr.
Kâðýt düzgünce tekne üzerine býrakýlýr, görün-

tünün kâðýda iþlemesi saðlanýr. Kâðýt temiz bir
ortamda kurumaya býrakýlýr.

Su yüzeyinde meydana gelen þekiller, teknik
gereksinme sonucu daha çok soyut olarak geliþir.
Bu düzenlemeden sonra seçilen kaðýt su yüze-
yine yatýrýlýr. Birkaç saniye sonra kaldýrýlýr ve
kitreli suyu süzülünceye kadar iki ucundan asýlýr.

Bu ebru tekniðinde sanatçý, boyalarýn kitreli su
üzerindeki daðýlýþýna yeterince hâkim olamaz. Bu
yüzden bir takým kalýplaþmýþ ebru tipleri oluþ-
muþtur.

EBRU ÇEÞÝTLERÝ

BATTAL EBRU: Boyalarýn koyu renkten baþ-
lanarak, açýk renge doðru fýrça yardýmýyla Kitreli
su üzerine serpilmesiyle elde edilir. Boyalar daha
sonra kâðýda geçirilir. Basit bir ebru çeþidi gibi
görünmekle birlikte, boyalarýn yüzeyde eþit mik-
tarda ve büyüklükte daðýlmasýný saðlamak, özel-
likle ebru yapmaya yeni baþlayanlar için pek de
kolay olmamaktadýr. Diðer ebru çeþitlerine geçe-
bilmek için önce Battal Ebruyu doðru yapmak
gerekir.

GEL - GÝT EBRUSU: Battal Ebru yapýldýktan
sonra ince bir çubuk yardýmýyla üzerine paralel
çizgiler çekilerek oluþturulur.

ÞAL EBRUSU: Gel-Git Ebrusu yapýldýktan
sonra yine ince bir çubuk yardýmýyla enine üç
adet, boyuna da iki adet (S) harfi, bunlarýn aralarý-
na da istenildiði gibi kavisler çizilerek hazýrlanýr.

SOMAKÝ (MERMER) EBRUSU: Gel-Git veya
þal Ebrusu üzerine fýrça yardýmýyla Battal Ebru
yapýlarak elde edilir.

TARAKLI EBRU: Ebru teknesinin eninden 5
mm. küçük tahtalarla, belli aralýklarla dizilmiþ
toplu iðne, tel veya ince çivi ile hazýrlanan tarak-
lar kullanýlarak yapýlýr. Önce Gel-Git Ebrusu oluþ-
turulur, daha sonra Gel-Git enine hazýrlandýysa
boyuna, boyuna hazýrlandýysa enine tarak yar-
dýmýyla tarama yapýlýr. Eðer istenirse üzerine
enine veya boyuna "S" harfleri çizilerek taraklý þal
ebrusu oluþturulur.

HAFÝF EBRU: Üzerine daha sonra yazý yaz-
mak için oluþturulan, renkleri soluk ve cansýz
ebrulardýr. Burada yazý ön plana çýkar. Hazýrla-
nan kitreye su ilave etmek ve boyalara da dam-
lalýk yardýmýyla öd ve su, ilave edilerek oluþtu-
rulan malzemeyle yapýlýr. 

AKKASE EBRU: Arap zamký kullanýlarak ha-
fif Ebrunun bazý kýsýmlarý kapatýlýr. Sonra daha
koyu bir ebru yapýlýr. Arap zamký sürülen yerler
ikinci boyalarý almazlar, boþ kalan bu yerlere daha
sonra yazý veya Tezhip yapýlabilir. 

KUMLU-KILÇIKLI EBRU: Tekne iyice kulla-
nýldýktan sonra dibinde kalan kitreden bu çeþit
ebru yapýlýr. Kitrenin kirlenmesiyle oluþan mu-
kavemet ve boyadaki su oranýnýn az olmasýyla,
teknede boyalarýn çatlaklar oluþturmasýyla elde
edilir.

YAZILI EBRU: Arap zamkýyla yazýlan yazýla-
rýn olduðu kýsým boya almaz ve o bölüm boþ kalýr.
Yazýlý Ebruyu hem Hat hem de Ebru sanatý ile
uðraþan sanatçýlar yapmýþlardýr. 

HATÝP EBRUSU: Zemine Battal Ebru yapýlýr,
sonra Hatip Ebrusunda kullanýlacak renkler se-
çilir. Tekneye boyuna ve enine dört-beþ adet eþit
aralýklarla boya damlatýlýr, içlerine diðer renkler
de ayný þekilde damlatýlýr. Burada boyalarýn
çaplarýnýn eþit olmasýna dikkat etmek gerekir.
Daha sonra üzerlerine çubuk yardýmýyla þekil ver-
ilir.

ÇÝÇEKLÝ EBRULAR: Zemine Battal Ebrusu
yapýlýp üzerine çubuklar yardýmýyla lale, gelin-
cik, karanfil, papatya gibi çiçekler yapýlarak ha-
zýrlanýr. 

CAMDA EBRU
Cam üzerine ebru geleneksel ebru yaklaþýmýna

yani süsleme sanatýna dayanýrken diðer yandan
modern çizgiler sunarak yeni bir anlayýþý ve
yaþam tarzýný oluþturmaya katkýda bulunan bir
yaklaþýmdýr. 

ÖZEL ZEVKLER 3

K
A

R
D

E
LE

N



Ebru, soyut resmin, gerçek üstü yaklaþýmlarýn
en güçlü mekânlarýndandýr. Yüzlerce yýldýr su da
resim yapmýþtýr insanlar. 

Suyu yoðunlaþtýrmýþlar, boyalarý açmýþlar, su-
yun akýþkanlýðýndan da yararlanýp oluþan desen-
leri kâðýtlara almýþlardý.

Zor ve uðraþtýrýcý bir sanattýr, ebru. Geri dö-
nüþü yoktur, tekrarý yoktur, çok deðiþkenli bir
sanattýr ve uzun bir yoðunlaþma süresi gerektirir.

Ebru günümüzde su üstünde yapýlan renk ça-
lýþmasýný bir yüzeye aktarmak olarak tanýmla-
nabilir.

Ebru geleneksel sanatlarda görülen öðretici ve
eðitici yanýný, yalnýzca Ebru sanatçýsý üzerinde
gösterir, sadece görsel beðeniye ve güzele yönelik
bir arayýþýn uygulandýðý ender geleneksel sanat-
lardan biridir.

Sanatýn günlük yaþamla iç içe geçtiði günü-
müzde, yeniliklere açýk, böylesine özgün bir
sanatý daha geniþ kesimlere ulaþtýrmak ve gele-
neksel tarzlarý modern biçimlerle kaynaþtýrýp, çok
özel ve tek ürünler sunmak için ebruyu cama
uygulayýp, günlük yaþamda kullanýlan objelerde
yer almasýný saðladýk.

GÜVEN MESELESÝ

Ýngiltere'de hâkimlerin maaþý yokmuþ, onun
yerine ihtiyaçlarý oldukça kullandýklarý kredisi
sýnýrsýz çek defterleri varmýþ.

Ýngiliz devleti hâkimlerine o kadar güveniyor-
muþ yani...

Bir gün hâkimin biri bankaya gidip 1.000.000
poundluk çek bozdurmak istediðini söylemiþ.
Tabiî ortalýk birbirine girmiþ. Banka yöneticileri
en üst makamdan onay almadan bu kadar parayý
veremeyeceklerini söyleyip hemen içiþleri bakan-
lýðý, adalet bakanlýðý, baþbakanlýða telefon etmiþ-
ler. Ancak aradýklarý her yerden gelen cevap
aynýymýþ: ÖDEYÝN!

Gel gelelim bankada o kadar nakit yokmuþ.
Hâkimden ertesi gün gelmesi rica edilmiþ. Ertesi
gün para bir bavul içinde hazýrmýþ. Aradan birkaç
gün geçmiþ. Hâkim çýkagelmiþ. Parayý bankaya
geri vermek istiyormuþ. Banka yönetimi þaþýrýp
kalmýþ. Hemen Adalet Bakanlýðý'ný aramýþlar.
Derhal bakanlýk müfettiþleri devreye girmiþ ve
hâkime hareketinin sebebini sormuþlar. Hâkim,
"Kraliçenin hükümeti bize hakikaten bu kadar
güveniyor mu? Onu imtihan etmek istedim" ce-
vabýný vermiþ.

Raporlar bakanlýða iletilmiþ ve ayný gün hâkim
azledilmiþ.

Adalet bakanlýðý hâkime gönderdiði yazýda
gerekçeyi þöyle açýklamýþ:

"Kraliçe hükümetinin saygýn bir hâkimi, devle-
tine güvenmiyor ve onu imtihan etmeye kalký-
yorsa, devlet ona asla güvenmez!" 

MÝMAR SÝNAN'IN
HAYATI

Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-
1566) 19 yýl yeniçeri olarak çalýþtýktan sonra
askerlik yaþamýný izleyen uzun mimarlýk döne-
minde, Osmanlý mimarlýðýnda altýn bir çaða imza
atan üstün yetenekli bir sanatçýdýr.

Tam adý Sinan bin Abdülmennan'dýr. Gençlik
yýllarý konusunda fazla bilgi yoktur. Ailesinin
kimliði, kendisinin künyesi bilinmemektedir.
Bilinen, 1512'de Kayseri'nin Aðýrnas köyünde
devþirme olarak Yeniçeri Ocaðý'na alýndýðýdýr. Bu
bilginin ýþýðýnda, devþirme çocuklarýn en az 8 en
çok 18 yaþýnda olduklarý da göz önünde tutu-
larak, Sinan'ýn doðumu 15.yy sonlarýyla 16.yy
baþlarý arasýna tarihlenebilmektedir. Devþirme ço-
cuklar önce Türk çiftliklerine verilerek buralarda
Türkçeyi, Türk gelenek ve göreneklerini, Ýslam'ýn
ilkelerini öðrenirler; sonra yoklamadan geçirilip
askeri eðitim görmek üzere Acemi Ocaðý'na
kaydedilirdi. Yeniçeri Ocaðý'nda yer açýlýnca
Divan-ý Hümayun'a bildirilir; padiþah tarafýndan
gönderilen bir fermanla buralara Acemi Ocaðý'n-
dan atama yapýlýr; Acemi Ocaðý'ndaki boþluklar
da taþra hizmetindeki çocuklarla doldurulurdu.
Sinan, taþra hizmeti ve "acemi oðlanlýk" dönem-
lerini dokuz yýlda bitirerek "kapýya çýkmýþ" ve
1521'de Belgrat Sefer-i Hümayunu'na katýlmýþtýr.
Daha sonra sýrasýyla Rodos (1522), Mohaç (1526),
Almanya (1529), iki Irak (1534), Korfu ve Pulya
(1537) ile Boðdan (1538) seferlerine katýlmýþ; bu
seferlerde bir yandan Yeniçeri Ocaðý içinde yük-
selirken bir yandan da sefer yollarý üzerindeki eski
yapýlarý görüp incelemek olanaðýný elde etmiþtir.
Sinan'ýn mimar olmayý önceden aklýna koyarak
kendisini bu yolda hazýrladýðý, katýldýðý seferlerde
yapý iþleriyle görevlendirdiði ve baþladýðý bilin-
mektedir. Nitekim Acem Ali adýyla tanýnan
Alâeddin'in ölü-müyle boþalan hassa baþ mimar-
lýðýna Ýkinci Vezir Damat Lütfi Paþa'nýn önerisine
uyularak 1538'de Sinan atanmýþ. Hassa Mimarlarý
Ocaðý'ndaki bu görevini kesintisiz sürdürdüðü 50
yýl içinde emrindeki hassa mimarlarýyla birlikte
küçüklü büyüklü yüzlerce yapýya imzasýný atmýþ-
týr.

Mimar Sinan'ýn yapýlarýna iliþkin en eski kay-
naklar Klasik Dönem'de kaleme alýnan yedi yaz-
madýr. Bunlardan Risalüt-ül-Mimariye (Risale-i
Mimariye) yarým kalmýþ bir taslak; üçüyse sýnýrlý
konularý iþleyen yapýtlardýr. Dayazade Mustafa
Efendi'nin Selimiye adlý monografisinde Edirne
II. Selim Camisi, þair Eyyubi'nin Padiþah name'-
sinde Kanuni Sultan Süleyman döneminin su yol-
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larý ve su yapýlarý, yazarý bilinmeyen Adsýz
Risale'de Sinan'ýn hamamlarý anlatýlýr. Öteki üç
yazmadaysa Sinan'ýn yaþamýyla ilgili bilgilerin
yaný sýra tüm yapýlarý ele alýnýr. Þair ve nakkaþ Sa-
i Mustafa Çelebi'nin yazdýðý Tezkiret-ül-Bünyan'-
da yer verilen yapýlar 12 ayrý listede toplanmýþ;
yine Sa-i tarafýnda kaleme alýnan Tezkiret-ül-
Ebniye'de yer verilen yapýlar 13 ayrý listede sunul-
muþtur. Þair Asari'ye atfedilen Tufhet-ül-Mi'ma-
rin'deyse 12 listede 15 yapý türüne yer verilmiþtir.
Bu üç tezkerede adý geçen yapýlar arasýnda sayý
bakýmýndan önemli farklar görülür. Tezkiret-ül-
Bünyan'da 344 yapýnýn adý geçerken, bu sayý
Tezkiret-ül-Ebniye'de 378'e, Tuhfet-ül-Mi'marin'-
de 423'e yükselir. Üç tezkerede kayýtlý yapýlarýn
toplam sayýsý ise 478'dir. Hamalar bir yana býraký-
lacak olursa Tezkiret-ül-Bünyan'la Tezkiret-ül-
Ebniye birbiriyle uyumludur. Ancak, bu iki tez-
kerede adýna rastlanmayan pek çok yapýya yer
verilen Tuh-fet-ül-Mi'marin'i ihtiyatla karþýlamak
gerekir. Örneðin, yalnýz bu tezkerede adý geçen
Sultan Selim Camisi (1522) Sinan için çok erken,
Diyarbakýr Melek Ahmed Camisi (1591) çok geç-
tir. Zaman açýsýndan olduðu gibi yer açýsýndan
Sinan'ýn kiþisel katkýsýnýn bulunamayacaðý ya-
pýlarda vardýr. Sinan, Süleymaniye Külliyesi'nin
yapýmý süresince (1550-57) Ýstanbul ve çevresinde
baþka yapýlarla da uðraþmýþ olmalýdýr. Ancak,
gene ayný yýllarda ülkenin uzak köþelerinde ikin-
ci dereceden bir vezirin hayratýyla uðraþtýðýný ve
eðer uðraþmýþsa, iþi Ýstanbul'da planlamanýn öte-
sinde bir katkýsý bulunduðunu düþünmek yersiz
olur.

Aslýnda Sinan'ý bir Ýstanbul mimarý olarak
kabul etmek gerekir; çünkü tezkerelerde kayýtlý
toplam 478 yapýdan 337'si Ýstanbul ve çevre-
sindedir. Bunlarýn yapýmlarýyla yakýndan ilgi-
lendiði, batýda Edirne'ye doðuda Ýzmit'e kadar
uzanan bölge içindeki yapýlarýný da zaman za-
man yerinde denetlediði anlaþýlmaktadýr. Daha
uzak yerlerdeki binanýn yapýmý genelde merkez-
den gönderilen kalfa ve ustalarca yürütülmüþtür.
Ýstanbul ve çevresinde fazlaca görülmeyen oran,
ölçü, mimari uyum ve denge aksaklýðýna daha
uzak yörelerdeki Sinan yapýlarýnda sýk rastlan-
masý bu yüzdendir. Örneðin, dört yönde tonozlar-
la bestelenen orta kubbeli iç mekânýyla dengeli
bir kütle kuruluþu gösteren Erzurum Lala Mustafa
Paþa Camisi'nin (1562) yatay ölçülerine oranla
alçak kalmýþ kütlesi ve Osmanlý Klasik Dönem
mimarlýðýna ters düþen iki renkli taþ sýralarýndan
yapýlmýþ bodur minaresi, bu yapýnýn Ýstanbul'da
Sinan tarafýndan planlanmýþ olsa bile onun dene-
timi dýþýnda uygulandýðýný açýkça ortaya koymak-
tadýr. Ankara Cenabi Ahmet Paþa Camisi'nin
(1565) düzensiz pencere dizeleri ya da Kayseri
Hacý Ahmet Paþa Camisi'nin (1585) mihrap
duvarýný omuzlayan payandalar da yapýmýnda
sorumlu olan mimarýn deneyim eksikliðini kanýt-

lamaktadýr. Ancak bu tür örnekler üzerinde dur-
mamak gerekir; çünkü Mimar Sinan'ýn önemi,
yaptýðý ya da ona mal edilen yapýtlarýn sayýsýna
deðil, tarihsel geliþimin yarattýðý kalýplarý zorlaya-
cak evrensel bir mimarlýða varabilmiþ olmasýn-
dadýr.

Sinan mimarbaþý olduðu zaman, çok-kubbeli
Osmanlý Ulu cami tipi, orta kubbesi ötekilerin
yaklaþýk dört katý olan merkezi kubbeli camiye
dönüþmüþ ve mimar Yakup Þah Bin Sultan Þah
yan sanýklarý dörder küçük kubbeli, orta kubbesi
önde ve arkada birer yarým kubbeyle desteklenen
Ýstanbul Bayezid Camisi'ni (1506) yapmýþtýr.
Sinan'ýn ilk büyük yapýtý olarak kabul edilen
Þehzade Mehmet Camisi'nde (1548), Diyarbakýr
Fatih Paþa Camisi'ni (1520) andýrýr biçimde, orta
kubbeyi hem uzunlamasýna hem de enlemesine
yarým kubbelerle besleyerek simetrik ve piramidal
bir üst örtü sistemini denemiþtir. Ýkinci büyük
yapýtý olan Ýstanbul Süleymaniye Camisi (1557)
bir bakýma Bayezid Camisine dönüþmüþtür;
çünkü iki yarým kubbeyle beslenen orta kubbe
düzeni Süleymaniye'de yinelenmiþtir. Baþka bir
deyiþle, yönsüz merkezi mekân yerine uzunla-
masýna eksenin vurguladýðý bir sistem uygulan-
mýþtýr. Süleymaniye'nin yön belirleyen üst yapý
sistemi Ayasofya'nýn üst yapý sistemiyle benzerlik
gösterse de, bir kare içine yerleþtirilmiþ bazilikayý
tanýmlayan örtüsüyle Ayasofya parçalanmýþ iç
mekâna ve her parçaya uygun üst yapý düzenine
sahiptir. Oysa Sinan'ýn camilerinde mekân bölün-
mez bir bütündür. Sinan için ana sorun iç mekâ-
nýn ne biçimde yoðrulacaðý deðil; üst örtünün
duvar yapýsýyla nasýl baðdaþtýrýlacaðýdýr. Ýç me-
kâný, Sivas Ulu camisi (1196) gibi bir eksen üze-
rinde sýralara ayrýlan ya da Bursa Ulu camisi
(1399) gibi iki yönde kubbeli mekân birimlerine
bölen ortaçað Anadolu-Türk mimarlýðýný Sinan,
16.yy'ýn eriþtiði teknik bilgi birikimi içinde bü-
tünleþtirirken, içe kapalý Selçuklu ve erken Os-
manlý camisini dýþa açarak Ýslam mimarlýðýna
kötü bir yenilik getirmiþtir.

Sinan'ýn, mekân bütünlüðü kadar dýþ kurulu-
þunun plastiði açýsýndan da en baþarýlý yapýsý
1575'te tamamlanan Edirne Selimiye Camisi'dir
Kentin en yüksek tepesi üstüne kurulmuþ olan bu
yapý, 31.30m çapýnda kubbesi ve ana kütlenin
dört köþesinde yükselen dört minaresiyle görkem-
li bir dýþ görünüþe sahiptir. Büyük kubbenin kilit
taþýnýn tam altýnda merkezi mekân kuruluþunu
vurgular biçimde yer alan müezzin mahfili;
kubbeyi taþýyan sekiz fil ayaðýnýn çatý üstünde
kubbe kasnaðýný payandalayan aðýrlýk kulelerine
dönüþmesi; köþelerde kubbeyi omuzlayan tonoz
bingi yuvarlaklarýnýn dýþa da yansýmasý, Selimi-
ye'nin dikkatini çeken özellikleri arasýnda sayýla-
bilir. Kubbenin duvarlara oturmasýný saðlayan
bingi sisteminin biçim olarak dýþarýya yansýmasý
Sinan döneminde gerçekleþtirilmiþ bir yeniliktir.
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Önceleri, Ýstanbul Bayezid Camisi'nde ya da
Sinan'ýn Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde
(1548) olduðu gibi, orta kubbe kare-küp biçimli
bir tabana oturtuluyordu. Sinan, Þehzade
Mehmet Camisi'yle baþlayarak kare-küpün köþe-
lerini yontarak içteki küresel bingiyi (pandantif)
dýþa yansýtmýþ; orta kubbenin bastýðý büyük
kemerlerin yan itme gücünü de aðýrlýk kuleleriyle
karþýlamak yoluna gitmiþtir. Böylece bir yandan
estetikle yapý arasýndaki organik baðý vurgu-
larken, bir yandan da binanýn iç kuruluþunun dýþ-
tan algýlanmasýný saðlamýþtýr. Orta kubbe küresel
bingilerinin dýþta en güzel yansýmasýný bulduðu
örnek Edirnekapý Mihrimah Sultan Camisi  (ykþ.
1565); tonozbingi yuvarlaðýnýn dýþa yansýtýldýðý
ilk örnek Ýstanbul, Tahtakale'deki Rüstem Paþa
Camisi (ykþ.1561), en çarpýcý örnekse Ýzmit Pertev
Paþa Camisi'dir (1579). Tonozbingiden daha
deðiþik bir niteliði olan yarým kubbenin en ilginç
kullanýmýysa orta kubbenin altýgen tabana otur-
tulduðu camilerde görülür; bunlar arasýnda
Topkapý Kara Ahmet Paþa'yla (1558'den sonra),
Kadýrga Sokullu Mehmet Paþa (1571) Camileri
özellikle kayda deðerdir.

Mimar Sinan, Osmanlý Cami mimarisinde
gerçekleþtirdiði geliþmelerin yaný sýra Osmanlý
külliye planlamasýna da yenilikler getirmiþtir.
Yaptýðý ilk külliyeler yerleþme düzeni bakýmýn-
dan dikkati çekmez. Örneðin, cami, medrese,
mektep, darüþþifa ve hiç bir tezkerede adý geç-
mediði için, daha sonra baþka bir mimar tarafýn-
dan külliyeye eklendiði anlaþýlan darüzziyafeden
oluþan Haseki Külliyesi'nde (1538-39) Haseki
Caddesi'nin bir yanýnda bulunan camiyle öbür
yanýnda yer alan öteki yapýlar ayný eksen
üzerinde planlanmadýðý gibi bunlar arasýndaki
geometrik iliþkiler de zayýftýr. Daha iyi tasarlan-
mýþ yapý topluluðu olmakla birlikte Þehzade
Mehmet Külliyesi'nde de (1543-48) henüz u-
yumlu bir yerleþme düzeni görülmez. Büyük bir
meydanýn bir yanýna cami ve hazire, bir yanýna
medrese ve tabhane yerleþtirilmiþ; ancak mey-
danýn güneyinde ayrý bir yapý grubu oluþturan
darüzziyafeyle mektebin meydaný çevreleyen
yapýlarla bütünleþmesi saðlanamamýþtýr. Yer-
leþme düzeni bakýmýndan en kayda deðer Sinan
yapýsý bina topluluklarý Süleymaniye, Atik Valide
ve Zal Mahmut Paþa Külliyeleri'dir. Bunlarda
erken Osmanlý külliyesinin arazinin eðrilerine
uydurularak topografyaya oturtulan binalarýnýn
organik düzeniyle Ýstanbul Fatih Külliyesi'nin
yerleþme düzeni ana çizgiler ile Fatih Külliyesi'ni
andýrýr. Ortadaki büyük meydanýn merkezinde
cami, uzun kenarlarýnda medreseler, kýsa kenar-
larýnýn birinde de darüþþifa, darüzziyafe ve tab-
hane yapýlarý yer alýr. 

Ancak Fatih Külliyesi'nden farklý olarak Süley-
maniye'de yapýlar Haliç'e doðru alçalan çeþitli
teraslar üstüne oturtularak; batýda Evvel ve Sani

Medreseleri'yle Darüttýb'ýn altý Tiryaki Çarþýsý,
doðuda cami meydanýnýn altý Bakýrcýlar Çarþýsý
dükkânlarýyla doldurulmuþ; Salis ve Rabi Medre-
seleri'yse dik bir yamaç üstünde kademli yapýlýp
bunlarýn doðru cephelerinin altýna da bir sýra
hücreden oluþan Mülazýmlar Medresesi yerleþtir-
ilmiþtir. Süleymaniye'de bulunan üç-boyutlu
planlama sistemi Üsküdar, Top taþý Atik Valide
Külliyesi'nde (1577-83) daha çarpýcý bir uygula-
mayla ortaya çýkar. Burada da cami büyük bir avlu
içinde düþünülmüþ, cami avlusunda daha düþük
düzeyde olmak üzere medrese avlusunun kuze-
yine, tekke doðusuna, darülhadis batýsýna konul-
muþ; bir sýra hücre biçiminde planlanan darülha-
disin bir kat altýnda da darüþþifa-darüz-ziyafe-ker-
vansaray grubuna yer verilmiþtir. Bu üçlü grupla-
ma Süleymaniye'deki sisteme akla getirmekteyse
de Süleymaniye'de darüþþifa, da-rüzziyafe ve tab-
hane bir sýra üstünde ama birbirinden baðýmsýz
yapýlar olarak ele alýnmýþtýr. Atik Valide'deyse
kendi iç avlularý çevresinde düzenlenmiþ olan
darüzziyafe ve tabhane, revaklý bir orta avlunun
iki yanýna, kervansarayýn iki kanada yerleþtirilmiþ
ahýrlarý bunun önüne konulmuþ; gene kendi iç
avlusu çevresinde düzenlenen darüþþifa da bu
yapýya bitiþtirilerek uyumlu ve dengeli bir anýt
yaratýlmýþtýr. 

Eyüp Zal Mahmut Paþa Külliyesi'nin (1572-80)
iki kademeli yerleþme düzeni Sinan'ýn ustalýðýna
dikkati çekmektedir. Sinan, Zal Mahmut Paþa
Külliyesi'nde farklý kotlardaki iki yol arasýnda
kalan bir arsada camiyle bir medreseyi üst kade-
meye türbeyle ikinci bir medreseyi (ya da tekkeyi)
alt kademeye yerleþtirmiþ; alt ve üst avlularý bir
merdivenle baðlayarak akýcý bir dýþ mekân elde
etmiþtir. Ýki ayrý düzeyde yaratýlan çifte platform-
lu bu plan kuruluþunda caminin önünde "U" biçi-
minde üç katlý bir medrese oluþmuþ; camiyle
medresenin ayný þadýrvanlý avludan yararlan-
malarý öngörülmüþtür. Camiyle medresenin ayný
avluyu ortaklaþa kullanmasý biçiminde uygulama,
Sinan'ýn daha önceki çeþitli yapýlarýnda da
görülmektedir. Bunlar arasýnda Halep Deli Hüsrev
Paþa (1544), Beþiktaþ Sinan Paþa (1555), Topkapý
Kara Ahmet Paþa, Lüleburgaz (1570), Kadýrga
(1571) ve Yakacýk (Eski Payas, 1574), Sokullu
Mehmet Paþa ile Van Köse Hüsrev Paþa (1568)
Cami ve Medreseleri sayýlabilir. Zal Mahmut Paþa
Külliyesi'nin üst avlusuyla alt avlusunun serbest
bir planlama düzeni içinde baðlanmasý, Sinan'ýn,
yaþamýnýn son yýllarýnda, akýcý mekân kavramý
üzerinde durduðunu göstermesi açýsýndan da
önem taþýr. Sinan'ýn gene son yapýtlarýndan biri
olan Üsküdar Þemsi Ahmet Paþa Külliyesi de ayný
düþüncenin ürünüdür. Camiye çarpýk yerleþti-
rilmiþ "L" biçimindeki iki kollu medreseyle cami
arasýnda kalan ve kapýdan giriþte bir dirsek
yaparak Boðaz'a doðru açýlan avlu, asimetrik
ancak bilinçli bir uygulamanýn örneðidir. Burada
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karþýlaþýlan mimarlýk anlayýþýný baroku sezinle-
yen bir küçük ýþýk olarak tanýmlamak olasýdýr.

Mimar Sinan'ýn camileri ve külliyeleri dýþýn-
daki yapýtlarý arasýnda dikkat çeken tek yapýlarýn
sayýsý az deðildir. Sekizgen prizma gövdeli Hüsrev
Paþa Türbesi (1545) zevki bir iþçiliðin ürünü olan
oyma taþ bezemeleri; Ayasofya Camisi hazire-
sinde bulunan II. Selim Türbesi (1576) köþeleri
pahlý kare-küp gövdesi, içteki sekiz sütuna, dýþta-
ki beden duvarýna oturan çift keperli kubbesi
Ýznik çinileri ve kalemkârý nakýþlarýyla Sinan'ýn en
süslü iki yapýsýdýr. Çini bezeme açýsýndan vezir
camileri arasýnda Tahtakale Rüstem Paþa Camisi
(1561), sakýflý camiler arasýnda Kocamustafa-
paþa'da Ramazan Efendi adýyla tanýnan Hüsrev
Çelebi Camisi (1586) ilk sýrayý alýr. Bugün saðlýk
merkezi olarak kullanýlan Eyüp Sokullu Mehmet
Medresesi (1568) dikdörtgen avlulu medrese ti-
pinin; Caðaloðlu Rüstem Paþa Medresesi'yle
(1550) sekizgen bir avlu çevresinde düzenlenmiþ
mimari kuruluþuyla, sekiz köþeli Amasya Kapý
aðasý Medresesi'nin (1488) yeni bir yorumunu
temsil etmektedir. 

Barbaros Hayrettin Paþa tarafýndan 1534-46
arasýnda Zeyrek'te yaptýrýlan Çinili Hamam yan
yana tasarlanmýþ çifte hamam türünün, Ayasof-
ya'nýn karþýsýnda yer aldýðý için Ayasofya Ha-
mamý da denen Haseki Hürrem Sultan Hamamý
(1557) sýcaklýk bölümleri sýrt sýrta, soyunmalýk-
larý iki uçta olan özgün bir çifte hamam kurulu-
þunun; Kemerburgaz yakýnlarýnda Kanuni dö-
nemi yapýlarýn Maðlova Kemeri'yle (1554-64)
Viþegrad'da Sokullu Mehmet Paþa tarafýndan yap-
týrýlan 11 gözlü Drina Köprüsü'de (1577) tür-
lerinin güzel örnekleridir. Büyükçekmece'de tek
katlý büyük bir mekândan oluþan Sultan Süley-
man Kervansarayý, menzil hanýnýn; Ýstanbul'da,
Çakmakcýlar Caddesi üzerinde bulunan ve tez-
kerelere Ali Paþa Kervansarayý adýyla geçen iç
avlulu, iki katlý, çok odalý yapý kent hanýnýn
örnekleridir. Ýki katlý çift avlulu Edirne Rüstem
Paþa Kervansarayýysa (1560) hem kent, hem men-
zil haný olarak planlanan iki iþlevli bir yapýdýr.
Mimar Sinan'ýn mimarlýk tarihi içindeki yerini
tasarladýðý yapýlarýn sayýsý ya da çeþitliliðinden
deðil yaratýcý kiþiliðinde aramak gerekir. Sinan,
her þeyden önce, Osmanlý mimarlýðýndan son
ortaçað kalýntýlarýný söküp atan, yapý sanatýný
akýlcý kurallara baðlayarak, Osmanlý Klasik
Dönem mimarlýðýný doruða ulaþtýran kiþidir.
Geliþtirdiði mimarlýk okulunun, ölümünden
sonra 150 yýl daha çýraklarý ve onlarýn yanýnda
yetiþen mimarlarca yaþatýlmýþ olmasý, etkinliðini
açýkça ortaya koymaktadýr. Mimar Sinan, vasiye-
tine uyularak Süleymaniye Külliyesi'nin kuzey-
doðu köþesinde Mimar Sinan Caddesi'yle Fetva
Yokuþu'nun kesiþtiði yerde topraða verilmiþtir.

BAÞLICA YAPITLARI

1543-11548  
Ýstanbul Þehzade (Mehmet) Külliyesi

1544-11555  
Tahtakale - Ýstanbul Rüstem Paþa Külliyesi

1546  
Ýstanbul Barbaros Hayrettin Paþa Türbesi

1546  
Zeyrek - Ýstanbul Hayrettin Paþa Hamamý 

(Çinili Hamam)
1547-11548  

Ýstanbul Mihrimah Sultan Külliyesi
1550  

Caðaloðlu - Ýstanbul Rüstem Paþa Medresesi
1550-11557  

Ýstanbul Süleymaniye Külliyesi
1551-11566  

Eyüp - Ýstanbul Zal Mahmut Paþa Külliyesi
1553-11555  

Beþiktaþ - Ýstanbul Sinan Paþa Külliyesi
1555-11563  

Alibey Köyü - Ýstanbul Kýrkçeþme Su Yapýlarý
1556  

Sultanahmet - Ýstanbul Haseki Hürrem Sultan
(Çifte) Hamamý

1560  
Edirne Rüstem Paþa Kervansarayý,

1562-11565  
Edirnekapý - Ýstanbul Mihrimah Sultan Külliyesi,

1564-11569  
Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paþa Külliyesi

1566-11568  
Ýstanbul Büyükçekmece Köprüsü

1566-11567  
Büyükçekmece - Ýstanbul 

Sultan Süleyman Kervansarayý
1567-11575  

Edirne Selimiye Külliyesi
1571-11572  

Kadýrga - Ýstanbul Sokullu Mehmet Paþa Külliyesi
1573-11577  

Kasýmpaþa - Ýstanbul Piyale Paþa Camisi
1574-11577  

Ayasofya - Ýstanbul Sultan II. Selim Türbesi
1577-11578  

Azapkapý - Ýstanbul Sokullu Mehmet Paþa Camii
1577-11583  

Üsküdar - Ýstanbul Valide Sultan Külliyesi
1578  

Topkapý Sarayý - Ýstanbul; III. Murat Köþkü
1580  

Tophane - Ýstanbul Kýlýç Ali Paþa Camisi
1580  

Üsküdar - Ýstanbul Þemsi Ahmet Paþa Camisi
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MÝLLÝ ÝRADE

Türk Milleti, yüzlerce yýl "ÝÝrraaddee-ii  SSeenniiyyee''yyee"
(Sultan Ýradesine) baðýmlý olarak sürdürdüðü
siyasal yaþamýna 23 Nisan 1920 günü, bundan 85
yýl önce, son vererek "ÝÝrraaddee-ii  MMiilllliiyyee" (Milli Ýrade)
dönemini baþlatmýþ, Türk Milleti bu atýlýmýyla
halkýn egemenliðine dayanan bir siyasal rejim sis-
temini kabul etmiþtir. 

Milli Egemenliðin iki ayaðý vardýr: Bunlar "Ýç
egemenlik" ve "Dýþ egemenlik"tir.

Ýç Egemenlik: Bir devletin kendi siyasal sýnýr-
larý içerisinde, kendi koyduðu yasalarýnýn ve buna
dayanan hukuk düzeninin kesin olarak herkes
için ayný þekilde uygulanmasýdýr. Bu anlayýþ;
devletin kendi içinde kendisine rakip bir güce yer
vermeyen devlet kudretini ifade eder. Bu kudret
hem hukuki, hem fiili (eylemli) ve hem de adil bir
kudrettir.

Dýþ Egemenlik: Bir devletin dýþa karþý tam
baðýmsýzlýðýný veya dýþ iliþkilerde diðer devletlerle
karþýlýklýlýk esasýna dayanan eþitliðini ifade eder.
Ancak, þurasýný da belirtmeliyim ki ülkelerin dýþ
iliþkilerinde gözettikleri "tam baðýmsýzlýk" kavra-
mý, yeni dünya düzeninin "evrenselleþme" ve "kü-
reselleþme" anlayýþlarý karþýsýnda eski gücünü
giderek yitirmekte ve karþýlýklý baðýmlýlýklar yö-
nünde bir deðiþim göstermektedir. Deðiþim mil-
letlerarasý karþýlýklý olarak imzalanan çok sayýda
ve çok çeþitli konulardaki antlaþmalardan kay-
naklanmaktadýr.

Cumhuriyet Döneminde Egemenlik

Milli yazgýmýza Atatürk'ün el koyduðu güne
kadar devam eden Osmanlý Devleti, son yüzyýllar
içerisinde içine itildiði azýnlýk sorunlarý ve tek
yanlý iþletilen hukuki ve ekonomik alanlardaki
kapitülasyonlar nedeniyle egemenliðini hem
içeride hem de dýþarýda geniþ ölçüde kaybetmiþ,
bu yüzden de yarý sömürge durumuna düþürül-
müþtü.

Bugün parlamentomuzun duvarýnda bütün
haþmetiyle duran "Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz
Milletindir." ilkesi milli-demokratik-laik-çoðulcu
bir sosyal hukuk devleti oluþumumuzun ön koþu-
lunun ifadesidir. 

Milli birliðimizin saðlanmasýnda, demokrasi-
mizin sürekliliðinde, kiþilerin siyasal hak ve öz-
gürlüklerinin korunmasýnda ve insan haklarýnýn
yüceltilmesinde, "egemenlik ilkesi" vazgeçilemez
(olmazsa olmaz) bir anlayýþýn kabulünü ortaya
koymaktadýr.

Osmanlýnýn teokratik (dinsel) devlet anlayýþýn-
daki "ilahi iradenin" yerine "milli egemenlik" ve
ona can ve kan veren "milli iradenin" konmasýyla
laikliðin ön koþulu oluþturulmuþtur. 

Türk Milleti bu anlayýþ içerisinde hep birlikte
ve Atatürk'ün önderliðinde ayaða kalkmýþ. Önce
saltanatý ve sonra hilafeti yýkmýþ, tarihte ilk kez
veliaht olmayan bir evladýný (Mustafa Kemal
Paþayý) kendi özgür iradesiyle TBMM Baþkanlýðý
makamýna seçmiþ ve bundan sonra Padiþah fer-
manlarý ve Þeyhülislam fetvalarý yerine kendi par-
lamentosunun kabul ettiði yasalarla yönetilmeye
baþlanmýþtýr. Bu görüþ ve düþüncelerle "23 Nisan
Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý" olarak kut-
ladýðýmýz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlýþ
günü olan bu önemli siyasal olayýn Türklük
dünyasýndaki tarihsel yerini þöylece tespit etmek
mümkündür.

TBMM ve 23 Nisan Neyi Ýfade Eder?

Bu meclis, ilk kez bir padiþah onayý ve iradesi
dýþýnda açýlan ve o iradenin onayýna gerek duy-
madan kendi Baþkanýný ve Hükümetini seçerek
çalýþmaya baþlayan; milli çýkarlardan baþka hiçbir
iç ve dýþ etkinin altýnda kalmadan faaliyet göste-
ren bir meclistir.

Demokrasi deneyimi fazla olmayan bir mil-
letin kendi içinden çýkardýðý ve gerçek anlamýyla
da demokrasinin altyapýsýný oluþturan milletin
iradesini ve milli egemenliði temsil eden bu
meclis, tarih süreci içerisindeki milli yaþantýmýz-
da parlamenter demokratik rejimin güzel bir
örneðini vermiþtir.

Bu meclis, Mondros Ateþkes Antlaþmasý'ndan
sonra ve Yunanlýlarýn Ýzmir'i iþgalini izleyen
dönemde, bir merkeze baðlý olmaksýzýn meydana
çýkan Kuvva-i Milliye (Milli Güçler) harekâtýný
meclis emrine alarak tek elde toplamýþ, Mustafa
Kemal Paþanýn önderliðinde düzenli bir ordu kur-
mayý, padiþah ve Ýstanbul Hükümeti'nin kýþkýrt-
týðý iç isyanlarý bastýrmayý ve Milli Birliðimizi sað-
lamayý baþarmýþtýr. 

Atatürk'ün eþsiz dehasý, güçlü kiþiliði, seçkin
devlet adamlýðý ve eriþilmez askeri yetenek ve
komutanlýk nitelikleriyle kaynaþýp özdeþleþen bu
meclis, Baðýmsýzlýk Savaþýmýzýn yönetiminde,
zaferin kazanýlmasýnda Türk Milletinin dayandýðý
baþlýca güç olmuþtur.

Bu meclis, Osmanlý Devleti'nin yýkýlýþýný bel-
geleyen Mondros Ateþkes Antlaþmasý'ný ve Sevr'i
yýrtarak onun yerine milli baðýmsýzlýðýmýzý ve
Türklüðün þerefini kurtaran Lozan Antlaþmasý'ný
koyan çok onurlu bir görev ifa etmiþtir. 

23 Nisan, yýkýlarak tarih sayfasýndan silinen
Osmanlý Devleti'nin yerine yeni baðýmsýz bir Türk
Devleti'nin kuruluþ günüdür. Bugün, ayný zaman-
da mazlum milletlerin yaþamýnda ve kurtuluþun-
da da bir dönüm noktasý olmuþtur.
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23 Nisan, evrensel boyutta etkiler göstererek
milletlerarasý önemli bir sürecin baþlatýlmasýnda,
sömürgeci emperyalist devletlerin mazlum mil-
letler üzerindeki kýskacýnýn parçalanmasýnda tari-
hi bir baþlangýç olmuþ, günümüzdeki siyasal
dünya coðrafyasýnýn oluþumunda da örnek ve yol
gösterici bir rol oynamýþtýr. 

23 Nisan, padiþaha "Kulluk Görevinden" baþka
hiçbir hakký bulunmayan Türk Milletini Tebaa-
lýktan (padiþah uyrukluðundan) vatandaþlýða
yükseltmiþ, ümmet ve cemaat halinde yaþantýsýný
sürdüren Türk toplumunu millileþtiren bir siyaset
atýlýmýnýn da ilk günü olmuþtur. 

23 Nisan, padiþahýn mülkü olarak kabul edilen
"Memalik-i Osmaniye'yi" vatan düzeyine çýkaran
ve padiþahýn kiþisel iradesine "Ýrade-i Seniye'ye"
baðlý bir devlet anlayýþý yerine laik, demokratik
bir Cumhuriyet rejimini getiren bir günün tari-
hidir. 

23 Nisan, ýrk, dil, din, cinsiyet ve mezhep ayrý-
mýna yer vermeyen ve "Türkiye Cumhuriyetini
kuran Türkiye halkýna Türk Milleti denir" anla-
yýþýný kazandýran bir dönemin baþlangýcýdýr. Þunu
hemen belirtmeliyim ki, Kurtuluþ Savaþýmýza
fiilen katýlan baðýmsýzlýk savaþý dönemimizdeki
Türkiye halký, bugünkü Cumhuriyetimizi kuran,
bizlere kazandýran ve emanet eden halktýr.

Atatürk'ün gözündeki Türk Milleti iþte bu özlü
sözün içinde yatmaktadýr. Bugün Türk Milletini
ýrk, dil, din, cinsiyet açýsýndan bölmeye çalýþanlar
ya da bu görüþü benimseyenler baðýmsýzlýk ve
Kurtuluþ Savaþýmýza katýlmýþ bulunan, Cum-
huriyetimizi kuran bugünkü Türkiye halkýna
hakaret ve hatta ihanet ettiklerini bilmelidirler.
Cumhuriyetimizi onlar kurdu. Biz yüceltip son-
suza dek yaþatmaya Milletçe kararlý ve azimliyiz. 

23 Nisanýn bu temel felsefesine ve anlayýþýna
sahip çýkmalýyýz. Çünkü 1920'lerin Türkiye halký
ya da onun çocuklarý günümüzde de yaþamak-
tadýr ve bu halkýn tümü hiç kuþkusuz Türk
Milletinin eþit haklara sahip þerefli bireyleridir. Bu
vatan hepimizin vatanýdýr. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti hepimizin devletidir. Ülkemizin orman-
larý, daðlarý, nehirleri, yeraltý ve yerüstü zengin-
likleri hepimizin ve bu vatanda yaþayan herkesin
ortak malýdýr. Bu mal, hiçbir ayrýlýkçý düþünceyle
parçalanamaz, bölünemez ve bölüþülemez. Buna
Türk halký ve Türk Milleti asla izin veremez ve
bunu hoþgörüyle karþýlayamaz. Bu böyle bilin-
melidir…

23 Nisan, Türk Milli birliðinin saðlandýðý, sýnýr-
larý Misak-ý Milli ile saptanan Türk Vatanýnýn kur-
tarýldýðý; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduðu
günün iki kelime ile ifadesidir.

23 Nisan ve Milli Egemenlik, Atatürk ilke ve
devrimlerinin kilit taþýný oluþturur. Bu nedenle
ilke ve devrimlerin herhangi birinden ödün ve-
renler, milli egemenlik haklarýmýzdan da ödün
vermiþ ve buna saldýrmýþ olurlar.

Özetle 23 Nisan, Türkün Milli kimlik ve ben-
liðini, kültürünü, örfünü ve geleneklerini saklý
tutarak milletimizi çaðdaþ ve evrensel deðerlerle
bütünleþtiren, bütün uygar milletlerle eþit ve in-
sanlýk âleminin seçkin ve þerefli bir üyesi duru-
muna yükselten bir tarihi gösterir.

23 Nisan, ümmet olma durumundan Millet/
Devlet olduðumuz bir günün de adýdýr. Bu neden-
lerledir ki, 23 Nisanýn sonsuza dek yaþatýlmasý
için bu tarihi gün Atatürk tarafýndan Türk çocuk-
larýna ve çocuklarýmýzýn þahsýnda bütün dünya
çocuklarýna armaðan edilmiþtir. Bu tarihi günün
85. yýlý kutlu olsun.

TBMM’NÝN KURULUÞU

Ýstanbul'un iþgalinden üç gün sonra, Atatürk
ünlü 19 Mart 1920 tarihli bildiriyi yayýmladý.
Bildiride,"olaðanüstü yetkiler taþýyan bir Meclisin
Ankara'da toplanacaðý, Meclis'e katýlacak üyelerin
nasýl seçilecekleri, seçilerin engeç onbeþ gün
içinde yapýlmasý gereði, kesin ve kararlý ifadelerle
yer alýyordu. 

Ayrýca, daðýlan Meclis-i Mebusan'ýn üyeleri de
Ankara'daki Meclis'e katýlabileceklerdi. 

Birinci Meclis Binasý, Milli Kurtuluþ Savaþý'nýn
yönetim yeri olarak pek çok tartýþma ve millî
kararlara sahne oldu: Bu yapý bugün Kurtuluþ
Savaþý Müzesi olarak, ilk yýllarýn anýlarýný sergili-
yor. 

Ýllerde seçilen temsilciler ve Meclis-i Mebu-
san'ýn bir kýsým üyeleri Ankara'ya geldiler. 

Ankara'nýn o günkü þartlarý içinde Meclis'in
toplanabileceði elveriþli bir bina yok gibiydi.
Sonunda, Ýkinci Meþrutiyet döneminde, Ýttihat ve
Terakki Cemiyeti kulübü olarak yapýlmýþ tek katlý
bir bina uygun görüldü. Eksik kalmýþ yapý tamam-
landý, okullardan toplanan ve halkýn katkýsýyla
saðlanan eþyalarla donatýldý. 

Hazýrlýklar tamamlanýnca, Atatürk 21 Nisan'da
yayýnladýðý ikinci bir bildiri ile, Meclis'in 23 Nisan
günü toplanacaðýný ve açýlýþ töreninin nasýl
yapýlacaðýný duyurdu. 

23 Nisan 1920 Cuma sabahý erken saatlerde,
Ankara'da bulunan herkes Meclis Binasý çevre-
sinde toplandý.

Halk, kendi kaderine sahip çýkmanýn coþkusu
içindeydi. Hacý Bayram Camii'nde kýlýnan öðle
namazýndan sonra, Meclis binasý giriþinde gözleri
yaþartan muhteþem bir tören yapýldý. Saat
13.45'de, Ankara'ya gelebilen 115 milletvekili
Meclis salonunda toplandý.  Parlamento gelenek-
lerine göre, en yaþlý üye olan Sinop Milletvekili
Þerif Bey (1845), Baþkanlýk kürsüsüne çýktý ve
aþaðýdaki konuþmayý yaparak Meclis'in ilk toplan-
týsýný açtý. 
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Burada Bulunan Saygýdeðer Ýnsanlar, 
Ýstanbul'un geçici kaydýyla yabancý kuvvetler

tarafýndan iþgal olunduðu ve bütün temelleri ile
halifelik makamýnýn ve hükümet merkezinin
baðýmsýzlýðýnýn yok edildiði hepimizce bilinmek-
tedir. Bu duruma baþ eðmek, milletimizin, teklif
olunan yabancý köleliðini kabul etmesi demektir.
Ancak tam baðýmsýzlýk ile yaþamak için kesin
olarak kararlý bulunan ve ezelden beri hür ve
baþýna buyruk yaþamýþ olan milletimiz, kölelik
durumunu son derece ve kesinlikle reddetmiþ ve
hemen vekillerini toplamaya baþlayarak Yüksek
Meclisimizi meydana getirmiþtir.  

Bu Yüksek Meclisin en yaþlý üyesi sýfatýyla ve
Allah'ýn yardýmýyla milletimizin iç ve dýþ tam
baðýmsýzlýk içinde alýn yazýsýnýn sorumluluðunu
doðrudan doðruya yüklenip, kendi kendisini
yönetmeye baþladýðýný bütün dünyaya ilan
ederek, Büyük Millet Meclisi'ni açýyorum. 

Bu açýþ konuþmasýnda, millî egemenliðe dayalý
yeni Türk parlamentosunun adý da "Büyük Millet
Meclisi" olarak konulmuþtu. Bu ad herkesçe be-
nimsedi. Daha sonra Atatürk'ün tüm konuþ-
malarýnda yer aldýðý þekliyle ve ilk kez 8 Þubat
1921 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesinde de
yazýlý olarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi"
(TBMM) adý kalýcýlýk kazandý. 

TBMM, 24 Nisan 1920 günü yaptýðý ikinci top-
lantýsýnda Mustafa Kemal Paþa'yý (Atatürk),
baþkanlýða seçti. Mustafa Kemal Paþa, kendi öncü-
lüðünde kurulan TBMM'nin baþkanlýðýný Cum-
hurbaþkaný seçildiði gün olan 29 Ekim 1923 tari-
hine kadar sürdürdü. 

TBMM, açýlýþýndan iki gün sonra, sadece
yasama deðil, yürütme gücüne de sahip olacak
hukukî ve siyasî yapýsýný düzenleme çalýþmalarýna
baþladý. Bu düzenlemeler, TBMM'nin tam bir
güçler birliði ilkesini benimsediðini göstermiþti. 

2 Mayýs 1920'de Bakanlar Kurulunun seçilmesi
hakkýndaki yasa çýkarýldý. 11 Bakandan oluþan
"Meclis Hükümeti", 5 Mayýs'ta TBMM Baþkaný
Mustafa Kemal Paþa'nýn baþkanlýðýnda ilk toplan-
týsýný yaptý. 

TBMM'nin açýlýþý ile birlikte, millî egemenliðe
dayalý yeni Türk Devleti doðmuþ oluyordu.
Birinci TBMM'nin iki temel hedefi, kesin zaferi
kazanmak ve yeni devletin otoritesini güçlen-
dirmek, kalýcýlýðýný gerçekleþtirmekti. Öncelikle,
ülke topraklarýnýn yabancý iþgalinden kurtarýl-
masý gerekiyordu.

1921 ANAYASASI 
TBMM'nin yaptýðý ilk Anayasanýn görüþmeleri,

19 Kasým 1920'de baþladý ve 20 Ocak 1921 günü
yapýlan oylamayla kabul edildi. Böylece millî ege-
menlik ilkesine dayalý ilk Anayasa yürürlüðe girdi.  

1921 Anayasasý 23 maddeden oluþan oldukça
kýsa bir metindi. Ýlk dokuz maddesi devletin da-
yandýðý temel ilkeleri sayýyordu.

Egemenliðin kayýtsýz þartsýz millete ait olduðu,
yasama ve yürütme yetkilerinin milletin tek ve
gerçek temsilcisi olan TBMM'de toplandýðý esas-
larý, halka dayalý devlet ve güçler birliði ilkelerini
en kesin ve açýk biçimde ifade ediyordu. Ancak,
1921 Anayasasýnda, Devlet baþkanýnýn bulun-
mayýþý, vatandaþlarýn hak ve özgürlüklerinin dü-
zenlenmeyiþi, yargý ile ilgili hükümlerin olmayýþý
önemli eksikliklerdi.

1924 ANAYASASI

TBMM'nin 1921 tarihli ilk anayasasý sadece 3
yýl yürürlükte kalabildi. Geliþmelerin gerisinde
kalmýþ ve önemli eksiklikleri vardý, yetersizdi.
Bütünüyle bir yeni anayasa hazýrlýklarýna giriþildi.
Cumhuriyet döneminin anayasasý, 20 Nisan
1924'de TBMM'de büyük bir çoðunlukla kabul
edildi. Yeni anayasa, cumhuriyet rejimi içinde
güçler birliði esasýna dayandýrýldý.105 maddeden
oluþmuþtu.1924 Anayasasý, Türk siyasî yaþamýnýn
geliþmesinde önemli rol oynadý. Siyasî partilerin
kurulmasýna ve dolayýsýyla demokrasiye açýktý.
Klasik hak ve özgürlüklere yer veriyordu. Ancak,
bunlarýn korunmasýna iliþkin düzenlemeler yine
yoktu. Ayrýca, ekonomik ve sosyal haklar da Ana-
yasada bulunmuyordu. Bu konuda tek güvence,
egemenliðin sadece TBMM tarafýndan kullanýl-
masýydý. TBMM'nin üstünlüðü, týpký 1921 Ana-
yasasýnda olduðu gibi sarsýlmaz bir durumdaydý.

Yasalarýn, Anayasaya aykýrýlýðýný önleyecek,
denetleyecek mekanizmalar bulunmuyordu. 

1928, 1934 ve 1937 yýllarýnda yapýlan deðiþik-
liklerle 1924 Anayasasýna baþka bazý temel ilkeler
getirildi.10 Nisan 1928 deðiþikliði, Devlete laik bir
karakter verdi. 5 Aralýk 1934 tarihli deðiþiklikle,
kadýnlara seçme ve seçilme hakký tam olarak
tanýndý. 5 Þubat 1937 deðiþikliði ise, Devletin
"cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçý, devletçi, laik ve
inkýlapçý" niteliklerini belirliyordu.

1924 Anayasasý eksiklik ve deðiþiklikleri ile
Türk Anayasa tarihinin en uzun ömürlü metni
oldu. Tam ve kesintisiz olarak, 36 yýl yürürlükte
kaldý.

1961 ANAYASASI 

27 Mayýs ihtilali ile ülke yönetimine el koyan
askerî güç, yeni bir anayasa yapmak için "Kurucu
Meclis" oluþturdu. Bir yýl içinde hazýrlanan yeni
anayasa, 9 Temmuz 1961'de halkoyuna sunuldu.
Seçmenlerin yüzde 81'inin katýldýðý oylamada,
yeni anayasa yüzde 61,5 "Evet" oyu ile kabul edil-
di.

Böylece Türk tarihinde, ilk kez bir kurucu
meclis anayasa hazýrlamýþ ve bu anayasa halkoyu
ile kabul edilmiþti.
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1961 Anayasasý uzun ve ayrýntýlý bir metindi.
Önemli yenilikler getiriyordu. Millet egemen-
liðinin "yetkili organlar eliyle kullanýlacaðý"
hükmü ile ýlýmlý bir kuvvetler ayrýlýðý prensibi yer
aldý.

Yasama ve denetim yetkisi TBMM; yürütme
Meclisin içinden çýkmakla birlikte ayrý bir organ
olarak Cumhurbaþkaný ve Bakanlar Kurulu; yargý
yetkisi ise baðýmsýz mahkemelerce yerine getirile-
cekti.

Önemli deðiþikliklerden biri de, TBMM'nin
"Millet Meclisi" ve "Cumhuriyet Senatosu"ndan
oluþan "çift meclisli" bir yapýdan kurulmasý idi.
Ayrýca, yasalarýn Anayasaya aykýrý olup olmadýðý-
ný tespit etmek üzere "Anayasa Mahkemesi" kuru-
larak, yargýsal denetime aðýrlýk verildi.

Temel hak ve özgürlükler, o güne kadar hiç bir
Türk anayasasýnda görülmemiþ biçimde ayrýntýlý
olarak düzenleniyordu. Temel hak ve özgürlük-
lerin sýnýrlanmalarýna da sýnýrlar konuluyordu.
Anayasa ayrýca Devlete pek çok sosyal ödevler
yüklüyordu.

1961 Anayasasý, 1971 yýlýndaki deðiþiklik-
leriyle birlikte 1980'de yapýlan ikinci bir askerî
darbeye kadar yürürlükte kaldý.

1982 ANAYASASI 

1961 Anayasasýnýn uzun ve ayrýntýlý hüküm-
leriyle kurulan mekanizmalar iyi iþleyemedi.
Egemenliðin çeþitli organlar arasýnda bölünmesi
nedeniyle, kurumlar arasýnda uyumlu çalýþma
ortamý saðlanamýyordu. Siyasî ve sosyal istikrar-
sýzlýk, bunalýmlara yol açtý. Sonuçta, ülke 12 Eylül
1980'de ikinci bir askerî darbeyle karþýlaþtý.
Anayasa askýya alýndý, siyasî partiler kapatýldý.
Siyaset adamlarýnýn büyük bir bölümüne siyasî
yasaklar getirildi.

Yönetime el koyan askerî güç,1960'da olduðu
gibi yeni bir anayasa için "Kurucu Meclis" oluþtur-
du. Ýki yýl içinde yeni anayasa hazýrlandý ve 7
Kasým 1982'de halkoyuna sunuldu. Oylamaya
katýlma oraný yüzde 91.27 idi. Sonuçta,1982
Anayasasý geçerli oylarýn yüzde 91.37 "Evet" oyu
ile kabul edildi.

Böylece Türk tarihinde bir anayasa ikinci kez
doðrudan doðruya halkýn oyu ile kabul edilmiþti.

1982 Anayasasý ile getirilen en büyük yenilik,
tek Meclis sistemine, yani Cumhuriyet geleneðine
geri dönülmesiydi. Yürütme biraz daha güçlen-
dirildi. Özgürlüklerin sýnýrlandýrýlmasý konusun-
da yeni ve daha keskin ölçüler getirildi. Özerk
kuruluþlara yeni statüler verildi. Bunlar dýþýn-
da,1982 Anayasasý büyük bölümüyle 1961 Ana-
yasasýna benzemektedir. 

1982 Anayasasýnýn yürürlüðe girmesinden
sonra, ilk milletvekili seçimi, daha önce ka-
patýlmýþ bulunan siyasî partilerin dýþýnda, yeni

kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi, Halkçý Parti
ve Anavatan Partisinin katýlmasýyla, 6 Kasým
1983'de yapýldý. Demokratik süreç yeniden
baþlamýþtý.

20 Ekim 1991'de yapýlan Milletvekili Genel
Seçimleri ise, serbestçe kurulmuþ çok sayýda siyasî
parti ve daha önce siyaset yapma haklarý elle-
rinden alýnmýþ, tüm siyaset adamlarýnýn yeniden
özgürlüklerine kavuþmalarýyla gerçekleþti. Parla-
menter demokrasi tüm gerekleriyle iþlerliðe ka-
vuþtu.

KOVADAKÝ ÇATLAK

Hindistan'da bir sucu, boynuna astýðý uzun bir
sopanýn uçlarýna taktýðý iki büyük kovayla su
taþýrmýþ. Kovalardan biri çatlakmýþ. Saðlam olan
kova her seferinde ýrmaktan patronun evine
ulaþan uzun yolu dolu olarak tamamlarken, çat-
lak kova içine konan suyun sadece yarýsýný eve
ulaþtýrabilmiþ. Bu durum iki yýl boyunca her gün
böyle devam etmiþ. Sucu her seferinde patro-
nunun evine sadece 1,5 kova su götürebilmiþ.
Saðlam kova baþarýsýndan gurur duyarken, zavallý
çatlak kova görevinin sadece yarýsýný yerine
getiriyor olmaktan dolayý utanç duyuyormuþ. Ýki
yýlýn sonunda bir gün çatlak kova ýrmaðýn
kýyýsýnda sucuya seslenmiþ. "Kendimden utanýyo-
rum ve senden özür dilemek istiyorum." "Neden?"
diye sormuþ sucu. "Niye utanç duyuyorsun?"
Kova cevap vermiþ: "Çünkü iki yýldýr çatlaðýmdan
su sýzdýðý için taþýma görevimin sadece yarýsýný
yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan do-
layý sen bu kadar çalýþmana raðmen emeklerinin
tam karþýlýðýný alamýyorsun." Sucu kovaya sor-
muþ. "Yolun sadece senin tarafýnda çiçekler
olduðunu ve diðer kovanýn tarafýnda hiç çiçek
olmadýðýný fark ettin mi? Bunun sebebi benim
senin kusurunu bilmem ve ondan yararlan-
mamdýr. Yolun senin tarafýna çiçek tohumlarý
ektim ve her gün biz bu ýrmaktan dönerken sen
onlarý suladýn. Ýki yýldýr ben bu güzel çiçekleri
toplayýp onlarla patronumun sofrasýný süsleye-
bildim. Sen böyle olmasaydýn, o evinde bu güzel-
likleri yaþayamayacaktý.

HÝSSE: Hepimizin kendimize özgü kusurlarý
vardýr. Ama bu kusurlarýmýzý büyütmek yerine
onlarý düzeltmeye ve iyiliðe dönüþtürmeye çalý-
þalým. Hepimiz çatlak kovalarýz. Büyük planda
hiçbir þey ziyan edilmez. Kusurlarýnýzdan kork-
mayýn. Onlarý sahiplenin. Onlardan siz de güzel-
liklere sebep olabilirsiniz. Ýnsanlarla birlikte
büyüseler bile.
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ADIYAMAN

GENEL BÝLGÝLER

Yüzölçümü: 7.614 km² 
Nüfus: 668.951
Ýl Trafik No: 02 

Adýyaman, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin
batýsýnda yer alan, tarih sahnesindeki yeri ilk
insanlara dek uzanan, pek çok deðiþik kültüre
merkezlik etmiþ olan bir kültür ve turizm kentidir.
Dünyanýn en eski yerleþim yerlerinden biri olan
Adýyaman topraklarý üzerinde, insanlýk tarihinin
bütün evrelerine dair bulgular elde edilmiþtir.
Adýyaman, dünyanýn 8. harikasý olarak anýlan
Nemrut Daðý eserleri, Kommagene uygarlýðýnýn
kalýntýlarý, dünyanýn 4. büyük barajý olan Atatürk
Barajý, Çamgazi barajý, kýþ kampý organizasyonu,
dünya birinciliðine sahip halk oyunlarý ile öne
çýkan bir kenttir. 

ÝLÇELER 

Adýyaman (merkez), Besni, Çelikhan, Gerger,
Gölbaþý, Kâhta, Samsat, Sincik, Tut. 

Besni: Adýyaman'ýn batý kesiminde yer alan
Besni en eski yerleþim yerlerinden biridir. Önem-
li tarihi kalýntýlarý arasýnda Besni ilçesine 15 km.
uzaklýktaki Sofraz Tümülüsü, 33 km uzaklýktaki
Sesönk (Dikilitaþ) sayýlabilir. Besni Ýlçesinin 6 km.
kuzeydoðusunda yer alan Besni Ýçmesinin suyu
böbrek taþlarýna, kronik kabýzlýk, baðýrsak ve
mide iltihaplarýnda faydalýdýr. 

Çelikhan: Adýyaman'ýn kuzeyinde yer alan
ilçenin Korucak köyünde bulunan içme suyu
birçok hastalýða deva olup, þifalý bir su olarak her
yýl birçok kiþi gelmektedir. 

Gerger: Adýyaman'ýn 100 km kuzeydoðusunda
yer alan Gerger ilçesi, Ý.Ö. II. yüzyýlda Kommage-
neliler'in atasý olan Arsames tarafýndan kurulan
Gerger Kalesi ile anýlmaktadýr. 

Kâhta: Ýlin 34 km. doðusunda yer alan doðu
ve güneydoðu sýnýrlarý boyunca Fýrat nehri
uzanýr. Ýlin en büyük ilçesi olan Kâhta, Nemrut
Daðý Tümülüsü ve Tanrý heykelleri ile yaratýcýsý
Kommagene Uygarlýðý eserlerinin büyük bölümü-
nü ilçe sýnýrlarýnda barýndýrýr. Her yýl binlerce
yerli ve yabancý turist tarafýndan ziyaret edilen
Nemrut Daðý'na gelenlerin durak ve konaklama
noktasýdýr. 

Samsat: Üç tarafý Atatürk Barajý gölü sularýyla
çevrili bir yarým ada þeklindeki Samsat Adýya-
man'a 47 km uzaklýktadýr. Yapýlan arkeoloji araþ-
týrma ve kazýlarda eski Samsat ve civarýnda tarihi
saraylar, Su kemerleri, Kaleler ve kýymetli eþyalar
bulunmuþtur. 

NASIL GÝDÝLÝR?

Karayolu: Adýyaman'a karayolu ile Gaziantep,
Þanlýurfa, Malatya, Kahramanmaraþ ve Diyarbakýr
olmak üzere beþ güzergâhtan gidilir. Adýyaman'ýn
Gölbaþý ilçesi tam bir kavþak yeri olup, Malatya
Kahramanmaraþ-Gaziantep karayolu ulaþýmý Göl-
baþý üzerinden saðlanýr. 

Demiryolu: Demiryolu ulaþýmý da Gölbaþý ilçe-
sinden yapýlmakta olup, Malatya-Fevzi Paþa de-
miryolu bu ilçeden geçmektedir. 

Havayolu: Adýyaman Havalimanýndan tarifeli
uçak seferleri bulunmaktadýr. 

Baraj Ulaþýmý: Adýyaman'dan geçen, Þanlýurfa,
Diyarbakýr dahil Güneydoðu illerini birbirine
baðlayan karayolu, Gerger Ýlçesine baðlý Güzelsu
köyündeki feribot seferleri ile Þanlýurfa ve Siverek
Ýlçesi'ne baðlanýr. 

GEZÝLECEK YERLER

Nemrut Daðý

Doðu ve Batý Medeniyetlerinin, 2150 m. yük-
seklikte muhteþem bir piramitteki kesiþme nok-
tasý, Dünyanýn sekizinci harikasý Nemrut, Yüksek-
liði on metreyi bulan büyüleyici heykelleri,
metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle, UNESCO
Dünya Kültür Mirasýnda yer almaktadýr. 

Nemrut Daðý, üzerinde barýndýrdýðý dev hey-
kellerin ve anýt mezarýn yaný sýra, dünyanýn en
muhteþem gündoðumu ve gün batýþýnýn seyredi-
lebildiði yer olmasýyla da ilgi çekmektedir. Her yýl
binlerce insan gündoðumu ve gün batýþýný seyret-
mek için Nemrut Daðýna gelmektedir. 

UNESCO tarafýndan Dünya Kültür Mirasý
olarak ilan edilen Nemrut Daðý, çevresindeki
Kommagene Uygarlýðý eserleri ile birlikte ülkenin
önemli Milli Parklarýndan biridir. Nemrut Daðýn-
daki dev heykeller ve tümülüs, Arsameia (Eski
Kale), Yeni Kale, Karakuþ Tepesi ve Cendere Köp-
rüsü Milli Park sýnýrlarý içerisinde yer alýyor. 

Anýtlar

Karakuþ Tümülüsü (Kadýnlar Anýt Mezarý) Milli
Parkýn güneybatýsýnda Adýyaman-Kahta giriþinde
bulunan, Kommagene Kralý II. Mithridates tara-
fýndan annesi Ýsas adýna yaptýrýlan anýt mezar,
sütun üzerindeki kartaldan dolayý Karakuþ
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Tümülüsü olarak anýlmaktadýr. Doðu, batý ve
güney yönlerde dörder sütun varken günümüze
doðuda iki, batýda ve güneyde birer sütun kal-
mýþtýr. Doðudaki sütun üstünde aslan ve kartal
heykel kalýntýlarý, batýdaki sütunun üstünde
tokalaþma steli, yerde aslan heykel parçasý vardýr.
Nemrut Daðý giriþ noktasý olarak belirlenen
Karakuþ Tümülüsü, Milli Park içersindedir. 

Sofraz Tümülüsü il merkezine 45 km, Besni
ilçesine 15 km. uzaklýkta, Üçgöz (Sofraz) köyün-
dedir. 15 m. Yüksekliðinde olan mezarýn üzeri kýr-
ma taþ ve molozla örtülüdür. 

Sesönk (Dikilitaþ) Besni ilçesinin 33 km.
güneydoðusunda, Kýzýldað üzerinde Kommagene
Kralý II. Mithridates tarafýndan inþa edilen anýt
mezar, her biri yaklaþýk 10 metre yükseklikte üç
çift sütunla çevrelenmiþtir. Sütunlarý üzerinde
kadýn, erkek ve aslan kabartmalarý bulunmak-
tadýr. 

Karadað Tümülüsü Adýyaman'a 5 km. mesafe-
de, Karadað eteðindedir, 2 bölümden oluþan bir
kaya mezarý vardýr. 

Beþtepeler Adýyaman'a 25 km. mesafedeki
Ilýcak Köyü sýnýrlarý içindedir. Yýðma taþlardan
yapýlmýþ 6 adet tümülüs mezar bulunmaktadýr.
Mezarlarýn, Kommagene Kraliyet ailesine ait
soylu kiþiler için yapýldýðý tahmin edilmektedir. 

Malpýnarý Kaya Yazýtý Adýyaman'a yaklaþýk 35
km. uzaklýkta Malpýnar mezrasýnda doðal kaya
üzerine oyulmuþ Hiyeroglif bir kitabe ve kayalara
yapýlmýþ yerleþim birimleri Geç Hitit dönemine
aittir. 

Köprüler

Cendere Köprüsü Adýyaman'a 55 km. uzaklýkta
ve Karakuþ tümülüsünün kuzeydoðusundadýr.
Kâhta çayýnýn en çok daraldýðý kesimde iki ana
kaya üzerinde 92 iri kesme taþtan yapýlan bir
büyük kemer ve doðu tarafýndaki küçük bir tali
kemerden oluþur. 

Köprü, depreme karþý korunacak þekilde, sü-
tunlara köprüye esneklik payý verilerek inþa edil-
miþtir. Köprünün hemen alt tarafýnda bulunan
Kommageneliler'in Antiochos Theos döneminde
inþa ettiði 5 kemerli diðer bir köprü, Romalýlar
tarafýndan yýkýlmýþtýr. 

Göksu - Kýzýlin Köprüsü Gümüþkaya köyü ile
Aðcin köyü arasýnda Göksu çayýnýn daraldýðý bir
noktada kaya zemin üzerinde kurulan köprü
Roma dönemine aittir. Orta kemerin dýþýnda
genel olarak saðlam durumdadýr. 

Altýnlý Köprü Köprünün büyük bir kemeri ve
kademeli olarak küçülen üç kemeri daha vardýr.
Köprü taþlarý harç kullanýlmadan sýkýþtýrma
(Cendere) stiliyle yapýlmýþtýr. 

Kaya Mezarý ve Maðaralar

Haydaran Kaya Mezarlarý Adýyaman'ýn 17 km.
kuzeyinde Taþgedik Köyü sýnýrlarý içinde yer alýr.
Kaya mezarlar ve Güneþ Tanrýsý Hellias ile Kral
Antiochos'un tokalaþma kabartmalarý vardýr. 

Turuþ Kaya Mezarlarý Adýyaman il merkezine
40 km. uzaklýkta ve Adýyaman-Þanlýurfa karayo-
lunun 1 km. batýsýnda yer alan Turuþ Kaya Me-
zarlarý Roma Dönemine aittir. Mezarlar zeminden
aþaðýya doðru ana kaya oyularak yapýldýðýndan
mezarlarýn giriþine aþaðýya doðru inen 10-13
basamaktan sonra ulaþýlýr. Bazýlarýnýn duvar ve
kapý giriþlerinde çeþitli figürlerde kabartmalar
bulunmaktadýr. 

Dolmenler Dikilitaþýn kuzeyindeki kayalýk
alanlarda, Aþaðý hoziþi köyü yakýnlarýnda dolmen
tipi mezarlar bulunmaktadýr. Sala benzeyen iki
büyük kayanýn birbirine çatýlmasý ile yapýlan bu
mezarlarýn Taþ Devri insanlarýndan kaldýðý tah-
min edilmektedir. 

Zey Adýyaman'a 7 km. mesafede, Zey Köyü
yakýnýnda, erken dönem Hýristiyanlarýn yaþadýðý
yerleþim birimleri bulunmaktadýr. Köyde ayrýca
Þeyh Abdurrahman Erzincani'ye ait bir türbe ve
cami yer alýr. 

Göksu Maðaralarý Göksu ýrmaðý boyunca yer
alan 40 - 50 m. yükseklikteki sarp kayalýklar üze-
rinde doðal maðaralar bulunmaktadýr. Besni
tarafýnda Kýzýlin ve Sarýkaya Köyleri ile Adýyaman
tarafýnda Gümüþ Kaya ve Mal Pýnarý civarýnda
yoðunlaþmýþtýr. 

Palanlý Maðarasý Adýyaman'ýn 10 km. kuze-
yinde Adýyaman - Çelikhan - Malatya karayolu-
nun üzerinde Palanlý köyünde yer almaktadýr.
M.Ö. 40.000 yýllarýnda kullanýlmýþ doðal bir
maðaradýr. Duvarýnda bulunan ve halen fark
edilen geyik figürü yalýn kontur çizgilerle oluþtu-
rulmuþtur. Maðaranýn yer aldýðý derin vadi ise
ender bulunur bir doða parçasýdýr. 

Kitap Maðarasý Kayalarýn oyulmasýyla oluþtu-
rulmuþ (Demir Kale 1) adýyla anýlan, ikiþer katlý
erken dönem Hýristiyanlarýn yaþadýðý yerleþim
birimleri bulunmaktadýr. Maðaralara Ýndere köyü
(Zey) içinden yaya olarak gidilmektedir. 

Gümüþkaya (Palaþ) Maðaralarý Adýyaman ili-
nin 40 km. güneybatýsýnda Göksu nehri kenarýn-
da ayný adla anýlan köyün batýsýnda kayalardan
oyma tünel þeklinde birbirleri ile baðlantýlý çok
sayýda maðaralar yer almaktadýr. Tarihte konut
olarak kullanýlan bu maðaralarýn M.Ö. 150 yýlýn-
da yapýldýðý tahmin edilmektedir. 

Camiler ve Kiliseler

Ulu Cami, Çarþý Cami, Kab Cami, Musalla
Cami, St. Paul Kilisesi en önemlileridir.
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ADIYAMAN CAMÝLERÝ

Nemrut (Kâhta)

Adýyaman'ýn 103 km doðusundadýr. Tümülüs
ana kaya üzerine kýrma taþlarýn yýðýlmasýyla oluþ-
turulmuþtur. Tümülüsün doðu, batý ve kuzeyinde
ana kaya düzleþtirilerek teraslar düzenlenmiþ,
doðu ve batý teraslarda tanrý heykel ve kabart-
malarý yapýlmýþtýr. 

Arsemia (Kâhta) 

Adýyaman'a 63 km uzaklýkta olup, Kâhta
çayýnýn doðusundadýr. Güneyindeki tören yolun-
da Mitras'ýn kabartma steli, ayin platformu üze-
rinde Antiochos-Heracles tokalaþma steli ve bu-
nun önünde döneminin Anadolu'da bilinen en
büyük kitabesi vardýr. 

ÝÇMECELER

Çelikhan Ýçmesi: Çelikhan Ýlçesi'nin 23 km.
kuzeydoðusundadýr. Ýçmecenin suyu mide, baðýr-
sak, karaciðer, safra kesesi, hastalýklarýyla böbrek
taþý ve þiþmanlýkta kullanýlmasý büyük ölçüde fay-
dalýdýr. 

Besni Ýçmesi: Besni Ýlçesinin 6 km. kuzeydo-
ðusundadýr. Bu içmenin suyu böbrek taþlarýna,
kronik kabýzlýk, baðýrsak ve mide iltihaplarýnda
faydalýdýr. 

Kotur Ýçmesi: Adýyaman'a 25 km. uzaklýkta ve
kuzeybatýsýndadýr. Akçalý köyüne 5 km. mesafede
þifalý bir soðuk su içmesidir. Bu su bazý mide ve
baðýrsak hastalýklarýna iyi gelmektedir. 

MÝLLÝ PARKLAR

Nemrut Daðý Milli Parký

Atatürk Barajý ve GAP

Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP), ülkemizin
Güneydoðu Anadolu Bölgesindeki 9 ilde (Adýya-
man, Batman, Diyarbakýr, Gaziantep, Kilis, Mar-
din, Siirt, Þanlýurfa ve Þýrnak) uygulanmakta olan
çok sektörlü entegre bir bölgesel kalkýnma proje-
sidir. Baþlangýçta su ve toprak kaynaklarýnýn
geliþtirilmesine dayalý olarak tasarlanan proje,
1989 yýlýnda GAP Mastýr Planýnýn hazýrlanmasý
ile çok sektörlü ve entegre bir bölgesel kalkýnma
projesine dönüþtürülmüþtür. Projenin en önemli
ayaðý olan Atatürk Barajý Türkiye'nin en büyük,
dünyanýn 8. büyük barajýdýr. Adýyaman ve
Þanlýurfa il sýnýrlarý içerisinde yer alan Atatürk

barajý ile yýllarca kurak olan bu topraklara adeta
can gelmiþ, bölgenin ekonomisi hýzla geliþmiþtir. 

Diðer taraftan, yöre halký tarafýndan "deniz"
olarak nitelendirilen Baraj Gölü, bölge turizmine
büyük ölçüde çeþitlilik saðlamýþtýr. Göl üzerinde
balýkçýlýk ve su sporlarý yapýlmaktadýr. 

Örenyerleri 

Nemrutdaðý Örenyeri - Kahda/Karadut 
Aresemeia Örenyeri - Kahda/Kocahisar 
Eski Besnil - Eski Beni/Merkez 
Pirin Örenyeri - Adýyaman/Merkez 

Arsameia Ören Yeri (Nymphaios Arsameia'sý): 
Kral I. Antiochos kitabelerinde söz edildiðine

göre, Arsameia Ý.Ö. 2. Yüzyýlýn baþlarýnda Kom-
magene'lerin atasý Arsemez tarafýndan Kâhta
çayýnýn doðusunda Eski Kahta kalesinin karþýsýn-
da kurulmuþ Krallýðýn yazlýk baþkenti ve idare
merkezidir. 

Güneydeki tören yolunda Mitras'ýn kabartma
steli, ayin platformu üzerinde Antiochos-Herakles
tokalaþma steli ve bunun önünde Anadolu'nun
bilinen en büyük Grekçe yazýtý, yazýtýn bulun-
duðu yerden baþlayan 158 m. derine inen bir
tünel ile yazýtýn batýsýnda benzer bir kaya dehlizi
bulunmaktadýr. Tepe üzerindeki platformda Mith-
ridathes Callinichos'un mezar tapýnaðý ve sarayý
yer almaktadýr. Arsameia ören yeri, Adýyaman'a
60 km. uzaklýktadýr. 

Yeni Kale: Adýyaman'a 60 km. uzaklýkta
Kocahisar köyü yakýnýndadýr. Kommagene'ler
tarafýndan inþa edilen Yeni Kale, karþýsýndaki
Arsemeia ile birlikte kullanýlmýþtýr. Romalýlar ve
ardýndan Memlüklüler tarafýndan restore edilen
Kale en son 1970'lerde kýsmen onarýlmýþtýr. Kale
içinde çarþý, cami, zindan, suyollarý, güvercinlik
kalýntýlarý ve kitabeler bulunmaktadýr. Kale'den
Nymphois'e inen suyolu bir tünelle Arsameia'ya
baþlanmýþtýr. 80 metreyi bulan bu yolla halen
suya ulaþmak mümkündür. 

Derik Kalesi: Cendere Köprüsünden sonra Sin-
cik yolu üzerindeki Datgeli köyünün yakýnlarýn-
daki 1400 m. rakýmda bulunan tepenin üzerine
kurulmuþtur. M.S. 70'lerde Romalýlar tarafýndan
inþa edildiði ve 300'lere kullanýldýðý tahmin
edilen, içerisinde büyük bir tapýnak bulunan böl-
genin kutsal alaný kabul edilen kalenin hemen
yakýnýnda Kommagene döneminde inþa edilen
Temenos kalýntýlarý bulunmaktadýr.

Gerger Kalesi (Fýrat Arsameia'sý):
Adýyaman'ýn Kahta Ýlçesine 85 km. uzaklýkta

bulunan, tarihi Geç Hitit dönemine dayanan
kale, Fýrat nehrinin batý yakasýnda yer almaktadýr.
M.Ö. II. yüzyýlda Kommageneliler'in atasý olan
Arsames tarafýndan kurulmuþtur. Sarp kayalar
üzerine, Aþaðý ve Yukarý Kale olmak üzere iki
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bölümde inþa edilen Gerger Kalesi'nin batý
surlarýnda Kral Samos'a ait bir kabartma bulun-
maktadýr. Ýslami dönemde de kullanýlan kale
içerisinde cami, dükkânlar ve su sarnýçlarý bulun-
maktadýr. 

Perre Antik Kenti: Adýyaman kent merkezine 5
km. uzaklýkta, Kuyucak köyü yolu üzerindeki
Pirin köyündeki kalýntýlar 200 civarýndaki kaya
mezarý ve yerleþim yerine sahiptir. Antik çaðdan
kalan bu nekropol ve çevresi Kommageneliler
döneminde önemli bir yerleþim merkezi olmakla
birlikte, asýl Romalýlar döneminde geliþmiþ bir
kenttir. Giriþleri kabartmalarla süslenmiþ birbirine
geçiþli içerisinde lahitler yerleþtirilmiþ kayalarýn
içine oyulmuþ mezar odalarý þeklinde kalýn-
týlardýr. 

COÐRAFYA

Adýyaman'ýn Kuzey kesimi toroslarýn uzantýsý
olan Malatya daðlarý ile çevrilidir. Çelikhan,
Gerger ve Tut ilçelerinin arazilerinin çoðu daðlýk-
týr. Ýlin belli baþlý daðlarý; Güneye inildikçe ova
nitelikli araziler baþlar. Þanlýurfa ve Diyarbakýr ile
il sýnýrý oluþturan Fýrat Nehri ilin can damarýdýr.
Gölbaþý, Ýnekli, Azaplý Abdulharap Gölleri Adý-
yaman'ýn doðal gölleridir. Atatürk Barajýnýn yapýl-
masý ile meydana gelen Atatürk Barajý gölü,
Adýyaman için adeta deniz niteliðindedir.

Adýyaman karasal bir iklime sahip olduðundan
yazlarý sýcak ve kurak, kýþlarý yaðýþlý ve soðuk geç-
mektedir.

TARÝHÇE

Adýyaman yöresinde Hititliler, Asurlular,
Hurriler, Frigler, Persler, Makedonlar, Kommage-
neliler, Romalýlar ve Bizanslýlar yaþamýþtýr. Þehri
8. yüzyýlda Emevi komutanlarýndan Masur Ýbni
Caneve kurmuþtur. Daha sonra Abbasiler, Ey-
yübiler, Selçuklular, Memlüklüler ve Osmanlý ege-
menliðine girmiþtir.1923 yýlýnda Malatya iline
baðlý ilçe olan Adýyaman 1954 yýlýnda il olmuþ-
tur.

NE YENÝR?

Çið köfte, Ýçli Köfte, Basalla (ekþili köfte),
Cýlbýr, Mercimekli Köfte, Pestil, Yapýþtýrma ve
Hýtap, Adýyaman'ýn ünlü yemek türlerinden
bazýlarýdýr. Ýl merkezinde yöresel yemeklerin
bulunduðu lokantalar mevcuttur. Kâhta ilçesinde-
ki Baraj Gölü kýyýsýnda balýk yenebilir. Nemrut
Daðý yolu üzerindeki konaklama ve kafeteryalar-
da yeme-içme olanaðý mevcuttur. 

ADIYAMAN’DAN YEMEK TARÝFLERÝ

Adýyaman Tavasý 

MMaallzzeemmeelleerr::
1.5 kg. koyun eti kuþbaþý
250 gr. çekilmiþ kuyruk yaðý
5 kg. domates
1.5 kg. patlýcan
250 gr. yeþilbiber
100 gr. sarýmsak
Yeteri kadar tuz 
Hazýrlanýþý: Domates ve patlýcanlarýn kabuðu

soyulur ve kuþbaþý doðranýr. Tavaya doðranmýþ et
konur, soyulmuþ sarýmsak etin üzerine serpilir,
üzerine yeþilbiber ve kuyruk yaðý dizilir ve üzerine
doðranmýþ patlýcanlar yerleþtirilir, en üste doma-
tesler konur ve fýrýna verilir. Piþtikten sonra servis
yapýlýr. 

Karýþtýrmalý Adýyaman Pilavý

Malzemeler:
1.5 kg. bulgur
500 gr. tereyaðý
2 kg. doðranmýþ et (kavurma et)
100 gr. salça
100 gr. pul biber
50 gr. baharat
yeteri kadar tuz 
Hazýrlanýþý: Et kavrulur, bir tencereye alýnarak

üzerine salça dökülür, biber ve baharat üzerine
1.5 litre su ilave edilir. Kaynadýktan sonra bulgur
eklenerek bir miktar kaynatýlýp suyu çekildikten
sonra servis yapýlýr. 

Burma Tatlýsý 

Malzemeler:
1 kg. baklava unu
750 gr. antep fýstýðý
500 gr. tereyaðý
35 gr. niþasta
3 kg. þeker 
Hazýrlanýþý: Un hamur yapýlýp 25 yumak ha-

linde ayrýlýr, yumaklar yufka þeklinde açýlýr.
Yufkalar tepsiye her yufka arasýna fýstýk serpilerek
yerleþtirilir. Tepside dilimlenir, üzerine yað dökü-
lerek fýrýna konur. Piþtikten sonra üzerine þerbeti
dökülür. Servis yapýlýr. 
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NE ALINIR?

Adýyaman'ýn kent merkezinde bulunan tarihi
çarþý Oturakçý Pazarý'nda yöreye özgü halý, kilim,
cicim, heybe gibi el sanatlarý ürünleri ile turistik
eþyalar bulunabilir. Nemrut'taki turistik tesislerde
satýlan Nemrut heykelleri, hediyelik olarak alýna-
bilecek eþyalardýr. Yine bu tesislerde, yörenin tari-
hinin anlatýldýðý çeþitli dillerdeki Nemrut rehber
kitaplarý bulunabilir. 

YAPMADAN DÖNME

Nemrut Daðý'ný görmeden, güneþin doðuþunu
ve batýþýný izlemeden,

Kommagene Uygarlýðý eserlerini görmeden, 
Atatürk Barajý Kâhta Sahilindeki lokantalardan

balýk yemeden, 
Adýyaman Müzesini gezmeden,  
Yörede dokunan halý, kilim, cicim ve heybe ve

Nemrut heykelleri almadan 
...Dönmeyin. 

0

AYNA

Adamýn biri, ilk defa gittiði þehrin tarihi
çarþýsýna uðradýðýnda, bir dükkâna girerek; 

- Hatýra eþya almak istiyorum, demiþ. Ne tav-
siye edersiniz? Dükkân sahibi yaþlý zat, adamý te-
peden týrnaða süzüp: 

- Buranýn en meþhur malý, aynalardýr evladým,
demiþ. Ama onlarý almaya güç ister. Adam, hiç
düþünmeden:

- Ben, yaþadýðým þehrin en zengin insanýyým,
diye atýlmýþ. Benim için para önemli deðil.

Ýhtiyar, dudak büküp:
- Ýnþallah gücün yeter, demiþ. Çünkü padiþah-

lar bile alamadý onlarý.
Adam, ses tonunu iyice yükselterek:
- Benim elde edemeyeceðim þey yoktur! Diye

direnmiþ. Fiyatlarý ne kadar? 
Ýhtiyar adam: 
- Seçeceðin aynaya baðlý, diye gülümsemiþ. Gü-

nümüze ait aynalarý normal fiyata alabilirsin. Fa-
kat eski aynalar pahalýdýr. Hele hele antikalara
gücün yetmez. Ama geleceðin aynasý bedavadýr,
fakat onu görsen pek beðenmezsin. 

Adam, bu sözleri pek anlamamýþ. Ama me-
rakýndan çatlayacak gibiymiþ. Aynalarý bir an
önce görmek istediðinden, yaþlý adamýn koluna
girip, dükkânýn arka bölümüne geçmiþ. Yaþlý
adam, elindeki baston ile iþaret ederek: 

- Sana ilk önce günümüze ait aynayý göstere-
yim, demiþ. Çerçevesi gümüþtendir. Fiyatýysa
sadece üç altýndýr. 

Adam, duvarda asýlý duran kristal aynayý kýsa
bir süre incelemiþ. Ve ona bakarak saçlarýný dü-
zelttikten sonra: 

- Bunun bir özelliðini görmedim, demiþ. Evim-
de de bundan üç dört tane var. 

Yaþlý adam, seke seke ilerleyerek: 
- O halde bu aynaya bak! demiþ. Çeyrek asýr

öncesine aittir. Çerçevesi bakýrdandýr. Fiyatý ise
yüz kese altýndýr. 

Adam: 
- Herhalde þaka yapýyorsunuz, diye gülümse-

miþ. Böyle basit bir ayna,on altýn bile etmez. 
Ýhtiyar adam: 
- Ben sana söylemiþtim! diye kýzmýþ. Ýsterseniz

vazgeçin. 
Adam, iþ olsun diye aynaya baktýðýnda, baðýr-

mamak için kendini zor zapt etmiþ. Gözlerini
ovuþturarak baktýðý aynadaki görüntü, onun
yirmi beþ yýl önceki haline aitmiþ. Ne baþýnýn
büyük bölümünü saran beyaz saçlar varmýþ bu
görüntüde, ne de yüzünü kýrýþ kýrýþ eden derin
çizgiler. 

Adamýn aynaya takýlan gözleri, biraz sonra fal
taþý gibi açýlmýþ. Çünkü aynadaki gençlik görün-
tüsünün hemen arkasýndan, sevdikleri geçiyor-
muþ birer birer. 

Büyük bir dehþet içinde: 
- Aman Allah'ým! diye baðýrmýþ. Bu geçen, kýz

kardeþim deðil miydi? Hem de henüz kanser
olmadan önce. 

Daha sonra, en sevdiði teyzesi ve dayýsý da
geçmiþler, adamýn görüntüsü ardýndan. Her ikisi
de, çeyrek asýr önceki halleriyle. 

Adam, dayanamayýp baþýný çevirmiþ aynadan.
Ýhtiyar, ona sokulup: 

- Bu iþten vazgeç! demiþ. Zaten birçok insan da
öyle yaptý. 

- Hayýr! diye itiraz etmiþ adam. Kardeþimi
özlemiþtim, dayýmla teyzemi de. 

- Peki! demiþ ihtiyar. Þu gördüðün bir antika
aynadýr. Çerçevesi ahþaptýr. Deðeriyse bin kese
altýn eder. 

Adam, oraya doðru ilerlerken, korkusundan
vazgeçmiþ. Ama merakýný yenemeyip aynaya bak-
týðýnda, küçük bir çocuk gibi çýðlýk atmýþ. Yedi
sekiz yaþlarýnda bir çocuk duruyormuþ karþýsýnda.
Soluk yüzlü, incecik, diþleri dökük ve saçlarý
daðýnýk bir çocuk. 

- Aman Allah'ým! diye baðýrmýþ. Bu benim
çocukluðum. Cebimdeki sapan bile duruyor. 

Adam, biraz sonra sendeleyerek duvara tutun-
mak zorunda kalmýþ. Bu sefer, 30-35 yaþlarýndaki
halleriyle annesi ve babasý geçiyormuþ geriden.
Daha sonra da, nur yüzlü dedesi. Annesi, her gün
defalarca yaptýðý gibi, öpüvermiþ onu yanaðýn-
dan. Babasý ise, her zamanki þakacýlýðýyla, ense-
sine bir þaplak atmýþ yavrusunun. 

Adam, kaçarcasýna uzaklaþmýþ oradan. Ýhti-
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yarýn yanýna yýðýlmýþ aðlayarak. 
Yaþlý adam: 
- Gerçek aynalar böyledir evladým! demiþ. Bu

yüzden de ulaþýlmaz onlara. 
Adam, biraz olsun kendine geldiðinde, dük-

kândan atmak istemiþ kendini. Fakat tam çýka-
cakken: 

- Bedava aynalardan söz etmiþtiniz, demiþ.
Onu da merak ettim. 

Ýhtiyar adam: 
- Ona hiç bakma evlat! diye atýlmýþ. Bu gün çok

fazla yoruldun, kalbin dayanmaz. 
- Mutlaka bakmalýyým! diye ýsrar etmiþ adam.

Gördüðüm þeylere artýk alýþtým. 
Yaþlý adam, çaresiz kabul etmiþ ve duvarlara

asýlanlardan farklý olarak, dükkânýn döþemesi
üzerine indirilen bir aynayý gösterip: 

- Ýþte bu da geleceðin aynasý! demiþ. Çerçevesi
altýndan olup bedavadýr. Ama onu hiç kimse al-
madý. 

Adam: 
- Geleceðin aynasý ha! demiþ. Üstelik de altýn-

dan ve bedava... 
Ýhtiyar, hiç sesini çýkartmamýþ. Adam ise, emin

adýmlarla aynaya doðru ilerlemiþ ve bakmak için
yere eðildiðinde oracýða yýðýlýp kalývermiþ. 

Yaþlý adam: 
Geleceðin aynasýnda ne göreceðini tahmin

etmen ve ona göre hazýrlýklý olman gerekirdi ev-
ladým, demiþ. Senin de gücün yetmedi demek ki... 

Ýhtiyar adam, müþterisinin cansýz vücudunu
kucaklarken, onun aynadaki görüntüsüne bak-
mýþ. 

Kuru bir iskelet görünüyormuþ...

DOLMUÞ

Bir acelesi olduðunu, onu görür görmez
anlamýþtým. Saðanak halinde yaðan yaðmura
aldýrýþ bile etmiyor ve bükülmüþ beline raðmen,
saða sola koþuyordu. 

Yanýna sokularak: 
- Hayrola teyzeciðim! dedi. Bir derdiniz mi var? 
Sýcak bir tebessümle: 
- Buralara yabancýyým evladým! dedi. Hastane

tarafýna giden bir araba arýyorum. 
- Biraz beklerseniz, ayný dolmuþa binebiliriz!

dedim. Oraya geldiðimizde size haber veririm. 
Teþekkür ederek yanýma yaklaþtý ve küçük bir

çocuk gibi þemsiyemin altýna girdi. Nurlu yüzü
yaðmur damlacýklarýyla ýslanmýþ ve yanacýklarý
pembe pembe olmuþtu. 

- Torunlarýmdan biri menenjit geçirdi, diye
devam etti. Ziyaret saati bitmeden dolaþmak
istemiþtim. 

Saatime baktýktan sonra: 
- Yirmi dakikanýz var! dedim. Hastane yakýn

ama bu havada araba bulunmuyor. Duraða

herkesten önce geldiðimiz için, dolmuþa da
rahatça bineceðimizi zannediyordum. Ancak
araba yanaþtýðýnda, arkamýzda duran kiþilerin bir
anda hücum ettiðini gördüm. 

Ýçeriye doluþan ve arkadaþ olduklarý anlaþýlan
adamlara: 

- Ýlk önce biz gelmiþtik, dedim. Sýrayý bozmaya
hakkýnýz var mý? 

Ön koltukta oturaný: 
- Hak istiyorsan, Hakkâri'ye gideceksin arkada-

þým! dedi. Hem oradaki haklardan K.D.V. de alýn-
mýyormuþ. 

Bu laf üzerine attýklarý kahkahalarla bindikleri
araba sarsýlmýþ ve sinirlerim allak bullak olmuþtu. 

Sakinleþmeye çalýþarak: 
- Ben biraz daha bekleyebilirim! dedim. Ama þu

yaþlý teyzenin hastaneye yetiþmesi gerekiyor. 
Þoför lafa karýþýp: 
- Teyzenin arabaya falan ihtiyacý yok be karde-

þim! dedi. Okuyup üfledi mi, oraya uçuverir. 
Tekrar kopan kahkahalarla birlikte araba uzak-

laþtý. Yaþlý kadýna baktým, öylece susuyordu. 
Daha sonraki dolmuþ, biraz geç geldi. Arka

koltuða yan yana oturduk. Yaþlý kadýn, yapacaðý
ziyaretten ümitsiz görünmesine raðmen þikâyet
etmiyordu. Üstelik de yol çok kalabalýktý.

Þoför meraklanarak: 
- Bu vakitte yol týkanmazdý! dedi. Sebebini an-

lasam iyi olacak. 
Arabayý çalýþýr vaziyette býrakýp ileriye doðru

yürüdü ve biraz sonra dönerek: 
- Kýsmete bak yahu! diye söylendi. Bizden önce

kalkan dolmuþa kamyon çarpmýþ. Heyecanla: 
- Bir þey olmuþ mu? dedim. Yaralý falan var mý?
- Herhalde varmýþ! dedi. Þoför dâhil beþ kiþiyi,

teyzenin gideceði hastaneye kaldýrmýþlar. Göz
ucuyla yaþlý kadýna baktým. 

Solgun dudaklarýyla bir þeyler mýrýldanýyor ve
sanki onlar için dualar ediyordu. 

Þoför, þaþkýnlýk içinde: 
Kýsmet iþte! diye tekrarlýyordu. 
Koca bir kamyon gelip sana çarpsýn. Hem de

Hakkâri'den gelen bir kamyon...

GÜZEL SÖZ

AÞK VE ARKADAÞLIK BÝR GÜN YOLDA KARSI-
LAÞIRLAR. AÞK KENDÝNDEN EMÝN BÝR ÞEKÝLDE
SORAR: BEN SENDEN DAHA CANDAN VE DAHA
YAKINIM. SEN NÝYE VARSIN KÝ BU DÜNYADA?
ARKADAÞLIK CEVAP VERÝR: SEN GÝTTÝKTEN SONRA
ARKANDA BIRAKTIÐIN GÖZYAÞLARINI SÝLMEK
ÝÇÝN...
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Yusufçuk, uçuþ hýzý, gücü ve saðlam yapýsý ile
model bir canlýdýr. Yusufçuðun gözü, en iyi böcek
gözlerinden biridir. Her birinde 30.000 kadar, her
biri ayrý merceðe sahip bulunan gözcüklerden
(ommatidium) yapýlmýþ bir çift petek göze sahip-
tir. Ýki yarým küreye benzeyen ve baþýnýn hemen
hemen yarýsýný kaplayan bu gözlerle yusufçuk,
geniþ bir görüþ sahasýna sahiptir. Yusufçuk, göz-
lerinin özelliði sayesinde arkasýnda olup bitenleri
bile görebilir. Bu böceðin vücudu, metalle kaplan-
mýþ intibaý veren bölmeli bir yapýya sahiptir. Buz
mavisinden bordoya kadar çeþitli renklerdeki göv-
denin üzerinde, çaprazlama iki çift kanat
bulunur. Kanatlar, yusufçuðun çok iyi manevra
yapabilmesinde rol oynar. Uçuþu hangi hýz ve
yönde olursa olsun, aniden durup ters yönde
uçmaya baþlayabilir veya havada sabit durup,
avýna saldýrmak için uygun bir pozisyon alýr. Çok
kýsa bir zamanda, böcekler için þaþýrtýcý sayýlabile-
cek 40 km gibi bir hýza; ulaþabilir (olimpiyatlarda
100 m koþan atletlerin hýzý saatte 39 km kadard-
ýr). Bu hýzla, þiddetle avýna çarpar. Fakat kendisine
verilmiþ zýrh, saðlam ve esnek olduðundan çarp-
madan doðan enerjiyi emerek þoktan zarar
görmez. Ama ayný þeyi avý için söylemek
mümkün deðildir. Yusufçuðun avý, bu þiddetli
çarpmayla sersemler veya ölür. Çarpýþma son-
rasýnda yusufçuðun arka bacaklarý, sevk-i ilâhî ile
devreye girer. Uçuþ sýrasýnda arkaya doðru kývrýk
olan bacaklar, birden öne açýlarak sersemlemiþ
olan avý havada yakalar. Artýk sýra çelik býçaklar
gibi çalýþtýrýlan alt çeneye gelmiþtir. Av kýsa sürede
parçalanarak yenir. 

Ýnsanlar, teknolojik ürün geliþtirmede tabiatta-
ki ilâhî sanatlardan ilham alýr. Yukarýda bazý özel-
likleri kýsaca anlatýlan yusufçuklar, yeni pek çok
teknolojik ürüne model olmaya devam etmekte-
dir. Dünyanýn önde gelen helikopter üreticisi
Skorsky, asker ve mühimmat taþýmak için ürettiði

yeni modelinin tasarýmýnda yusufçuðu örnek
almýþtýr. Projede, yusufçuðun havadaki manevra-
larý da göz önüne alýnarak 2.000 özel çizim
gerçekleþtirilmiþtir. 

Ayrýca Japonlar tarafýndan geliþtirilen ve uçan
kamera olarak kullanýlmasý plânlanan minik
helikopter de yusufçuklar taklit edilerek
yapýlmýþtýr. Minik helikopterlere yerleþtirilen
kameralar, zelzele vb afetlerde insanlarýn ulaþa-
madýðý yerlerden görüntü alýnmasýnda kullanýla-
caktýr. 

Yusufçuklarýn uçuþundan ilham alýnarak tasar-
lanan onlarca teknolojik üründen biri de, üzerin-
de çalýþýlmakta olan yeni nesil uçaksavar mermi-
leridir. Mevcut uçaksavar mermilerinin eksiklik-
lerinin, helikopter böceðinin iniþ ve kalkýþýndaki
mühendislik hesaplarýnýn deþifre edilmesiyle
giderilebileceði düþünülmektedir. Yeni nesil mer-
miler, hareket kamuflajý ismi verilen yeni bir
stratejiyi taklit edecektir. Bu hareket stratejisi,
avcý böceklerin avlarý tarafýndan yerinde duruyor-
muþ gibi görülmesine yol açan karmaþýk bir
stratejidir. 

Biyonik mühendislerinin ortaya çýkardýðý bu
stratejiyi kullanan böcekler, avlarýna, duruyorlar-
mýþ gibi gözükür; fakat aslýnda bu böcekler avlarý-
na doðru hýzla yaklaþmaktadýr. Bu kompleks
stratejinin temel esprisi, avcý böceklerin avlarýnýn
görüþ alaný içindeki sabit bir nokta ile avýnýn
bulunduðu konum arasýnda sapma ve titreme
göstermeden devamlý ava doðru uçuþ yapa-
bilmeleridir. 

Böcekler uçarken kendilerine has dövüþ sanat-
larýný icra ederler. Bu dövüþ sanatlarýnda kul-
lanýlan stratejilerin matematik formüllerinin
açýða çýkarýlmasý ise, ancak son yýllarda mümkün
olmuþtur. Avustralya Milli Üniversitesi'nden A.
Mizutani ve M. Srinivasan, iki video kamerasýyla,
düello yapan yusufçuklarý kaydederek saldýrý
yörüngelerinin matematiði üzerinde uzun yýllar
çalýþtýlar. Sonunda yusufçuklarýn uçuþ yörün-
gelerini, durgun (hareketsiz) gözüküyormuþ gibi
ayarladýklarýný tespit ettiler. Böylece canlýlar
dünyasýnda renk deðiþimiyle yaygýn olarak
yapýlan kamuflajýn, hareketin kullanýlmasýyla da
yapýlabildiðini keþfettiler. Böcekler dünyasýndaki
harekete baðlý bu kamuflajýn, insanlar için de
geçerli olabileceði gösterildi. Ön denemeler, bil-
gisayar ortamýndaki savaþ oyununda yapýldý.
Oyuncular, kendilerine saldýran uçaksavar mer-
milerini vurmak zorundaydýlar. Ama vura-
madýlar; çünkü uçaksavar mermilerinin hareket
kamuflajý stratejisiyle (yerinde duruyormuþ gibi)
hareket ettirilmeleri baþarýlmýþtý. 
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Harekete baðlý kamuflajýn gerçekleþtiði uçuþ
yörüngesi, son derece kompleks olup, bu yörün-
geyi hesaplamada bilgisayar gerekmekte ve "sunî
sinir aðý algoritmalarý" kullanýlmaktadýr. Araþtýr-
macýlar, avlarýný kovalayan böceklerin video film-
lerini kullanarak sunî sinir aðý algoritmasýný
iyileþtirdiler. Sonunda bu denklemlere göre
yazýlmýþ bilgisayar programý (sinir aðý algorit-
masý), mermiyi yönlendirebilecek seviyeye
çýkarýldý. Daha sonra araþtýrmacýlar, hareketli
kamuflajla yönlendirilen mermilerin perfor-
manslarýný, yol kesen mermiler (hedefin nerede
olacaðýný kestirip, o noktaya doðru hareket eden
mermiler) ve sýcaklýða duyarlý mermiler ile
karþýlaþtýrdý (Þekil 1). Araþtýrmacýlar, harekete
dayalý kamuflaj mermilerinin hedefe, diðerlerine
nispetle daha fazla yaklaþabildiðini buldu.
Harekete baðlý olarak ortaya çýkan kamuflaj
stratejisi, birden fazla mermide tesirli þekilde kul-
lanýlabilir. Ayný yörüngede hareket eden birden
fazla mermiden sadece öndeki, radar veya
kýzýlötesi ýþýnlar tarafýndan tespit edilebilir.
Böylece hedefteki kiþi, ilk merminin arkasýnda ne
kadar mermi olduðunu fark edemeyecek, gelenin
tek mermi olduðunu zannederek aldanacaktýr. Bu
teknoloji cisimlerden yayýlan ýsýyý algýlayan
korunma hedefli dedektörleri þaþýrtmada da kul-
lanýlabileceði düþünülmektedir. 

Yusufçuklar ise, yörüngelerini, Sevk-i Ýlahi ile
hiçbir bilgisayar yardýmý olmadan bulabilmekte-
dir. Kendilerine verilmiþ bu kabiliyetlerle de
avlarýný avlayabilmekte ve düþmanlarýný yanýlta-
bilmektedir. Harekete baðlý olarak ortaya çýkan
kamuflajýn ilk uygulama sahasý, muhtemelen
savunma sanayi ve bilgisayar oyun teknolojisi
olacaktýr. Yusufçuklarýn bilgisayarlarla hesaplan-
abilen harekete dayalý kamuflaj stratejilerinin
yüksek teknolojiye yol gösterecek seviyede
olmasý, her þeyi en ince noktasýna kadar plân-
layan Yaratýcý'nýn büyüklüðünü bir kez daha
bizlere düþündürtmektedir.

Kaynaklar
- Duncan Graham-Rowe, You'll never see it

coming, Newscientist 28 June 2003, pp. 18-19. 
-

http://www.dusunencocuk.org/index.php/arti-
cle/articleview/102/1/14/

-
http://www.kalbesimya.com/dogadntekn.htm

-
http://www.hayvanlaralemi.net/yazilar/bocek2.p
hp 
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KUTLU DOÐUM
Kutlu Doðum" ifadesinden neyi anlýyoruz?
-Günümüz bilim ve teknoloji çaðýnda insan-

lara ulaþabilmenin en kolay yolu vermek iste-
diðiniz mesajlarý kodlayarak insanlara ulaþtýrmak-
tan geçmektedir. Türkiye Diyanet Vakfý, Kutlu
Doðum Haftasý diye bir hafta yapýyor. Üzerinde
dikkatli düþündüðünüz zaman, Kutlu Doðum
deyimi, bir koddur ve yeni bir koddur. Mânâsý da,
Mevlit-i Þeriftir. Biliyorsunuz Peygamberimizin
dünyayý teþrifleri olan Mevlit-i Nebevî, asýrlardýr
milletimiz tarafýndan "Mevlit Kandili" olarak kut-
lanmaktadýr. Mevlit Kandili ilk defa 13. asýrda
Erbil Atabeði Muzafferüddin Gökbörü tarafýndan
iki ay süreyle kutlanmaya baþlanmýþtý. Bu kutla-
malar bir ilim, sanat, kültür ve medeniyet hamle-
sine dönüþmüþtür. Mevlit kandili münasebetiyle
ilim adamlarý bir araya gelip ilmî, fikrî sohbetler
yapýyor, halk sokaklarda mevlidî bir bayram
havasýnda kutluyordu.

Süleyman Çelebi'nin kaleme aldýðý Vesiletü'n
Necat isimli þiirin, Mevlit adýyla, yüzyýllardýr se-
vinçte, tasada, doðumda, ölümde okuna gelmesi
ve bu geleneðin bugün de canlý bir þekilde devam
etmesi, Peygamber sevgisi etrafýnda teþekkül eden
millî ruhun ifadesidir. Bu ifadenin günümüzdeki
kodu da "Kutlu Doðum" dur.

Kutlu Doðum Haftasý ile muhatap alýnan hedef
kitle hangisidir?

-Biliyorsunuz son yüzyýlda mevlit kandilleri
genelde yalnýz camilerde kutlanýyordu. Türk mil-
letinin dini hayatý ve tefekkürü cami duvarlarý ile
sýnýrlý kalmamalýdýr. Hayatýn içinde canlý bir þe-
kilde hissedilmeli ve yaþatýlmalýdýr. Deðiþen ve
modernleþen hayatýn kargaþasýna karþýlýk, yeni
iletiþim araçlarýnýn getirdiði düþünce dünyasý,
dinî tefekkürün ve hayatýn canlanabilmesi için
yeni imkânlar da sunmalýdýr. Biz bu düþünce ile
Mevlit Kandilini cami dýþýna çýkarmak bütün
insanlara paneller, konferanslar, yarýþmalar ve
deðiþik icraatlarla Peygamber Efendimizin
getirdiði evrensel ve yüce prensipleri ulaþtýrmak
istedik, dolayýsýyla hedef kitlemiz bütün insanlýk-
týr.

Haftanýn amacý hakkýnda bilgi verir misiniz?
-Yüce dinimiz, huzurlu dünyanýn en büyük

hayat kaynaðý, mutlu ve huzurlu toplumun ön
þartýdýr. Bu noktadan hareketle dinî tefekkürü
cami dýþýna taþýrmak, deðerli ilim adamlarýmýzýn
araþtýrmalarýný ve düþüncelerini halka aktara-
bilmek ve aydýnýmýz ile halkýmýzý kaynaþtýrmak
için Mevlit kandilini hayýrlý bir vesile telâkki eden
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz ve Türkiye Diyanet
Vakfý, yüzyýllar önce bir ilim ve kültür bayramý

þeklinde kutlanan mevlit geleneðini canlandýr-
mayý amaçlamýþtýr. Bu düþünce ile Peygamberi-
mizin doðum gününü içine alan haftayý, "Kutlu
Doðum Haftasý" olarak ilân etmiþtir. Kutlu Do-
ðum Haftasýný ihya etmedeki gayemiz, Erbil Ata-
beði, Muzafferüddin Gökbörü ve Mevlit yazarý
Süleyman Çelebi ile aynýdýr. Ayný kaygýlar ve ayný
inanç bizi bu haftayý ihyaya yöneltmiþtir.
Mevlidi, Türk kültürünün saðlam bir mesnedi,
milletimizi birlik ve bütünlük içinde aydýnlýk
geleceðe taþýyacak saðlam bir gelenek olarak
görüyoruz. Hafta dolayýsýyla hazýrladýðýmýz prog-
ramlarý belirlerken gözettiðimiz gaye hep bu
olmuþtur. Takip ettiðimiz geleneðin gücü ve
bunun hâlâ milletimizin gönlünde dipdiri yaþa-
masý, gelecek için bizleri umutlandýrmaktadýr.
Yüzyýllardýr görülmüþtür ki, Türk Milleti inanç-
lýdýr, hoþgörülüdür, dinî inançlarýný bir kavga ko-
nusu olarak deðil, barýþ ve huzur kaynaðý olarak
görmektedir. 

Haftanýn amacý çerçevesinde her yýl deðiþik
güncel konular iþlenmektedir. Gerçekleþtirilen
programlara raðbet konusundaki izlenimlerinizi,
düþüncelerinizi aktarýr mýsýnýz?

-Yukarýda da söylediðimiz gibi Mevlit, zarif
Türk dindarlýðýnýn öz ürünüdür ve milletimizin
gönül coþkusunun yanýnda Peygamber sevgisinin
de en güzel ifadesidir. Türk milleti Peygamberini
derin bir aþkla sevmekte, onu güzel sözlerle
övmekte ve ona gönülden muhabbet beslemekte,
Peygamberine büyük bir özlem duymaktadýr.
Türk milleti Peygamberine karþý duyduðu bu
sevgisini her zaman her yerde göstermektedir.
Kutlu Doðum Haftasý da Peygamberimizin ha-
yatýnýn ve O'nun getirdiði yüce prensiplerin
zikredildiði bir programdýr. Dolayýsýyla halkýmýz
hafta münasebetiyle düzenlediðimiz bütün prog-
ramlara büyük raðbet göstermiþtir. Adeta Pey-
gamber özlemini gidermek için bu programlara
koþmuþtur diyebiliriz. Hafta münasebetiyle dü-
zenlenen programlar planlanýrken her kesimden
insana hitap edecek tarzda hazýrlanmaktadýr.
Ýlköðretim, ortaöðretim, yükseköðretim öðrenci-
lerine, sanatçýlarýmýza ve ilim adamlarýmýza
hitabeden programlara her kesim ve her yaþtan
insanýmýz büyük raðbet göstermektedir. Özellikle
yurtdýþýnda düzenlediðimiz programlarla dindaþ
ve soydaþlarýmýzýn da programlara katýlýmý sað-
lanmaktadýr. Türkiye'de müslümanlar olarak her
kesimden insanlar Kutlu Doðum kutlamalarýna
büyük bir alâka göstermektedirler. Bu alâka
öðrencilerden, sendikacýlara, bilim adamlarýna,
sanatçýlara, sanayi ve iþ adamlarýna, siyaset ve
devlet adamlarýna kadar her kesimde yaygýnlaþ-
maktadýr. Bu çerçevede il ve ilçelerdeki kutla-
malarý müftüler, üniversitelerin temsilcileri ve
diðer bazý kuruluþlarýn(Belediye) gibi yetkilileri
yönetmektedir. 
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Þimdiye kadar ne gibi etkinlikler yapýldý?
Bundan sonrasý için düþünülen etkinlikler
hakkýnda bizleri aydýnlatýr mýsýnýz?

-Kutlu Doðum Haftasý 1989 yýlýndan itibaren
kutlanmaya baþlandý. Bu haftanýn dolu dolu
yaþanmasý ve her kesime hitap edebilmesi için
deðiþik programlar icra edilmektedir. Daha önce-
ki yýllarda düzenlediðimiz etkinlikleri özet olarak
þu þekilde sýralayabiliriz:  Türkiye dýþýndaki Türk-
ler arasýnda, bilhassa deðiþik Türk lehçelerini
konuþan Türk devletleri ve topluluklarýnda,
Allah, Hz. Peygamber ve Ýslâm sevgisini yaygýn-
laþtýrmak ve dolayýsýyla, dinî bakýmdan kendine
dönüþü saðlayacak eserler elde etmek; Kutlu
Doðum Haftasý ve faaliyetlerini bu sahalarda
tanýtýp yaygýnlaþtýrmak amacýyla Türk Cumhu-
riyetleri ve Topluluklarý arasýnda deðiþik alanlarda
yarýþmalar düzenledik.  Öðrencilerin sosyal ilim-
ler alanýndaki eðitim-öðretimi müfredat seviye-
sinde ve doðru olarak öðrenmesi; bu alandaki bil-
gilerin derinleþtirilmesi, öðrencilerin ve velilerin
"Kutlu Doðum Haftasý"na ilgilerinin saðlanmasý
ve Hz. Peygamber sevgisinin yaygýnlaþtýrýlmasý
amacýyla Türkiye genelinde lise ve meslek liseleri
arasýnda genel kültür yarýþmasý, ilköðretim ve
yine ortaöðretim öðrencileri arasýnda deðiþik
konularda kompozisyon yarýþmalarý düzenlendi.
Hafta münasebetiyle inceleme ve araþtýrmayý
teþvik etmek amacýyla, 1995 yýlýndan itibaren her
yýl Ýslâm Dini ve kültürü alanýnda yapýlmýþ ilmi
bir araþtýrmaya ödül verilmektedir. Gençliðimizin
zihinlerinde özellikle dini konularda soru iþaret-
leri yer almaktadýr. Biz bu problemlere ýþýk tut-
mak, zihinlerdeki karmaþayý gidermek, gençle-
rimize yeni ufuklar açmak, uygar bir ortamda
tartýþmalarýný saðlamak amacýyla, her görüþten
gencin katýldýðý forumlar düzenledik.

Faaliyetlerimizden biri de "Gül Günü" kampan-
yasýdýr. Ýnsanlýðýn en muhtaç olduðu hayatî temel
öðelerin baþýnda gelen sevgi ve hoþgörüyü top-
lumumuzun her kesimine yaygýnlaþtýrmak, in-
sanlar arasýnda gönül köprüsü kurmak amacýyla
Türkiye genelinde "Gül Günü" kampanyasý baþ-
lattýk. 

Hafta münasebetiyle her yýl "Kutlu Doðum Aþý"
uygulamasý Türk kültürüne uygun bir þekilde,
Kocatepe Camii avlusunda icra edilmektedir.
Misafirlerini aðýrlama bilindiði gibi Türk kül-
türünün vazgeçilmez bir özelliðidir. Bu düþünce-
den hareket eden Türkiye Diyanet Vakfý, her yýl
Kocatepe Camii avlusunda 3500 kiþilik "Kutlu
Doðum Aþý" adý altýnda etli pilav ve ayrandan
oluþan yemeði misafirlerine ikram etmektedir. 

Türk çocuk edebiyatýna, çocuklarýn kolay
anlayýp öðrenebilecekleri yeni ve özgün eserler
kazandýrmak, bu eserlerle çocuklarýn geliþme
çaðýnda dinî, millî, ahlâkî toplumsal duygularýný,
tabiat ve insan sevgisini, ana dili öðrenimlerini ve

edebî zevklerini saðlýklý yoldan beslemek,
geliþtirmek ve zenginleþtirmek için Türkiye
genelinde "Çocuk Þarkýlarý ve Ýlâhileri Güfte ve
Beste Yarýþmasý" düzenledik. Her yýl güncel konu-
larda bilimsel sempozyumlar düzenledik. Sem-
pozyumlara sahasýnda seçkin bilim adamlarý-
mýzýn katýlýmý saðlandý. Burada sunulan teblið ve
müzakereler de kitap haline getirilerek halkýmýzýn
istifadesine sunulmuþtur. Etkinlikler çerçevesinde
halkýmýzýn gönlünü coþturmak üzere her yýl Türk
Tasavvuf Musikisi Konserleri düzenlenmektedir.
Önümüzdeki yýllarda da buna benzer etkinlikle-
rin artarak devam edeceðini söyleyebiliriz.

Kutlu Doðum Haftalarý bir bilgi ve sanat
þölenidir diyebilir miyiz?

-Elbette. Yukarýda zikrettiðimiz faaliyetlerimize
bakýldýðýnda bu faaliyetlerin tamamýnýn bilgi ve
sanat aðýrlýklý olduðunu görmekteyiz. Çünkü
düzenlenen sempozyumlar, paneller ve konfe-
ranslar bir çok probleme ýþýk tutacak niteliktedir.
Burada sunulan tebliðlerin kitaplaþtýrýlmasý ve
halkýmýzýn istifadesine sunulmasý da bir bilgi
kütüphanesi oluþturulmasý demektir. Bu etkinlik-
lere ilim adamlarý ile her kesimden vatan-
daþýmýzýn katýlmasý büyük canlýlýk getirmekte,
sizin ifade ettiðiniz gibi etkinlikler bir bilgi þöleni
haline dönüþmektedir. Ayrýca gerek yurtiçi ve
gerek yurtdýþýna yönelik düzenlenen yarýþmalar
neticesinde ortaya çýkan eserlerle kültür haya-
týmýza yeni eserler kazandýrmakta, bu yarýþmaya
iþtirak eden sanatçýlarýmýzýn programlara katýl-
masý ve eserlerini halkýmýza sunmasý da sanatsal
bir þölendir. Hafta münasebetiyle düzenlenen
konserler ise bu þölene ayrý bir renk katmaktadýr.

Allah'ýn bir lütfu olarak icra edilen programlar
sayesinde aydýn kesim ile halk arasýnda bir
iletiþimin, bütünleþmenin saðlandýðýný söyleye-
bilir miyiz? 

-Gerçekten de Kutlu Doðum Haftasý her kesim-
den insanýn buluþmasýna ve kaynaþmasýna imkan
vermiþtir. Öncelikle açýlýþ programlarýnda o
bölgedeki amirden memura, cami cemaatinden
esnafa kadar her kesim bir araya toplanmýþtýr.
Düzenlenen konferans, panel, sempozyum, fo-
rum vb. etkinliklerde binlerce ilim adamý halkla
yüzyüze gelmiþ ve bu ortamlarda bilgi ve tecrü-
belerini ilk elden halka aktarma imkanýný bul-
muþtur. Bu da; halkýn her kesiminin kaynaþmasý-
na imkân vermiþtir. 

Yurtdýþýndaki etkinliklere ne gibi katkýlarýnýz
oldu veya olabilir?

-Kutlu Doðum Haftasýnýn en önemli amaç-
larýndan biri de; Peygamber Efendimizin göster-
diði sevgi ve barýþ içinde yaþama ilkesini tüm
insanlara ulaþtýrabilmek ve insanlýðýn huzur
içinde yaþayabilmelerine katký saðlamaktý. Bu
sebepledir ki, bu faaliyetler sadece Türkiye ile
sýnýrlý olamazdý. Onun için Kutlu Doðum etkin-
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liklerinin yurtdýþýnda da icra edilmesine çalýþýldý.
Bu konuda da önemli baþarýlar elde edildi. Ayný
tarihlerde dünyanýn pek çok yerinde Kutlu
Doðum Haftasý icra edildi. Türk Cumhuriyetleri,
Balkanlar, Avrupa'da düzenlenen etkinlikler tâ
Amerika'ya kadar uzandý. Ýlk etapta yurtdýþýndaki
kutlamalara yöntem, döküman vb. konularda
bilgi ve belge ulaþtýrýldý. Daha sonra oradaki
insanlarýn Kutlu Doðuma sahip çýkmalarý ve te-
veccühleri sayesinde geliþti. 

Haftanýn etkinlikleri Türk Dünyasýna bir heye-
can, bir þenlik kazandýrdý diyebilir miyiz? Bu vesi-
leyle Anadolu insaný, Balkanlarda yaþayan
Müslüman-Türk soydaþlarýmýz, Avrupa'daki Türk-
ler ve Orta Asya Türkleri arasýnda saðlam bir
kültür köprüsünün kurulduðu fikrini paylaþýyor
musunuz?

-Paylaþmaktan öte, bu konuda pek çok müþa-
hedelerimiz var. Kutlu Doðum Haftasý vesilesiyle
bu bölgelere yönelik olarak düzenlediðimiz; naat,
münacat, þiir gibi kültürel yarýþmalara pek çok ilgi
ve katýlým oldu. Yýllarca dinimizin güzellik-
lerinden uzak yaþamak zorunda býrakýlmýþ insan-
larýmýzýn bize yazýlý ve sözlü olarak ulaþtýrdýklarý
duygularý, bu etkinliklerin ne kadar isabetli ol-
duðunu ortaya koydu. Ayrýca dereceye girerek
anýlan bölgelerden gelen insanlarýn Türkiye'de
birbirleriyle tanýþmalarý ve kaynaþmalarý ayrý bir
sevinçti. 

Yine ülkemizden bu bölgelere giden ilim
adamlarý oralarda verdikleri konferanslarla, Türki-
ye'deki bilgi birikimini o bölgelerin insanlarýna
aktarma þansýný yakaladý. Böylece buradan
oralara ve oralardan buralara bilgi ve kültür trans-
feri oldu.

-"Gül" barýþýn, sevginin simgesidir. Kültürel
etkinlikleri süsleyen, tebessüm ettiren "Bana bir
dal gül verir misin" veya "Sevdiklerin bize bir gül
armaðan ediniz" kampanyasýnýn tesiri çok oldu.
Bu konudaki düþüncelerinizi öðrenebilir miyiz?

-Bilindiði üzere gül; edebiyatýmýzda Peygamber
efendimizin rumuzu olarak kullanýlmýþtýr. Vakfý-
mýz; hem Peygamberimizi anmak, hem de O'nun
rahmet ve sevgi peygamberi olduðundan hareket-
le, içinde bulunduðumuz zor gönlerde insanlarý
bir sevgi halesi etrafýnda toplamak amacýyla,
"Gül Günü" kampanyasý baþlattý.

Dünyanýn yeni yapýlanma ve arayýþlar içerisine
girdiði, bunalýmlardan kurtulmanýn yollarýný
aradýðý þu günlerde, sýkýntýnýn, kaosun, huzursuz-
luðun panzehiri olan sevginin gönüllerde yeþer-
tilmesi bir mecburiyettir. Dünya sevgi üzerine
kurulmuþtur. Sevgi ve hoþgörü bütün problem-
lerin yegâne çözüm kaynaðýdýr. Sevgi en güzel
ifadesini Gül'de bulur. Bu manada, sevgisi bütün
insanlýðý kucaklayan Peygamberimiz Hz. Muham-
med(s.a.v)'in doðum yýldönümünde, bütün va-
tandaþlarýmýzýn sevdiklerine bir dal gül verme-

sinin, insanýmýzýn birbirine daha sýcak bakmasýna
vesile olacaðý ve güzel bir hoþgörü ortamý yarata-
caðý inancýndayýz. 

Dinimiz Ýslâm'a gönül verip de Peygamberimi-
zi severek O'nu sevdirmek ve tanýtmak için çalýþ-
mak nasýl bir duygudur?

-Takdir edersiniz ki her faaliyetin bir amacý
vardýr. Kutlu Doðum Haftasý'nýn da amacý insan-
larda var olan Peygamber sevgisini ön plana
çýkarmak ve Ýslâm'ýn kardeþlik, barýþ, huzur ve
güven gibi evrensel prensiplerini sanatsal ve
kültürel etkinliklerle halkýmýza aktarmaktýr.

Biz bu amaca ulaþtýk zannediyoruz. Tabii
bunun sonucunda büyük bir huzur ve mutluluk
duyuyorsunuz. Yapýlan faaliyetlerin hepsi büyük
bir emek istiyor, bunun sonucunda çok yorulu-
yorsunuz ama insanlarýn yüzüne baktýðýnýzda
onlarýn mutluluðunu görmek, Peygamber sevgi-
siyle yanan yüreklere þahit olmak bütün yorgun-
luðunuzu alýp götürüyor. Bir kere insanlýðýn kur-
tuluþ reçetesini sunan yüce Peygamberimizin
tanýtýlmasý ve onun sevgisinin gönüllerde yeni-
den yeþermesine vesile olmak dünyanýn en büyük
bahtiyarlýðý diye düþünüyoruz.

Yapýlan konuþmalardan özel bir kültür ve bilim
kitaplýðýnýn oluþtuðunu öðrendik. Oluþan kültür-
bilim kitaplýðýnda mevcut bulunanlar hakkýnda
bilgi verir misiniz?

-Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle düzenle-
nen sempozyumlarda sunulan tebliðler ile yapý-
lan müzakereler kitap olarak bastýrýldý ve halký-
mýzýn istifadesine sunuldu.

Her yýl deðiþik konularda düzenlenen sem-
pozyumlar, o konuyla ilgili problemlere ýþýk tuta-
cak mahiyette idi. Bu tebliðlerin kitaplaþtýrýlmasý
þüphesiz ki önemli bir kültür hizmetidir. Bugün
baskýsý yapýlan kitaplar arasýnda "Deðiþim Süre-
cinde Ýslâm, "Kutlu Doðum=I,2,3,4,5,6,7,8,-9,10",
"Türk Dünyasýnýn Dini Meseleleri", "Doðuda ve
Batýda Ýnsan Haklarý", "Ýslâm ve Modernleþme",
"Üçüncü Bine Girerken Türkiye", "Üçüncü Bine
Girerken Ýslâm", "Dünya'da ve Türkiye'de Ýslâm ve
Müslüman Ýmajý", "Naatlar", "Münacatlar" gibi
eserler yer almaktadýr. 

KANDÝL MESAJI

Size karanfilin sadakatini, sümbülün baðlýlý-
ðýný, menekþenin tevazusunu, lalenin gururunu,
leyleðýn saadetini versek, bize de dua eder
misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..
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MANÝSA’NIN
TARÝHÇESÝ

Ege Bölgesinin ikinci büyük ili olan Manisa'nýn
tarihi M.Ö. 3000 yýllarýna kadar iner. Kýrkaðaç
Yortan Mezarlýðýnda, Saruhanlý ve Kula ilçeleri
civarýnda bulunan seramikler bu fikri belgelemek-
tedirler. Þehrin ne zaman kurulduðu bilinmemek-
le beraber, M.Ö. XIV. Yüzyýlda, Truva savaþlarýn-
dan dönen Maðnetlerin kurduðu tahmin edil-
mektedir. Maðnetlerden sonra sýrasýyla Lidya,
Pers, Makedonya, Bergama Krallýðý ve Roma
Egemenliði altýnda kalmýþtýr. Bu devirlerden
kalma birçok tarihi ve mitolojik eser hala can-
lýlýðýný muhafaza etmektedir.

Manisa Mesiri ve Tarihçesi

Uygarlýklar beþiði Anadolu'nun en eski tarihi
kentlerinden olan Manisa ayný zamanda kay-
naðýný tarihten alan köklü bir geleneðe MESÝR
geleneðine sahiptir. Yaklaþýk 500 yýldýr devam
eden bu güzel gelenek þehirde deðiþik anlamlý bir
yardýmlaþma ve bayram havasýna sebep olmak-
tadýr. Önceleri tedavi edici özelliklerinden dolayý,
sonralarý gelenek olarak halka saçýlan Mesir
Macununun ortaya çýkýþý hakkýnda çeþitli söy-
lenceler vardýr. 

Bunlar arasýnda halkýn inanýþýna en uygun
olaný þöyle anlatýlýr; Osmanlý Padiþahý Yavuz
Sultan Selim'in eþi, muhteþem Süleyman diye ta-
rihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ýn annesi
Hafsa Sultan Manisa'da iken hastalanýr. Hastalýðý-
na çare bulunamayan Sultan'ýn kendisinin yap-
týrdýðý Sultan Camii medresesinin baþýna getirilen
Merkez Efendi bitki ve baharatlarýn karýþýmýndan
oluþan bir macun hazýrlar. 41 çeþit baharat
karýþtýrýlarak hazýrlanan bu macunu yiyerek
saðlýðýna kavuþan Hafsa Sultan, hastalara bu
ilacýn verilmesini ister. Halktan gelen isteðin art-
masý üzerine, kâðýtlar sardýrýlan macunun Sultan
camii'nin kubbe ve minarelerinden saçýlmasýný
buyurur. Halk her yýlýn 21 Mart Nevruz günü
Sultan Camii önünde kendisi toplanýr ve böylece
Manisa Mesir Þenlikleri doðmuþ olur (1539).

Mesir Macununun Özellikleri

Mesir Macununun genel özellikleri, hoþ ve
lezzetli kokusudur. Diðer özellikleri arasýnda
aðrýlara, sancýlara, soðuk algýnlýklarýna, hazýmsýz-
lýklara, iþtahsýzlýklara ve aðýz kokusuna karþý kul-
lanýlmasýný sayabiliriz. 

MMaaccuunnuunn  tteerrkkiibbiinnddee  kkuullllaannýýllaann  4411  ççeeþþiitt  bbaahhaa-
rraatt  þþuunnllaarrddýýrr::

Anason
Çivit

Çam Sakýzý
Çiçek Otu
Çöpçini

Darý Fülfül
Eksir

Gün Balý
Hardal

Havlican
Hindistan Cevizi
Hindistan Çiçeði

Hiyerþambe
Kalanga 

Karabiber
Karanfil
Kebabiye
Kimyon
Kiþniþ

Kremartar
Kakule

Limon Kabuðu
Limon Tuzu
Meyanbalý

Portakal Kabuðu
Ravend

Raziyane
Sarý Helile

Þamlý
Þeker
Tarçýn

Tarçýn Çiçeði
Tekemercini Tohumu

Tiryak
Üdül Kahr

Vanilya
Yeni Bahar

Zaðfran
Zencefil
Zerdeçal
Zulunba 

Geniþ halk kitleleri arasýnda raðbet gören Mesir
Macununun halkýn inançlarýna göre þu faydalarý
olduðu söylenir; Macundan yiyen bir kimseyi bir
yýl boyunca zehirli hayvanlarýn sokmayacaðýna
inanýlýr. Nevruz günü en aðýr hastalar bile yese iyi
olurlar. Macunu yiyen gelinlik çaðýndaki kýzlarýn,
o yýl evleneceklerine inanýlýr. Çocuðu olmayan-
larýn, bu macundan yedikleri takdirde çocuklarý
olacaklarýna inanýlýr. Çocuk hastalýklarýna da fay-
dalý olduðu söylenir.
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