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A
ksaray, M.Ö. 8. bin yýla kadar uzanan
tarihi, günümüze kadar hüküm süren
çeþitli medeniyetlere ait kültürel varlýk-

larý, tabii güzellikleri ve ticari bir merkez olmasý
dolayýsýyla hiçbir dönemde önemini yitirme-
miþtir. Kapadokya'nýn kapýsý konumundaki Ak-
saray, kültürel varlýklarý yanýnda doðal zenginlik-
leri ile de ziyaretçilerine deðiþik ve ilginç tatil
olanaklarý sunmaktadýr. Orta Anadolu Bölge-
si'nde, tarihi Ýpek Yolu'nun önemli merkez-
lerinden birisi olan Aksaray, günümüzde de doðu-
batý ve kuzey-güney yönleri arasýnda uzanan ana
baðlantý yollarýnýn kavþaðýnda yer almaktadýr.
Güzelyurt'u, Ihlara Vadisi, Sultan Haný, Eðri
Minare'si, kýþ sporlarý turizm merkezi ilan edilen
Hasan Daðý ve Ziga Kaplýcalarý ile Anadolu'nun
ortasýnda çekici bir merkez konumuna gelmiþtir. 

ÝLÇELER

Aksaray ilinin ilçeleri; Aðaçören, Eskil,
Gülaðaç, Güzelyurt, Ortaköy’dür.

Aðaçören: Aðaçören ilçesi M.Ö. III ve VI y.y.'da
Hititler zamanýnda yerleþim alaný olarak kul-
lanýlmýþ, daha sonra Bizanslýlar zamanýnda
Kapadokya sýnýrlarý içerisinde kalmýþtýr. Bu
zamana ait belgeler ilçe sýnýrlarý içinde kalan
Taþkale ve Kilise mevkilerinde ki kalýntýlardan
anlaþýlmaktadýr. 

Eskil: Eskil, Tuz gölünün güneyinde Aksaray
ili'ne 67 km. Konya ili'ne 115 km. uzaklýkta düz
bir ova üzerinde kurulmuþtur. Yüzölçümü 1601
km², nüfusu 22.212'dir. Eskil halký genelde çiftçi-
likle uðraþmakta olup, Buðday, arpa ve þekerpan-
carý yetiþtirmektedir. Ortakuyu, Köþk, Çukuryurt,
Hacýeyvatlý (höyüklü), Mutlu, Culfa, Sarsak,
Tosun yaylalarýnda höyükler mevcut olup,
buralardan mimari eser döküntüleri, insan, ilah
ve ilahe heykelleri kalýntýlarý çýkmaktadýr. Bizans-
lýlardan kalma tiyatro yeri kalýntýlarý günümüzde
mevcuttur. 

Gülaðaç: Âþýklý Höyükte Mamasun Barajý
nedeniyle yapýlan kurtarma kazýlarýnda yörede
M.Ö. 8000 yýllarýnda insan topluluklarýnýn 

yaþadýðý tespit edilmiþtir. Gülaðaç'a baðlý Saratlý
ve Camili ören köylerinde yeraltý þehirleri
bulunur. 

Güzelyurt: Günümüzde "Yüksek Kilise" olarak
bilinen "Analipsis Tepesi" ve civarýnda çok miktar-
da iþlenmiþ obsidiyenden (volkanik cam)
yapýlmýþ taþ baltalar ve seramik parçalarýna rast-
lanmasý, burada "Kalkolitik Çaðý" insanýnýn
yaþadýðýný göstermektedir. 

Manastýr Vadisi, Ihlara Vadisi, Analipsis Tepesi
civarýndaki "Peri Bacalarý", Göreme ve Zelve gibi
Kapadokya Bölgesi yüzey þekillerine iyi bir örnek-
tir. Deniz seviyesinden 1485 m. yüksekliktedir.
Burada tam bir yayla havasý hüküm sürer. 

Ortaköy: Ýlçede yapýlan kazýlarda elde edilen
buluntular buralarýn Eski Tunç Çaðý'na uzanan
tarihini ortaya çýkarmýþtýr. Büyük Türk muta-
savvýfý Yunus Emre'nin türbesi Ortaköy'ün Sarý-
karaman kasabasý yakýnlarýndaki Ziyaret Tepe-
sindedir. 

NASIL GÝDÝLÝR?

Karayolu Aksaray doðu ve batý, kuzey ve güney
yönlerinde uzanan karayollarýnýn kavþaðýnda ve
Kapadokya'nýn giriþinde yer almaktadýr. 

GEZÝLECEK YERLER

Müzeler ve Ören yerleri

Müzeler

Aksaray Müzesi 
Adres: Zinciriye Mah. Aksaray 
Tel: (382) 213 16 67 
Faks: (382) 213 09 42 

Ören yerleri

Acemhöyük - Merkez/Yeþilova 
Aþýklýhöyük - Gülaðaç/Kýzýlkaya 
Belisýrma - G.Yurt/Belisýrma 
Ihlara - G.Yurt/Ihlara 
Manastýr Vadisi - Güzelyurt 
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Nora - Merkez/Helvadere 
Selime - G.Yurt/Selime
Nora (Viranþehir) Antik Kenti 

Aksaray'ýn 30 km. güneyinde Hasan Daðý'nýn
eteðinde kurulmuþ olan antik Nora kasabasý
stratejik mevkide önemli bir askeri merkezdir.
Roma ve Bizans dönemlerinde önemini koruyan
kasabada bugün birçok kilise bulunmaktadýr.
Ayakta kalan yapýlar Bizans dönemine aittir. Bu
kiliseler kýsmen tahrip olmuþsa da çeþitli freskler
halen göze çarpmaktadýr. 

Âþýklý Höyük
Aksaray'ýn 25 km. güneydoðusunda yer alýr.

1989 yýlýndan beri arkeolojik kazýlar yapýlmak-
tadýr. Âþýklý Höyük Anadolu'da Akeramik Neolitik
Dönem'e (günümüzden on bin yýl önce) ait en
eski "ilk köy yerleþimlerini" sergileyen önemli
ören yerlerinden biridir. 

Musular
Höyük Aksaray'ýn yerleþim tarihinin Âþýklý

Höyük'ten sonraki en eski örneklerinden birini
oluþturan Musular Höyük, Gülaðaç ilçesi
Kýzýlkaya köyünde, Melendiz Irmaðý'nýn batýsýnda
yer almaktadýr. 

Musular'a ilk kez günümüzden 8000 yýl önce
yerleþildiði saptanmýþtýr. Þimdiye kadar iki ana
dönem tespit edilmiþtir. Bunlardan ilki prehis-
torik terminolojide "çanak çömleksiz neolitik"
olarak adlandýrýlan akeramik dönemdir. 

Sonraki yerleþme evresi "çanak çömlekli" evr-
eye aittir. Bu dönemde yerleþenler önceki yapý
kalýntýlarýný düzlemiþ, bunun üzerine kalýnca
sarýmsý renkte bir toprak tabakasý sermiþ ve bu
düzlem üzerine kendi yapýlarýný inþa etmiþlerdir. 

Acemhöyük
Aksaray'ýn 18 km. kuzeybatýsýnda Yeþilova'-

dadýr. M.Ö. 3000 yýlýnda iskân görmüþ, en parlak
devrini M.Ö. 2000-1750 yýllarýnda yaþamýþtýr.
Þehrin o zamanki ismi kesin olarak bilinmemekle
beraber, yerli ve yabancý bilim adamlarý tarafýn-
dan Puruþhanda olduðu sanýlmaktadýr. 1948
yýlýndan itibaren sistemli bir þekilde devam eden
kazýlar neticesinde Höyükte Assur Ticaret
Kolonileri dönemine ait büyük bir saray ve depo-
su ortaya çýkarýlmýþtýr. Üçüncü katta açýða
çýkarýlmýþ olan iki saray yapýsý yalnýz Acemhöyük
için deðil, Anadolu mimarlýk tarihi açýsýndan da
önemlidir. 

Ihlara Vadisi: Bugün görülebilir 14 durumda
kilise mevcuttur. Bunlardan 10 kadarý canlýlýðýný
ve renk uyumunu korumaktadýr ve halen
gezilebilmektedir. 

Vadi, doðal yapýsý itibariyle 9. yüzyýldan
itibaren keþiþler ve rahipler tarafýndan çok uygun
bir inziva ve ibadet yeri, savaþ döneminde ise din-
lenme, korunma yeri olarak kullanýlmýþtýr. Vadide
yer alan kiliselerde "Hz. Ýsa'nýn Doðumu",
"Müjde", "Ziyaret", "Mýsýr'a Kaçýþ", "Son Akþam
Yemeði" gibi Ýncil'de geçen konular fresko
tekniðindeki resimlerde betimlenmiþtir. 

Ihlara Vadisi'ndeki kayalara oyulmuþ freskli
kiliseler, korunarak yeryüzünde eþine rastlan-
mayan bir tarihsel ve dinsel miras olarak
günümüze dek varlýklarýný sürdürmüþlerdir. 

Ýlk çaðlardan itibaren tabiatla tarihin bir arada
bulunduðu Ihlara Vadisi'ndeki kiliselerin resim
tekniði iki kýsma ayrýlýr. Ihlara civarýndaki kilisel-
er Kapadokya tipi diye bilinen sanat özelliklerini
gösterir.

Yer Altý Þehirleri: Ýldeki yeraltý þehirleri genel-
likle Güzelyurt ve Gülaðaç ilçelerinde yoðunluk
kazanmakla birlikte, gerek merkez ilçe ve gerekse
Ortaköy'de de yeraltý þehrine rastlamak müm-
kündür. Güzelyurt ilçe merkezi ve Manastýr
Vadisi'nde 3 adet açýk yeraltý þehri vardýr. Gülaðaç
ilçesinde Saratlý Yer Altý Þehri ziyarete açýlarak,
aydýnlatýlmýþtýr.

Camiler, Türbeler, Kiliseler

Ulu Camii, Eðri Minare (Kýzýl Minare), Tapduk
Emre Türbesi (Tapduk Emre Köyü), Þeyh Hamid-i
Veli (Somuncu Baba) Türbesi (Merkez), Kýlýçarslan
Türbesi (Merkez) : Þeyh Cemaleddin-i Aksarayi
Ýtifakhanesi, Çilehanesi ve Mescidi Aksaray'ýn en
önemli cami ve türbeleridir.

Aksaray Cami, Türbe ve Kiliseleri

Ulu Cami (Karamanoðlu Cami-Merkez) 
Yýðma bir tepe üzerinde bulunan caminin

kitabesinde, 1408-1409 yýllarýnda Karamanoðlu
Mehmet Bey tarafýndan Mimar Mehmet Firuz
Bey'e yaptýrýldýðý yazýlýdýr. 

Tipik bir Karamanoðlu eseri olan caminin en
önemli özelliði; abanozdan yapýlmýþ, Selçuklu
devri ahþap iþçiliðinin þaheser bir örneði olan
minberidir. 

Eðri Minare (Kýzýl Minare-Merkez) 
Selçuklu dönemine ait olup, 1221-1236 yýllarý

arasýnda yapýldýðý sanýlmaktadýr. Kýrmýzý tuðla-
dan yapýldýðý için Kýzýl Minare olarak anýlmak-
tadýr. 
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Taptuk Emre Köyü ve Türbesi  
(Taptuk Emre Köyü) 

Aksaray ilinin kuzeyinde 20 kilometre
mesafede bulunan köy, küçük Ekecik Daðý'nýn
eteðinde kurulmuþ olup Taptuk Emre'ye ait
olduðu söylenmektedir. 

Dað eteðinin en üst kýsmýnda ise son yýllarda
yeniden çevre düzenlemesi yapýlan cami ve türbe
bulunmaktadýr. Taptuk Emre'ye ait olduðu söyle-
nen mezar bozulmadan üst kýsmýna taþ sanduka
yapýlmýþtýr. 

Yunus Emre Türbesi (Reþadiye Köyü-Ortaköy)
Aksaray ilinin Ortaköy ilçe merkezine 20 km

mesafede Reþadiye köyündedir. Türbenin bulun-
duðu tepe, halk tarafýndan ziyaret tepesi olarak
bilinmektedir. 

Kaya Cami (Güzelyurt) 
Güzelyurt ilçe merkezindedir. XIV. yüzyýldan

kalmýþ olduðu sanýlmaktadýr. 

Selime Sultan Türbesi (Selime Köyü) 
Selime köyünde bulunan türbe, gerek mimari,

gerekse dekoratif yönden erken devir özelliklerini
göstermektedir. Türbede taþ ve tuðla iþçiliði iç
içedir. Mimari stili ve malzemeleri yönünden
XIII. yüzyýlýn baþlarýna tarihlenmektedir. 

Kilise Cami (Aziz Gregorius Kilisesi) (Güzelyurt) 
Güzelyurt ilçe merkezindeki Hýristiyanlýk

dönemi eserlerinden olup, Ortodoks âlemi için
büyük önem taþýmaktadýr. M.S. 385 yýlýnda kapalý
haç planýnda inþa edilmiþtir. Daha sonra çeþitli
ilave ve tamiratlarla deðiþikliðe uðrayan kilisenin,
çan kulesi minare haline getirilerek camiye
çevrilmiþtir. 

Aziz Anargiros Kilisesi (Güzelyurt) 
Güzelyurt ilçe merkezindedir. Kapalý haç

planýnda olan kilise, kubbeleri ve kolonlorý dâhil
olmak üzere tümü kayaya oyularak yapýlmýþtýr. 

Kilise, son olarak 1884 yýlýnda tamir gör-
müþtür. Kubbesindeki 1887 tarihinden, fresk-
lerinin onarýmýndan üç yýl sonra yapýldýðý
anlaþýlýr. Günümüzde Vatikan'dan buraya gelip
hacý olanlar vardýr. 

Aziz Anargiros'un yortu günü olan 1 Kasým
günleri kilisede hastalar büyük bir tören
düzenleyerek sabahlara kadar dua etmektedir. 

Siviþli Kilise (Güzelyurt) 
Kasaba içinde kayadan oyma bir kilisedir.

Kubbede, ortada Hz. Ýsa ile Hz. Meryem'in,
kenarlarda havarilerin portreleri yer almaktadýr. 

Selime Katedrali (Selime) 
Kayalara oyulmuþ yüksek bir yerde olan kate-

dral içinde iki sýra halinde sütunlar mevcuttur. Bu
sütunlar katedrali üç sahana ayýrmýþtýr. 

Kale Manastýrý Kilisesi (Selime) 
Kapadokya'daki dini kuruluþlarýn en büyük-

lerindendir. Manastýr VIII. ile XIV. yüzyýl veya X.
yüzyýl, kilisedeki figürlü freskolar ise X. yüzyýl
sonu ile XI. yüzyýl baþlarý arasýna tarihlenmekte-
dir. Ýsa'nýn göðe çýkýþý, müjde, Meryem gibi tasvir-
leri vardýr. 

Yüksek Kilise (Merkez) 
Kýzlar manastýrý olarak bilinen kilise, dik kay-

alar üstüne taþ oymadýr. Ýl merkezine yaklaþýk 3
km mesafededir. 

Kýzýl Kilise (Sivrihisar) 
Kýrmýzý kesme taþtan yapýldýðý için Kýzýl Kilise

adýný almýþtýr. Kilise V.-VI. yüzyýla tarihlenmektedir. 

Antik Nora Viranþehir (Helvandere Kasabasý) 
Aksaray'ýn 30 km güneyinde Hasan Daðý'nýn

eteðinde kurulan kasaba, Roma ve Bizans dönem-
inin önemli yerleþimlerindendir. Kasabada bugün
birçok kilise kalýntýsý bulunmaktadýr. Ayakta
kalan yapýlar Bizans devrine aittir. Bu kiliseler kýs-
men tahrip olmuþsa da çeþitli freskler halen göze
çarpmaktadýr. 

Aðaçaltý Kilisesi (Daniel, Pantanossa-Ihlara)
Ihlara Vadisi içerisinde, vadiye giriþ merdiven-

lerinin güney kýsmýndadýr. Freskolarda, vahiy,
ziyaret ve doðum, Mýsýr'a kaçýþ, Hz. Ýsa'nýn vaftizi
ve Hz. Meryem'in ölümü iþlenmiþtir. Kubbede ise,
göðe çekiliþ sahnesi yer alýr. 

Pürenli Seki Kilisesi (Ihlara) 
Kayaya oyulmuþ dört bölümden oluþmaktadýr.

Narteks zemininde mezarlar mevcuttur. Freskolar
X. yüzyýl baþý ile XII. yüzyýl arasýna tarihlenmek-
tedir. Peygamberlerin kehaneti, Meryem ve pisko-
poslar, müjde, ziyaret, çobanlarýn tapýnmasý gibi,
Ýsa'nýn çocukluðu ve Ýncil'den çeþitli sahneleri
konu alan tasvirleri önemlidir. 

Kokar Kilise (Ihlara) 
IX. yüzyýlýn sonuna veya XI. yüzyýlýn ikinci

yarýsýna tarihlenen freskolarýndaki konular
oldukça zengindir. Son yemek, çarmýha gerilme,
Mesih'in defnediliþi, göðe çekilme, havarilerin
görevleri gibi zaman zaman konu bütünlüðü
gösteren tasvirleri ilginçtir. Kilisenin iki mezar
odasýndaki süslemeler, kýrmýzý boya ile yapýlmýþ
ilk örneklerdir. 
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Eðritas Kilisesi (Ihlara) 
Çok büyük bir tapýnak ve vadinin en eski

yapýlarýndan olduðu anlaþýlan kilisenin Meryem'e
ithaf edildiði, doðu duvarýndaki bir kitabede belir-
tilmiþtir. Ýki melek arasýnda oturan Ýsa, iki melek
ve altý piskopos arasýndaki Meryem, Hz. Yusuf'un
rüyasý, Mýsýr'a kaçýþ, vaftiz, Kudüs'e giriþ gibi
tasvirlerin yer aldýðý fresklerin oldukça yýpranmýþ
olmalarýna karþýn, boyalarýnýn çok renkli ve canlý
oluþu dikkat çekmektedir. 

Sümbüllü Kilise (Ihlara) 
Manastýr mekânlarý iki kat halinde kaya kütle-

sine oyulmuþtur. Mikail ile Cebrail arasýnda
Meryem, Ýsa ve fýrýnda üç Ýbrani genci ile azizlerin
tasvirleri vardýr. 

Yýlanlý Kilise (Ihlara) 
Kuzeyindeki ve güneyindeki dar haç kollarý,

tavaný kabartma bir haçla bezeli merkez mekâný
çevreler. Çarmýhta Ýsa, Kudüs'e giriþ, Mýsýrlý
Meryem'in gömülmesi, ziyaret gibi tasvirler
vardýr. 

Saint Georges Kilisesi 
(Kýrkdamaltý Kilisesi-Belisýrma) 

Bölgedeki en yüksek kilise olup, 1283-1295 yýl-
larý arasýnda yapýldýðý sanýlmaktadýr. Kilisenin
kitabesi kilisenin tüm çevresini dolanmaktadýr.
Kilisedeki fresklerde incilin hikâye ettiði tüm
konular ile Selçuklu Sultaný II. Mesud'un resmi
tasvir edilmiþtir. 

Bahattin Samanlýðý Kilisesi (Belisýrma) 
Tek koridorlu bir kilisedir. Kuzey ve batý yan

duvarlara oyulmuþ birer hücre ile güney duvara
oyulmuþ üç hücre kubbesi de beþik çatý þek-
lindedir. 

Direkli Kilise (Belisýrma) 
Kilisenin içindeki kapýdan keþiþlerin türbeler-

ine ve kilisedeki görevlilerin ikametgâhlarýna
gidilmektedir. Kilise üstündeki sütunlarda ikiþer
sýra halinde resimler vardýr. Azizlerin ve Havari-
lerin iki taraflarýnda kitabeler görülür. Bir man-
astýr kilisesi olup XI. ve XIII. yüzyýl lara tarihlen-
mektedir. 

Ala Kilise (Belisýrma) 
Köyün kuzeyinde ve vadinin doðu yamacýnda

kayaya oyulmuþ bir kilisedir. Hýristiyanlýðýn
serbest bir hale gelmesinden sonra yapýlmýþtýr.
Cephesinin üst kýsmýnda Havarilerin ve azizlerin
resimleri yer almaktadýr. Doðum, Anastasis,
Kudüs'e Giriþ, Mýsýr, Meryem'in Takdis Edilmesi
gibi tasvirler yer almaktadýr.

Karagedik Kilisesi (Belisýrma) 
Dik kayaya yaslanmýþ otlarla örtülü bir tepe

üzerinde kurulmuþtur. XI. yüzyýl Bizans üslubun-
da yapýlmýþ büyük bir kilise olup, Çanlý Kiliseyi
andýrmaktadýr. 

Hanlar

Alayhaný 
Aksaray-Nevþehir karayolu üzerinde Alayhan

köyü sýnýrlarý içerisindedir. Hanýn ön ve avlu
kýsmý yýkýlmýþtýr. II. Kýlýçarslan döneminde
Uçbeyi olan Pervane Bey tarafýndan yaptýrýldýðý
tahmin edilmektedir. 

Öresin Han 
Aksaray-Nevþehir karayolunun 22 km.sinde,

Selçuklulardan kalma bir handýr. Orta kubbesi ve
kapýsý yýkýlmýþtýr. Pencereleri mazgal þeklindedir.
Altýþar kemerli gözleri vardýr. 

Sultan Haný 
1228-1229 Yýllarýnda Alaaddin Keykubat

tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Selçuklu devrinin
mimari taþ iþçiliði ve süsleme sanatlarý bakýmýn-
dan þaheser bir örnektir. Ticari ve askeri açýdan
önemli olan Konya-Aksaray yolunun emniyetini
saðlamak için kurulmuþtur. Yazlýk, kýþlýk, mescid
ve ahýr bölümlerinden oluþan klasik Selçuklu
hanlarý tipindedir. 

Aðzýkara Han 
Aksaray-Nevþehir karayolunun 15.km'sinde

bulunan han, Osmanlý kaynaklarýnda Hoca
Mesud Haný olarak geçmektedir. Yapýmý 1231 tar-
ihinde Alaaddin Keykubat döneminde baþlanmýþ,
1239 'da Gýyaseddin Keyhüsrev devrinde tamam-
lanmýþtýr. Hamamý, imareti, yazlýk ve kýþlýk
bölümleri ile tam teþekküllüdür. Hanýn kapýsý
Selçuklu taþ süsleme sanatýnýn tüm özelliklerini
gösterir. 

Kaplýcalar

Ziga Kaplýcalarý 
Aksaray'da termal turizm denilince Ziga

Kaplýcalarý akla gelir. Aksaray'a 35 km. mesafede
Ihlara yolu üzerindedir. Baþta romatizma hastalýk-
larý olmak üzere metabolizma bozukluklarý,
sindirim sistemi hastalýklarý, deri hastalýklarý, göz
hastalýklarý ve kadýn hastalýklarý ile nevralji, nefrit
ve kýrýk çýkýk vakalarýna iyi gelmektedir. 

Paþa Hamamý 
Osmanlý devri eserlerindendir ve þehir

merkezinde Zinciriye Medresesi yanýndadýr. II.
Abdülhamit Seraskeri Hacý Ali Paþa tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Kadýn ve erkek kýsýmlarý vardýr.
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Dört kubbelidir. Hamam ildeki taþtan yapýlmýþ
tipik ve tek Osmanlý eseridir. 

Kuþ Gözlem Alaný

Eþmekaya Sazlýðý Kuþ Alaný ve Tuz Gölü Kuþ
Alaný Aksaray ili sýnýrlarý içinde bulunmaktadýr. 

Konya Kapalý Havzasý

Sportif Etkinlikler 

Dað-Doða Yürüyüþü 
Hasandaðý daðcýlýk ve kýþ sporlarý yapmaya

elveriþlidir. Halen yerli ve yabancý daðcý gru-
plarýnýn raðbet ettiði Hasandaðý'nda. Klimatizm,
orman içi dinlenme alaný ve yaylacýlýk ile dað
bisikleti, atlý tur gezintileri ve doða yürüyüþü
yapýlmaktadýr. 

Olta Balýkçýlýðý 
Mamasun, Hirfanlý ve Kültepe baraj göllerinde

tatlý su levreðiyle aynalý sazan balýklarý yetiþtir-
ilmektedir. Yine çok sayýda bulunan göletlerde
levrek, sazan, alabalýk ve yayýn balýðý yetiþtir-
ilmektedir. Melendiz daðlarýndan doðan ve Tuz
Gölüne boþalan Uluýrmak'ta çok sayýda mercan
balýðý bulunmaktadýr. Mamasun Baraj Gölünde
yetiþtirilen tatlý su ýstakozu (kerevit) yurt dýþýna
ihraç edilmektedir. 

COÐRAFYA

Aksaray, kuzeyden Kýrþehir, doðudan Nevþehir,
güney doðudan Niðde, kuzey batýdan Ankara ve
batý ve güneyden Konya illeri ile çevrilidir. 

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz
Gölünün güneydoðusunda yer alan Aksaray ilin-
in yeryüzü þekillerini, Hasan Daðý, Melendiz
Daðlarý ve Ekecik Daðý gibi eski volkanik daðlar ile
bu daðlardan püsküren lavlarýn meydana
getirdiði platolar ve ovalar oluþturmaktadýr.

Aksaray Ýlinde Ýç Anadolu iklimi olan karasal
iklim özellikleri görülmektedir. Yazlar sýcak ve
kurak, kýþlar ise soðuk ve genellikle karlý geçmek-
tedir.

TARÝHÇE

Kapadokya Bölgesi içinde yer alan Aksaray ili
M.Ö. 8.binden itibaren iskân edilmiþtir. Âþýklý
Höyük, Akeramik Neolitik Döneme ait Ana-dolu'-
daki ilk köy yerleþimlerinden birisidir. Tarihi
süreç içerisinde Aksaray çeþitli medeniyetlere
beþiklik yapmýþtýr. M.Ö. 3000-2000 yýllarý arasýn-
da Asur Ticaret Kolonileri Devrinde en önemli
ticaret merkezlerinden birisi kent merkezi yakýn-
larýndaki Acemhöyük'tür. Ýlde daha sonra Hitit,
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlý Dönemleri
yaþanmýþtýr.

M.S. I. yüzyýlda havari Aziz Paul ve müridleri
tarafýndan Anadolu'da yayýlmaya baþlayan
Hýristiyanlýk çok tanrýlý Roma taraftarlarýnýn
büyük tepkisine neden olduðundan, ilk Hýristi-
yanlar korunmak  amacýyla bu yöreye gelmiþ-
lerdir.

1142 yýlýnda Selçuklu egemenliðine giren,
1923 yýlýnda il olan Aksaray, 1933 yýlýnda Niðde
iline baðlý ilçe, 1989 yýlýnda ise tekrar il olmuþtur.

NE YENÝR?

Aksaray'da hububat üretiminin geniþ bir alana
yayýlmýþ olmasý ile bundan yapýlan yiyecekler,
hayvancýlýðýn geliþmiþ olmasý dolayýsý ile yemek
kültürüne yansýmýþ, bamya çorbasý, çörek, þepe,
eriþte, kuskus, mayalý, dolma mantý, soðanlama,
çiðleme, sarýðýburma, höþmerim bilinen yöresel
yemeklerdir. Helvadere kasabasýnýn da alabalýk-
larý lezzetleriyle ünlüdür.

Aksaray'dan Yemek Tarifleri

Bamya Çorbasý
Malzemeler:
250 gr. bamya,
200 gr. et,
1 adet soðan,
1 domates,
1 yemek kaþýðý salça,
1 limon
Hazýrlanýþý: Bamya sýcak suda 15 dakika kay-

natýlarak, limon tuzlu su ile haþlanýr. Tencere
içine yað ile bir adet soðan ve et ilave edilerek
soðan kýzarýncaya kadar piþirilir. Rendelenmiþ
domates ile bir kaþýk salça ilave edilerek yemek
kaynamaya býrakýlýr, limon ilave edilir.
Hazýrlanan bamya yemeðe ilave edilerek servis
yapýlýr.

Çiðleme
Malzemeler:
500 gr. un,
2 bardak su,
250 gr. taze kaymak
tuz
Hazýrlanýþý: Hazýrlanan un ile su hamur haline

getirilir. 15 dakika dinlenen hamur merdane ile
küçük yuvarlak þeklinde açýlýr. Arasýnda bir tatlý
kaþýðý kaymak ilave edilip kapatýlýr. Teflon tavada
kýsýk ateþte çevrilerek piþirilir. Tekrar üzerine kay-
mak ilave edilerek servis yapýlýr.
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NE ALINIR?

Türk halý dokumacýlýðýnýn bugün Anadolu'da
devam ettirildiði yerlerden birisi de Aksaray
Taþpýnar'dýr. Taþpýnar halýlarýnýn günümüze
deðin koruduðu özelliklerden bir tanesi atký,
çözgü ve düðüm iplerinin tamamen yün
olmasýdýr. Ýplerin renklendirilmesinde ise genelde
doðal boya kullanýlmaktadýr. 

Taþpýnar halýlarý taban, kelle, çift somya, min-
der, namazlýk, yastýk, heybe ve eðerlik örtüsü adý
verilen çeþitlerde dokunmuþtur. Son yýllarda en
çok yastýk ve yen halýsý denilen çift halý dokun-
maktadýr. 

YAPMADAN DÖNME

Ihlara Vadisi, Güzelyurt'u gezmeden, Eðri
Minareyi görmeden,

Helvadere de Alabalýk - Ihlara Vadisinde Saç
tavayý tatmadan, 

Taþpýnar Halýsý almadan, 

Ihlara Festivali ve Güzelyurt'ta 15 - 30 Aðustos
ta düzenlenen Eski ve Yeni Gelveri Festivalini
(Yörede yaþayan Yunanlýlarýn Yöreyi ziyaretleri
nedeniyle düzenlenmektedir.) izlemeden, 

....Dönmeyin.

GÜZEL SÖZLERDEN OLUÞAN BÝR KÝTAP
KAYIHAN YAYINLARI- 9.90 YTL

Kitap Detay

“Bir kitap kendini ikinci defa okutamýyorsa, o
zaman bir kere bile okunmaya deðmez.” 

Karl Julius Weber
“Uzun sözü, maksadýný anlatamayan söyler.” 

Mevlana

SULTAN VAHDETTÝN’DEN ECEVÝT’E
EÐLENCELÝ BÝR KLAN HÝKÂYESÝ

BÝYOGRAFÝ NET- 10 YTL
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Kitap Detay

Sultan Vahdettin’in Bülent Ecevit’le ve Rahþan
Ecevit’in Atatürk’ün Eniþtesi Mecit Boysan’la sosyal
doku beraberliði ilginç bir durumdur. Ýþin içine Ajda
Pekkan, Filiz Akýn ve Billur Kalkavan baðlantýlarý da
girince konu daha eðlenceli hale gelmiþtir.

Teyze ile Prenses okunduðunda Osmanlý-Cum-
huriyet, Vahdettin-Atatürk, dindarlýk-laiklik ve benzeri
ayrýmlarýn yapay ayrýmlar olduðu görülecektir.

Teyze ile Prenses hoþça vakit geçirmek için iyi bir
fýrsattýr. 



TANIM 

A
lzheimer Hastalýðý (AH) en sýk görülen
demans (bunama) tipidir. Bunama ya
da demans, günlük yaþam aktivite-

lerinin sürdürülmesini engelleyen ilerleyici, kro-
nik bir beyin hastalýðýdýr. Bellek kaybý, günlük
yaþamýn gereksinimleriyle baþa çýkabilme yetene-
ðinde azalma, algýlamada, toplumsal davranýþ-
larýn düzenlenmesinde ve duygusal tepkilerin
kontrolünde bozulma sýk karþýlaþýlan belirtilerdir.
Bunama ya da demans, büyük çoðunlukla geri
dönüþsüz ve ilerleyici bir durumdur.  

Alzheimer Hastalýðý, kadýn ve erkekleri eþit
oranda tutar. Eriþkinlerde, kalp hastalýklarý,
kanser ve inmeden sonra gelen en sýk ölüm
nedenidir. Belirlenmiþ risk faktörleri arasýnda ileri
yaþ ve ailede Alzheimer Hastalýðýnýn bulunmasý
yer alýr. Alzheimer Hastalýðýnýn seyri genellikle
yavaþtýr.  

Alzheimer Hastalýðýnýn sýklýðý yaþla birlikte
artar. Alzheimer Hastalýðý tanýsý konan hastalarýn
çoðunluðu 65 yaþýn üzerinde olmakla beraber,
kýrklý ve ellili yaþlarda da görülebilir. Bu nedenle,
sadece çok yaþlýlarýn hastalýðý þeklindeki kaný
doðru deðildir.  

Alzheimer Hastalýðýnýn kalýtsal ve kalýtsal
olmayan tipleri bulunur. Kalýtsal tipi oldukça
seyrektir (tüm Alzheimer hastalarýnýn %1-5'i).
Ellili yaþlardaki hastalar genellikle bu gruptandýr.
Kalýtsal olmayan tipi, Alzheimer hastalarýnýn %
80'nini oluþturur; yaþlý hastalar genellikle bu
grupta yer alýr.   

Ailenizde Alzheimer hastasý varsa, bu sizin de
ilerde hasta olacaðýnýz ya da hastalýðý çocuk-
larýnýza aktaracaðýnýz anlamýna gelmez. Birçok
çalýþma, hastalýðýn oluþumunda birden fazla kalýt-
sal özelliðin rol oynadýðýný göstermiþtir. Alz-
heimer Hastalýðý bulaþýcý bir hastalýk deðildir.   

Alzheimer Hastalýðýnýn nedeni henüz tam
olarak bilinmemektedir. Hastalýðýn ortaya çýk-
masýnda birden fazla etken rol oynuyor olabilir. 

Olasý nedenler arasýnda, kalýtým (genetik),
beyinde anormal proteinlerin birikimi ve çevresel
faktörler (zehirli maddeler vb.) sayýlabilir.  

Alzheimer Hastalýðýna kesin taný konulmasýný
saðlayacak tek bir test mevcut deðildir. Taný, ben-
zer belirtiler verebilecek diðer hastalýklarý elemek
için yapýlan çeþitli klinik ve laboratuar testlerin
yardýmýyla konur.  

Alzheimer Hastalýðýnýn belirtilerden biri ya da
birkaçý sizde ya da yakýnlarýnýzda bulunuyorsa,
vakit geçirmeden pratisyen hekim, aile hekimi, iç
hastalýklarý, nöroloji ya da psikiyatri uzmanlarýna
baþvurmalýsýnýz. 

BELÝRTÝLERÝ

Alzheimer Hastalýðýnýn habercisi olabilecek sýk
karþýlaþýlan belirtiler aþaðýda sýralanmýþtýr. Kendi-
nizde ya da yakýnlarýnýzda bu belirtilerden biri ya
da birkaçý bulunuyorsa, nörolojik muayene için
hekime baþvurmalýsýnýz.  

1- Günlük yaþam aktivitelerini etkileyen bellek
kaybý  

Ýsimleri, telefon numaralarýný ya da randevu-
larý ara sýra unutup sonra tekrar hatýrlamak nor-
mal bir durumdur. Alzheimer Hastalýðý ya da
diðer demans tiplerinden biri bulunan hastalar,
yakýn geçmiþteki olaylarý, insan isimlerini ve tele-
fon numaralarýný daha sýk unuturlar ve daha
sonra da hatýrlayamazlar.  

2- Günlük yaþam aktivitelerini yapmada
güçlük 

Telaþlý insanlar bazen yemeði fýrýnda unutabilir
ve yemek yandýktan sonra hatýrlar. Alzheimer
Hastalýðý bulunanlar ise, yemeði fýrýnda unutmak-
la kalmaz, hazýrladýklarýný da hatýrlamayabilirler.  

3- Kelime bulmada güçlük 
Hepimiz bazen doðru kelimeyi bulmada

güçlük çekebiliriz. Alzheimer Hastalýðý bulunan-
lar ise çok basit kelimeleri unutabilirler ya da yer-
ine uygun olmayan kelimeler kullanabilirler.  
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4- Zaman ve mekân karmaþasý 
Hangi günde olduðunuzu ya da nereye gide-

ceðinizi bir an için unutmak normaldir. Alz-
heimer Hastalýðý bulunanlar ise, her gün geçtik-
leri sokaklarda kaybolabilir. Nerede olduklarýný,
oraya nasýl geldiklerini ya da evlerine nasýl gide-
ceklerini bilemeyebilirler.  

5- Yargý ve karara varmada güçlük
Bazen baþka bir iþe dalýp geçici olarak asýl yap-

týðýmýz iþi unutabiliriz. Alzheimer Hastalýðý bulu-
nanlar ise, asýl yaptýklarý iþi tamamen unutabilir-
ler. Uygun þekilde giyinemeyebilirler, birkaç göm-
lek ya da kazaðý üst üste giyebilirler.  

6- Pratik düþünme becerisinde güçlük 
Pratik yöntemlerle, günlük bazý karmaþýk

sorunlarýmýzýn üstesinden gelebiliriz. Alzheimer
Hastalýðý bulunanlar ise, pratik çözüm üretmede
güçlük çekerler.  

7- Sýk kullanýlan eþyalarýn yerlerini de-ðiþtirme  
Hepimiz bazen cüzdan ya da anahtarlarýmýzý

olaðan dýþý yerlere koyar, sonra da bir süre ararýz.
Alzheimer Hastalýðý bulunanlar ise, eþyalarýný
olmadýk yerlere koyabilir: gözlüðünü buzdolabýna
ya da kol saatini þeker kavanozuna koymak gibi.  

8- Ruh hali ya da davranýþlarda deðiþim
Hepimiz zaman zaman üzgün ya da kaygýlý bir

ruh hali içinde olabiliriz. Alzheimer Hastalýðý
bulunanlar ise, herhangi bir neden olmaksýzýn
aniden aðlayabilir ya da çok sinirli hale gelebilir.  

9- Kiþilik deðiþimleri  
Ýnsanlarýn kiþilikleri yaþla birlikte bir miktar

deðiþim gösterebilir. Alzheimer Hastalýðý bulu-
nanlar ise, ani ve belirgin deðiþimler gösterebilir.
Þüpheci, telaþlý ya da korku içinde bir kiþilik
sergileyebilirler.  

10- Sorumluluktan kaçýnma 
Zaman zaman ev iþlerinden, iþ ve sosyal

sorumluluklardan býkýp, yorulabiliriz. Bu-nunla
beraber, bu sorumluluklarla mücadele gücümüzü
tekrar kazanýrýz. Alzheimer Hastalýðý bulunanlar
ise, iþ ve sosyal alanlarda çok pasif hale gelebilir
ve bu kalýcý bir hale dönüþebilir. 

KÝMLERDE GÖRÜLÜR

AH için günümüzde belirlenmiþ olan risk fak-
törleri, yaþ, aile öyküsü ve kalýtýmdýr. Bununla
beraber, bilim adamlarý baþka risk faktörlerinin de
bulunduðuna inanmaktadýr.  

Yaþ
AH için en belirgin risk faktörü yaþtýr. Yaþ

ilerledikçe, AH geliþim riski de artar. AH nadiren

40'lý ve 50'li yaþlarda görülebilmekle beraber, taný
konan hastalarýn büyük bir bölümü 65 yaþ
üzerindedir.  

Ailede demans öyküsü bulunmasý 
Çalýþmalar, Alzheimer hastalarýnýn akra-

balarýnda hastalýk sýklýðýnýn daha yüksek
olduðunu göstermektedir. Bu gözlemler, Alzhei-
mer hastalarýnýn yakýn akrabalarýnýn, ailesinde
Alzheimer hastalýðý bulunmayanlara göre daha
yüksek risk altýnda olduðunu ortaya koymaktadýr.
Bununla beraber, ailenizde Alzheimer hastasý
varsa, bu sizin de ilerde hasta olacaðýnýz ya da
hastalýðý çocuklarýnýza aktaracaðýnýz anlamýna
gelmez.  

Kalýtým
Bazý ailelerde hastalýk, kalýtsal hastalýklarda

olduðu gibi geçiþ gösterir. Bu ailelerde yapýlan
çalýþmalar, AH ile iliþkili üç kromozom sap-
tamýþlardýr. Bunlar 21. 14. ve 19. kromozomlardýr.
21. ve 14. kromozomlar, 40'lý ve 50'li yaþlarda
baþlayan AH ile iliþkili bulunmuþtur; ileri yaþta
baþlayan (65 yaþ üzeri) AH ile iliþkili deðildir.  

Kýsa bir süre önce, 19. kromozom üzerinde
APOE-e4 adlý bir genin ileri yaþta baþlayan (65 yaþ
üzeri) AH ile iliþkili olduðu saptanmýþtýr. Bu gen
günümüzde birçok araþtýrmacý tarafýndan AH için
bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bununla
birlikte, bu bir hastalýk geni deðil, hastalýða karþý
duyarlýlýðý artýran bir gendir. Bu gene sahip olan
kiþiler AH'na yakalanmadan saðlýklý bir yaþam
sürebilirler. 

Tartýþmalý risk faktörleri

Kafa travmasý  
Þiddetli bir kafa travmasý demansa neden ola-

bilmektedir. Ayrýca sürekli kafa travmasýna maruz
kalan boksörlerde AH'na benzeyen bir tür demans
görülmektedir.  

Ailede Down sendromu ve Parkinson hastalýðý
bulunmasý 

Birinci derece akrabasýnda Down sendromu ya
da Parkinson hastalýðý bulunanlarda AH riski,
bulunmayanlara göre bazý çalýþmalarda yüksek
bulunmuþtur. 

Alkol tüketimi 
Alkolizm demansa neden olmaktadýr, bununla

beraber araþtýrýcýlar alkol tüketiminin AH ile iliþk-
isiz olduðunu düþünmektedir.  

Çevresel / mesleki etkenler 
Kimyasallarýn, metallerin ya da diðer toksik

maddelerin AH riskini artýrýp artýrmadýðý araþtýrýl-
maktadýr. Þu ana kadar, hastalýk riskini artýrdýðý

10 ALZHEIMER

K
A

R
D

E
LE

N



saptanan bir madde saptanmamýþtýr. Alümin-
yum, risk faktörü olarak güncelliðini korumakla
beraber, kanýtlanmýþ herhangi bir veri bulunma-
maktadýr.

Cinsiyet
Alzheimer hastalýðý her iki cinste eþit oranda

görülmektedir. 

HASTALIÐIN EVRELERÝ

Hastalýk geliþiminde üç farklý evre gözle-
nebilir. Bazý belirtiler evrelere özgüyken, bir kýsmý
ortaya hiç çýkmayabilir. Evreler arasýnda uzun yýl-
lar geçebilir:

1. EVRE  

Hafif ve genellikle ihmal edilen belirtiler:  

A. Bellek kaybý (genellikle yakýn geçmiþteki
olaylara iliþkin);  

B. Zaman disoryantasyonu (günün tarihini
hatýrlama güçlüðü);  

C. Mekân disoryantasyonu (bilinen me-kânlarý
tanýma güçlüðü, örneðin evdedir fakat nerde
olduðunu karýþtýrabilir).  

D. Ýnisiyatif kaybý.  

E. Kelime bulma güçlüðü. Bu ilk belirtiler
nedeniyle, kiþi ürkmüþ, utanmýþ ya da kederli
durumda olabilir.

2. EVRE  

Günlük yaþam aktivitelerinin sürmesini
engelleyen belirgin düzeyde belirti ve problemler:  

A. Belirgin bellek problemleri (örn. aile
üyelerinin isimleri);  

B. Kendine yeterliðin azalmasý (örn. yýkanma,
giyinme gibi iþlevlerde yardým gerekiyor);  

C. Çevrede kaybolma;  

D. Konuþma bozukluðunda artma;  

E. Halüsinasyonlar.

3. EVRE  

Tam baðýmlýlýk. Zihinsel bozukluklar belirgin
fiziksel bozuklukla birliktedir.  

A. Yardým edildiði halde beslenmede güçlük;  

B. Arkadaþlarý ve aile üyelerini tanýmada
güçlük;  

C. Yürüme güçlükleri (hasta yataða baðýmlý
durumda olabilir);  

D. Ýdrar ve/veya gaita kaçýrma;  

E. Belirgin düzeyde davranýþ bozukluklarý.  

TEDAVÝ

Maalesef, hastalýðýn nedeni henüz buluna-
madýðýndan, tam düzelme ya da "þifa" saðlayacak
bir tedavi yoktur. Yine de, belirtileri azaltýp,
hastalarýn yaþam kalitelerini yükseltecek ilaçlar
mevcuttur.  

Buna ek olarak, hem hastanýn hem de hasta
yakýnýnýn hastalýða uyum saðlamasýný amaçlayan
birçok ilaç dýþý yöntem bulunmaktadýr.  

ÝLAÇ TEDAVÝSÝ

Belirtilere yönelik ilaçlar: AH'nýn sýkýntý verici
belirtilerini (huzursuzluk, uykusuzluk, saldýrgan-
lýk, vb.) azaltmakta faydalý olabilen bir dizi ilaç
vardýr. Ancak, týbbi denetim altýnda verilmedik-
leri takdirde düzeltmeleri beklenen belirtileri
kötüleþtirebilir. Bunun sonucunda konfüzyon,
inkontinans, vb. yeni belirtiler ortaya çýkabilir. Bu
tür ilaçlar arasýnda þunlar sayýlabilir:  

-ANTÝDEPRESANLAR   
-NÖROLEPTÝKLER   
-ANTÝ-ANKSÝYETE ÝLAÇLAR   
-ANTÝ-PARKÝNSON ÝLAÇLAR   
-TRANKÝLÝZANLAR   
-BARBÝTURATLAR  

YENÝ ÝLAÇLAR

AH'da sinir hücresi kaybý dolayýsýyla azalan
asetilkolin miktarýnýn yeniden dengelenmesini
hedefleyen yeni ilaçlara, kolinesteraz inhibitörleri
adý verilmektedir. Asetilkolin beyne ait süreçlerin
bir çoðunda ve özellikle de belleðe ait olanlarda
iþlev gören bir kimyasal maddedir.  

ÝLAÇ DIÞI TEDAVÝLER  

Yurtdýþýnda bu amaçla en sýk kullanýlan stan-
dart tedavi uygulamalarýnýn baþýnda Gerçeklik
Yönelimi Tedavisi (Reality Orientation Therapy)
ve Geçerlileþtirme Tedavisi (Validation Therapy)
sayýlabilir. Her ikisi de, hasta yakýný ve hasta
arasýndaki iletiþimi kolaylaþtýrmayý hedefler. Bu
tedaviler standart biçimleriyle henüz ülkemizde
uygulanmamaktadýr. Bu tür ilaç dýþý yaklaþýmlarýn
temel ilkesi, karþýdakini anlamak ve kendini ona
anlatmaktýr. Dolayýsýyla, bir AH uzmanýyla
görüþme, muayene ve ilaç tedavisi yaný sýra,
ilaçsýz tedavi yaklaþýmlarýný da içerecektir.  

Kelimelerin yegâne iletiþim araçlarý olmadýk-
larýnýn akýlda tutulmasý son derece önemlidir.
Yüz ifadesi, jestler, ses tonu ve temas, zihinsel
durumun aktarýlmasýný saðlayan temel iletiþim
araçlarýdýr. 
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Ýstanbul Surlarý

Ý stanbul'un ilk surlarý, 413-447 yýllarý
arasýnda kenti savunma amacýyla Bizans
Ýmp. II. thedosius tarafýndan yaptýrýldý.

Marmara Denizi kýyýsýndaki mermer Kule'den
Haliç'e deðin 6-7 km uzunluðundadýr. Yedikule
surlarý 1457-1458 yýllarýnda Fatih Sultan Mehmet
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Surlar üzerinde 16 kapý
bulunmaktadýr. Surlar, iç sur, dýþ sur ve hendek
olmak üzere üç kademeli bir savunma yapýsýdýr. Ýç
surlar 3-4 metre kalýnlýðýnda ve 13 metre yüksek-
liðindedir. 15m. uzaklýktaki dýþ surlar ise 2m.
kalýnlýk ve 10m. yükseklikte duvarlardýr. Dýþ
surun önünde hendek vardýr. Ýstanbul surlarý,
UNESCO'nun koruma programý çerçevesinde
restore edilmektedir.

Rumeli Hisarý

Ýstanbul Boðazý'nýn Rumeli yakasýndadýr.
Bizans'a kuzeyden yardým gelmesini önlemek
amacýyla Fatih Sultan Mehmet tarafýndan 1452
yýlýnda yaptýrýlan bir kaledir. 1000 usta ve 2000
iþçinin çalýþmasýyla 4 ayda yapýlmýþtýr. Üç büyük
kulenin yapýmýný Çandarlý Kara Halil, Saruca ve
Zaganos Paþalar üstlendiklerinden kuleler bu
adlarla anýlýr. Beþ kapýsý bulunan kale, 30.000
m²lik bir alaný kaplamaktadýr.

Diyarbakýr Kalesi ve Surlarý 

Kalenin ilk bölümlerinin Hurriler döneminde
yapýldýðý kabul edilmektedir. 349 yýlýnda Roma
Ýmp. II. Constantinus döneminde kentin çevresi
surlarla çevrildi, kale güçlendirildi. Kesme bazalt
taþýndan yapýlmýþtýr. Artuklu, Akkoyunlu, Selçuk-
lu, Osmanlý ve Cumhuriyet dönemlerinde defa-
larca onarýldý. Dýþ kale ve iç kale olmak üzere iki
bölümdür. 82 burçlu dýþ kale surlarýnýn uzunluðu
5 km. 'yi bulur. Dört kapýsý vardýr. Dört kapýlý iç
kale ise Kanun Sultan Süleyman döneminde surla
çevrilmiþtir.

Van Kalesi 

Urartu devletinin baþkenti Tuþba (Van)'da
M.Ö. IX. yüzyýlda yapýlmýþtýr. Kale, Urartularýn
M.Ö. VII. yüzyýl baþlarýnda yenilerek Toprak-
kale'ye taþýnmalarý üzerine Asurlarýn eline geçti.
Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Osmanlý
dönemi kalýntýlarýnýn da bulunduðu kalede en
önemli bölümler Urartulara ait kaya hücreleri ve
yazýtlardýr. Kanuni Sultan Süleyman'ýn yaptýrdýðý
bir cami de kale üzerinde bulunmaktadýr.

Kýzkalesi 

Ýçel'in Erdemli ilçesinde ve Mersin'e 60 km.
uzaklýktadýr. Corcyus antik kenti ve kalýntýlarýn-
dan 800-1000 m. aþaðýda ve Akdeniz'in içindedir.
Kýyý ile baðlantýsý zamanla kesilmiþ, bir ada halini
almýþtýr. M.Ö. IV. yüzyýlda Hellenler tarafýndan
kurulan, Roma ve Bizans dönemlerinde geliþen
Corcyus, XIII. yüzyýlda önemli bir limandý. Kale,
denizden gelecek saldýrýlarý engellemek amacýyla
yapýlmýþtý. Ýçinde bir kilise kalýntýsý bulunmak-
tadýr.

Hoþap Kalesi 

Van-Baþkale karayolu üzerinde, Van'a 60 km.
mesafedeki Güzelsu bucaðýndadýr. XVI. yüzyýlda
MAhmudi Aþireti Bey'i Süleyman Bey tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Ýçinde iki cami, üç hamam, çeþmel-
er ve zindanlar bulunmaktadýr.

Erzurum Kalesi 

Yaklaþýk 2000 m. yükseklikte bir tepe üzerinde
inþa edilmiþ olan iç kale 5. yüzyýlda Roma
Ýmparatoru Theodosius tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Son zamanlara kadar Türkler tarafýndan kýþla
olarak kullanýlmýþtýr. Kale Mescidi ve saat kulesi
Türk mimarlýðýnýn ilk örnekleri olmalarý bakýmýn-
dan önem taþýrlar. Tepsi Minare olarak da
adlandýrýlan kule Ortaçað'larda gözetleme kulesi
olarak kullanýlmýþtýr. Osmanlý mimarisinin Barok
Çaðýnda saat kulesine çevrilmiþtir. 1124-1132 yýl-
larý arasýnda hüküm süren Abu'l Muzafferüddin
Gazi tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Tek büyük bir
kubbe ile örtülen mescid geleneksel Türk mi-
marisinin özelliklerini taþýr.
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M
utlak zikir kemaline masruftur.
fehvasýnca, veli, kutup, gavs, keramet
vb. kavramlar iþitildiðinde akla ilk

gelen isim þüphesiz Þeyh Abdülkadir Geylânî'dir.
Zira Ýslâm tarihinde adý bu kavramlarla yan yana
gelen en meþhur kiþi odur. Onun için de sul-
tanu'l-evliya, kutbu'l-a'zam, gavsu'l-azam, kutb-u
rabbanî, alemu't-tarika, þeyhu'þ-þuyûh, kudvetü'l-
evliya, el-bâzu'l-eþheb gibi lakap ve sýfatlarla
anýlmýþtýr. 

O (kuddise sirruhû):

- Bazen sayýsý yetmiþ bine ulaþan geniþ bir din-
leyici kitlesine sahip, devrinin en ateþîn vaizi, 

- Kadirî Tarikatý'nýn, ünü ve tesiri Ýslâm âlemi-
nin sýnýrlarýný aþarak, dünyanýn bir çok yerine
ulaþmýþ piri, 

- Ribat sahibi bir sûfî, 

- Medrese sahibi bir âlim ve müderris, 

- Günümüze kadar zevkle okunan çok sayýda
kitabýn müellifi, 

- Tasarrufu ölümünden sonra da devam eden
evliyanýn en meþhuru, 

- Mesleði Tasavvuf gibi hassasiyet isteyen bir
saha olmasýna raðmen, Ýslâm'ýn ana çizgisini
oluþturan Ehl-i Sünnet'in görüþlerine baðlý
kalmayý bilmiþ bir muhakkik, 

- Muhatabýný hemen etkileyecek bir mehabet
ve kalpler üzerinde tasarruf sahibi bir manâ sul-
taný,

- Devrinin yaný sýra, asýrlar ötesinden çok kiþiyi
Üveysî yolla irþad etmiþ kâmil bir mürþid,

- Gayr-i Müslimler dâhil, her inanç ve mizaç
sahibine karþý merhamet ve þefkatle davranan
cami' bir þahsiyetti.

Bu kýsa yazýmýzda, iþte bunlar vb. özelliklere
sahip Þeyh Abdülkadir Geylânî'nin hayatýndan
kýsaca söz ettikten sonra, asýrlar ötesinden bize yol
gösteren bazý görüþlerini ve bizi düþünmeye sevk
edecek bir iki menkýbesini aktarmayý plânlýyoruz.1

Kýsaca Hayatý

Asýl adý Muhyiddin Ebû Muhammed Abdül-
kadir b. Ebi Salih Musa Zengidost el-Geylânî'dir.
Muhyiddin 470 yýlýnda (1077) Hazar denizinin
güneybatýsýndaki Geylan (Arapça, Cilan; Farsça,
Gilan okunur) eyalet merkezine baðlý Neyf
köyünde doðdu. Babasý Ebû Salih Musa'nýn din-
dar bir kimse olduðu bilinmekte; ancak hakkýnda
fazla bilgi bulunmamaktadýr. Baba tarafýndan
soyu Hz. Hasan'a (r.a.) dayanmaktadýr. Annesi de
devrin tanýnmýþ zâhidi olan Ebû Abdullah
Savmaî'nin kýzý, kadýn velilerden Ümmü'l-Hayr
Emetü'l-Cebbar Fatýma'dýr. Baba tarafýndan þerif,
anne tarafýndan ise seyyiddir.

Küçük yaþta babasýný kaybeden Muhyiddin,
annesinin yanýnda ve dedesi Ebû Abdullah es-
Savmaî'nin himayesinde büyüdü. Çocukluðun-
dan itibaren en büyük hedefi, dönemin ilim ve
kültür merkezi olan Baðdat'ta tahsil görmekti. On
sekiz yaþýna gelince annesinden izin alýp bir kafil-
eye katýlarak Baðdat'a gitti (1095). Burada ünlü
âlimlerden ders aldý ve eðitimini bitirdikten sonra
hocasý Ebû Said'in kendisine tahsis ettiði
medresede hadis, tefsir, kýraat, fýkýh, nahiv ders-
lerini okutmaya ve bu arada vaaz vermeye
baþladý. Medrese tahsilinden sonra Muhammed
b. Müslim ed-Debbas (525/1131)'tan tasavvuf
eðitimi aldý. Bir süre sonra, deðiþik aralýklarla 

ABDÜLKADÝR GEYLÂNÎ 13

K
A

R
D

E
LE

N

E
V

L
ÝY

A
L

A
R

SU
L

T
A

N
I

ABDÜLKADÝR GEYLÂNÎ

1 Þeyh Abdülkadir Geylânî hakkýnda yazýlmýþ birçok menkýbe kitabý
ve yapýlmýþ çalýþma bulunmaktadýr. Türkçemizde yapýlmýþ en geniþ
ve akademik çalýþma Dr. Dilaver Gürer'in hazýrladýðý doktora tezidir.
(Abdülkadir Geylânî, Hayatý, Eserleri, Görüþleri, Ýnsan Yayýnlarý, Ýst.
1999). Ayrýca Süleyman Uludað'ýn T.D.Vakfý Ýslâm Ansiklopedisine
yazdýðý madde ve Ethem Cebecioðlu'nun Allah Dostlarý adlý çalýþ-
maya yazdýðý biyografiyi de eklemek gerekir. Biz de makalemizde bu
çalýþmalardan ve verdikleri kaynaklardan geniþ ölçüde yararlandýk.



toplam yirmi beþ yýl sürecek olan inziva hayatýna
çekildi. Menkýbeye göre inziva hayatý sonunda,
kendisine bir baþkasý yedirmedikçe kendi eliyle
yemek yemeyeceðini ahdetmiþ, aradan kýrk gün
geçtiði hâlde açlýða direnmiþ, nihayet bu hâli Ebû
Said el-Meharimî'ye malûm olmuþ, onu evine alýp
eliyle doyurmuþ ve daha sonra da kendisine þeyh-
lik hýrkasý giydirmiþtir.

Bu tavrýyla o, ondan kýsa bir dönem önce
yaþayan Ýmam Gazzalî'ye benzemektedir. Zira
Gazzalî de medresede müderris iken ve yüksek bir
makama sahipken bunlardan vazgeçmiþ, uzun bir
araþtýrma ve halvet döneminden sonra Ýslâm'ýn
manevî-ruhî cephesini Sahabe yolu çerçevesinde
öne alarak Ýhya'sýný kaleme almýþtýr. Geylânî
mutedil görüþlerinden olsa gerek, baþta Ýbn
Teymiye olmak üzere birçok tasavvuf tenkit-
çisinin takdirini kazanmýþtýr. Zira onun tasavvufî
görüþleri Þeriat'a ve dinin zahirî hükümlerine titi-
zlikle baðlý kalma esasýna dayanýr. Gazzalî'nin
geliþtirdiði Sünnî Tasavvuf, onun tarafýndan
devam ettirilmiþtir denebilir.

Karþýlaþtýðý kimseleri hemen etkilediði için
Bâzullah (Allah'ýn þahini) ve el-Bâzu'l-Eþheb
(avýný kaçýrmayan þahin) unvanýyla anýlmýþtýr. Bu
ifadenin, müritlerini çok iyi eðittiði anlamýna
geldiði de rivâyet edilmektedir. Tasarrufunun
ölümünden sonra da devam ettiðine inanýlýr. Bu
inancýn eseri olarak halk arasýnda "Medet ya
Gavs, Medet Ya Abdülkadir, Medet ya Geylânî!"
gibi istiðase2 ifade eden nidalar meþhur olmuþtur.
O, tasarruf3 sahibiydi ve bununla da zahirdi. Tabir
yerinde ise, tasarrufunun hakkýný vermekteydi.
Ýbn Arabî bu konuyu þöyle açýklamaktadýr: "O,
hilafet makamýnýn sahibi idi. Bu makama ulaþan,
isterse Rab adýna kullarý üzerinde tasarruf ve
tahakkümde (hükmetmede) bulunabilir. Ýste-
mezse bu yetkiyi kullanmaz. Abdülkadir Geylânî
tercihini tasarrufu ve tahakkümü kullanma
yönünde yapmýþ ve bununla zahir olmuþtur."
(Gürer, s: 104 (Ý. Arabî'den nakil.).

Velayetin zirvelerine týrmanan Geylânî'nin bir
gün vaaz sýrasýnda söylediði rivayet edilen, "Ýþte
bu ayaðým her velinin boynu üzerindedir."
sözünü o, pek çoklarýna göre devrinin kutbu4

olduðunu ilan etmek için söylemiþ olmalýdýr. 

Nitekim bu sözü izah etmeye çalýþanlar arasýn-
da bulunan Ýmam Rabbanî (1034/1625) þu açýkla-
mada bulunur: "Hz. Þeyh, bu sözünde haklý idi.
Ýster sekr (cezbe) ister sahv (ayýk) hâlinde söylesin
fark etmez. Zira o vakitte bütün velilerin boynun-
da onun ayaðý vardý. Ancak þunun bilinmesi
gerekir ki, bu hüküm o vaktin velilerine mahsus-
tur; önceki ve sonrakilere deðil. Bu hüküm nasýl
geçmiþteki velilere geçerli olsun ki, onlar arasýnda
ashab-ý kiram da vardý. Sonra gelenlere nasýl
geçerli olsun ki, onlar arsýnda Hz. Mehdi ve Hz.
Ýsa (as) da olacaklardýr…" (Mektubat, 293.
Mektup). Bazý âlimlere göre bu söz emir ile
söylenmiþtir. Kutbiyeti ilana matuftur. Kutup
yeryüzünde her zaman bulunur. Bazýlarý sükût ile
bazýlarý da ilan ile emrolunurlar. Ýlan durumu,
kutbiyet makamýnda kemale erenler için söz
konusudur (Gürer, s: 97). Risale-i Nur müellifi
Üstad'ýn bu konuya yaklaþýmý ise þu þekildedir:
"Ehl-i tarikat ve hakikatca müttefekun aleyh bir
esas var ki: Tarik-ý Hakda sülûk eden bir insan
nefs-i emaresinin enaniyetini ve serkeþliðini kýr-
mak için lâzým gelir ki: Nazarýný nefsinden
kaldýrýp þeyhine hasr-ý nazar ede ede tâ fenâ-
fiþþeyh hükmüne gelir. 'Ben' dediði vakit, þey-
hinin hissiyatýyla konuþur ve hakeza tâ fenâfir-
resûl, fenâfillâha kadar gider. Meselâ: Nasýl ki,
gayet fedakâr ve sadýk bir hizmetkâr, bir yaver,
efendisinin hissiyatýyla güya kendisi kendisinin
efendisidir ve padiþahýdýr gibi konuþur. 'Ben böyle
istiyorum' der; yani 'Benim seyyidim, üstadým,
sultaným böyle istiyor.' Çünkü kendini unutmuþ,
yalnýz onu düþünüyor, 'Böyle emrediyor' der.
Öyle de Gavs-ý Geylânî, o harika kasidesinin taza-
mmun ettiði ezvâk-ý fevkalâde, Hazret-i Þeyhin
sýrr-ý azim-i Ehl-i Beytin irsiyetiyle Al-i Beytin
þahs-ý manevîsinin makamý noktasýnda ve Zat-ý
Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselâm)'ýn verasetiyle 
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2 Ýstiðase: Darda kalmýþ bir kimsenin, doðrudan Allah'tan veya yine
Allah'tan ama Hz. Peygamber (sas)'in ya da bir þeyhin/Allah erinin
ruhaniyeti vesilesiyle yardým istemesi demektir. Kendisinden medet
umulan en büyük veliye de gavs denir.
3 Tasarruf: Yüce Allah'ýn dilediði zaman, kendisinin seçtiði kiþilerin
eliyle, onlarý vasýta/araç kýlarak ve hikmetini de Kendisinin bildiði
olaðan dýþý (âdet dýþý, olaðanüstü, hârikulâde yani tabiat kanunlarýný
aþacak, onlarý iþlemez hâle getirecek þekilde) bazý olaylarýn zuhuruna
meydan ve izin vermesidir. Keramet içinde deðerlendirilir.

4 Kutup: Hakk'ýn kâmil manada halifesi, Efendimizin has varisi ve
her devirde bulunan insan-ý kâmilin de unvanýdýr. Önce Râþid
Halifeler'le temsil edilmiþtir. Daha sonraki dönemlerde ise, hakikî
müçtehid ve mana âleminin sultanlarý, zahir ve batýnýn da kahra-
manlarý aktâb, evliya ve asfiyâ ile… Meþhur Aktab-ý Erba'a (dört
kutup) genel kabule göre onlar þunlardýr: Abdülkadir Geylânî,
Ahmed Rifaî, Ahmed Bedevî, Ýbrahim Dessükî veya Ebû'l-Hasan
Þazelî. Bir de, vefatlarýndan sonra tasarrufu devam eden dört evliya
vardýr ki, genel kabule göre bunlar da: Abdulkadir Geylanî, Þeyh
Hayat b. Kays el-Harranî, Þeyh Harakanî ve Þeyh Menbicî haz-
erâtýdýr. Kutup, Kutbu'l-Aktap, Gavs, Gavs-i A'zam gibi isimler
hakkýnda daha geniþ bilgi için M. Fethullah Gülen'in Kalbin Zümrüt
Tepeleri'nin üçüncü cildine ve Ýnsan-ý Kâmil ve tasarrufu için ikinci
cildindeki Ýnsan-ý Kâmil ve Nazar ve Teveccüh yazýsýna bakýlabilir. 



Hakikat-ý Muhammediyesinde (a.s.) kendini
gördüðü gibi, fena-yý mutlak ile Cenâb-ý Hakkýn
tecelli-i Zatisine mazhariyet noktasýnda, o sözleri
söylemiþ. Onun gibi olmayan ve o makama
yetiþmeyen onu söyleyemez, söylese mesuldür.
Hazret-i Þeyh, veraset-i mutlaka noktasýnda,
Resûl-i Ekrem (Aleyhissalâtü Vesselâm)'in kadem-
i mübarekini omuzunda gördüðü için, kendi
kademini evliyanýn omuzuna o sýrdan býrakýyor.
Kasidesinde zahir görünen, temeddüh ve iftihar
deðil, belki tahdîs-i nimet ve âli bir þükürdür.
Yalnýz bu kadar var ki, muhibbiyet makamý olan
makam-ý niyazdan mahbubiyet makamý olan
nazdarlýk makamýna çýkmýþ. Yani tarîk-ý acz ve
fakrdan, meþreb-i aþk ve istiðraka girmiþ. Ve
kendine olan niam-ý azîme-i Ýlâhiyyeyi yâd edip,
bihakkýn müftehirane þükretmiþtir." (Sikke-i
Tasdik-i Gaybî, 150).

Kutbiyet, velâyet, keramet, manevî derinlik vb.
konulardan söz edilen hemen her eserde en güzel
örnek ve zor ulaþýlacak zirve olarak hep Hz.
Geylânî gösterilir. 

Cemaat camiye sýðmadýðý için açýk havada
verdiði vaazlarýný bazen yetmiþ bine varan kiþinin
dinlemek için Baðdat'a geldiði, hoparlör gibi
teknik âletler olmadýðý ve açýk hava olmasý hase-
biyle kubbe akustiði bulunmadýðý hâlde, arka
saflarda bulunanlarýn ön saflardaki kadar net bir
þekilde sesini iþittikleri rivayet edilmektedir.

Çok sayýda çocuðu dünyaya geldiði gibi, çok
sayýda mürit ve talebe de yetiþtirdi. Hem neslinin
hem de mürit ve talebelerinin çokluðu, görüþ ve
düþüncelerinin, diðer bir ifade ile tarikatýnýn,
Ýslâm âleminin sýnýrlarýný aþarak dünyanýn birçok
ülkesine yayýlmasýna ve günümüze kadar
gelmesini saðlamýþtýr. Ayrýca nesli de günümüze
kadar devam etmiþtir. Moðollarýn Baðdat'ý istilasý,
çocuklarýnýn bir kýsmýnýn þehit olmasýna sebep
olduðu gibi, bir kýsmýnýn çevre memleketlerine
göç etmesine, dolayýsýyla tarikatýn yayýlmasýna da
vesile olmuþtur. 

Ýnziva döneminin sonunda, oðluyla beraber
hacca gitti. Dönüþünden sonra 561'de (1166)
Baðdat'ta, yüzlerce vaaz ve sohbetine son kafiyeyi
koyup "er-Refike'l-A'lâ, Allah, Allah, Allah" diy-
erek son sözünü söyledi ve Rabbine yürüdü.
Allah'ýn (c.c.), kendisine bahþettiði doksan seneyi
aþkýn ömrünü, manen çok semereli bir þekilde
geçirdi.

Yaratýlýþ düzeni, bütün büyük oluþlarý ve son-
suzluk va'deden doðumlarý, büyük kahýr ve
ýzdýraplara baðlamýþtýr. Bu da Ýlahî Sünnet'in bir
cilvesidir. Ýnsan hayatýndaki esrarengiz göçlerin,
istilâlarýn, zulümlerin, harp ve darplarýn arkasýn-
da, kýþtan sonra baharýn gelmesi gibi, Ýlâhî
Kudret'in büyük oluþumlarý mayalandýrma ve

nihayet onlarýn zarurî doðumlarýný vücuda
getirme iradesini görmek de mümkündür. Bu
kahýr ve ýzdýrap perdesinin arkasýnda saklý Ýlahî
Ýrade'yi, O'nun vücut verdiði nimet ve geliþmeyi
fark etmekse, varlýðýn özüyle temas imkânýna
ermiþ büyük ruhlarýn iþidir. Bu ruhlar, tablonun
kahýr tarafý büyük kitleleri baðýrtýp çaðýrtýrken,
iþte bu yüzden, içlerindeki derin ýzdýraplara rað-
men, Ýlâhî Ýrade'nin tasarruflarýna razý bir þekilde
sakin durabilmekte, bunun da ötesinde, kývranan
ve feryat eden kitlelere mutluluk va'dedebilmek-
te, onlarýn yaralarýný sarabilmektedirler. Çünkü
onlar, gecenin gündüze, kýþýn da bahara gebe
olduklarýný bildikleri gibi, her kahrýn arkasýnda
bir lütuf olduðunu, her celâlin bir cemal ve nimet
sakladýðýný çok iyi bilmektedirler.

Bu dönemlerde birçok büyük projenin temeli
atýlýr, insanlýða yön verecek büyük dimaðlar
yetiþir, toplum bir taraftan kývranýrken bir
taraftan da polatlaþarak dev adýmlar atmaya ehil
bir keyfiyet kazanýr.

Ýþte Þeyh Abdülkadir Geylânî'nin yaþadýðý
dönem de, Moðol istilasý gibi birçok siyasî zülüm
ve karýþýklýðýn olduðu, buna raðmen, Ýslamî ilim-
ler sahasýnda oldukça münbit ve tarihin sayfalarý-
na altýn harflerle geçmiþ büyük insanlarýn
yetiþtiði bir devirdir. Meselâ þu mana büyükleri
onunla çaðdaþ sayýlýrlar: Ýmam Gazzalî
(505/1111), Aynu'l-Kudat el-Hemedanî (525/
1131), Þeyhu'l-Ýslam Ahmed en-Namekî (536/
1141), Ahmed er-Rifaî (578/1182), Ahmed Yesevî
(562/1167), Ebû Medyen el-Maðribî (594/1198),
Abdülhalýk el-Gücdevanî (595/1199), Rüzbihan
Baklî (606/1209), Necmüddin el-Kübra (618/
1221), Feridüddin Attar (632/1234), Hasan el-
Çiþtî (633/1236), Ýbn Arabî (638/1240). 

Eserleri

1. El-Gunye li-Talibi Tariki'l-Hak (Gunyetu't-
Talibin): Ýman, tevhid ve ahlâk konularýný
iþleyen, fýkhî konularda daha çok Hanbelî
Mezhebi'nin görüþlerine yer veren bir ilmihâl
kitabý mahiyetindedir. 

2. El-Fethu'r-Rabbani ve'l-Feyzü'r-Rahmani:
Vermiþ olduðu vaazlarýnýn toplandýðý eserdir.
Toplam 62 vaaz yer almaktadýr. Vefatýndan sonra
talebeleri tarafýndan bir araya getirilmiþtir.
Geylânî'nin tasavvufî görüþ ve düþüncelerini ihti-
va eden en geniþ eseridir.

3. Fütuhu'l-Gayb: Meclislerde yaptýðý vaaz ve
vasiyetini ihtiva etmekte olup, oðlu Abdurrezzak
tarafýndan kitap hâlinde tertip edilmiþtir.

4. Mektubat: On beþ mektubundan oluþmak-
tadýr. Bu ilk dört eser, Türkçenin yaný sýra bazý
dünya dillerine de çevrilmiþtir.
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5. Cilau'l-Hatýr min Kelami'þ-Þeyh Abdülkadir:
Bu da, Þâh-ý Geylânî'nin vaazlarýndan meydana
gelen bir derlemedir.

6. Þiir Kitaplarý: Divan, el-Kasidetü'l-Ayniyye,
el-Esmaü'l-Hüsna gibi deðiþik isimler taþýyan kita-
plardýr.

7. Vird, Hizip ve Dua Mecmualarý: Salâvat,
Evrad, ed-Delâil, Kenzü'l-A'zam, el-Kibritü'l-
Ahmer vb. adlar taþýyan dua ve vird mecmuasý
olarak tertip ettiði/edilen eserleri de mevcuttur.

Bunlarýn dýþýnda da, bir kýsmý günümüze ulaþ-
mamýþ veya henüz gün yüzüne çýkarýlmamýþ ken-
disine nisbet edilen birçok eser bulunmaktadýr
(Gürer, 109-141).

Bazý Tavsiyeleri

Bu baþlýk altýnda, engin bir mana denizinden
birkaç damla aktarmayý düþünüyoruz. Aslýnda
sözlerinden hangisi ele alýnsa, her dönemin
insanýna hitap ettiði görülür. Zira insanýn ne
nefsi, ne tûl-i emeli, ne ihtiras ve kýskançlýklarý,
ne de bencilliði deðiþmiþtir. Beri tarafta þeytan
hâlâ görev baþýndadýr ve insanýn hangi boþluk-
larýndan yararlanacaðýný gayet iyi bilmektedir. Ve
Allah'ýn rýzasýný elde etme her dönemde her
müminin göz diktiði asýl gayedir; hattâ tek
gayedir. Onun için Gavs-ý A'zam ve benzerlerini
dinlemeðe çok muhtacýz. 

O, tavsiyelerinden birinde þöyle der:

Mücahede, muhasebe ve yüksek azim sahip-
lerinin tecrübe ettiði on haslet var ki, onlara uyup
yerine getirdiklerinde, Allah'ýn izni ile yüksek
makamlara ulaþmýþlardýr. 

*Kiþi, doðru veya yanlýþ, ciddi veya þaka, Allah
adýna yemin etmemelidir. Buna dikkat edip nefsi-
ni ve dilini yemin etmemeye alýþtýrýrsa Allah ona
nur kapýlarýndan birini açar, kalbinde bu iþin fay-
dasýný anlar, derecesi yükselir, azmi güçlenir,
basireti artar, dostlarý arasýnda övülür, komþularý
ona saygý duyar; onu tanýyanlar iþlerini ona
danýþýr.

*Ciddi veya þaka, yalandan sakýnmalýdýr.
Nefsini ve dilini buna alýþtýrýrsa Allah kalbine
inþirah verir, ilmi saf ve þüphesiz olur. Öyle ki,
yalaný bilemez hâle gelir. Baþkasýndan hilaf-i vaki
bir þey duyduðunda garipser ve ayýplar, onu bu
iþinden vazgeçirmeye çalýþýrsa sevap alýr.

*Bir konuda söz verdiðinde, yerine getirme
yapma imkâný olduðu sürece yani çok ciddi bir
özrü olmadýkça caymaktan sakýnmalýdýr. Zira ver-
ilen sözden caymak yalanýn bir çeþididir. Buna
dikkat eden kiþiye Allah cömertlik ve hayâ
kapýlarýný açar, sadýklarýn sevgisini kazanýr, Allah
katýndaki derecesi yükselir.

*Hiçbir varlýða lânet etmemelidir. Bu, ebrar ve
sadýklarýn ahlâkýdýr. Böyle davranýrsa, kazandýðý
iyiliklerle beraber Allah'ýn korumasý altýnda
dünyadaki ömrünü güzel bir þekilde bitirir.
Halkýn eziyet ve kötülüklerinden korunur,
Allah'ýn ve kullarýn þefkat ve merhametini
kazanýr.

*(Þahsen) zulme bile uðrasa, hiçbir varlýða düþ-
manlýk beslememelidir. Zulmedene ne dili ne fiili
ile karþýlýk vermemeli, yapýlana Allah için taham-
mül etmelidir. Böyle davranmak kiþiyi hem
dünyada hem ukbada yüceltir, yakýn-uzak bütün
halkýn sevgisini kazanýr, dualarý kabul olur ve
izzet sahibi olur.

*Ehl-i kýble olan hiç kimseyi kesin küfür, þirk
veya nifakla itham etmemelidir. Bu, merhametli
olmanýn gereðidir ve Peygamber yoludur. Allah'ýn
rahmet ve rýzasýný kazandýrýr, azabýndan ve
nefretinden de korur. Neticede kiþi bütün varlýða
merhametle yaklaþýr.

*Açýk veya gizli herhangi bir günaha bakma-
malý ve yeltenmemeli, bütün duygu ve organ-
larýný korumalýdýr. Âhiret'te karþýlaþacaðý sevap-
lara ek olarak dünyada, kalbi ve diðer duygularý
ödüllendirmenin en kýsa yolu budur.

*Her hangi bir varlýða, az veya çok, eziyet ve
sýkýntý vermekten sakýnmalýdýr. Tam aksine her-
hangi bir varlýðýn duçar kalabileceði sýkýntýlarý
gidermeye çalýþmalýdýr. Bu, âbidlerin izzeti ve
muttakilerin þerefidir. Bu yolla iyiliði emretme ve
kötülüðü nehyetme de daha kolay olur. Kiþinin
gözünde bütün varlýk eþit olur. Böyle davrananý
Allah, fena, yakin ve sika (sadece O'na güvenme,
güvenilir olma) makamýna yükseltir. Ýhlâsa en
yakýn davranýþ da budur.

*Kullarýn elinde bulunan hiç bir þeye göz dik-
memeli ve tamah etmemelidir. Zira en büyük
izzet ve þeref, en halis gýna (gönül zenginliði), en
büyük mülk, en sadýk yakin, en doðru tevekkül
budur. Zühdün kapýlarýndan ve Allah'a güvenme
yollarýndandýr. Bu yolla vera'a ulaþýlýr ve kiþi ken-
dini bütünüyle sadece Allah'a ayýrmýþ olur. Zaten
dindarlýk da ancak bununla tamamlanýr.

*Ve tevazu... Mütevazý olanýn hem Hakk hem
halk katýnda þeref ve haysiyeti artar. Bu yolla hem
din hem dünya iþlerini kolaylýkla halleder.
Aslýnda bu özellik bütün taatlarýn özüdür.
Bununla kul, salihlerin ve hem darlýkta hem
geniþlikte Allah'tan razý olanlarýn makamýna
ulaþýr. Tevazu, kiþinin herkesi kendinden üstün
görmesi ve "ola ki Allah katýnda bilemediðim
üstünlükleri vardýr." þeklinde düþünmesidir.
Meselâ muhatabýn yaþý küçük ise "bu Allah'a hiç
isyan etmemiþ, ben isyankârým," büyük ise, "bu
benden önce Allah'a ibadete baþlamýþ," âlim ise,
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"buna daha çok nimetler verilmiþ, ulaþamadýðým
makamlara çýkmýþ", cahil ise, "bu bilmeden isyan
ediyor, bense bildiðim hâlde günah iþliyorum,
kimin imanla öleceði de belli deðil," kâfir ise,
"belki bu daha sonra imana gelir, bense küfre gire-
bilirim." þeklinde düþünmelidir. Bunun adý þefkat-
tir." (El-Ðunye, s: 187).

Netice

Þeyh Abdülkadir Geylânî, mana âleminin,
þöhreti çaðlarý aþan ferd-i feridlerindendir.
Keramet, gavsiyet, kutbiyet, irþad denilince önce
o akla gelir. Birçoðu dilimize de tercüme edilmiþ
eserlerinden her seviyede insan yararlanmalýdýr,
yararlanmaktadýr. Zira kitaplarý coþkulu bir üsluba
sahiptir. Günümüzün maddileþen, dünyevileþen,
yeni tabirle sekülerleþen insanýnýn kalp ve ruhu-
nun nefes alabilmesi adýna bu tür coþkulu ve
duygu yüklü açýklamalara ciddi ihtiyacý olduðu
izahtan varestedir. Hele mana âlemine kapýlarýný
tamamen kapamaya çalýþan insanýmýzýn, "tabiat
boþluk kabul etmez" fehvasýnca, ne olduklarý
belirsiz birçok mistik ve din benzeri oluþumun
saldýrýsýna maruz kaldýðý bir dönemde, kendimize
ait manayý, kerameti, tasarrufu, ilhamý vb.
yeniden keþfetme durumunda olduðumuzu vur-
gulayýp, Þah-ý Geylanî'nin bu konularda en güzel
misal olduðunu belirtmek isteriz.

Prof.Dr Abdulhakim YÜCE 

Yüzüncü Yýl Ünv. Ýlâhiyat Fak. Öðretim Üyesi

DIÞ POLÝTÝKA

A
bdullah Gül, Dýþiþleri Bakanlýðý koltu-
ðuna oturunca, bürokratlarý çaðýrmýþ ve
"Bana, ülkelerin dýþ politika anlayýþlarý

hakkýnda bir rapor hazýrlayýn" demiþ. Ýki gün
sonra  bir dosya getirmiþler önüne.

Bakmýþ, içinde tek bir yaprak ve üzerinde 10-15
satýr yazý. Þaþýrmýþ önce ve "Bu ne?" der gibi
dudaklarýný büzmüþ, sonra okumuþ "Suudi
Arabistan'ýn Riyad þehrinde, farklý ülkelerden
gelen bir turist grubu, bir dinlenme yerine giderek
buz gibi kola ýsmarlamýþlar. Kolalar gelince bar-
daklarýnda birer karasinek olduðunu fark etmiþler.

ÝNGÝLÝZ, baþka bir bardakta yeni bir kola
istemiþ.

ISVEÇLÝ, ayný bardakta yeni bir kola istemiþ.

FINLANDIYALI, sineði bardaktan çýkardýktan
sonra kolayý içmiþ.

RUS, kolayý sinekle birlikte içmiþ.

ÇÝNLÝ, sineði yemiþ, kolayý içmemiþ.

YAHUDÝ, sineði yakalayýp Çinli'ye satmýþ.

JAPON, deðerlendirilmek üzere, sineði
Tokyo'ya göndermiþ.

YUNANLI, kolanýn yarýsýný içtikten sonra itiraz
ederek yeni bir kola istemiþ,

NORVEÇLÝ, kolayý içtikten sonra bardaktaki
sineði balýk yemi olarak kullanmýþ.

ÝRLANDALI, sineði ezip kolayla karýþtýrmýþ ve
Ýngiliz'e içirmiþ.

AMERIKALI, 5 milyon dolarlýk tazminat davasý
açmýþ.

Arabistan hükümeti, özür dileyerek,10 milyon
dolar  tazminat ödemiþ.

Bakan, býyýk altýndan gülerek, rapordan hoþ-
landýðýný belirtmiþ.

"Ýyi, güzel de, bu turist grubunun içinde bizden
biri yok muymuþ?" diye sormadan edememiþ.

"Varmýþ efendim" diye cevaplandýrmýþlar.

Bakan devam etmiþ, "Peki, o zaman, O ne yap-
mýþ?".

Bürokratlar birbirinin yüzlerine bakmýþlar.
Ýçlerinde en tecrübeli olaný, bir adým öne çýkýp,
cevap vermiþ;

"TÜRK, olayý þiddetle kýnamýþ."
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Dost vurulunca deðil unutulunca
kahrýndan ölürmüþ. Biz dostlarýmýzý kýr
çiçekleri gibi avucumuzda deðil kurþun
yarasý gibi yüreðimizde saklarýz.

Sen gülerken yanýndakilerde güler
ama aðlarken yalnýz aðlarsýn onun için
öyle bir aðaca yaslan ki asla yýkýl-
masýn öyle bir dost edin ki seni asla
býrakmasýn.

Mutluluðun peþinden koþma mutlu-
luk senin peþinden koþsun ve hayatta
öyle mutlu ol ki gözlerinde akan bir
damla yaþ arayýp da bulamayanlarýn
sadakasý olsun.



E
shâb-ý Kirâmýn en büyüklerinden olan
Hz.Ömer, Hz.Ebû Bekir (R.A)'dan sonra
Ýslâm'ýn ikinci halîfesidir. Hz.Ebû Bekir

(R.A.) tarafýndan, Hicrî 13 (M.634) senesinde hal-
ife seçilerek "Emîr-ül Mü'minîn" ismini aldý.
Hulefâ-i Râþidîn'den ve Aþere-i Mübeþþereden
yani cennetle müjdelenen on kiþiden biridir.
Hicretten kýrk sene önce Mekke'de doðdu.
Dokuzuncu dedesi olan Ka'b'da soyu Peygam-
berimizin soyu ile birleþir. Babasý Hattâb Kureyþ
kabilesinin ileri gelenlerinden, annesi Hanteme
binti Hiþam'dýr. Künyesi Ebu Hafs'týr. 

Hz. Ömer çok âdil, âbid, merhametli alçak
gönüllü olup fakirlikle yaþardý. Hz. Ömer kuru
arpa ekmeði yer, kalýn kumaþlardan elbise giyerdi.
Þaný çok büyük, þöhreti pek fazla olmasýna rað-
men yemesi içmesi deðiþmemiþ, dünya malýna
aldýrýþ etmemiþ, kanaat içerisinde çok sade bir
hayat yaþamýþtýr. Sonu üzüntü, piþmanlýk olan iþ
yapmamýþtýr. Adaletine bütün dünya hayran
kalmýþtýr. Adaleti sevdiði için hatýr ve gönüle bak-
mamýþ, kendi oðlu günah iþleyince Allâhü
Teâla'nýn emri kadar had vurulmasýný emretmiþtir. 

Daima re'yi isabet ettiði, hakký batýldan
ayýrdýðý için ve eþsiz adaletinden dolayý kendisine
"Faruk" unvaný verilmiþtir.

Hz. Ömer (R.A.) zamanýnda çok fetihler oldu.
Öyle ki, Onun zamanýnda 8.000 camide Cuma
namazý kýlýnýyordu. Onun halifeliði sýrasýnda
Kur'ân-ý Kerim ve Hadis-i Þeriflerin öðretilmesi
için her tarafta mektepler açýlmýþ ve buralarda
ders vermek üzere maaþlý muallimler tayin
edilmiþti. Hz. Ömer, insanlarýn bilmedikleri mese-
leler, hükümler hakkýnda mâlumât elde ede-
bilmeleri için müftüler tâyin etti.

Halifeliði sýrasýnda Bizans ve Ýran devletleriyle
yapýlan birçok harpler kazanýlmýþtýr. Bunun net-
icesi olarak da Ýran devleti tamamen ortadan sil-
inmiþ, Bizanslýlar ise Mýsýr ve Kudüs'ten Er-
zurum'a kadar topraklarýnýn çoðunu müslüman-
lara býrakýp, kendi kabuðuna çekilmiþtir. 

Zamanýnda, 1036 büyük þehir fethedilmiþ,
Kuzey Afganistan'dan Türkistan'a, Azerbaycan'-
dan Yemen'e kadar uzanan ve 2 milyon km²den
büyük olan Ýslam Devleti kurulmuþtur. 

Hz. Ömer (R.A), devleti idarî bölgelere ayýrdý,
mükemmel müesseselerle gayet muntazam bir
þekilde idare etti. Bu bölgelerin en baþta gelenleri;
Hicaz, Suriye, El-Cezire, Basra, Küfe, Mýsýr,
Filistin, Ýran, Horasan ve Kirman bölgeleriydi. Her
bir idarî bölgenin baþýna bir vali tayin etti.
Bölgeler; vilâyet, kasaba ve nahiye merkezlerine
ayrýldý. 

Bunlarýn idaresini verdiði valilerin, memur ve
diðer vazifelilerin seçiminde ve denetiminde, son
derece titiz davranýrdý. Valilerinden, kadýlarýndan
ve diðer memurlarýndan mal beyannamesi istedi.
Onlara dolgun maaþ verdi. 

Davalara bakmasý için mahkemeler, adlî teþk-
ilâtlar kurdu. Beytülmal için ayrý bir yer ve
memurlar tayin etti. Ýlk defa para bastýrdý.
Geceleri bekçi koyup asayiþin teminini ilk defa O
tatbik etti. Mýsýr valisi Amr ibn'il As, Akdeniz'i
Kýzýldeniz'e baðlayacak bir kanal açmak üzere izin
istediðinde, Hz. Ömer ona gerekli izni verdi.

Hz. Ömer (R.A.) tarafýndan Hicretin 17.yýlýnda,
Peygamberimizin Mekke'den Medîne'ye hicre-
tinin yapýldýðý sene ve ay, târih baþlangýcý olarak
kabul edilmiþ, böylece Hicrî takvim O'nun
zamanýnda baþlatýlmýþtýr. 

On sene iki ay onbir gün halifelik yaptý. Hz.
Ömer (R.A.), hicretin 23. senesinde 63 yaþýnda
olduðu halde Ebu Lü'lü adýnda bir hýristiyan köle
tarafýndan þehid edilmiþtir (M.644). 

Hz. Ömer (R.A) hakkýnda Peygamber Efendi-
mizin Hadîsi Þeriflerinden bâzýlarý; 

Ömer iman ettiði gün, Cebrail (A.S) geldi ve
melekler birbirlerine Ömer'in müslüman oldu-
ðunu müjdelediler.

Ömer, cennet ehlinin ýþýðý ve Ýslâm'ýn nûrudur.

Allâhü Teâla, hakký Ömer'in diline ve kalbine
yerleþtirmiþtir.
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HAYATIN VE GETÝRÝLERÝNÝN KIYMETÝ
CAN DÜNDAR

Bir zamanlar bir psikoloji kitabýnda oku-
duðum bir bölüm vardý...

Hayatýn ve getirilerinin kýymetini anlamak
için tavsiye edilen bir metot vardý içinde.

Deniyordu ki; "arada bir, çok bunaldýðýnýzda,
hayatýn sizin için çekilmez hale geldiðini
düþündüðünüzde kendinize 10 dakika ayýrýn ve
kendi cenaze töreninizi düþünün"...Cümleyi ilk
okuduðumda çarpýlmýþtým... Ben giriþin akabinde
pozitif bir geliþme ve tavsiye bekliyordum... Ama
"kendi ölümümüzü ve cenazemizi " düþünmemiz
tavsiye ediliyordu... Tüylerim diken diken oldu ve
yazarýn saçmaladýðýný düþündüm o an... Ama
önyargý düþmaný biri olarak okumaya devam
ettim... Diyordu ki; "bunlarý düþündüðünüzde
dünyadaki yerinizi, dünyayý terkettiðinizde oluþa-
cak boþluðu, sevdikleriniz ve sizi sevenler için
öneminizi anlayacaksýnýz...

Özellikle insanlarýn sizin için neler söyleyecek-
lerini, onlar için ne ifade ettiðinizi hissetmeye
çalýþýn... O andan geriye dönme þansýnýz olma-
dýðýný, hayat denen kredinizin bittiðini ve onlara
yanýt verme þansýnýz olmadýðýný düþünün...
Tekrar sarýlma, bir kez daha öpme ihtimalinizin
bittiðini hissedin...

Dünyadaki küslüklerin, ayrýlýklarýn, kavgalarýn
yanýnda bu acýnýn ve geri dönülmezliðin korkunç
çaresizliðini yaþayýn... Býrakýn canýnýz yansýn,
býrakýn alevler içinde kavrulsun tüm ruhunuz...
Orada, o musalla taþýnda düþünün kendinizi...
Seyredin þu an çevrenizde olanlarýn yüz ifadeleri-
ni... Akýllarýndan ve yüreklerinden geçen cüm-
leleri hayal edin...

Kitaba devam etmeden býraktým kenara ve göz-
lerimi kapatýp aynen düþünmeye baþladým...
Eþimi, oðlumu, annemi, babamý, kardeþlerimi ve
diðer tüm çevremi oturttum tek tek kendi cenaze
törenimdeki yerlerine... birer birer yerleþtirdim
tabutumun çevresine hepsini...hayatýmda çok
nadir bu kadar caným yanmýþtý... görüyordum iþte
"babaaaa..." diye aðlayan biricik oðlumu... Eþim
kucaðýnda "aðlayan emanetimle" ayakta durmaya
çalýþýyordu perperiþan... Koca çýnar babacýðým,
belli belirsiz dualar okuyordu, o gözümden hala
gitmeyen vakur duruþuyla... Annem, ciðerinden
bir parça canlý canlý koparýlmýþ gibi hem içine
hem dýþýna akýtýyordu gözyaþlarýný... Kardeþlerim,
akrabalarým "çok erken gitti, doyamadý oðluna. "
diyordu acýyan ses tonlarýyla... Ve dostlarým...
Onlar da þaþkýndý... Bazýsý "daha dün birlikteydik,
nasýl olur.." diyordu... Bunlarý seyredip onlara

"hayýr ölmedim, buradayým.." demek istedim
hayal olduðunu unutup... Sonra anladým yazarýn
ne demek istediðini daha devamýný okumadan
kitabýn...

Farkýndalýk önemli bir kavramdýr psikolojide...
Belki de hiç aklýmýza gelmeyen ve gelmeyecek bir
farkýndalýðý göstermek istemiþti yazar...

Kitabý okumaya ne gücüm kalmýþtý, ne de
isteðim... Almam gereken dersi ve mesajý
almýþtým... Þimdi ne kitabýn adýný ne de yazarý
hatýrlamýyorum... Þu an bunlarý yazarken bile çok
kötü oldum... Bu olayda tek farkýndalýk da yok
üstelik... Biraz kendime geldikten sonra devam
ettim hayatýmýn en zor hayaline... Sýrada
çevremdekilerin ölümümün akabinde neler
söyleyecekleri vardý... Usulen ve nezaketen söyle-
nenlerin dýþýnda... Onlarda býraktýðým izleri,
yaþananlarý ve yaþanamayanlarý elden geçirerek
ben konuþturacaktým hayalimde...

Ýçlerini okuyacaktým, senaryo bana ait olarak...
Yaþarken neler yazmýþtým, ölümümle neler okuy-
acaktým... Gerçek duygularýydý ulaþmaya çalýþ-
týðým, ölüm acýsýnýn etkisiyle girilen duygusal
mod deðildi, deþifre etmem gereken metin...
Caným oðlumun söyleyecek çok þeyi yoktu...
Özleyecekti, yokluðumu hissedecekti.. aðlayacak-
tý aklýna geldikçe... Belki ölümün ne anlama
geldiðini hissedecek yaþa gelinceye kadar sýradan
bir üzüntünün ötesine geçmeyecekti duygularý...
Ama hayal bu ya, 18-20 yaþýna getirdim 2
saniyede oðlumu..."hayal -meyal hatýrlýyorum be
baba seni... Keþke þimdi yaþýyor olsaydýn da erkek
erkeðe sohbet etseydik seninle... Bak mezuniyet
törenimde de babasýzdým... Askere giderken
kimin elini öpeceðim senin yerine..."diyecek caný
yanarak bir köþede...

Sevgili eþim... Benim muhteþem hatunum...
Nasýl dayanýr bensizliðe? O ki, benim için herþeyi-
ni feda edip koþmuþtu bana... Hayatýnýn tek
adamý þimdi toprak olacaktý... Bir daha " Seni
seviyorum "diyemeyecekti... Bir daha hevesle aça-
mayacaktý çalan kapýyý... Ve her gelen gece bensi-
zliðini haykýracaktý yüzüne...  Her sabah da ben-
siz baþlayacaktý koca gün... Tek cümlesi takýldý o
an içime; " Oyunbozanlýk yaptýn be böceðim,hani
beraber ölecektik ?..."

Babam-annem, o bugüne kadar evlat olarak
mutlu edecek hiçbir þey yapamamanýn acýsýyla
kahrolduðum güzel insanlar...

Helaldi þüphesiz haklarý... Bilerek hiç kýr-
mamýþtým onlarý... Üzerine titredikleri evlatlarý
onlardan önce göçmüþtü iþte önlerinde ve
dualarýna muhtaçtým.... Kaç anne ve babanýn
çekebileceði bir acýydý ki evladýnýn cenazesinde
bulunmak... 
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Herhalde insanýn uzun yaþadýðýna üzüldüðü
nadir anlardan olsa gerek...

Diðerlerine geçmiyorum... Bu yazýyý þu an
yazýp sizlerle paylaþtýðýma göre "diðerlerine" artýk
sizler de dâhilsiniz... Düþünün, bir gün bir mail
ulaþýyor mail-boxýnýza "ölmüþ" diye... Sizler kim
bilir neler düþünür ve yazardýnýz... Eþim þu an
yanýmda aðlýyor, sanki gerçekmiþ gibi...

Oysaki yazarýn amacý " Yaþamanýn ve hala
nefes alýyor almanýn kýymetini" göstermekti...
Benim de öyle... Lafý çok uzattým farkýndayým...
Ama hayat dediðimiz çözümü zor süreç 2 satýrla
özetlenemeyecek kadar girintili çýkýntýlý...

Ben o gün kurduðum o hayalle, canýmýn tüm
yanmasýna raðmen YENÝDEN DOÐDUM...
Bilgisayar diliyle "format attým hayatýma"...

Sahip olduklarýmýn farkýna vardým ve hala
nefes alýyor olduðum için þükrettim...

Gözlerimi açtýðým anda o kötü ve acý sahne bit-
miþ, oyun perde demiþti... Peki ya hayal deðil de,
gerçek olsaydý ve perde bir daha açýlmamak üzere
kapansaydý... Ýþte bu final bu yazýyý buraya kadar
okumanýza deðmiþ olmalý...

Belki gerildiniz, kötü oldunuz ama devamýný
getirirseniz buna deðer bence...

Ben bu akþam melankoliðim ve biraz abartmýþ
olabilirim... Hani sanatçý ve þairiz ya ondandýr
belki...

Bence bu yazýyý sadece okuyarak býrakmayýn...
LÜTFEN ARADA BÝR,  BURADAN

ALDIKLARINIZI TARTIN, DÜÞÜNÜN VE HAY-
ATINIZI GÖZDEN GEÇÝRÝN... Ölümün kime ve
ne zaman geleceðini Yüce Allah' tan baþka bilen
yok...

Ýþte bu yüzden hazýr yaþýyorken ve nefes alýy-
orken yapabileceklerinizi yapýn, ertelemeyin...
Bilerek - bilmeyerek kýrdýðýnýz kalpleri tamir
edin... Sizi sevenlere ve sevdiklerinize daha fazla
zaman ayýrýn... Biraz Hýncal abi tarzý olacak ama,
sevginizi ve verdiðiniz deðeri haykýrýn onlara iþ
iþten geçmeden... Ve en önemlisi;

VERDÝÐÝ -VERMEDÝÐÝ, 
ALDIÐI - ALMADIÐI HERÞEY ÝÇÝN, 
TEKRAR TEKRAR 
ÞÜKREDÝN YÜCELER YÜCESÝ YARADAN'A...

ÝNTERNETÝ TÜRKLER BULSAYDI

Bilgisayar açýlýþ mesajlarý

-Ad Soyad girin

-Þifrenizi girin

-Ýkametgâh girin

-Nüfus sureti girin

-Annenizin kýzlýk soyadýný girin 

Ýnternette gideceðiniz adresi yazdýktan sonra
ekrana gelen mesajlar:

-Emin misiniz?

-Ciddi misiniz?

-Bak son defa soruyorum?

-Günah benden gitti, baðlýyorum.

E-maiI almak için yapýlmasý gerekli iþlemler:
1. Nüfus Cüzdaný aslý ve noter tasdikli foto-

kopisi

2. Ýkametgâh senedi

3. Savcýlýktan iyi hal kâðýdý 

4. 6 fotoðraf

5. Son 3 ay içinde alýnmýþ isme tescilli elektrik.
su, doðal gaz faturasý (ödenmiþ olacak)

6. Erkek kullanýcýlarýn Askerlikle iliþkileri ol-
madýðýna dair tecil belgesi veya teskere belgesinin
Noter tasdikli sureti.

7. 18 yaþýný doldurmamýþ kullanýcýlarda veli-
lerinin yazýlý izin belgesi....

Not: Ýnternet e-mail kullaným depozitosu 400 $
olup aylýk 50 milyon kullaným ücreti alýnacaktýr
faturasýný ödemeyen abonenin emaili kesilir.

Not: Ýnternet iþleri genel Müdürlüðü, hiçbir
tebligat yapmadan abonenin e-mail adresini
önceden haber vermeden kapatma veya de-
ðiþtirme hakkýna sahiptir.

Baðlanamama mesajlarý:
-Bu siteye giriþ Internet Yüksek Konseyi

tarafýndan yasaklanmýþtýr.

-RTÜK bu siteyi, çocuklarýn zihinsel geliþimini
engellediðinden dolayý bir (1) gün süre ile kapat-
mýþtýr.

-Aradýðýnýz adres Anayasa'ya aykýrý bulunmuþ-
tur.

-Site borcundan dolayý kapatýlmýþtýr.
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Baðlanma mesajlarý:
-Sitemizi seçtiðiniz için teþekkür ederiz sitem-

ize girmekle artýk sadece bizim sitemize gele-
ceðinize ve baþka hiç bir adrese girmeyeceðinize
dair bir anlaþmayý kabul etmiþ oluyorsunuz. Bu
durumu kabul ediyorsanýz "Evet", etmiyorsanýz
"Evet" tuþuna basýn.

Ýhtilaf halinde Ýstanbul Mahkemeleri geçerli
olacaktýr. 

Hata mesajlarý!
-Ulaþmaya çalýþtýðýnýz bilgisayarýn mahalle-

sinde elektrikler kesik olduðundan baðlantý kuru-
lamýyor.

-Eksik tuþa bastýnýz, Lütfen tekrar deneyin.

- "Q" harfine bastýnýz, bu durumun bir yanlýþlýk
sonucu olduðuna inanýyoruz. Bir kez daha "Q"
harfine basmanýz halinde bilgisayarýnýz takibe alý-
nacaktýr.

-Hatasýz bilgisayar olmaz.

-Kime þikâyet ederseniz edin.

ÞAÞIRTICI SU TERAPÝSÝ

H
er gün 6 su bardaðý su (1,5 litre) iç ve
böylece ilaç almaktan, iðne olmaktan,
doktor parasýndan kurtul. Uygulamadan

inanamazsýn. Su Terapisi ile Tedavi Edilebilen
Hastalýklarýn Listesi

1) Kan Basýncý/Yüksek Tansiyon

2) Romatizma (Eklemlerde/Kaslarda aðrý)

3) Anemi (Kansýzlýk)

4) Genel Felç

5) Obezite (Aþýrý þiþmanlýk)

6) Kireçlenme (Artirit)

7) Sinüzit

8) Taþikardi

9) Baþ dönmesi

10) Öksürük

11) Lösemi

12) Astým

13) Bronþit

14) Akciðer Veremi

15) Menenjit

16) Böbrek Taþý

17) Üreme Organý Hastalýklarý

18) Ekþime

19) Dizanteri

20) Gastrit

21) Rahim Kanseri

22) Hemoroit

23) Kabýzlýk

24) Kemik Erimesi

25) Þeker Hastalýðý

26) Baþ Aðrýsý

27) Gözde Kan Toplanmasý

28) Düzensiz Adet Görme

29) Meme Kanseri

30) Larenjit (Gýrtlak Ýltihabý)

Terapi Ýþlemi
Sabah, yataktan kalktýktan hemen sonra (diþ-

lerini bile fýrçalamadan),1,5 litre (5-6 bardak) su
iç. Bilin ki bu "Usha Paana Chikitsa" diye anýlan
eski bir Hint terapisidir. Daha sonra yüzünüzü
yýkayabilirsiniz.

Burada en önemli nokta, 1,5 litre su içildikten
sonra takip eden bir saat içinde hiçbir þekilde bir
þey içilmeyecek ve yenmeyecektir. Bir gece önce
alkol içeren içki alýnmamasý da çok titizlikle uyul-
masý gereken bir husustur.

Ýstenirse, bu amaçla içilecek su kaynamýþ ve
süzülmüþ kullanýlabilir.

1,5 litre suyun bir kerede içilmesi zor olduðun-
dan derece derece uygulayabilirsiniz. Ýlk baþta
dört bardaðý bir dikiþte, kalaný iki dakika içinde
aralýklarla içerek kendinizi alýþtýrabilirsiniz. Bir
saat içinde 2 ya da 3 kere idrar çýkma ihtiyacý
hissedebilirsiniz, ancak bir süre sonra bu normal
olacaktýr.

Araþtýrma ve Deneylerle Aþaðýda belirtilen
hastalýklarýn, yanlarýnda gösterilen sürelerde
iyileþtikleri gözlemlenmiþtir.

Kabýzlýk - 1 gün

Ekþime - 2 gün

Þeker - 7 gün

Kanser - 4 hafta

Ak. Veremi - 3 ay

Y. Tansiyon - 4 hafta

Not: Artirit (Eklem Kireçlenmesi) ve Romatiz-
ma aðrýlarý çekenler bu terapiyi günde üç kere;
yani ilk hafta sabah, öðle ve akþam yemekle-
rinden 1 saat önce ve sonra hastalýk geçinceye
kadar günde iki kere uygulamalarý önerilir.

ÞAÞIRTICI SU TERAPÝSÝ 21

K
A

R
D

E
LE

N



Sadece Su Nasýl Etki Eder?
Sýradan bir su tüketimi, doðru metotla insan

vücudunu temizler. Týpta "Haematopaises" de
denilen yeni kan oluþmasý, kolonun daha tesirli
olmasýna yardýmcý olur. Kolon ve baðýrsaklarda
bu þekilde yeni kan oluþmasý tartýþmasýz bir
gerçektir. Bu terapi ile kolon ve

baðýrsaklarýn mukoza kývrýmlarý çalýþýr. Eðer
kolon temizlenirse, günde birkaç kere alýnan kan-
daki gýdalar emilecek ve mukoza kývrýmlarýnýn
çalýþmasýyla yeni kan haline dönüþeceklerdir.

Kan, rahatsýzlýklarýn tedavisinde ve saðlýðýn
korunmasýnda en önemli unsurdur ve bunun için
de su düzenli olarak alýnmalýdýr.

Hayat Kýsa, Hemen Uygula

"MÜHENDÝSLERÝ SÝNÝR EDEN SORULAR"

- sen makine mühendisiydin deðil mi?

- evet

- bizim çamaþýr makinesi bozuldu, bir ara gelip
bakarsýn artýk

- yaw sen inþaat mühendisiydin dimi?

- evet?

- baksana bu bina yýkýlýr mý?

- ne bilim ben, bir sürü testi var bu iþin öle
karpuza vurur gibi anlaþýlmaz bu iþler!

- ne biçim mühendissin lan sen? 

- .......

- bilgisayar mühendisiyim.

- ne? waooow çok etkilendim. 

-yok ya o kadar da deðil saol yine de eki eki eki

-ya benim þu eski sevgilinin hotmailine nasýl
girerim?

- sus bi çay koy ya

- ne çýkacan mezun olunca?

-gemi inþaat mühendisi.

-ha, kaptan felan yani.

- yok ......

- mesleðin ne evladým?

- kimya mühendisiyim amca.

- sabun, þampuan felan.

- yok, amca oole deðil daha bi zor.

- ne mühendisisin sen abi ya?

- kimya mühendisiyim.

- e peki söylesene abi çamaþýr suyunda ne var?

- içerik olarak yani?

- aç arkasýný oku.

- hýmm, bunlar bunlar bunlar varmýþ, zararlý
mýdýr bunlar?

- deðildir.

- içebilir miyim yani þimdi?

- içebilirsin tabi güvenle, kana kana ic...

- yandým abi yanýyorum!

- geber

- ne mühendisisin?

- gemi inþaat.

- aaa süper. Þu titanic olayýný bi de senden
dinleyelim.

- ne mühendisisin?

- bilgisayar

- ya, geçen gün bilgisayarýma virüs girmiþ..

- senin gibi yaklaþýk 100 milyon insana da
girdi..

- nasýl yani??

- boþ ver sen, antivirus yükle..

- ne mühendisisin?

- endüstri mühendisi

- ne endüstrisi?

-...la havle

- arkeoloji bölümde okuyan bir kiþi tarafýndan,
bilgisayar mühendisliðinde okuyan bir kiþiye
yöneltilmiþ soru:

- abi sen bilgisayar mühendisliðinde okuyor-
dun dimi?

- evet.

- size hacker'lik yapmayý öðretiyorlar mý, böyle
bir ders var mý?

- sizde tarihi eser kaçakçýlýðý diye bir ders var
mý?
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- ne mühendisisin?

- bilgisayar

- bu bilgisayarlar nasýl çalýþýyorlar kuzum?

- içlerinde elektronik devreler var, ikili mantýða
göre...

- ??!

- boþ ver, sen tak fiþi çalýþýr onlar..

- nedir bölümün?

- maden mühendisliði

- hadi ordan köstebek!

- ...

- bilgisayar mühendisliðini kazandýðýna göre
çok zeki olmalýsýn

- yok ya o kadar deðil

- salak mýsýn yani

- senin okuduðun bölüm ne yiðenim?

- genetik mühendisliði diyorlar teyzecim.

- vah vah týp fakültesi tutturamadýn mý
yavrum, böyle genetik mühendis olucan.

- kandan cerahatten pek hoþlanmam.

- hýmm yazýlým mühendisliði nasýl oluyor o?

- bilgisayar yazýlýmý üzerine.

- yazý mý yazýyorsun yani bilgisayarda?

- evet yazý yazýyorum bilgisayarda.(la havle)

- ne mühendisi olcan sen?

-nükleer enerji mühendisi.

(10 sn.lik bir sessizlik olur ve akabinde)

- hýýý..... iþ buluyormusunuz siz?

- valla iþte yurt dýþý hýk mýk ýhhýmýýhý hede

- hödö..(karþý taraf konuþmayý yarýda keser ve)

- hmm.....iyi bakalým hayýrlýsý olsun (ömrüne
edilmiþ olmuþ senin iyisi mi bu konuyu kap-
atalým)

- ne okuyorsun sen?

- peyzaj mimarlýðý

- ne yapar o?

- doðal çevreyi bozmadan insan gereksinim-
lerini karþýlamak için incelemeler ve planlar
yapar. Kentlerdeki parklarýn, bahçelerin, tarým
alanlarýnýn ve yollarýn....

- ha yani bahçývan olucan!

ELEKTROMANYETÝK TEHLÝKE

G
azi Üniversitesi Týp Fakültesi Biyofizik
Anabilim Dalý ve Non-Ýyonizan Radyas-
yondan Korunma Merkezi, elektronik

cihazlarýn yaydýðý elektromanyetik dalgalarýn
saðlýða zararlý olduðunu açýkladý.

Televizyondan uzakta uyuyun
Dinlendirici bir uyku için yatak odasýnda tele-

vizyon ve bilgisayar bulundurmayýn veya bu
cihazlarý tamamen kapalý konumda tutun,
Yataðýnýzý elektromanyetik alanlardan mümkün
olduðu kadar uzaða koyun. Elektrikle çalýþan
radyolu çalar saatleri baþýnýzdan mümkün
olduðunca uzak tutun, mümkünse pille çalýþan-
larý tercih edin.

Yatak odasýnda baþucunuzdaki duvarla, kom-
þunuzda bir elektronik aletin bitiþik durmamasýný
saðlamaya çalýþýn. Televizyonlarýn, bilgisayarlarýn
arkasýndaki elektromanyetik alanlar daha fazladýr.

Elektrikli battaniyeyi yataða girmeden önce
kapatýn. Halojen, floresan gibi ekonomi lam-
balarýný, okurken kullanmamaya çalýþýn. Kullan-
madýðýnýz cihazlarý kapalý tutun ya da fiþten
çýkarýn.

Cihazlar stand-by konumdayken elektro-
manyetik kirlilik yaratacaktýr. Dizüstü bilgisa-
yarlar, þarjlý kullanýldýðýnda daha düþük elektro-
manyetik alana sahiptir. Elektromanyetik alanlar
açýsýndan saðlýklý bir ortamda yaþadýðýnýzdan
emin olmak için evinizdeki ve iþyerinizdeki elek-
tromanyetik alanlarý ölçtürün.

Televizyon ekranlarýndan, fotokopi makine-
lerinden ve mikrodalga fýrýnlardan, yaydýklarý
elektromanyetik nedeniyle mümkün olduðu
kadar belli bir mesafede durulmasý gerektiði
bildirildi. Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Biyofizik
Anabilim Dalý ve Non-Ýyonizan Radyasyondan
Korunma Merkezi'nce "Elektromanyetik Kirlilik"
konusunda yapýlan araþtýrma-inceleme, Gazi
Üniversitesi'nin aylýk dergisinde yayýnlandý.

"Reaksiyon ortaya çýkabilir"
Kanser türleri ile Alzheimer, Parkinson, MS gibi

hastalýklarýn son yýllarda artmasýnýn elektro-
manyetik kirliliði gündeme getirdiði belirtilen
araþtýrmada, elektromanyetik alanlarýn saðlýða etk-
ilerine iliþkin bilimsel çalýþmalar yürütüldüðü
ifade edildi. Araþtýrmada, bazý kimselerin elektro-
manyetik alanlara daha hassas olabilecekleri belir-
tilerek, "Bu kimselerde boðazda kuruluk hissi,
gözde problemler, baþ aðrýsý, alerji, yüzde kýzarýk-
lýk, uykusuzluk, seslere karþý hassasiyet, iþitme zor-
luðu ve yorgunluk þeklinde reaksiyonlar ortaya
çýkabilmektedir" denildi.
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Manyetik alanlardan korunma yollarý:
o Elektrikli cihazlarý kendinizden mümkün

olduðunca uzak tutun. o Mikrodalga fýrýn
çalýþýrken en az 1 metre uzakta durun o Fotokopi
makinelerinden en az 50 cm uzakta durun 

o Televizyondan en az 2 metre uzakta durun o
Elektrikli týraþ makinesini þarjlý kullanýn 

o 16 yaþýn altýndakilerin cep telefonu kullan-
mamalarý, kullanmalarýnýn zorunlu olmasý
halinde ise günde 10 dakikayý geçmemesi Dünya
Saðlýk Örgütü tarafýndan önerilmektedir 

o Cep telefonunuz kullanmadýðýnýz sürece
mümkünse kapalý olsun. Gerekmedikçe kullan-
mayýn o Cep telefonunuzdan kulaklýkla konuþ-
mayý tercih edin o Saç kurutma makinesinin
manyetik alaný yüksektir. Uzun süreli kullanmak
yerine aralýklarla kullanýn. Uyku düzeninizin
bozulmamasý için saç kurutma makinesini yat-
madan önce kullanmayýn. ANKARA (A.A)

MÜSLÜMAN MÜSLÜMAN'IN KARDEÞÝDÝR

Þüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbir-
lerine kenetlenmiþ bir bina gibi saf baðla-

yarak çarpýþanlarý sever. (Saff Suresi, 4)

Dayanýþmanýn Müslümanlara Verdiði Güç
Müslümanlar arasýndaki en önemli kuvvet,

beraberliklerindeki dayanýþmanýn verdiði baðlýlýk
ve Allah rýzasý için birlikte hareket etmeleridir.
Yaþadýklarý zorluklar karþýsýnda baþarý elde
etmelerinin sýrrý ise güçlü imanlarýdýr. 

Müslümanlarýn tarih boyunca yaþadýklarý olay-
lara baktýðýmýzda, zorluk ve sýkýntýlarý aþmalarýn-
daki gücü,  birlik ve beraberliklerinde olan baðlý-
lýklarýnda  görürüz.

Baþta, Allah'ýn tüm insanlara örnek kýldýðý Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve sahabe
olmak üzere, Müslümanlar bu ahlaký en güzel þek-
ilde yaþamýþ, gösterdikleri üstün  fedakârlýk ör-
nekleriyle Ýslamiyet'in ve Kuran ahlakýnýn  tüm
dünyaya yayýlmasýna vesile olmuþlardýr.

"Allah'a iman edin, O'nun elçisi ile cihada
çýkýn" diye bir sure indirildiði zaman onlardan
servet sahibi olanlar, senden izin isteyip: "Bizi
býrakýver, oturanlarla birlikte olalým" dediler.
(Savaþtan) Geri kalanlarla birlikte olmayý seçtiler.
Onlarýn kalpleri mühürlenmiþtir. Bundan dolayý
kavrayýp-anlamazlar. Ama Resul ve onunla birlik-
te olan müminler, mallarýyla ve canlarýyla cihad
ettiler; iþte bütün hayýrlar onlarýndýr ve kurtuluþa
erenler onlardýr." (Tevbe Süresi, 86-87-88)

Müslüman, Müslüman'ý yalnýz býrakmaz
Her nerede olursa olsun Müslüman, Müslü-

man kardeþini ve özellikle Ýslam uðruna çaba
gösteren, malýyla - canýyla  kendini feda eden
mümini yalnýz býrakmaz. 

Mümin evinde tek baþýna oturup, "bana
dokunmayan yýlan bin yaþasýn" mantýðýyla
hareket etmez. Dünyada zulüm gören insanlara
karþý seyirci kalmaz ve özellikle Müslüman ülkel-
erdeki  kardeþlerimizin yaþadýklarý olaylara karþý
duyarsýz olmaz. Günümüzde   Müslüman ülkel-
erdeki olaylar ve terör karþýsýnda, müminlerin bir-
birlerine kenetlenmek zorunluluðu vardýr.
Bundan dolayý tüm  Ýslam ülkeleri kendi örf, adet,
gelenek ve mezhep  çatýþmalarýný bir kenara
býrakýp, ayetteki ifadeyle "Kenetlenmiþ bir bina
gibi" olup, Allah'ýn emrini yerine getirmek, birlik-
te olmak ve en doðru kaynak olan Kuran doðrul-
tusunda hareket etmek mecburiyetleri vardýr. Aksi
takdirde, dünya Müslümanlarýnýn yaþadýðý, hak-
sýz iftiralara ve zulme seyirci kalmýþ olurlar.
Peygamberimiz (sav) bir hadisinde þöyle  buyurur:

"Birbirinize sýrt çevirmeyiniz. Birbirinize kin
tutmayýnýz. Birbirinizi kýskanmayýnýz. Birbirinizle
dostluðunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ýn kullarý
kardeþ olunuz."

Allah, Kuran'da tüm müminlerin kardeþ
olduðunu bildirmiþtir. Müminler Allah rýzasý için
yaþayan, O'nun rahmetini ve cennetini umut
eden insanlardýr. Dolayýsýyla aralarýnda ayrýmcýlýk
olmaksýzýn ve hangi müslüman ülkeden olurlarsa
olsunlar, birlikte tek inanç doðrultusunda Ýslam'a
hizmet etmek mecburiyetleri vardýr. Allah, kendi
yolunda hizmet edenlerin, bu güzel ahlak özel-
liðinden razý olduðunu Kuran'da þu þekilde
bildirmektedir:

"Allah'ýn ipine hepiniz sýmsýký sarýlýn. Daðýlýp
ayrýlmayýn. Ve  Allah'ýn sizin üzerinizdeki nimeti-
ni hatýrlayýn. Hani siz düþmanlar idiniz. O, kalp-
lerinizin arasýný uzlaþtýrýp ýsýndýrdý ve siz O'nun
nimetiyle kardeþler olarak sabahladýnýz…" (Al-i
Ýmran Suresi, 103) 

Müminler arasýndaki dayanýþmanýn en önemli
özelliklerinden biri de kýskançlýk, kin veya çýkar-
cýlýk gibi tavýr bozukluklarýndan uzak dur-
malarýdýr. Karþýlarýna nasýl bir olay çýkarsa çýksýn,
hiçbir zaman tevazu, fedakârlýk, hoþgörü ve
affedicilik gibi Kuran ahlakýnýn kendilerine
kazandýrdýðý tavýrlardan taviz vermemektedirler.

Allah Müslümanlara Birlikte Olmalarýný Emreder
Ýslam ülkeleri ve  Müslümanlar arasýnda oluþ-

turulacak beraberlik, dayanýþma bir baþka deyim-
le "Ýslam Birliði" Kuran ahlakýnýn en doðru þek-
liyle dünyaya hâkim olmasý ve anlatýlmasý için
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gösterilen çabaya büyük destek saðlayacaktýr. Aksi
davranýþlarýn tümü; yani Müslümanlar arasýndaki
kibir, kýskançlýk, çekiþme ve ayrýmcýlýk, dolayýsýy-
la bu tür yanlýþ tavýrlarla, kendi kendimize, yani
Ýslam'a ve Müslümanlara büyük ölçüde zarar ve-
rilmektedir.   

Ýman edenlerin birbirlerine olan bu baðlýlýðýn ve
sevginin asýl kaynaðý ise Allah'a olan derin
inançlarý ve imanlarýdýr. Dünya hayatýndaki
amaçlarý Allah'ýn rýzasýný, rahmetini ve cennetini
kazanmak olan müminler tüm hayatlarýný Allah
için yaþarlar. 'De ki: 'Þüphesiz benim namazým,
ibadetlerim, dirimim ve ölümüm âlemlerin Rabbi
olan Allah'ýndýr.' (Enam Suresi, 162) ayetiyle
bildirildiði gibi, yaptýklarý her iþte, gösterdikleri her
tavýrda Allah'ýn rýzasýný kazanmayý hedeflerler. 

Allah'ý tüm sýfatlarýyla tanýyan, O'nun gücüne
ve büyüklüðüne her an þahit olan, rahmetini,
sevgisini ve þefkatini tüm yaþamý boyunca
hisseden bir müminin Allah sevgisi, hiçbir sev-
giyle kýyaslanmayacak kadar güçlüdür. Mümin-
lerin birbirlerine karþý olan baðlýlýklarý da, sevgi-
lerinin temeli olan Allah sevgisine dayandýðý için
güçlü ve derindir. 

Müslümanlarýn Ýman edenlerle yaþadýklarý
dostluðun, ahirette sonsuza dek süreceðini
bilmeleri de bu sevgilerini güçlü ve daimi kýlan
bir baþka nedendir. Bundan dolayýdýr ki, hangi
ýrktan, hangi milletten  olursa olsun, Müslüman,
Müslüman'ýn kardeþidir.

SELAHADDÝN EYYUBÝ (1138 - 1193)

Mýsýr, Suriye, Yemen ve Filistin sultaný ve
Eyyubi hanedanýnýn ilk hükümdarý.
Kudüs'ü Haçlýlardan alarak (2 Ekim

1187) kentte 88 yýl süren Frank iþgaline son vermiþ.
Hýristiyanlarýn misilleme olarak düzenledikleri III.
Haçlý Seferi'ni etkisiz hale getirmiþtir. 

Babasý Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri Ýma-
deddin Zengi'nin hizmetinde görevliydi. Baalbek ve
Þam'da büyüyen Selaheddin iyi bir din eðitimi aldý.
Askeri yaþamý Zengi'nin oðlu ve ardýlý Emir
Nureddin'in komutanlarýndan, amcasý Asadeddin
Þirkuh'un hizmetine girmesiyle baþladý. Þirkuh'un,
Mýsýr'ýn I. Haçlý Seferi sonucunda kurulan Latin-
Hýristiyan devletlerinin eline geçmesini önlemek
amacýyla düzenlediði üç sefer sýrasýnda, Kudüs'ün
Latin kralý I. Amalricus, Mýsýr'ýn Fatými halifesinin
güçlü veziri Þavar ve Þirkuh arasýnda karþýlýklý bir
mücadele geliþmiþti. Selaheddin Þirkuh'un ölümün-
den ve Þavar'ýn öldürülmesinden sonra, henüz 31
yaþýndayken hem Suriye birliklerinin komutanlýðý-
na, hem de melik unvanýyla Mýsýr vezirliðine atandý
(1169). 

1171'de Mýsýr'da Þii Fatými halifeliðine son ver-
erek Sünniliðe dönüldüðünü ilan eden Selaheddin
Eyyubi böylece Mýsýr'ýn tek yöneticisi durumuna
geldi. Bir süre için kâðýt üzerinde Emir Nureddin'in
vasalý olarak kaldýysa da bu iliþki Suriye emirinin
1174'te ölmesiyle sona erdi. Mýsýr'daki zengin tarým
topraklarýný mali dayanak olarak kullanan
Selaheddin, Nureddin'in çocuk yaþtaki oðlu adýna
naiplik talebinde bulunmak üzere küçük, ama çok
disiplinli bir orduyla Suriye'ye hareket etti. Ama çok
geçmeden bu talebinden vazgeçerek, 1174'ten
1186'ya deðin Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin
ve Mýsýr'daki tüm Müslüman topraklarýný kendi
bayraðý altýnda birleþtirmeye giriþti. Zamanla
sahtekârlýk, ahlaksýzlýk ve gaddarlýktan uzak,
cömert, erdemli, ama kararlý bir hükümdar olarak
ünlendi. O zamana deðin iç çekiþmeler ve yoðun
rekabet yüzünden Haçlýlara direnmede güçlük
çeken Müslümanlarýn maddi ve manevi açýdan
güçlenmelini saðladý. 

Selaheddin, yeni ya da geliþmiþ askeri teknikler
kullanmak yerine, çok sayýdaki düzensiz kuvvetleri
birleþtirip disiplin altýna alarak askeri güç dengesini
de kendi lehine çevirmeyi baþardý. 1187'de bütün
gücüyle, Latin Haçlý krallýklarýna yöneldi.
Düþmanlarýnýn tümüyle yoksun olduðu komuta
yeteneðiyle 4 Temmuz 1187'de tükenmiþ ve susu-
zluktan bitkin düþmüþ bir Haçlý ordusunu, Kuzey
Filistin'de Taberiye yakýnýndaki Hattin'de sýkýþtýrdý
ve bir hamlede yok etti. Haçlýlarýn verdiði kayýplarýn
büyüklüðü Müslümanlarýn Kudüs Krallýðý'nýn
neredeyse tümünü ele geçirmesini saðladý. Akka,
Betrun, Beyrut, Sayda, Nasýra, Caesarea, Nablus,
Yafa ve Aþkelon üç ay içinde düþtü. Selaheddin
Haçlýlara en büyük darbesini ise 88 yýl Franklarýn
elinde kalan Kudüs'ü 2 Ekim 1187'de teslim alarak
indirdi. 

Selaheddin'in baþarýsýna düþen tek gölge Sur'un
ele geçirilmemesiydi. 1189'da Haçlý iþgali altýnda
yalnýzca üç kent kalmýþ, ama sað kalan daðýnýk
Hýristiyanlar zorlu bir kýyý kalesi olan Sur'da topla-
narak Latin karþý saldýrýsýnýn çýkýþ noktasýný oluþtur-
muþlardý. Kudüs'ün düþmesiyle derinden sarsýlan
Batýlýlar yeni bir Haçlý seferi çaðrýsýnda bulundu. III.
Haçlý Seferi çok sayýda büyük soylu ve ünlü þöva-
lyenin yaný sýra, üç ülkenin krallarýný da savaþ alaný-
na çekti. 

III. Haçlý Seferi uzun ve tüketici oldu. I. Richard
(Aslan Yürekli) tartýþmasýz askeri dehasýna karþýn
hiçbir sonuca ulaþamadý. Haçlýlar Doðu Akdeniz'de
ancak güvensiz bir toprak parçasýna tutunabildiler.
Kral Richard Ekim 1192'de dönüþ için yelken
açtýðýnda savaþ sona ermiþti. Selaheddin baþkent
Þam'a çekildi. Uzun seferler ve at üstünde geçen
günlerden sonra çok yaþamadý. Akrabalarý impara-
torluðu paylaþýrken, arkadaþlarý Müslüman
dünyasýnýn en güçlü ve en eli açýk hükümdarýnýn,
mezarýný yaptýrmaya yetecek para býrakmadýðýný
gördüler.
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