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T
ürkiye Cumhuriyetinin Baþkenti An-
kara, Orta Anadolu'nun merkezi bir
noktasýnda kurulmuþtur. Bu merkezi

konumu itibariyle tarih boyunca özellikle Sel-
çuklular ve Osmanlýlar devrinde, Ankara keçi-
lerinin tüylerinden yapýlan sof kumaþlarýnýn yurt
dýþýna satýlmasý Ankara'yý kervansaraylarýn güzer-
gahý ve bir ticaret merkezi haline getirmiþtir.

Ankara, Birinci Dünya Savaþý sonrasý Atatürk
liderliðindeki ulusal direniþte belirgin bir konum
üstlenmiþ ve Ulusal Kurtuluþ Savaþý ile Türk yur-
dunun yabancý iþgalinden kurtarýlmasýyla 13
Ekim 1923'de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin
baþkenti ilan edilmiþtir.

Ankara'nýn en belirgin noktasýnda yer alan
yapý, Ulu Önder Atatürk için yaptýrýlan ihtiþamlý
Anýtkabir'dir. 1953 yýlýnda tamamlanan bu antik
ve modern mimari sentezi yapý Türk mimarisinin
gücünü ve zarafetini kanýtlamaktadýr. 

Þehrin en eski bölümleri tarihi Kaleyi çevrele-
mektedir. Duvarlar içinde 12. yüzyýla ait Alaaddin
Cami her ne kadar Osmanlýlar tarafýndan elden
geçirilmiþse de  hala Selçuklu ahþap iþçiliði ve
sanatýnýn güzel örneklerini sergiler. Pek çok sayý-
da ilginç eski Türk evi restore edilmiþ ve sanat
galerileri ya da geleneksel Türk mutfaðýndan
örneklerin sergilendiði lokantalar olarak  yeniden
hayat bulmuþtur. 

Hisar Kapýsý'nýn yakýnlarýnda güzel bir þekilde
restore edilmiþ olan Bedestendeki Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nde Paleolitik, Neolitik
dönemlere ve Hatti, Hitit, Frigya, Urartu ve Roma
Uygarlýklarýna ait paha biçilmez eserler yer
almaktadýr. 

Kalenin dýþýnda 13. yüzyýldan kalma Arslan-
hane Cami ve 14. yüzyýla ait Ahi Elvan Cami
görünmeye deðer eserlerdendir. Roma döneminin
þatafatýný M.S. üçüncü yüzyýldan kalma hamam-
lar, dördüncü yüzyýla ait Julian Sütunu ve ikinci
yüzyýldan kalma korint stiline inþa edilmiþ olan
Agustus Tapýnaðý Ulus Meydaný'na yakýn bir 

biçimde kalenin çevresindedir. Ýmparator Augus-
tus'un ''Politik Emirleri'' nden biri olan ve ken-
disinin baþarýlarýný ayrýntýlý olarak veren yazýt,
Ankara'daki Augustus Tapýnaðý'nýn duvarlarýdýr.

Kale yakýnlarýnda, bir Roma Tiyatrosu ve ayný
bölgede 15. yüzyýldan kalma Hacý Bayram Cami
ve türbesi yer almaktadýr.

Selçuklu tahta kapý oymacýlýðýnýn þaheser-
lerinin ve diðer günlük kullaným araçlarýnýn
sergilendiði Etnografya Müzesinin hemen yanýn-
da yer alan Resim ve Heykel Müzesi Türk güzel
sanatlarýndan kesitler içerir. Ankara'daki en
büyük camii olan Kocatepe cami 1976 ile 1987
arasýnda Osmanlý mimarisine uygun olarak inþa
edilmiþtir.

Ankara, seçkin bale, tiyatro, opera ve halk
danslarý düzenlemeleri ile hareketli bir sanatsal ve
kültürel yaþama sahne olmaktadýr. Þehir, özellikle
dinleyici sayýsý hiç düþmeyen Flarmoni Orkestrasý
ile ünlüdür. 

ÝLÇELER

Ankara ilinin ilçeleri; Altýndað, Çankaya,
Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yeni-
mahalle, Akyurt, Ayaþ, Bala, Beypazarý, Çam-
lýdere, Çubuk, Elmadað, Evren, Gölbaþý, Güdül,
Haymana, Kalecik, Kazan, Kýzýlcahamam, Nallý-
han, Polatlý ve Þereflikoçhisar' dýr.

Akyurt : Kent merkezine 33 km. uzaklýktadýr.
Ýlçeye baðlý Balýkhisar Köyüne 1 km uzaklýkta,
M.Ö. 3000 yýlý ortalarýndan itibaren yerleþime
sahne olmuþ, Eski Tunç Çaðýna ve sonrasýna ait
büyük bir höyük bulunmuþtur.

Altýndað : Kent merkezine 1 km. uzaklýkta,
Selçuklular , Osmanlýlar ve daha eski medeniyet-
leri kapsayan ilçede; Ankara Kalesi, Augustus
Tapýnaðý, Julianus Sütunu, Roma Hamamý,
Cumhuriyet Anýtý, Anadolu Medeniyetleri
Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi,
Etnografya Müzesi, Kurtuluþ Savaþý Müzesi ve
Cumhuriyet Müzesi bulunmaktadýr. 
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Ayrýca Karacabey, Ahi Þerafettin, Hacý Bayram
Veli Efendi, Karyaðdý, Gülbaba ve Ýzzettin Baba
Türbeleri ile Hacý Bayram, Aslanhane, Ahi Elvan,
Alaaddin, Zincirli ve Kurþunlu camileri de ilçe
sýnýrlarý içerisindedir.

Ayaþ : Kent merkezine 58 km. uzaklýktaki Ayaþ
Ýlçesi kaplýcalarý ile ünlüdür. Karakaya Kaplýcasý
ile 23 km. batýsýndaki Ayaþ içmelerinin mineralli
ve radyoaktifli sularýn saðlýk açýsýndan önemli bir
zenginlik kaynaðýdýr. Karadere Baðlan, Ova
Baðlarý, Arýklar Baðlarý, Kirazdibi Baðlarý ilçenin
diðer tabiat varlýklarýdýr. 

Bala : Ankara'nýn güneyinde yer alan Bala ilçe-
si sýnýrlarýndaki, ilçeye 35 km uzaklýktaki Beynam
Ormanlarý Balâ ilçesinin olduðu kadar Ankara'nýn
da önemli mesire yerlerindendir. Burasý genellikle
çam ormanlarýyla kaplýdýr.

Beypazarý : Ankara'ya 99 km. mesafede olan
Beypazarý ilçesinin tarihi Hitit ve Friglere kadar
uzanmaktadýr. Beypazarý'nýn bir piskoposluk
merkezi olduðu, adýnýn önceleri Lagania Anas-
tasýopolýs olarak deðiþtirildiði tarihi eser ve harita-
lardan anlaþýlmaktadýr.

Beypazarý, tarihi evleri, gümüþ iþçiliði ve havu-
cu ile ünlü þirin bir ilçedir. Boðazkesen Kümbeti,
Suluhan, Eski Hamam, Sultan Alaaddin Cami,
Akþemseddin Cami, Kurþunlu Cami, Rüstem Paþa
Hamamý, Gazi Gündüzalp Türbesi (Hýrkatepe),
Kara Davut Türbesi (Kuyumcutekke), Karaca
Ahmet Türbesi, ilçe sýnýrlarý içerisinde olup
görülmeye deðer tarihi mekanlardýr.

Ýlçeye 10 km. uzaklýkta bulunan Tekke Yaylasý,
44 km uzaklýktaki Karaþar beldesinde bulunan
Eðriova Yaylasý ve Gölü, Dereli köyü civarýnda
peri bacalarýný andýran yapýlar ilçenin ilgi çekici
yerleridir.

Çamlýdere : Ankara'nýn kuzeybatýsýnda yer
alan Çamlýdere ilçesinin þehir merkezinden uzak-
lýðý 108 km. dir. Ýlçede Selçuklu dönemine ait
Peçenek Beldesinde bir Camii bulunmaktadýr.
Bunun yaný sýra Bizans Dönemine ait mezar ve
yerleþim yerleri kalýntýlarýna da rastlanýlmaktadýr.

Çankaya : Çankaya Ýlçesi, þehir merkezine 9
km. uzaklýktadýr. Ankara'nýn önemli ilçelerinden
olan Çankaya Ýlçesi, ili merkezine yakýn pek çok
semti içine alýr. Atatürk Orman Çiftliði, Eymir
Gölü, Elmadað Kayak Tesisleri, Ahlatlýbel Spor ve
Eðlence Merkezi ilçe sýnýrlarýndadýr. 

Anýtkabir, Atatürk Müzesi, Atatürk Anýtý (Zafer
Anýtý-Sýhhiye), MTA Genel Müdürlüðü Tabiat
Tarihi Müzesi, Güvenlik Anýtý, Etnografya Atatürk
Anýtý, Doða Tarihi Müzesi, ODTÜ Arkeoloji
Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Sergi Salonu,
Anýt Park, Botanik Bahçesi, Abdi Ýpekçi Parký,
Güven Park, Kurtuluþ Parký, Kuðulu Park, 

Milli Egemenlik Parký, Ahmet Arif Parký, 100. Yýl
Kapalý Yüzme Havuzu, Belediye Buz Paten Sahasý
gibi spor alanlarý, Oyuncak Müzesi (Cebeci-
Ankara Üniversitesi Eðitim Fakültesi), Hitit Anýtý,
Atakule, TBMM ilçenin baþlýca turistik yer-
lerindendir.

Çubuk : Çubuk, Ankara þehir merkezine 39 km
uzaklýktadýr. Aktepe' de bulunan bir kale harabesi
ve Karadana Köyünde Oyulu Kaya Mezarý Hitit
kalýntýlarýdýr. 

Çubuk II. Barajý drenaj alanýnda bulunan
ormanlýk ile Karagöl mevkiinde bulunan orman-
lýk alanlar önemli mesire yerleridir.

Elmadað : Kent merkezine 41 km. uzaklýðýn-
dadýr. Kökü Selçuklulara kadar uzanan halýcýlýk, el
dokumasý, kilim, heybe ve çantalar kültür zengin-
liklerini günümüze kadar getirmiþtir.

Etimesgut : Etimesgut ilçesinin Ankara þehir
merkezine uzaklýðý 20 km. dir. Gazi Tren istas-
yonu ve Atatürk'ün Ýstanbul'a gidiþ geliþlerinde
uðurlandýðý Etimesgut Tren Ýstasyonu tarihi yapý
özellikleriyle dikkat çekicidir. Etimesgut'a adýný
veren Ahi Mes'ud, Ahi Elvan gibi Türk büyük-
lerinden, Ahi Elvan Hazretlerinin Türbesi El-
vanköy' de Elvanköy Cami avlusunda bulunmak-
tadýr.

Evren : Ýl merkezine 178 km. uzaklýðýndadýr.
Çevrede rastlanan höyük ve kilise, kale kalýntýlarý
bu yörenin Ýslamiyetten çok önceleri yerleþim
yeri olduðunu göstermektedir. Ýlçe sýnýrlarý
içerisinde Evren-Sarýyahþi yolu üzerinde Evren' e
2 km. uzaklýkta bir höyükte bin yýla ait seramik
kalýntýlarýna rastlanmýþtýr. Çatalpýnar Köyünün 2
km güneybatýsýnda bulunan Sýðýrcýk Kalesi Geç
Bizans ve Osmanlý Dönemine aittir. 

Gölbaþý : Ankara'ya 20 Km. uzaklýktaki Gölbaþý
ve çevresi Ankara'nýn mesire, sayfiye, turizm ve
sanayi bölgesi durumundadýr. Mogan ve Eymir
Gölleri, doðal güzelliði, temiz havasý ve balýk üre-
timi ile ilçeye turistik bir deðer kazandýrmaktadýr.

Ýlçe sýnýrlarýnda, Ýncek, Hacýlar ve Tulumtaþ
köyleri arasýndaki Karayatak Tepe Mevkiinde yer
alan Tulumtaþ Maðarasýnda görülmeye deðer
dikit, sarkýt ve sütunlar bulunmaktadýr. 

Haymana : Kent merkezine uzaklýðý 73 km.
olan Haymana kaplýcalarýyla dünyaca ünlüdür.
Kaplýcalarýn tarihi Hititlere kadar uzanmaktadýr.
Hititlerden sonra Romalýlar devrinde kaplýca
tesisleri yeniden onarýlmýþ, ayrýca kaplýcanýn 1-
1.5 km doðusunda halen harabeleri bulunan bir
þehir kurularak, bu bölge bir su tedavi merkezi
haline getirilmiþtir. 
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Kalecik : Kent merkezine 71 km. uzaklýktaki
Kalecik ve civarýnýn ilk defa M.Ö. 3500-4000 yýl-
larýnda erken Kalkolitik Devirde iskan edilmiþ
olduðu tahmin edilmektedir. Hasbey, Saray,
Tabakhane Camileri, Kazancýbaba, Aliþoðlu
Türbesi ile Kýzýlýrmak üzerindeki Develioðlu
Köprüsü ve Kalecik Kalesi belli baþlý tarihi eser-
leridir.

Kazan : Kazan' ýn þehir merkezinden uzaklýðý
45 km. dir. Ýlçenin kuruluþ tarihi kesin olarak bi-
linmemektedir. Yapýlan kazýlar sonucu çýkan
birçok tarihi eser, çok deðiþik medeniyetler
zamanýnda ilçe ve köylerinde yerleþim olduðunu
göstermektedir.

Keçiören : Keçiören ilçesinin Ankara þehir
merkezine uzaklýðý 3 km. dir. Ankara'nýn Merkez
ilçelerinden biridir. Mustafa Kemal'in Kurtuluþ
Savaþýna hazýrlandýðý ve karargah olarak kul-
landýðý Ankara Eski Tarým Okulu bugün müze
olarak Keçiören sýnýrlarý içerisindedir.

Kýzýlcahamam : Ýl merkezine 83 km. uzaklýkta
bulunan Kýzýlcahamam Ankara'nýn en yoðun
orman örtüsüne sahip olan yerleþim yeridir.
Maden suyu bakýmýndan oldukça zengin olan
Kýzýlcahamam'a 16 km uzaklýktaki Þey Hamamý
Kaplýcasý ülkenin önemli kaplýcalarý arasýndadýr.

Mamak : Mamak ilçesinin þehir merkezine uza-
klýgý 7 km. dir. Ýlçede kültür hizmetlerini yerine
getirmek için þimdiki Belediye Baþkanlýk Bina-
sýnýn yer aldýðý Konservatuar Binasý bulunmak-
tadýr. Ayrýca 75. Yýl Cumhuriyet Anfi Tiyatrosu,
kültürel faaliyet varlýklarýndan sayýlabilir.Tabiat
varlýklarý olarak Hatip Çayý, Bayýndýr Barajý ve
önemli 4 mesire yerlerindendir.

Nallýhan : Nallýhan'ýn þehir merkezine uzaklýðý
161 km. dir.Ýlçe merkezi 1599'da Vezir Nasuhpaþa'
nýn burada bir han yaptýrmasýyla teþekkül etmiþ,
adýný bu Han'dan almýþtýr. Halen çatýsý yýkýk olan
Han ile birlikte cami ve hamam da yapýlmýþtýr.
Ýlçede, Uluhan (Köstebek) Köyünde 17. Yüzyýlda
inþa edilmiþ olan Uluhan Cami de diðer önemli
bir eserdir. 

Polatlý : Polatlý ilçesinin þehir merkezine uzak-
lýðý 78 km. dir. Bugünkü Polatlý'nýn 20 m. kuzey-
batýsýna düþen Yassýhöyük Köyü ve çevresi
bölgede gerçek bir tarih baþlangýcý sayýlabilir. Bu
çevrede 86 adet tümülüs ve kral mezarlarý ve
kalýntýlarý ilçe merkezinde de tümülüs ve þehir
kalýntýlarý bulunmaktadýr. 

Þereflikoçhisar : Þehir merkezine 148 km. uza-
klýktadýr. Ýlçede, Türkiye'nin ikinci büyük gölü
olan Tuz Gölü bulunmaktadýr. Kuzeyinde bulu-
nan Hirfanlý Baraj Gölünde balýkçýlýk yapýlmak-
tadýr. Tuz Gölü, Kurþunlu Camii, Koçhisar Kalesi
ve Parlasan Kalesi, ilçenin tarihi ve turistik
zenginliklerini oluþturur.

Yenimahalle : Yenimahalle'nin þehir merkezine
uzaklýðý 5 km. dir. Kent Merkezinde yeralan
Yenimahalle'nin tarihini vurgulayan eserler
arasýnda Selçuklu Hükümdarý Alaaddin Keykubat
tarafýndan 1222 yýlýnda eski Baðdat Ticaret yolu-
nun geçtiði Ankara Çayý üzerinde yaptýrýlan
Akköprü sayýlabilir. Tarihi özelliðini hala koru-
makta olan Köprü, 4 büyük, 3 küçük olmak üzere
7 kemerden oluþmuþtur.

NASIL GÝDÝLÝR

Karayolu : Ankara'dan Türkiye'nin her tarafýna
otobüsle ulaþým olanaðý vardýr.

Havayolu : Uluslararasý Ankara Esenboða
Havalimaný, þehir merkezine 25 km. mesafededir.
Ulaþým HAVAÞ servisleriyle saðlanmaktadýr.

Demiryolu : Ankara-Ýstanbul, Ankara-Ýzmir,
Ankara-Balýkesir, Ankara-Isparta-Burdur, Ankara-
Zonguldak, Ankara-Adana, Ankara-Elazýð-Diyar-
bakýr güzergahlarýnda trenle ulaþým mevcuttur.

GEZÝLECEK YERLER

Anýtkabir

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, inkýlâp-
larýn yaratýcýsý, kahraman asker, büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî istirahatgâhýnýn
bulunduðu Anýtkabir, Rasattepe' de inþa edil-
miþtir. 

Mimarlarý Prof. Emin Onat ve Doç. Orhan
Arda'dýr. 1944 yýlýnda yapýmýna baþlanan anýt,
1953'te tamamlanmýþtýr. Ayný yýl Ata, Etnografya
Müzesindeki geçici kabrinden büyük bir törenle
buraya nakledilmiþtir. 

Anýtkabir kompleksi içindeki üniteler ;Ýstiklâl
Kulesi, Hürriyet Kulesi, Aslanlý Yol, Müdafaa-i
Hukuk Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi,
Barýþ Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Misak-ý Milli Kulesi,
Ýnkýlâp Kulesi, Zafer Kabartmalarý, Mozole - Þeref
Holüdür.

Müzeler
- Anadolu Medeniyetleri Müzesi

- Etnografya Müzesi 

- Ankara'da Atatürk Evi

- Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi
''Oyuncak Müzesi''

- Atatürk'ün Mekaný Müze Köþk

- Beypazarý Kültür ve Tarih Müzesi

- Eðit-Der Eðitim Özel Müzesi

- Gordion Müzesi
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- Mehmet Akif Ersoy Evi

- MTA Tabiat Tarihi Müzesi

- ODTÜ'de Arkeoloji ve Müze

- Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Müzesi

- TRT Müzesi ve Ulusal Kurtuluþ Sergisi

- 100. Yýl Kýz Teknik Öðretim Müzesi

- Gazi Üniversitesi Mesleki Eðitim Fakültesi

- T.C. Ziraat Bankasý Müzesi 

- Kurtuluþ Savaþý ve Cumhuriyet Müzesi

- Adres: Cumhuriyet Cad. Ulus - Ankara

Örenyerleri 
GGoorrddiioonn  -  PPoollaattllýý//YYaassssýýhhööyyüükk:: Frigya Krallýðý'-

nýn baþkenti, ünlü Gordion þehrinin kalýntýlarý;
Ankara-Eskiþehir karayolunun yakýnýnda, Sakarya
(Sangarios) ve Porsuk nehirlerinin birbirlerine
yaklaþtýklarý yerde, Polatlý'nýn 21 km. kuzeybatý-
sýnda, Ankara'dan 90 km. uzaklýkta, Yassýhöyük
köyündedir.

Gordion' un tarihi M.Ö. 3000 yýlma (Eski Tunç
Çaðý) kadar dayanmaktadýr. Asur, Hitit (M.Ö.
1950 - M.Ö. 1180) ve Frigya (M.Ö. 900 -M.Ö.620)
nýn önemli bir yerleþme yeri idi. Frigya Devletine
baþkentlik yapmýþtýr. Gordios adlý (Frig baþkenti
kurucusu) kralýn adýný almýþtýr. Kral Gordios
tarafýndan baðlanan ünlü düðüm, Büyük Ýsk-
ender tarafýndan M.Ö. 333 yýlýnda kýþý geçirdiði
Gordion'da kesilmiþtir. Gordion'da, bu tarihten
sonra Büyük Ýskender Dönemi (M.Ö. 300-100)
baþlamýþ, sonra Roma Dönemi (M.Ö. 1.- M.S.4.
yy.), daha sonra Selçuklu (M.S.11.-13. yy.) dönemi
sürmüþtür.

Roma Hamamý - Ankara/Merkez: Ulus Meyda-
nýndan Yýldýrým Bayazýt Meydanýna uzanan
Çankýrý Caddesi üzerinde, caddeden 2.5 metreye
kadar yükseklikteki bir platform üzerinde bulun-
maktadýr. Hamamýn bulunduðu yüksek platfor-
mun höyük olduðu bilinmektedir. 

Hamam, Caracalla (M.S. 212-217) devrine ta-
rihlenir. Caracalla Hamamýnýn Çankýrý Caddesin-
deki giriþi, sütunlu bir revak kalýntýsýnýn
çevrelediði geniþ bir alana, palaestraya yani bir
güreþ sahasýna açýlýr. Bu revaklý avlunun bir
kenarýnda 32 sütun olmak üzere bütün yüzünde
128 mermer sütun bulunmaktadýr. Hamam
binalarý paleastra kýsmýnýn hemen arkasýnda yer
alýr. Bu yapýlar ender rastlanan bir büyüklükte
olup, her zaman olduðu gibi Apoditerium (soyun-
ma kýsmý), Frigidarium (soðukluk kýsmý),
Tepidarium (ýlýk kýsým) ve Caldarium (sýcak
Kýsým) bölümlerinden oluþur.

Gavurkale Örenyeri - Ankara/Haymana: An-
kara'nýn 60 kilometre güneybatýsýndadýr. Yanýnda
akmakta olan Babayakup Deresinin tabanýndan
60 metre yüksekte olan tepe, uzun süren bir yer-
leþmeye sahne olmuþtur. Tepeye buradaki eski
yýkýk duvarlar nedeniyle Gavurkale adý ve-
rilmiþtir. 

Gavurkale, bir tepe üzerindeki dik kayalarýn
güneye bakan yüzünde yer alan; birbiri ardýna
yürüyen iki tanrý, karþýlarýnda oturan bir tanrýça
kabartmasý ve bu kayalýðýn çevresindeki iri blok-
lardan oluþan duvarlar ile dikkati çekmiþtir. Söz
konusu kaya kabartmalarý Hititlere özgü eserler-
den olup, Anadolu'nun deðiþik yerlerinde bulu-
nan benzer anýtlardan sadece birisidir. 

Yapýlan çeþitli araþtýrmalar sonucunda buranýn
surlarla çevrili önemli bir merkez olduðu
anlaþýlmýþtýr. Önceleri yalnýzca Hititlerin ibadet
yeri olarak bilinen Gavurkale' de önemli Frig yer-
leþiminin olduðu da anlaþýlmýþ, burasý 1930 yýlýn-
daki çalýþmalar sýrasýnda bizzat Atatürk tarafýn-
dan ziyaret edilmiþtir. Daha sonraki yýllarda
çevresinde çeþitli yüzey araþtýrmalarý yapýlmýþ
olan Gavurkale'de 1998 yýlýnda Anadolu
Medeniyetleri Müzesi Baþkanlýðýnda kazý çalýþ-
malarýna da baþlanmýþtýr.

Karalar Köyü Örenyeri - Ankara/Kazan

Karahöyük Harabesi - Hacýtuðrul Köyü 

Etnografya Müzesi

Ogüst Mabedi - Ankara/Altýndað

Ahlatlýbel : Ahlatlýbel, Ankara'nýn 14 kilometre
güneybatýsýnda Taþpýnar Köyü - Gavurkale -
Haymana eski yolu üzerindedir. Ankara'ya çok
yakýn olan bu Eski Tunç Çaðý istasyonu Anadolu
için önemli bir düz yerleþme birimidir.

Bitik : Bitik Höyüðü Ankara'nýn 42 kilometre
kuzeybatýsýndadýr. Yukarýdan aþaðýya doðru M.Ö.
V. yüzyýlda baþlayan bir Klasik Çað iskâný ile kalýn
bir Eski Tunç Çað iskâný meydana çýkarýlmýþtýr.
Bitik' teki Eski Tunç Çaðý kalýntýlarý bölgenin
Doðu ve Batý Anadolu ile ilgisini belgeler.

Etiyokuþu : Ankara'nýn 5 kilometre kuzeyinde,
Çubuk Çayý kýyýsýndadýr. Buradaki kazý Prof.
Þevket Aziz Kansu tarafýndan 1937 yýlýnda Türk
Tarih Kurumu adýna yapýlmýþtýr. En alt katta Eski
Taþ Devri tipte aletler ele geçmiþtir. Onun üstün-
deki Eski Tunç Çaðý kültürü Ahlatlýbel kültürü ile
benzerlik gösterir. En üstte ise çeþitli devirlere ait
büyük bir sarayýn kalýntýlarýna rastlanmýþtýr.

Augustus Tapýnaðý : Ulus'ta Hacý Bayram Cami
bitiþiðindedir. M.Ö. II. yüzyýlda Frigya Tanrýçasý
Men adýna yapýlmýþ olan tapýnak zamanla
yýkýlmýþtýr. Bugün kalýntýlarý bulunan tapýnak ise
son Galat Hükümdarý Amintos'un oðlu Kral
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Pylamenes tarafýndan Roma Ýmparatoru Augustus
adýna bir baðlýlýk niþanesi olmak üzere yap-
týrýlmýþtýr. 

Bizanslýlar zamanýnda çeþitli eklemeler yapýlýp,
pencereler açýlarak kilise haline getirilmiþtir.
Etrafý dört sütunla kuþatýlmýþ dört duvar
halindedir. Etrafýný çevreleyen uzunluðuna on
beþer, enine altýþar adet kýrk iki, tapýnaðýn kapýsý
önünde dört, arkada iki adet sütunun yerleri
bulunmaktadýr. Yalnýz iki yan duvarý ile kenarlarý
iþlemeli olan kapý kýsmý eski hali ile ayakta dur-
maktadýr. Aslý Roma Tapýnaðýnda bulunan ve
Augustus'un baþardýðý iþleri gösteren vasiyet-
namesi bir yazýt ile bu tapýnaðýn türbeye bitiþik
duvarýna konulmuþtur. 

JJuulliiaannuuss  SSüüttuunnuu  :: Defterdarlýk ve valilik binasý
arasýndaki havuzun kenarýnda bulunmaktadýr.
Hiçbir yazýtý yoktur. Gövdesinde birçok halka
olup, yüksekliði on beþ metre kadardýr. Sütunun
Ýmparator Julianus' un (M.S. 361)

AAnnkkaarraa  RRoommaa  TTiiyyaattrroossuu  :: Hisar Caddesi ile
Pýnar Sokak arasýnda yer alýr. Ýlk defa 1982 yýlý
sonunda bulunmuþ, kurtarma kazýlarýna 15 Mart
1983'te Müzeler Genel Müdürlüðünce baþlan-
mýþtýr. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüðü
de kazýlan 1986 yýlý sonuna kadar sürdürmüþtür.
Sonuçta M.S. II. asrýn baþýna tarihlenen tipik bir
Roma Tiyatrosunun kalýntýlarý çýkarýlmýþtýr.
Bunlar arasýnda tonozlu parados binalarý,
döþemeli orkestra, seyirci oturma yerleri (kavea),
sahne odasý (scene)'ndan artakalan temel ve
duvarlarýn yaný sýra birçok heykel ve parçalan
bulunmuþtur.

Akköprü : Varlýk Mahallesi önünde ve Ankara
Çayý üzerinde olup, Ankara'nýn en eski
köprüsüdür. 1222 yýlýnda Selçuklu Hükümdarý I.
Alaaddin Keykubat tarafýndan Ankara Valisi
Kýzýlbey zamanýnda yaptýrýlmýþtýr.

Höyük ve Tümülüsler
Beþtepeler Tümülüsü : Anýtkabir alanýndaki

tümülüslerde ilk kazý 1926 yýlýnda Makridi
tarafýndan yapýlmýþtýr. 1945 yýlýnda Anýtkabir
alanýnda yapýlan toprak düzeltmesi sýrasýnda
birkaç tümülüsün kaldýrýlmasý gerekmiþ, iki
tümülüs açýlmýþ ve burada Friglere ait birçok
çanak çömlek ile beraber aletler de ele geçmiþtir.
Uzmanlar bu tümülüslerin Gordion Frig
mezarlarýyla çaðdaþ olduðunu meydana çýkar-
mýþlardýr.

Yumurtatepe (Demetevler) Tümülüsü : Çiftlik -
Demetevler Kavþaðýnda Demetevlere giden yolun
sol tarafýnda yer alýr. 1986 ve 1987 kazý mevsim-
lerinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Müdürlüðünce kazýlmýþtýr. Yapýlan kazýlar sonu-
cunda, tümülüsün tepesinde Eski Tunç Çaðýna ait

küçük ve yuvarlak tek bir yapý ve içinde piþmiþ
toprak eserler ele geçirilmiþtir.

Kül Höyük : Oyaca Kasabasý sýnýrlarý içerisinde
olup, Ankara-Haymana karayolunun yaklaþýk 50.
kilometresinde sola ayrýlan Boyalýk, Culuk, Çalýþ
ve Durupýnar yolundan 1.5 km gittikten sonra
yolun saðýnda ve 150 metre mesafededir. Orta
büyüklükte höyüklerden olan Külhöyük'te,
Anadolu Medeniyetleri Müdürlüðü Baþkanlýðýnda
kazý çalýþmalarý yapýlmaktadýr. 

Karaoðlan : Karaoðlan, Ankara'nýn 25 km.
güneyinde ve Ankara-Konya yolu üzerindedir.
Höyükte Kalkolitikten itibaren tüm uygarlýk kat-
larý görülmektedir. Ankara Gölbaþý bölgesinde
Hitit ve Frig katlarýna sahip en önemli istasyon-
lardan birisidir.

Kaleler
Ankara Kalesi: Asýrlardýr kentin bekçiliðini

yapan Ankara Kalesi kentin sembolü olmuþtur.
Ankara Kalesi'nin tarihi, kentin tarihi kadar
eskidir. Yapýlýþ tarihi kesin olarak bilinmemekle
beraber ilk kez Romalýlar tarafýndan yapýldýðý fikri
yaygýndýr. 

Selçuklular tarafýndan onartýlýp geniþletil-
miþtir. Kurulduðu tepe yanýnda akan (Hatip Çayý)
Bentderesinden 110 metre yüksektedir.

Kale, iç ve dýþ kale olmak üzere iki kýsýmdýr.
Yirmiden fazla kulesi vardýr. Dýþ kale eski Ankara
þehrini yürek biçiminde çevirir. Dört katlý olan iç
kale kýsmen Ankara taþýndan kýsmen de toplama
(spoliyen) taþlarla yapýlmýþtýr. Ýç kalenin iki
büyük kapýsý olup, birisi dýþ kapý, diðeri hisar kapý
adýný taþýr. Ýç kaledeki kulelerin yüksekliði 14 ile
16 m. arasýnda deðiþmektedir. Bugün kale içinde
Osmanlý Ankara'sýnýn XVII. Yüzyýldan itibaren
ayakta kalmýþ bir çok Ankara evi bulunmaktadýr.

Kalecik Kalesi : Kalecik Kalesi, Çankýrý'ya
giden yol üzerinde Ankara'dan 78 km. uzaklýk-
tadýr. Modern kasabaya hakim olan simetrik koni
biçimli bir tepenin üzerine kurulmuþtur. Güney-
batýsýndaki daðlara bir sýrtla baðlanýr ve Kýzýl-
ýrmak' a doðru uzanan ovada tek baþýna yükselir.

Camiler
Þehrin bazý önemli camileri, Aðaç Ayak Cami,

Ahi Elvan Cami, Ahi Yakup Cami, Aslanhane (Ahi
Þerafettin) Cami, Cenab-ý Ahmet Paþa Cami,
Alaaddin Camii ,Çiçekçioðlu Camii, Direkli Cami,
Eskicioðlu Camii, Hacettepe Camii, Hacý Arap
Camii, Hacý Bayram Camii, Ýbadullah Cami
Karacabey Camii, Kocatepe Camii, Kurþunlu
Camii, Tabakhane Camii, Tacettin Camii ve
Zincirli Cami'dir.
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Türbeler
Ankara'da, Ahi Þerafettin Türbesi,Azimi (Ýsmail

Paþazade Hacý Esad) Türbesi, Cenab-ý Ahmet Paþa
Türbesi, Hacýbayram Veli Türbesi, Ýsmail Fazýl
Paþa Türbesi, Karacabey Türbesi, Karyaðdý
Türbesi, Kesikbaþ Türbesi, Yörük Dede (Doðan
Bey) Türbesi bulunmaktadýr.

Hanlar
Çengel Han: Kale altýnda ve Atpazarý Meydaný

Sefa Sokakta bulunmaktadýr. Kitabesinin 1522 ta-
rihinde yapýlmýþ olduðu anlaþýlmaktadýr.

Kurþunlu Han: Ankara Kalesine giden yol
üzerinde bulunan ve Fatih'in sadrazamlarýndan
Mahmut Paþa tarafýndan 1421 yýlýnda yaptýrýlmýþ
olan eser, tipik Osmanlý þehir içi hanlarýndandýr.

Mahmut Paþa Bedesteni: Kale yolu üzerinde
ve Kurþunlu Hanýn bitiþiðindedir. 1421 - 1459 yýl-
larý arasýnda han ile birlikte Sadrazam Mahmut
Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. 

Doðu - Batý istikametinde boyuna uzanan
büyük ve muntazam dikdörtgen plânda olup, on
adet büyük kubbe ile örtülü bedesten ve bedesten
dýþýnda meydana gelmiþ olan arasta ile birlikte iki
kýsýmdan ibarettir. Anýlan bedesten bugün Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi teþhir salonu olarak
kullanýlmaktadýr.

Sulu Han: Hacý Doðan Mahallesi Tekneciler
Sokaðý ile Sulu Han Sokaðý arasýnda bulunmak-
tadýr. 1685 tarihinde Þeyhülislâm Cevvar Zade
Mehmet Emin Bey tarafýndan Zincirli Camiye
vakýf olarak yaptýrýlmýþ olduðu ileri sürülen Sulu
Hana Hasan Paþa Haný da denilmektedir. Fakat
1141 tarihli vakfiyede, Hanýn Abdülkerimzade
Mehmet Emin Bey tarafýndan vakfedildiði kayýt-
lardan anlaþýlmaktadýr. 

Zaðfiran (Safran) Haný: At Pazarýndadýr. Aslen
Kayserili olup, Ankara'ya yerleþen Hacý Ýbrahim
Bin Hacý Mehmet tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Vakfi-
yesi 1512 tarihlerinde düzenlendiðine göre bu
tarihlerde yapýlmýþ olmalýdýr. Hanýn yarýsý mülk,
yansý vakýfýn ruhuna cüz-i þerif okumak, Lütfi
Han kapýsýndaki musluða bakmak için vak-
fedilmiþtir. Ýçinde bir mescit yer almaktadýr.

Hamamlar
Eski Hamam: Eski Hamam, Gazi Lisesinin tam

karþýsýnda yer almaktadýr. Oldukça harap durum-
da olan hamamýn soyunmalýðý tamamen yýkýlmýþ
olmasýna mukabil, soðukluk ve sýcaklýk, külhan
dahil olmak üzere ayakta durmaktadýr. Eserin
mimari yapýsý ve tekniði itibariyle XV. yüzyýla ait
olduðu tahmin edilmektedir.

Karacabey Hamamý: Karacabey Hamamý Talat
Paþa Bulvarý üzerinde olup 1444 tarihinde
yapýlmýþtýr. Çifte hamam olarak teþkil olunmuþ
Karacabey Hamamý batý kýsmýnda birbirine bitiþik
soyunmalýklarý, doðu kýsmýnda ise batýdakilere
göre daha deðiþik inþa tarzý gösteren sýcaklýk ve
halvetleriyle birlikte bütünü kareye yakýn büyük
bir dikdörtgen meydana getirmektedir, birleþmek-
tedir.

Þengül Hamamý: Ýstiklâl Mahallesi Acý Çeþme
sokakta bulunmaktadýr. Kadýnlar ve erkekler
kýsmý olmak üzere çifte hamam halinde yapýlmýþ
olan Þengül Hamamýnýn bugün Ýstiklâl Caddesi
üzerindeki erkekler kýsmý evvelce kadýnlara ait idi.
Yan yana olan iki kýsmýn da soyunmalýklarýnýn
inþa tekniði ve malzemesinden, XIX. yüzyýlda
yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. 

Anýtlar
Mimar Sinan Anýtý: Dil ve Tarih - Coðrafya

Fakültesinin önündedir. 1956 yýlýnda Türkiye
Emlâk Kredi Bankasý tarafýndan heykeltýraþ
Hüseyin Anka'ya yaptýrýlmýþtýr. En büyük
mimarýmýz Mimar Sinan (1409-1588)'ýn ayakta
duran, kendine has giysileriyle mermer heykeli
bulunmaktadýr.

Güvenlik Anýtý: Kýzýlay'da Güven Park içeri-
sindedir. 1935 yýlýnda Ankara taþýndan yapýl-
mýþtýr. Türk Ulusunun polis ve jandarmaya bir
armaðaný olduðundan dolayý Emniyet Anýtý da
denilmektedir.

Mithat Paþa Anýtý: Ulus'ta T.C. Ziraat Bankasý
Genel Müdürlüðü binasýnýn yanýndadýr. 1966
yýlýnda T.C. Ziraat Bankasý tarafýndan Ýstanbul
Güzel Sanatlar Akademisi öðretim üyelerinden
Heykeltýraþ Prof. Hüseyin Anka'ya yaptýrýlmýþtýr.

Ulus Cumhuriyet Anýtý: Ulus Meydanýndadýr.
Anýt, Kurtuluþ Savaþý kahramanlarýna Türk Ulusu'
nun bir armaðaný olarak 1927 yýlýnda dikilmiþtir.

Zafer Anýtý: Yeniþehir'de Atatürk Bulvarý
üzerinde, Ordu Evi önündedir. Atatürk'ün ayakta
ve kýlýcýna dayanmýþ halde üniformalý, tunçtan
yapýlmýþ bir heykelidir.

Zübeyde Haným Büstü: Ýsmet Paþa Kýz
Enstitüsü binasýnýn önündedir. Atatürk'ün annesi
Zübeyde Haným' ýn büstü Türk Kadýnlar Birliði
Merkezi tarafýndan Türk analarýnýn en büyüðüne
armaðan olmak üzere 31 Mart 1964 tarihinde di-
kilmiþtir.
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Gezi ve Mesire Yerleri
Altýnpark: Altýnpark, Ýrfan Baþtuð Caddesi

Aydýnlýkevler'de, 640 bin m2'lik alanda hizmet
vermektedir. Park alanýnda Uluslararasý Fuar
Merkezi, Bilim Merkezi, Kültür Merkezi, Kapalý ve
Açýk Spor Alanlarý, Açýk ve Yan Açýk Gösteri
Anfileri, Türk, Ýtalyan ve Çin Lokantalarý, Türk
Sokaðý ve Tepe hanýndan oluþan bölüm, Gölet ve
bahçeler, Üretim seralarý, Olimpik Yüzme
Havuzu, Mini Golf Sahasý ve At Tavlasý halkýn
ziyaretine sunulmuþtur.

Atakule: Atakule, varlýðý ile modern Ankara
görünümüne önemli bir katkýda bulunmaktadýr.
Yüksekliði 125 metre olan kulenin tepe rakýmý
118.2 metredir. 115.6 metredeki görsel ve iþitsel
cihazlarýn kullanýmýna uygun çok amaçlý kokteyl
salonu (nikâh töreni, seminer, konferans vb.) 600
metrekarelik bir alana sahiptir. Saatte bir tur atan
döner lokanta 111.8 metrededir. Her gün 09.30 -
23.00 arasý açýk olan seyir terasý, 103.8 metre-
dedir. 99.8 metrede ise cafe - bar bulunmaktadýr.

Atatürk Orman Çiftliði: Atatürk tarafýndan
kurulan çiftlik, günümüzde gazinolarý, parklarý,
piknik yerleri, hayvanat bahçesi, çeþitli ürünleri
ve doðasý ile Ankaralýlar tarafýndan çok ziyaret
edilen bir gezi ve mesire yeridir. Ulaþým belediye
otobüsleri, dolmuþ ve banliyö treni ile mümkün-
dür.

Gençlik Parký: Ýstasyon - Opera binalarý arasýn-
da yer alýr. Lunaparký, çay bahçeleri, gazinolarý,
yaz aylarýnda faaliyet gösteren tiyatrolarý, kayýk
ve su bisikletiyle içinde dolaþýlan büyük havuzuy-
la, restoran ve çeþitli eðlence yerleriyle halkýn
yazýn raðbet ettiði önemli bir gezi ve eðlence
merkezidir.

Bayýndýr Barajý: Ankara'ya 12 kilometre uzak-
lýkta, Samsun Yolu üzerindedir. Tabii güzelliði,
gazinosu, kamp yeri ve bir de yüzme havuzu olan
baraj, yabancýlarýn da beðenisini toplayan bir gezi
ve mesire yeridir. Ulaþým, otobüs ve minibüsle
mümkündür.

Çankaya Sýrtlarý: Cumhurbaþkanlýðý Köþkü ve
Atatürk Müzesinin bulunduðu yerdir. Yaz ay-
larýnýn sýcak günlerinde nispeten serin olan
Çankaya'da pastaneler ve geniþ park alaný içinde
kýr kahveleri de mevcut olup, Ankara'nýn bir tablo
gibi seyredilebileceði en güzel yerdir.

Çubuk Barajý: Ankara'ya 12 kilometre uzaklýk-
tadýr. Baraj çevresindeki ormanlýk alan içinde
gazinolar, piknik yerleri, yürüyüþ alanlarý ve kýr
kahveleri vardýr. Motor gezileri içinde elveriþli
olan baraja belediye otobüsü ile gitmek mümkün-
dür.

Gölbaþý: Ankara'nýn 25 kilometre güney-
batýsýnda ve Konya Yolu üzerinde olan Mogan
Gölü'nün kýyýsýnda plaj ve gazinolarýn yaný sýra
restoran ve kahveler vardýr. Sýcak yaz aylarýnda
deniz özlemini bir parça da olsa gideren bir gezi
ve mesire yeridir. Kýyýsýnda bir yüzme havuzu
olan göl, kayýk gezileri için elveriþlidir. Ulaþým,
belediye otobüsü ile saðlanmaktadýr.

Diðer Mesire yerleri: MTA Gül Bahçesi,
Kurtboðazý arajý, Sarýyar Barajý, Beynam Orman
Ýçi Dinlenme Yeri, Çamkoru Orman Ýçi Dinlenme
Yeri, Güven - Karagöl Orman Ýçi Dinlenme Yeri,
Hoþebe Orman Ýçi Dinlenme Yeri, Karagöl Orman
Ýçi Dinlenme Yeri , Sorgun Orman Ýçi Dinlenme
Yeri, Söðütözü Orman Ýçi Dinlenme Yeri ,
Tekkedaðý Orman Ýçi Dinlenme Yeri , Uluhan
Orman Ýçi Dinlenme Yeridir.

Milli Parklar
Soðuksu Millî Parký

Maðaralar
Ankara ili Güdül ilçesinde Bizans döneminden

kalma maðaralar bulunmaktadýr.

Ankara Maðaralarý(Maðara Turizmi)

Kaplýcalar

Ýlin önemli kaplýcalarý Kýzýlcahamam-Sey
Hamamý Kaplýcasý( link ), Ayaþ Ýçmesi ve
Kaplýcasý, Ayaþ Karakaya Kaplýcasý, Beypazarý-
Dutlu-Tahtalý Kaplýca ve Ýçmeleri, Kapullu
Kaplýcasý, Çubuk Melikþah Kaplýcasý ve Haymana
Kaplýcasýdýr. 

Ankara Kaplýcalarý (Saðlýk Turizmi)

Kuþ Gözlem Alaný
Çöl Gölü Kuþ Alaný, Mogan Gölü Kuþ

Alaný,Kýzýlcahamam Ormanlarý Kuþ Alaný,Kavaklý
Daðý Kuþ Alaný,Ýnözü Vadisi Kuþ Alaný ve Sarýyar
Barajý Kuþ Alaný Ankara ili sýnýrlarý içinde bulun-
maktadýr. Ayrýca Beynam Ormaný Kuþ Alaný ve
Tuz gölü Kuþ Alaný da Ankara’da bulunmaktadýr.

Sakarya Havzasý 

Kýzýlýrmak Havzasý

Konya Kapalý Havzasý

Sportif Etkinlikler
Kýþ Sporlarý: Ankara'ya 26 Km. uzaklýktaki

Elmadað Kayak Merkezinde , Kar kalýnlýðý 30-40
cm' yi bulan kýþ aylarýnda kayak yapma imkaný
mevcuttur. Elmadað Kayak Merkezinde bulunan
tesisler hizmet vermektedir. Ayrýca, Ankara'da biri
kurtuluþ Parký içinde, diðeri Bahçelievler Son-
durakta olmak üzere iki adet buz pateni sahasý
bulunmaktadýr.
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Elmadað Kayak Merkezi (Kýþ Turizmi) 

Hava Sporlarý: Gölbaþý, Ankara'daki Hava
sporlarýnýn yapýldýðý alanlardan biridir. 

Avcýlýk: Ankara Ýli, çok çeþitli av hayvanlarý
barýndýrmaktadýr. Bunlarýn baþýnda, keklik, çil
keklik, tavþan yaban ördekleri ve yaban kazlarý
gelmektedir. Nallýhan, Beypazarý, Kýzýlcahamam ,
Çamlýdere, Çubuk ve Güdül ilçeleri ormanlýk
alanlarýnda ayý, vaþak, yaban domuzu, geyik
bulunmaktadýr. 

Olta Balýkçýlýðý: Ankara Ýl sýnýrý dahilinde
yapýlmakta olan balýkçýlýk akarsu, göl, baraj gölü
ve gölet balýkçýlýðý olmak üzere dört grupta
toplanabilir. 

Akarsu balýkçýlýðý, Kýzýlýrmak, Sakarya nehirleri
ile bunlarýn kollarý ve Kirmir Çayýnda yapýlmak-
tadýr. Göl balýkçýlýðý, Mogan Gölü, Eymir Gölü ve
Karagöl' de yapýlmaktadýr. Baraj gölü balýkçýlýðý,
Ankara çevresinde bulunan çeþitli baraj göl-
lerinde yapýlmaktadýr.

Gençlik Kamplarý: Ankara'nýn çeþitli böl-
gelerinde, gençlerin faydalanabilecekleri Orman
Bakanlýðý Orman Kamplarý bulunmaktadýr.

Gençlik Turizmi

Sanat, Kültür ve Eðlence
Ankara siyasal açýdan olduðu gibi kültürel ve

sanatsal açýdan da Türkiye'nin baþkenti duru-
mundadýr. Devlet Tiyatrolarý, özel ve amatör ti-
yatrolar, Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaþkan-
lýðý Senfoni Orkestrasý, Devlet Resim ve Heykel
Müzesi, çok sayýda resim galerisi, amatör müzik
gruplarý, kültür merkezleri baþkentlilerin yarar-
landýklarý etkinliklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yarým yüzyýlý aþan
Devlet Tiyatrosu, Ankara'da en güzel oyunlarý
sergilemekle kalmamýþ, bilinçli ve son derece ince
zevkli bir tiyatro seyircisi de yetiþtirmiþtir. Türkiye
Cumhuriyeti'nin 40 yýlý aþan balesi Ankara'da fi-
lizlenmiþtir. Bu sanat dalý da, týpký tiyatro gibi
seyircisini de birlikte yaratmýþ ve geliþtirmiþtir.
Her yýl ekim ayýnda perdelerini açan tiyatro,
opera ve bale sahneleri mayýs sonuna kadar yerli
ve yabancý eserlerin seçkin örneklerini sunar.
Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý da konser-
leri ile Ankara kültür sanat yaþamýna renk katar.

1988'de baþlayan "Ankara Uluslararasý Film
Festivali", 1984'ten bu yana süregelen ''Ulus-
lararasý Ankara Sanat Festivali'', Ankara'da yapýlan
önemli etkinliklerdendir. Ayrýca, Ankara Ulus-
lararasý Çizgi Film Festivali, Ankara Uluslararasý
Müzik Festivali ve Asya - Avrupa Sanat Bienali ilgi
çekici sanatsal etkinliklerdir.

COÐRAFYA

Ankara, doðuda Kýrþehir ve Kýrýkkale; batýda
Eskiþehir; kuzeyde Çankýrý; kuzeybatýda Bolu ve
güneyde Konya ve Aksaray illeri ile çevrilidir. 

Ankara, Orta Anadolu'nun kuzeybatýsýnda
bulunan Kýzýlýrmak ve Sakarya nehirlerinin kol-
larýnýn oluþturduðu ovalarla kaplý bir bölgedir. Bu
bölgede orman alanlarý ile step ve bozkýr alan-
larýný bir arada görmek mümkündür.

Akarsu boylarýnda sýralar halinde görülen iðde,
söðüt ve kavak aðaçlarý step içerisinde yer alýr.
Ankara çevresinde plato üzerinde yükselen mün-
ferit daðlar ile kuzeydeki daðlýk sahada ise
yaðýþlardaki artýþ yüzünden orman örtüsü kendi-
ni belli etmeye baþlar.

Güneyde Ýç Anadolu ikliminin bariz özellikleri
olan step iklimi, kuzeyde ise Karadeniz ikliminin
ýlýman ve yaðýþlý halleri görülebilir. Kara ikliminin
hüküm sürdüðü bu bölgede kýþ sýcaklýklarý düþük,
yaz ise sýcak geçer. 

TARÝHÇE

Orta Anadolu'nun kalbinde, Türkiye Devletine
baþkentlik yapan Ankara, yeni kurulmuþ cumhu-
riyetin yeni hükümetine ev sahipliði yapma
görevine cumhuriyetin kurucusu Atatürk tarafýn-
dan layýk görülmüþtür. 

Ankara ve çevresinin tarihi Bronz çaðýndaki
Hatti Uygarlýðýna kadar gider. Ýsa'dan önce ikinci
bin yýlda Hititler bölgenin hakimi durumuna
gelmiþ ve onlarý sýrasý ile Frigyalýlar, Lidyalýlar ve
Persler izlemiþtir. Ýsa'dan önce üçüncü yüzyýlda,
bir Kelt ýrký olan Galatlar Ankara'yý baþkent yap-
mýþtýr.

Ýlin tarihteki ismi "Ankyra"dýr. Galatlar
Ankara'yý ilk defa baþkent olarak kullanmýþlardýr.
Hitit döneminin küçük bir þehri olduðu bilinmek-
le birlikte, bu yörede bu döneme ait herhangi bir
eser bulunmamýþtýr. Frig çaðýndan sonra þehir
sýrasýyla Pers, Büyük Ýskender, Galat dönemlerini
yaþamýþtýr. M.Ö. 25 yýlýnda Ýmparator Augustus
þehri Galatia krallýðýyla beraber Roma imparator-
luðuna baðlamýþtýr. 

VII. ve VIII. yüzyýllarda Ýslamiyetin doðuþuyla
birlikte þehir Pers ve Arap akýmlarýna maruz
kalmýþtýr.871-893 tarihleri arasýnda birkaç kez el
deðiþtirir. 1127'de þehir kesin olarak Türk
hakimiyetine girer ve adý "Engüriye" olur. 1402'de
Yýldýrým Bayazid ve Timurlenk arasýndaki Ankara
Savaþýnda þehir kýsa bir süre Moðol hakimiyetinde
kalýr. Ancak 1414'de kesin olarak Osmanlý
hakimiyetine girer.
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Kurtuluþ savaþý sýrasýnda 1920'de Ankara
merkez üs olarak seçilir ve 1923'te Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK tarafýndan coðrafi, stratejik,
siyasi ve Kurtuluþ Savaþýndaki merkez üs özellik-
leri nedeniyle baþkent ilan edilir. O günlerde
Avrupa'dan þehir mimarlarý getirilerek bugünkü
modern Ankara'nýn temelleri atýlýr.

NE YENÝR

Eski Ankara mutfaðý evin en büyük kýsmýný
meydana getirir. Bir tarafta ocak ve tandýr, bir
tarafta kýþlýk erzakýn muhafaza edildiði kiler
bulunurdu. Ankara yemekleri oldukça çeþitlidir.
Çorbalar; aþ, dutmaç, keþkek, miyane, sütlü,
tarhana ve toyga çorbalarý, et yemekleri; Ankara
tavasý, alabörtme, calla, çoban kavumasý, iliþkik,
kapama, orman kebabý, patlýcanlý et, sýzgýç, siyel,
siper, pilavlar; bici, bulgur pilavý, oðmaç aþý, pýt
pýt pilavý, dolmalar; efelek dolmasý, mantý, þirden
dolmasý (humbar), yalancý dolma, börekler-
çörekler; alt-üst böreði, ay böreði, bohça, entekke
böreði, hamman, kaha, kol böreði, papaç, Pazar
böreði, tandýr böreði ve yalký yemeklerden
bazýlarýdýr.

Ankara'dan Yemek Tarifleri
Ankara Tavasý

Malzemeler:
400 gr. kuzu eti
4 yemek kaþýðý tere yaðý
15 adet arpacýk soðaný
2 küçük havuç
1 su bardaðý iç bezelye
1 çay fincaný yoðurt
1 çay bardaðý un
3 adet yumurta
1/2 demet maydanoz veya dereotu
tuz, karabiber

Hazýrlanýþý:
Bir tencerede etler tereyaðýnda kavrulur.

Arpacýk soðanlarý, bezelye ve halka halka doðran-
mýþ havuçlar ilave edilerek sotelenir. Üzerini kap-
atacak miktarda su eklenir ve kaynamaya býra-
kýlýr. Baþka bir kapta yoðurt, yumurta ve un ile bir
terbiye hazýrlanýr. Etler piþtiðinde tuz karabiber ile
tatlandýrýlýr ve hazýrlanan terbiye yavaþ yavaþ
ilave edilir. Maydanoz veya dereotu ile ezeri
süslenerek servis edilir.

Sebzeli Bulgur Pilavý
Malzemeler:
1 su bardaðý bulgur
1.5 su bardaðý sýcak et veya tavuk suyu
1 adet soðan
2 adet dolmalýk biber
2 adet domates
1 adet patlýcan
1 adet havuç
1 adet patates
1 su bardaðý iç bezelye
1 yemek kaþýðý tere yaðý 
kýrmýzýbiber, karabiber, tuz

Hazýrlanýþý: 
Havuç ve patates küp küp doðranýr. Bezelye ile

birlikte haþlanýr. Patlýcan, dolmalýk biber ve
domatesler küçük küçük doðranýr. Bir tencerede
yemeklik doðranmýþ soðanlar tereyaðýnda hafif
pembeleþene kadar kavrulur. Patlýcan ve dolmalýk
biberler ilave edilip, sürekli karýþtýrarak kavur-
maya devam edilir. 4-5 dakika sonra havuç,
patates, bezelye ve domatesler eklenir ve hep bir-
likte kavurmaya devam edilir. Sebzeler biraz
kavrulduktan sonra bulgur ve 1.5 su bardaðý kay-
namýþ et veya tavuk suyu ilave edilir. Tuz kara-
biber ve kýrmýzý biber ile tatlandýrýlarak 20 dakika
kadar piþirilir. 5-10 dakika dinlendirildikten sonra
servis edilir. 

NE ALINIR?

Ankara'da alýþveriþ merkezleri Ulus, Kýzýlay ve
Kavaklýdere'de yoðunlaþmýþtýr. Ankara'yý ziyaret
edenlerin gezmekten hoþlandýklarý bir yer, Ulus
yakýnlarýndaki Çýkrýkçýlar Yokuþu ve buradaki
dükkanlardýr. 

Ulus Kale çevresi, Samanpazarý ve Çýkrýkçýlar
Yokuþu kesimlerinde dokuma, bakýr, çömlek, hasýr,
deri gibi geleneksel el sanatlarý ürünleri, çeþitli taký,
süs, hediyelik ürünler ve her türlü antika eþyanýn
satýldýðý alýþveriþ mekanlarý bulunmaktadýr. 

Bakýrcýlar Çarþýsý'nda bir sürü eski ve yeni eþya,
bakýrýn ve mücevheratýn yaný sýra giysiler antikalar
ve süs eþyalarý bulunabilir. Kale kapýsýna yapýlan
yürüyüþ sonunda baharat, kurutulmuþ meyve,
kuruyemiþ ve diðer birçok ürünün satýldýðý tez-
gahlara gelinir. 

Modern alýþveriþ bölgeleri genelde Kýzýlay'da,
Tunalý Hilmi Caddesi'nde ve Çankaya Atakule'de yer
alýr. 125 m. yüksekliði ile Atakule þehrin tümüne
hakimdir; döner lokantasý tüm þehrin görüntüsünü
gözler önüne serer. Kavaklýdere'deki Karum alýþveriþ
merkezinde Türkiye'nin en seçkin maðazalarý yer
alýr. Ayrýca, yeme-içme, eðlence tesisleriyle alýþveriþ
dýþýnda rekreasyon olanaklarý sunmaktadýr.
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Karatay Medresesi
Konya'da 1251 yýlýnda Selçuklu veziri Karatay

tarafýndan bu Selçuklu medresesinin duvarlarýn-
da ve kubbe içindeki çini mozaik dekorasyon göz
alýcý güzelliktedir. Çini Eserler Müzesi olarak kul-
lanýlmaktadýr.

Gök Medrese
Sivas'tadýr. Sahip Ata tarafýndan 1271 yýlýnda

Mimar Kaluyan'a yaptýrýlmýþtýr. Çifte minareli taç
kapýsý, taþ süslemeleriyle yapýnýn en görkemli
bölümüdür. 12 tür hayvan baþý, yýldýz ve hayat
aðacý motifleri dikkati çeker. Taç kapýdan dört
eyvanlý, havuzlu avluya girilir. Avlunun yanlarýn-
da, arkada medrese odalarýnýn yer aldýðý revaklar
vardýr. 

Ýzzettin Keykavus Þifahanesi
Sivas'tadýr. Selçuklu Sultaný Ýzzettin Keykavus I

tarafýndan 1218-1219 yýllarýnda yaptýrýlmýþtýr. En
büyük Selçuklu Þifahanesidir. Þifahane ve
Keykavus'un türbesi çini süslemeleri ve taþ iþçil-
iðiyle ünlüdür. Türbe cephesinin çini süslemeleri
Marendli Ahmet'in eseridir. Þifahanede göz,
dâhiliye, cilt ve ruh hastalýklarý tedavi ediliyordu.
Ayný zamanda medrese olarak da hekim yetiþti-
riliyordu. 

Divriði Darüþþifasý
Sivas'ýn Divriði ilçesindedir. Mengücekoðullarý

Beyi Ahmet Þah'ýn eþi ve Fahrettin Behramþah'ýn
kýzý Turan Melek tarafýndan Camiyle birlikte
1228-1229 yýllarýnda yaptýrýlmýþtýr. Mimarý
Ahlatlý Muðis oðlu Hürremþah'týr. Dikdörtgen
planlýdýr. Türbe bölümünde Ahmet Þah ve eþi
Turan Melek dâhil 16 kiþinin mezarý bulunmak-
tadýr. Taþ bezemeleriyle ünlüdür.

Amasya Þifahanesi (Bimarhane)
Ýlhanlý Sultaný Olcayto ve eþi Yýldýz (Ýlduþ)

Hatun adýna köleleri Amber Bin Abdullah tarafýn-
dan 1308-1309 yýllarýnda yaptýrýlmýþtýr. Klasik
Selçuklu Medrese planý uygulanmýþtýr. Sabun-
cuzade Þerafeddin Bin Ali 14 yýl hekimlik yap-
mýþtýr. XIX. yüzyýla kadar birçok ünlü hekim þifa-
hanede yetiþmiþtir. Ruh hastalarý telkin ve müzik-
le tedavi ediliyordu.

Ýsmail Bey Hamamý
Ýznik'tedir. Ýznik Beylerinden Ýsmail Bey

tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. (XIV-XV yüzyýl). Kubbe
mimarisiyle tanýnmýþtýr.

Sokullu Mehmet Paþa Hamamý
Sokullu Mehmet Paþa tarafýndan Edirne'de

1568 yýlýnda Mimar Sinan'a yaptýrýlmýþtýr. Çifte
Hamam planlýdýr. Geliri Üç Þerefeli Cami'ye
baðlanmýþtýr.

Bursa Eski Kaplýca-Armutlu
Eski Kaplýca-Armutlu I. Murat döneminde

1394 yýlýnda yaptýrýlmýþ, 1511'de II. Bayezid
tarafýndan soðukluk bölümü eklenmiþtir.

Erzurum - Türk Ýslam Eserleri ve Etnografya
Müzesi ( Yakutiye Medresesi )

Medrese taç kapýsýnda bulunan kitabeye göre,
Ýlhanlý Hükümdarý Sultan Olcayto zamanýnda
Gazanhan ve Bolugan Hatun adýna, Cemaleddin
Hoca Yakut Gazani tarafýndan Hicri 710 (milâdi
1310) yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. 

Türklerin Anadolu'ya geliþlerinden hemen
sonra baþlayan Anadolu'yu deðiþik amaçlý mimarî
eserlerle donatma çabasý bütün tarihi olaylara
raðmen devam etmiþ ve Selçuklu Dönemi
geleneksel mimarî tarzý Yakutiye Medresesi'nde de
sürdürülerek anýtsal bir yapý ortaya çýkarýlmýþtýr. 
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Yapý dört eyvanlý kapalý avlulu medreseler
grubundadýr. Eyvanlar arasýnda hücreler yer
almaktadýr. Batý eyvaný deðiþik bir tarzda ele alý-
narak iki katlý inþa edilmiþtir. Güney eyvaný mes-
cit olarak planlanmýþ ve bu eyvanýn her iki
duvarýna mermer vakfiye kitabesi yerleþtirilmiþtir.
Orta avlunun üzeri mukarnaslý bir kubbeyle örtül-
müþtür. Doðu eyvanýn bitiminde kümbet yer
almaktadýr. Kümbette mezar bulunmamaktadýr. 

Medresenin dýþa taþkýn taç kapýsý ve iki
köþesindeki minareleriyle kurulan denge, yapýnýn
bütününde de cepheye karþýlýk kümbet yerleþtiril-
erek saðlanmýþtýr. Bu da mimarlýðýn Selçuklu
Döneminde bilimsel metotlarla yapýldýðýný
göstermesi bakýmýndan önemlidir. Ancak köþe-
lerdeki minarelerden biri þerefeye kadar, diðeri
kaideye kadar yýkýlarak üzeri konik külâhla ka-
patýlmýþtýr. 

Cephede yer alan bitkisel, geometrik motifler
ve sembolik tasvirlerde de denge ve simetriye
önem verilmiþtir. Gerek taç kapýsýndaki ve hücre
kapýlarýndaki süslemeler gerekse minaredeki çini
süslemeler o dönemde, sanatta gelinen noktayý ve
sanata verilen önemi göstermektedir. 

Taç kapýsýnýn her iki yüzünde, silme kemerler
içerisinde altta ajurlu bir küre, hayat aðacý, her iki
taraftaki pars figürleri ve üstte çift baþlý kartal,
Selçuklu Döneminde dini inançlarýn anlatýmýný
da içeren ve bazý farklýlýklarla deðiþik yapýlarda
karþýmýza sýk sýk çýkan bir semboldür. 

Erzurum Çifte Minareli Medrese
Kitabesi olmadýðýndan ne zaman yapýldýðý ve

gerçek adý bilinmez. Selçuklu Sultaný Alaaddin
Keykubad'ýn kýzý Hundi Hatun veya Ýlhanlý
Hanedaný'ndan Padiþah Hatun tarafýndan yap-
týrýlmýþ olabileceði düþüncesiyle buna Hatuniye
Medresesi de denmektedir. Genelde 13. yy. son-
larýnda yapýldýðý kabul edilir. Sultan IV. Murad'ýn
emriyle tophane haline getirilmiþtir. Bir süre de
kýþla olarak kullanýlmýþtýr. 1971-1972 yýllarýnda
Vakýflar Genel Müdürlüðü'nce kazý ve restoras-
yonu yapýlan medrese halen Erzurum Yakutiye
Belediye Baþkanlýðý'nca kullanýlmaktadýr. 

Dört eyvanlý, açýk avlulu medreselerin
Anadolu'daki en büyük örneðini teþkil eder. Çifte
minareli taç kapýsý güneyde ana eyvanla bitiþen
kümbetle deðiþik düzenlemeye sahiptir. Plandaki
çarpýklýk sur duvarýna bitiþik olmasýndan kay-
naklanmaktadýr. Cephede, taç kapý formundan
baþka çeþme niþleri ile yarým yuvarlak iki payan-
da vardýr. Taç kapýnýn iki yanýnda yükselen çok
dilimli silindirik minareler sýrlý-sýrsýz tuðla, pabuç
kýsýmlarý ise mozaik çinilerle süslenmiþtir.
Þerefelerden itibaren üst kýsýmlarý yýkýlmýþtýr. Taç
kapýyý kademeli kuþaklar halinde çeviren plastik

hacimli bitki süslemeleri ile kalýn silmeli
panolarýn içindeki ejder, hayat aðacý, kartal mo-
tifleri cephenin en gösteriþli bölümleridir. Doðu-
daki tamamlanmýþ hayat aðacý ile kartal mo-
tiflerinin bir arma olmaktan çok, Orta Asya Türk
inanýþýna kadar uzanan gücü ve ölümsüzlüðü dile
getirdiði düþünülür. 

Giriþ eyvanýn iki yanýnda kubbeyle örtülü
odalar yer almaktadýr. Uzun dikdörtgen avlu,
deðiþik boyutlu sütun ve payelerle desteklenen
revaklarla çevrilmiþtir. Ortasýnda bir havuz bulun-
maktadýr. Revaklarýn ortasýnda yer alan hücreler
iki katlýdýr. Küçük olan yan eyvanlar yýldýz tono-
zlarla örtülmüþtür. Ýç mimarî süslemelerin yarým
kaldýðý gözlenmektedir. Hücre kemerleri, kapý-
pencere çerçeveleri ile sütunlarda görülen
geometrik ve bitki örnekleri yanýnda ayet-
hadislerden oluþan yazý kuþaklarý da mevcuttur. 

Ana eyvanýn sonunda altlý-üstlü merdivenlerle
kümbetin mumyalýk ve gövde kýsmýna geçilmek-
tedir. Ýçten haçvari planlý mumyalýkta iki lahit
mevcuttur. Onikigen planlý kümbet, Anadolu'-
daki bu tür mezar anýtlarýn en büyüðüdür.
Medresenin dýþýnda kalan sekiz yüzde, birer atla-
mak suretiyle, alttan mukarnas kavsaralý ve daha
büyük, üstte sade ve küçük olmak üzere sekiz
pencere açýlmýþtýr. Konik külâh, kýrmýzý renkli
taþlarla kaplanmýþtýr. Tüm mimarî ihtiþamýna rað-
men süslemeleri yarým kalmýþtýr. 
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Uyarýcý iþaretlerin bilinmesi: 

T
ütün en çok önlenebilir nedenidir. Her
yýl ABD'de 200.000'den fazla insan
sigara ile iliþkili hastalýklardan ölmekte-

dir. Ýyi haber bu sayýnýn sigarayý býrakan
Amerikalý sayýsýndaki artýþla beraber düþmesidir.
Kötü haberse bazý sigara içicilerinin dumansýz
tütün, çiðnenebilir tütün kullanýmýna yönelme-
sidir ki bunun güvenli bir alternatif olabileceði
düþünülse de bu doðru deðildir. Bu yalnýzca
kiþideki kanser riskini akciðerlerden dudaða taþýr.
Akciðer kanseri görülme sýklýðý azalýrken baþ
boyun kanseri sayýsýnda artýþ görülmektedir. 

Baþ boyun kanserleri erken yakalanýrsa tedavi
edilebilirler. Baþ boyun kanseri erken belirti ver-
mesi özelliði erken taný konulabilmesini saðlar.
Muhtemel uyarýcý iþaretleri bilmeli ve dok-
torunuzu mümkün olan en kýsa zamanda
uyarmalýsýnýz.

Baþ boyun kanserlerinin baþarýlý tedavisinin
erken teþhise baðlý olduðunu unutmayýn. Uyarýcý
bir takým belirtilerin bilinmesi baþ boyun
kanserinde yaþamýnýzý kurtarýr.

Erken tespit edilmeli ve tedavi edilmeli!

Neleri gözlemlemeliyiz? 
Boyunda bir þiþlik
Baþ boyun kanserleri genellikle vücutta her-

hangi bir yere yayýlmadan önce boyundaki lenf
düðümlerine yayýlýr. Boyunda 2 haftadan uzun
sürede geçmeyen þiþlikler mümkün olan en kýsa
zamanda bir doktor tarafýndan görülmelidir. Tabii
ki tüm þiþlikler kanser demek deðildir. Ancak þiþ-
lik ya da þiþlikler aðýz, gýrtlak, guatr kanseri, bazý
lenf kanserleri ve kan kanserinin ilk belirtisi ola-
bilir. Böyle þiþlikler genellikle aðrýsýz ve gittikçe
büyüme eðilimindedir. 

Ses deðiþimi 
Pek çok gýrtlak kanseri ses deðiþimine neden

olur. 2 haftadan uzun süren ses kýsýklýðý ya da ses
deðiþimleri doktorunuzu görmeniz açýsýndan sizi
uyarmalýdýr. Bir Kulak Burun Boðaz ve baþ boyun
uzmaný; ses tellerinizi kolay ve aðrýsýz yöntemler-
le muayene edebilir. Her ne kadar pek çok ses
deðiþikliðinin nedeni kanser deðilse de iþi þansa
býrakmamalýsýnýz. Eðer ses kýsýklýðýnýz 2 haftadan
uzun sürerse gýrtlak kanseri olmadýðýnýzdan emin
olmalý ve doktorunuza gitmelisiniz. 

Dudakta büyüme 
Dil ve dudak kanserlerinin çoðu geçmeyen

yara ve þiþliðe neden olur. Yara ve þiþlikler iltihap-
lanmadýkça aðrýsýzdýr. Kanama görülebilirse de
sýklýkla hastalýðýn ileri dönemlerine kadar
görülmez. Yara ya da þiþlik boyundaki bir kitleye
eþlik ederse bu son derece ciddiye alýnmalýdýr. Diþ
doktorunuz ya da doktorunuz biyopsi (doku
örnekleme testi) gerekip gerekmediðini deðer-
lendirip bu iþlem için sizi bir baþ boyun cerrahýna
sevk edebilir. 

Kanama
Bu sýklýkla kanser haricinde bir nedene

baðlýdýr. Bununla beraber aðýz, burun, boðaz ve
akciðer tümörleri kanamaya neden olabilirler.
Birkaç günden fazla bir süre tükürük veya balgam-
da kanama görülürse doktora görünmelisiniz. 

Yutma problemleri
Boðaz ve yemek borusu kanserleri katý

gýdalarýn ve bazen sývýlarýn yutulmasýný zor-
laþtýrýr. Gýda belli bir noktada batma hissi
uyandýrýp ya mideye gider ya da aðýzdan geri
gelir. Bu durumda bir doktora baþvurmalýsýnýz.
Genellikle X ýþýnlý baryum yutma filmi ya da yut-
turulan bir tüp yoluyla yemek borusunun direkt
muayenesi ile neden ortaya konur. 
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Ciltteki deðiþiklikler 
Baþ boyunda çok sýk karþýlaþýlan deri kanseri

erken baþlanan tedaviye iyi yanýt verir. En sýk
alýn, yüz, kulak gibi cildin güneþe maruz kaldýðý
yerlerde görülürse de cildin herhangi bir yerinde
olabilir. Deri kanseri sýklýkla küçük soluk bir yara
þeklinde baþlar, yavaþ büyür ve ortasýnda gamze
þeklinde bir çukur ve hatta ülser oluþur. Bu alanýn
bir kýsmý iyileþirken daha büyük bir bölümü
ülsere kalýr. Bazý deri kanserlerinde renk deðiþimi
görülür. 

Baþ boyunda görülen diðer kanser tipleri
arasýnda; yassý hücreli kanser ve habis melanom
sayýlabilir. Yassý hücreli kanserlerin bir bölümü alt
dudak ve kulakta görülür. Deri kanserine benzer
ve erken teþhis edilip uygun tedavi edilirse genel-
likle daha tehlikeli hale gelmez. Dudakta, yüzde,
kulakta iyileþmeyen bir yara varsa hemen dokto-
ra baþvurun.

Habis melanom klasik olarak ciltte koyu mavi
siyah renkli deðiþime neden olur. Bununla
beraber herhangi bir bendeki büyüklük, renk
deðiþikliði, kanamanýn baþlamasý da birer sorun-
dur. Yüz ve boyunda özellikle büyüklük ve þekil
bakýmýndan deðiþiklik gösteren mavi siyah renkli
bir leke varlýðýnda mümkün olduðunca çabuk
zamanda bir deri hastalýklarý uzmanýna ya da
baþka bir doktora baþvurmalýdýr. 

Devam eden kulak aðrýlarý 
Yutkunma esnasýnda kulak ve etrafýnda oluþan

aðrýlar boðazda büyüyen tümöre ya da enfeksi-
yona baðlý olabilir. Böyle bir þikâyet; yutkunma
güçlüðü, ses kýsýklýðý ya da boyunda bir þiþlik ile
beraberse daha da dikkat çekicidir. Bu bulgularýn
en kýsa zamanda bir Kulak Burun Boðaz Uzmaný
tarafýndan da deðerlendirilmesi gereklidir. 

Baþ ve boyun kanserlerinde 
yüksek riskin tanýmlanmasý:

Baþ ve boyun kanserlerinin %30 kadar bir
kýsmý sigara kullanýmý ve alkol gibi spesifik faktör-
lere uzun süre maruz kalmayla yakýn iliþkilidir.
Sigara ve içki kullanmayan eriþkinlerde aðýz ve
boðaz kanserine neredeyse hiç rastlanmaz. Uzun
süreli güneþ ýþýðýna maruz kalma dudak kanseri
ile iliþkilidir ve cilt kanserinin en büyük nedeni-
dir.

Ne yapmalýsýnýz?
Tarif edilen tüm belirti ve bulgular kanser

olmayan durumlarda da varolabilir. Aslýnda çoðu
zaman bu þikâyetler kanser dýþýndaki diðer bazý
durumlarda da görülebilir. Fakat bunu iyi bir
muayene yapmaksýzýn söyleyemezsiniz. Bu
nedenle bu þikâyetlerin varlýðýnda doktorunuza
gidin ve emin olun.

Hatýrla! 
Baþ boyun kanserlerinin erken teþhisi ile

tedavinin baþarýsý arasýnda çok büyük bir iliþki
vardýr. Buradaki týbbi önerilerin çok sayýda insana
ulaþmasýyla tedavi oranlarýnýn yükseleceðine
inanýyoruz. 

Baþ boyun kanseri ile ilgili bir belirtinin var-
lýðýndan þüpheleniyorsanýz hemen bir doktora
gidin.
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Kola; sizin ve cemaatinizin 
resmi sponsoru!

F
onda kullanýlan müzik yaþayan insaný-
mýzýn bildiði en klasik ilahiden devþirme.
Sordum sarýçiçeðe kýsmýný anlayabiliyor-

sunuz. Ama akabinde on parmak bir darbuka resi-
tali giriveriyor. Hýmm... Ýftar için dakikalarý, tele-
vizyonlarýn köþelerine sýkýþtýrýlmýþ elektronik
tabelalardan dört bir gözle eksilten aileleri bir o
yana yatýrýyor bir bu yana. Ama izleyici hacýyat-
maz gibi olmalý. Devrilmemeli. Damara çaktýr-
madan süzülmeli imaj. Önce az biraz huzur ve-
rilmeli gözlerini ekrandan ayýramayanlara.
"Sordum sarýçiçeðe...", sonra Ramazan yani
eðlence çýkarýmýndan yola çýkýlmalý ve darbuklar
konuþmalý : "trrraak trrrak düm trrraak..."
Huzurdan almalýsýnýz bir anda insanlarý. Ve
savrulmalý insan. Direklerarasý, nerede o eski
ramazanlar, aðzýndan ateþ çýkaran amcalar, masa
üstü dansözler, feshane, neon ýþýklar, havai fiþek-
ler... Görüntüde Urfa'dan Zonguldak'a tanýdýk
bildik insanlar, baþý örtülüler, aksakallý dedeler ve
çocuklar camiler, minareler, grup vakti görüntü-
leri, iftarlýk süsü verilerek kurulan sofralar, hur-
malar, bir oraya götürüyor izleyeni bir buraya...
Zonguldak'ta kömür madeninde alýnteri, ekmek... 

Ve reklâmýn o müthiþ hýzý yavaþlayýveriyor bir
anda. Belli ki vakit girmektedir. Ve yeniden
baþlýyor herþey. Yeniden anlam kazanýr ha-
yatýmýz. Kendine has sesi, kokusu, köpüðü ve
soðukluðuyla doluverir bardaklara Coca-Cola.
Hadi Allah kabul etsin...

Yine fonda iç gýdýklayan bir müzik. Ýftar hazýr-
lýklarý içerisinde bir baþka ev. Buðulu bir cam.
Biraz hüzün olmalý ama di mi? Çünkü sevgili
tüketim kölelerimizin hüzne de ihtiyacý var.
Müþteri derlermiþ eskiden. Þimdi tüketici diyorlar.
Hadi baþlayalým köle-kralýmýzý kullanmaya.
Bembeyaz bir yazma... Tombul bir ninecik... Ayyy
ne þekeeer... Afacan ve zeki oðlumuz nineyle
camýn buðusunu kaldýrýnca gözgöze geliyor.
Gülümsemelerin yanýna hüzün ilave edilmiþ bir
tutam. Burada insanlar yutkunacaaak! Yut-
kunun!. Eyvallah... Eyvallah Serdar Erener kardeþ;
ellerine saðlýk. Madem baþarýlmýþtýr istenilen o
zaman kutlamaya da geçilebilir tabii... Ve masaya
promosyon bir tabak ilave edilir hemen. Teyzecik
de katýlýr ayine. Ne masadakiler bilirler bunun
ayin olduðunu, ne çocuk ve ne de ninemiz...
Dolldurrrr Cola-Turka'larý evlat... Þerefe... Hadi
Allah kabul etsin...

Coca-Cola, Pepsi, Cola Turka... Ya bi de sizler
olmasaydýnýz? Biz ne yapardýk bu ramazanlarda?
Orucumuzu neyle açardýk? Peki, siz olmadan
önce oruç tutanlarýn oruçlarý n'olacak þimdi? Alo
Fetva cevap ver! Kabul olur mu onlarýn oruçlarý? 

Sizolmasaydýnýz biz ailemizle biraraya gele-
mezdik ki iftar sofralarýnda. Ve bir yaþlýnýn elin-
den tutup getiremezdik soframýza. Buðulu cam-
larýn arkasýna bakmayý akýl edebilir miydik acaba?
Sanmýyorum. Ya çocuklarýmýza nasýl anlata-
bilirdik þu ramazaný? Þimdi çocuklarýmýza kola
diyiveriyoruz þýppadanak anlayýveriyorlar ra-
mazaný. Kola ramazanýn "leb"i oluverdi iþte. Ýhti-
yarlarýmýz bugüne kadar boþa geçirdiklerini
anladýklarý ramazanlara yanýyorlar. Ahh direkler-
arasý bi kolan eksikmiþ senin.

Ýyi ki varsýn Coca-Cola... Çok yaþa Pepsi... Sen
de geri durma öyle Cola-Turka... Ramazan de-
yince akla siz geliyorsunuz artýk. Müslümanýma
kolalý iftarlar da ne güzel de yakýþýyor.

Þimdi ben birkaç bin yýl sonrasýna gidiyorum...
Bir haber... "Prof.Dr. Ahmet Karamba Aslanus
tarafýndan Ýstanbul'da yürütülen arkeolojik
kazýlarda ilginç bulgulara ulaþýldý... Kur'an'da
zikredilen bildiðimiz orucun 2000'li yýllarýn baþýn-
da kolasýz açýlamayacaðý neredeyse gün gibi
aþikar... Kazý çalýþmalarýnda ele geçirilen bir VCD
de yer alan görüntülerin çözümlenmesi üzerine
ulaþýlan bilgilerde kolanýn Ramazan'ýn vaz-
geçilmez bir unsuru olduðu öðrenildi... Buradan
yola çýkarak kola içmenin lezzetine varmak için
oruç tutan insanlar olduðu gibi bazý kimselerin
ise kola bulamadýklarý için oruç tutmadýklarý tah-
min edilmektedir... Aslanus ve ekibini þaþýrtan en
önemli þeylerden biri de, geçtiðimiz günlerde ele
geçirilen görüntülerde "sokaða çýk sokaða hayat
sokakta" diyen bir firmanýn nasýl olup da eve dair
görüntüler kullandýðýydý... Ýzleyelim ve görelim
bakalým atalarýmýzýn daha ne garabetleriyle
karþýlaþacaðýz" 
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R
esulullah'ýn amcasýnýn oðlu, damadý,
dördüncü halife. Babasý Ebû Talib,
annesi Kureyþ'ten Fâtýma binti Esed,

dedesi Abdulmuttalib'tir. Künyesi Ebu'l Hasan ve
Ebû Tûrab (topraðýn babasý), lâkabý Haydar;
ünvaný Emîru'l-Mü'minin'dir. Ayrýca 'Allah'ýn
Arslaný' ünvanýyla da anýlýr.

Hz. Ali küçük yaþýndan beri Resulullah'ýn
yanýnda büyüdü. On yaþýnda Ýslâm'ý kabul ettiði
bilinmektedir. Hz. Hatice'den sonra müslüman-
lýðý ilk kabul eden odur. Hz. Peygamber ile Hz.
Hatice'yi bir gün ibadet ederken gören Hz. Ali'ye
Peygamberimiz þirkin kötülüðünü, tevhidin man-
asýný anlattýðýnda Hz. Ali hemen müslüman
olmuþtu.

Mekke döneminde her zaman Resulullah'ýn
yanýndaydý. Kâbe'deki putlarý kýrmasýný þöyle
anlatýr: "Bir gün Resul-u Ekrem ile Kâbe'ye gittik.
Resul-u Ekrem omzuma çýkmak istedi. Kalkmak
istediðim zaman kalkamayacaðýmý anladý, om-
zumdan indi, beni omzuna çýkardý ve ayaða kalk-
tý. Kendimi istesem ufuklarý tutacak sanýyordum.
Kâbe'nin üzerinde bir put vardý, onu saðdan sol-
dan ittim. Put düþtü, parça parça oldu. Resul-
ullah'ýn omuzlarýndan indim. Ýkimiz geri
döndük." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 384).

Resul-u Ekrem, en yakýn akrabasýný uyarmak ve
hakký teblið etmek hususunda Allah'u Teâlâ'dan
emir alýnca onlarý Safa tepesinde toplayýp ilâhî
emirleri teblið edince, Kureyþ müþrikleri onunla
alay etmiþti. Ýkinci toplantýyý yapmasýný Hz. Ali
(r.a.)'ye býraktý, Ali de bir ziyafet hazýrlayarak
Haþimoðullarýný davet etti. Resulullah yemekten
sonra: "Ey Abdülmuttaliboðullarý, ben özellikle
size ve bütün insanlara gönderilmiþ bulunuyo-
rum. Ýçinizden hanginiz benim kardeþim ve dos-
tum olarak bana bey'at edecek" dedi. Yalnýz Ali
(r.a.) kalktý ve orada Resulullah'a onun istediði
sözlerle bey'at etti. Bunun üzerine Resul-u Ekrem,
"Kardeþimsin ve vezirimsin " diyerek Hz. Ali'yi
taltif etti. 

Hz. Peygamber hicret etmeden önce elinde
bulunan emanetleri, sahiplerine verilmek üzere
Ali'ye býraktý ve o gece Hz. Ali, Resulullah'ýn
yataðýnda yatarak müþrikleri þaþýrttý. Böylece Hz.
Ali, Hz. Peygamber'i öldürmeye gelen müþrikleri
oyalayarak onun yerine hayatýný tehlikeye atmýþ,
bu suretle Peygamber'e hicreti sýrasýnda zaman
kazandýrmýþtýr.

Hz. Ali, Peygamberimizin kendisine býraktýðý
emanetleri sahiplerine verdikten sonra Medine'ye
hicret etti. Medine'de de Hz. Peygamber'in de-
vamlý yanýnda bulundu, bütün cihat harekâtlarý-
na katýldý, Uhud'da gazi oldu. Bedir'de sancak-
tardý. Ayný zamanda keþif kolunun baþýndaydý;
hâkim noktalarý tesbit ederek Hz. Peygamber'e
bildirdi. Bu mevkiler iþgal edilerek, Bedir'de
önemli bir savaþ harekâtýný baþarýya ulaþtýrdý.
Bedir gazasýnýn baþlamasýndan önce, Kureyþli-
ler'le teke tek dövüþen üç kiþiden biriydi. Bu
döðüþte, hasmý Velid b. Muðire'yi kýlýcý ile
öldürdüðü gibi, Hz. Ebû Ubeyde zor durum-
dayken yardýmýna koþtu ve onun hasmýný da
öldürdü. Kendisine "Allah'ýn Arslaný" lâkabý ve
Bedir ganimetlerinden bir kýlýç, bir kalkan ve bir
de deve verildi.

Hz. Ali, Bedir savaþýndan sonra Hz. Peygam-
ber'in kýzý Hz. Fâtýma ile evlendi. Nikâhýný Hz.
Peygamber kýydý. O zamana kadar Resulullah'la
oturan Hz. Ali nikâhtan sonra ayrý bir eve taþýndý.
Hz. Ali'nin, Hz. Fâtýma'dan üç oðlu, iki kýzý dün-
yaya geldi. Hicret'in üçüncü yýlýnda Uhud
savaþýnda, müslüman okçularýn hatasý yüzünden
müþrikler müslümanlarýn üzerine saldýrmýþlar ve
Hz. Peygamber de yaralanarak bir hendeðe düþ-
müþ ve düþman onun öldüðünü yaymýþtý.
Hâlbuki o sýrada döðüþe döðüþe gerileyen Hz. Ali,
Hz. Peygamber'in içine düþtüðü hendeðe ula-
þarak, onu korumaya almýþtý. Ýki tarafýn da
kazanamadýðý bu savaþta Hz. Ali birçok yerinden
yaralanarak gazi oldu. Uhud savaþýndan sonra Hz.
Ali "Benu Nadr" Yahudilerinin hainlikleri üzerine
bu kabile ile yapýlan savaþý bizzat idare etti. 
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Bütün çarpýþmalarda Hz. Ali kahramanca
döðüþmüþ ve müþriklerin en meþhur savaþçýlarýný
öldürmüþtür.

Hudeybiye barýþýnda sulh þartlarýnýn yazýl-
masýnda o memur edildi. Hz. Ali, sulhnameyi
yazmaya þöyle baþladý: 

"Bismillâhirrahmânirrahîm . Muhammed Re-
sulullah." Ancak müþrikler bu ifadeye itiraz ettiler.
Hz. Peygamber, "Resulullah" yerine "Muhammed
b. Abdullah" yazmasýný Hz. Ali'ye söylemiþ fakat
Hz. Ali "Resulullah" ifadesinin yazýmýnda ýsrar
etmiþtir. Hz. Ali Mekke'nin fethi sýrasýnda yine
sancaktardý. "Keda" mevkiinden Mekke'ye girdi.
Mekke kan dökülmeden fethedildi. Hz. Peygam-
ber ile birlikte Kâbe'deki bütün putlarý kýrdýlar.
Mekke'nin fethinden sonra Resulu Ekrem, Hâlid
b. Velid'i Benu Huzeyme kabilesine gönderdi. Bu
kabile ya cehaleti, ya da bedevî olmalarýndan,
"müslüman olduk" anlamýndaki "eslemna" ke-
limesi yerine "sabbena" dediði için Hâlid b. Velid
hiddetlendi ve onlarla harp etti. Hz. Peygamber
olayý duyunca çok üzüldü. Hz. Ali'yi bu hatayý
telâfi ile görevlendirdi. Hz. Ali Benu Huzeyme'ye
giderek öldürülenlerin diyetini ödeyip maðdur
olanlarýn zararlarýný telâfi etmiþti.

Huneyn gazasýnda müslümanlar bir ara
bozulup daðýldýlar. Sayýlarý binleri bulduðu halde
içlerinden ancak birkaç kiþi sabredip dayanabildi.
Hz. Ali bu savaþta yalnýz sabýrla tahammül etmek-
le kalmayarak gösterdiði yiðitlik ve kumandanlýk-
la Ýslâm ordusunun kendi safýnda toparlanmasýný
saðladý. Resulu Ekrem hicretin 9. yýlýnda Tebük
seferine çýkarken Hz. Ali'yi ehl-i beytin muhafaza-
sý için Medine'de býraktý, ancak bu sefere katýla-
madýðý için müteessir oldu. Bunun üzerine
Resulullah: "Musa'ya göre Harun ne ise, sen bana
karþý o olmak istemez misin?" dedi. Ali, bu iltifat-
tan çok memnun oldu. Tevbe suresinin ayetleri
nazil olunca, Resulullah Hz. Ali'yi Mekke'ye gön-
derdi. Bu suretle hiçbir müþrikin artýk Kâbe-i Þerifi
bundan sonra haccedemeyeceðini bildirdi.
Yemen bölgesinin Ýslâm'a girmesi zordu. Görev
yine Ali b. Ebi Talib'e verildi. Hz. Ali "Bu çok güç
bir iþ" dedi. Resulullah da "Ya Rabb, Ali'nin dili
tercümaný, kalbi hidayet nurunun memba olsun"
diye dua edince, Ali, siyah bir bayrak alarak
Yemen'e gitti, kýsa süren irþadlarý sayesinde
Yemen'in bütün Hemedan kabilesi müslüman
oldu.

Hz. Peygamber'in vefatý sýrasýnda, hücresinde
bulunanlarýn baþýnda geliyordu. Hz. Ebu Bekir
halife seçildiði sýrada Hz. Ali Resulullah'ýn
hücresinde tekfin ile meþgul idi. Hz. Ömer
devrinde devletin bütün hukuk iþleriyle ilgilenip
adeta Ýslâm devletinin baþ kadýsý olarak görev
yaptý. 

Hz. Ömer'in þehâdeti üzerine yine devlet
baþkanýný seçmekle görevlendirilen altý kiþilik
þûra heyetinde yer alýp, bu altý kiþiden en sona
kalan iki adaydan biri oldu. Hz. Osman'ýn hilâfeti
döneminde idarî tutumdan pek memnun olma-
makla birlikte Ýslâm devletinin muhtelif vilâyet-
lerinden gelen þikâyetleri hep Hz. Osman'a
bildirmiþ ve ona hâl çareleri teklif etmiþti. Hz.
Osman'ý muhasara edenleri uzlaþtýrmak için elin-
den gelen gayreti sarfetti.

Hz. Osman'ýn þehâdetinden sonra Ýslâm'ýn ileri
gelen þahsiyetleri ona bey'at ettiler. Ancak onun
bu dönemi Allah'ýn bir takdiri olarak son derece
karýþýk bir dönem oldu. Hilâfete geçtiðinde
halledilmesi gereken birçok problemle karþý
karþýya kaldý. Bu karýþýklýklar Cemel ve Sýffin gibi
iç çatýþmalarý doðurdu. Ýslâm devleti bünyesinde-
ki bu ihtilâflarý giderme konusunda büyük
fedakârlýk ve gayretler gösterdi. Nihayet, Kûfe'de
40/661 yýlýnda bir Haricî olan Abdurrahman b.
Mülcem tarafýndan sabah namazýna giderken
yaralandý. Bu yaranýn etkisiyle þehid oldu.

Hz. Ali devamlý olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)'in
yanýnda bulunduðu için Tefsir, Hadîs ve Fýkýhta
sahabenin ileri gelenlerindendir. Hatta Resul-
ullah'ýn tabiri ile "ilim beldesinin kapýsý" olarak
ümmetin en bilgini idi. Hz. Peygamber yolunda
insanlarý hakka iletmek için büyük gayretler sar-
fetmiþ ve hilâfet dönemi iç karýþýklýklarla dolu
olmasýna raðmen Ýslâm'ýn öðretilmesi ve öðre-
nilmesi hususunda büyük katkýlarý olmuþtu.

Medine'de duruma hâkim olup yönetimi tam
olarak eline aldýktan sonra öðretim için merkezde
bir okul kurdu. Arapça gramerin öðretilmesini
Ebu Esved ed-Düeli'ye, Kur'an okutma ve öðretme
iþini Abdurrahman esSülemi'ye, Tabiî ilimler
konusunda öðretmenlik görevini Kümeyl b.
Ziyâd'a verdi. Arap edebiyatý konusunda çalýþma
yapmak üzere de Ubade b. esSamit, ve Ömer b.
Seleme'yi görevlendirdi. Devlet yönetimi ve
hizmetlerini; maliye, ordu, teþri ve kaza gibi
bölümlere ayýrarak yürütüyordu. Malî iþleri,
daðýtma ve toplama diye iki kýsma ayýrmazdý.
Ümmetin malýný ümmete daðýtýrken de son
derece titiz davranýrdý. Kendisine bir pay ayýrma
noktasýnda gayet dikkatli olup, kimsenin hakkýna
tecavüz etmemekte de büyük bir örnek idi.
Kendisini Kûfe'de görenler, kýþýn soðuðunda ince
bir elbisenin altýnda tir tir titreyerek camiye git-
tiðini aktarýrlar. Devlet yönetici ve memurlarýnýn
nasýl davranmalarý gerektiði konusunda þu yönet-
meliði hazýrlamýþtý.

Halka karþý daima içinizde sevgi ve nezaket
besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayýn ve
onlarý azarlamayýn. 
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Müslüman olsun olmasýn herkese ayný
davranýn. Müslümanlar kardeþleriniz, müslüman
olmayanlar ise sizin gibi bir insandýr. 

Affetmekten utanmayýn. Cezalandýrmada
acele etmeyin. Emriniz altýnda bulunanlarýn
hatalarý karþýsýnda hemen öfkelenip kendinizi
kaybetmeyin. 

Taraf tutmayýn, bazý insanlarý kayýrmayýn. Bu
tür davranýþlar sizi zulme ve despotluða çeker. 

Memurlarýnýzý seçerken zalim yöneticilere
hizmet etmemiþ ve devletin suçlarýndan ve
zulümlerinden sorumlu olmamýþ bulunmalarýna
dikkat edin. 

Doðru, dürüst ve nazik kiþileri seçin ve çýkar
ummadan ve korkmadan acý gerçekleri söyleye-
bilenleri tercih edin. 

Atamalarda araþtýrma yapmayý ihmal etmeyin. 

Haksýz kazanç ve ahlâksýzlýklara düþmemeleri
için memurlarýnýza yeterince maaþ ödeyin. 

Memurlarýnýzýn hareketlerini kontrol edin ve
bunun için güvendiðiniz samimi kiþileri kullanýn. 

Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz
cevap verin. 

Halkýn güvenini kazanýn ve onlarýn iyiliðini
istediðinize kendilerini inandýrýn. 

Hiç bir zaman vaadinizden ve sözünüzden
dönmeyin. 

Esnaf ve tüccara dikkat edin; onlara gereken
önemi gösterin, fakat ihtikâr, karaborsa ve mal
yýðmalarýna izin vermeyin. 

El iþlerine yardým edin; çünkü bu yoksulluðu
azaltýr, hayat standardýný artýrýr. 

Tarýmla uðraþanlar devletin servet kaynaðýdýr
ve bir servet gibi korunmalýdýr. 

Kutsal görevinizin yoksul, sakat ve yetimlere
bakmak olduðunu hiç aklýnýzdan çýkarmayýn.
Memurlarýnýz onlarý incitmesin, onlara kötü
davranmasýn. Onlara yardým edin, koruyun ve
yardýmýnýza ihtiyaç duyduklarý her zaman huzu-
runuza çýkmalarýna engel olmayýn. 

Kan dökmekten kaçýnýn, Ýslâm'ýn hükümlerine
göre öldürülmesi gerekmeyen kimseleri öldür-
meyin. 

Hz. Ali bütün bu emirleri kendi nefsinde eksik-
siz uygulayan bir halifeydi. Beþ yýllýk halifeliði
çok önemli olaylarla, savaþ ve sýkýntýlarla
geçmiþti. Fitnelere karþý sonuna kadar doðru
yoldan sabýrla mücadele etmek istedi sonunda
þehid oldu. Hz. Ali Ýslâm'ýn bütün güzelliklerine
vakýftý. 

Çünkü o, Resulullah'ýn daima yanýnda bulun-
muþtu. Vahiy kâtibiydi, hafýz, müfessir ve muhad-
disti. Hz. Peygamber'den beþ yüzden fazla hadis
rivayet etti.

Ahkâmýn nazariyatýndan çok amelî keyfiyetine
bakardý: "Halka anladýklarý hadisleri söyleyiniz.
Allah ile Peygamber'in tekzip edilmesini ister
misiniz?" (Buhârî, Ýlim) demiþtir.

Hz. Ali'nin, Hz. Fâtýma'dan Hasan, Hüseyin,
Muhsin adlý oðullarý ve Zeynep, Ümmü Gülsüm
adlý kýzlarý oldu. Hz. Ali âbid, kahraman, cesur,
iyilikte yarýþan, takva sahibi ve son derece
cömertti.

Medine'de müslümanlarýn durumu düzeldik-
ten sonra, Hz. Ali de bir hizmetçi almaya karar
verip, Resulullah'a gitti. Resulullah kýzýyla
damadýnýn arasýna girerek: "Ben size hizmetçiden
daha hayýrlýsýný haber vereyim. Yatarken otuzüç
kere Allahü ekber, otuzüç kere Elhamdülillah,
otuzüç kere de Subhanallah deyin" buyurdu.

Yine bir gün yiyecek çok az yemekleri olan Hz.
Ali ile ailesi sofraya oturduklarý sýrada kapýlarýna
bir dilenci geldi, onlar da yemeði dilenciye verdil-
er. Ertesi gün gelen bir yetime, üçüncü gün gelen
bir esire yemeklerini verdiler. Bu olay üç gün
sürdükten sonra þu ayet-i kerime indi: "þüphesiz
en iyiler mizacý kâfur olan bir tastan içerler.
Allah'ýn kullarýnýn taþýra taþýra içeceði bir kaynak.
Adaðý yerine getirirler ve þerri yaygýn olan bir
günden korkarlar. Ýçleri çektiði hâlde yiyeceði,
miskine, yetime ve esire yedirirler. 'Biz sizi ancak
Allah'ýn rýzasý için doyuruyoruz, sizden bir
karþýlýk ve teþekkür beklemiyoruz. Doðrusu biz
oldukça asýk suratlý zorlu bir günden dolayý
Rabbýmýzdan korkuyoruz' derler. Allah da bu
günün þerrinden onlarý korur. Onlara parlaklýk ve
sevinç verir." (Ýnsan, 5/11)

Hz. Ali'nin "Zülfikar" adý verilen meþhur bir
kýlýcý vardý. Kýlýcýn aðzý iki çatallý idi ve Hz. Ali'ye
Resulullah tarafýndan hediye edilmiþti. Hz.
Ali'nin cömertliði, insanîliði, Resulullah'a olan
yakýnlýðýyla edindiði büyük manevî miras onu
yüzyýllardýr halk inançlarýnda destanî bir kiþiliðe
büründürmüþtür. Bir gün onun dört dirhemi
vardý. Birini açýktan, birini gizliden birini gündüz,
birini de gece infak etti ve hakkýnda þu ayet-i ker-
ime indi: "Mallarýný gece ve gündüz, gizli ve açýk
olarak infak edenler. Onlar için Rabbleri katýnda
karþýlýklarý vardýr ve üzülecek de deðillerdir." (el-
Bakara, 2/274).
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Hz. Ali'nin peygamberimizden rivayet ettiði
bazý hadis-i þerifler:

"Günah iþleyen biri piþman olur, abdest alýr
namaz kýlar ve günahý için istiðfar ederse Allah'u
Tealâ Nisâ suresinde 'Biri günah iþler veya
kendine zulmeder sonra piþman olup Allah'u
Teâlâ'ya istiðfar ederse Allah'u Teâlâ'yý çok mer-
hametli ve af ve maðfiret edici bulur' buyurmak-
tadýr."

"Üzerinde farz namaz borcu olan kimse, kaza-
sýný kýlmadan nafile kýlarsa boþ yere zahmet çek-
miþ olur. Bu kimse, kazasýný ödemedikçe Allah'u
Teâlâ onun nafile namazlarýný kabul etmez. "

"Malýnýzýn zekâtýný veriniz. Biliniz ki, zekâtýný
vermeyenlerin bunu vazife kabul etmeyenlerin
namazý, orucu, haccý ve cihadý ve imaný yoktur.
"Peygamberimiz (s.a.s.) Hz. Ali'ye buyurdu: " Ya
Ali, altýyüzbin koyun mu istersin yahut
altýyüzbin altýn mý veya altýyüzbin nasihat mi
istersin? " Hz. Ali dedi: "Altýyüzbin nasihat ister-
im." Peygamberimiz buyurdu: "Þu altý nasihate
uyarsan altýyüzbin nasihata uymuþ olursun:

Herkes nafilelerle meþgul olurken sen farzlarý
ifa et. Yani farzlardaki rükünleri, vacipleri sünnet-
leri, müstehaplarý ifa et. 

Herkes dünya ile meþgul olurken sen Allah'u
Teâlâ'yý hatýrla. Ýslâm'a uygun yaþa; Ýslâm'a uygun
kazan; Ýslâm'a uygun harca. 

Herkes birbirinin ayýbýný araþtýrýrken sen kendi
ayýplarýný ara. Kendi ayýplarýnla meþgul ol. 

Herkes dünyayý imar ederken sen dinini imar
et, zinetlendir. 

Herkes halka yaklaþmak için vasýta ararken,
halkýn rýzasýný gözetirken sen Hakk'ýn rýzasýný
gözet; hakka yaklaþtýrýcý sebep ve vasýtalarý ara. 

Herkes çok amel iþlerken sen amelinin çok
olmasýna deðil, ihlâslý olmasýna dikkat et. 

"Hz. Ali buyurdu:

"Kiþi dili altýnda saklýdýr. Konuþturunuz,
kýymetinden neler kaybettiðini anlarsýnýz."

"Ýnsanýn yaþlanýp Rabbini bildikten sonra
ölmesi, küçükken ölüp hesapsýz Cennet'e
girmesinden daha hayýrlýdýr. "

"Kul ümidini yalnýz Rabbi'ne baðlamalý ve yal-
nýz günahlarý kendini korkutmalýdýr. "

"Cahil, bilmediðini sormaktan utanmasýn.
Âlim, içinden çýkamayacaðý bir meselede en iyisi-
ni Allah'u Teâlâ bilir' demekten sakýnmasýn."

"Sizin için korktuðum þeylerin en baþýnda, nef-
sinin isteðine uymak ve uzun emelli olmak gelir.
Birincisi hak yoldan alýkoyar; ikincisi ise ahireti
unutturur. "

"Amellerin en zoru üçtür. Bunlar; nefsin
hakkýný verebilmek, her halde Allah'u Teâlâ'yý
hatýrlayabilmek, kardeþine bol bol ikramda
bulunabilmektir. "

"Takva, hataya devamý býrakmak; aldanma-
maktýr. "

"Kalpler, kaplara benzer. Hayýrlý olaný, hayýrla
dolu olanýdýr.""Bana bir harf öðretenin kölesi olu-
rum. "

*

Bir gün Hz. Ali, Hz. Fatýma'ya, Ya Fatýma, yiye-
cek bir nesne var mý çok acýktým dedi. Hz. Fatýma,
þu anda hiçbir þey yok. Lakin mendil ucunda
baðlý, altý akçe var. Onlarý al, pazardan bir þeyler
getir. Hem Hasan ve Hüseyin meyve istemiþlerdi,
onlar için de bir miktar meyve alýrsýn dedi.

Hz. Ali o altý akçeyi alýp, pazara gitti. Yolda
giderken, bir Müslümanýn eteðine yapýþmýþ birisi-
ni gördü, artýk seni býrakmam, ya hakkýmý ver ya
da gel mahkemeye gidelim diyordu. O dertli
adam ise, bir kaç gün daha bana mühlet ver diye
yalvarýyordu. O da, hayýr, benim de sýkýntým var
diyordu. 

Hz. Ali bunlarýn çekiþmelerini görünce, yan-
larýna varýp, davanýz kaç akçedir dedi. Altý akçedir
dediler. 

Hz. Ali, bu müslümaný sýkýntýdan kurtarayým,
Fatýma'ya bir yol ile cevap veririm diye düþündü
ve altý akçeyi alacaklýya verip, o müslümaný
ýzdýraptan kurtardý. 

Hz. Ali bir zaman Fatýma'ya ne cevap vereyim
diye tefekküre vardý. Bir miktar zaman üzüldü.
Sonra, Fatýma Resulullahýn kýzýdýr, buna bir þey
demez, o da memnun olur dedi. Eli boþ eve gelip,
kapýyý çaldý. Hasan ve Hüseyin babalarýnýn meyve
getirdiklerini zan edip koþarak geldiler. Bir þey
getirmediðini görünce aðlamaya baþladýlar. Hz.
Ali Hz. Fatýma'ya, o altý akçe ile bir müslümaný
hapisten kurtardým deyip olayý anlattý. Hz.
Fatýma, ne güzel yapmýþsýn ya Ali, elhamdülillah
bir müslümaný sýkýntýdan kurtarmýþsýn, Allahü
teâlâ bize kâfidir, dedi. 

Hz. Ali, iki þehzadenin aðladýklarýný görünce;
mübarek gönüllerine üzüntü gelip, bu elem ile
dýþarý çýktý. Resulullahýn huzuruna varýp, cemali
þerifini müþahede ederek, bu gamdan kurtulayým
niyeti ile gitti. Zira bir kimsenin yüzbin gamý olsa,
Resulullahýn mübarek cemaline nazar eylese
[baksa], bütün gamý ve gussasý gittikten baþka,
kalbine birçok sürurlar ve safalar hasýl olurdu. 

Biraz gittikten sonra, yolda elinde bir besili
deve tutan bir kiþiye rast geldi. Hz. Ali'ye dedi ki,
ey yiðit, bu deveyi satarým, alýr mýsýn? Hz. Ali,
hazýr akçem yoktur dedi. O þahýs, sana veresiye
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veririm dedi. Hz. Ali, ne kadara verirsin diye
sordu. Yüz akçeye veririm dedi. Hz. Ali, kabul,
alýrým deyince o þahýs da razý olup, öyle olsun
dedi. Deveyi Hz. Ali'ye teslim etti. 

Hz. Ali, devenin yularýndan tutup biraz gittik-
ten sonra bir baþka þahsa daha rast geldi. O þahýs,
ya Ali ne güzel deveymiþ bu, bana satar mýsýn
dedi. Hz. Ali, evet satarým dedi. O þahýs, daha
fazla eder ama üçyüz akçeye bana verir misin diye
sordu. Veririm dedi. O þahýs çýkarýp üçyüz akçeyi
verdi Hz. Ali de deveyi teslim etti.

Hz. Ali doðru pazara gitti. Yiyecekler ve
meyveler alýp eve geldi. Kapýyý açýp içeri
girdiðinde þehzadeler sevinip meyveleri alýp yem-
eye baþladýlar. Hz. Fatýma, ya Ali bu akçeyi nere-
den aldýn diye sordu. Hz. Ali meydana gelen
hadiseyi anlattý. Ondan sonra yemeði yiyip,
Allahü teâlâya hamd ettiler. Hz. Ali, þimdi ben,
Resulullahýn meclisine gideyim dedi ve kalkýp
dýþarý çýktý. Az gitmiþti ki, karþýdan Resulullah
göründü. Hz. Ali'ye tebessüm ederek buyurdu ki,
(Ya Ali, deveyi kimden satýn aldýn kime sattýn bilir
misin?) Hz. Ali, Allah ve Resulü bilir dedi.
Resulullah, (Ya Ali, sana deveyi satan Cebrail
aleyhisselam, satýn alan da Ýsrafil aleyhisselam
idi. O deve Cennet develerinden idi. Ya Ali, sen o
müslümanýn sýkýntýsýný giderdiðin için, Allahü
teâlâ razý oldu ve senin sýkýntýný gidermek için
bunu ihsan etti. Ahirette vereceðinin, ihsan ede-
ceðinin hesabýný ise Ondan gayri kimse bilmez)
buyurdu.

*

Bir gün sabah namazý vaktinde, Hz. Ali
mescide giderken, yolda bir ihtiyara rast geldi.
Ýhtiyarýn aksakalýna hürmet edip, önüne
geçmeyip, yavaþ yavaþ ardýnca giderdi. Mescid
kapýsýna vardýðýnda ihtiyar içeri girmeyip, yoluna
devam edip gitti. Ancak o zaman, Hz. Ali onun
müslüman olmadýðýný anladý.

Mescidde Resulullahý rükûda buldu. Güneþin
doðma zamaný yaklaþmýþ idi. Cemaate uyup,
namazý kýldýlar. Namazdan sonra, eshab-ý güzin,
Ya Resulallah, birinci rükûda âdet-i þerifinizden
fazla durdunuz. O kadar ki, güneþin doðmasý yak-
laþtý. Sebebi ne idi diye sordular. Resulullah,
(Semi allahü limen hamideh deyip, kýyama kalk-
mak istediðimde, Cebrail baþýmý tutup, kalkma-
ma engel oldu. Hikmetinin ne olduðunu bilmiyo-
rum) buyurdu. 

Allahü teâlâ Cebrail aleyhisselama, (Habibime
sebebini bildir, eshabýna açýklasýn) buyurdu.
Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam dedi ki: ya
Resulallah, mübarek baþýnýzý rükûdan kaldýrmak
istediðiniz zaman, Allahü teâlâ bana, (Habibimin
arkasýný tut; rükûdan kalkmasýn ki, Ali, yolda bir

aksakallý ihtiyara hürmet edip, yavaþ yürümekle,
cemaat sevabýndan mahrum kalýyor. Kalmasýn,
Habibime yetiþsin) diye emretti. Ben de gelip
emredileni yaptým, Ali de yetiþmiþ oldu. Hikmeti
budur. 

*

Hz. Ali, hayvanlarýný kuyudan su çekerek
sulayan bir bedevi ile anlaþtý. Kuyudan çekeceði
her kova su için, bedeviden bir avuç hurma ala-
caktý. Hz. Ali su çekmeye baþladý. Son kovayý çek-
erken, kovanýn ipi kopup, kova, derin kuyunun
içine düþtü. Bedevi, kýzgýnlýkla Hz. Ali'nin
mübarek yüzüne bir tokat vurup ücreti olan hur-
mayý da verdi. Hz. Ali mübarek elini uzatýp kovayý
kuyudan çýkardý. Bedeviye verip oradan uzaklaþtý.
Bedevi, Hz. Ali'nin derin kuyudan kovayý çýkar-
masýna hayret edip, kendi kendine, eðer onun
dini hak olmasaydý, bu derin kuyudan kovayý
çýkaramazdý. Küstahlýk yapan el bana lazým deðil
diyerek elini kesip Hz. Ali'nin evine gitti.

Hz. Ali kapýyý açýp diðer elinde kesik elini tutan
bedeviyi görünce, içeride bulunan Resulullaha
haber verdi. Peygamber efendimiz, Bedeviye,
niçin böyle hata ettiðini sordu. Bedevi, aðlayarak
yaptýðý küstahlýktan özür dileyip imana geldi.
Resulullah, kesik eli yerine koyup dua buyurdu.
Hak teâlânýn izni ile eli sapasaðlam oldu.

*

Peygamber efendimiz, Muhacirlerle Ensarý bir-
birleriyle kardeþ yapmýþtý. Hz. Ali gözleri yaþlý, (Ya
Resulallah, Eshab-ý kiramý birbirleriyle kardeþ
yaptýn. Beni kimseyle kardeþ yapmadýn) dedi.
Resulullah efendimiz buyurdu ki: 

(Ya Ali, sen benim dünya ve ahirette kardeþim-
sin.) [Tirmizi]

*

Amr bin el Cumi rivayet eder:

Ben Resulullahýn huzurunda oturmuþ idim.
(Ya Amr!) buyurdu. (Lebbeyk ya Resulallah!)
dedim. (Ýster misin ki, Cennetin direðini sana
göstereyim!) buyurdu. Ýsterim ya Resulallah
dedim. O sýrada Ali bin Ebi Talib oradan geçti.
Buyurdu ki: 

(Bu kiþi ve bunun ehli Cennetin direðidirler.) 
**
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DÜNYANIN EN GÝZEMLÝ 
ON NESNESÝ

Geleceði gören harita

C
oðrafya ve harita uzmaný ünlü Türk
denizci Piri Reis'in 1513'te çizdiði
Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu

gösteren harita, ortaya çýkarýldýðý 1929 yýlýnda
ortalýðý karýþtýrdý. Çünkü Güney Kutbu'nun keþfi,
haritanýn çizilmesinden çok sonra, yani 1818'de
gerçekleþmiþti. Dahasý, Piri Reis'in haritasý,
kýtanýn buz altýnda kalmýþ sahil kesimlerini de
gösteriyordu. Ancak kýta üzerindeki buzlar, hari-
tanýn çizilmesinden tam 6 bin yýl önce erimiþti. 

2 bin yýllýk pil
Alman arkeolog Wilhelm Konig tarafýndan

1938'de Irak'ýn baþkenti Baðdat'ýn yakýnlarýnda
bulunan 2 bin yýllýk pil, bilim adamlarýný þaþkýna
düþürdü. Konig, 13 santimetre boyundaki toprak
bir kabin içine monte edilmiþ bir bakir silindir,
onun etrafýndaki demir çubuk ve testinin aðzýný
kapatan asfalttan oluþan bu nesneyi "dünyanýn
en eski pili" olarak tanýmladý. Pilin 2 volt enerji
ürettiði saptanýrken, 1800'lü yularda modern pili
icat eden Alessandro Volta adlý Ýtalyan kontunun
da þöhretine gölge düþtü. 

Bir nevi bilgisayar
1900 yýlýnda Girit açýklarýndaki bir batýkta

araþtýrma yapan bilim adamlarý ilginç bir cisme
rastladý. Tahta bir muhafazanýn içine yerleþtir-
ilmiþ bir dizi bronz diþliden oluþan bu garip nes-
nenin kasasý, yüzeye çýkarýldýðý anda daðýldý ve
cihazýn içindeki karmaþýk yapý ortaya çýktý.
Yapýlan çalýþmalarýn ardýndan, bu aygýtýn Ay,
Güneþ ve diðer gezegenlerin konumlarýný
hesaplamak ve istendiði anda bunlarýn pozisyon-
larýna yönelik tahminlerde bulunmak için
geliþtirildiði anlaþýldý. 

Gizemli kuru kafa
Maya dönemine ait 1000 yýllýk bu kristal kuru

kafa, tek bir blok kristal üzerine oyma olarak
yapýlmýþ. Nasýl yapýldýðý hala anlaþýlamayan kuru
kafanýn altýndan tutulan ýþýk, doðrudan göz çuku-
rundan yansýyor. Bu teknolojinin bugün bile
mümkün olmadýðý söyleniyor. 

Alüminyumdan kemer tokasý
M.S. 300'lü yýllarda ölen Çinli General Çou

Çou'nun mezarýnda 1956 yýlýnda bulunan
kemerin tokasý, yüzde 85 oranýnda alüminyum-
dan yapýlmýþ. Ama doðada sadece bileþik olarak
bulunan alimünyumun diðer maddelerden
ayrýþtýrýlarak tek bir madde olarak kullanýlabilme-
si ilk kez 19. yüzyýlda mümkün olmuþtu. 

1000 yýlda yapýlan kent
Pasifik Okyanusu'ndaki Mikronezya adasý

yakýnlarýna kurulu antik Nan Madol kentinin
inþasý, M.Ö 200'de baþladý ve 1000 yýl sürdü. 250
milyon tonluk dev bazalt bloklar kullanýlarak
yapýlan bu kent, 100 yapay adayý kanallarla bir-
birine baðlýyor. Bu kadar bazaltýn bölgeye nasýl
getirildiði ise hâlâ sýr. 

Uzaylýlara iniþ pisti
Peru'nun Pampa sahilindeki 450 kilome-

trekarelik alan üzerine çizili motifler, M.O. 300 ve
M.S. 600 arasýndaki dönemi kapsayan hayvan ve
bitki þekillerini resmediyor. Nazca medeniyeti
tarafýndan yapýldýðý düþünülen bu garip moti-
flerin, uzaylýlar için bir iniþ pisti vazifesi gördüðü
öne sürülüyor. 

Concorde'un atasý
M.Ö 200'de yapýldýðý sanýlan bu nesne, 1898

yýlýnda Mýsýr'da bir lahitte bulundu. Ancak gerçek
uçaklar icat edilene kadar ne olduðu konusunda
kimse bir fikir beyan edememiþti. 1972'de arke-
olog Halil Mesiha bunun bir model uçak
olduðunu, mükemmel bir aerodinamiðinin
bulunduðunu ve kanatlarýnýn Concorde'u
andýrdýðýný iddia etti. 

Çekicin sýrrý
Tahta sap ve demir tokmaktan oluþan bu çekiç,

1936'da Teksas'ta 400-500 milyon yýllýk bir
kayanýn içine gömülü olarak bulundu. Modern
bir aletin tarih öncesi bir kaya kütlesinin içine
nasýl girdiði bir yana, çekiçte kullanýlan demirin
günümüz demirlerinden bile saf olmasý bilim
adamlarýný hayrete düþürdü. 

Harçsýz taþ set
Peru'nun Cusco bölgesindeki bir Inka kalesinin

etrafýný 360 metre boyunca zikzak yaparak saran
9 metrelik setlerin yapýmýnda, tanesi 300 tona
varan kireçtaþý bloklarý kullanýlmýþ. Ancak hiç
harç kullanýlmamasýna raðmen bu kayalar, arasý-
na býçak bile sokulamayacak kadar mükemmel
yerleþtirilmiþ.
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H
alk arasýnda "Zahidem" adýyla ün
yapan türkünün þairi Aþýk Arap
Mustafa, 1901 yýlýnda Çiçekdaðý'na

baðlý Orta Hacý Ahmetli köyünde dünyaya
gelmiþtir. Babasýný annesini çok küçük yaþlarda
yitirdi. Ýlk önce bir akrabasýnýn himayesinde,
daha sonralarý da onun bunun yanýnda büyüdü.

Arap Mustafa'nýn babasý düðünlerde, toplan-
týlarda "Koca Oyunu" adý verilen oyunda "Arap"
rolünü üstlenirdi. Bu nedenle Mustafa'ya da
"Arap" lakabý takýlmýþtýr. Kimsesiz kalan Arap
Mustafa 10 yaþýna gelince Yukarý Hacý Ahmetli
köyünden Hacý Bürozadeler'den Mehmet'e çiftçi
durdu. Zaman içinde çalýþkan, babayiðit, giy-
imine özen gösteren yakýþýklý bir delikanlý olan
Arap Mustafa, Aðasýnýn yeni yetiþen Zahide'ye
gönlünü kaptýrdý. Fakir ve kimsesiz olduðundan
bu sýrrýný bir türlü açýða vuramadý.

20'sinde askere giden Mustafa'nýn aklý, deliler
gibi sevdiði Zahide'de kalmýþtý. Köydeki dostlarý-
na mektuplar göndererek Zahide'den haber
almaya çalýþan Arap Mustafa, Zahide'nin baþka
biriyle evlendirildiðini ve düðününün de bir hafta
sonra olacaðýný duyunca üzüntüsünü aþaðýda içli
mýsralara dökmüþtür. Türküyü Neþet Ertaþ plaða
okuyup tanýtmýþtýr. 

Zahide Kurbaným n'olacak Halim
Gene bir laf duydum kýrýldý belim
Gelenden gidenden haber sorarým
Zahide'm bu hafta oluyor gelin

Hezeli de deli gönül hezeli
Çiçekdaðý döktü m'ola gazeli
Dolaþtým âlemi gurbet gezeli
Bulamadým Zahidem'den güzeli

Ay ile doðar da gün ile aþar,
Zahide'mi görenin tebdili þaþar
Ýyinin kaderi kötüye düþer,
Diken arasýnda kalmýþ gül gibi.

Zahide'm kurbaným kurtar bu dardan
Baban anlamadý bizim bu hâldan
Kekiline sürmüþ kokulu yaðdan,
Derdin beni del'ediyor Zahide'm.

Ziyaret'ten çýktým Cender'in özü
Kum gibi kaynýyor Zahide'm gözü
Aslýný sorarsan esalet yerden
Hacý Bürolardan Mehmet'in kýzý.

Gurbet ellerinde esinim esir
Zahide'm kurbaným hep bende kusur
Eðer baban seni bana verirse
Nemize yetmiyor el kadar hasýr.

Çiçekdaðý'nda da hiç gitmez duman
Zahide'm kurbaným hâllarým yaman
Yapamadým þu babayýn gönlünü
Fakir diye bana vermedi baban.

Anamdan doðalý çok çektim cefa,
Þu yalan dünyada sürmedim sefa,
Adýmý namýmý soran olursa,
Orta Hacý Ahmetli Arap Mustafa.

KAYNAK
* Doðuþ Gazetesi, Sayý, 8,9-18 Ekim 1973.

* H. Vahit Bulut, Kýrþehir Halk Ozanlarý, Filiz
Yay. 1983, S. 109.

* Öyküleriyle Kýrþehir Türküleri, Destanlarý,
Aðýtlarý (sayfa: 206.207.208)

* Baki Yaþa Altýnok

* Oba Kitabevi Ankara, Mayýs 2003
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Birinci ve de en önemli ders
Okuldaki ikinci ayýmda, hocamýz test soru-

larýný daðýttý.

Ben okulun en iyi öðrencilerinden biriydim.

Son soruya kadar soluk almadan geldim ve
orada çakýldým kaldým.

Son soru þöyleydi:

"Her gün okulu temizleyen hademe kadýnýn ilk
adý nedir?"

Bu herhalde bir çeþit þaka olmalýydý. Kadýný
yerleri silerken hemen her gün  görüyordum.

Uzun boylu, siyah saçlý bir kadýndý. 50'lerinde
falan olmalýydý.

Ama adýný nerden bilecektim ki!.. Son soruyu
yanýtsýz býrakýp kaðýdý teslim  ettim.

Süre biterken bir öðrenci, son sorunun test
sonuçlarýna dahil olup olmadýðýný sordu.

" Tabii dahil" dedi, hocamýz.." Ýþ yaþamýnýz
boyunca insanlarla karþýlaþacaksýnýz.

Hepsi birbirinden farklý insanlar. Ama hepsi
sizin ilginiz ve dikkatinizi hakeden insanlar bun-
lar.

Onlara sadece gülümsemeniz ve 'Merhaba'
demeniz gerekse bile..

Bu dersi hayatým boyunca unutmadým. O
hademenin adýný da. Dorothy idi.

Ýkinci önemli ders.. "Yardým Edin..."
Bir gece, vakit gece yarýsýna doðru Alabama

otoyolunun kenarýnda duran bir zenci kadýn
gördüm. 

Bardaktan boþanýrcasýna yaðan yaðmura rað-
men,bozulan arabasýnýn dýþýnda duruyor ve
dikkati çekmeye çalýþýyordu.

Gecen her arabaya el sallýyordu. Yanýnda dur-
dum.

60'lý yýllarda bir beyazýn bir zenciye hem de
Alabama'da yardýma kalkýþmasý  pek olaðan
þeylerden deðildi.

Onu kente kadar götürdüm. Bir taksi duraðýna
býraktým. Ayrýlýrken ille de adresimi istedi;
verdim.

Bir hafta sonra kapým çalýndý. Harika bir tele-
vizyon indiriyordu adamlar. 

Bir de not ekliydi, armaðanda..

"Geçen gece otoyolda bana yardýmýnýza
teþekkür ederim. O korkunç yaðmur sadece
elbiselerimi deðil, ruhumu da sýrýlsýklam etmiþti.

Kendime güvenimi yitirmek üzereydim, siz
çýkageldiniz.

Sizin sayenizde ölmekte olan kocamýn
yataðýnýn baþ ucuna zamanýnda ulaþmayý
baþardým.

Biraz sonra son nefesini verdi.

Tanrý bana yardým eden sizi ve baþkalarýna
karþýlýk beklemeksizin yardým eden herkesi
korusun!.. "

En iyi dileklerimle, Bayan Nat King Cole.

Üçüncü önemli ders.. 
"Size hizmet edenleri hep hatýrlayýn..."
Bir pastanýn üç otuz paraya satýldýðý günlerde

10 yaþýnda bir çocuk pastaneye girdi.

Garson kýz hemen koþtu.. Çocuk sordu: "Çiko-
latalý pasta kaç para?"

"50 cent!.." Çocuk cebinden çýkardýðý bozuklarý
saydý. Bir daha sordu:

"Peki dondurma ne kadar.."

"35 cent" dedi garson kýz sabýrsýzlýkla..

Dükkanda yýðýnla müþteri vardý ve kýz hepsine
tek baþýna koþuþturuyordu.

Bu çocukla daha ne kadar vakit geçirebilirdi
ki..

Çocuk parasýný bir daha saydý ve "Bir dondur-
ma alabilir miyim lütfen" dedi.

Kýz dondurmayý getirdi. Fiþi tabaðýn kenarýna
koydu ve öteki masaya koþtu.

Çocuk dondurmasýný bitirdi. Fiþi kasaya ödedi.
Garson kýz masayý temizlemek üzere geldiðinde,
gözleri doldu birden.

Boþ dondurma tabaðýnýn yanýnda çocuðun
býraktýðý 15 cent duruyordu.

Dördüncü önemli ders.. 
"Yolumuzdaki engeller..."

Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun
üzerine kocaman bir kaya koydurmuþ,kendisi de
pencereye oturmuþtu. 

Bakalým neler olacaktý?.

Ülkenin en zengin tüccarlarý, en güçlü ker-
vancýlarý, saray görevlileri birer  birer geldiler,
sabahtan öðlene kadar.

Hepsi kayanýn etrafýndan dolaþýp saraya girdil-
er. Pek çoðu kralý yüksek sesle eleþtirdi.

Halkýndan bu kadar vergi alýyor, ama yollarý
temiz tutamýyordu. Sonunda bir köylü çýkageldi.
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Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sýrtýndaki
küfeyi yere indirdi, iki eli ile kayaya sarýldý ve
ýkýna sýkýna itmeye baþladý.

Sonunda kan ter içinde kaldý ama, kayayý da
yolun kenarýna çekti.

Tam küfesini yeniden sýrtýna almak üzereydi
ki, kayanýn eski yerinde bir kesenin durduðunu
gördü.

Açtý.. Kese altýn doluydu. Bir de kralýn notu
vardý içinde..

"Bu altýnlar kayayý yoldan çeken kiþiye aittir"
diyordu kral.

Köylü, bugün dahi pek çoðumuzun farkýnda
olmadýðý bir ders almýþtý.

"Her engel, yasam koþullarýnýzý daha iyileþtire-
cek bir fýrsattýr.."

Beþinci önemli ders.. 
"Önemli olan Vermektir..."

Yýllar önce hastanede çalýþýrken, aðýr hasta bir
kýz getirdiler.

Tek yasam þansý beþ yaþýndaki kardeþinden acil
kan nakli idi.

Küçük oðlan ayný hastalýktan mucizevi þekilde
kurtulmuþ ve kanýnda hastalýðýn mikroplarýný
yok eden baðýþýklýk oluþmuþtu.

Doktor durumu beþ yaþýndaki oðlana anlattý ve
ablasýna kan verip vermeyeceðini sordu.

Küçük çocuk bir an duraksadý. Sonra derin bir
nefes aldý ve "Eðer kurtulacaksa, veririm kanýmý"
dedi.

Kan nakli ilerlerken, ablasýnýn gözlerinin içine
bakýyor ve gülümsüyordu.

Kýzýn yanaklarýna yeniden renk gelmeye
baþlamýþtý, ama küçük çocuðun yüzü de giderek
soluyordu..

Gülümsemesi de yok oldu. Titreyen bir sesle
doktora sordu:

"Hemen mi öleceðim? "

Küçük doktoru yanlýþ anlamýþ, ablasýna vücud-
undaki bütün kaný verip, öleceðini sanmýþtý.

ANKET

Dünya çapýnda bir anket yapýlmýþ. Sadece bir
soru sorulmuþ:

"Lütfen dünyanýn geri kalan kýsmýndaki yiye-
cek eksikliðine bir çözüm ile ilgili kiþisel
görüþünüzü dürüstçe belirtiniz."

Anket büyük bir baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ.
Çünkü;

- Afrikada insanlar "yiyecek" kelimesinin ne
anlama geldiðini bilmiyorlar.

- Batý Avrupa'da insanlar "eksiklik" kelimesinin
ne anlama geldigini bilmiyorlar.

- Doðu Avrupa'daki insanlar "kiþisel görüþ"ün
ne anlama geldiðini bilmiyorlar.

- Orta Doðu'da insanlar "çözüm"ün ne anlama
geldiðini bilmiyorlar.

- Güney Amerika'daki insanlar "lütfen"
kelimesinin ne anlama geldiðini bilmiyorlar.

- Ýsrail'deki insanlar "dürüstlük" kelimesinin ne
anlama geldiðini bilmiyorlar.

- Ve Amerika'daki insanlar "dünyanýn geri
kalan kýsmý"nýn ne anlama geldiðini bilmiyorlar. 
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S
on yýllarda eski bir kültürün yaþatýlmasý
mantýðýyla lanse edilen nargilenin
müptelalarý özellikle gençler arasýnda art-

maya baþladý. Uzmanlar bu tütün içim türünün
de en az sigara, pipo ve purodaki kadar saðlýða
zararlý olduðunu vurguluyor. Gençler merak ve
heves duygularýyla kafelere koþuyor; fakat
nargilenin nasýl içileceðini bilmiyorlar. 

Nargile kafeleri son yýllarda bir hayli revaçta.
Bu mekânlar daha ziyade gençler tarafýndan
dolduruluyor. Dünya genelinde 100 milyon içicisi
olduðu tahmin edilen nargile kullanýmý özellikle
Ortadoðu ülkeleri ile Türkiye'de artýþ gösteriyor.
Bir "trend" haline gelen nargileyle özdeþleþen
semtler bile var artýk. Bunlardan en meþhuru
Ýstanbul'un Tophane'si. Karaköy ile Dolmabahçe
arasýndaki Tophane'de, eskiden Amerikan pazarý
olarak bilinen ve ithal mallarýn satýldýðý dükkân-
larda konuþlanan birbirine bitiþik 15 civarýndaki
nargile kafe'si günün 24 saati açýk.

Önceleri belirli yaþýn üstündeki kiþilerin yine
belirli mekânlarda koyulaþan sohbetler esnasýnda
içtikleri nargile acaba son yýllarda neden popüler
hale geldi? Nargile bir kültür mü? Diðer tütün
içim türleri sigara, pipo ve purodan farklý mý?
Ýçerdikleri nikotinle baðýmlýlýk yapan ve baþta
akciðer kanseri olmak üzere çok sayýda kanser
çeþidine davetiye çýkaran bu tütün mamulleri gibi
saðlýða zararlý mý?

Cevaplara geçmeden, gençlerin albenisine
kapýldýklarý nargilenin tarihçesinden bir iki not.
Nargileyi tabiri caizse Hintliler icat ediyor. Ýlk
nargile, dýþýnda tütün benzeri tabaka yakýlan ve
içine kamýþ sokulan Hindistan cevizinden ibaret.
Tütünün keyif verici bir madde olduðunun farký-
na ise çok daha önceleri varýlýyor.

Hindistancevizinin yerini zamanla porselen,
bronz, çini, gümüþ ve cam gövdeli nargileler alý-
yor. 

Farisilerin ve Araplarýn pek sevdiði 'nevi þahsý-
na münhasýr tütün içim tekniði' nargilenin ismi,
Farsça'da hindistancevizini karþýlayan 'nargil'
kelimesine dayanýyor. Nargile, 16'ncý yüzyýlda
tanýþtýðý tütün üzerine derin tartýþmalar yaþanan
Osmanlý toplumunda da kabul görüyor. 

Nargile önceleri sohbet aracýydý 
Araplarýn 'sisa', Ýranlýlarýn ise 'kalyan' adýný

verdikleri nargile temelde 'tömbeki' ve 'aromalý'
diye ikiye ayrýlýyor. Ýlkine Türk, ikincisine Arap
nargilesi deniyor. Tömbekide sadece özel yetiþti-
rilen yaprak tütünler kullanýlýyor. Ýkincisinde ise
hemen hemen akla gelen bütün meyvelerin
özleriyle kýyýlmýþ tütün karýþtýrýlýyor. Gençleri
cezbeden de onlarca çeþidi olan aromalý nargile-
ler zaten. Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi
Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkanlýðý'nýn nargile
kafelerin yaptýðý araþtýrmada ortaya çýkan sonuç-
lar gerçekten çok ilginç. Araþtýrmaya katýlanlarýn
39,9'u nargile içmeye meraktan baþlamýþ. Yüzde
64,7'si öðrenci. Yaþ ortalamalarý 22. Yüzde 64,4'ü
erkek. Baþlama sebeplerinden merak duygusunu,
arkadaþ çevresinden etkilenme izliyor. Ancak
gençleri nargileye yaklaþtýran öyle bir faktör var
ki, diðerleri arasýndan öne çýkýyor. O da, eski bir
kültürün yaþatýlmasý mantýðýyla lanse edilmesi.
Çoðu nargile kafe'si de bu faktör gereði Osmanlý
kültürünü çaðrýþtýran otantik tarzda dizayn
ediliyor.

Tophane'deki kafelerden Osmanlý Nargile'nin
49 yaþýndaki iþletmecisi Turgay Güler, çocukluk
yýllarýnda gördüðü Beyazýt, Çemberlitaþ, Un-
kapaný-Zeyrek ve Galata Köprüsü altýndaki Ýstan-
bul'un eski nargile içim mekânlarýný, þöyle
anlatýyor: "Erzurum'dan Ýstanbul'a geldiðimde 13-
14 yaþlarýndaydým. Beyazýt'ta nargile içenleri
görürdük. 50-60 yaþlarýndaki insanlar içerdi.
Nargile eskiden bir sohbet aracýydý. Yanlarýna otu-
rur onlarýn konuþmalarýný dinlerdim. Þimdiki içiþ
amacý keyif. Bir de gösteriþ olayý. 
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Bak nargile içiyorum demek, heves. Eskiler
nargile içerken bir de domino denen bir oyunu
oynarlardý. Nargileyle birlikte ada çayý ve ýhlamur
içerlerdi."

Turgay Güler'in verdiði bilgilere göre, gençlerin
çoðu nargilenin nasýl içileceðini bilmiyor.
Profesyonellerin söndürmeden ortalama bir saat-
te içtikleri nargileyi 15-20 dakikada yakýyorlar.
Çünkü marpuç vasýtasýyla çektikleri nargilenin
dumanýný olduðu gibi dýþarý veriyorlar. Oysa
marpucu aðýzlarýndan býrakmadan dumanýn bir
kýsmýný þiþenin içine geri yollamalarý gerekiyor.
Tütünün erken yanmasý çok önemli. Dumanýn
geri verilmesiyle soðutulmayan tütün yanýnca
siyahlaþýyor, yani zarar katsayýsý yükseliyor.
Eskiler nargileyi 'ciðerleri, nefesi açmasý için' içer-
lermiþ. Duman kesinlikle ciðere çekilmezmiþ.
Nargileden aðýzda tutulup, yuvarlanabilecek mik-
tarda duman alýnýrmýþ. Sývýnýn içinden süzülüp
gelen nargile dumanýnýn zararsýzlýðýna inanýlýr-
mýþ. Güler de ayný inancý tekrarlýyor ve adabýna
uygun içildiðinde nargilenin saðlýða zarar ver-
mediðini bildiðini ifade ediyor. Ama dumanýn
ciðerlere doldurulmasýnýn sigara kadar zararlý
olduðunu söylemekten de kaçýnmýyor. Sigara gibi
tütün mamulü olduðu için 18 yaþýndan küçüklere
kesinlikle nargile içirmediklerini, içmeyi bilme-
yen gençlere ise talep etmeleri durumunda, iþin
felsefesini de anlatarak nasýl içileceðini öðrettik-
lerini dile getiriyor. Yeni içicileri zor durumda
kalmaktan, imdatlarýna yetiþen ateþçiler kurtarý-
yormuþ. Güler'in aktardýðý önemli ayrýntýlardan
biri de, nargilenin tiryakiler ve meraklýlarýn yaný
sýra, sigarayý býrakmak isteyenlerce de içilmesi. 

Uzmanlar: Tütün tütündür
Uzmanlar, Güler'in bilinçli içimle ciðer ve

nefesi açtýðýný kaydettiði nargilenin en az sigara
kadar saðlýða zararlý olduðunu belirtiyor. Saðlýk
Bakanlýðý'nýn araþtýrmasýna göre akciðer fonksi-
yonlarýný yüzde 30 oranýnda sekteye uðrattýðýna;
akciðer, solunum yolu, yemek borusu, aðýz ve diþ
eti kanserlerine sebebiyet verdiðine dikkati çeki-
yorlar. 3 gram tütün ve 5 gram kömür tüketilen
bir nargile içimi sýrasýnda vücuda 2,25 miligram
nikotin ile 242 miligram arsenik, nikel, kobalt,
krom ve kurþun maddesi alýnýyor. Bu ise 50 adet
sigaraya bedel. Araþtýrma sonuçlarýnýn vahameti
üzerine Bakanlýðýn Temel Saðlýk Hizmetleri Genel
Müdürlüðü Ýl Saðlýk Müdürlükleri'ne gönderdiði
genelgeyle öðrencilerin yoðun bulunduðu me-
kânlarda nargile reklâmý yapýlmasýný yasaklattý.
Kahvehane, kafe ve çay ocaklarýnda nargile ve
sigarayý özendirici resim ve yazý asanlar hakkýnda
4207 sayýlý Tütün ve Tütün Mamullerinin
Zararlarýnýn Önlenmesine Dair Kanun gereðince
yasal iþlem yapýlacak. 

Sigaraya büyük çoðunlukla 12-20 yaþ dili-
mindeyken baþlandýðýný söyleyen Yedikule Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Sedat
Altýn, "Sigara üreticileri özellikle gençleri nikotin
baðýmlýsý hale getirebilmek için her ülkeye özel
pazarlama taktikleri geliþtiriyor. Nargile kültürü
ülkemizde oldukça eski bir tarihe sahiptir ama
kýsa bir süre öncesine kadar popülerliðini yitir-
miþtir. Tüm dünyada sigara karþýtlýðýnýn yaygýn-
laþtýðý bir dönemde bu eski kültürün yeniden
popülerlik kazanmasýný tesadüf olarak görmek
zordur. Dünyada 100 milyon kiþi nargile içiyor.
Çoðu bunu sigaradan daha masum zannederek
yapmakta. Halbuki onlar çokuluslu sigara üretici-
lerinin yeni müþterileri. Çünkü nargile içiminin
de hem sebebi, hem de sonucu nikotin baðým-
lýlýðýdýr." diyor. Sedat Altýn, Hacettepe Üniversite-
si Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý
Baþkanlýðý'nýn nargile kafelerinde gerçekleþtirdiði
araþtýrma sonuçlarýnýn, son derece önemsenmesi
gerektiðinin altýný çiziyor.

Cerrahpaþa Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý
Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Sigarayý Býrakma
Kliniði sorumlusu Doç. Dr. Tunçalp Demir,
nargilede de tütün içildiðini, dolayýsýyla sigara,
pipo ve puro gibi saðlýða zararlý olduðunu söylüy-
or. "Duman içe çekilmese de, dudak kanseri riski
var." diyen Demir'e göre, nargile içilerek sigaranýn
býrakýlmasý mümkün deðil: "Sigarayý býrakmak
için nargile içilmesi, rakýyý býrakmak için bira
içilmesine benzer. Böyle þey olur mu?" Tunçalp
Demir, son zamanlarda Ortadoðu ülkeleri ile
Türkiye'de nargilenin yaygýnlaþmasýnýn bir
tesadüf olamayacaðýný da vurguluyor. Yine
Demir'e göre nargilede suyun dumaný süzme-
sinin, sigaradaki filtreden daha üstün bir fonksi-
yonu yok. 

Aromalý ama içinde ne var?
Alman Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný

Sevda Þener Cömert, yabancý yayýnlarý da araþ-
týrdýðýný, nargilenin tütünün zararlarýný azalttýðý-
na dair bir bilgiye rastlamadýðýný söylüyor.
Nargilenin sigarayý býrakmak isteyenlere hiçbir
þekilde destek saðlayamayacaðýný da belirterek,
"Aksine, sigara baðýmlýsý olmayanlarý nikotin
baðýmlýsý yapar. Teþvik eder. Aromalý nargileler
zararsýz gibi lanse edilerek kiþiler özendiriliyor."
diyor. 

Aromalý nargile tütünleri Arap ülkelerinden
ithal ediliyor. En kalitesi de olsa tütünün insana
verdiði zarar ortada. Ama nargilelere, bilhassa da
aromalýlarýna, insan saðlýðýný daha büyük oran-
larda tehdit eden kalitesiz tütünler karýþtýrýldýðý
ileri sürülüyor. Söz konusu iddialar ve mevcut
talep üzerine birkaç aydýr Tekel de aromalý imal
etmeye baþladý. 
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Tabii ki sigara, pipo ve purodaki gibi, nargileyle
muhtelif uyuþturucularý içmek mümkün. Bu nok-
tada aslýnda ebeveynlere büyük görev düþüyor.
Karþý çýkmasalar da çocuklarýnýn nargileyi kimler-
le ve hangi mekânlarda içtiklerini denetle-
memeleri baþlarýna telafisi zor iþler açabilir. Hele
uyuþturucu tacirleri, kullanýmý ilkokul yaþýna
kadar inen sigara aracýlýðýyla müþteri portföyleri-
ni her geçen gün geniþletirken...

NARGÝLE TERÝMLERÝ
Nargilede tütünün yerleþtirildiði yere rüle,

dumaný filtre eden suyun konulduðu ve fokur-
dadýðý yere þiþe, dumaný þiþeden aðýza ulaþtýran
hortuma marpuç, marpuçla þiþe arasýndaki uzun
bölüme ise ser deniyor. Marpucun ucuna takýlan
ve bir kullanýmlýk nesnenin adý ise sipsi. Kömürle
ilgilenenlere de ateþçi deniyor.

AFFET BABACIÐIM

E
vliliðinden beri evinde kalan babasý
yüzünden eþiyle sürekli tartýþýyordu. Eþi
babasýný istemiyor ve onun evde bir

fazlalýk olduðunu düþünüyordu. Tartýþmalar
bazen inanýlmaz boyutlara ulaþýyordu. Yine böyle
bir tartýþma anýnda eþi bütün baðlarý kopardý ve
'Ya ben giderim, ya da baban bu evde kalmayacak'
diyerek rest çekti.

Eþini kaybetmeyi göze alamazdý. Babasý yüzün-
den çýkan tartýþmalar dýþýnda mutlu bir yuvasý
sevdiði ve kendini seven bir eþi ve birde çocuklarý
vardý. Eþi için çok mücadele etmiþti evliliði
sýrasýnda. Ailesini ikna etmek için çok uðraþmýþ
ve çok sorunlarla karþýlaþmýþtý. Hala onu ölürce-
sine seviyordu. Çaresizlik içinde ne yapacaðýný
düþündü ve kendince bir çözüm yolu buldu.
Yýllar önce avcýlýk meraký yüzünden kendisi için
yaptýrdýðý kulübe tipi dað evine götürecekti
babasýný. Haftada bir uðrayacak ve ihtiyacý neyse
karþýlayacak, böylelikle eþiyle de bu tür sorunlar
yaþamayacaktý. Babasýna lazým olacak bütün
malzemeleri hazýrladýktan sonra yatalak babasýný
yataðýndan kaldýrdý ve kucakladýðý gibi arabaya
attý. Oðlu Can 'Baba ben de seninle gelmek isti-
yorum' diye ýsrar edince onu da arabaya aldý ve
birlikte yola koyuldular.

Karakýþýn tam ortalarýydý ve korkunç bir soðuk
vardý. Kar ve tipi yüzünden yolu zor seçiyorlardý.
Minik can sürekli babasýna 'Baba nereye gidiyoruz
?' diye soruyor ama cevap alamýyordu. Öte yan-
dan nereye götürüldüðünü anlayan yaþlý adamsa
gizli gizli gözyaþý döküyor oðlu ve torununa belli
etmemeye çalýþýyordu. 

Saatler süren zorlu yolculuktan sonra dað evine
ulaþtýlar. Epeydir buraya gelmemiþti. Baraka tipin-
deki dað evi artýk çürümeye yüz tutmuþ, tavan
akýyordu. Barakanýn bir köþesini temizledi hazýr-
ladý ve arabadan yüklendiði yataðý oraya itina ile
serdi. Sonra diðer malzemeleri taþýdý. En son da
babasýný sýrtlayarak yataða yerleþtirdi. Tipi adeta
barakanýn içinde hissediliyordu. Barakanýn içinde
fýrtýna vardý adeta. Çaresizlik içinde babasýný izle-
di. Daha þimdiden üþümeye baþlamýþtý. Yarýn yine
gelir bir yorgan ve birkaç battaniye getiririm diye
düþündü. Öyle üzgündü ki Dünya baþýna göçüyor
gibiydi. O bu duygular içindeyken babasý yüre-
ðine býçak saplanmýþ gibiydi. Yýllarca emek
verdiði oðlu tarafýndan bir barakaya terk ediliyor-
du. Gururu incinmiþti içi yanýyordu ama belli
etmemeye çalýþýyordu. Minik Can ise olanlara
hiçbir anlam veremiyordu. Anlamsýzca ama
dedesinden ayrýlacak olmanýn vermiþ olduðu
üzüntüyle sadece seyrediyordu. Artýk gitme
zamanýydý. Babasýnýn yataðýna eðildi yanaklarýný
ve ellerini defalarca öptü. Beni affet der gibi
sarýldý, kokladý. Artýk ikisi de kendine hâkim
olamýyor ve hýçkýra hýçkýra aðlýyordu. Buna
mecburum der gibi baktý babasýnýn yüzüne ve
Can'ýn elini tutup hýzla barakayý terk etti.

Arabaya bindiler. Can yol çýktýklarýnda aðla-
maya baþladý neden dedemi o soðuk yerde býrak-
týn diye. Verecek hiçbir cevap bulamýyordu,
annen böyle istiyor diyemiyordu. Can 'Baba sen
yaþlandýðýnda bende seni buraya mý getireceðim'
diye sorunca Dünyasý baþýna yýkýldý. O sorunun
yöneltilmesiyle birlikte deliler gibi geri çevirdi
arabayý. Barakaya ulaþtýðýnda 'Beni affet baba' di-
yerek babasýnýn boynuna sarýldý. Baba oðul sýký
sýký sarýlmýþ ve çocuklar gibi hýçkýra hýçkýra aðlý-
yorlardý. Oðlu 'Baba beni affet, sana bu muame-
leyi yaptýðým için beni affet' diye hatasýný belli
ediyordu.. Babasý oðlunun bu sözlerine en anlam-
lý cevabý veriyordu...

'Geri geleceðini biliyordum yavrum. Ben
babamý dað baþýna atmadým ki, sen beni atasýn.
Beni bu daðda býrakamayacaðýný biliyordum.
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Bu bölüm tarikattaki usulleri açýklar
Þimdi aziz dostum!

Bil ki tarikata götüren yol, pîrden el alýp
günahlardan vazgeçip Allah'a itaate yönelmekle,
tövbe etmekle baþlar.

"Hepiniz, Allah'ýn ipine, Allah'a olan taah-
hüdünüze, Kur'an'a, Ýslâm'a sýmsýký sarýlarak,
Allah'ýn himayesine sýðýnýn. Birbirinize düþ-
meyin, bölük pörçük olmayýn, parçalanmayýn.
Allah'ýn size ihsan ettiði nimetleri, size tevdi ettiði
ilâhî deðerleri, þeriatý koruyun, kollayýn, zayi
etmeyin. Hani siz, birbirinize düþman idiniz de, O
gönüllerinizi, akýllarýnýzý birleþtirip, sizi bir-
birinize kaynaþtýrmýþtý. O'nun nimeti, Ýslâm dini
sayesinde kardeþ olmuþtunuz. Bir ateþ çukurunun
tam kenarýnda, ateþe düþmek üzere iken, oradan
da, sizi O kurtarmýþtý. Böylece Allah iyiliði, birliði
emreden, yahudilerin ve diðerlerinin tuzaklarýn-
dan sakýndýran âyetlerini size açýklýyor. Umulur
ki, doðru yolu bulursunuz." (Kur'an 3/103)

"Ey iman edenler, tövbe-i nasuh ile halisane,
samimi bir tevbe ile günah iþlemekten vaz-
geçerek, Allah'a itaate yönelin. Umulur ki,
Rabbiniz kusurlarýnýzý siler, baðýþlar. Sizi altýndan
ýrmaklar akan cennet konaklarýna koyar. Allah'ýn,
peygamberlerini ve onunla birlikte, iman edenleri
utandýrmayacaðý bir günde, sizi cennetlere koyar.

Onlarýn imanlarýnýn ve sâlih amellerinin nuru,
önlerinden ve saðlarýndan aydýnlatýp yayýlýr.
Onlar:

"- Rabbimiz, bizim faydalanmamýz için nuru-
muzu devam ettir, bizi baðýþla. Senin her þeye
gücün kudretin yeter." derler." (Kur'an 66/8)

Kul kötü halinden vazgeçip itaate yönelirse
tövbeyi kabul eden Allah'týr.

"Allah seferden geri býrakýlan üç kiþinin de töv-
belerini kabul etti. Yeryüzü bütün geniþliðine rað-
men onlara dar gelmiþ, vicdanlarý kendilerini sýk-
týkça sýkmýþtý. Allah'ýn azâbýndan kurtuluþun yol-
unun, yine Allah'a sýðýnmak olduðunu anlamýþ-
lardý. Sonra Allah onlarý tövbekâr olmaya muvaf-
fak kýldý da, tövbelerini, günah iþlemekten vaz-
geçmelerini, kendisine itaate yönelmelerini kabul
buyurdu. Allah, insanlarý tövbeye, itaate sevk
eder, tövbeleri kabul eder ve engin merhamet
sahibidir." (Kur'an 9/118)

Þimdi ey müminler! Öyle tövbe etmek gerekir
ki, onda tereddüt ve þüphe olmasýn. Yine tövbeyi
öyle yapmak gerekir ki, fayda getirsin. Çünkü
tövbe etmek piþmanlýktýr. Piþmanlýðýn esasý
þudur: yetmiþ yýllýk günah bir özre deðiþiliyor.
Þimdi tevekküle, özür dilemeye önem verin ki,
hatalarýnýz az, yüzünüz ak olsun.

Þimdi ey müminler! Her zaman özür dilemek
sizden, kabul etmek yüce Tanrý'dandýr.

"Ona, ummadýðý yerlerden rýzk ve servet verir.
Allah'a dayanýp güvenene, iþlerini Allah'a havale
edene Allah kâfidir. Allah planýný, hükmünü
kesinlikle icra ederek hedefine ulaþtýrýr. Allah her
þey için bir plan, bir vade, bir ölçü belirlemiþtir."
(Kur'an 65/3)

Þükür etmek sizden, nimetlerinizi artýrmak
yüce Tanrý'dandýr.

"Hani Rabbiniz size:

"- Eðer þükrederseniz elbette size nimetimi
artýracaðým. Þâyet nankörlük ederseniz, hiç þüph-
esiz azâbým çok þiddetlidir." diye bildirmiþti.
"(Kur'an 14/7)

Sabrederek hayat mücadelesine, iman ve
ibadet gayretine, cihada devam etmek sizden,
hesapsýz sevap yermek Tanrý'dandýr.
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"Rasulüm, müslümanlara:

"- Ey iman eden kullarým, Rabbinize sýðýnýn,
emirlerine yapýþýn, günahlardan arýnýp, azaptan
korunun. Ýyiliði, iyi niyetleri, dinin, ahlâkýn ve
kamu vicdanýnýn emirlerini, devamlý davranýþ-
larýna, iliþkilerine, görevlerine, hayatlarýna yansý-
tan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliðe,
iyi uygulamaya, iyileþtirmeye örnek olan, iþ-
lerinde-mükemmellik, dürüstlük ve baþarý için
dikkat harcayan, hayýrlý icraatlar, kalýcý hizmetler
yapan, müslüman idarecilere, askerî erkâna, müs-
lümanlara, bu dünyada bir güzellik, bir ikram,
devlet nimeti, her türlü nimet vardýr. 

Allah'ýn ülkesi, yeryüzü geniþtir. Hürriyet-
lerinize sahip çýkýn. Baskýlara boyun eðmeyin.
Hicret edip güç ve gönül birliði yaparak devletli
yaþayýn, özgürce Allah'a kulluk ve ibâdet edin.
Ancak, sabrederek mücadeleye devam edenlere,
tahammül gösterenlere, kararlý davrananlara da,
hesapsýz mükafat vardýr." diye ilan et.."
(Kur'an39/10)

Ýbadet etmek ve þehadet getirmek sizden, cen-
net içinde köþklerinizi yükseltmek yüce
Tanrý'dandýr.

"Ýyiliði, iyi niyetleri, dinin, ahlâkýn ve kamu
vicdanýnýn emirlerini, devamlý davranýþlarýna,
iliþkilerine, görevlerine, hayatlarýna yansýtan,
samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliðe, iyi
uygulamaya, iyileþtirmeye örnek olan, iþlerinde
mükemmellik, dürüstlük ve baþarý için dikkat har-
cayan, hayýrlý icraatlar, kalýcý hizmetler yapan
müslüman idareci, askerî erkân, inanan müslü-
man olmanýn mükâfatý ihsandan baþka bir þey
olabilir mi?" (Kur'an 55/60)

Yetmiþ yýllýk, doksan yýllýk günahlar için özür
dilemek sizden, kabul etmek Tanrý'dandýr.

"O, kullarýndan tövbeleri, günah iþlemekten
vazgeçip kendisine itaate yöneliþlerini kabul eden
ve kusurlarý baðýþlayandýr. Yaptýklarýnýzýn hepsini
bilir." (Kur'an 42/25)

O, kerem sahibi yüce Tanrý der ki : 

"Âdem ile eþi:

"- Ey Rabbimiz, biz söz dinlememek ve þeytana
uymakla kendimize, birbirimize zulmettik. Eðer
bizi baðýþlamazsan, bize merhametinle muamele
yapmazsan kesinlikle hüsrana, ziyana uðrayanlar-
dan oluruz." dediler." (Kur'an 7/23)

Bu kadar gözyaþý döktü, bu sebeple suçunu
baðýþladým. O halde sizler de yetmiþ yýllýk günaha
bir defa özür dileyin, affedeyim. Çünkü affetmek
bendendir. Eðer asilerden bir günahkârý, yargýla-
madan, cezalandýrmadan býrakýrsam, rahmetim
ortaya çýkmazdý buyuruyor.

"Allah'ýn dini uðrunda, samimiyetle, hakkýný
vererek, gerektiði gibi, hayatlarýnýzý ortaya
koyarak, konuþarak, yazarak, hesapsýz servet har-
cayarak cihad edin. O sizi seçti. Dinde, þeriatta,
medeni kurallar arasýnda size aðýr gelecek hüküm-
ler koymadý. Atanýz Ýbrahim'in dini, sünneti de
böyleydi. Daha önce de, bu Kur'an'da da size
Ýslâm'ý yaþayan müslümanlar adýný verdi. Allah'ýn
Rasûlü Kur'an'ý bilen, size teblið eden, çözüm
getiren güvenilir örnek önder, doðrularý konuþan
þahit olsun, siz de Kur'an'ý bilen diðer insanlara
teblið eden, çözüm getiren güvenilir örnek önder-
ler, doðrularý konuþan þahitler olasýnýz, istedi. O
halde, namazý âdâbýna riayet ederek, aksatmadan
kýlýn. 

Vicdanlarýnýzý, servetinizi, sosyal bünyenizi
arýndýran, berekete vesile olan zekâtý verin.
Allah'ýn kitabýna, emirlerine sýmsýký sarýlarak
himayesine sýðýnýn. O sizin mevlânýz, emrinde
olduðunuz otorite ve koruyucunuzdur. O ne güzel
mevlâ, ne güzel otorite ve koruyucu, ne güzel
yardým edendir." (Kur'an 22/78)

Dünyada bir tek þeyi dahi eksik yaratsaydým,
kadir, güçlü sýfatým tamam olmazdý, buyuruyor.

"Demek ki, biz bunu planlayýp güç yetirmiþiz.
Ne mükemmel plancý, ne güçlü kudretli biriyiz
biz!" (Kur'an 77/23)

Cennette de bir þey dahi eksik olsaydý, cen-
netim tamam olmazdý, buyuruyor.

"- Sabrederek mücadeleye devamýnýza karþýlýk,
size selam olsun, selamette olun, siz selamete
erdiniz (selamün aleyküm). Dünya yurdunun
sonu, Cennet ne güzeldir." derler. (Kur'an 13/24)

Nuh peygamberin bir duasý kabul edilmiþ
olmasaydý, bütün dualar kabul olunmazdý, buyu-
ruyor.

" Celâlim hakký için, Nuh bize niyâz etmiþti.
Biz duaya ne güzel icabet edenleriz, duayý ne
güzel kabul edenleriz." (Kur'an 37/75)

Tarikata giriþin ikinci yolu mürid olmaktýr.
"Senden önce de, kendilerine vahiy gön-

derdiðimiz, özgürce sorumluluklarýný yerine
getirmek üzere, liyâkatli, güvenilir erkeklerden
baþkasýný peygamber olarak göndermedik. Eðer
bilmiyorsanýz, bilenlere, kutsal kitaplarý bilenlere
sorun." (Kur'an 16/43)

Bundan dolayý mürid üç türlüdür.

Ýlki mutlak müriddir. Ýkincisi mecazi müriddir.
Üçüncüsü dönek müriddir.

Mutlak mürid odur ki, her türlü halde þeyhine
niçin deyip delil ileri sürerek karþýlýk vermez.
Mecazi mürid odur ki, zahirde þeyhinin istediði
gibi, batýnda kendi istediði gibi davranýr.
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Dönek mürid odur ki, þeyhinin bir halini
görünce derhal yüz çevirir

Tarikatýn üçüncü usulü saç kesmek (týraþ
olmak) ve elbise deðiþtirmektir.

" Andolsun ki, Allah, Rasulünün rüyasýný biz-
zat kendi icraatýyla gerçekleþtirdi. Allah'ýn sün-
neti, düzeninin yasalarý içinde, iradesinin tecelli-
sine uygun olursa eðer, siz güven içinde,
baþlarýnýzý týraþ etmiþ ve saçlarýnýzý kýsaltmýþ
olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz.
Allah sizin bilmediklerinizi bilir. Bundan önce de
size, yakýnda gerçekleþecek bir zafer takdir
etmiþtir." (Kur'an 48/27)

"Ýnsanlar elbiseleri ile itibar görürler." (Ebu Da-
vud, Li-bas 25; Müsned-i Ahmed 4/180)

Tarikatýn dördüncü usulü nefisle mücadele
ederek olgunlaþmaktýr.

"Bunu yapamazsanýz ki asla yapamayacaksýnýz,
o takdirde, Allah'a sýðýnýp emirlerine yapýþarak,
günahlardan arýnýp, yakýtý insanlar ve taþlar olan
ateþten korunun. Bu ateþ, kolektif þuurlanndaki
Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk taahhütlerini
örtbas ederek inkâr edenler için hazýrlanmýþtýr."
(Kur'an 2/24)

Beþinci kural hizmet etmektir. Nitekim Hazreti
Peygamber a.s. buyuruyor:

"Hizmet eden kimse hizmet görür"

Altýncý kural korku halinde bulunmaktýr.
"- Ýnkârdan, isyandan, zulümden, cezadan

kaçarak Allah'a sýðýnýn. Ben, size, O'nun katýndan
gelmiþ, sorumluluk, hesap ve cezanýn varlýðýný
açýklayan bir uyarýcýyým." (Kur'an 51/50)

Yedinci kural ümit halinde bulunmaktýr.
"- Günah iþledikleri, ifrata gittikleri için, iç

dünyalarýndaki açmazlardan, vicdan muhasebe-
sinden kurtulamayarak, ey kendilerine, birbirler-
ine kýyan, cahilce hatalý davranan kullarým!
Allah'ýn rahmetinden ümit kesmeyin. Allah
bütün günahlarý affeder. Doðrusu O, çok
baðýþlayýcý, engin merhamet sahibidir." de.
(Kur'an 39/53)

Sekizinci kural hýrka, zenbil, makas, seccade,
subha (yüz taneli teþbih), iðne ve asadýr.

Bunlar azizdir, deðerlidir, azizlere verirler:

"Ona, ummadýðý yerlerden rýzk ve servet verir.
Allah'a dayanýp güvenene, iþlerini Allah'a havale
edene Allah kâfidir. Allah planýný, hükmünü
kesinlikle icra ederek hedefine ulaþtýrýr. Allah her
þey için bir plan, bir vade, bir ölçü belirlemiþtir."
(Kur'an 65/3)

Dokuzuncu kural makamlarý, rütbeleri tek tek
elde ederek ilerlemek, etrafýna cemaat toplamak,

nasihatlerde bulunmak, herkesi sevmektir.
"Ey iman nimetine kavuþanlar, sizden kimler

dininden döner, þer'îatýndan vazgeçer, medeni-
yetini terkederse Allah onlarýn yerine, sevdiði ve
kendisini seven mü'minlere karþý alçak gönüllü,
kolektif þuurlarýndaki Allah'a iman, kulluk ve
sorumluluk taahhütlerini örtbas ederek inkârda
ýsrar eden kâfirlere karþý onurlu ve Ýslâm'ýn izze-
tine sahip, baþlarý dik, kudretli, hükümran bir
kavim getirecektir. Onlar, Allah yolunda, Ýslâm
uðrunda, hayatlarýný ortaya koyarak, konuþarak,
yazarak, hesapsýz servet harcayarak cihad ederler.
Hiçbir kimsenin kýnamasýndan, dedikodusundan
da korkmazlar. Bu azim ve irade Allah'ýn bir lüt-
fudur. Bunu sünnetine, düzeninin yasalarýna
uygun olarak, iradesinin tecellisine tabi, akýllý ve
sorumlu kimselere verir. Allah'ýn rahmeti geniþtir.
Ýlmi her þeyi kucaklar." (Kur'an 5/54)

Onuncu kural aþk, þevk, sefa ve yoksulluk
içinde yaþamaya tahammüldür.

"- Rabbim, bana devletten saltanattan payýmý
verdin. Bana, meselelerin, olaylarýn tahlilini, ilmî
esaslara dayalý yorumunu, akýl yürütmeyi,
rüyalarýn tabirini öðrettin. Ey gökleri ve yeri
yaratan! Sen dünyada da âhirette, ebedi yurtta da
benim velimsin, iþlerimi havale ettiðim hâmim-
sin, emrinde olduðum otoritesin. Ýslâm'ý yaþayan
müslüman olarak benim ruhumu al. Beni dindar,
ahlâklý, hayýr-hasenât sahibi mü'minler, salihler
zümresine kat." (Kur'an 12/101)

Yoksulluk içinde yaþamaya tahammül, benim
iftihar ettiðim konudur ve kýyamet gününde ben
onunla övüneceðim. (Hadis)

Bu makam-ý candýr. Can cana kavuþursa,
Allah'a ulaþýrsa, sevinmek, oynamak, zevk ve
þevkle hareket kime nasip olursa bunu açýða vur-
malýdýr. Allah daha iyi bilir.
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Ulemânýn yanýnda dilini koru!
Evliyânýn yanýnda gönlünü koru!

Namazdayken kalbini koru!
Yemekteyken mideni koru!

Baþkasýnýn evinde gözünü koru!
Halkýn arasýnda dinini koru!

Ýki þeyi unutma!
Allah’ý ve ölümü!

Ýki þeyi unut:
Baþkasýna yaptýðýn iyiliði,

Baþkasýnýn sana yaptýðý kötülüðü



BBC Programcýsý Jessica Willi-
ams, dünyanýn röntgeni-
ni çekmiþ. Tespitlerini ise

"Dünyada Deðiþmesi Gereken 50 Gerçek" adýný
verdiði bir kitapta toplamýþ. Seyfi Öngider'in
editörlüðündeki Aykýrý Yayýnevi'nden piyasaya
yeni sürülen bu kitap, oldukça ilginç.

"50 gerçek" olarak adlandýrýlan aykýrýlýklar,
yanlýþlýklar veya sorumsuzluklar, ilk bakýþta bir-
biriyle ilintili gözükmeyebilir. Ama her biri,
dünyanýn çivisinin üzerine bir balyoz gibi iniyor.

"Yokoluþ"a doðru hýzla sürükleniyoruz.

Kendi ikbalimiz için fýr dönerken, bir de
dünyanýn nasýl döndüðüne bakalým...

1- Bir Japon kadýný ortalama 84 yýl, bir
Botswanalý kadýn sadece 39 yýl yaþýyor.

2- Dünyadaki obez nüfusun üçte biri, geliþmek-
te olan ülkelerde yaþýyor.

3- ABD ve Ýngiltere, geliþmiþ ülkeler arasýnda
en yüksek erken hamilelik oranýna sahip.

4- Çin'de 44 milyon kadýn kayýp.

5- Brezilya'daki Avon kadýnlarýnýn sayýsý, asker
sayýsýndan fazla.

6- 2002'de idamlarýn yüzde 81'i ABD, Çin ve
Ýran'da gerçekleþti.

7- Ýngiliz süpermarketleri, müþterileri hakkýn-
da hükümetten daha fazla bilgiye sahip.

8- AB'deki her inek için verilen günlük 2.50
dolarlýk sübvansiyon, Afrika'nýn yüzde 75'inin
günlük geçiminden daha fazla.

9- 70'in üzerindeki ülkede ayný cinsten iki
kiþinin iliþkisi yasak, 9'unda ise cezasý ölüm.

10- Dünya nüfusunun beþte biri, günlük 1
dolarýnda altýnda gelirle yaþýyor.

11- Rusya'da yýlda 12 binin üzerinde kadýn aile
içi þiddet sonucunda hayatýný kaybediyor.

12- 1 yýlda 13.2 milyon Amerikalý, estetik
ameliyat yaptýrdý.

13- Kara mayýnlarý nedeniyle saatte bir insan
ölüyor ve sakat kalýyor.

14- Hindistan'da 44 milyon çocuk iþçi var.

15- Sanayileþmiþ ülkelerde insanlar, günde 6-7
kg katký maddesi yiyor.

16- Dünyanýn en çok kazanan sporcusu golfçu
Tiger Woods, yýlda 78 milyon dolar, yani saniyede
148 dolar kazanýyor.

17- Amerikalý 7 milyon kadýn, 1 milyon erkek
yeme bozukluðu çekiyor.

18- 15 yaþýndaki Ýngilizler'in yarýsý uyuþturucu
kullanmýþ, dörtte biri sigara içiyor.

19- Washington'daki lobi endüstrisinde 67 bin
kiþi, her seçilmiþ kongre üyesi için 125 kiþi çalýþý-
yor.

20- Motorlu araçlar dakikada 2 insaný öldürü-
yor.

21- 1977'den bu yana ABD'deki kürtaj
kliniklerinde 80 bin þiddet ve taciz vakasý
yaþandý.

22- Mc Donalds'ýn altýn kemerini tanýyanlarýn
sayýsý, Hýristiyan tacýný tanýyanlardan fazla.

23- Kenya'da bir ailenin gelirinin üçte biri
rüþvete gidiyor.

24- Dünyadaki yasadýþý uyuþturucu pazarý 400
milyar dolar.

25- Amerikalýlar'ýn üçte biri, uzaylýlarýn
geldiðine inanýyor.

26- 150'den fazla ülkede iþkence var.

27- Her gün dünya nüfusunun yedide biri, yani
800 milyon insan aç kalýyor.

28- Amerikalý siyah erkeklerin hapse girme
ihtimali, yüzde 33.

29- Dünyanýn üçte biri savaþ halinde.

30- Petrol rezervleri 2040'da tükenebilir.

31- Sigara içenlerin yüzde 82'si geliþmekte olan
ülkelerde yaþýyor.
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32- Dünya nüfusunun yüzde 70'i, bugüne dek
hiç çevir sesi duymadý.

33- Silahlý çatýþmalarýn dörtte biri, doðal kay-
naklarý ele geçirmek için yaþanýyor.

34- Afrika'da 30 milyon kiþi AIDS.

35- Her yýl 10 dil ölüyor.

36- Ýntiharla ölenlerin sayýsý, çatýþmalarda
ölenlerden fazla.

37- ABD'de her hafta ortalama 88 öðrenci sýný-
fa silah getiriyor.

38- Dünyada en az 300 bin düþünce suçlusu
var.

39- Her yýl 2 milyon genç kýz ve kadýn sünnet
ediliyor.

40- Silahlý çatýþmalarda 300 bin çocuk asker
savaþýyor.

41- Ýngiltere'de 2001 seçimlerinde 26 milyon
kiþi, Pop Idol'un ilk sezonunda 32 milyon kiþi oy
kullandý. 

42- ABD, pornografiye yýlda 10 milyar dolar
harcýyor.

43- ABD, "haydut devlet" diye ilan ettiði 7 ülke-
den 33 kat daha fazla askeri harcama yapýyor.

44- Dünyada 27 milyon köle var.

45- Amerikalýlar çöpe saatte 2.5 milyon plastik
þiþe atýyor, yani her üç haftada bir Ay'a ulaþmaya
yetecek uzunlukta þiþe birikiyor.

46- Sýradan bir Ýngiliz, günde yaklaþýk 300 defa
kameraya yakalanýyor.

47- Her yýl 120 bin kadýn veya genç kýz, Batý
Avrupa'ya satýlýyor.

48- Yeni Zelanda'dan Ýngiltere'ye uçakla getir-
ilen bir tane kivi, atmosfere kendi aðýrlýðýnýn 5
katý sera gazý salýyor.

49- ABD'nin, BM'ye 1 milyar dolardan fazla
borcu var.

50- Yoksul aile çocuklarýnýn psikolojik sorun
yaþama ihtimali, zengin aile çocuklarýna göre 3
kat daha fazla. 

GERÇEK DÜNYA YASALARI

ÇALIÞMA YASASI
* Birine bir makinenin çalýþmadýðýný kanýtla-

maya çalýþýrsanýz makine o anda çalýþýr.

ÝÞ YASASI
* Eðer 100 iþadamý yasal olmayan bir iþ yap-

maya karar verirlerse, o iþ yasal olur.

KALKINMIÞLIK YASASI
* Eðer havayý soluyabiliyor ama suyu içemiyor-

sanýz geri kalmýþ bir ülkedesinizdir. 

* Suyu içebiliyor ama havayý soluyamýyorsanýz
kalkýnmýþ bir ülkedesinizdir.

VAKÝT YASASI
* Ne zaman bir iþi yapmaya karar verirseniz, o

anda yapmanýz gereken baþka bir iþ çýkar.

TERKEDÝLME YASASI
* Hiç kimse sizi kendinizi iyi hissettiðiniz bir

zamanda terketmez.

ANAHTAR YASASI
* Bir eliniz dolu iken anahtarý arýyorsanýz

kesinlikle anahtar öbür cebinizdedir.

TELEFON YASASI
* Telefonda yanlýþ numara cevirdiðinizde asla

meþgul çalmaz.

ANONIM BIR YASA
* Beklenmedik bir yerden gelen para, beklen-

medik bir harcamaya gider.

ÖNEMLI INSANLAR KURALI
* Önemli insanlar derin düþüncelere daldýk-

larýnda büyük olasýlýkla öðle yemeðinde ne yiye-
ceklerini düþünüyorlardýr.

AYRILMA YASASI
* Bir yerden ayrýlýrken, insanlar size daha iyi

davranýrlar.

GERÇEKLÝK YASASI
* Ýnsanlar baþkalarý hakkýnda gerçeklerin,

kendileri hakkýnda iyi þeylerin konuþulmasýný
isterler.

SEVÝLME YASASI
* Ýnsan faydalý olduðu sürece sevilir.
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Müslüman Çeçenlerin Ruslara kök söktüren 
tarihsel mücadelesi

1783

Ç
eçenlerin Çarlýk Rusya'sý iþgaline karþý
baþlattýðý savaþ Kuzey Kafkasya'ya
yayýldý. 1780'lerin baþýnda baþlayan

savaþta Cihadýn liderliðini Þeyh Mansur yürütüy-
ordu. Rus istilâcýlar katliam yaptýlar. 1791'de
tutukladýklarý Þeyh Mansur'u, 1794 yýlýnda
Slisselarg hapishanesinde þehit ettiler, ama savaþ
devam etti.

1816
Çar, General Yermolov'u Kafkasya'ya komutan

olarak atadý. Yermolov büyük bir ordu ile Çeçen-
leri ve diðer Kafkas halklarýný katliama tabi tuttu.

1828
Rus baskýsýna dayanamayan Daðýstan'da çeçen

Müslümanlar önce Ýmam Gazi Muhammed, daha
sonra Ýmam Hamzat önderliðinde Cihad baþlat-
týlar. Büyük savaþ bir anda bütün Kafkasya'ya
yayýldý.

1834
Ýmam Hamzat'ýn þehit edilmesinden sonra

Cihadýn önderliðini Ýmam Þamil yapmaya
baþladý. Taso Hacý liderliðindeki mücahit kuvvet-
leri de Ýmam Þamil saflarýna katýldý.

1839
Çarlýk, Çeçenlere karþý baský düzenlemeye

baþladý. Ýmam Þamil liderliðindeki büyüklü
küçüklü bütün Çeçenler ve Kuzey Kafkasya halk-
larý gazavat savaþýna, Cihada baþladýlar. Milli
azatlýk Cihadý olarak bilinen bu savaþ tam 25 yýl
devam etti. Bu savaþ Rus tarihine Kafkas Harbi
olarak girdi. Rus demokrat yazarý N.Çerniþevskiy,
bu savaþtan bahsederken, "Rusya bu savaþa yýlda
25 bin asker gönderdi" diye yazmaktadýr. General
N.N. Rayevsk ise "Bizim Kafkasya'daki hareketler-
imiz Amerika'nýn istilâsýndaki facialar gibi idi"
diye yazmaktan kendini alamamýþtýr.

1859
Ruslar, Çeçenlerin son duraðý Vedeno köyünü

de iþgal etti. Þamil esir düþtü. 25 yýl devam etmiþ
olan savaþta milletin yarýsýndan çoðu vuruldu
yada þehit oldu veya gazi. Fakat Çeçenler yýlmadý.
Savaþ 1864 yýlýna kadar Baysangurla beraber
devam etti.

1865
Ruslar, sömürge rejimi uygulamaya baþladýlar.

Çeçen gençleri Rus ordusu arasýna daðýtýldý. Bir
çoðuda ülkenin dýþýna çýkmak zorunda kaldý.
Anadolu'ya göçler bu tarihte baþladý.

1877
Çeçenler ve Ýnguþlar yeniden ayaða kalktý. Ýki

yýl süren  çetin savaþýn ardýndan Ruslar, Çeçenler
ve Ýnguþlarý vatan topraklarýndan sürgün ettiler
ve bölgeye Rus Kazak (koçaklarýný yerleþtirmeye
baþladýlar. Bunun üzerine Çeçenler ve Ýnguþlar
gerilla savaþý ,baþlattý. Zelimhan, liderliðindeki
mücahitler;1917 yýlýna kadar Rus Koçaklarýna
karþý savaþtýlar.

1917
Çeçenler ve Ýnguþlarla Rus Kazaklarý arasýnda

ölüm kalým savaþý baþladý. Bu savaþ bir yýl sürdü.
Çeçenler, 1918 yýlýnda kendi topraklarýný geri
aldýlar. Çeçenler, Þeyh Uzun Hacý önderliðinde
Kuzey Kafkasya Emirliði altýndaki Ýslâm devle-
tinin kurulduðunu ilan ettiler.

1920
Komünistler, Kuzey Kafkasya'yý iþgal ettiler.

Sovyetler sýkýyönetim ilan etti. Olaðanüstü
idarenin basýný ÇK (daha sonra KGB) yürütüyor-
du. Aydýnlar, bilhassa din adamlarý kurþunlandý.

1922
Komünistler, bölgeyi "Çeçen vilayeti" ilan etti.

1924-25
Kafkasya Sýkýyönetim Komutanlýðý, 10 bin

Çeçen Ýnguþ aydýnýný hapsetti. Komünist
olmayanlar idam edildi, kursuna dizildi.
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1929
Kafkasya Harbi Komutanlýðý, Çeçenistan'da

kolhozlaþtýrma (halkýn topraklarýna el koyma)
hareketi baþlattý. Bu uygulamaya karþý çýkan
Çeçenler, Sit Ýslambulov liderliðinde baþkaldýr-
dýlar. 

1930
Kýzýl ordu, Sit Ýslambulov liderliðindeki müc-

ahitlerle anlaþma yoluna gitmek zorunda kaldý.
Bu anlaþmaya göre Sovyetler, Çeçen Ýnguþlar'ýn
haklarýna saygý duyacaklarý garantisini verdi.

1931
KGB, anlaþmayý bozdu ve Sit Ýslambulov ve

arkadaþlarýný kursuna dizerek þehit etti. Sit Ýslam-
bulov'un yerine kardeþi Hasan Ýslambulov  geçti
ve 1935 yýlýna kadar Kýzýl ordu ile savaþ  devam
etti.

1932
Çeçenistan Nojayyurt bölgesindeki halk ayak-

landý. Buna karþý NKVD (daha sonra KGB)
buradaki herkesi hapse atarak iþkenceler uygu-
ladý. Sonra diðer bölgelerdeki milleti kötülemek
için kýzýl partizan Ýbrahim Gelderan liderliðinde
sahte bir  ayaklanma gerçekleþtiren KGB, halký
Kýzýl ordu kurþunlarýna hedef ettiren Gelderan'a
öldürttü.

1936
Moskova, Çeçen-Ýnguþ vilayetine, Çeçen Ýnguþ

Sovyet Sosyalist Özerk Cumhuriyeti adýný verdi.
"Sovyet Sosyalist" kelimelerini istemeyen millet
aydýnlarýný 1937 yýlýnda hapse attýlar. Bir yýl
içinde 10 bin kiþi tutuklandý ve hiçbirisi evine
dönemedi

1940
Milleti tehcir eden Ruslara karþý Hasan Ýslam-

bulov liderliðinde baþlayan ayaklanma herkesi
birleþtirdi. Þatoy þehrini ele geçiren Hasan Ýslam-
bulov askerlerinin hareketi millete güç verdi ve
Galanoj Ýnguþ halkýnýn geçici inkýlâp hükümetini
kurdular. Ruslar ne kadar saldýrdýlarsa da Ýslam-
bulov taraftarlarýný yok edemediler.

1944
Çeçenler  Stalin tarafýndan Sibirya ve Kazakis-

tan steplerine sürgün edildiler. Bu topyekün
sürgün sýrasýnda binlerce Çeçen açlýk, salgýn
hastalýk ve Rus kurþunlarýyla öldü.

1957
Sovyet lideri Nikita Hruþev, sürgündeki Çeçen

ve Ýnguþlar'a, eski durumlarýna kavuþmalarý için
bazý haklar tanýdý. Sürgündekiler, Çeçen Ýnguþ
Cumhuriyeti'ndeki yurtlarýna dönmeye baþla-
dýlar.

1960-1970
Bu yýllar içerisinde Moskova, Çeçen Ýnguþlar'ýn

daðlýk yerlere, þehirlere, Rus Kazaklarýnýn yer-
leþtirilmesi, nüfus yapýsýnýn deðiþtirilmesi çalýþ-
malarýna devam etti. Çoðu yerlerde sahte törenler
yaptý. Çeçen Ýnguþlar bu sahte törenlere çok sert
tavýr aldýlar. Rus-Çeçen mücadelesi gerilla savaþý
þeklinde devam etti.

1982
Sovyetler Birliði Komünist Partisi'nin birinci

adamý Brejnev'in yardýmcýsý Suslov, "Baþka mil-
letler, Sovyetler Birliði'ne kendi arzularý ile
katýlmýþlardýr" diyerek asimilasyon politikasýný
sürdürdü.

1988
Çeçen Ýnguþ Halk Cephesi kuruldu. Hoca

Ahmet Bisultanov lider seçildi. Cephe, ilk eylem
olarak Gudermes'te yapýlmakta olan kimya fab-
rikasýna karþý protesto gösterileri düzenlemeye
baþladýlar. Bu arada siyasi teþkilâtlar da kuruldu.
Bu teþkilâtlar, 1990 yýlýnda siyasi parti hüviyetine
büründü.

Kasým 1990
Çeçen Halk Kurultayý toplandý. Kurultayda

Çeçen Milli Komitesi kurulmasý kararý alýndý.
Komitenin adi daha sonra Milli Kongre olarak
deðiþtirildi ve baþýna Cevher Dudayev getirildi.

5 Eylül 1991
Aðustos ayýnda Sovyetler Birliði Komünist Parti

Genel Sekreteri ve Devlet Baþkaný Mihail
Gorbaçov'u devirmek için yapýlan darbeyi
destekleyen Çeçen Ýnguþ hükümeti, baskýlar
sonucu; baðýmsýzlýk yanlýsý Çeçen Milli
Konseyi'nden istifa etmek zorunda kaldý. General
Cevher Dudayev, ülkesine döndü ve milli lider
ilan edildi.

Ekim 1991
Cevher Dudayev, Moskova yanlýsý geçici

hükümeti devirmek için kampanya baþlattý.
Resmi daireleri ele geçirmeye baþlayan Cevher
Dudayev halkýn yüzde 80'den fazlasýnýn oyunu
alarak Devlet Baþkanlýðý'na seçildi ve tek taraflý
olarak baðýmsýzlýk ilan etti.

Kasým 1991
Rusya Federasyonu Devlet Baþkaný Boris

Yeltsin, olaðanüstü hal ilan ederek Çeçenistan'ýn
baþkenti Grozni'ye asker gönderdi. Bu askerlerin
Grozni havaalanýnda Devlet Baþkaný Dudayev'e
baðlý askerler tarafýndan engellenmesi üzerine,
Rusya Parlamentosu olaðanüstü hali kaldýrdý ve
Rus askerleri 3 gün sonra geri döndü.
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Haziran 1992
Çeçen-Ýnguþ Cumhuriyeti, "Çeçenistan" ve

'Ýnguþistan" olarak birbirinden ayrýldýlar. Ýnguþis-
tan, Rusya Federasyonu içerisinde kalmaya karar
verirken Çeçenistan'ýn baðýmsýzlýk kararý Rusya
tarafýndan reddedildi.

1994
Moskova; Çeçenistan'ýn suçlular için karargâh

olmaya baþladýðý þeklinde propaganda yapmaya
baþladý ve halkýn Cevher Dudayev'i devirmesi için
çaðrý yapmaya baþladý.

2 Aðustos 1994
Rusya'nýn desteklediði bilinen muhalefet

tarafýndan organize edilen Geçici Konsey, Cevher
Dudayev'i devirme çalýþmalarýna baþladý ancak
baþaralý olamamýþlardýr.

25 Kasým 1994
Moskova destekli isyancýlar, tank ve aðýr

silahlarla Grozni'ye saldýrdýlar, fakat bir gün sonra
geri çekilmek zorunda kaldýlar.

29 Kasým 1994
Boris Yeltsin, Dudayev ve muhalefete 48 saat

içinde silahlarýný býrakmalarý çaðrýsýnda bulu-
narak, aksi halde olaðanüstü hal ilan edeceðini
açýkladý. Rus uçaklarý Grozni'yi bombaladý.

30 Kasým 1994
Rus uçaklarý tarafýndan yeni bir hava saldýrýsý

daha yapýldý. En az 10 uçaðýn katýldýðý saldýrýdan
sonra Cevher Dudayev, kadýn ve çocuklara
Grozni'yi terketmeleri çaðrýsýnda bulundu. Rusya,
Çeçen sýnýrýna asker yýðmaya baþladý.

1 Aralýk 1994
Rusya'nýn, verdiði sürenin bitmesine raðmen,

hiçbir harekette bulunmayan Yeltsin, Çeçenlerin
elindeki Rus esirleri geri alabilmek için her yolu
deneyeceðini açýkladý.

5 Aralýk 1994
Rusya, Çeçenistan'ýn terörist yataðý olduðunu

ileri sürerek, Batý'yý yanýna almak teþebbüslerine
baþladý.

6 Aralýk 1994
Çeçenistan baðýmsýzlýðýný elde etmesinden

sonra ilk defa en üst seviyede bir toplantý yaptý.
Rusya Savunma Bakaný Pavel Graçev ve Cevher
Dudayev, yaptýklarý görüþmede, krizin sona erme-
si için güç kullanýlmamasý konusunda görüþ bir-
liðine vardýlar.

7 Aralýk 1994
Rus Güvenlik Konseyi, taraflarýn silahsýz-

landýrýlmasý için bütün anayasal tedbirlerin uygu-
lanmaya konulmasýný istedi.

8 Aralýk 1994
Boris Yeltsin, anayasal tedbirlerin uygulan-

masýný istedi.

10 Aralýk 1994
Rusya, Çeçen hava sahasý ve sýnýrýný kapat-

týðýný açýkladý. Grozni yine bombalandý.
Dudayev'in yardýmcýlarýndan biri, Rusya'nýn
Çeçenistan'ý iþgal etmeleri halinde, Rus asker-
lerinin çeçenistaný tabut içinde terk edeceklerini
söyledi.

11 Aralýk 1994
Rus askerleri, 3 koldan Çeçenistan'a girdiler.

Yeltsin, 15 Aralýk tarihine kadar süre tanýyarak,
Çeçenlerin silahlarýný býrakmalarýný istedi.

12 aralik 1994
Rus uçaklarý, Grozni yakýnýndaki hedefleri

bombaladý. Grozni'nin dýþýndaki köylerde aðýr
çarpýþmalar meydana geldi.

14 Aralýk 1994
Cevher Dudayev, Rusya'yý uyararak bir adým

daha atmalarý halinde, gerilla savaþý baþlatacak-
larýný ilan etti.

15 Aralýk 1994
Boris Yeltsin, Cevher Dudayev taraftarlarýnýn

silah býrakmasý için verdiði süreyi 48 saat daha
uzattý. Dudayev, Rus askerlerinin çekilmesi
halinde masaya oturacaðýný açýkladý.

16 Aralýk 1994
Çeçenistan'a gönderilen bir Rus general,

Yeltsin'in hareketinin anayasaya aykýrý olduðunu
belirterek, "Bir adým daha ileri gitmeyeceðini" ilan
etti. Rusya Güvenlik Konseyi yaptýðý açýklamada,
verilen süreyi cumartesi gece yarýsýna kadar
erteledi.

17 Aralýk 1994
Rusya Dýþiþleri Bakaný Andrey Kozýrev,

yabancýlarýn ülkeyi terk etmesini istedi ve
Dudayev'i bir defa daha görüþme masasýna davet
etti.

18 Aralýk 1994
Rus uçaklarý gece yarýsýndan itibaren Grozni'yi

bombalamaya baþladýlar. Fakat kara harekâtýna
geçilmedi. Grozni'de bulunan Dudayev taraftar-
larý sessiz kalarak Rusya'nýn ikinci bir adým
atmasýný beklediler.
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19 Aralýk 1994
Rus kuvvetleri özellikle sivil yerleþim birimleri-

ni bombalayarak 16 kiþinin ölümüne sebep oldu.
Grozni'ye yönelik hava saldýrýlarý yine devam etti.
Grozni dýþýnda yoðun çarpýþmalar olduðu bildiril-
di. Bölgede bulunan  gazeteciler, Petropavlovs-
kaya köyünün Ruslarýn eline geçtiðini bildirdi.
Cumhurbaþkanlýðý Sarayýna yönelik saldýrýlarda,
sarayýn isabet  almadýðý, mermilerin boþ araziye
düþtüðü belirtildi.

Ocak 1995
Rus tanklarý Grozni'nin merkezine doðru iler-

lemeye baþladý.

Nisan 1995
Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Konferansý AGIK,

Çeçenistan komisyonu kurmaya karar verdi.
Dudayev, Rusya içinde saldýrýda bulunma
tehdidinde 'bulundu. Argun, Gudermes ve Þali'yi
ele  geçirmeye baþladý.

Mayýs 1995
Rus askerleri Kafkas daðýna doðru ilerliyor.

AGIK himayesinde yapýlan görüþmelerin ilk
turunda sonuç alýnamadý.

Haziran 1995
Rus askerlerinin, güneydoðudaki mücahidlerin

karargâhýný ele geçirdiklerini duyuran Rusya,
Þatoy ve Najoyyurt'u da aldýlar.

14 Haziran 1995
Çeçenistan'a 70 kilometre mesafedeki

Stavropol þehrinin Budonnovski kasabasýna
baskýn düzenleyen Þamil Basayev liderliðindeki
bir grup mücahit, bir hastanede yüzlerce Rus'u
rehin aldý.

15 Haziran 1995
Rusya, Kuzey Kafkasya'daki kuvvetlerini alar-

ma geçirdi. Yeltsin, Rus sivillere sakin olmalarý
çaðrýsýnda bulundu.

16 Haziran 1995
Rus askerleri, Çeçenlerin saldýrý ihtimaline

karþý Moskova'daki kilit öneme sahip binalarý
korumaya aldý. Rus parlamentosundaki gruplar,
hükümetin istifasýný istedi. Yediler toplantýsý için
Kanada'ya giden Yeltsin'e geri dön çaðrýsýnda
bulunuldu.

17 Haziran 1995
Rus askerleri hastaneye baskýn düzenledi.

Operasyon baþarýlý olamadý. Ancak Basayev, 220
kadýn, çocuk ve hastayý serbest býraktý. Yeltsin;
baskýnýn kendisinin Moskova'dan ayrýlmasýndan
sonra gerçekleþtirildiðini açýkladý. Baþbakan Çer-
nomýrdin ise, rehinelerin serbest býrakýlmasýna
karþýlýk Çeçenistan'da ateþkes yapýlmasýný teklif
etti.

18 Haziran 1995
Rusya Baþbakaný Çernomýrdin, mücahitlerin

komutaný Þamil Basayev ile telefonda görüþtü.
Mücahitler, 126 rehineyi daha serbest biraktý.
Bâsayev, kendi adamlarýný ve rehinelerin bir kýs-
mýný Çeçenistan'a götürmek için bir otobüs istedi.
Çeçenistan'daki Rus komutan, "Bütün askeri
operasyonlarýn durdurulmasý" talimatýný verdi.

19 Haziran 1995
Bariþ görüþmelerinin yeni turu Grozni'de

baþladý. Mücahitler 764 rehineyi daha serbest
býraktý ve bir Rus tuzaðýna karþý bazý gazeteciler,
parlamenterler ve çok sayýda Rus'un bulunduðu
otobüsten oluþan konvoyla Budonnovski'den
ayrýldý.

30 Temmuz 1995
Heyetler arasýnda askeri anlaþma imzalandý.

Anlaþmaya göre; Ruslar, Çeçenistan'daki askerleri-
ni geri çekecek, Çeçenler de savunma maksatlý
olmayan silahlarýný teslim edecekler. Çeçen
heyetine Çeçenistan Baþsavcýsý Osmati Ýmayev
baþkanlýk etti.

Aðustos 1995
Çeçenistan'da kimyasal silah kullanýlmýþ ola-

bileceðine iliþkin belirtiler bulunduðu bildirildi.

16 Aðustos 1995
Çeçen Cumhuriyeti'nin baþkenti Grozni'de

süren barýþ görüþmelerinin kesilmesi ve taraflar
arasýnda gerginliðin tehlikeli bir þekilde týrman-
masý ardýndan bir grup Çeçen mücahit silahlarýný
teslim ettiler.

25 Aðustos 1995
Çeçen lideri Cevher Dudayev'e baðlý güçler,

cumhuriyetin ikinci büyük kenti Gudermes'te
yönetime el koyduðunu bildirdi.

28 Aðustos 1995
Rusya'nýn Budonnovsk kentine baskýn

düzenleyerek 30 Temmuz da Rus-Çeçen heyet-
lerinin askeri bir anlaþmaya varmalarýna kadar
giden görüþme sürecini baþlatan Çeçenlerin ünlü
savaþçýsý Þamil Basayev, silahlarýný teslim etmeye-
ceklerini söyledi.
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5 Eylül 1995
Çeçenistan'da Cevher Dudayev yanlýlarý 6

Eylül 1991'de ilan edilen, ancak tanýnmayan
cumhuriyetin baðýmsýzlýk ilanlarýnýn yýldönü-
münü çeþitli yerleþim birimlerinde kutladýlar.

16 Eylül 1995
Çeçenistan'ýn Alkhoi-mohk kasabasýnda Rus

uçaklarýnýn bombardýmaný sonucu üç kiþinin
öldüðü, altý kiþinin Yaralandýðiný bildirildi.

4 Ekim 1995
Çeçenistan Cumhurbaþkaný Cevher Duda-

yev'in danýþmaný Ramazan Gaytemirov, Rus-
ya'nýn Çeçenistan'da asýl amacýnýn petrol  yatak-
larýna sahip olmak, boru hattýný kullanmak ve
askeri üs kurmak olduðunu söyledi.

20 Aralýk 1995
Çeçenistan'ýn Gudermes kentini kuþatan Rus

askerleri yüzlerce sivil öldürerek kenti ele geçirdi.
Ülkenin yüzde 70'ini kontrol altýnda tutan
Müslüman mücahitlerler, Ruslara aðýr kayýplar
verdirdi.

9 Ocak 1996
"Yalnýz Kurt" grubunun lideri Salman Raduyev,

Kýzýlyar'a baskýn düzenleyerek yüzlerce kiþiyi esir
aldý.

17 Ocak 1996
Salman Raduyev ve mücahitler, Kýzýlyar'dan

ayrýlýrken  kýstýrýldýklarý Pervomaiskoye köyünde-
ki Rus kuþatmasýný (dünyada Baysangur'dan
sonra ikinci kez) yarmayý  baþardýlar.

5 Þubat 1996
Çeçenistan'ýn baþkenti Grozni'de baðýmsýzlýk

yanlýsý Çeçenler, Rus güçlerinin ayrýlmama
isteðiyle gösteriler baþlattýlar.

8 Þubat 1996
Grozni'deki gösterilere binlerce kiþi katýldý.

Kent merkezinde gösterilere katýlanlarýn sayýsý on
bine ulaþtý.

Aðustos 1996
Mücahitlerin müthiþ saldýrýlarýna dayana-

mayan rus güçleri mücahitlerin Grozni'yi sonuna
kadar savunacaklarýný anlayýnca, karþý koyamaya-
caklarýný bildikleri için ateþkes imzalamak zorun-
da kaldýlar.

6 Eylül 1996
Çeçenistan'da 1. savaþýn zaferi ve baðýmsýzlýk

kutlamalarý yapýldý. Bu kutlamalara yabancý
ülkelerden insanlar da katýldý.

Aðustos 1999
Daðýstan daki islam alimleri Daðýstan'da rus

güçleri tarafýndan iþkence gören ve acýmasýzca
öldürülen Daðýstanlý müslümanlara yardým
etmek amacýyla çeçen mücahitleri Daðýstan'a
çaðýrmýþtýr, savaþýn baþlamasýyla kesinlikle kendi-
lerinin de savaþacaðýný ve birlikte rus güçlerine
karþý koyacaklarýný söz vermiþlerdir. Bunun ardýn-
dan Müslümanlara yardým etmek amacýyla
Basayev ve Hattab önderliðinde büyük bir grup
çeçen mücahit  toplanarak Daðýstan'a Cihad için
girmiþlerdir. Fakat çatýþmalarýn yoðunlaþtýðý sýra-
da Daðýstanlýlar  çeçen mücahitlere verdikleri
sözü tutmayarak onlarý terk etmiþ ve hatta onlara
arkadan ateþ açmaya baþlamýþlardýr. Bu da
Rusya'nýn çeçenlere karþý düzenlemiþ olduðu bir
oyundu. Rusya'da çeçen mücahitlerin Daðýstan'da
bulunmasýný fýrsat bilerek Çeçenistan'a girdi ve
böylece 2. Çeçen-Rus savaþý baþlamýþ oldu.

Ekim 2002
Çeçenistan'daki soykýrýmý dünyaya duyurmak

amacýyla bir aileden oluþan çeçen mücahitler
Moskova'nýn en büyük tiyatrosu olarak bilinen
"Nord-ost" tiyatrosu'nu, seyircisinin en yoðun
olduðu sýrada basmýþlar ve oradaki insanlarý
rehine almýþlardýr. Ancak rehine kurtarma
operasyonu sýrasýnda Putin'in emriyle, dünyada
kullanýlmasý yasaklanmýþ olan zehirli gazlarýn
kullanýlmasý 300'e yakýn rus vatandaþýnýn ölme-
sine ve mücahitlerin þehit olmasýna neden
olmuþtur.

Haziran 2003
Çeçen mücahitlerin, rus gizli servisi (eski KGB)

binasý önünde patlayýcý dolu kamyonu patlatmasý
sonucunda 36 gizli servis ajaný öldü ve 90'dan
fazla rus askeri yaralandý.

Temmuz 2003
Rus güçlerinin Çeçenistan'da yaptýðý iþkence ve

masum çeçen halkýnýn katledilmesini durdurmasý
için çeçen liderler Rusya'yý uyarmýþtýr. Fakat rus
güçleri bu soykýrýma son vermemiþlerdir ve çeçen
liderler bu soykýrým durana kadar intihar
saldýrýlarýnýn devam edeceðini söylemiþlerdir.
Çeçenistan'da en son yapýlan iþkence ve vahþete
karþýlýk olarak üç kadýn mücahit Moskova'nýn
Truþino semtinde düzenlenen müzik festivali
sýrasýnda, rus güçlerine karþý intihar saldýrýsý
düzenlemiþlerdir. Bunun bilançosu 16 ölü ve 60
yaralý oldu. Bu saldýrý rus güçlerine iyi bir ders
olmuþtur.
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2003-2004 Þubat
Dünya ve türk basýnýnýn gündeminden düþme-

sine raðmen Çeçenistan'daki zulüm ve vahþet
hala devam etmekte ve çatýþmalar tüm þiddetiyle
sürmektedir. Bu vahþet basýnýnýn gündeminden
birden bire düþtü oradan gelen vahþet ve soykýrým
görüntülerinin basýna verilmesine raðmen medya
organlarýndan hiç birisi nedense bu görüntüleri
yayýnlama cesareti göstermiyorlar. Hâlbuki Irak
ve Filistin'de çýkan çatýþmalarý göstermelerine rað-
men Çeçenistan'da yapýlan vahþette ölü sayýsýnýn
fazla olmasý bile yayýnlamalarýný saðlamýyor.

26 Þubat 2004
Avrupa Birliði Konseyi 1944 yýlýnda sürgüne

gönderilen çeçen-inguþ'larýn soykýrýma uðradýðýný
ilk defa kabul etti.

GIDA SATIN ALIRKEN NELERE
DÝKKAT ETMELÝYÝZ? 

Prof. Dr. Dilek Boyacýoðlu

Taze Seçin: Meyve ve sebzelerin görünü-
münün mümkün olduðunca taze olmasýna dikkat
edin.  Çok yaþ görünümde, üzerinde lekeler olan
ve hafif çürümüþ veya üzerine özsuyu bulaþmýþ
sebze ve meyveleri almaktan kaçýnýn. Sadece
görünümün gýdanýn GÜVENLÝ oluþunun bir
garantisi olmadýðýný da unutmayýn.

Paketi Ýnceleyin: Üzerinde delikler olan paket-
leri seçmeyin.  Eðer taze et veya tavuk paketinden
et suyu sýzýyorsa, paketi bir baþka poþetin içine
yerleþtirin.  Böylece alýþveriþ arabanýza aldýðýnýz
diðer gýda veya malzemeye bulaþmayý önlersiniz.
Her zaman balýk veya et almadan önce meyve ve
sebzeleri satýn alýn ve naylon poþetlere koyun.

Raflardaki Sýcaklýðý Kontrol Edin: Soðukta
muhafazasý gereken bir gýdanýn soðuk olmadýðýný
hissederseniz almayýn.  Varsa, soðutucu ve don-
duruculardaki sýcaklýk ölçerleri kontrol edin.

Taze meyve ve sebze  <10oC 

Süt ve süt ürünleri      < 4oC 

Et, balýk, tavuk          < 2oC 

Dondurulmuþ Gýda     <-18oC 

Son Kullanma Tarihini Kontrol Edin: Amba-
lajýn üzerindeki son kullanma tarihini okuyun.
Bu tarihler yazýlýrken, gýdanýn 4oC veya 2oC sýcak-
lýklarýnda saklanacaðý dikkate alýnýr.  Bazen raf
ömrü sadece tahmini bir deðerdir.  Bu nedenle
gýda bu sýcaklýk koþullarýnda tutulmamýþsa, son
kullaným tarihinin bir önemi kalmayabilir.  Bazen
peynir ve meyve sebze gibi gýdalar paketten
çýkarýldýðýnda küflenmiþ olabilir.  

Hemen hemen tüm peynir, meyve, sebze,
delikatessen  salatalar küfle bulaþýktýr, ancak gözle
görülemez.  Zaman içinde küf geliþimi görünür
hale gelir.  Mümkün olduðunca gýdayý taze alýn ve
uygun koþullarda muhafaza edin, hazýrlayýn ve
tüketin.

Süt ÜrünlerininTarihini Kontrol Edin: Bu ürün-
lerde genellikle belli bir tarihe kadar kullanma
tarihi yer alýr.  Bu ürünlerin 4oC sabit sýcaklýðýnda
saklanacaðý var sayýlmaktadýr.  Eðer sýcaklýk 10oC
ise, bu ürünlerin muhafaza edilebilirliði 4 kez aza-
lýr.  Özellikle süt en sýcak kýsým olan buzdolabýnýn
kapaðýndaki raflara yerleþtirilmemelidir.  Kolay
bozulabilir nitelikte olan taze süt, et, tavuk, balýk
gibi gýdalar buzdolabýnýn arka duvarýna doðru
yerleþtirilmelidir.

Yumurtalarý Kontrol Edin: Markette yumurta-
lar 4oC'da tutulmalýdýr.  Oda sýcaklýðýnda bek-
letilen yumurtalarý almayýn.  Yumurtalarýn kabu-
ðunda patojen (hastalýk yapýcý) Salmonella
enteridis mikroorganizmasý bulaþmasý olabilir ve
yumurtanýn içine de geçebilir.  7oC'dan daha
düþük sýcaklýklarda bu mikroorganizma yeteri
kadar nem olmadýðý  için çoðalamaz.  Yumur-
talarda kýrýk, çatlak ve aþýrý kir olmamasýna dikkat
edin.  Yumurtanýn tazeliðini tavaya kýrdýðýnýzda
test edebilirsiniz.  Genel olarak, tavaya kýrýldýðýn-
da yumurta akýnýn 7.5 cm çapý aþmamasý,
sarýsýnýn ise 0.1-1.3 cm yükseklikte olmasý gerekir. 

Taze Balýk, Et, Tavuk  Seçimi: Etin kýrmýzý
rengine miyoglobin isimli doðal bir pigment
neden olur.  Bu pigment, doðal boyar madde,
hindi ve tavuk etlerinde daha azdýr.  Genellikle
parlak kýrmýzý renkli sýðýr eti tazeliðin gösterge-
sidir.  Ancak bunun etin GÜVENLÝ oluþu ile bir
ilgisi yoktur.  Etin piþirilmesiyle bu pigmentin
rengi kahverengiye döner.  Bu renk de mikrobiy-
olojik yönden etin tehlikesiz olduðunu ifade
etmez.  Bazen azotlu gübrelerle yetiþtirilen sebzel-
erle et birlikte piþirildiðinde kalýntý nitratlardan
dolayý etin rengi kahverengi-kýrmýzý olabilir.
Kürlenmiþ et ürünlerinde de et rengi kýrmýzýdýr.
Kürleme iþleminde nitrat ve tuz kullanýlýr.
Sosislerde nitrit ilavesi çok tehlikeli patojen olan
Clostridium botulinum mikroorganizmasýný
geliþmesini önler.  Bazen dondurulmuþ tavuk
bacaklarý ve kanatlarý piþirildiðinde renk koyu-
laþýr.  Bunun nedeni, tavuðun gözenekli kemik-
lerinden hemen yakýndaki kaslara kanýn sýzmasý
ve piþirme ile rengin koyulaþmasýdýr.  Eðer pastö-
rizasyon sýcaklýðýnda piþirme yapýlýrsa tehlike
kalmaz.
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Donmuþ ve Buzdolabýnda Saklanan Gýdalarýn
Alýnmasý: Bu tür gýdalarda sýcaklýk artýþýný önle-
mek için alýþveriþinizin sonuna doðru alýn.
Dondurucunun dolum çizgisinin altýnda kalan
ürünleri almaya özen gösterin.  Eðer paketin
üzerinde buz kristalleri varsa gýdanýn dondurucu-
da uzun süre tutulduðunu gösterir.  Eðer don-
durucuda sýcaklýk deðiþimi  + veya - 9.5oC ise
defrost (çözünme) ile donmuþ gýdanýn yüzeyinde
ýsýnma olur ve sýcaklýk yeniden düþtüðünde
yüzeydeki serbest su donar ve gýdanýn yüzeyi su
kaybeder.  Bu bir kalite sorunudur.

Sýcak Delikatessen Tip Gýdalarýn Seçimi: Bu
ürünler 65-66oC'da sunulur. Bu tür gýdalarý da
alýþveriþinizin sonuna doðru alýn ve patojen can-
lýlarýn canlý kalabileceðini dikkate alarak en çok 4
saat içinde tüketin.  Geri kalan kýsýmlarýný ise sak-
lamadan atýn.  Eðer bu gýdalarý saklamak istiyor-
sanýz, satýn aldýktan 2 saat içinde buzdolabýna
koyun ve 15 saatten az bir sürede 7oC'a soðumasý
için 2.5 cm'den daha az kalýnlýkta bir kaba
aktarýn.  Aksi halde güvenli görünen bir gýda
kusma, ishal ve muhtemelen felce neden olabilir.

Makarna, Hububat ve Diðer Kuru Gýdalarýn
Seçimi: Bu ürünler görünür böceklerden ari
olmalýdýr.  Hububat türü gýdalarda böcek yumur-
talarý bulunabilir. Eðer ýlýk ve nemli bir ortamda
gýdayý saklarsanýz bu yumurtalar canlý böceklere
dönüþür.  Bu ürünleri satýn aldýðýnýz raflara da
dikkat edin, bulaþmanýn olduðunu gösteren
ipuçlarý olabilir. 

Konserve Gýdalarýn Seçimi: Kutularda herhan-
gi bir açýlma olup olmadýðýný mutlaka kontrol
edin.  Kutunun tepesi veya tabanýndaki tümsek
oluþumlarý tehlikelidir.  Hatalý konserve gýda
tüketimi ölüme yol açabilir.  Çoðu kez bu bombe
oluþumlarý, gýdanýn asitlerin teneke laký ile reak-
siyonu sonucu oluþan hidrojen gazý nedeniyledir.
Fakat ne yazýk ki Clostridium botulinum
mikroorganizmasýnýn geliþimi sonucu da olabilir
ve bu organizmanýn zehirleri ölümcüldür.  Bu tür
bir konserve kutusunu ne olursa olsun asla
açmayýn ve geri götürün.

Market Alýþveriþinizi Paketleme: Satýn
aldýðýnýz malzemeyi poþetlere koyarken, soðuk ve
donmuþ ürünleri bir arada paketleyin.  Taze et ve
tavuk paketlerini poþetin en altýna yerleþtirin.
Deterjan gibi kimyasal malzemeleri gýda mad-
deleri ile ayný poþete koymayýn.   Bir baþkasý sizin
için poþetlere yerleþtiriyorsa, bu þekilde yap-
masýný isteyin.

Gýdayý Eve Getirirken Soðuk Muhafaza: Eðer
yolunuz bir saatten fazla ise soðuk gýdalar 10oC'a
dek ýsýnabilir. Bu nedenle alýþveriþe gelirken ara-
banýzýn bagajýna içinde buz olan bir soðutucu
koymayý ihmal etmeyin (hele yaz aylarýnda !).

biraz da gülelim.......

S
üleyman Demirel ölmüþ. Ahiret kayýt-
kabul melekleri karþýlayýp günah sevap
defterini kontrol etmiþler ve cezasýný çek-

mek üzere Cehennem zebanilerine teslim
etmiþler. Zebaniler Demirel'i Cehennemin dibine
göndermiþler

Bir süre sonra Zebaniler periyodik kontrole
geldiklerinde bir de ne görsünler? Demirel
mayosunu giymiþ, hamaða uzanmýþ, gözlerinde
güneþ gözlüðü, elinde minik þemsiyeli bir meyve
suyu; keyif çatýyor. Bu arada Cehennemin çeþitli
il, ilçe ve bucaklarýndan gelen kasketli heyetler,
sepetlerinde çeþitli sebzeler ve meyveler bulun-
duðu halde Demirel tarafýndan kabul edilmeyi
bekliyor

Zebanilerden müteþekkil teftiþ kurulu derhal
incelemeye gelmiþ. Bakmýþlar ki Demirel Cehen-
nem'deki sýcak lav rezervlerinin üzerine termik
santral kurmuþ, lav ýrmaklarýna da barajlar yap-
mýþ, onlardan elde ettiði enerji ile cehennemin
her yerine klimalar taktýrmýþ, Kurduðu fabrikalar-
dan taþlar üreterek Cehenneme otoyol aðý yap-
mýþ. Hemen onu Cehennem'den çýkartmýþlar.

Evvelce vefat etmesine raðmen VÝP  salonunda
beklemekte olan Turgut Özal'ý Cehenneme
atmýþlar.

Cehennemi periyodik olarak kontrol eden
Teftiþ Kurulu Zebanileri Özal'ý Cehennem'in
kapýsýnýn önünde para sayarken bulmuþlar

- Hey! Sen neden Cehennem'de deðilsin? Diye
çýkýþmýþlar Özal'a. 

- Özal , 

- Cehennem'i Fransýzlara sattým, artýk hem
daha fazla lav üretiyor, daha yüksek ýsý saðlýyor,
kapasitesini de arttýrdýk, daha çok yerli zebani
istihdam ediyor, artýk kainat çapýnda hizmet
veriyor, hem de artýk ahiret bütçesine yük olmak-
tan kurtuldu. Biz de bu vesileyle yolumuzu bul-
duk, demiþ. Onu da derhal Cehennem'den
çýkartýp yerine Tayyip Erdoðan'ý atmýþlar sonra
kontrol etmek üzere geldiklerinde Cehennem'e
girememiþler. Çünkü kapýda tanýmadýklarý Ýngi-
lizce, Fransýzca ve Flamanca konuþan zebaniler
onlarýn giriþlerini engelliyor, girmek istiyorlarsa
en yakýn konsolosluktan Schengen vizesi almalarý
gerektiðini söyleyip duruyorlarmýþ. 

Zavallý Zebaniler ne olduðunu araþtýrýrken
karþýdan Günter Verheugen ile Karen Fogg'un
geldiðini görmüþler. Meðerse Cehennem AB'ye
girmiþ.  

Hemen Erdoðan'ý da oradan çýkartmýþlar ve
yerine Bülent Ecevit'i atmýþlar.
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Zebaniler 

"- Ecevit'i gönderdik ya, artýk Cehennem
nihayet Cehennem gibi olacak!" diye sevinir-
lerken bir de bakmýþlar ki, Cehennem'de ateþ sön-
müþ. Hatta insanlar üþümeye, soðuktan kürklere
sarýlmaya baþlamýþlar. 

Kontrolör zebaniler kontrole gelmiþler ki ne
görsünler? Kömür bitmiþ. 

Kömür ve ateþ ithal edecek döviz olmadýðýn-
dan kuyruklar oluþmuþ.  

Cehennem çalýþanlarý greve gitmiþ. Cehennem
mensuplarý birbirlerine anayasa kitapçýklarý fýrlat-
maya baþlamýþlar. Bu arada Ecevit ve Rahþan
Haným dizlerine renkli birer battaniye örtmüþ,
huzur içinde elele, dizdize, gözgöze oturuyorlar-
mýþ.

Derhal Ecevit'i Cehennemden çýkartýp yerine
Baykal'ý koymuþlar Cehennem bu sefer daha da
yaþanýlmaz bir yer olmuþ. Önce ikiye, sonra dörde
bölünmüþ. Yakalayan yakaladýðýný yumruklar
olmuþ.

Huzur güven kalmamýþ. 

Baykal kýzgýnlýkla 

"Cehennem bizlerindir! Beðenmeyen çeker
gider.      

Bakýn baþka yerler de var! Yakýnýmýzda Cennet
bulunuyor! Hadi yallah!" diye nutuklar çekerken 

Sarýgül , 

"-Cehennem babanýn malý deðil. Bizim yeri-
miz burasýdýr!" diye baðýrýyormuþ. 

TUTUMLU OLMAK

On dokuz yýl evveldi.  Stockholm'e gitmiþtim.
Bir otele indim. Geceydi. 

Sabahleyin, týraþ  olmak için lâvaboya git-
tiðimde, aynanýn yanýnda ilginç bir not gördüm.

Lütfen, diyordu, týraþtan sonra jiletinizi çöpe
atmayýn.

Yanda bir kutu var, oraya  býrakýn. Bir tek jile-
tle dahi olsa, Ýsveç çelik sanayisine yardýmcý olun.

Doðrusu hayretler içinde kaldým. Çocuklu-
ðumdan beri çelik eþya denince akla

Ýsveç çeliði gelir.

Birçok eþya üzerinde "Ýsveç çeliðinden yapýl-
mýþtýr" diye yazardý. Ýþte o ülke, kullanýlmýþ bir
tek ufacýk jiletin bile çöpe gitmesini istemiyor,
ona sahip çýkýyor, gelen turistlere rica yollu uyarý-
da bulunuyordu.

Ýsviçre'de zaman zaman, belli periyotlarda,
radyolar, televizyonlar, basýn bir haberi duyurur.
Þu tarihte, þu saatte, adamlarýmýz gelecek.

Siz lütfen hazýrlýðýnýzý  yapýn.

Okumadýðýnýz, ilgilenmediðiniz, kullan-
madýðýnýz ne kadar kitap, dergi, gazete varsa,
kâðýt, ambalâj, kutu varsa, velev ki, bir ilaç
prospektüsü dahi olsa, kapýnýn önüne koyun.
Ýsviçre'nin kalkýnmasýna yardýmcý olun. Fazla
aðaç ziyanýna engel olun.

*

Beþ  yaþýnda idim.  Babaannem rahmetli, pi-
rinç ayýklýyordu. Bir tane yeredüþtü. Babaannem
eðildi, aramaya baþladý.  Saða bakýyor, sola baký-
yor, bulmaya çalýþýyor. Çocukluk iste, aman
babaanne dedim.

Bir pirinç tanesi için bu kadar çaba harcamaya,
yorulmaya deðer mi?

Rahmetli ilk defa sertleþti bana karþý, öfkeyle
doðruldu.

Sen oturduðun yerden ahkâm kesiyorsun,
dedi.  Hiç pirinç üretilirken gördün mü?

Ýnsanlar ne kadar zorluk çekiyorlar.

Bir pirinç tanesinde kaç insanin göz nuru, alýn
teri, emeði, çilesi var biliyor musun?

Utancýmdan kýpkýrmýzý olmuþtum.

Aradan yýllar geçti. Hukuk Fakültesinde öðren-
ciyim. Alain'in proposlarini okuyorum. Birden
irkildim. Babaannemi hatýrladým. Alain, bir insan
yerde bir iðne görüp de eðilip almazsa, bütün
uygarlýða karþý ihanet etmiþ olur diyordu.

Ýlâve ediyordu. Bir iðnenin üretiminde binlerce
insanýn alýn teri, göz nuru, el emeði vardýr diyor-
du.

*

Japonlar son derece sade, basit, yalýn mütevazý
yasayan insanlardýr.

Evlerini mobilya ile eþya ile dolduranlar
Japonlara göre ruhen tekâmül edememiþ, hayatýn
manasýný anlayamamýþ, zavallý kimselerdir.
Böyleleriyle, zavallý, evini mezat salonuna çevir-
miþ  diye eðlenirler. Bir insanýn gösteriþ için
eþyanýn esiri olmasý ne kadar acýdýr.

Vaktiyle Japon ekonomisi bir darboðazdan
geçiyor. Ýç borçlar, dýþ borçlar gýrtlaðý  aþýyor.
Zamanýn baþbakaný meclisi toplar.
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Kürsüye çýkar. Durumu olanca açýklýðý ve
tehlikeleri ile anlatýr ve þu andan itibaren der,
Allah þahidim olsun ki, Japonlarýn iç ve dýþ
borçlarý son kuruþuna kadar ödenmeden, pir-
inçten baþka bir þey yemeyeceðim. Þu üstümdeki
elbiseden baþka elbise giymeyeceðim.

Dediklerini yapar, en üstten en alta bir israftan
kaçýnma kampanyasý açýlýr.

Japonya bütün borçlarýný öder. Bu durumun
toplumun bütün kesimlerini, tek

istisna olmadan kapsadýðýný söylemeye gerek
yok. Geçenlerde Japon imparatorunun sarayýný
gördüm.

Yarabbim, ne kadar sade, ne kadar mütevâzi,
ne kadar gösteriþten uzak...

*

Gerekmediði halde elektriði yakmakla, suyu
kapamadan boþ yere akýtmakta, gece çamurlu
ayakkabýlarýmýzý temizlemeden yatmakla, yemek
yediðimiz kaplarý yýkamadan býrakmakla biz de
zalimler sýnýfýna geçmiyor muyuz?

Hayat çok ince, akýl almaz incelikte ipliklerle
örülmüþtür.  Herþey o kadar birbirine baðlýdýr ki,
ilkokul okuma kitabýmýzdaki bir sözü hiç unut-
madým.

Bir mih bir nal kaybettirir. Bir nal, bir atý, bir at
bir orduya savaþý kaybettirir diyordu.

Maddî durumumuz ne olursa olsun, ister zen-
gin olalým, ister fakir, hepimiz çok dikkatli olmak
zorundayýz.

Bunda parayý da, maddiyatý da aþan büyük bir
edep ve incelik vardýr.

Bu gerçek bir olay 

B
arýþ Manço Fransa'da bir televizyon
kanalýnýn canlý yayýnýna konuktur.
Küstah bir spiker vardýr ve Barýþ Manço

ile dalga geçmektedir. Sürekli, Ýþte Türk, yani bar-
bar, vahþi vs... demektedir. Barýþ Manço daha
fazla dayanamaz ve spikere "yanýnýzda kâðýt para
var mý?" diye sorar! Bu soruya spiker þaþýrýr ve
"evet var ama n'olacak" der... 

Barýþ Manço ýsrar edince spiker cebindeki kâðýt
paralarý çýkartýr. Bu olaydan az önce Barýþ Manço
canlý yayýnda "Anahtar" adlý þarkýsýný söyle-
miþtir... Bu þarkýnýn bir bölümü þöyledir: 

"Beþ Akif- bir Saat Kulesi, iki Kule-bir Fatih,
beþ Fatih-bir Mevlana, Ýki Mevlana-bir Sinan"... 

Bu þarký bir matematik sorusudur ve þarkýda
adý geçen kiþiler o dönemdeki Türk parasý olan
banknotlarýn arkasýnda fotoðrafý olan kiþilerdir.
Barýþ Manço spikere sorar: "Bu paranýzda fotoð-
rafý olan kiþi kim?" 

Spiker: "General..." Barýþ Manço diðer paralar-
daki fotoðraflarý olan kiþileri de sorar, spikerin
verdiði cevaplar hep aynýdýr, “General....",
"Amiral....", "Komutan..." Spikerin bu "Falanca
General, falanca Amiral, falanca Komutan" ce-
vabýndan sonra, bu sefer de Barýþ Manço ce-
binden Türk paralarýný çýkarýr. Spikere der ki: "Bu
parada fotoðrafý olan kiþi Mehmet Akif Ersoy'dur.
Þairdir. Bu fotoðraftaki kiþi Mevlana'dýr. Düþü-
nürdür... Bu paradaki fotoðrafý olan kiþi Fatih
Sultan Mehmet'dir. Adaletin sembolüdür... Bu
paradaki kiþi ise Atatürk'tür. "Yurtta barýþ, dünya-
da barýþ" diyen kiþidir... Bizim paralarýmýz bun-
lar... Biz Türkler ince ruhlu, kibar, medeni insan-
lar olduðumuz için paralarýmýzýn arkasýna "þair-
lerimizin", "düþünürlerimizin", bilim adamlarý-
mýzýn" fotoðraflarýný bastýk... Siz Fransýzlar ken-
diniz barbar, vahþi olduðunuz için paralarýnýzýn
arkasýna hep savaþ adamlarýnýn fotoðraflarýný
basmýþsýnýz!" der... 

Barýþ Manço'nun bu müthiþ cevabýndan sonra
televizyon yöneticileri canlý yayýna yeniden baþ-
lar, yeni spiker Barýþ Manço'dan ve Türklerden
özür diler, programa böylece devam edilir.
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GENÇLERLE BAÞBAÞA
(Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Baþgil)

* Çalýþ, genç arkadaþým çalýþ. Nâmerde (edeb-
size) muhtaç olmak, ölmekten beterdir.

* Gençliðini eðlenmekle geçiren, ihtiyarlýðýný
aðlamakla geçirir.

* Ýlmin kaynaðý zekâ, amelinki ise iradedir.

* Muvaffakiyetin (baþarýnýn) ilk þartý, iradeli
olmaktýr.

* Gayret, iradenin ifadesidir.

* Baþladýðýn bir iþi yapýp bitirmeden baþka bir
iþe baþlama.

* Bir günün iþini bitirdikten sonra ertesi gün ne
iþi yapacaðýna karar ver.

* Kitabý okumaya oturmadan evvel düþün ve
çalýþman için lazým olan þeyleri yanýnda ve elinin
altýnda bulundur.

* Çalýþmaya oturduðun zaman bütün ruhî ve
bedenî kuvvetinle kendini iþine ver.

* Bir iþe baþlamadan evvel o iþi en kýsa zaman-
da, nasýl öðrenip etüd etmek mümkün olduðunu
iyice düþünüp hesapla.

* Çalýþtýðýn bir iþ üzerinde herhangi bir
güçlüðü yenmeden bir adým bile gerileme.

* Ýþinde rastladýðýn bir güçlüðü evvela parçala.

* Devamlý ve ýttýratlý (düzenli) çalýþ.

* Bir iþ üzerinde yorulursan dinlenmek için
iþini deðiþtir veya çalýþma hýzýný yavaþlat

* Çok düþün.

* Çalýþmanýn neticesine ve öðrendiðine bak.

* Sebat et, genç dostum, sebat et.

* Sakin ve metin ol. Yol al, fakat acele etme.

* Dost kazanmak için cömert ol.

* Gençliðinde iyi arkadaþ kazan, zira paslý
teneke lehim tutmaz.

* Gençlik güzelliðine þans denilen kör kuvvet
bile aþýktýr.

* Ahlâký güzel insan, her yaþta güzeldir.

* Hocasýz kemâl olmaz. Kemâl cemâli düzeltir.

* Þikayet züefanýn (zayýflarýn) silahýdýr.

* En yakýn arkadaþlarýnla bile þakalarýn zarif
olsun.

* Dost ol, ta ki sana da dost olsunlar.

* Dostluðunu kötü günde göster.

* Dostlarýna vefalý, düþmanlarýna müsâmahalý
ol.

* Büyüklere hürmet et.

* Kadýnlara hürmet et.

* Ana-baba âhý alma.

* Yaþlýlarýn tecrübesinden faydalan.

* Sonunda piþman olacaðýn bir iþi baþýnda
düþün.

* Küçüklere þefkat göster.

* Boþu boþuna iddia ve inat etme.

* Kusurlarýný kendin gör.

* Muvaffakiyetlerinle maðrur olma.

* Hayatta cesur ol, fakat bil ki cesaret gözü
kapalý tehlikeye atýlmak deðildir.

* Baþkasýnýn kanaat ve akidesine hürmet et.

* Kendine yapýlmasýný istemediðin bir muame-
leyi baþkasýna yapma.

* Kendine iyilik yapýlmasýný istersen, baþkalarý-
na iyilik yap.

* Ýyiliðe karþý iyilik adalettir, iyiliðe karþý
kötülük cinayettir.

* Sözlerin tatlý, tavýrlarýn zarif olsun.

* Baþkalarýndan gördüðün kötülük seni iyilik
yapmaktan alýkoymasýn.

* Ýþinde ve dersinde herhangi bir fikri ve nok-
tayý küçümseyerek ihmâl edip geçme.

* Hergün iyi bir eserden yüksek sesle beþ-on
sahife oku.

* Rastladýðýn edebî, felsefî bazý güzel parçalan
ezberle.

* Bir dersi, bir kitabý en iyi anlayýp öðrenmenin
yolu, onu basiretle yazmaktýr.

* Dikkat et; sözlerin ve yazýlarýn kýsa, açýk ve
mânâlý olsun.

* Fikrî çalýþmanýn herkesin mizacýna göre,
deðiþen verimli ve aziz saatleri vardýr.

* Okuduðun bir kitapta rastladýðýn güzel bir
parçayý veya orijinal bir fikri yerini ve sahifesini
iþaret ederek not et.

* Gökkubbe altýnda yepyeni hiçbir fikir yoktur.

* Her þeyden evvel, ana dilini iyi konuþmayý ve
iyi yazmayý öðren

* Gaye olan, fikir zenginliðidir.

* Taþý delen suyun gücü deðil, damlalarýn
devamlýlýðýdýr.
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* Kuyu derin deðil, ip kýsadýr.

* Düzenli çalýþmazsanýz daha çok çalýþmanýz
gerekecektir.

* Dört þey geri alýnmaz;

1) Söylenen söz,

2) Atýlan ok,

3) Geçen zaman,

4) Kaçýrýlan fýrsat.

* Tekrar, 180 defa dahi olsa güzeldir. (Et-tekrarü
ahsen velev kane yüz seksen.)

* Paraný, yolunu ve sýrrýný sakla.

* Nefsin muhabbetine ÞEHVET, ruhun muhab-
betine AÞK denir.

* ÝNSAN, þehvet, þöhret ve servetle imtihan
olur [Kazanmak gerekir.]

* Söz, yüce bir þeydir. Zamanýnda ve yerinde
olmalýdýr. (Ubedullah-ý Ahrar)

* Uslûb-u beyân aynýyla insan.

* Herkes yahþi, ben yaman. Herkes buðday, ben
saman. (Daðýstan Atasözü)

* Kiþinin kýymeti, dilinin altýnda ve kaleminin
ucunda gizlidir.

* Bir iþi yapýp yapmamakta kararsýzlýða
düþtüðün vakit;

* Tamamý faydalýyý al,

* Tamamý zararlýyý alma,

* Faydasý çok, zararý az olaný, ihtiyacýn varsa al.

* Zararý çok, faydasý az olaný alma.

* Bir iþe öfkeli ve sinirli iken karar verme.

* Çok konuþma. Dilini tut.

* Kimsenin yüzüne söyleyemediðini arkasýn-
dan söyleme.

* Kimsenin cahilliðini yüzüne vurma.

* Yalan söyleme.

* Verdiðin sözden dönme. Sözden dönmek
yalancýlýðýn en çirkinidir.

* Daima olduðun gibi görün, göründüðün gibi
ol.

* Ýmrenmek, terâkkinin þartýdýr.

* Kibirli olma, alçak gönüllü ol, mütevazý insan
meyve aðacý gibidir.

* Herkesin imrendiði pýrlanta gibi kýymet
sahibi ol.

* Ýþinde ve sözünde doðruluktan ayrýlma.

* Çalýþ, daima çalýþ, fakat hýrsý býrak.

* Çalýþ fakat haris olma.

* Hayatýn ve tutacaðýn yol hakkýnda fikrini ve
reyini soracaðýn kimseyi iyi seç.

* Hergün kendinize zaman ayýrýnýz.

* Düþünmek için aklýnýzý kullanýnýz.

* Nereye gitmek, ne olmak, ne yapmak istiyor-
sunuz?

* Allah'a tevekkül yanlýþ anlaþýlmamalýdýr.
Ýnsanýn hayatýnda kader büyük rol oynar.

* Hayat rengarenktir. Hayat bir ahenktir.

* Hayatta baþarýsýz olanlara bakýnýz, bunlarýn
hepsinde bazý müþterek haller bulacaksýn.

* Bugün Türkiye'de ölmek istemeyen bir mazi
ile, hayata doðmak için çýrpýnan bir istikbâl
mücadele halindedir. Milletin selâmeti, bu
mücadeleye seyirci kalmakta deðil, çarpýþan
kuvvetleri barýþtýrmaktadýr." (Ali Fuad Baþgil)

* Günâha mucîb olacak (günah iþlenen veya
iþlenebilecek) yerlerden soon derece uzak
durarak, kimsenin iþine, gücüne karýþmadan
büyüklerinizi duadan unutmayýnýz.

* HALK içinde HAKK' la beraber olunuz.

* Kardeþ, arkadaþlýk "PEKÝ" demekle kâimdir
(mümkündür).

* NASS'a (insanlara) teþekkür HAKK'a te-
þekkürdür.

* NASS'a küfür HAKK'a küfürdür.
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