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B ursa, M.Ö. yýllardan bu yana bir çok
medeniyete ve onlarýn dinlerine beþik-
lik etmiþ ender illerin baþýnda gelir. Ýlde

Müslümanlýk, Hýristiyanlýk ve Musevilik dinlerine
ait bir çok eser hala ayaktadýr ve koruma altýndadýr.
Özellikle M.S. 324 yýllarýnda baþlayan 1563 yýlýna
kadar 17 kez toplanmýþ olan ve Hýristiyanlýk dini
için çok önemli olan konsül toplantýlarýndan 8 ta-
nesi ülkemizde gerçekleþtirilmiþ olup, bunlardan 1.
ve 7. si Ýznik�te yapýlmýþtýr. Ýznik Hýristiyan dinince
ülkemizdeki 8 kutsal hac merkezinden biri ve en
önemlisidir.

ÝLÇELER
Bursa ilinin ilçeleri; Nilüfer, Yýldýrým, Osman

Gazi, Büyük Orhan, Gemlik, Gürsu, Harmancýk,
Ýnegöl, Ýznik, Karacabey, Kales, Kestel, Mudanya,
Mustafa Kemal Paþa, Orhaneli, Orhangazi ve
Yeniþehir�dir. 

Gemlik: Bursa�nýn 30 km. kuzeybatýsýnda ayný
adlý körfezin kýyýsýnda kurulmuþtur. Gemlik�e baðlý
Kurþunlu, Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacaali
yaz turizminin yoðun olarak yaþandýðý kýyýlardýr.

Ýnegöl: Bursa�nýn 454 km güneydoðusunda yer
alan Ýnegöl, Antik dönemde Ankedoma adýyla ta-
nýnmaktaydý. Ýlçedeki önemli tarihi eserler Osman-
lý döneminden kalmadýr.

1481�de Sadrazam Ýshak Paþa tarafýndan yaptýrý-
lan Ýshak Paþa Cami ve Külliyesi, Hamza Bey Cami,
Yýldýrým Cami (Cuma Camii), Kurþunlu Cami,
Kurþunlu Han ve Ortaköy Kervansarayý Ýnegöl�deki
tarihi eserlerdir. Ýnegöl�ün 13 km batýsýnda Sultan
köyünde XIV. yüzyýlda yaþamýþ Germiyanoðlu Ge-
yik Baba ile Balým Sultan adýna, Orhan Bey tara-
fýndan yaptýrýlmýþ Geyikli Baba Türbesi önemli bir
ziyaret yeridir. Boðazova Yaylasý, Arabaoturaðý Yay-
lasý, Alaçam Yaylasý, tarihi çýnarlar Ýnegöl�ün tabii
güzellikleridir.

Karacabey: Bursa�nýn 65 km batýsýnda yer alan
Karacabey ilçesi, Antik dönemde Mihaliç adý ile
bilinmekteydi. Kentin belli baþlý tarihi eserleri

Sultan I. Murat�ýn yaptýrdýðý Ulu Cami,1457 yýlýnda
Karaca Bey tarafýndan yaptýrýlan Karacabey Cami
(Ýmaret Cami) ile Karacabey-Bursa yolu üzerinde
ve Uluabat kýyýsýndaki Osmanlý dönemi yapýsý Issýz
Han�dýr.

Keles: Uludað�ýn güney eteklerinde kurulu olan
Keleþ ilçesi, Bithynia, Roma, Bizans kalýntýlarýna
sahiptir. XIV. yüzyýlda Osmanlý egemenliðine gir-
miþtir. Ýlçenin en önemli tarihi yapýsý Sultan Yýldý-
rým Bayezid�in Yakup Çelebi tarafýndan yaptýrýlan
cami, hamam ve medreseden oluþan Yakup Çelebi
Külliyesidir. 

Kelesin Kocayayla mevkii kampçýlýk ve trekking
için eþsiz bir doða parçasýdýr. Kocasu ýrmaðý rafting
sporu için elveriþli þartlara sahiptir.

Mudanya: Bursa�nýn 25 km kuzeybatýsýnda ve
Marmara Denizi kýyýsýnda yer alan Mudanya, Bur-
sa�nýn iskelesi durumundadýr.Temiz havasý ile yaz
turizminin yoðun olarak yaþandýðý Mudanya civa-
rýnda en tanýnmýþ günübirlik gezi yeri Çanaklý-
çeþme�dir. 

Osmanlý evlerinin en güzelleri Mudanya�dadýr.
Bu evlerin en önemlisi Tahir Paþa Konaðýdýr.

Mustafa kemalpaþa: Ýlkçaðdan beri çeþitli yer-
leþimlere sahne olan ilçenin eski adý Kirmastý�dýr.
Yakýnýnda Miletopolis ören yeri bulunmaktadýr.
Ýlçe merkezinde Lala Þahin Türbesi, Hamzabey
Cami ve Türbesi, Þeyhmüftü Cami ve Türbesi yaný
sýra Dorak Hazineleri bölgesi, Kestelek Harabeleri
ilgiye deðer tarihi yerlerdir. Muradiye Sarnýç köyü
yakýnlarýndaki Suuçtu Þelalesi, Söðütalan bucaðýn-
daki Suçýktý mesiresi Mustafakemalpaþa civarýn-
daki eþsiz harikalarýdýr.

Yeniþehir: Bursa�nýn 45 km doðusunda yer alan
Yeniþehir antik çaðda Neopolis olarak tanýnýyordu.
Osman Gazi döneminde Osmanlý topraklarýna
katýlan ilçe, Osman Gazi tarafýndan gazilerine kýlýç
hakký adýyla yurtluk olarak verilmiþtir. Ýskana
açýlan yerde kurulan kent Yeniþehir adýný almýþtýr.

Osmanlý döneminden kalan zengin tarihi
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eserlere sahip Yeniþehir�de Osman Gazi�nin yaptýr-
dýðý saraydan arda kalan Saray Hamamý, I. Murad
döneminden kalma Postinpuþ Baba Zaviyesi, XIV.
yüzyýlda inþa edilen Voyvoda Cami (Çýnarlý Cami),
XVI. yüzyýlda yapýlmýþ olan Koca Sinan Paþa
Külliyesi, Bali Bey Cami, Orhan Bey tarafýndan
yaptýrýlan Ulu Cami, Süleyman Paþa Külliyesi,
1645�de Yeniþehirli Deli Hüseyin Paþanýn yaptýrdýðý
Çifte Hamam, Yarhisar Köyü Orhan Cami ve Saat
Kulesi görülmeye deðer tarihi yapýlardýr.

Büyükorhan: Bursa�nýn 86 km. güneyindedir.
Ýlçenin yarýsý ormanlýk alana sahip olup tabii
güzelliklerinden Görecik yaylasý ilçeye 6 km. uzak-
lýktadýr.

Gürsu: Bursa merkezine 12 km. uzaklýktaki
Gürsu ilçesi,tarihi çýnar aðaçlarý, Osmanlý evleri,
tarihi hamam ve camisi ile þirin bir ilçedir.

Kestel: Bursa�nýn 12 km. doðusunda yer alan
Kestel, Bursa ile hemen hemen birleþmiþ gibidir.
Kestel adý Roma Döneminde yapýlan ve Kastel adý
verilen kalesinden gelmektedir. 

Orhaneli: Bursa�nýn 55 km. güneyinde ve
Uludað eteklerindedir. Orhaneli yakýnlarýndaki
Çýnarcýk günübirlik bir turistik alandýr ve tabii
güzellikleri ile ünlüdür.

Orhangazi: Bursa�nýn 48 km. kuzeyinde ve
Bursa-Yalova yolu üzerindedir. Bursa�dan sonra
sanayi açýsýndan ikinci sýrayý almaktadýr. Ýznik
Gölü�nün batý kýyýsýnda uzanan topraklarda,
Keramet Kaplýcasý�nýn kliminotolojik etkisi ile
dünyanýn en lezzetli zeytinin yetiþtiði yer olmuþtur.

NASIL GÝDÝLÝR
Bursa, kara ve deniz ulaþýmýndan en geniþ

þekilde yararlanabilen,hava ulaþýmýnda geliþme po-
tansiyeli olan bir ildir. Ýlin coðrafi ve tarihsel
konumu, ülkenin önemli ve geliþmiþ merkezlerine
yakýnlýðý, ulaþým alternatiflerinin geliþmesini saðla-
mýþtýr.

Karayolu: Ýl gerek iç gerek þehirlerarasý trafik
yönünden yoðun bir karayolu trafiðine sahiptir. 

Bursa Terminali il merkezine yaklaþýk 10 km
uzaklýkta bulunmaktadýr. Ýlden diðer tüm illere
seferler bulunmaktadýr. 

Denizyolu: Deniz yolu ulaþýmý Gemlik ve
Mudanya iskeleleri vasýtasýyla gerçekleþmektedir.
Her iki liman da Bursa�ya yaklaþýk 30 km.
uzaklýktadýr ve Bursa sanayisi için önemli dýþalým
ve dýþsatým iskeleleridir.

Gemlik limanýndan sadece yük taþýmacýlýðý
yapýlmaktadýr. Mudanya�dan Denizyollarý Ýþletme-
si�nin Ýstanbul�a karþýlýklý vapur seferleri vardýr.

Havayolu: Bursa�da il merkezine 8 km. uzak-
lýkta bir havaalaný bulunmaktadýr. 

Demiryolu: Ýlde demiryolu aðý bulunmamak-
tadýr.

GEZÝLECEK YERLER
ÝZNÝK
Ýznik, her avuç topraðý binlerce yýldýr kültür

kalýntýlarý ile yoðrulmuþ, bölgede, yüzyýllar boyu
tarih sayfalarýnýn baþ köþelerinde yerini almýþ bir
kenttir. Dört imparatorluða baþkentlik yapmýþ nadir
yerleþimlerden biridir.

Çinicilik
Ýznik çiniciliðinin geliþimini, tarihleri bilinen

yapýlar üzerindeki çini kaplamalardan açýk-seçik
görülebilir. 1378/91 yýllarý arasýnda yapýlan Ýznik
Yeþil Cami minaresini süsleyen en eski Osmanlý
çinileri teknik ve dekor bakýmýndan Selçuk gelene-
ðini devam ettirmekle beraber renk ve tonlarý
onlardan daha zengindir. Camiye ismini veren bu
çiniler firuze ve yeþil renklerin çeþitliliði ve
zenginliðiyle dikkat çekerler.

Ýstanbul�daki yapýlarda kullanýlan çinilerin
Ýznik�te yapýldýðýný tarihsel belgelerden öðreniyoruz.
Milet, Þam grubu ve Rodos iþi adý ile tanýnan sera-
miklerin merkezi Ýznik�tir. XVII. yy.da Ýznik�e gelen
gezgin Evliya Çelebi, 300�den fazla çini fýrýnýnýn
bulunduðundan söz eder. Ýznik çinilerinde; lâle,
sümbül, nar, karanfil gibi çiçek motifleri kullanýl-
mýþtýr. Ayrýca insan, kuþ, balýk, tavþan, köpek gibi
hayvan ve gemi motiflerine de rastlanýr. Mavi,
firuze, yeþil ve kýrmýzý en çok kullanýlan renklerdir.

Tarihçe: Kent yakýnlarýndaki Karadin, Çiçekli,
Yüðücek ve Çakýrca Höyüklerinde M.Ö. 2500 yýlla-
rýna inen uygarlýk izleri saklýdýr. M.Ö. VII. yüzyýlda
Trak kavimlerinin göçlerinden önce burada
kurulan yerleþim �Helikare� adýný almýþtýr. Kentte
basýlan sikkelerde Khryseapolis (Altýn Þehir) adý
okunmaktadýr.

Makedonya Ýmparatoru Ýskender�in generali
Antigonos tarafýndan M.Ö. 316 yýlýnda yenilenen
kent Antigoneia adýný almýþtýr. Ýskender�in ölü-
münden sonra Antigonos ile general Lysimakhos
arasýndaki savaþý kazanan Lysimakhos kente, Anti-
patros�un kýzý olan eþi Nikaia�nýn adýný vermiþtir.
M.Ö. 293�te Bithynia Krallýðý�na baðlanan kent,
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önemli mimari yapýlarla süslenmiþtir. Bir süre
Bithynia Krallýðý�nýn baþkenti olan Nikaia daha
sonra Roma�nýn önemli bir yerleþimi olarak
varlýðýný sürdürür.

Nikaia, Bithynia havarilerden Petrus�un çabalarý
ile Hýristiyanlýk ile tanýþýr. Ýmparator l. Constanti-
nus döneminde Hýristiyanlýk üzerindeki yasaklar
kalkar. 325 yýlý yazý baþýnda Nikaia, Hýristiyanlýk
için çok önemli bir olaya sahne olur ve Birinci
Konsül, Senatus Sarayý�nda toplanýr. Ýmparator
Constantinus�un da katýldýðý toplantýda iki önemli
görüþ tartýþýlýr. Ýskenderiyeli din adamý Arius�un
görüþü �.//hz. Ýsa�nýn sadece bir insan olduðu ve
tanrýdan dünyaya gelmediðidir.� Kýsa sürede taraf-
tar toplayan bu teze, Piskoposlar karþý çýkmýþtýr.
Hýristiyan dünyasýnca bugün de savunulan �Hz.
Ýsa�nýn Tanrý nýn oðlu olduðu� tezi uzun tartýþma-
lardan sonra kabul görmüþtür. Hýristiyanlýkla ilgili
yortu günleri ve Nikaia Kanunlarý adý ile bilinen 20
maddelik metin bu Konsülden sonra kabul
edilmiþtir.

787 yýlýnda Ýznik Ayasofya�sýnda VII. Konsül
toplandý. Ýmparatoriçe Ýrene�nin önderliði ile resim
ve heykel üzerindeki yasaklar kaldýrýldý.

Ýznik, Selçuklularýn Bizanslýlarýn da baþkenti
olmuþtur.

1331 yýlýnda Osmanlý ordularý tarafýndan ele
geçirilen Ýznik, Osmanlý dönemiyle birlikte
canlanmaya baþladý. Osmanlý idaresinde Ýznik,
sanat, ticaret ve kültür merkezi oldu. Orhan Gazi
Medresesinde birçok ünlü ders verdi. Davud-u
Kayseri, Ebul Fadýl Musa, Eþrefoðlu Abdullah Rumi
gibi ünlü tasavvuflar Ýznik�te yaþadý ve eserler verdi.
Osmanlý döneminin ilk cami, medresesi ve imareti
Ýznik�te inþa edildi.

XIV ve XV. yüzyýllarda XVI. yüzyýlda Ýznik bir
sanat merkezi olmuþ, dünyaca ünlü çini ve
seramikler burada üretilmiþtir. Ýznik, Hellenistik
çaðdan kalma ýzgara planlý kent yerleþimi, Roma,
Bizans ve Osmanlý döneminden kalan anýtsal
yapýlarý ile tarihi kent dokusunu bütün canlýlýðýyla
korumaktadýr.

Ýklim: Ýznik genellikle ýlýman bir iklime sahiptir.
Ýlçede kýþlar genel olarak çok yaðýþlý, yazlar ise
kuraklýða sebep olmayacak derecede yaðýþlý geçer. 

MUDANYA
Bursa�nýn 25 km kuzeybatýsýnda ve Marmara

Denizi kýyýsýnda yer alan Mudanya temiz havasý ile
yaz turizminin yoðun olarak yaþandýðý bir merkezdir.

Tarihçe
Mudanya, Ýonya�nýn 12 büyük kentinden biri

olan Kolofonlu göçmenler tarafýndan M.Ö. VII.
Yüzyýlda kurulmuþtur. Apamcia-Myrleia atlý bu
antik kent bugünkü Hisarlýk tepede yer almaktaydý.
Mudanya Roma, Bizans ve Osmanlý döneminde
yaþamýþtýr.

Ýklim
Yazlarý sýcak ve kurak, kýþlarý ýlýk ve yaðýþlýdýr.
CUMALIKIZIK
Osmanlý sivil mimarisinin en görkemli köy

yerleþimini günümüze ulaþtýran Cumalýkýzýk, son
yýllarda ülkemiz yanýnda tüm dünyada da tanýn-
maya baþlamýþtýr. O kültür varlýklarý yanýnda doðal
varlýklarca da zengindir.

Tarihçe: Osmanlýlarýn Bursa�da ilk yerleþtikleri
bölgelerden olan Cumalýkýzýk, 180�i halen kullaný-
lan, bazýlarýnda ise koruma ve restorasyon çalýþma-
larýnýn yapýldýðý toplam 270 ev ile Osmanlý dönemi
konut dokusunu günümüze taþýmaktadýr.

Cumalýkýzýk yerleþiminin güneydoðusunda Ulu-
dað eteklerindeki Ihlamurcu mevkiinde Bizans
devrine ait bir kilise kalýntýsý 1969 yýlýnda tespit
edilmiþtir, Kilise kalýntýsýnýn yüzeyde rastlanan bazý
mimari parçalarý Bursa Arkeoloji Müzesi�nde
saklanmaktadýr. Bursa yakýnlarýnda kurulan Os-
manlý Beyliði kuruluþundan kýsa zaman sonra böl-
geye hakim olmayý baþarmýþ, 1326 yýlýnda Bursa�yý,
1331 yýlýnda Ýznik�i fethederek yörede varlýðýný
kesin olarak kabul ettirmiþtir. Böylece Osmanlý
halkýnýn bu topraklara yerleþerek kentler ve köyler
oluþturmasý saðlanmýþtýr. Cumalýkýzýk vakýf köyü
olarak kurulmuþtur ve bu özelliðini yerleþim dokusu
konut mimarisi, yaþam biçimine yansýtmýþtýr.
Uludað�ýn kuzeyindeki dik etekler ile vadilerin ara-
sýnda sýkýþýp kalan yöre köylerine bu konum-
larýndan dolayý ��kýzýk�� adý verilmiþtir. Köylerin
birbirlerinden ayrýlmasý için de dereye yakýn
olanýna Derekýzýk, Fidye verene Fidyekýzýk ve Kýzýk
köylerinden topluca gidilerek cuma namazý kýlýnan
köye de Cumalýkýzýk adlarý verilmiþtir.

Ýklim: Kýþlar genel olarak çok yaðýþlý,yazlar ise
kuraklýða sebep olmayacak derecede yaðýþlý geçer. 

Kaleler
Bursa Kalesi: Bursa Kalesi�nin yapýlýþý M.Ö. I.

yüzyýla dayanýr. Bugün surlarýn uzunluðu iki km.
kadardýr.

..5..
sayý 23 / 2006

KARDELEN / ARALIK



Camiler
Önemli bir inanç turizmi merkezi olan Bursa�da

Yýldýrým Camii ve Türbesi, Yeþil Cami ve Türbesi,
Emir Sultan Camii ve Türbesi, Ulu Cami (Cami
Kebir), Muradiye Külliyesi, Hüdavendigar Cami ve
Külliyesi önemli cami ve külliyeleridir. 

Bursa Cami ve Külliyeleri
Ulu Cami (Merkez): 1396-1400 yýllarýnda

Yýldýrým Bayezýt tarafýndan, tamamýyla kesme
taþtan, çok kalýn ve yüksek duvarlarla 12 aðýr dört
köþeli paye üzerine, pandantiflerle, yirmi kubbeli
olarak yaptýrýlmýþtýr.

Çok kubbeli camilerin en klasik ve abidevi bir
örneðidir. Zengin ve ferah mekaný ile bütün Türk
camileri arasýnda en büyük ölçüye de (318 m2)
sahiptir. Rumi ve palmetlerle ince iþlenmiþ küçük
geçme panolar, geometrik örnekli korkuluk
þebekeleri, ön cephesindeki kitabe ve þebekeli tacý
ile minber Selçuklu üslubundan Osmanlý üslubuna
geçiþin þaheseridir. 

Þadýrvanýn yapýmý ile ilgili rivayete göre; Ulu
Caminin yapýmý için bazý yerlerin kamulaþtýrýlmasý
gerekir. Þadýrvanýn bulunduðu yer ise bir Musevi
kadýna aittir. Arazisini vermek istemeyen Musevi
kadýn bir gece rüyasýnda tüm insanlarýn ayný yöne
koþtuklarýný görür. Merakla nereye gittiklerini sorar
�Cennete!� cevabýný alýr. O da koþmak ister ama
arazisini vermediði için ona engel olurlar. Bu
rüyadan çok etkilenen Musevi kadýn ertesi gün
arazisini, þadýrvan yapýlmasý koþulu ile verir. 

Caminin inþasý sýrasýnda nakit zorluðu çekilip
yarým býrakýlýnca Hýristiyan ve Musevi cemaatler
maddi katkýda bulunmuþ, bunun üzerine Müslü-
manlar da þükranlarýný belirtmek için David�in
Yýldýzý ve Haç iþaretlerinin oyulduðu taþlarý
caminin pencereleri üzerinde kullanmýþlardýr. 

Emir Sultan Camisi ve Türbesi (Merkez):
Ünlü bir bilgin olan Emir Sultan, 1391 yýlýnda
Bursa�ya gelmiþ ve Yýldýrým Bayezýt�ýn kýzý Hundi
Fatma Hatun ile evlenmiþtir. Emir Sultan Cami ve
türbesi, karýsý tarafýndan II. Murat devrinde
yapýlmýþtýr. Bursa�nýn doðusunda Emir Sultan
Mezarlýðý yanýnda bir tepededir.

Kuzey yönünde yanlarýnda iki oda bulunan sekiz
köþeli bir türbe vardýr. Þadýrvanlý avlusu ile tek
kubbeli cami tipinin güzel bir örneði olan Emir
Sultan Caminin bugünkü þekli, 1804 yýlýnda Sultan
III. Selim zamanýnda yapýlmýþtýr. 

Muradiye Külliyesi (Merkez): Muradiye
semtinde büyük bir parkýn içinde yer almaktadýr.
Sultan II. Murat tarafýndan 1424-1426 yýllarý
arasýnda yaptýrýlan külliye; cami, medrese, imaret,
hamam ve 12 türbeden oluþmaktadýr.

Cami Osmanlý mimarisinde, ilk zamanlarda çok
kullanýlmýþ olan yan mekanlý (zaviyeli) camiler
türündedir. Mihrap ve minberi 18. yy.dan kalma
olup Barok üsluptadýr. Giriþ kapýsý ahþap iþçiliðin en
güzel örneklerindendir. Muradiye Külliyesinde II.
Murat ve ailesi adýna yaptýrýlmýþ 12 türbe
bulunmaktadýr. 

Orhan Cami ve Külliyesi (Merkez): 1339-
1340 yýllarýnda Orhan Bey tarafýndan yaptýrýlan
külliye, cami, medrese, imaret, mektep, hamam ve
han (Emir Haný) yapýlarýndan oluþmaktadýr. Ulu
Caminin doðusunda olup Osmanlý külliyelerinin ilk
örneklerindendir.

Orhan Cami, Bursa�daki erken Osmanlý dönemi
yapýlarýnýn en önemlilerindendir. Yanlardaki ikiz
kemerler yapýnýn önemli özelliklerindendir. Üç sýra
tuðla, bir sýra taþ düzeni ile yapýlmýþ olup, dýþ
yüzdeki tuðla iþçiliði son derece ilginçtir. 

Hüdavendigar Cami ve Külliyesi (Merkez):
1366-1385 de Sultan I. Murat (Hüdavendigar)
tarafýndan yaptýrýlan külliye; cami, medrese,
imaret, türbe ve hamamdan oluþmakta olup,
Çekirge semtindedir.

Osmanlý Mimarisinde bir benzeri daha olmayan
iki katlý yapýnýn alt katý cami, üst katý ise
medresedir. Gösteriþli dýþ minaresi ile bir saray
görünümünde olan yapýnýn mimarý belli deðildir.
Yanlardan ve önden, ortasý sütunlu çift sivri
kemerlerle açýlan üst kat revaklarý ile iki katlý
cephe, Venedik saraylarýný andýran gösteriþli bir
manzara kazanmaktadýr. Ortasý açýk olan kubbenin
altýnda þadýrvan, hafif þýrýltýlarla ahenkli bir
atmosfer yaratýr. 

Hüdavendigar Caminin karþýsýnda 1389�da I.
Kosova Savaþý�nda þehit düþen Sultan I. Murat
(Hüdavendigar)ýn türbesi bulunmaktadýr. Yýldýrým
Bayezýt tarafýndan yaptýrýlan türbenin kitabesi 1722
tarihlidir. 

Yýldýrým Bayezýt Külliyesi (Merkez): 1390-
1399 tarihleri arasýnda yapýlan ve þehrin doðusun-
da, Yýldýrým semtinde bulunan külliye; cami, med-
rese, darüþþifa, türbe, han, hamam, imaret, kasýr,
mutfak, hizmet odalarý ve ahýr yapýlarýndan

..6..
sayý 23 / 2006

KARDELEN / ARALIK



oluþmaktadýr. Külliyenin ortasýnda bulunan cami,
yan kanatlý camilerin en anýtsal örneklerinden
olup, 1399 tarihli bir vakfiyesi bulunmaktadýr.
Osmanlý mimarisi bu cami ile kendine has yapý
üslubunu bulmaya baþlamýþtýr. 

Caminin kuzeydoðusunda kitabesi bulunan tek
yapý olan türbe yer almaktadýr. 1406�da Yýldýrým
Bayezýt�ýn oðlu Süleyman Han tarafýndan Mimar
Ali bin Hüseyin�e yaptýrýlan türbe, revaklý Osmanlý
türbelerinin ilk örneðidir. 

Yeþil Cami (Merkez): 1419-1420�de Çelebi
Sultan Mehmet tarafýndan yaptýrýlan caminin
süslemeleri ise, 1424 de II. Murat döneminde
yaptýrýlmýþtýr. Süslemede kullanýlan yeþil firuze ve
çinilerden dolayý Yeþil Cami olarak tanýnýr. Mimarý
Hacý Ývaz Paþadýr. Bursa�nýn en önemli Osmanlý
dönemi yapýlarýndan olup, cami mimarisinden çok
süslemeleri ile ünlüdür. Çini süslemeler caminin en
önemli özelliðidir.

Yeþil Türbe (Merkez): Bursa�nýn simgesi olan
yapý, Osmanlý türbe mimarisinin en güzel
örneklerindendir. Mermer bir merdivenle çýkýlan
sekizgen yapýyý, yüksek bir kasnaða oturan kurþun
kaplý kubbe örtmektedir. Çini süslemeleri ile eþsiz
bir yapýdýr. Tümüyle çini kaplý mihrabý bir
þaheserdir. Ceviz aðacýndan geçme tekniði ile
yapýlmýþ, geometrik motiflerle süslü ve kitabeli kapý
Osmanlý ahþap iþçiliðinin en güzel örneklerin-
dendir.

Geruþ Sinagogu (Merkez): Arap Þükrü
Sokaðýndadýr. XIV. yy. sonlarýnda Ýspanya�dan yurt
dýþý edilen ve Osmanlý Ýmparatoru II. Selim
tarafýndan gönderilen kalyonlara bindirilerek
Osmanlý Ýmparatorluðu�na kabul edilen Musevi
topluluðunun Bursa�ya yerleþtirilen ilk kafileleri
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Ýbranice�de �kovulmuþ�
anlamýna gelen Geruþ adýnýn sinagoga verilmiþ
olmasý, bu yönden anlam taþýr. Günümüze son
derece saðlam ve bakýmlý olarak ulaþmýþ olup,
Musevi cemaatinin ibadetine açýk tutulmaktadýr.

Mayor Sinagogu (Merkez): Arap þükrü
Sokaðýndadýr. Ýspanya�nýn Mayorka Adasý�ndan XV.
yüzyýlda Osmanlý Ýmparatorluðunca kabul edilen ve
Bursa�da ikamet eden diðer Musevi kafilelerince
inþa edilmiþ olup, geldikleri adanýn adýndan
esinlenerek Mayor adýný almýþtýr. Ýlk yapýldýðý tarih
XV. yy olarak bilinmektedir. Ýç kýsmýný süsleyen çok
renkli kalem iþi motifleri önemlidir.

Etz Ahayým Sinagogu (Merkez): Arap Þükrü
Sokaðýnda bulunan ve XIV. yüzyýlýn baþlarýnda
yapýlan sinagogun adý Ýbranice�de �Hayat Aðacý�
anlamýna gelmektedir. Osmanlý döneminde yapýlan
ilk sinagog olmasý nedeniyle önem taþýmaktadýr.
Bursa�nýn fethini gerçekleþtiren Orhan Bey
zamanýnda bir ferman çýkarýlarak bu sinagogun
yapýlmasýna izin verilmiþtir.

Ýznik Yeþil Cami (Ýznik): Osmanlý mimarisinin
Ýznik�teki en önemli abidevi yapýsý olan cami,
ilçenin doðusunda Lefke Kapýsý�nýn yakýnýndadýr.
Çandarlý Hayrettin Paþa tarafýndan 1378-1398 de
yaptýrýlmýþtýr.

Köþe sütunlarý ile mukarnas niþli, geometrik
geçmeler, Rumi ve palmet kabartmalarla süslü sade
mermer mihrap, en eski ve devrin en güzel Osmanlý
örneðidir. 

Selçuklu geleneðine uyan tuðla minare, camiye
adýný veren, yeþil firuze, sarý ve mor renkli çinilerle
süslenmiþtir. Ýznik Yeþil Cami, Selçuklu mimari-
sinden doðduðu sezilen Osmanlý üslubuna geçiþ
yapýlarýndan biridir. 

Hacý Özbek Cami (Çarþý Mescidi-Ýznik):
Ýznik�te çarþý içindedir. 1333�te yapýlmýþ olup, tarihi
en eski kitabeli Osmanlý camisidir.

Çandarlý Kara Halil Ýbrahim Paþa Türbesi
(Ýznik): Kýlýçaslan caddesi üzerinde bulunan türbe,
kerpiç duvarlý ve kakýlý türbe örneklerindendir. II.
Bayezýt döneminde Faik Paþa tarafýndan yaptýrýl-
mýþtýr.

Þeyh Kudbettin Cami (Ýznik): Yeþil cami
karþýsýnda, Ýznik Müzesi�nin yanýndadýr. XV. yy.
baþýnda yaptýrýlmýþtýr. Kurtuluþ Savaþý�nda yýkýlan
yapýnýn bazý duvar kalýntýlarý ve mimarisinin bir
kýsmý günümüze kadar ulaþmýþtýr. Musevilerin
simgesi olan yedi mumlu þamdanýn iþlendiði bir
taþýn, caminin yapýmýnda kullanýlmasý Müslüman-
larýn hoþgörüsüne en güzel örnektir.

Ayasofya Müzesi (Ýznik): Kentin ortasýnda IV.
yy.da yapýlmýþ bir Bizans Kilisesi olup, Orhan Gazi
zamanýnda camiye çevrilmiþtir. Hýristýyanlarca
önem taþýyan 7. Ecumenik Konsül toplantýsýnýn
yapýldýðý yerdir.Þu anda yýkýk durumdadýr.

Senatus (Konsül Sarayý-Ýznik): Hýristiyanlarca
büyük önem taþýyan Konsül toplantýlarýnýn ilkinin
yapýldýðý yer olan Senatus, Konsül sarayý olarak da
isimlendirilmektedir. Göl kapýsý tarafýnda yer alan
eserin kalýntýlarý göl sularý altýndadýr.
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Hipogeum (Yeraltý Mezar Odasý- Elbeyli-
Ýznik): Elbeyli Köyü yolunda IV: yy.da yapýlmýþ bir
mezar odasýdýr. Freskleriyle Türkiye�deki en deðerli
hipojedir. Kare duvarlarla örülmüþ üstü beþik
tonozludur. Batý duvarýnda kabartma þeklinde iki
tavus kuþu vardýr. Mezarda bulunan lahit,iþlemeleri
ve yuvarlak kemerlerle birbirine baðlanmýþ yivli
sütunlarla süslenmiþtir.

Kiliseler
Fransýz Kilisesi: Üzeri ahþap ve kiremitle örtülü

kilisede hasta bakým yeri de vardýr. 19. yy� da
yapýldýðý tahmin edilmektedir.

Sinagoglar
Geruþ Sinagogu: 16. yüzyýl baþlarýnda II. Selim

tarafýndan inþa ettirilen sinagog Arap Þükrü
sokaðýndadýr. 14. yüzyýlýn sonlarýnda Ýspanya�dan
sýnýr dýþý edilen ve Osmanlý Ýmparatorluðu
tarafýndan gönderilen kalyonlara bindirilerek
Osmanlý Ýmparatorluðuna kabul edilen Musevî
topluluðunun ilk kafileleri Bursa�ya yerleþtirilmiþ ve
bu sinagog kurulmuþtur. Geruþ Sinagogu� nun
günümüzdeki yapýsý son derece saðlam, bakýmlý
olup, ibadete açýk tutulmaktadýr. 

Ets Ahayim Sinagogu: Hayat Aðacý Sinagogu
olarak da bilinen Sinagog, Osmanlý Döneminde ilk
yapýlan sinagog olmasý nedeniyle önem
taþýmaktadýr. Bursa fethini gerçekleþtiren Orhan
Bey zamanýnda bir ferman çýkartýlarak Ets Ahayim
Sinagogunun kurulmasýna izin verilmiþtir.

Mayor Sinagogu: Ýspanya�nýn Mallorca Ada-
sýndan 15. yüzyýlda Osmanlý Ýmparatorluðunca
kabul edilen ve Bursa�da yerleþtirilen diðer Musevî
kafilelerince bu sinagog inþa edilmiþ olup, geldikleri
adanýn adýndan esinlenerek Mayor adýný almýþtýr.
Mayor Sinagogu�nun etkinliklerinden ve ölü
yýkama bölümü halihazýrda kullanýlmaktadýr.

Hanlar
Emir Han: Ulu Caminin hemen altýnda

bulunan Emir haný, Orhan Bey tarafýndan, XIV. yy
�ýn ikinci yarýsýnda yaptýrýlmýþtýr. Ýç avlu çevresine
sýralanan iki katlý revak ve buraya açýlan odalardan
oluþan bu han Osmanlý hanlarýnýn ilk örneðidir.
Hanýn ortasýnda bir þadýrvan ile tarihi çýnarlar
bulunur.

Eski (Tahýl) Han: Cumhuriyet Caddesi
üzerinde bulunan haný, Kanuni�nin sadrazam-
larýndan Semiz Alizade XVI. yy da yaptýrmýþtýr. 

Geyve Haný: Demirkapý Çarþýsý�nýn yanýnda

bulunan, Hacý Ývaz-Payigah olarak bilinen han, XV
yy� da, Ahi Bayezid�in oðlu Hacý Ývaz Paþa yaptýra-
rak, Çelebi Mehmet�e armaðan etmiþtir. 

Ýpek Han: (Arabacýlar Haný) Ývaz Paþa Camii
yanýnda bulunan bu han, Çelebi Mehmet
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Bursa�daki hanlarýn en
büyüðüdür.

Koza Han: Ulu Cami ile Orhan Cami arasýnda
bulunan bu haný, II. Bayazýt, Ýstanbul�daki hayýr
yapýlarýna gelir getirmek amacýyla 1490 yýlýnda
yaptýrmýþtýr. Bursa�nýn en güzel ve günümüzde en
yoðun olarak kullanýlan hanýdýr. 

Pirinç Han: 1508 yýlýnda Sultan II. Bayazýt,
Ýstanbul�daki vakýflarýna gelir saðlamak amacýyla
yaptýrmýþtýr. Hanýn avlusunda bir tarihi çýnar
bulunur.

Milli Parklar
Bursa - Uludað Milli Parký
Yeri: Bursa Ýli 
Ulaþým: Marmara Bölgesinde Bursa ilinin

güneyinde yükselen Uludað üzerinde yer alan Milli
Parka Bursa�dan 34 km.lik yaz-kýþ açýk karayolu ile
veya 40 kiþilik kabini olan teleferikle 20 dakikada
Sarýalan�a çýkýlýr. Oradan da minibüslerle �oteller
bölgesine�ulaþýlýr. Özel helikopter servisi ile
Ýstanbul�dan 25 dakikada Milli Parka varýlabilir. 

Özelliði: Yer kürenin derinliklerinden gelen
magmanýn kýrýklar ve çatlaklar boyunca yeryüzüne
doðru yükselmesi ve katýlaþmasý sonunda meydana
gelen Uludað�ýn jeolojik yapýsýný genellikle iç
püskürük granit kayaçlarý oluþturmaktadýr.Daðýn
bugünkü þeklini kazanmasý tektonik hareketler ve
farklý aþýnma etkisiyle oluþmuþtur. Bursa ovasýndan
kýsa mesafede 2543 metreye kadar yüksek Uludað,
Marmara Bölgesinin en yüksek noktasýdýr. Aras
çaðlayaný ve doruklarda görülen buzul izleri
Uludað�ýn jeomorfolojik yapýsýnýn ilgi çekici
özellikleridir. 

Milli Parkýn bir baþka özelliði de Bursa
ovasýndan Uludað�ýn doruklarýna doðru deðiþen
bitki topluluklarýnýn meydana getirdiði orman
kuþaklarýdýr. Botanik bilimci MAYR�ýn bitki
kuþaklarýný muhtelif yüksekliklerde karakterize
etmesi bakýmýndan Dünya Ormancýlýk Literatü-
ründe özel bir önemi vardýr. 

Milli Parkýn elveriþli tabiat þartlarý ayý, kurt,
çakal, tilki, karaca, geyik, tavþan, domuz, keklik,
yabani güvercin, akbaba, kartal, çaylak, bülbül,
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çalýkuþu gibi hayvanlarýn yaþamasý ve çoðalmasýna
imkan vermiþtir. 

Aralýk-Mayýs aylarý boyunca Uludað karla
örtülüdür. 3.95 metreye varan kar kalýnlýðý, kayak
yapmaya son derece elveriþli, kar kalitesi ile
Uludað;Türkiye�nin en önemli kýþ sporlarý
merkezidir. 

Görülebilecek Yerler: Çobankaya ve Sarýalan
kamp-günübirlik kullaným alaný Milli Parkýn farklý
peyzaj deðerlerini Çobankaya mevkiindeki �Baka-
cak Manzara Seyir Terasý� ise daha geniþ bir
perspektifte peyzaj deðerlerini, Bursa ovasýný ve
kent geliþimini ziyaretçilere sunar. 

Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Milli Park
sahasý içerisinde�Oteller Bölgesi�diye adlandýrýlan
mevkii ziyaretçilere kýþ aktivitelerinde kayak
imkaný sunarken, Sarýalan,Çobankaya ve Kirazlý-
yayla mevkiileri kamp ve günübirlik kullanýmlar
için düzenlenmiþ sahalardandýr. 

Sarýalan mevkiinde sabit (baraka, Bungalow) ve
çadýr ile kamp yapma imkaný saðlamakta, oteller
bölgesinde ise gerek kamu gerekse özel iþletmeler
gecelemeye olanak saðlar. Çobankaya mevkiinde
ise yalnýzca çadýrla kamp yapýlabilmektedir. 

Maðaralar
Ayvaini Maðarasý 
Maðara Bursa Ýline baðlý Ayva köyünde yer

almaktadýr. 
Özellikleri: Giriþ kýsmý hariç yatay geliþmiþ bir

maðaradýr. Maðara iki aðýza sahiptir. Maðaraya bir
noktadan girip (Doðanalaný) baþka bir aðýzdan
çýkýlmaktadýr. Maðaranýn hemen giriþinde 17
metrelik dikey bir iniþ yer almaktadýr. Maðarada bir
çok göl yer almakta olup ilkbahar aylarýnda, suyun
yükselmesine raðmen geçilebilecek kadar sýðdýr. 

Oylat Maðarasý 
Yeri: Bursa, Ýnegöl Ýlçesi, Hilmiye Köyü 
Maðara Bursa-Ankara kara yolundan Oylat

Kaplýcasýna ayrýlan yoldan yaklaþýk 17 km. içeride
Hilmiye köyünün bir km. güneyinde yer almaktadýr. 

Özellikleri: Toplam uzunluðu 665 m. olan
maðara iki ana bölümden oluþur. Dar galerilerden
oluþan birinci bölüm giriþten çöküntü sonuna kadar
olan kýsýmdýr. Ýçeride dev kazanlarý ve damlataþ
havuzlarý bulunur. Ýkinci bölüm büyük bir çöküntü
salonudur. Ýri blok ve dev damlataþ þekillerinden
(sarkýt, dikit ve sütun) oluþmaktadýr. 

Maðara önünde sýcaklýk 29ºC, nem yüzde 47,
giriþte sýcaklýk 19ºC, nem yüzde 55, dar galeride
17ºC, nem yüzde 78, çöküntü salonlarýnda 14ºC,
yüzde 90 nem oranlarýna sahiptir. 

Kaplýcalar
Termal kaynaklarý bakýmýndan zengin olan

Bursa�nýn Vakýfbahçe (Çekirge) Kaplýcasý, Bademli
Bahçe Kaplýcasý, Dümbüldek Kaplýcasý, Gemlik
(Terme) Kaplýcasý ve Armutlu Kaplýcasý ünlü
kaplýcalarýdýr.

Oylat Termal Turizm Merkezi 
Yeri: Bursa iline baðlý Ýnegöl ilçesinin güne-

yindedir.
Ulaþým: Ýnegöl þehir merkezine 27 km.

uzaklýktadýr. 
Suyun Isýsý: 
40°C -Oylat Hamamý Kaynaðý
30,5°C -Sýzý Suyu Kaynaðý
10°C -Göz Suyu Kaynaðý
PH Deðeri: 
7,26 -Oylat Hamam Kaynaðý
7,18 -Sýzý Suyu Kaynaðý
3,04 -Göz Suyu Kaynaðý
Özellikleri: Sülfat, bikarbonat, kalsiyum, Oylat

Hamamý ve Sýzý Suyu Kaynaklarý, Sülfat, hidrojen
iyonu, demir, Göz Suyu Kaynaðý 

Yararlanma Þekilleri: Ýçme ve banyo kürleri 
Tedavi Ettiði Hastalýklar: Ýçme kürleri, diürez

kürlerde ve þiþmanlýkta etkilidir, banyo kürlerinin
sedatif özelliklerinden yararlanýlýr. 

Konaklama Tesisleri: Büyük Otel (220 Yatak),
(L) Motel (210 Yatak) 

Çekirge Termal Turizm Merkezi  
Yeri: Bursa ilinin Çekirge mevkiindedir. 
Suyun Isýsý: 
47°C -Vakýfbahçe Kaynaðý 
58°C -Karamustafa Kaynaðý 
77°C -Kaynarca ve Yenikaplýca Kaynaklarý 
78°C -Kükürtlü Hamam Kaynaðý
PH Deðeri: 
6,98 -Vakýfbahçe Kaynaðý
6,60 -Karamustafa Kaynaðý 
6,78 -Kaynarca ve Yenikaplýca Kaynaklarý 
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6,44 -Kükürtlü Hamam Kaynaðý 
Özellikleri: Hipertermal , hipotonik, oligomita-

lik ve radyoaktif , Vakýfbahçe Kaynaðý, Hipertermal
, hipotonik, radyoaktif, Karamustafa Kaynaðý,
Hipertermal , hipotonik, Kaynarca, Yenikaplýca,
Kükürtlü Hamam Kaynaklarý, Bikarbonat, sülfat,
kalsiyum, magnezyum, Vakýfbahçe ve Karamustafa
Kaynaklarý, Bikarbonat, sülfat, sodyum, kalsiyum,-
Kaynarca ve Yenikaplýca kaynaklarý, Bikarbonat,
sülfat, sodyum, kalsiyum, karbondioksit, sülfür,
Kükürtlü Hamam Kaynaklarý 

Yararlanma Þekilleri: Ýçme ve banyo kürleri 
Tedavi Ettiði Hastalýklar: Banyo kürleri

romatizmal sendromlar, hareket sisteminin diðer
aðrýlý hastalýklarý, kronik iltihaplý ve aðrýlý kadýn
hastalýklarý, damar týkanýklarý, bronþiektazýler; içme
- banyo kompoze kürleri karaciðer, safra yollarý,
hafif diabet, kriz devrelerinin dýþýnda gut hastalýðý,
kanda fazla miktarda yað birikintileri görülen
þiþmanlýklarda etkilidir. 

Konaklama Tesisleri: Anatolia Oteli ( 93 Oda,
192 Yatak), Büyük Yýldýz Oteli ( 35 Oda, 68 Yatak),
Hotel Kervansaray ( 211 Oda, 500 Yatak) 

Armutlu Termal Turizm Merkezi  
Yeri: Bursa Ýli, Armutlu ilçesinin kuzeyinde ve

Armutlu Belediyesi mücavir sahasý içinde yer
almaktadýr. 

Ulaþým: Armutlu il merkezine 2km. uzaklýk-
tadýr. 

Suyun Isýsý: 57oC 
PH Deðeri: 6,2 - 6,5 
Özellikleri: Sülfatlý, Bikarbonatlý, Klorürlü,

Kalsiyumlu, Sodyumlu ve Karbondioksitli bir
bileþime sahiptir. 

Yararlanma Þekilleri: Ýçme ve banyo kürleri 
Tedavi Ettiði Hastalýklar: Romatizma, kalp ve

kan dolaþýmý, kadýn, sinir ve kas yorgunluðu,
sinirsel rahatsýzlýklar, beslenme bozukluðu gibi
hastalýklara olumlu etki yapar. 

Konaklama: 2 yýldýzlý konaklama tesisi
mevcuttur.

Plajlar
Marmara Denizi�nin güneyinde yaklaþýk 135 km

uzunluðunda kýyýsý bulunan Bursa ilinde,
Karacabey, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde geniþ
doðal kumsallar ile Ýznik ve Uluabat (Apolyont)
gölleri kýyýlarýnda güzel plajlar bulunmaktadýr.

Yeniköy, Bayramdere (Malkara) kesimi ile
Mudanya�nýn Zeytinbað kesimine dek uzun ve geniþ
doðal kumsallar vardýr. Kum kalitesi iyi olan bu
kýyýlarda Kurþunlu, Bayramdere, Yeniköy-Mudanya
kesiminde de Mesudiye, Eðerce ve Esence plajlarý
bulunmaktadýr.

Mesire Yerleri
Saitabat Þelalesi: Derekýzýk köyüne 3 km

uzaklýkta bulunan þelale,bir kanyondan dökül-
mektedir. Þelale çevresinde et mangal lokantalarý
ve büfelerin yer aldýðý bu mesire alaný Bursalýlarca
yoðun olarak kullanýlmaktadýr.

Suuçtu Þelalesi: Mustafakemalpaþa ilçesine 18
km. uzaklýkta bir cennet parçasý Suuçtu Þelalesi 38
metre yükseklikten dökülür. 

Aras Þelalesi: Aras Deresi ve Aras Þelalesi
Uludað�ýn kar sularýný taþýyan ve tam kayalýklarýn
içinden 15 metre yükseklikten düþer. Bursa-
Soðukpýnar arasý 30 km olup, köyden itibaren 5 km
stabilize bir yolla Ketenlik yaylalarýna, oradan da
þelaleye varýlýr. 

Sportif Etkinlikler
Kayak Merkezleri: Dünyaca ünlü Uludað

Kayak Merkezi Bursa sýnýrlarýndadýr. 
Uludað Kayak Merkezi 
Avcýlýk: Bursa, yaban av hayvanlarý bakýmýndan

zengin bir bölgede yer almaktadýr. Bursa�da dört
önemli kuþ alaný bulunmaktadýr. Bunlar Uludað,
Ýznik Gölü, Uluabat Gölü ve Kocaçay Deltasýdýr.

Dað Doða Yürüyüþü: Uludað yaz ve kýþ doða
yürüyüþüne elveriþli olup tercih edilen 6 parkur
belirlenmiþtir.

Oteller Bölgesi-Cennet kaya Parkuru:
Baþlangýç noktasý rakýmý 1865 metre olan bu
parkur üzerinde kuzey yamaçtan Gemlik
Körfezi�nin,güney yamaçtan ise tüm dað köylerinin
manzarasý eþliðinde,doyumsuz bir doða yürüyüþü
yapýlmaktadýr. Parkurun mesafesi 2000 metredir.

Oteller Bölgesi-Sarýalan-Çobankaya Parkuru:
Baþlangýç ve bitiþ noktasý rakýmlarý 1850 metre ve
1750 metre yükseklikte son bulan bu parkurda,yol
boyunca pýrýl pýrýl akan derelerle süslenmiþ
muhteþem bir orman ortamý bulunmaktadýr.
Parkurun mesafesi 5200 metredir.

Oteller Bölgesi-Softaboðan þelalesi Parkuru:
Baþlangýç noktasý rakýmý 1800 metre olan bu orman
parkurunda Uludað�ýn dere,gölet ve taraçalar
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halinde aþaðýya inen þelale bulunmaktadýr. Su
sesleri ve eþsiz manzaralarýn rehberliðinde Bursa
Ovasý�nýn muhteþem panoramasý ile doða yürüyüþü
sonuçlanýr. Parkurun mesafesi 6000 metredir.

Oteller Bölgesi-Hanlar Bölgesi-Baðlý Köyü
Parkuru: 1865 metre yükseklikten baþlayan iniþ
parkurunda zirveden dað köylerine inerken
Anadolu insanýnýn olaðanüstü konukseverliðini
görmek mümkün olmaktadýr. Parkurun mesafesi
7500 metredir.

Oteller Bölgesi-Zirve Tepesi Parkuru: 2487
metrelik zirveye týrmanýrken Uludað ve yöresinde
doða ve bitki örtüsünün olaðanüstü görüntüleri ile
bir yanda denizin bir yanda Apollon göllerinin
doyumsuz panoramasý görülmektedir. Parkurun
mesafesi 7615 metredir.

Wolfram-Madenler Bölgesi-Göller Yöresi
Parkuru: 2300 metrelik rakýmda dað manzarala-
rýnýn eþliðinde sadece Uludað�a has kelebek
cinslerini, dað çiçeklerini gözlemlemenin ayrýcalý-
ðýný yaþayacak, buzul göllerinin (Kara Göl, Aynalý
Göl, Kilimli Göl, Buzlu Göl) muhteþem atmosferi
hissedilmektedir. Parkurun mesafesi 9800 metredir.

Gençlik Kamplarý: Gemlik ilçesinde kýyýda
gençlik Spor Ýl Müdürlüðüne ait Hasanaða ve
Kýrcaali Gençlik ve Ýzcilik kamplarý bulunmaktadýr.
Bunlar 175�er yataklý olup yaz aylarýnda 10�ar
günlük 4 devre olarak Türkiye�nin her yerinden
gelen gençlerin kamp yapmalarýna olanak saðla-
maktadýr.

Bursa Orman Kamplarý
Ayrýca, Uludað Milli Parký içinde bulunan

Gölcük Kamp Alaný da öðrenci ve izci gruplarýnýn
kamp etkinlikleri için kullanýlmaktadýr. Ýznik ve
Uluabat Gölü kýyýlarý da gençlik kamplarý için
oldukça uygundur. Göl çevresinde uluslararasý
katýlýma açýk yelken, yüzme, sörf ve kampçýlýk
eðitimi verilmektedir.

Kuþ Gözlem Alaný
Ýznik Gölü Kuþ Alaný,Uludað Kuþ Alaný,Ulubat

Gölü Kuþ Alaný ve Kocaçay Deltasý Bursa ili
sýnýrlarý içinde bulunmaktadýr.

Marmara Havzasý
Kocaçay Deltasý
COÐRAFYA
Marmara Denizi�nin güney doðusunda yer alan

Bursa�nýn Marmara Denizi�ndeki kýyýlarýnýn uzun-

luðu 135 kilometredir. Ýlin en önemli yükseltisi,
ayný zamanda kayak merkezi ve milli park da olan
Uludað�dýr. Belli baþlý göller ise Ýznik Gölü ve
Uluabat Gölü�dür.

Bursa genellikle ýlýman bir iklime sahip olmakla
beraber bölgelere göre iklim farklýlýklarý gösterir.
Güneyde Uludað�ýn sert iklimi ve bol yaðýþlarýna
karþýlýk, kuzeyde Marmara�nýn yumuþak iklimi
hüküm sürmektedir. Ýlde kýþlar genel olarak çok
yaðýþlý, yazlar ise kuraklýða sebep olmayacak
derecede yaðýþlý geçer.

TARÝHÇE
Bursa bölgesinin tarihi M.Ö. 5000-3500 yýllarýný

ihtiva eden kalkolitik döneme uzanmaktadýr.
Bölgede yapýlan arkeolojik araþtýrmalarda, bu
döneme iliþkin bazý kalýntýlar elde edilmiþtir. 

Daha sonra Frig, Roma, Bizans dönemlerini
yaþayan þehir Selçuklularýn ve Osmanlýlarýn ege-
menliðine girmiþtir.

29 Ekim 1923�te ilan edilen Cumhuriyet ile
birlikte Bursa þehri kültür, sanayi ve ziraat merkezi
olarak geliþmesini sürdüren bir il olmuþtur. 

NE YENÝR
Kestane Þekeri 
Osmanlý kültürünün oluþturduðu zengin Bursa

Mutfaðý, günümüz Türk Mutfaðýna armaðan ettiði
birkaç yemek ve tatlý ile tanýnmaktadýr. Bunlar
Ýskender Kebap, Ýnegöl Köftesi, Kemalpaþa Tatlýsý,
Kestane Þekeri ve Mihalýç Peyniri�dir.

Ýskender Kebabý
Türkiye�nin dört bir yanýnda tanýnan kebap-

lardan biridir. XIX. yüzyýlýn sonlarýna doðru Bursalý
Ýskender Usta tarafýndan yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Döner Kebap, diðer ýzgara etlerle, küçük küçük
kesilen ince pidelerin üzerine yayýlarak yoðurt,
tereyaðlý salça ile servis edilmesinden oluþan çok
lezzetli bir yemektir. Bursa�ya, sonra tüm Türkiye�ye
yayýlmýþtýr.

Ýnegöl Köftesi
XIX. yüzyýlda Balkanlardan gelen göçmenlerin

getirdikleri küçük ýzgara köfte, 1930�larda Bursa�da
Mustafa Besler tarafýndan açýlan dükkanda �Ýnegöl
Köftesi� adýyla satýlmaya baþlanmýþtýr. Bu lezzetli
köfte Bursa ve Ýnegöl ile özdeþleþmiþtir.

Kemalpaþa Tatlýsý
Önceleri peynir tatlýsý olarak bilenen bu tatlý

1930�lu yýllarda Mustafakemalpaþa ilçesinde
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H epimiz bir þeylerden bir zaman utan-
mýþýzdýr. Bu nedenle utangaçlýk duygu-
sunu tanýrýz. Eðer bu duygumuz çok

sýnýrlý sayýda sosyal ortamda yaþanmýþsa ve uzun
süreli bir problem; oluþturmadýysa, ne güzel. Ancak
bazý kiþiler için baþka insanlarla bir arada olmak
sürekli bir problemdir. Bu kiþiler sosyal ortamlarda
kendilerinden hiçbir zaman emin olamazlar. Biri-
leriyle beraber olmadan önce, onlarla birlikteyken
ve ayrýldýktan sonra, hep, doðru dürüst konuþmak
ve davranmak konusunda endiþe yaþarlar. Bazen de
utangaçlýk öyle boyutlarda yaþanýr ki, kiþi kendini
tamamen baþkalarýndan izole eder ve kendini
yalnýzlýða mahkum eder. Örneðin; utangaç bir be-
bek annesinin eteðine yapýþýr, onun arkasýna sakla-
nýr yada baþýný babasýnýn omzuna gömerse, �aman
ne kadar tatlý� deriz. Ayný çocuk büyüdükçe,
arkadaþ edinmede güçlük çeker, benlik saygýsý
zayýflar ve sosyal etkileþimleri sýnýrlý kalýrsa utangaç
davranýþlarý artýk �tatlý� olmaktan çýkmýþtýr. 

Özlem; lisedeyken sadece bir�iki arkadaþý vardý.
Üniversitedeyken de hiç arkadaþ edinememiþti.
Kemal; okul kafeteryasýnda her gün tek baþýna ye-
mek yemekten çok rahatsýz oluyor ve kendini çok
yalnýz hissediyordu. Uður; okulda her gün gülüp
eðlenen bir grubun üyesi olmayý istemiþti hep.
Sibel; iþ toplantýlarýnda hiçbir zaman yüksek sesle
konuþamazdý, hemen yüzünün kýzaracaðýný bilir ve
bu durumda daha da çok utanýrdý. 

Özlem, Kemal, Uður, Sibel ve sayýsý milyonlarý
bulan diðerleri arasýndaki ortak özellik bu insan-
larýn hepsinin de utangaç insanlar olmalarýdýr. U-
tangaçlýk o kadar yaygýndýr ki, utangaçlýktan söz
edilirken �psikolojinin soðuk algýnlýðý� terimi sýk
olarak kullanýlýr.
UTANGAÇLIÐIN NELERLE ÝLÝÞKÝSÝ VAR?

Sosyal Kaygý: Utangaçlýk iç içe yaþanan yoðun
ve rahatsýz edici bir duygudur. Çevredeki insanlarýn
gözünde utanýlacak durum, aptal duruma düþme,
onlar tarafýndan reddedilme ya da yetersiz görülme

üretilmeye baþlanmýþ ve bütün yurda yayýlmýþtýr. Bu
tatlý koyun peynirinden yapýlmaktadýr. Peynir, un,
irmik ve yumurta yoðurularak 3-4 cm. çapýnda
kurabiyeler haline getirilip fýrýnda piþirilir. Daha
sonra torbalar halinde satýþa sunulur. Kaynayan
þekerli þerbete atýlarak tatlý haline dönüþtürülür.

Mihaliç Peyniri
Bursa�nýn Karacabey ilçesinde üretilen bu

peynir, koyun ve inek sütünün karýþtýrýlýp piþiril-
mesi ile imal edilir. Çok gözenekli, çok tuzlu ve
kendine özgü tattadýr.

Kestane Þekeri
Uludað eteklerinin ünlü kestanesinden yapýlan

Kestane þekeri, Þekerli þerbette kaynatýlan kesta-
neden yapýlmaktadýr. Kestane þekerlerinin çeþitleri
Bursa�nýn karakteristik tatlýlarýndandýr.

NE ALINIR?
Tüm dünyaya ün salmýþ olan Bursa Ýpekli

dokumalarýndan ve Bursa�nýn meþhur havlusu
alýnmalýdýr.

YAPMADAN DÖNME
Cumalýkýzýk�ý görmeden,
Uludað�da kayak yapmadan,
Külliyeleri ziyaret etmeden,
Kaplýcalara uðramadan,
Ýskender kebabý, Kemalpaþa tatlýsý ve kestane

þekeri yemeden,
Bursa ipeði satýn almadan...
Dönmeyin.

UTANGAÇLIK
www.birizbiz.org / e-posta grubu
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korkusudur. Utangaçlýk sorunu olan kiþi birileriyle
birlikteyken bu kaygýyý nasýl gidereceðine deðil, �ne
kadar çok kaygýlý� olduðuna konsantre olur.
Böylelikle kaygýsý daha da artar ve bir kýsýr döngüye
girmiþ olur. Bakalým ayný zamanda zihninden geçen
otomatik düþünceler nelerdir: 

* Kendimi aptal durumuna düþüreceðim, 
* Söyleyecek hiçbir þey bulamayacaðým, donup

kalacaðým, 
* Eðer aðzýmý açarsam sesim bir tuhaf çýkacak, 
* Kalbim fena halde çarpýyor, ya kalp krizi

geçirirsem, 
* Çok tuhaf görünüyor olmalýyým, 
* Bir kaçabilsem, 
* Kendimi kontrol edemeyeceðim, 
* Kýzaracaðým, titreyeceðim. 
Önemli olan bu düþüncelerin gerçekçi algýlar

üzerine oturtulmamýþ, tam tersi, mantýk dýþý bir kor-
kuya temellendirilmiþ olmalarýdýr. Çünkü herkesin
onlarý seyrettiðine, zayýflýklarýný ya da yetersizlik-
lerini yakalamaya çalýþtýklarýna inanýr ve kaygýnýn
kýsýr döngüsü arttýkça düþünceler de iyice çarpýtýlýr. 

Utangaçlýk sorunu olan kiþilerin mantýk dýþý 4
temel inançlarý þunlardýr: 

1. Bir sosyal toplantýda uzun süre durup
beklerseniz, iyi bir þey olur. 

Bu inanç sohbet baþlatmak korkusuyla geliþti-
rilir. Oysa ki, iki kiþinin tanýþmasý ya da konuþmasý
için en az bir kiþinin çaba göstermesi gerekir. 

2. Diðer insanlar sosyal etkinliklere davet
edildikleri için þanslýdýr. 

Çok yanlýþ. Tam tersi bu bir þans iþi deðildir.
Sosyal olarak aktif olan insanlar, baþkalarý ile
tanýþmak ve onlarla zaman geçirmek için çaba
gösterirler, kulüplere üye olurlar, baþkalarýný bir
þeyler yapmak için davet ederler. 

3. Nerede olursam olayým sosyalleþebilme
olanaðým hep ayný olacaktýr. 

Bu çaba göstermemek için baþka bir bahanedir.
Oysa birçok sosyal kulübün insanlarý bir araya
getirmek gibi bir iþlevi vardýr. Etkinliklerine
katýldýðýnýz zaman kendinizi birileriyle birlikte bir
þeyler yaparken bulursunuz. 

4. Biri bana karþý ilgisiz görünüyorsa o kesinlikle
beni sevmiyordur ve hiçbir zaman sevmeyecektir. 

Bu inanç boþ yere kendinizi insanlardan çekme-

nize ve yalnýzlýk hissetmenize yol açar. Biri sizinle
ilgilenmediyse bu sizi sevmiyor anlamýna gelmez.
Sevgi zaman ister ve bir þeyler paylaþtýkça deliþir. 

Halbuki utangaç olan insanlar bu mantýk dýþý
inançlarýnýn yerine gerçekçi olan inançlar koyabil-
seler utangaçlýklarýný yenme konusunda güzel bir
baþlangýç yapmýþ olurlar. Bunlar; 

* Sosyal bir ortama girince herkes biraz kaygý
yaþar, bu nedenle bir þeyleri baþlatmadan önce
tamamen rahatlamayý bekleyemem. 

* Olmadýðým biri gibi davranmama gerek yok.
Bu beni daha da kaygýlandýrýyor. 

* Baþkalarýnýn beni çok acýmasýz eleþtireceðini
düþünüyorum. Gerçekte kendime karþý acýmasýz
olan benim. 

* Sosyal becerileri çok geliþmiþ kiþiler de her
zaman % 100 baþarýlý deðiller. Bu nedenle bir etki-
leþim istediðim gibi iyi gitmezse çok üzülmemeliyim. 

Sosyal kaygý utangaç olmayan insanlar tara-
fýndan da yaþanýr. Ancak bu kiþiler kaygýlarýný farklý
bir biçimde yorumladýklarý için; kýsýr döngüye gir-
mezler. Utangaçlýk; sorunu olanlar bu kaygýyý kendi
kiþiliklerinin bir parçasý olarak görürler. Diðerleri
ise bir duygu olarak deðerlendirirler ve �ayný ortam-
da kim olsa ayný duyguyu yaþardý� diye düþünürler. 

Bu yorumlama farklýlýðý utangaç olmayan
kiþilerin kendilerine güvenlerinin daha fazla olma-
sýndan kaynaklanmaktadýr. Bir baþka deyiþle bu
kiþiler sosyal ortamdaki baþarýlarýnýn kendilerin-
den, baþarýsýzlýklarýnýn ise dýþ etkenlerden kaynak-
landýðýný düþünürken, utangaç kiþiler tam tersine,
sosyal ortamdaki baþarýsýzlýklarýnýn kendilerinden
kaynaklandýðýný, baþarýnýn ise ortam sayesinde
gerçekleþtiðini düþünürler. 

Genelde utangaçlýk sorunu olan kiþilerde sosyal
beceri eksikliði bulunmaktadýr. Bir baþka deyiþle
iliþkiyi baþlatma ve sürdürme konusunda gereken
bir takým sözel olan�olmayan davranýþ becerilerini;
öðrenememiþlerdir. 

Örneðin; bir karþýlaþma ya da tanýþma anýnda ne
yapacaklarýný, bir sohbeti nasýl baþlatacaklarýný,
sürdüreceklerini ve nasýl vedalaþacaklarýný bilmez-
ler. Topluluk içinde uzakta bir yerde dururlar, göz
göze gelmekten kaçýnýrlar, eðer onlarla konuþur-
sanýz çok alçak sesle konuþurlar, konuþurken çok
uzun aralar verirler, birçok þeye ilgisiz gibi davra-
nýrlar, yüzlerindeki ifadede neþe yoktur. Böylelikle o
anda çevrede bulunan kiþiler onlarýn kendileri ile
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ilgilendiklerini hissedemezler. Devamlý çevrenin
kendileri hakkýnda ne düþündüðüne konsantre ol-
duklarýný bilmezler, tam tersi utangaçlarýn kendi-
leriyle iliþki kurmak istemediklerini sanýrlar. 

Utangaç bir insanýn düþünce süreci, çektiði
acýlar ve utanma duygusunu azaltmaya odaklanýr.
Bazýlarý kendilerine acý veren durumlardan kaç-
maya çalýþýrlar, fakat eðer konu, derse katýlmak ya
da iþ arkadaþlarýyla bir araya gelmek gibi kaçýnýlmaz
durumlarýn ortaya çýkmasý ise, utangaç insan o
zaman Cem�;in yaptýðý gibi yollara baþvururlar; 

�Anfide ön sýralarda yer bulabilmek için her gün
erkenden okula geliyorum. Böylelikle, konuþmam
gerektiðinde herkes dönüp bana bakamýyor, ben de
o kadar utanmýyorum.� 

Utangaç bir insanýn en belirgin özelliði, aþýrý
sýkýlganlýk, kendisiyle aþýrý; biçimde ilgilenmek ve
baþkalarýnýn kendileri hakkýndaki aþýrýya varan
kaygýlardýr;

* Ýyi bir izlenim býraktým mý? 
* Benden hoþlandýlar mý? 
* Aptalca bir þey söyler miyim, acaba? 
* Kýyafetim iyi mi? 
* Ya söyleyecek bir þey bulamazsam? 
Utangaç insanlar düþüncelerini olumsuz bir

þekilde kendilerine çevirdiklerinde ise odaklandýk-
larý þeyler þunlardýr; 

* Ben görgüsüzün tekiyim 
* Aptal ve sorumsuzum 
* Berbat görünüyorum 
Utangaç insanlarýn potansiyel olarak utanacak-

larý durumlardan mümkün olduðunca kaçýnarak,
kaygýlarla baþa çýkmalarý çok yaygýndýr. Kaygýya
neden olacak durumlardan kaçmayý istemek
doðaldýr, ama bu tür durumlardan uzak kalmak ve
insanlarla bir araya gelmekten kaçýnmak insanlarý
yalnýzlýða iter ve can sýkýntýsý çekmesine sebep olur.
Sonunda da ya toplum dýþýna itilir ya da; sizi
kabullenmeye hazýr bireyler tarafýndan yavaþ yavaþ
reddedilmeye baþlarsýnýz. Siz insanlara yaklaþmayý
reddederseniz, toplum dýþýnda kalmaya ve onlarý
hep dýþardan izlemeye mahkum olursunuz. 

Belli durumlara karþý duyulan kaygýnýn derecesi
insandan insana deðiþir. Bu duygu bazý insanlarda
diðerlerine göre daha fazladýr. Cem yeni insanlarla
tanýþtýðýnda çok büyük bir duygusal bunalým
yaþamaktadýr. Gerilip terlemeye baþlar, kalbi deli

gibi atmaktadýr ve hemen yüzü kýzarýr. Oysa Emel,
yeni biriyle tanýþtýðýnda Cem�e göre daha az rahatsýz
olmaktadýr. O, bir topluluða hitap etmek zorunda
kaldýðý zaman kendisini çok kötü hissetmektedir.
Bir an kafasý boþalýr, çok iyi bildiði bir konuda her
þeyi unutur ve bir anda o insanlarýn, görünümünü
ve zekasýný olumsuz bir þekilde yargýladýklarýný
düþünmeye baþlar. 

Size hiç de yabancý gelmeyecek bir senaryo
canlandýrýn; hemen herkes öðretmenin yada bir
toplantýyý yöneten kiþinin gruptaki diðer insanlara
dönüp neþe içinde �evet þimdi birbirimizi tanýyalým,
lütfen ayaða kalkýn, adýnýzý söyleyin ve kýsaca
kendinizden söz edin.� dediðine tanýk olmuþtur. 

Hayýr! Olamaz böyle bir þey! Utangaç bir insan
hemen oradan kaçýp kurtulmak ister. Kalbi deli gibi
atmaya baþlamýþtýr. Paniðe kapýlýr. Bir anda kafasýný
olumsuz düþünceler istila eder. �ayaða kalktýðýmda
kesinlikle sonradan çok utanacaðým bir þey yapa-
caðým� �acaba yine yüzüm kýzaracak mý?� �yine
kafamýn içi boþalacak� �kesinlikle ya kekelemeye
baþlayacaðým yada dilim tutulacak� bir anda bunlar
onlarý kontrol altýna alýr ve duyduklarý kaygý
giderek artar. Sonradan da hem yaptýklarýný hem de
söylediklerini anýmsamakta güçlük çekerler. 

Utangaç insanlarýn ortak yönleri çoktur: 
* Düþük benlik saygýsý 
* Duygularýný baþkalarýna etkin bir biçimde

iletememe 
* Dýþ görünüm ya da zeka konusunda kaygý

duyma 
* Sosyal konularda beceriksizlik 
* Kendini iyi ifade edememe 
Benlik saygýnýz; sizin kendinize verdiðiniz deðe-

rin derecesinin göstergesidir. Benlik saygýnýzýn
yerinde olmasý yaþamýnýzdaki iniþ çýkýþlar yada etra-
fýnýzda olup bitenler ne olursa olsun, sizin kendinizi
sevmenizi saðlar. Yerinde bir benlik saygýsý, iyi bir
dost; benlik saygýsýnýn azalmasý ya da olmamasý ise
kötü bir düþmandýr.

Azalmýþ benlik saygýsýný en yaygýn belirtileri; 
* Eleþtirilere karþý aþýrý duyarlýlýk 
* Baþkalarýnýn sürekli olarak sizi yüreklendir-

mesine duyulan gereksinim 
* Özür dilemede aþýrýya kaçma 
* Baþkalarýný eleþtirilerinizde aþýrýya kaçma 
* Yetersizlik duygusunu kapatmak için aþýrýya

varan övünme 
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1) DÝNLEME... Ama gerçekten dinleyin. Kes-
meden, hayal kurmadan, vereceðiniz cevabý düþün-
meden... Can kulaðýyla dinleyin.

2) SEVGÝ... Kucaklamalar, öpücükler, sýrt sývaz-
lamalar ve el tutmalar konusunda cömert olun. Bu
ufak hareketler, aileniz ve dostlarýnýza olan sevgi-
nizi daha açýk göstermenizi saðlayabilir.

3) KAHKAHA... Fýkra anlatýn, neþeli hikayeleri
paylaþýn. Bu armaðanýnýz �Seninle birlikte gülmeyi
seviyorum� anlamýna gelir.

4) YAZILI BÝR NOT... Basit bir �Yardýmýn için
teþekkürler� notu, ya da belki bir þiir... Kýsa, elle
yazýlmýþ bir not bazen ömür boyu hatýrlanýr.

5) ÝLTÝFAT... Basit, içtenlikle söylenen bir söz
(�Bu renk sana ne çok yakýþmýþ�, �Harika bir iþ
çýkardýn�,�Yemek nefis olmuþ� gibi) karþýnýzdakinin
içini aydýnlatýr.

6) ÝYÝLÝK... Her gün, rutininizi kýrýp birisine
hoþ, nazik bir þey yapýn.

7) YALNIZLIK... Bazen tek istediðimiz yalnýz
kalmaktýr. Bu anlara duyarlý olun ve ihtiyacý olana
yalnýz kalma armaðanýný verin.

8) NEÞELÝ BÝR YAPI... Birine tatlý bir söz söy-
lemek gibisi yoktur.

Selam vermek veya teþekkür etmek o kadar zor
mu?

Utangaçlýk ve benlik saygýsýnýn düþüklüðü hep
bir arada bulunur. Benlik saygýsýnýn yerinde
olmamasý daima sizin zararýnýza iþleyecektir. Kendi
hakkýnýzdaki düþüncelerinizi ve davranýþlarýnýzý
deðiþtirmek için benlik saygýnýzý geliþtirmeniz
gerekir. 

Utangaç insanlarda benlik saygýsýnýn düþük
olmasýnýn nedenlerinden biri, bu insanlarýn ortak
bir eðilimi olan her konuda mükemmel olmanýn
gerekliliðine duyduklarý inançtýr. Her þeyi �doðru�
yaparak yada her þeyin � doðrusunu� söyleyerek
baþkalarýnýn kendilerini kabul edeceklerine ve
onaylayacaklarýna inanýrlar. Böyle yanlýþ bir inanç,
insaný sadece mutsuzluða ve tatminsizliðe iter. 

Mükemmeli aramak güzel bir þeydir, ama
mükemmele ulaþmak mümkün deðildir. Her þeyi
dört dörtlük yapamayacaðýnýzý kabul edin. Hepi-
mizin güçlü ve zayýf yönleri vardýr. Hiç kimsenin
kendine olan güveni her zaman ve her yerde tam
deðildir. Bu normaldir. Mümkün olmayaný baþar-

maya çalýþmak dengenizi bozar ve sizi baþarýsýzlýða
iter. Bu durum kendinize olan güveninizi yerle bir
eder ve sonunda, hayatta hep kaybedenin siz
olduðunuza inanmanýza neden olur. 

Herkes sizi sevmeyebilir ya da her yaptýðýnýzý
onaylamayabilir, ne kaybedersiniz? Emin olun sizi
seven ve davranýþlarýnýzý onaylayan insanlar da
vardýr. Bu sizin durumunuzda bir terslik olduðunu
göstermez. Her zaman herkesi memnun etmeye
çalýþmak hem gereksiz hem de olanaksýzdýr. Siz
herkesi seviyor ya da herkesin her davranýþýný
onaylýyor musunuz? Elbette hayýr! Eðer birisi
giysilerinizi, saçýnýzýn þeklini, davranýþlarýnýzý,
fikirlerinizi ya da düþüncelerinizi onaylamazsa sakýn
kaygýlanmayýn. Hepimizin yetenekleri, becerileri
birbirinden farklýdýr. Kendinizi baþkalarýnýn stan-
dartlarýna göre deðerlendirir ve bir baþkasýna yaþa-
mýnýzý kontrol altýnda tutmasý için izin verirseniz,
bir insan olarak kendinize deðer vermiyorsunuz
demektir. 

8 ÖZEL ARMAÐAN

Safkan e-posta grubu
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Uzmanlarýn bel saðlýðý için uyulmasýný istediði
40 tavsiye þöyle:

1- Herhangi bir aðýrlýk taþýmanýz gerekirse, yükü
vücudunuza asimetrik olarak paylaþtýrdýktan sonra
taþýyýn. Cisimleri bir yerden baþka bir yere taþýrken,
belinizin dik pozisyonda olmasýna dikkat edin.

2- Aðýr bir yükü kaldýrmayý denemeyin. Kaldýr-
mak zorundaysanýz baþkalarýndan yardým isteyin.

3- Hafif bile olsa bir yerden cismi alýrken
dizlerinizi kýrýn ve çömelerek alýn, belden eðil-
meyin. Yükü belinizle deðil, bacaklarýnýzla kaldýrýn.

4- Bir eþyayý taþýrken gövdenize yakýn tutun.
Taþýnacak eþya vücudunuza ne kadar yakýn olursa,
omurganýza binen yük o kadar azalacaktýr.

5- Ýki kiþiyseniz ve bir eþyayý iki ucundan
tutarak taþýmanýz gerekiyorsa, birbirinize haber
vermeksizin eþyanýn ucunu sakýn býrakmayýn.

6- Aðýr bir yükü belinizden daha yükseðe
kaldýrmayýn. Hele bu yükü baþýnýzdan yukarý
kaldýrmayý denemeniz tam bir felaket olabilir.

7- Ayaktayken belinizi saða veya sola doðru
rotasyon yaptýrýp eðilerek yerden bir þey almayýn.

8- Yük elinizdeyken dönmeniz gerekiyorsa,
belinizle deðil ayaklarýnýzýn yerini deðiþtirerek dö-
nün.

9- Aðýr bir cismi bir yerden bir yere çekerek ve
ya iterek tek baþýnýza götürmeyin.

10- Sandalye ve ya koltukta otururken dik
pozisyonda olmaya gayret edin ve bunu alýþkanlýk
haline getirin. Bu esnada diz eklemlerinizin kalça
eklemlerinden daha yüksekte bulunmasýnda, ayak
tabanlarýnýn yere temas ederken düz konumda
olmasýnda ve yere rahatça basmasýnda yarar var.

11- Yumuþak, alçak ve derin koltuklarda otur-
mayýn. Stabil olmayan bozuk koltuklarýn ve yu-
muþak iskemlelerin belinizi tehdit ettiðini unut-
mayýn.

12- Sandalyede otururken ayaklarýnýzýn altýna
bir basamak çekerseniz daha rahat ederseniz.

13- Abdest alýrken, diþlerinizi fýrçalarken ya da
elinizi, yüzünüzü yýkarken lavaboya doðru eðil-
meyin.

14- Her gün en az 15 dakika yürüyün. Yürüme
mesafesini giderek arttýrýn.

15- Bir defa bel rahatsýzlýðý geçirmiþ ve iyileþ-
miþseniz, uzman doktorunuzun önerdiði egzersizleri
aksatmadan yapýn, çünkü düzenli egzersiz yapan-
larda aðrýnýn tekrarlamasý daha seyrek görülür.

16- Saðlýklý olsanýz bile her gün kaslarýnýzý
güçlendirici egzersizler yapýn.

17- Egzersizleri altýnda sunta ve ya tahta
bulunan halý ya da battaniye gibi sert bir zemin
üzerinde yapýn.

18- Spor veya egzersiz yaparken ani ve zorlayýcý
hareketlerden kaçýnýn. Spora baþlamadan önce
mutlaka ýsýnma hareketleri yapýn.

19- Egzersiz sonrasýnda þiddetli ve 15 dakikadan
fazla süren bir rahatsýzlýk ortaya çýkarsa mutlaka bir
uzman doktora danýþýn.

20- Günlük yaþamýnýzda ani hareketlerden
sakýnýn.

21- Her gün beyaz peynir ya da bir kase yoður
yemeyi veya bir bardak az yaðlý süt içmeyi alýþkanlýk
haline getirin. Güneþ ýþýnlarýndan yararlanýn.

22- Vücut aðýrlýðýnýzý sürekli kontrol altýnda
tutun. Alýnan her fazla kilonun vücudunuz ve
beliniz için ilave bir yük olduðunu unutmayýn.

23- Uzman bir hekime danýþmadan bel korsesi
kullanmayýn. Çelik balenli korselerin uzun vadede
bel ve karýn adalelerini zayýf býrakacaðýný unutma-
yýn.

24- Kesin teþhis konulup bel aðrýnýzýn nedeni
anlaþýlmadan, belinizi asla çektirmeyin. Bunun
bazen felce kadar giden sonuçlara yol açtýðýný
unutmayýn.

25- Üzüntü ve stresin bel saðlýðýnýzý da olumsuz
yönde etkilediðini bilerek, ruh saðlýðýnýza özen
gösterin. Ailevi, sosyal veya iþ hayatýnýzla ilgili
problemlerinizi çözmek için gerekirse ilgili doktor
ve þahýslardan yardým isteyerek köklü bir çözüme
gidin.

26- Yüksek topuklu veya topuksuz ayakkabý
giymeyin. Ayakkabýlarýnýzýn topuklarýnýn yüksekli-
ði normal, ökçeleri yumuþak olsun.
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27- Sandalye ya da koltukta otururken, bir cismi
hafif dahi olsa öne doðru eðilerek yerden almayýn.

28- Daha önce bel rahatsýzlýðý geçirdiyseniz,
güreþ, boks, judo, futbol, basketbol gibi mücadele
gerektiren ve halter, jimnastik, golf, tenis gibi
zorlayýcý sporlardan uzak durun. Bunlarýn yerine
yürüme yada yüzme gibi sporlarý tercih edin.

29- Raflardan kitap veya herhangi bir eþyayý
alýrken önce ayaðýnýzýn altýna yükseltici bir þey
koyun ve eþyanýn hizasýna yükseldikten sonra onu
alýn.

30- Otomobil kullanýrken koltuðunuz sert
olsun, arkaya dayandýðýnýzda koltuk belinizi destek-
lesin. Uzun yola çýkarken belinizi ince bir yastýkla
destekleyin.

31- Otomobile bindiðinizde, koltuðunuzu
pedallara yakýn olacak þekilde ayarlayýn. Dizleri-
nizin, kalçanýzýn biraz yukarýda durmasýný saðlayýn.
Aksi halde beliniz rahat etmez.

32- Uzun süre araç kullanmayýn, kullanmak
durumunda kalýrsanýz sýk sýk mola vermeyi ve bu
esnada biraz yürümeyi tercih edin.

33- Yataðýnýz sert olsun. es ederken düz
konuYattýðýnýz zaman vücudunuz yataða gömül-
mesin. Vücudu deðiþik þekillere sokan, stabil olma-
yan, yumuþak veya çöküntülü yataklar saðlýklý
deðildir. Altýnda sunta ile tahta olan yataklarý ve
üzerine yatýldýðýnda omurganýn fizyolojik kývrýmla-
rýna uyum gösterebilen kaliteli ortopedik yataklarý
tercih edin.

34- Bilgisayar karþýsýnda saatlerce hareketsiz
veya uygun olmayan pozisyonlarda kalmak beli
rahatsýz eder. Bilgisayarda çalýþýrken baþýnýz dik,
beliniz ve kalçanýzýn arka kýsmý destekli, köprücük
kemikleriniz yere paralel durumda olmalý. Gözle-
riniz, ekranýn üst hizasýna yakýn konumda ve ekraný
tam karþýdan görebilecek pozisyonda bulunmalý.
Kollarýnýz rahat, ön kol ve bilekleriniz ayný çizgi
üzerinde yere paralel olmalý. Ayaklarýnýzý da bir
destek üzerine koymanýz daha iyi olur.

35- Daha önce bel rahatsýzlýðý izleri altýnda
sunta ve ya tahta bulunan halý ya da battaniye gibi
geçirdiyseniz, zýplama hareketi yapmayýn ve yüksek
bir yerden asla atlamayýn.

36- Yürürken veya ayakta dururken vücudunu-
zun dik bir pozisyonda olmasýna özen gösterin.
Aðýrlýðýnýzý her iki bacaðýnýza eþit olarak paylaþtýrýn.
Ayakta dururken omuz ve kalçanýzýn ayný hizada
olmasýna dikkat edin. Doðru duruþta çene içeri
çekilmiþ, baþ dik, sýrt ve bel düzdür. Bu duruþta

kulaktan yere indirilen dik çizgi, omuz ve kalçanýn
ortasýndan, ayak bileðinin önünden geçer. Ayakta
dururken sýrt kambur, bel çukur, karýn öne sarkýk,
göðüs yassýlaþmýþ ve çene öne çýkmýþ olursa bu
duruþ yanlýþtýr. Böyle bir pozisyon bele rahatsýzlýk
verir ve iç organlar basýnç altýnda kalýr.

37- Tarlada, inþaatta, iþyerinde, evde çalýþýrken
veya kar kürerken beliniz aniden aðrýmaya baþla-
dýysa, geri kalan iþi bitirmek üzere gayret sarf
etmeyip hemen istirahata çekilin. Sert bir zeminde
sýrt üstü uzanýp, dizlerimizi hafifçe bükerek
bacaklarýnýzý yukarýya doðru toplamýþ vaziyette 15-
30 dakikalýk istirahat oldukça rahatlatýcý olur. Eðer
bu süre sonunda durumunuzda iyiye gidiþ yoksa,
mutlaka doktorunuza baþvurun. Hastalýðýnýz
esnasýnda istirahat süresinin uzun mu yoksa kýsa mý
olacaðýný önceden kestirebilmek çok zordur.
Manyetik rezonans görüntüleme metodu uzman
doktora bu konuda fikir verir.

38- Bel rahatsýzlýðý geçirdiyseniz, uçak yolculuðu
sýrasýnda ayaðýnýzý rahatça uzatabileceðiniz bir yeri
tercih edin. Uzun süreli yolculuklarda koltuðunuzu
hafifçe arkaya yatýrýn ve belinizi ince bir yastýkla
destekleyin. Yolculuk esnasýnda sürekli oturmayýn,
ara sýra ayaða kalkarak biraz yürüyün. Yolculuk
bitiminde valizlerinizi tekerlekli arabaya koyarak
taþýyýn.

39- Ýþ yerinde devamlý oturarak çalýþýyorsanýz,
bu durumun beliniz için sakýncalý olduðunu bilin ve
mutlaka ara sýra kýsa da olsa yürüyüþler yapýn.
Çünkü oturur pozisyondayken belinize binen yük,
ayakta olduðunuzdan belirgin þekilde daha fazladýr.
Yapýlan araþtýrmalarda, günlük mesaisinin büyük
bir kýsmýný oturarak geçirenlerde bel fýtýðýna
yakalanma riskinin, ayaktakilere oranla daha fazla
olduðu tespit edilmiþtir. Oturarak çalýþýrken belinizi
ince bir yastýkla desteklemenizde yarar vardýr.

40- Tek bir çeþit bel fýtýðý olmadýðý gibi, tek bir
çeþit bel fýtýðý tedavisi de yoktures ederken düz
konu. Bazý bel fýtýðý tedavisi için yalnýzca ilaç ve
istirahat yeterli olur. Bazýlarý ise fiziki tedavi ve bazý
geleneksel tedavi türleriyle iyileþir. Bazý bel fýtýklarý
da mutlaka cerrahi giriþim gerektirir. Bu nedenle,
elindeki tek bir tedavi çeþidiyle tüm bel fýtýðý hasta-
larýný iyileþtirdiðini söyleyen þahýslara inanmayýn,
saðlýðýnýzý uzman doktorlara emanet edin�.
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Dr. Batmanghelidj �Hasta Deðil Susuzsunuz�
kitabýnda vücudumuzun tam 46 nedenle suya ihti-
yaç duyduðunu anlatýr. 

1- Hiçbir þey susuz yaþayamaz.
2- Göreceli su yetersizliði vücudun bazý fonk-

siyonlarýný önce bastýrýr, sonra öldürür.
3- Su temel enerji kaynaðýdýr, vücudun �nakit

akýmýdýr.�
4- Su vücudun her hücresinde elektriksel ve

manyetik enerji üretir, bize yaþam gücü verir.
5- Hücre yapýsýndaki maddeleri birbirine bað-

layan bir yapýþtýrýcýdýr.
6- DNA hasarýný önler ve onarým mekanizma-

larýnýn daha iyi çalýþmasýna yardýmcý olur, böylece
üretilen anormal DNA sayýsý azalýr.

7- Baðýþýklýk sisteminin (bütün mekanizmalarý-
nýn) merkezi olan kemik iliðinde, bu sistemi kanser
de dâhil olmak üzere, çeþitli hastalýklara karþý güç-
lendirir.

8- Bütün besinlerin, vitamin ve minerallerin
temel çözücüsüdür. Vücutta besinleri küçük parça-
lara ayýrýr, sindirimlerinde ve son metobolik aþama-
larýnda görev yapar.

9- Besinlere enerji verir ve parçalanan besinler
sindirim sýrasýnda bu enerjiyi vücuda aktarýr. Susuz
yenen yemeðin vücut için hiçbir enerji deðeri
yoktur.

10- Su, besinlerdeki gerekli öðelerin emilimini
artýrýr.

11- Bütün öðelerin vücuda taþýnmasýna yar-
dýmcý olur.

12- Akciðerlerde oksijen toplayan kýrmýzý kan
hücrelerinin çalýþma verimini artýrýr.

13- Hücreye ulaþan su, o hücreye oksijen verir
ve atýk gazlarý vücuttan atýlmalarý için akciðerlere
taþýr.

14- Vücudun çeþitli bölgelerinden zehirli
atýklarý toplar ve atýlmalarý için karaciðer ya da
böbreklere taþýr.

15- Eklem boþluklarýndaki temel yaðlayýcý
maddedir, artrit ve sýrt aðrýlarýnýn oluþumunun
önlenmesinde yardýmcý olur.

16- Omurgadaki diskleri �þok emici su yastýk-
larý�na dönüþtürür.

17- Baðýrsaklarý en iyi çalýþtýran yaðlayýcý
maddedir, kabýzlýðý önler.

18- Kalp krizi ve felce karþý koruyucudur.
19- Kalp ve beyin damarlarýnda pýhtýlaþmayý

önler.
20- Vücudun soðutma (terleme) ve ýsýtma

(elektrik) sistemleri için vazgeçilmezdir.
21- Düþünme baþta olmak üzere, bütün beyin

fonksiyonlarý için bize güç ve elektriksel enerji
verir.

22- Serotonin ve diðer nörotransmitterlerin
(sinir ileticileri) üretimi için vazgeçilmezdir.

23- Melatonin de dahil olmak üzere, beyinde
üretilen bütün hormonlarýn yapýmý için gereklidir.

24- Çocuklarda ve yetiþkinlerde dikkat yeter-
sizliði sorununa çözüm getirir.

25- Çalýþma verimini artýrýr ve dikkat aralýðýný
büyütür.

26- Su dünyadaki diðer bütün içeceklerden
daha kolay bulunabilir ve hiçbir yan etkisi yoktur.

27- Stres, gerginlik ve depresyonun hafifleme-
sine yardýmcý olur.

28- Uykuyu düzenler.
29- Yorgunluðun giderilmesine yardýmcý olur ve

bize gençliðin enerjisini verir.
30- Cildi yumuþatýr ve yaþlýlýk belirtilerinin

azalmasýna yardýmcý olur.
31- Gözlere canlýlýk ve parlaklýk verir.
32- Glokomdan korunmamýza yardým eder.
33- Kemik iliðinde kan üretim sistemlerini dü-

zenler, lösemi ve lenfoma oluþumunun önlenme-
sine yardýmcý olur.

34- Vücutta enfeksiyon ve kanser hücrelerinin
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ABD�nin Yeni Iþýn Silahý
ABD ordusunun geliþtirdiði yeni bir ýþýn silahý,

isabet alan kiþide yanma hissi uyandýrýyor ve hedef
alýnan þahýs böylece zarar görmeden etkisiz hale
geliyor. 

Bugün medyaya çeþitli tatbikatlarla tanýtýmý
yapýlan silahýn kullanýlmaya baþlanmasýyla birlikte
düþmanýn yara almadan silahýný býrakmaya zorla-
nabileceði, ayrýca Irak, Afganistan gibi savaþ
bölgelerinde masum sivillerin kaybýnýn önüne
geçilebileceði düþünülüyor. 

Askeri yetkililerin verdiði bilgiye göre, silahýn
2010 yýlýndan önce üretimine baþlanmasý beklen-
miyor. Buna karþýn þimdiden ordunun tüm bölüm-
lerinin silaha ilgi gösterdikleri ve edinmek iste-
dikleri kaydedildi. 

Silahýn tanýtýmý sýrasýnda 455 metre mesafeden
ateþ edildi ve etkili olduðu gözlendi. Silah, hedef
alýnan kiþinin aniden 55 derece sýcaklýk hisset-
mesine ve elbiselerinin tutuþtuðunu zannetmesine

yol açýyor. �Milimetre dalgalarýnýn� kullanýldýðý
silahýn ýþýný cam veya duvardan geçemiyor ancak
elbiseyi geçip deriye zararsýz etkide bulunuyor. 

Ordu yetkilileri, bu silahýn, geleceðin kilit
önemdeki teknolojilerinden biri olduðunu belirt-
tiler.

D-Link�ten Kablosuz IP Kamera
D-Link`in yeni ürünü DCS-2120 (Kablosuz IP

Kamera) Türkiye pazarýnda satýþa sunuldu. 
Kablosuz Ýletiþim teknoloji liderlerinden D-

Link`in yeni ürünü DCS-2120 (Kablosuz IP Ka-
mera) Türkiye pazarýnda satýþa sunuldu. Ürünün
özellikleri þöyle: 

- 802.11g 54mbps kablosuz iletiþim.
- 10/100 Mbps Ethernet özelliðindedir.
- Yüksek sýkýþtýrmalý MPEG4 kayýt formatý

yapabiliyor.
- Hareket sensörü mevcut.

geliþtiði bölgelerde baðýþýklýk sistemini güçlen-
dirmek için çok gereklidir.

35- Kaný sulandýrýr ve dolaþým sýrasýnda pýhtý-
laþmasýný önler.

36- Kadýnlarda, adet öncesi aðrýyý ve ateþ
basmasýný hafifletir.

37- Kalp atýþýyla birlikte kaný sulandýrýp dalga-
landýrarak dolaþýmdaki katý maddelerin dibe çök-
mesini engeller.

38- Ýnsan vücudunda dehidrasyon sýrasýnda
kullanýlabilecek bir su deposu yoktur. Bu nedenle
gün boyunca düzenli olarak su içmemiz gerekir.

39- Dehidrasyon cinsellik hormonunun üreti-
mine engel olur, bu iktidarsýzlýk ve libido kaybýnýn
baþlýca nedenlerinden biridir.

40- Su içtiðiniz zaman susuzluk ve açlýk
duygularýný ayýrt edebilirsiniz.

41- Kilo vermenin en iyi yolu su içmektir.

Düzenli aralýklarla su için ve sýký bir rejim
yapmadan zayýflayýn. Acýktýðýnýz zaman aþýrý
yememeli, ama susadýðýnýzda suyunuzu içmelisiniz.

42- Dehidrasyon doku boþluklarý, eklemler,
böbrekler, karaciðer, beyin ve deride zehirli
çökeltilerin birikmesine yol açar. Su bunlarý
temizler.

43- Su, gebelikte sabah bulantýlarýný azaltýr.
44- Zihin ve vücut fonksiyonlarýný bütünleþ-

tirir. Kara verme ve hedefleri belirleme yeteneðini
artýrýr.

45- Yaþlýlýkta bellek kaybýnýn önlenmesine
yardýmcý olur. Alzheimer, multipl skleroz, Parkin-
son ve Lou Gehring hastalýklarýnýn riskini azaltýr.

46- Kafein, alkol ve bazý ilaçlara duyulan
baðýmlýlýðýn giderilmesine yardýmcý olur. 

TEKNOLOJÝ HABERLERÝ
www.haberarsivi.com
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- 3G Video Desteði ile Cep telefonundan
izlenebilme özelliði.

- 640x480 çözünürlükte saniyede 30 kare.
- Ücretsiz izleme ve kayýt yazýlýmý (D-view) (16

kamera) mevcuttur.
- Bilgisayar desteðine ihtiyaç yoktur.
- Internet üzerinden izleme, dinleme ve kayýt

yapabiliyor.
- 0.5lux - çok az ýþýklarda çekim yapabilme

özelliði.
- Dahili Mikrofon mevcut.
- 1/4� CMOS Sensör Özellikli.
- Kablosuz güvenlik (WEP ,WPA) var.

Çerçevede Multimedya Þovu
Kodak, 2007 Uluslararasý Tüketici Elektroniði

Fuarý�nda (CES), dört yeni Kodak EasyShare dijital
fotoðraf çerçevesi tanýttý. Bu ürünler, sevilen
fotoðraf ve videolarýn müzik eþliðinde canlý bir slayt
gösterisi olarak oynatýlmasýný saðlýyor. Kodak çerçe-
veler, Kodak standartlarýna uygun renk ayarlarýna
sahip olup, canlý renkler ve hoþ ten tonlarý için
Kodak Renk Bilimi teknolojisini kullanýyor. 

10 ve 8 inçlik Wi-Fi ile 8 ve 7 inçlik standart
sürümler halinde sunulan Kodak çerçeveler, �tak
çalýþtýr� kolaylýðýnýn yaný sýra sezgisel ve
çokfonksiyonlu uzaktan kumanda gibi özellikler
içeriyor. Ýsteðe baðlý olarak sunulan deðiþtirilebilir
yüzeyler, kullanýcýya, dekoru tamamlama ve özgün
tarzýný gösterme imkaný veriyor. 

Kodak Türkiye Dijital ve Film Sistemleri Ülke
Müdürü Bülend Nart, tüketicilerin bundan böyle
tek bir fotoðrafý çerçeveleyip gerisini bilgisayarda
saklamak zorunda kalmayacaklarýný, sevdikleri
fotoðraf ve videolarýn tamamýný kolay ve eðlenceli
bir biçimde gösterebileceklerini, üstelik bunu
sevdikleri müzikler eþliðinde yapabileceklerini
söylüyor. 

Kodak çerçeveler, Kodak standartlarýna uygun
renk ayarlarýna sahip olup, canlý renkler ve hoþ ten
tonlarý için Kodak Renk Bilimi teknolojisini
kullanýyor. Böylece, fotoðraf gösteriminde, parlak
renkler ve keskin detaylar yakalanabiliyor. Kurulum
çok kýsa sürüyor ve CF, SD, MMC, xD, MS gibi
bellek kartlarý kullanýlarak, her tür JPEG görüntü,
çoðu video formatý (MPEG 1 ve 4, MOV, AVI) ve
MP3 müzik gösterimi yapýlabiliyor. Ayrýca, sabit
dijital kameralardan, ev bilgisayarlarýndan, Jump

Drive ve Flash Drive�dan USB 2.0 üzerinden dijital
dosya aktarýlabiliyor. Kodak çerçevelerde, slayt
gösterisine dramatik ses efekti katmak üzere dahili
stereo hoparlörler yer alýyor. 

Kullanýþlý bir uzaktan kumandayla, çerçevenin
tüm fonksiyonlarýna kolayca eriþmek mümkün
oluyor. Baþka bir deyiþle, fotoðraflarýn yeri
seçilebiliyor; slayt gösterisi kiþiselleþtirilebiliyor;
kopyalanacak, silinecek, döndürülecek, zoom�lana-
cak ve basýlacak fotoðraf ve videolar seçilebiliyor.
Evinde kablosuz Ýnternet baðlantýsý (Wi-Fi
802.11b/g) olan kullanýcýlar, fotoðraflarýný ev bilgi-
sayarlarýndan izleyebiliyor ya da Kodak Gallery�ye
baðlanarak online fotoðraf albümlerini çerçeve
üzerinde gösterebiliyorlar. 

Çerçeveyi dekora uydurmak için, isteðe baðlý
olarak sunulan yüzeylerden faydalanýlabiliyor. Bu
yüzeyler, buzlu camdan, ahþaptan, beyaz sert bir
maddeden ve gümüþten yapýlmýþ olabiliyor. Deðiþ-
tirmesi kolay olan yüzeyler, çerçeveyi tamamlýyor ve
görüntüyü kiþisel tarza uygun olarak güncelliyor. 

Dijital görüntü çerçeveleri, 4 sürüm olarak
sunuluyor: 

� Kodak EasyShare EX1011 dijital fotoðraf
çerçevesi, 10 inçlik (diyagonal), 800x480 yüksek
çözünürlüklü, 16:9 görünüþ oranlý, dijital bir
ekrana sahip bulunuyor. Standart bir kablosuz
Ýnternet baðlantýsýyla ev bilgisayarýndan ya da
Kodak Gallery�den fotoðraf, video ve müziklere
eriþme imkaný veriyor. Bu çerçeve, fotoðraf ve
videolarý saklamak üzere 128 MB�lik dahili bellek,
dahili stereo hoparlörler ve müzik için kulaklýk
giriþi sunuyor. 

� Kodak EasyShare EX811 dijital fotoðraf
çerçevesi, 8 inçlik (diyagonal), 800x480 yüksek
çözünürlüklü, 16:9 görünüþ oranlý, dijital bir
ekrana sahip bulunuyor. Kablosuz eriþim ve diðer
konularda EX1011 modeliyle ayný özellikleri
taþýyor. 

� Kodak EasyShare SV811 dijital fotoðraf
çerçevesi, kablosuz eriþim dýþýnda EX811 modeliyle
ayný özelliklere sahip bulunuyor. Herhangi bir
dijital fotoðraf makinesinden ya da ev bilgisa-
yarýndan USB ve bellek kartý kanalýyla anýnda
dijital fotoðraf ve video izlemek için ideal bir
seçenek sunuyor. 

� Kodak EasyShare SV710 dijital fotoðraf
çerçevesi, 7 inçlik (diyagonal), 480x234 çözünür-
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lüklü, 16:9 görünüþ oranlý, analog bir ekrana sahip
bulunuyor. SV710, gerçek anlamda �tak çalýþtýr�
kolaylýðý sunuyor. 

Kodak dijital fotoðraf çerçevelerinin Mart
ayýnda Türkiye�de de satýþa sunulmasý planlanýyor.

Garajda Helikopter Yapýyor
Meslek lisesi mezunu Ýlhan Yýldýz, 10 yýl önce

yapýmýný planlamaya baþladýðý helikopteri büyük
oranda tamamladý. 

Yýldýz, pervanelerinden, gövdesi ve kabinine
kadar herþeyini tasarladýðý helikopterini uçuracaðý
günü bekliyor. 

Bursa`da yaþayan Yýldýz, bir helikopter yapmayý
10 yýl önce planladý. 

Meslek lisesi mezunu Yýldýz, internette yaptýðý
bir yýllýk araþtýrmanýn ardýndan evinin garajýnda iþe
koyuldu. 

Eski bir otomobilden çýkma motor ve diðer
parçalarý temin eden Yýldýz, iki yýllýk yoðun bir
çalýþmanýn ardýndan helikopterini oluþturdu. 

Ancak aracý beðenmeyen Yýldýz, üç yýllýk
emeðini parçalayýp hurdayýca verdi ve yeni bir
helikopter tasarlamaya baþladý. 

Çalýþmalarýný sürdüren Yýldýz, hayal ettiði
helikopterin yüzde 90`ýný tamamladý. Yýldýz, `Türk
yýldýzý` adýný verdiði tek kiþilik helikopter için 10
bin YTL`nin üzerinde masraf yaptý. 

Helikopterin tamamen kendi tasarýmý olduðunu
belirten Yýldýz, aracýn emniyet ve onarým
teþkilatlarý baþta olmak üzere birçok alanda
kullanýlabileceðini iddia ediyor. 

Çalýþmalarýný tamamlamak üzere olan Yýldýz,
helikopterini havalandýracaðý günü iple çekiyor.

Mafyanýn Ýnternetteki Yöntemleri
Organize suç örgütleri yasadýþý yoldan tatlý para

kazanma uðraþýnda interneti de ihmal etmiyor.
Geliþen teknoloji ve artan kullanýcý sayýsý en büyük
destek noktalarý 

Geleneksel mafyanýn interneti keþfi internet
bankacýlýðýnýn baþlamasýna denk geliyor. O dönem-
lerde bilgisayar aðlarýna sýzma konusundaki uzman-
lara para ya da tehdit karþýlýðýnda iþ yaptýran bu
gruplarýn kimi korsanlarý kaçýrýp silah zoruyla
çalýþtýrdýklarý da biliniyor. Ancak kullanýcý sayýsýnýn
ve kullaným alanýnýn artmasý kullananlarýn güven-
lik konusunda en basit önlemleri bile alma konu-
sundaki cehaletiyle birleþince tam da aranýlan

ortamý yaratmýþ oldu. Biliþim aðlarý üstündeki
yolsuzluk ve sanal soygunlardan yýllýk zararýn 10
milyar dolarý geçtiði iddia ediliyor. Elektronik aðlar
üstünde en çok kullanýlan suç yöntemlerini sizin
için derledik. 

E-posta: Nijerya�da, Endonezya�da ya da
Kenya�da darbe olmuþtur ve hükümet deðiþmiþ, as-
kerler olaya el koymuþtur. Memleketin önde gelen
ailelerinden birisinin Ýsviçre�de yüz milyonlarca
dolarý vardýr ve bunu aktaracak bir yurtdýþý hesa-
býna ihtiyacý vardýr. Hayatýn garip bir cilvesi olacak;
yüz milyonlarca dolarý olan bu adamýn yurtdýþýnda
bir tane arkadaþý yoktur ve sizin hesabýnýza
muhtaçtýr. Bu e-postaya kanarak kendi hesap
bilgisini karþý tarafa verip bu paranýn yarýsýný
komisyon olarak bekleyen binlerce kiþi her sene
boþalan hesaplarýnýn ardýndan gözyaþý döküyor.
Nijerya dolandýrýcýlýðý olarak adlandýrýlan bu
yöntem internetteki en eski metotlardan. Altýn
kural: Darbeler zenginlere fazla koymaz, kendinizi
fazla kaptýrmayýn. 

Oltacýlýk: Bir gün bankanýzdan bir e-mektup
gelir. Merkez Bankasý yeni sisteme geçti, bankalar
çipli kart kullanmaya baþlayacak gibi birbirinden
enteresan gerekçelerle sizden aþaðýda yer alan linke
týklayýp bankanýn sitesine gitmenizi söyler. Adres
bankanýzýn adresi gibi görünür ama týkladýðýnýzda
açýlan sayfa aynen bankanýza benzese de adresi
farklýdýr. Kullanýcý adýnýzý ve þifrenizi girersiniz,
ertesi gün de boþalan hesabýnýzýn derdine
düþersiniz. Altýn kural: Bankanýzýn sitesine girmek
için her zaman adresi elinizle yazýn. 

Zombi PC�ler: Bilgisayarýnýzda durduk yere
reklam pencereleri açýlýyor, antivirüs yazýlýmýnýz
(varsa) çalýþmaz hale geliyor, sisteminiz her gün
biraz daha yavaþlýyorsa casus yazýlýmlardan biriyle
tanýþmýþ olabilirsiniz. Bu tip kontrolü baþkasýna
geçmiþ bilgisayarlara �zombi� deniyor. Elinde on
binlerce bu tip bilgisayar bulunan zombi efendileri
reklam göstermek, istenmeyen mektuplar yollamak
ya da ticaret sitelerine saldýrýp fidye istemek için
bilgisayar baþýna ortalama 30 yeni kuruþ alýyor.
Altýn kural: küçükve ücretsiz bir anti casus yazýlýmý
hayatýnýzý deðiþtirebilir. 

WiFi avcýlýðý: Taþýnabilir bilgisayarlar kablosuz
aðlara baðlanma yeteneði kazanýnca herkese açýk
internet eriþim noktalarý mýknatýs gibi kullanýcýlarý
çekmeye baþladý. Hatta kimi kafeler müþteri
çekmek için bunu bir araç olarak kullanmaya
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baþladý. Ancak bu tip aðlarda etrafýnýzda dizinin
üstünde bilgisayarýyla oturan yetenekli birinin
yazdýðýnýz her þeyi (þifreleriniz de dahil) öðrenmesi
veya bilgisayarýnýza casus yazýlýmlar yüklemesi son
derece basit. Altýn kural: bedava sirke baldan tatlý
olmayabilir. 

Ýlgi istismarý: Popüler olaylar sýrasýnda
milyonlarca kiþinin bilgi edinmek için internet
sitelerine yöneldiðini bilen gruplar bu meraký
sömürmek için fýrsatý kaçýrmýyor. Örneðin en son
Dünya Kupasý sýrasýnda katýlýmcý takýmlarýn adýna
ekran koruyucu daðýtan bir kaynaðýn aslýnda
bilgisayarlara virüs yüklediði ortaya çýkmýþtý. Ayný
þekilde geçtiðimiz günlerde Irak�ýn devrik Baþkaný
Saddam Hüseyin�in idam videosunu yüklemeye
çalýþýrken bilgisayarýna en illet casus yazýlýmalarý
bulaþtýrmýþtý. Altýn kural: Sonradan uðraþmak
istemiyorsanýz bir þeye týklamadan önce 10 kere
düþünün!  

Cep Telefonuna 60 Gigabyte
Cep telefonunuzda 60 Gigabyte bilgi taþýma ister

miydiniz? Seagate bu hayali gerçekleþtirdi bile. 
Yaklaþýk 4.5 cm geniþliðindeki 60 GB kapasitelik

yeni Seagate sabit disk, yüksek kapasiteli veri
depolamak için ideal. Yüksekliði sadece 5 milimetre
olan Seagate Lyrion özellikle MP3 çalarlar ve cep
telefonlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþ. 

Düþmeye karþý korumalý! Taþýnabilir cihazlar-
daki en büyük tehlikelerden olan düþme tehlikesine
karþý da Seagate Lyrion önlemini almýþ. Sistem,
cihazýn bir yerle temasý olmadýðýný anladýðýnda
otomatik olarak okuma ve yazma kafalarýný park
pozisyonuna geri çekiyor ve sabit diski kapatýyor. 

Sabit diskli taþýnabilir cihazlarýn, yýl ortasýna
doðru piyasaya çýkmasý bekleniyor.

Müziðin Yüzde 10�u Dijitalden
Dijital müzik satýþlarý 2006�da 2 katýna çýkarak 2

milyar dolarý buldu. Böylece tüm küresel müzik
pazarýnýn yüzde 10�u dijital yüklemelerden müte-
þekkil geldi. 

Küresel müzik satýþlarýný denetleyen Uluslar-
arasý Fonogram Endüstrisi Federasyonu (The Inter-
national Federation of the Phonographic Industry-
IFPI) dijital müzik satýþlarýnýn 2010�da tüm
satýþlarýn yüzde 25�ine ulaþacaðýný tahmin ediyor.
Buna karþýlýk IFPI�nin her yýl yayýnladýðý Dijital
Müzik Raporu, dijital müziðin geleneksel CD
formatýný silemeyeceðini de öngörüyor. 

IFPI raporuna göre, küresel müzik pazarý
2006�da yüzde 3 oranýnda küçüldü. Londra�da
raporun basýna açýklanmasý sýrasýnda bir konuþma
yapan IFPI Baþkaný John Kennedy, ABD, Ýngiltere
ve Japonya gibi pazarlarda dijital müziðin giderek
yaygýnlaþtýðýný ve gelecekte CD formatýnýn yerini
alacaðýný söyledi. Kennedy, gelecek yýllarda dijital
diðer ülke pazarlarýnda da payýný artýrmasýnýn kesin
olduðunu ifade etti. 

ABD EN BÜYÜK DÝJÝTAL PAZAR Öte
yandan, dijital müzik satýþlarýnýn artýþýnda ise
2005�ten 2006�ya geçiþte nispi bir azalma görüldü.
Bunun dýþýnda single olarak tanýmlanan tek þarký
satýþlarý 2006�da yüzde 89 artarak 795 milyon
dolara çýktý. Bu meblaðnýn 582 milyon dolarý
ABD�de gerçekleþti. Ýngiltere 53 milyon single þarký
indirmeyle dijital müzikte ikinci büyük pazar. 

CEP TELEFONLARINA YAPILAN ÝNDÝR-
MELER Rapor ayrýca cep telefonlarýnýn da müzik
pazarýna katýlmasýyla küçük pazar kayýplarýnýn
telafi edileceðini vurguluyor. Ýtalya ve Ýspanya cep
telefonlarýna müzik indirmede en hýzlý büyüyen
pazarlar olarak öne çýkýyor. Japonya�da ise dijital
müzik satýþlarýnýn yüzde 90�ýný mobil cihazlara
yapýlan yüklemeler oluþturuyor.

ÝPhone�a Mahkeme Yolu Göründü
Apple`ýn yeni cep telefonuna verdiði �iPhone�

ismi þirketin baþýný derde soktu. Silikon Vadisi`nin
devlerinden Cisco, iPhone isminin kullaným
hakkýnýn kendilerinde olduðunu ileri sürerek
Apple`ý dava etti. 

Apple`ýn iki gün önce tanýtýmýný yaptýðý ve
mobil telefon sektöründe devrim yaratacaðý ifade
edilen �iPhone�un yol açtýðý yankýlar teknoloji
dünyasýnda olduðu gibi finans dünyasýnda da
sürüyor. Ancak görünen o ki, ürünün yol açtýðý bu
yankýlar mahkeme salonlarýna da yansýyacak. Zira,
Apple`ýn baþý �iPhone� un adýyla sýkýntýya girmiþ
durumda. Teknoloji dünyasýnýn devlerinden Cisco,
Apple`ýn yeni mobil telefonuna verdiði iPhone
isminin kullaným haklarýnýn kendilerine ait olduðu
gerekçesiyle San Francisco Federal Mahkeme-
si`nde Apple aleyhinde dava açtýðýný duyurdu.
Cisco`nun Hukuk Bölümü Baþkaný Mark Chandler
yaptýðý açýklamada, �Apple`ýn yeni telefonu
gerçekten çok heyecan verici ancak bu durum
onlara bize ait olan bir markayý kullanma hakkýný
vermez� dedi. 
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�GÜN SONUNA KADAR ÝZÝN!� Verilen
bilgilere göre Cisco, �iPhone� isminin kullaným
haklarýný 2000 yýlýnda satýn aldý. Þirket, daha sonra
bu ismi geliþtirmekte olduðu yeni nesil internet
telefonlarýnda markalaþtýrmak için harekete geçti.
Üç hafta önce ise bu ürün grubunun ilk cihazlarý
Cisco tarafýnda satýþa sunuldu. Þirketin iPhone
adýyla satýþa sunduðu cihazlar hem internet
üzerinden (VoIP), hem de sabit hat kullanarak
iletiþim saðlýyor. Bu nedenle Apple`ýn üç gün önce
Cisco`nun kullandýðý isimle yeni cep telefonunu
tanýtmasý, Cisco`lu yetkilileri çileden çýkardý. Cisco
lansmanýn yapýldýðý gün Apple avukatlarýný gün
sonuna kadar lisans konusunda þirketin þartlarýna
uymalarý, aksi halde mahkemeye gidecekleri
konusunda uyardý. Apple tarafýndan bu yönde
herhangi bir adým atýlmayýnca Cisco mahkemenin
yolunu tuttu. iPhone isminin iki þirketi mahkemeye
düþürdüðü haberinin duyulmasý üzerine ise Apple
hisseleri bir anda yüzde 1.3 deðer yitirdi. 

�DAVA APTALCA� Cisco yetkilileri yaptýklarý
açýklamada Apple`ýn, iPhone adýný kullanabilmek
için önceden kendilerine baþvurduðu ancak isim
hakký konusunda herhangi bir anlaþmaya
varýlmadýðýna iþaret etti. Açýklamada, Silikon
Vadisi`nden iki büyük þirketin daha bu adý
kullanabilmek için uzun zamandýr Cisco`yla
müzakerede bulunduðu ancak bu þirketlerle de
herhangi bir anlaþmaya varýlamadýðý ifade edildi.
Apple ise konuyla ilgili yaptýðý açýklamada isim
benzerliðini kabul etmekle birlikte iki ürünün farklý
olduðu için Cisco`ya herhangi bir zararýn gelme-
yeceðini ileri sürdü. Apple Sözcüsü Natalie Kerris,
Cisco`nun açtýðý davayý �aptalca� nitelendirerek,
�Apple, iPhone ismini bir mobil telefon için
kullanan ilk þirkettir. Bu anlamda dava gerekçesi
çok mantýksýz. Her türlü yasal mücadeleye varýz�
diyerek Cisco`ya meydan okudu.

En Büyük Elmasa 12.36 Milyon Dolar
Afrika�da bulunan yüzyýlýn en iri elmasý, 12.36

milyon dolara satýldý. 
Leshoto�da elmas madeni iþleten Gem Diamond

þirketiyle Leshoto hükumeti tarafýndan yapýlan
ortak açýklamaya göre, Leshoto�da bulunan ve
�Leshoto�nun Vaadi� adý verilen 603 karatlýk beyaz
elmasý, elmas iþçiliði yapan Ýngiliz Graff þirketinin
bir kolu olan Safdico satýn aldý. 

�Leshoto�nun Vaadi�, dünyada þimdiye kadar
bulunan 15�inci büyük elmas. Yetkililer, taþýn

renginin, en güzel elmas rengi sayýlan �D� sýnýfý
olduðunu kaydediyor. 

Güney Afrika topraklarý içindeki minik krallýk
Leshoto�da, 1967 yýlýnda da 601 karatlýk elmas
bulunmuþtu.

Öðrencilere �Uzay Kampý� Tatili
Uzay Kampý Türkiye Pazarlama ve Halkla

Ýliþkiler Yöneticisi Melda Güner, yarý yýl tatilinde
öðrencileri, �eðitim ve eðlencenin bir arada yer
aldýðý uzay programlarýna� davet ettiklerini bildirdi. 

Güner, yarý yýl tatili için hazýrlanan 5 ve 2 gün-
lük programlara yaklaþýk 200 öðrencinin �þimdiden
kayýt yaptýrdýðýný� belirtti. 

Uzay Kampý Türkiye�nin yarý yýl tatil program-
larýnýn hýzla dolmaya baþladýðýný, rezervasyon için
son haftaya girilen kampta, öðrencilerin farklý
programlardan birini seçerek keyifli bir tatil
geçirme fýrsatýný yakalayabileceðini kaydeden
Güner, 5 Günlük Uzay Kampý Programýnda, 9-15
yaþ arasý gençlerin NASA tarafýndan hazýrlanan
eðitim simülatörlerini kullandýðýný, Astronomi
derslerinde gözlem evindeki teleskop ile dünyanýn
uydusu ayý, yýldýzlarý, gezegenleri ve güneþi
gözlemlediklerini ifade etti. 

Öðrencilerin, fen laboratuvarýnda çeþitli
deneyler yaparak, Uzay Kampý�nýn ilginç bilimsel
gösterilerini izlediklerini anlatan Melda Güner, þu
bilgiyi verdi: 

�Öðrenciler ayrýca ýþýkla yapay olarak gökyüzü-
nün istenilen saat dilimindeki görüntüsünün
yaratýldýðý planetaryumda, kuzey yarým küreden
görülebilen takým yýldýzlarý ve güneþ sistemimizde
çýplak gözle görülebilen gezegenler hakkýnda da
bilgiler alýyorlar. 

Uzay Kampý hafta sonu programýndaysa yýldýzlar
ve gezegenler macerasýyla aile/çocuk adý altýnda iki
farklý programý, öðrenci ve velilerin tercihlerine
sunuluyor. 2 günlük yýldýzlar/gezegenler macerasý
programý, Ýnsanlý uzay uçuþlarýnýn tarihçesi ve
geleceði hakkýnda eðitim verilen bu programda 9-
15 yaþ arasý çocuklar, uzay mekiði uçuþ görevi,
astronot eðitim simülatörlerinin denenmesi ve
sýcak hava balonu yapýmý gibi aktivitelerle kendi
yeteneklerini geliþtirme fýrsatý yakalýyor.� 

Aile/çocuk programýnýn, biri ebeveyn diðeri 7-
11 yaþ arasý çocuk olmak üzere iki kiþiye, uzay
simülasyonlarý deneyimi kazandýrmanýn yaný sýra
uzay çalýþmalarý hakkýnda bilgi vermek ve takým
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çalýþmasý yeteneklerini geliþtirmek üzere hazýrlan-
mýþ bir program olduðunu ifade eden Güner,
ebeveyn ve çocuðunun uzay mekiði uçuþ simülas-
yonu da dahil olmak üzere bütün aktivitelerde yan
yana çalýþýp birlikteliklerini geliþtirip keyifli bir
hafta sonu geçirme þansýný yakaladýklarýný söyledi. 

Güner, 7-15 yaþlar arasýndaki öðrencilere bilim,
teknoloji ve takým çalýþmasý konularýnda interaktif
eðitimler veren kampýn, farklý ve eðlenceli
programlarý ile hizmet vermeye devam ettiðini dile
getirdi. 

6 yýlda 40�ýn üzerindeki çeþitli ülkelerden
toplam 56 bin katýlýmcýnýn kampý ziyaret ettiðini
belirten Güner, daha detaylý bilginin 0 232 252 35
00 telefon veya �www.spacecampturkey.com�
internet adresinden alýnabileceðini kaydetti

NASA�nýn Ýlgisini Çeken Tuhaf Buluþ
ABD`de Curtis DeForest adlý bir mucit

tarafýndan icat edilen, normal bisikletten daha hýzlý
ve güvenli olan tuhaf görünümlü araç NASA`nýn
ilgisini çekti. 

Buluþuna HyperBike adýný veren ve normal
bisikletin kusurlarýný ortadan kaldýrmak için bu
aracý tasarladýðýný söyleyen DeForest, HyperBike`ý
kullanmayý �kuru mekanda yüzmeye� benzetiyor. 

Koltuðu bulunmayan, sürücünün ayakta
durduðu araç, kolaylýkla saatte 80 km hýza
ulaþabiliyor. Yaklaþýk 2,5 metre çapýndaki 2
tekerleðin birbirinden alttan 160 cm, üstten ise 65
cm uzaklýkta durmasý araca garip bir görünüm
veriyor. Araçta kollar yardýmýyla ilave güç de
yaratýlabiliyor. 

Bu tuhaf görünümüne karþýn mükemmel bir
denge yeteneðine sahip bulunan HyperBike`ýn
aðýrlýk merkezi, standart bisikletlerin tersine,
sürücünün konumundan dolayý tekerleklerin
ekseninin altýnda bulunuyor. 

Aðýrlýk merkezi ve denge yeteneklerinden ötürü
NASA`nýn ilgisini çeken buluþ, bilim adamlarýnca
yerçekiminin az olduðu ortamlarda kullanýlmasý
amacýyla geliþtirilecek araçlar için iyi bir seçim
olarak görülüyor. 

NASA, HyperBike`ýn geliþtirilmesi ve yeni bir
modelin üretilmesi amacýyla Uzay Teknolojileri
Programý aracýlýðýyla mali kaynak ayýrdý.  

NASA Uzaya Öðretmen Yolluyor
Eski bir öðretmen olan Barbara Morgan,

NASA�nýn kadrolu astronotu olarak, Haziran�da
Uluslararasý Uzay Ýstasyonu�nda yapýlacak çalýþma-
lara katýlacak. 

Amerikan Uzay ve Havacýlýk Dairesi NASA�nýn
Haziran ayýnda fýrlatacaðý uzay mekiðinin müret-
tebatý arasýnda eski bir öðretmen de yer alacak. 

Barbara Morgan, çocukluðundan beri uzaya ilgi
duyuyordu; ama o dönem bir kadýnýn astronot
olmasý neredeyse imkansýzdý. Bu yüzden, o da diðer
tutkusu olan öðretmenliði seçti. 

Ancak NASA 80�li yýllarda uzay programýna
ilgiyi arttýrmak için kapýlarýný tüm sivillere açýnca,
eski öðretmen hayalini gerçekleþtirme fýrsatý elde
etti. 

NASA�nýn sýnavlarýný geçen Barbara Morgan,
1986�da uzay mekiði Challenger mürettebatýndan
uzaya gidecek bir astronotun yedeði olmayý baþardý.
Fakat Challenger kalkýþýndan hemen sonra infilak
etti. 

Ama bu Barbara Morgan�ý engellemedi; 1998�de
eski öðretmen NASA�nýn astronot kadrosuna dahil
oldu ve yakýnda hayalini kurduðu uzayý görebile-
cek. 

Morgan eski mesleðinden de tamamen kopmuþ
deðil. Fýrsat buldukça çocuklara uzayla ilgili
bilgilerini aktarýyor. 

NASA, 5 mürettebatla birlikte 11 günlük bir
görev için Uluslararasý Uzay Ýstasyonu�na gidecek
olan Morgan�ýn çocuklara uzaydan da eðitim
vermesinin yollarýný araþtýrýyor.

..24..
sayý 23 / 2006

KARDELEN / ARALIK

K

www.mustafamiyasoglu.com

Kültür ve Sanat Sitesi
www.sanatalemi.net



A slýnda her þey acýmakla merhamet et-
mek arasýndaki o ince çizginin ayrýlma-
sýyla baþlýyor. Yazýk sana, demek yerine

kýyamam sana, demek gibi� Ayný yolda, farklý
hayatlarý yaþayarak geçiyor ömrümüz. Merhametin
sevgiyle renklenen yolu, sað yandaki melekler
kadar mis kokulu oysa. Þefkat ise bir derya�
Karanlýða boðulan yürekleri sevgiyle, þefkatle bakla
kýrý rengine döndürebilmek için uðraþmak
gerekli.Her gece baþýmý yastýða koyup günün
muhasebesini yaparken �acýdýklarým� diye bir liste
yok benim hesabýmda.Sevdiklerim ve daha da
seveceklerim listesi var.Yüce Rabbimin tüm
yarattýklarýna nasýl merhamet ettiðini, nasýl sabýrlý
olduðunu düþününce, kul olarak yaratýlan her
canlýya þefkatle yaklaþmak hiç zor deðil.

Acýma, merhamet et.
Ben balkonuma gelen güvercine acýmýyorum

mesela, ona ekmek kýrýntýsý verirken tek telaþým
onu ürkütmemek oluyor. Yazýk sana demiyorum,
kýyamam sana diyorum.

Bedensel engelli bir arkadaþýmý otobüste
görünce, yerimi ona verirken �Ben bir durak sonra
ineceðim, sen otur.� diyorum ve gitmem gereken
yere beþ durakta kalsa, bir durak sonra iniyorum.
Acýmýyorum ona; sadece kýyamam sana, diyorum
içimden yüreðine fýsýldayarak�

Geçen gece büyükannemi ellerine dikkatle
bakarken gördüm odada. �Ne oldu büyükanne,
neden ellerine bakýyorsun?� diye sordum. Sayýyo-
rum, dedi. Neyi sayýyorsun? diyerek yanýna otur-
dum. Yýllarý has kýzým, yýllarý ve anýlarý sayýyorum,
dedi. Bir yaþlýnýn yüreðinden geçenleri anlamak
için ona acýmak gerekmiyor; onu dinlemek, onunla
ellerindeki çizgileri sayabilmek belki de onun
yaþanmýþlýklarýna bir anlam daha katýyor. Büyükan-
neme yazýk sana demedim, beraber sayalým
çizgilerini büyükanne, dedim.

Bir çocuðun bana bakan boncuk boncuk
gözlerinde görüyorum bazen merhameti, bazen bir
çiçeðin gece yarýsý boynunu eðip sabah güneþiyle

dimdik göðe bakýþýnda görüyorum sevgiyi. Suya
susamýþ topraðýn yaðmurla kavuþmasýndaki mest
oluþ anýný izliyorum penceremden ve bir kez daha
anlýyorum yaþamanýn ne büyük bir lütuf olduðunu.
Yaþadýðýma her gün, binlerce kez þükretmekle
devam ediyor benim hayat serüvenim.

Zaman, insana sýkýntýlarýn üzerine elini hafifçe
koyabilmeyi öðretiyor. Karþýmdakine sesimi duyura-
bilmek için ille de büyük harflerle konuþmamam
gerektiðini yýllar sonra anladým. Çünkü masaya
öfkeyle indirdiðim hiçbir yumruk elimin acýma-
sýndan baþka bir iz býrakmadý bende. Kýrgýnlýkla-
rýmýn üzerinde gezen yaðmur bulutlarý hep güneþe
doðru koþtular; yüreðime düþmeden önce. Gözyaþ-
larýna boðulacaðým anlarda hep bir el merhametle
uzandý bana�

Yüreði ayaz vurmuþ aðaçlar kadar þaþkýn, artýk
hayata karþý buz tutmuþ ve kaskatý kesilen bir
insaný görünce, o buzu önce kýrmadan eritmeye
çalýþmak sonra yýpranmýþlýklarý ve yorgunluklarý
üzerine merhametle ona bir el uzatabilmekte saklý
gerçek sevginin temeli.

Ekmeðini paylaþmak dertleri paylaþmaktan
daha kolay aslýnda. Her ikisini de yapabiliyorsak ne
alâ� Uzaklardaki bir dostun, seni özledim, diyen
ýlýk sesinin ne anlama geldiðini dostuna dost
olabilen anlar ancak... Mevlâna Celaleddin-i
Rumi�nin asýrlarca hafýzalardan silinmeyecek sözü
geldi aklýma �Sevgide güneþ gibi ol, dostluk ve
kardeþlikte akarsu gibi ol, hatalarý örtmede gece
gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol,
her ne olursan ol, ya olduðun gibi görün, ya
göründüðün gibi ol.�

Hülasâ; yaþamak için binlerce sebebim var
benim, ayakta kalmak içinse milyonlarca. Kimseye
acýmadan ama yüreðimin yettiðince merhametle,
þefkatle ve sevgiyle sarýlarak�
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P rof. Dr. Alâeddin Yavaþça, Klâsik Türk
Müziðine büyük hizmetler vermiþ, baþa-
rýlý týp doktorluðunun yanýnda besteleri,

güfteleri ve talebe yetiþtirmesindeki özelliði ile hâlâ
gündemde olan Türkiye�nin yetiþtirdiði ender sa-
natkârlardan biridir. Neredeyse ömrünün tamamýný
müziðimize adayan sanatçý, ayný zamanda Divan
þairi olan Sezai beyin de torunudur. Müzik ile ilk
tanýþmasýný babasýnýn kulaðýna okuduðu ezanla
baþladýðýný söyleyen Yavaþça, bundan sonra saðlam
bir kulak ve bitip tükenmek bilmeyen bir müzik
zevkine ulaþtýðýný söylüyor. Haliç Üniversitesi�nde
yaptýðýmýz söyleþide gözlerindeki ýþýltý günümüz
müzik anlayýþýna geldiðinde birden hüzne dönüþü-
veriyor. Reyting uðruna yapýlan müziðin bizim
müziðimizden ne kadar uzak olduðu konusunda
endiþeler taþýyor. Ve gençlerimizin Dede efendi-
lerden, Itrilerden habersiz olmasýný hazmedemediði
için bu konuda bir þeyler yapmasý gerektiðini
düþünüyor. O hâlâ görev baþýnda ve gençleri Klasik
Türk Müziði konusunda yetiþtirmek için elinden
geleni yapýyor.

Osmancýk: Müzik hayatýnýza kundakta
baþlamýþsýnýz. Bu doðru mu?

Yavaþça: Evet, 1926 yýlýnda gözümü dünyaya
açmýþým. Biliyorsunuz doðan çocuðun kulaðýna
ezan okunur. Ýþte o ezaný kulaðýma ilk babam oku-
muþ. Yani ilk doðduðum gün müzikle böyle tanýþ-
tým. Ailenin son çocuðuyum ve çok çýðýrtkan-
mýþým. O kadar aðlýyormuþum ki babam çok rahat-
sýz olmuþ. Çünkü 8 kardeþtik. Babam musikiye çok
meraklýymýþ. Tanburi Cemil Bey�in plâklarý ile
klâsik vasýfta yaptýklarý plâklarla, Münir Beyin ve
Safiye Ayla hanýmýn plâklarýný getirtirmiþ. Ben
aðlarken tahammül edememiþ, Tanburi Cemil
Bey�in plâðýný çalmaya baþlamýþ ve sesimi duyma-
mak için sesi sonuna kadar açmýþ.

Tanburi Cemil Bey baþladýðý anda ben
susmuþum. Plâk bitene kadar benden týk yok. Plâk
bitmiþ ben yine aðlamaya baþlamýþým. Her
koyduðunda sustuðumu fark etmiþler. Ve peder bu

durumu keþfetmiþ. Yani benim o zamandan müzikle
ruhî baðlantýmýn olduðu çözülmüþ.

Osmancýk: Daha sonra müziðe nasýl adým
attýnýz?

Yavaþça: Yýllar geçti ben 8-9 yaþýndayken
dinlediðim eseri 1-2 dakikada ezberlerdim. Çok
büyük eserlerdi dinlediklerim. Münir Beyin bir
plâðýný getirmiþ peder. Plâðýn bir tarafýnda Þevki
Beyin bir Uþþak þarkýsý �Gülzara Nazar Kýldým
virâne-misâl olmuþ� Arkasýndan 3. Selim�in Suz-i
Dilara Yürük Semaisi, � Ab-u tab ile bu þeb hane-
me canan geliyor� Bunlarý hemen ezberlemiþim. O
sýrada ortaokulda aðabeyimi okutan müzik hocasý
Zihni Bey babamý ziyarete gelmiþ. Kendisi çok iyi
keman çalardý. �E hacý bey, yeni bir plâk var mý bir
dinleyelim bakalým� demiþ. Babam da �Ýster misin
bizim Alâaddin size bu eseri okusun� demiþ. Yok
caným artýk demiþ, nasýl okur bu kadar çocuk. 

Osmancýk: 8 yaþýnda ezbere 3. Selim mi
okudunuz?

Yavaþça: Evet, 3. Selimi okudum. Hiç ses
çýkarmadý. Ertesi gün kapý çalýndý, elinde kemaný
ve bir de sehpa ile geldi. �Hadi bakalým, bu gün
derse baþlýyoruz� dedi. Ve 6 ay sonra beni Halk
Evleri konserlerinin içine aldý. Yani ilkokulun son
sýnýfýndaydým. Sonra orta ve Ýstanbul Erkek
Lisesi�nde okudum.

Osmancýk: Keman çalmayý sevdiniz mi? 
Yavaþça: Keman çok çabuk unutulur, hep

üzerinde çalýþmak lâzým. Çalýþtýðýnýz müddetçe
çalabilirsiniz. Çalýþmadýðýnýz zaman keman ya-
bancýlaþýr. Ýstanbul�a geldiðimde kanun meraký
baþladý bende. Kemaný nedense çok sevmedim. O
zaman Artaki Candan Bey vardý. Hem bestekâr,
hem kanunî deðerli bir zattý. Ondan kanun dersleri
aldým. Ýstanbul Erkek Lisesi edebiyat dersi hocamýz
Hakký Süha Gezgin�di ayný zamanda gezgindi ve
Emin Dedenin talebesiydi. Sohbet ederdi derslerde.
O sohbette kanunun akortlarýndan bahsetti.
�Kanunun diyezlerini, bemollerini yerli yerinde
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belirtmek için madeni bir þeyi vardýr� dediði andan
itibaren ben hemen �Hocam mandal� dedim.
Nereden biliyorsun dedi. Ve �Haftada iki gece
benim evimde fasýl meþki var oraya geleceksin�
dedi. Lisenin 2. sýnýfýndayým 1943 ben Salý ve
Cuma akþamlarý fasýla baþladým. Bu 1952 yýlýna
kadar devam etti.

Osmancýk: Ýstanbul radyosuna geçiþiniz nasýl
oldu?

Yavaþça: Bu arada Ýstanbul Radyosu resmen
kuruldu. Ýstanbul Radyosu�nun açtýðý solist sýnavýný
kazandým. Kazananlardan birisi de Arif Sami
Toker�di. Sonra resmen radyoda çalýþtým. Benim bu
devrelerimde lise hayatýmda ve týbbiyede çok
deðerli hocalarým vardý. Doktor Suphi Ezgi
bunlardan bir tanesidir. Saadettin Kaynak, Zeki
Arif Ataergin, Münir Nurettin, Refik Fersan,
Saadettin Arel bunlardan bir kaçý. Onun dýþýnda
sýk sýk musiki meþklerine katýldým.

Osmancýk: Meþk etmek nedir?
Yavaþça: Usta çýrak meselesidir, bir ustadan

öðrenmek, eseri meþk etmek odur. Usta, gerek tarz
ve tavýr, gerek usûl dahilinde talebe yetiþtiren
kiþidir. Usta en mükemmel þekilde meþk eder. Bu
meþk edenlere Fem-i Muhsin denir.

Osmancýk: Þimdi bu yarýþmalara katýlanlara da
�Sende fem-i muhsin var� tabirini kullanýyorlar. Bu
doðru bir tabir midir?

Yavaþça: Evet güzel icra etti mi �Sende fem-i
muhsin var� diyorlar. Hâlbuki o mükemmeliyet
ifade eden bir þeydir. Musikinin içine girmiþ,
deryasýný kulaçlamýþ ve öðretenlerin arasýna girmiþ
kiþidir. Çok iyi bir okuyucudur ama fem-i muhsin
deðildir, çok iyi bir sazendedir. Aldýðýný kendinden
sonra gelene aktarma vasfýdýr fem-i muhsin.

Osmancýk: Bu arada asýl mesleðiniz týp
doktorluðu deðil mi?

Yavaþça: Evet, bu konuda çok önemli çalýþ-
malarým var. 1945 senesinde Ýstanbul Erkek Lise-
si�ni bitirip týbbiyeye girdim. 1951 de doktor oldum
hemen pratisyen olarak Ordinaryus Prof. Tevfik
Münci Kazancýgil beni ihtisasa aldý. Kadýn doðum
mütehassýsý oldum ve 1955 de çeþitli hastanelerde
kadýn doðumcu oldum. Haseki Hastanesi�nde
ihtisasýmý yaptým. Daha sonra askerliðimi mütehas-
sýs olarak Kasým Paþa Deniz Hastanesi nisaiye
servisinde yaptým. Askerlik biter bitmez Zeynep
Kâmil�de mütehassýs olarak çalýþtým. Sonra baþ

asistan olarak Taksim Ýlk Yardým, sonra Þiþli Etfâl
de 6.5 sene çalýþtým. Hep asistan yetiþtirdim. Sonra
Vakýf Gureba Hastanesi�ne geçtim ve iki sýnav
verdim. Hem vakýftan hem de bakanlýktan gelen
jürinin oylarý ile kazanarak 6.5 senede doðumu
olmayan kadýn hastalýklarýnýn doðumunu kurdum.

Osmancýk: Daha önce Vakýf Gureba�da doðum
bölümü yok muydu?

Yavaþça: Evet yoktu. Vakýf Guraba eðitim
vasfýný o zaman kazandý. En son 1975 senesinde
Haseki Hastanesi doðum kliniðinden emekli
oldum, son olarak Haseki�ye döndüm. 1975�den
1990�a kadar o kliniði idare ettim. Birçok
ameliyatlar yaptým, yetiþtirdiðim asistanýn haddi
hesabý yoktur. 

Osmancýk: Sizin bir de konservatuar hocalý-
ðýnýz var. O nasýl baþladý?

Yavaþça: 1990 yýlýnda YÖK�ün kurmuþ olduðu
Konservatuar Ses Eðitimi bölümüne beni tayin
ettiler. Radyoda da yetiþtirdiðim pek çok kiþi
TRT�de programlar yapýyorlar. Daha sonra bütün
konservatuarlar YÖK e baðlandý. Bir de klasik koro
þeklinde çok programlar idare ettim. Þu an Haliç
Üniversitesi�nde görevdeyim.

Osmancýk: Bestelerinizin hikâyeleri var mý? 
Yavaþça: Güfte sahiplerinin hikâyesi vardýr. Biz

hazýr duygulara, hazýr hislere, hazýr hatýralara, hazýr
hikâyelere müzik giydiriyoruz ama ayný duyguyu
hissetmek lâzým. Hem beste, hem güftesi bana ait
olanlar da var. Hayatta yaþanmýþ pek çok þey var.
Onlara akümle oluyorsunuz, doluyorsunuz. O
dolduðunuz þey size bir ufuk açýyor.

Osmancýk: Beste ve güfte yapmak nasýl bir
duygu, neler hissediyorsunuz o anda?

Yavaþça: Zeki Arif Ataergin�in dediði bir þey
vardý. Dedi ki �Biz bir kâtibiz oðlum. Bize bir lütuf
verildi. O lütuf gücü elimize kalem verilip
yazdýrýlýyor. Bize yazdýran bir güç var, o güç bizi
yazmaya sevk eden güç baþkadýr. O güç bizi
zenginleþtiriyor, o güç bize çok semavi bir duygu
veriyor.� Þairin hissettiðini o rezonansý taþýyarak
alýyoruz ve kalem iþletiliyor. 

Osmancýk: Gençlere bu kültür nasýl verilme-
lidir. Klasik Türk Musikisini nasýl sevdireceðiz?

Yavaþça: Bu bir kültür meselesidir. Türk
toplumu çok eski bir toplumdur. Soyumuz Orta
Asya�dan geliyor. Eskiden burada çeþitli medeniyet-
ler yaþarmýþ. Ama Orta Asya�dan göçlerde çeþitli
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Türk kavimleri, Türk kavimleri gelirken serpile
serpile gelmiþler. Meselâ Kerkük�te Türkler var
serpilmiþ oraya. 

Bunlar çeþitli yerlere yerleþmiþ, Konya ya ve
Ýstanbul�a kadar gelmiþler. Ýþte ne zaman ki 800�lü
yýllar Farabi�nin yaþadýðý yýllara düþüyor. Bazý kiþiler
ürüyor. Bir Ýslâm olgusu var. Bundan doðan bir
kültür var, hem müspet ilimlerde, hem musikide,
hem þiirlerde var. Farabi zamanýnda Türk musikisi
her boyutta ele alýnmýþ. Besteler de yapýlmýþ ama
maalesef o zamanda yapýlanlar zamanýmýza ulaþ-
mamýþ. Yazýlar belgeler oluþmuþ. Bakýyoruz Farabi
zamanýnda müzikoterapi yapýlmýþ, 

Osmancýk: Bize biraz müzikoterapiyi açar
mýsýnýz?

Yavaþça: Makam esaslarýna dayanmak suretiyle
makamlarýn çeþitli organlarda, dolaþým organla-
rýnda damarlar, sinir sistemi, solunum sistemi
üzerinde çeþitli etkilere göre bir tedavi yönüne
gidilmesidir. Bu Ýbn-i Sina zamanýnda da devam
etmiþ. Toplumda da bunlarýn yapýldýðý görülmüþ.

Osmancýk: Bunun gibi toplumumuzda var olup
bilinmeyen neler var?

Yavaþça: Anadolu Selçuklu�da meselâ Gevher
Nesibe Sultan orda muazzam birer eski hastane var.
Orada da müzikoterapi yapýlýyor. Bizde Florans
Nightingale programý yapýlýyor. Bizde ondan çok
önce hemþirelik yapmýþ Gevher Nesibe Sultan var.
Ýþte bize ait olan þey bilinmiyor. Ve bu söylediðim
þeyler çeþitli kültürlerden olan þeyler daha da
büyüyerek en mütekâmil hale gelmiþ. Biz de bu
kültürlerimizi inkâr etmiþiz, yaþatýlmasýný önlemiþiz,
önüne geçmiþiz. Onlarýn yaptýklarýný almanýn
medeniyet olduðunu zannetmiþiz. Bu hazine baþka
bir milletin elinde olsa dünyayý yerinden oynatýr. Bu
gün tarihi en yeni millet, en büyük devlet haline
gelmiþ. Hiç bir þey ifade etmez, çünkü tarihi yok.
Ama sen böyle bir tarihe sahipsin ama?

Osmancýk: Türk musikisi de bundan nasibini
almýþ mýdýr?

Yavaþça: Türk Musikisi de bundan nasibini
almýþtýr. Þu anda gençlere bu konservatuar
sýralarýnda bunu öðretmeye çalýþýyoruz. Bir kültür
genellemesi yapýlmasý lâzýmdýr. Bugün bu kültürün
yaþatýlmasý gerek. Gazeteler medya ve TV bu
televizyonlarýn hiç biri Türk müziðine yer vermiyor.
Ve bunlarýn hiç birinin Türk toplumunda öðretici,
geliþtirici bir hizmeti yok. Tam tersine Türkçe

bozuldu, müzik bozuldu. Diziler ile bayaðýlýk
toplumu o istikamette aþýlýyorlar. Bunun adýna da
reyting diyorlar. Hangi kültürden hangi musikiden
bahsediyoruz. Bugün sadece Türk musikisi deðil
Batý müziðinin klasikleri de verilmiyor. Mesela Batý
müziðine Türk toplumu yabancý olmasýn diyoruz.
Güzel sanat eserleri var. TV�de o güzel eserler,
aryalar verilmiyor. Zaten Türk musikisinin de o
türü kalktý artýk yok. 

Osmancýk: Eskiden Padiþahlar hep müzikle
uðraþýrlardý. Bunun bir sebebi var mý acaba?

Yavaþça: Amaç kültür. Bir insan tarihten gelen
kültürüne yabancý mý kalacak? Kültürüne en çok
kendisi sahip olacak ki örnek olsun. Çünkü müzik
iç disiplini oluþturur. Bu ruh jimnastiðidir, disiplin-
dir. musikimizin baþlangýcýndan beri þiirle daha
doðrusu o musikimizi meydana getiren bestekâr-
larla kucak kucaða gelmiþ. Þair yazmýþ, bestekâr
bestelemiþ. Seviyeli bir þekilde þiir, þairin o andaki
duygu birikimi içerisinde ortaya çýkmaktadýr. Hissi
o titretiþimi taþýyor. Ýþte o titreþimi bestekâr
hissedecek ki baþarýlý olsun. Dinleyici onu anlayýp o
rezonansý alabilecek kapasitede seviyede olsun ki
solist de görevini yapsýn. Kaynaþsýn aþk ile. Aþk
olmadan meþk olmaz.

Osmancýk: Sanatçý o aþký taþýmalý ki dinleyenin
kalbine ulaþtýrabilsin deðil mi?

Yavaþça: O ruh olmadýkça zaten müzik olamaz,
ama bunlarýn ölçüsünü bulmak lâzým. Bir televiz-
yon baþýndaki adam müzikten anlamýyor. Seviye
olmayýnca kim denetleyecek, dinleyici programlarý
yapýlýyor. Ben þu yaþýma gelmiþim bu yaþta çalýþma
ihtiyacý hissediyorum. Zor günler geçiriyoruz,

Osmancýk: Biraz da Ýbnülemin Mahmut Ke-
mal�in evinde yapýlan Pazartesi Sohbetlerinden
bahsedebilir misiniz?

Yavaþça: Bir nevi okul, bir üniversitedir burasý.
Bütün zamanýn en önemli kiþileri hep bu
toplantýlara gelirlerdi ve oradan bir þeyler alarak
çýkarlardý. Bir kere en önemlisi Türk toplumun en
büyük deðerleri olan ahlak, edep erkân alýnýrdý
orada. Þimdi o vasfýn sahibi, evini açan adamlar
yok ve tarihe karýþtý. Biz þanslýyýz o devri yaþadýk. O
devrin duygu yapýsý farklý olan kiþilerden çok
faydalandýk. Ve gücümüzün yettiðince zorla kavga
ederek elimizden geldiðince ne kadar verebilirsek
vermeye çalýþtýk. Onun için evime çekilmedim
hâlâ, ama týbbý býraktým. 
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P akistan, hemen hemen bütün doðu
ülkeleri gibi tezatlar ülkesidir. Modern
olmanýn bedeli aðýr, modern olmamanýn

bedeli ise çok daha aðýrdýr. Zaten bu memlekette
her þey �aðýr�dýr.

Rengarenk kýyafetli insanlarýn sükunet içinde
yaþadýðý, sokaklarýnýn bazýlarýnýn virane, bazýlarýnýn
þahane olduðu bu ülkede, insanýn kaybolasý gelir.

17 Aðustos 1876 tarihinde, Pakistan�ýn Urdu
Ahar gazetesinde bir birlik çaðrýsý vardý: 

�Türkler için yapabileceðimiz her þeyi yapmak
bizim için farzdýr; zira yeryüzünde Müslümanlarýn
taþýdýklarý haysiyet Türkler�in sayesindedir.�

Bu çaðrýnýn ardýndan, o tarihler için muazzam
bir yardým toplanýp Ýstanbul�a ulaþtýrýlýr. Kadýnlarýn
kollarýndan bileziklerini, çocuklarýn sünnet altýn-
larýný toplayarak gönderdiði yardýmýn miktarý:

125.000 Osmanlý Lirasý! Üstelik de böylesi bir
fedakârlýk, Pakistan�ýn yaþadýðý kuraklýk ve açlýk
felaketine denk gelmiþtir. 

Ýþte bu çaðrýnýn üzerinden yüz yirmi üç sene
geçtikten sonra, yine bir 17 Aðustos sabahý, Türk
insaný büyük bir deprem felaketiyle uyandý. Çok
can yandý. Ancak, o zor günlerde de yanýmýzda
dostlarýmýz, kardeþlerimiz vardý!

Pakistan, iþte bu derin kökler sayesinde, Türk
insaný için hep �kardeþ ülke� olmuþtur. Zaten,
Pakistan�a gittiðinizde, Pakistanlýlar size, kendinizi,
Anadolu topraklarýndaymýþsýnýz gibi hissettirir.
Mahcup tebessümleri, misafirperverlik gayretleri,
fýrsat olursa hemen gevþeyip esnaf kurnazlýðý
yapmaya meyyal ticaretleri ile onlar, Türk
insanýndan farksýz gibi gözükecektir. 

Ancak, yumuþak huylu, aðýr ve hareketsiz

Osmancýk: Ýbnülemin Mahmut Efendi
hakkýnda sizden yaþanmýþ bir hatýra alabilir miyiz?

Yavaþça: Her þeyden önce çok enteresan bir
Osmanlýydý. Abdülhamid Han zamanýnda Beylik-
çilik yapmýþ, yani müstemleke nazýrlýðý gibi bir þey.
Babasý da Mühürdar Emin Paþa�dýr. Daimi saray
içinde bulunmuþ, birçok merhalelerden geçmek
suretiyle eski Türk ahlak ve erkân ve ilmine ulaþ-
mýþ. Dünya kadar eser vermiþ son þairlerimizden
�Hoþ Seda� gibi eserleri ile hiç boþ durmamýþ
biridir. Elini öptürerek ama þiddetiyle, hiddetiyle
bizi de zapturapt altýnda tutmuþtur.

Osmancýk: En çok ne tür müzikler dinlerdi?
Yavaþça: Rast makamýný çok severdi, Hüzzamý

sevmezdi. Bütün makamlarý devreder fasýlda
bulunurduk. Bir akþam �E kuzum evladým bu
akþam nasibimizde ne var� dedi.

Osmancýk: Efendi Hazretleri dedim, müsaade
ederseniz bu akþamda Hüzzam faslý yapalým dedik.

Yavaþça: Efendim bir mýsra okuyayým o zaman
dedi. �Sen heman eyle tekellüm, razýyým düþmana

(kötü söz) ben nameye�. Ben bunu hemen þöyle
çeviriyorum dedi. �Sen heman eyle terennüm,
razýyým hüzzama ben. Ýþte böyle bir nükte gücüne
sahipti. Taþý gediðine koyan biriydi. Güzel bir fasýl
yaptýk o gün, hüzzama bayýldý, bakýþlarýyla �Ýþte
hüzzam böyle olur� dedi. �Efendim neden Hüzzam
sevmiyorsunuz?� dedim. �Efendim onda öyle bir þey
vardýr ki, perde biraz aþaðýda biraz yukarýda
basýlýrsa parça bozulur.� dedi. �Her kiþi bu hüzzam
makamýný çalamaz ve okuyamaz� dedi.

Görüntü Var Ses Yok

PAKÝSTAN

Halenur Çalýþan GÜRBÜZ / www.moraldergisi.com
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Pakistanlý ayný zamanda bu özellikleriyle Türk�ten
fersah fersah uzaktadýr. Adýmlarý öylesine yavaþ ve
hafiftir ki, yürüdüðünü deðil, sevimli hayalet gibi
havada süzüldüðünü zannedersiniz. Adeta zaman
durmuþ, birilerinin iteklemesiyle ilerliyor gibidir.
Evinize dönüp de Pakistan�la ilgili haber aldýðýnýzda
bir an þaþýrýr, �Ýyi de, orada hayat yok ki� diye
içinizden geçirebilirsiniz. 

Bu duraðanlýk, hayatlarýnýn her alanýnda mev-
cuttur. Hareketleri gibi konuþmalarý da, giyimleri de
dingin ve dinlendiricidir. Meselâ kýyafetleri cývýl
cývýl olmasýna raðmen gözü okþar. Aslýna bakar-
sanýz, bu haliyle kadýnlar da, erkekler de, özgün
olmanýn ötesinde, özgürdür. Batýlý normlara ayak
uydurmaya çalýþan vatkalý, düðmeli ceketlere ne
erkekler, ne de hanýmlar tenezzül eder. Bilakis,
Pakistanlý hanýmlar, rengârenk uçuþan kumaþ-
lardan diktikleri elbiselerle, ayaklarýndaki hafif
sandaletlerle ve ellerini ayaklarýný bezedikleri nakýþ
gibi kýnalarla kadýn olmanýn tadýný sonuna kadar
çýkarýrlar. 

Rengârenk bir keþmekeþ
Pakistan�da günlük hayatýn seyri, þehirden þehre

deðiþebilir. Kalabalýk ve ticari yerlerde, hayat
nispeten daha �hýzlý� ancak daha da eðlencelidir.
Mesela Lahor, Pakistan�ýn gezi merkezi denilebi-
lecek en büyük þehridir. Buradaki Padiþah Mescidi,
avlusunda en kalabalýk cemaatin ayný anda namaz
kýlabildiði muhteþem bir yapýdýr. Ayrýca Minare-i
Pakistan, Lahor Kalesi gibi köklü yapýlar da var. 

Ancak, eðer Pakistan�a gelmiþseniz, büyük tarihi
eserleri görmeyi yarým günde bitirip, sokaklara ve
insanlarýn arasýna dalmak belki de daha makul olur.
Çünkü burada her þey rengârenktir ve seyredene
tatlý bir neþe verir. Trafiðin, caddelerin kalabalýklýðý
ve Ýstanbul�a taþ çýkartan keþmekeþine raðmen sü-
rücülerin umursamazlýðýna ister istemez gülersiniz.
Sokaklardaki yoksulluk ve kirlilik içinize dokunsa
da, insanlarýn masum ve mütebessim halleri sizi
rahatlatýr. Rengârenk kamyonlarý ve toplu taþýma
vasýtalarý Lahor�da bolca karþýnýza çýkar. Bir tanesi
üç günde boyanan kamyonlar, tekerlekli tablolar
gibi sokak-larda gezinirler. Toplu taþýma araçlarýnda
seyahat etmek ise ayrý bir sabýr ve zanaat ister.
Çünkü bu otobüslerde her þey þoförün keyfince
gerçekleþir. Ýstediði saatte hareket eder, istediði
yerde durur, isterse hiç durmaz. Sizin yolcu olarak
tek hakkýnýz, otobüse gidip bir yerlere gidebildi-
ðinize þükretme hakkýdýr. 

Muhteþem bir Türk yapýsý: Faysal Camii
Ýslamabad ise, Lahor�un tersine düzenli, nispe-

ten daha temiz ve boþ caddeleri ile �ciddi� bir þehir-
dir; ayný zamanda federal baþkenttir. Burada,
dünyanýn en büyük camilerinden biri olarak bilinen
Faysal Camii bulunur. Mimarî çizimi Türk mimar
Vedat Ali Dalokay�a ait muhteþem yapý, bilhassa
gece, sabaha dek seyredilebilecek kadar güzeldir. 

Burada hayat biraz daha dingindir. Gün boyu
sessiz sedasýz dolaþabilirsiniz þehri. Yaþayacaðýnýz en
büyük sýkýntý, muhtemelen, yemek yeme sýkýntýsý
olacaktýr; eðer midenizin yað ve baharatla dolma-
sýný istemiyorsanýz. Yenecek her þeyde bolca et ve
baharat kullanýlýr. Daha doðrusu, �boca edilir.�
Ayrýca, sokaklarda yürürken etlerin hangi þartlarda
saklandýðýný müþahede etmek de karnýnýzýn tok
olduðu hissine kendini inandýrmanýzý saðlayacaktýr. 

Depremin bile vuramadýðý tebessüm
Ýslamabad�dan depremin vurduðu Muzafferabad

þehrine gitmek, dört saatlik bir korku yolculuðu
demektir. 360 derece virajlý dað yollarýnýn Pakistan-
lý sürücüler tarafýndan saatte 120 km hýzla geçildi-
ðini düþünürseniz, en azýndan hayal dünyanýz bu
maceraperest seyahate ortak olacaktýr. 

Muzafferabad adeta bir hüzün þehridir. Büyük
depremden sonra yerle yeksan olmuþ þehirde,
insani yardým derneklerinin çadýrkentleri ve ayakta
kalabilmiþ birkaç alçak binadan baþka ev bulmak
imkansýzdýr. Ancak, buna raðmen insanlarýn yüzü-
nü dolduran tebessüm, seyredene þaka gibi gelir.
�Bunalým� toplumunun �stresli� insaný, enkazlarýn
arasýnda kendine bir çýrpýda yeni bir hayat kurup
gülümsemeyi baþarabilen bu mütebessim çehreleri
anlamlandýramaz. Havasýz bir çadýrda çalýþýrken
bulduðunuz �bölge meteoroloji müdürü� olan
biteni sakince anlatabilir mesela. Yahut evinden
geri kalan yýkýntýda yaþayan iki teyze sizi içeri
çaðýrýp sofra hazýrlamaya kalkýþabilir. Bu, mutlulu-
ðun bir yerlerde, öylece sapasaðlam durabildiðinin
iþaretidir.

Pakistan�ýn baðýmsýzlýk mücadelesi
Pakistan�ýn önemli kentleri arasýnda yaptýðýnýz

geziden sonra, bu ülkenin insanlarýnýn sömürge
kültüründen gelen �uyuþuk� bir halet-i ruhiyeye
sahip olduðunu, teslimiyetçi hallerinin tarih
boyunca emir almaya alýþtýrýlmýþ olmalarýndan
kaynaklandýðýný zannedeceksiniz. Aslýnda, pek de
göründüðü gibi deðildir. Pakistan�ýn halký, önce
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Ýngilizlerden, sonra da Hindistan�dan baðýmsýzlýðýný
diþiyle, týrnaðýyla almýþtýr. 

1857�de iþgale karþý çýkan halk ayaklanmasý
Ýngilizler tarafýndan þiddetle ve pek çok kan
akýtýlarak bastýrýlýr. Ýngiliz baskýsýna karþý en büyük
baðýmsýzlýk çabalarýný Müslümanlar verir. 1906�da
�Bütün Hindistan Müslümanlarý Birliði� adlý örgüte
ünlü Müslüman fikir adamý Muhammed Ýkbal ve
etkili siyaset adamý Muhammed Ali Cinnah�ýn
katýlmasý, baðýmsýzlýk mefkûresini güçlendirir.
Zaman içinde Müslümanlarýn ayrý bir devlet kur-
masý fikri büyür ve 14 Aðustos 1947�de Hindis-
tan�dan baðýmsýz Pakistan devletinin kuruluþu ilan
edilir.  Baðýmsýzlýk sonrasýnda, cumhurbaþkanlýðýna,
Pakistan halký tarafýndan hâlâ �büyük önder�
olarak hatýrlanan Muhammed Ali Cinnah getiril-
miþtir. 

Müslümanlýðýn �Ýkbal�i
Muhammed Ýkbal, Pakistan�ýn baðýmsýzlýk mü-

cadelesi için olduðu kadar, Ýslam dünyasý için de
mühim bir isimdir. Büyük düþünür Ali Þeriati,
�Ýslam kültürünün büyük bir felakete uðradýðý, hü-
zünlü bir sonbahar suskunluðuna girdiði ve Batý�nýn
fikrî sömürüsü altýnda kalarak ölüme mahkum
olduðu bir anda ve bu felakete uðramýþ bahçenin
bahçývanýnýn bile uykuya daldýðý bir zamanda,
Ýkbal, bir þahlanýþ yapmýþ ve yükselmiþtir� diye
anlatýr Ýkbal�i. 

Ehl-i tasavvuf bir ailede dünyaya gelen Ýkbal,
medrese eðitiminin ardýndan doðu dilleri hocalý-
ðýna yükselir. Bu dönemlerinde þiirlerine baþlayan
Ýkbal, hukuk ve felsefe alanýndaki yüksek öðrenimi
için Ýngiltere�de bulunur. Döndüðünde, o artýk
Pakistan için bir kurtuluþ savaþçýsý, Ýslam dünyasý
içinse nadide bir düþünürdür. Kabri Pakistan�ýn
Lahor kentinde hâlen ziyaretçilerle dolup taþ-
maktadýr. 

Resmî �kapý çarpma� töreni
Pakistan ile Hindistan�ýn arasýnda yýllardan beri

süregelen rekabet, iki ülke arasýndaki tek sýnýrda
bulunan kapýlarýn her akþam kapatýlmasý töreniyle
canlanýr. Esasen, bu hadiseye, kapýlarýn kapatýlmasý
yerine �kapýlarýn birbirinin suratýna çarpýlmasý�
demek de mümkün olabilir. 

Bu merasim, sýnýrda þov yapan askerleri seyret-
mek üzere toplanan kalabalýklarýn huzurunda ger-
çekleþir. Her iki tarafta da (Hindistan ve Pakistan
taraflarýnda) tribünler bulunur ve buralar týpký

büyük futbol maçlarý gibi her gün binlerce insanla
dolar. Evet, her gün!

16:30�a kadar geçiþe açýk olan sýnýr, bu saatten
sonra kapatýlýr. Artýk, hangi tarafta iseniz oranýn
taraftarýsýnýzdýr. Saat 17:30�dan sonra tören birliði
bütün ihtiþamýyla gelir. En uzun ve gösteriþli
askerler, en güzel tören giysileriyle tekmil alýp
verirler, silah takýp çýkartýrlar. Bu esnada, güçlerini
ispat eden naralarla meydaný inletirken, tribünlerde
çýlgýnca alkýþlayanlarýn gözleri gurur ve heyecanla
dolar. 

�Pakistan, zindabad!�
Dünyanýn baþka hiçbir yerinde bulunamayacak

kadar enteresan olan bu merasim, iki taraftan birer
askerin birbiriyle sembolik olarak el sýkýþmasýyla
devam eder. Dikkat ederseniz fark edersiniz ki, el
sýkýþýrken dahi gözleri birbirine tepeden bakmakta
ve diþleri gýcýrdamaktadýr. En sonunda, sýnýrýn
demir kapýlarý karþýlýklarý olarak hýþýmla kapatýlýr.

Bu arada, Hindistanlýlarýn tribünü çok büyük ve
kalabalýktýr. Oysa, �bizim� Pakistan�ýn tribünleri
cýlýzlýðý ile iç acýtýr. Yarým saate yakýn süren
naralaþma ve koþuþturmanýn boyunca, insan,
tezahürat anýnda fanatizm duygularýyla �Pakistan,
zindabad� (Daima Pakistan) diye haykýrýrken
yakalar kendini. Ancak, bunca kalabalýðýn bir hiç
için sürekli toplanýp baðrýþtýðýný gördükten sonra,
bunun, sömürgeciler tarafýndan birbirine düþmüþ
iki ufaklýðý seyretme zevkini yaþamak, ufaklýklarý
oyalamak için tertiplenmiþ bir düzen olabileceði de
akýllara geliverir. 

Netice-i kelam, Pakistan, hemen hemen bütün
Doðu ülkeleri gibi, tezatlar ülkesidir. Modern
olmanýn bedeli aðýr, modern olmamanýn bedeli ise
çok daha aðýrdýr. Olsun, burada zaten her þey
�aðýr�dýr. Fakirle zenginin keskin bir çizgiyle ayrýl-
dýðý, insanlarýn hem çok sakin, hem de çok sinirli
olduðu, sokaklarýnýn bazýlarýnýn virane, bazýlarýnýn
þahane olduðu bu þehirlerde, insanýn kaybolasý gelir.
Kaybolup da, tribünlerde �Pakistan, zindabad� diye
haykýrasý�
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S on yýllarda herkes ayný dertten mustarip:
Boyun, sýrt ve bel aðrýlarý. Ýstatistiklere
göre bel fýtýðý hastalarýnýn yüzde 54�ünü

masa baþý iþlerde çalýþanlar oluþturuyor. Peki, her
gün bu aðrýlarý çekmemek için ne yapmalýyýz?

Modern kent insaný aðrýlarýyla birlikte yaþamýný
sürdürüyor. Bu þikayet bir bakýma modern ve
teknolojik yaþamýn bir parçasý haline gelmiþ
durumda. Toplumun farklý meslek sahiplerinde bu
aðrýlara rastlamak neredeyse sýradan hale geldi.
Özellikle hekimler bu aðrýlar nedeniyle kendilerine
müracaat eden hasta sayýsýndaki artýþý çok iyi
gözlemleyebiliyorlar.

Bel, boyun ve sýrt bölgesinin orijinal halinde
meydana gelen bozulma nedeniyle bu bölgelerde
günlük yaþamý olumsuz etkileyen ve aðrýyla
seyreden rahatsýzlýklardan birçok insan yakýnýyor.
Bu rahatsýzlýklar, çok farklý sebeplere baðlý
olabileceði gibi sadece psikolojik faktörler de bu
hastalýklarýn seyrinde tetikleyici rol oynayabiliyor.

Bel aðrýsý oluþmasýna yol açan 100�ü aþkýn
neden sayýlabilir. Fýtýk, adale kasýlmalarý, sinir sýkýþ-
malarý, dolaþým bozukluðuna baðlý olarak geliþmiþ
birçok hastalýkta ve psikolojik rahatsýzlýklarda bel
aðrýlarý meydana gelebilir. Bunlardan en önemli-
lerinden birisi bel fýtýklarýdýr. Fýtýk genellikle aniden
geliþir. Bu hastalýk belde omurlar arasýnda bulunan
ve esnemeyi saðlayan disklerin sabit bulunmalarý
gereken yerden dýþarýya çýkmalarýyla oluþur. 

Bel fýtýðýnýn nedenleri arasýnda genetik faktör-
lerin, hormonal faktörlerin, düþmenin, trafik kaza-
larýnýn, kötü þartlarda omuriliði kullanmanýn etki-
leri vardýr. Kötü þartlardan kastettiðimiz, uygunsuz
durumlarda aðýr yük kaldýrmak veya uzun saatler
boyunca bilgisayar ekraný karþýsýnda durmaktýr.

Hareketsizlik bel fýtýðýna neden oluyor
Bu tür hastalýklar aðýr yük taþýyan iþçilerde ve

bilgisayar ekraný karþýsýnda uzun saatler duranlarda
sýkça görülür. Ýstatistiklere göre bel fýtýðý hastala-
rýnýn yüzde 54�ünü masa baþý iþlerde çalýþanlar,

yüzde 27�sini endüstri-inþaat sektörü çalýþanlarý,
yüzde 18�ini ise þoförler oluþturuyor. Son yýllarda
yük taþýmayan insanlarda da bel ve boyun
fýtýklarýnda artma görülmeye baþlandý. Bu artmada
en önemli faktör özellikle iþ yerlerinde hareketsiz
kalýnmasý nedeniyle sýrt, boyun ve bel bölgesindeki
adalelerde meydana gelen zayýflamadýr.

Psikolojik sorunlar birçok hastalýðýn nedeni
olduðu gibi bel ve boyun fýtýðýnda da önemli bir
nedendir. ABD�de yapýlan bir araþtýrma psikolojik
etkenlerin bu hastalýklarda ne kadar önemli
olduðunu gözler önüne seriyor. Farklý yaþ ve meslek
grubundan 3 bin çalýþan üzerinde yapýlmýþ bir
araþtýrma sonucunda iþinden memnun olmayan,
üst yöneticileri ile sorunlar yaþayan kiþilerin daha
çok bel ve boyun fýtýðýna yakalandýðý ortaya çýktý.
Stres faktörleri bedenin tüm adale dokusunun
kasýlmasýný saðladýðý ve bu kasýlmanýn bedenin
güçsüz olan bel ve boyun kýsýmlarýnda fýtýklaþma-
larýn meydana gelmesinde önemli oranda rol oyna-
dýðý tespit edildi. 

MR zorda kalýnca kullanýlmalý
Bel, boyun ve sýrt adalelerinden kaynaklanan

aðrýlarýn asýl sebebini ortaya çýkarmak için en çok
bilgisayarlý tomografi ya da manyetik rezonans adý
verilen görüntülü yöntemler kullanýlýyor. Ancak
Türkiye�de MR (manyetik rezonans filmi) amacý-
nýn dýþýnda kullanýlmaktadýr. Oysa dünyanýn büyük
merkezlerinde, örneðin Londra�da 12 tane, Paris�te
16 tane, ABD�nin Florida Eyaleti�nde 11 tane, Ro-
ma�da 8 tane, Münih�te 11 tane MR cihazý vardýr.
Ýstanbul�da ise yüzlerce MR mevcut. Oysa MR
teþhiste zora düþüldüðü zaman baþvurulacak bir
görüntüleme yöntemidir. Yani her bel aðrýsý olanýn
MR çektirmesi gerekmez. Üstelik MR�ýn maliyeti
de son derece yüksektir. Bu yüzden birçok dürüst
hekim MR yönteminin bazý kendi meslektaþlarýnca
bu kadar sýk kullanýlmasýný maalesef ticari bulmak-
tadýrlar.

Ameliyat nadiren gerekir
Bel, boyun fýtýðý ve adale kasýlmasý teþhisi
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konulmuþ hastalarýn fizik tedavi ve rehabilitasyonla
iyileþme olasýlýklarý yüzde 98 civarýndadýr. Az bir
kýsým hastada ameliyat yapýlmak zorunda kalýna-
bilir. Bu gibi durumlarda hastalarýn kilo vermeleri
tavsiye edilir. Kendisine baþvuran 100 hastadan
ancak iki ya da üçünde gerçekten ameliyata gerek
olduðunu söyleyen fizik tedavi ve rehabilitasyon
uzmanlarý vardýr. Bazý özel hastanelerde mikrodis-
kektomi adý verilen ve tahribata neden olmayan
yöntemler kullanýlmaya baþlandý ama bunlar da
genellikle yüksek fiyatlara yapýlýyor.

1980�li yýllarda dünya genelinde bel fýtýðý teþhisi
konulan hastalarýn yaklaþýk yüzde 46�sý ameliyat
edilirdi. Ama zaman içinde ameliyat komplikas-
yonlarýnýn çok olduðu ortaya çýkýnca cerrahi
yönteme baþvurma oraný yüzde 3�lere kadar düþtü. 

Ýlaçlardan medet ummayýn
Hastalýðýn tedavisinde en önemli faktör isti-

rahattýr. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarý
yaklaþýk bir ay kadar sürer. Seanslar kýrk beþ dakika
ile bir saat civarýnda devam eder. Evde yapýlmasý
gereken egzersizler verilir ve günde yirmi dakikadan
baþlayarak arttýrýlan düz yolda yapýlmasý istenilen
yürüyüþler tavsiye edilir.

Tedavide ilaçlar da kullanýlýr, fakat genellikle bu
tarz þikayetlerde ilaçlar ciddi bir fayda ortaya
koyamazlar. Maalesef günümüzde genellikle insan-
larýmýz kalabalýk saðlýk kuruluþlarýnda hekimlere
muayene olup birkaç ilaç tavsiyesi alýp geçici olarak
kendi aðrýlarýný rahatlatmaya çalýþýrlar. Ýlaçlarýn
etkisi kaybolduðunda hastanýn aðrýlarý tekrar baþlar.
Diðer yandan ilaçlarýn birçok yan etkileri vardýr ve
dikkat gerektiren iþlerde çalýþanlar için bu yan
etkiler ayrý bir risk ortaya çýkarýrlar.

Asansör kullanmaktan vazgeçin
Bel, boyun ve sýrt aðrýlarý konusunda alýnacak

önlemler bizleri tam olarak hastalýða yakalan-
maktan korumasalar da önemli oranda saðlýðýmýza
katký saðlamaya yönelik etkilerde bulunurlar. 

Gün içerisinde zaman zaman egzersiz tarzýnda
kendimizi zorlamaksýzýn hareket yapmayý bir alýþ-
kanlýk haline getirmeliyiz. Özellikle yüksek bina-
larda çalýþanlarýn iþ yerlerinde bulunan asansörleri
kullanmaktan vazgeçmeleri çok önemli bir alýþkan-
lýktýr. Þehir içinde kýsa mesafelerde yapacaðýmýz
iþler için yürüyüþ yapmak saðlýðýmýzý her bakýmdan
pozitif etkiler.

Aðýr eþyalarý dengeli kaldýrýn
Ani dönüþ hareketlerinden kaçýnmak gerekir.

Dönüþlerde ve öne ya da arkaya eðilmelerde tüm
bedenle birlikte bu hareketlerin yapýlmasý gerek-
mektedir. Vücut hareketleri hem bel fýtýðýnýn
oluþmasýnda hem de mevcut bel fýtýðýnýn iyileþmesi
veya artmasýnda büyük rol oynar. Zira hassas bölge
olan omurilik disklerinin en fazla baskýya uðradýðý
hareketler öne ve geriye yapýlan hareketlerdir. 

Dönmelerde ve özellikle eðilmelerde, üstelik de
kiþi aðýrlýk kaldýrýyorsa, örneðin elinde alýþveriþ
torbalarý varsa, diske çok yük biner. Aðýrlýðýn
dengeli olarak kaldýrýlmasý bel saðlýðý açýsýndan çok
önemlidir. Örneðin aðýr yük iki ayrý torbaya
bölüþtürülmeli öyle taþýnmalýdýr. 

Diðer bir önemli nokta ise kaldýrma þeklinin
vücuda ve yere paralel olarak yapýlmasýdýr. Bütün
gövde ile öne doðru eðilerek deðil de dizleri kýrarak
yere eðilmek ve yükü ayný þekilde dizlere aðýrlýk
vererek kaldýrmak bel fýtýðýnýn önlenmesi açýsýndan
çok gereklidir. 

Herhangi bir cismi kaldýrýrken bu iþi belinizin
deðil bacaklarýnýzýn yapmasýný saðlamanýz gerekir.
Yerden bir kâðýt parçasýný almak için bile bu kural
geçerlidir. Kaldýrmak istediðiniz cismi vücudunuza
yakýn tutmalý ve yine dizleri doðrultarak ayaða
kalkmalýsýnýz.

Bilgisayar baþýnda çok kalmayýn
Pencere açmak ya da kapatmak için mobilya-

larýn üzerinden uzanýlmamalýdýr. Çok hafif bile olsa
dizler bükülmeden ya da bel öne doðru eðilerek asla
eþya kaldýrýlmamalýdýr. Ýki kiþi bir yükü kaldýrmayý
planladýðýnda, takým olarak çalýþma yapýlmalýdýr.
Kimin tam olarak ne zaman ne yapacaðý iyi
planlanmalý, böylece birisine beklenmedik zamanda
fazla yük bindirilmemelidir.

Bilgisayar ekraný karþýsýnda uzun saatler hare-
ketsiz kalýnmamalý ve fýrsat buldukça omuz, boyun
ve kol adaleleri çalýþtýrýlmalýdýr. Boyun adalelerine
farklý bitkisel yaðlarla masaj yaptýrmak da burada
meydana gelmiþ olan dolaþým bozukluðunun engel-
lenmesi açýsýndan fayda saðlayacaktýr.
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D ivan-ý Harp�e göre güya 31 Mart�ýn
sorumlularý irtica yapan âlimlerdi.
Oysa Said Nursî baþta olmak üzere

âlimler o dönemde çok kanlarýn dökülmesini
engellemiþlerdi. Onlarýn nasihatleri, yatýþtýrmalarý
yangýnýn sönmesinde en büyük tesiri yapmýþtý. 

�Ýmparatorluðun son çeyreði� diyebileceðimiz o
son 15-20 yýllýk süreç adeta bir fýrtýna halinde
yaþandý. Aslýnda Osmanlý Devleti son 100 yýlýný
sömürgeci Avrupa devletleri tarafýndan adým adým
sýkýþtýrýlarak geçirmiþti. 200 yýldýr dünyanýn her
yerini paylaþarak veya çatýþarak sömürgeleþtiren
Batý için son hedef Osmanlý coðrafyasýydý.

31 Mart Olayý bu çalkantýlý devrin kilometre
taþý hükmündeki hadiselerden biri. Fakat hadisenin
nasýl bir atmosferde gerçekleþtiði hâlâ doðru dürüst
bilinmiyor. 31 Mart�ta neler yaþandýðýný, bu olayýn
nasýl istismar edildiðini; �Tarihin Sarýkamýþ Duruþ-
masý� adlý eseriyle Sarýkamýþ konusunda ezberleri
bozan ve Osmanlý�nýn özellikle son 100 yýlýný en iyi
bilen tarihçilerden biri olan Dr. Ramazan Balcý ile
konuþtuk.

31 Mart olayýný tertipleyenler kimlerdi?
31 Mart olayýnýn tertipçileri ve teþvik edicileri

gerçi birebir ispat edilememiþtir. Ama geçen yýllar
bize bu konularda önemli tecrübeler kazandýrdý. 

Bir kere bu olaydan kimler yararlanmýþtýr ona
bakmakta fayda var. Sonuçlarý itibarýyla olayý
deðerlendirirsek en çok faydayý Ýttihat ve Terakki
saðlamýþtýr. Zaten olayýn hürriyeti korumak için
Selanik�te bulunan ve yakýn zamanda Ýstanbul�a
gelen Avcý taburlarý içinde baþlamasý bu noktadan
dikkat çekicidir. Ýkinci ve çok önemli bir husus
devletin o günlerdeki siyasi durumudur. 

Adana�da Ermeni isyaný sürmekteydi. (14 Nisan
1909), Avusturya Bosna-Hersek�i ilhak etmiþti. (5
Teþrin-i Evvel 1908) Ayný tarihte Rumeli-i Þarkî
Vilayeti Valisi Prens Ferdinand, Bulgar Çarý
unvanýyla krallýðýný ilan etmiþti. Ayrýca Girit�in
Yunanistan�a ilhaký söz konusuydu. Bütün bunlara

ek olarak Ýngiltere, Almanlara verilen Baðdat hattý
yüzünden Osmanlý ile en gergin dönemini
yaþamaktaydý ve Kuveyt problemini ortaya atmýþtý.

O günlerde kadro dýþý kalmýþ askerler, talebeler,
þuradan buradan toplanmýþ hamallar sokaktaydý.
Ýstanbul�da ciddi bir terör vardý. O günlerdeki en
önemli korku yabancý müdahalesiydi. Çok defa
Balkanlarda ayný oyun tezgâhlanmýþtý. Büyük li-
manlarda Ýngiliz ve Fransýz zýrhlýlarý hazýr bekli-
yordu.

Ancak önde gelen din âlimlerinin nasihat için
araya girmesi, asilere karþý silah kullanýlmasýnýn
önlenmesi ve �Þeriat isteriz� sloganýnýn þeriat adýna
taþkýnlýk yapýlmasýna engel olmasý gibi etkenler
Avrupa�nýn aradýðý fýrsatý onlara vermedi. Burada
baþta Bediüzzaman olmak üzere Ýttihat-ý Muham-
medi Cemiyeti�ne mensup âlimlerin çok önemli
katkýlarý oldu. 

Olayýn görünürdeki tertipçileri �nigehban-ý
hürriyet� adý verilen Avcý taburlarýndaki erlerin ve
çavuþlarýn subaylarýna karþý isyanýydý. Subaylarýn
dine karþý lakayt tavýrlarýný protesto ediyorlardý. 

Olayý ittihatçýlar bizzat baþlatmasa bile bir
þekilde baþladýktan sonra hemen iþi ele aldýlar.
Örgütlü bir güç olmalarý bütün vilayetleri harekete
geçirmeye yetti. Olaya güya Meþrutiyet öncesine
dönmek isteyen irticacý bir hareket adýný verdiler.
Padiþahý tahkir eden, Meþrutiyet�i kanlarýyla
savunacaklarý tehditleri ile dolu telgraflar çektiler.
Ýttihatçý mebuslar Rumeli�de bulunan birliklerden
yardým istediler. Ayný günlerde yaptýklarý gizli
toplantýlarda fýrsattan istifade padiþahý deðiþtirmek
kararýný almýþ oldular. 

Bu olaylarda dikkat çeken en önemli husus o
günlerde milliyetçi kadrolarýn tamamen Batýcý kesi-
min etkisi altýna girmesidir. Bu kargaþanýn içeri-
sinde onlarýn özel bir tavrýna rastlanýlmaz. Milliyet-
çiliðin yozlaþmamasý çok önemlidir. Tarihine,
kültürüne, dinî deðerlerine baðlýlýðý ön planda
tutan milliyetçi kadrolar her ne zaman yozlaþýp
Batýcýlarýn etkisi altýna girmiþse ya da algýlama

..34..
sayý 23 / 2006

KARDELEN / ARALIK

ÝRTÝCA YAYGARALARININ TEMELÝ

Cem SÖKMEN / www.moraldergisi.com



düzeyi kuru bir ýrkçýlýk seviyesine inmiþse Türk
milleti büyük tehditlere maruz kalmýþtýr.

31 Mart olayý hangi þartlar çerçevesinde
gerçekleþti?

Hürriyetin ilanýndan sonra 30 yýl süren sessiz-
liðin ardýndan bütün istidatlar adeta çýlgýn bir coþ-
kuya kapýlmýþtý. Bu akýþýn bir yerde durulmasý bek-
lenebilirdi. Ancak etnik ayrýlýklarý kýþkýrtan Batý�-
nýn iþi kolaylaþmýþtý. Bulgar ve Arnavutlar, Ermeni-
ler ve Rumlar adeta gemi azýya almýþlardý. Kulüpler,
cemiyetler, dernekler, gazeteler, dergiler adeta
birbirini kovalýyordu. Ancak yýllardýr hürriyet
hasreti çeken Ýttihatçýlarýn gerçek hürriyetten
haberleri yoktu. Yýllardýr Bulgar ve Rum çetecilerle
yaptýklarý silahlý mücadele onlarda siyasi ahlak
halini almýþtý. Kendilerini tenkit edene dayanamý-
yorlardý. 

Modern mekteplerde yetiþmiþ subaylar halkýn
hislerine hürmet etmiyorlardý. Gazeteler yalan ve
mübalaðalarla partiler arasýndaki tartýþmalarý
acýmasýzca istismar ediyorlardý. En nihayet dinin
asýl maksadýný anlamaktan aciz ve cahil bazý
insanlar þahýslarýn kusurlarýný kurumlara yükle-
mekle devlete itaat duygusunu sarsmýþlardý. Orta-
lýkta tam bir kargaþa hüküm sürüyor bütün bu
olumsuzluklara çare olabilecek Sultan ise sessiz-
liðini koruyordu. 

Ýpleri koparanlar tam zamanýnda kopardýlar.
Subaylarýný odalarýna kapatan Selanik Avcý
Taburlarý çavuþlarýnýn idaresinde sokaða çýktýlar.
Kýsa zamanda saydýðýmýz bu bütün gruplar bunlarýn
peþine takýldý. 

Gazetelerin darbeler karþýsýndaki tavrý yüz yýldýr
hiç deðiþmedi. Önce Avcý taburlarýný alkýþladýlar.
Halkýn bunlarýn peþine takýlmasýnda gazetelerin
büyük katkýsý oldu. Hareket Ordusu Ýstanbul�a
geldikten sonra da ayný sütunlarda onlarý övmeye
baþladýlarBediüzzaman�ýn 31 Mart olayýna karþý
tavrý ne olmuþtur?

Bediüzzaman 90 yýllýk ömrü boyunca çizgisini
hiç deðiþtirmeyen ender insanlardan biridir. O her
zaman kargaþa ve anarþinin karþýsýnda oldu.
Yaklaþýk bir yýl önce geldiði Ýstanbul�da her zaman
taþkýnlýklarý önlemek için çalýþmýþtý. Talebe
isyanlarýnda birkaç defa onlarý geri çevirmiþti.
Ýttihatçýlarýn Ferah Tiyatrosu�nda Mizancý Murad�ý
öldürmek istediklerinde meydana çýkmýþ, her iki
tarafý yatýþtýrmýþtý. 

Ýttihad-ý Muhammedi Cemiyeti kurulduðunda
ise müdahale etmiþ, bu mukaddes ismin bütün
Müslümanlarýn hakký olduðunu, hiç kimsenin,
þeriatý þahsî garazlarýna alet edemeyeceðini ileri
sürmüþtü. Ýttihad-ý Muhammedi�nin sünnet-i
seniyye dairesinde insanlarý günlük ibadetlerine
teþvik eden bir hayýr kurumu haline gelmesini
temin etti. 

Askerlerin bazý cemiyetlere üye olduklarýný
iþittiðinde yeniçerileri hatýrlamýþ, �En mukaddes
cemiyet askerlik cemiyetidir� diyerek bu tehlikeli
geliþmenin önünü almak için çalýþmýþtý. 

31 Mart olayýný iþitir iþitmez gerek asilerin
toplantý yerlerinde, gerekse gazetelerde isyancý
askerleri subaylarýna itaat etmeye çaðýrdý. �Þeriatla,
Kur�an�la, hadisle, hikmetle, tecrübeyle ulü�l-emre
itaat farzdýr. Sizin emirleriniz subaylardýr! Fikri
aydýnlanmýþ harp bilgisine aþina mektepli subay-
larýn her biri bine mukabildir. Onlarýn birinde
gördüðünüz meþru olmayan bir hareket için sizin
itaati bozmanýz Ýslam�a ve Osmanlýlýlara yüz bin
zulüm yapmaktýr. Mektepli, aydýn bir subayý zayi
etmek bin kiþiyi zayi etmek demektir!�

Bu manada birçok yerde konuþmalar yaptý,
makaleler yazdý. Ayrýca hamal kahvelerini dolaþýp
onlarý bu kargaþadan uzak durmalarý için uyardý. 

Bu tehlikeli günlerde de bütün kuvveti ile
Meþrutiyet�i savundu. Asla kanun hâkimiyetinden
taviz verilmemesi en büyük derdiydi. O Meþrutiyet�i
Kur�an�ýn emri biliyordu ve hayatý boyunca her
türlü istibdada karþý geldi. Bu günlerdeki olaylarda
kendi kabahatlerini örtmek isteyen çevreler sonra-
dan Bediüzzaman�ý mürteci olmakla suçladýlar.
Oysa bu hayatýný Meþrutiyet�i adamýþ bir insana
yapýlmýþ en büyük iftiradýr.

31 Mart olayýnýn sonucunda neler yaþandý?
Hangi deðiþimler gerçekleþti?

Hareket Ordusu Ýstanbul�u iþgal etti. Olaylar
süresince her iki tarafý da ustalýkla idare eden
Tevfik Paþa bir süre daha sadrazam olarak kaldý. Bu
arada Ýttihatçýlar ve Ýngilizler Sultan Abdülha-
mit�ten kurtulmuþ oldular. 

Aslýnda Ýkinci Meþrutiyet�i ilan eden Sultan,
Ýttihatçýlarý oyuna getirmiþti. Onlar bunu bu kadar
çabuk beklemiyorlardý. Hükümet idaresini hemen
ele alabilecek siyasi kadrolarý yoktu. Bir süre daha
kendilerince zararsýz gördükleri isimlerle devam
etmek zorundaydýlar. Çok geçmeden Tevfik Paþa
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istifa etmek zorunda kaldý ve Londra�ya büyük elçi
tayin edildi. 

Ardýndan ihtilalden önceki sadrazam Hüseyin
Hilmi Paþa tekrar sadarete geçti. 7 ay kadar ancak
sabretti. Bu dönemde Talat Paþa ilk defa dâhiliye
nazýrý olmuþtu. Daha sonra Roma Sefiri Hakký Paþa
sadrazam oldu. 23 Ocak 1913 Babýâli baskýnýna
kadar geçen dönem Ýttihatçýlarýn yavaþ yavaþ
hükümet iþlerine nüfuz ettiði ara dönemi teþkil
eder.

Ýsyaný takip eden günlerde Ýttihatçýlýðýn en
orijinal yönü, dinî ve millî deðerleri reddeden kesim
için söylüyorum, kendini ortaya koymasýydý. Bu
zaman zaman tekrar edilebilecek en etkili siyasî
yöntemdi. Dinî ve millî hassasiyetleri kýþkýrtýp
kargaþa çýkarmak ve doðacak sonuç ile muhalefeti
sindirmek artýk Türk siyasetinin ayrýlmaz bir
parçasý olacaktý. Ve Müslümanlar en ufak bir hak
arayýþý karþýsýnda hemen irtica ile suçlanarak
sessizliðe mahkûm edileceklerdi. 

Beyazýt meydanýnda kurulan Divan-ý Harp,
kendine göre 31 Mart�ýn sorumlularýný bulmuþtu.
Askere nasihat etmeleri için gönderilen âlimler
suçluydu. Onlar irtica yapmýþtý. Bu suçlama ile hem
Ýttihatçýlar kendi kendileri ile yüzleþmekten ve
hesaplaþmaktan kurtulacaklar, hem isyancýlar
hesap vermekten kurtulacaklar, hem de iþ baþýnda
olan Sadrazam ve sair erkân sorumluluktan
kurtulacaklardý. 

Oysa âlimler o olaylarý yüzden bire indirmiþler,
çok kan dökülmesini de önlemiþlerdi. �Þeriat
isteriz� sözü esasen çok karmaþýk ve farklý niyet-
lerdeki gruplarý bir maksat etrafýnda toplayan bir
mucize etkisi yaptý. Birçok taþkýnlýðý önledi.
Bediüzzaman gibi âlimler yaptýklarý nasihatlerle
yangýnýn sönmesinde en büyük tesiri yapmýþlardý. 

Ancak kendi yazdýklarý yalana iman eden bu
çevreler yüz yýldýr bir adým olsun geri adým atma-
dýlar. Bu insanlarýn mürteci olduklarýný her vesile
ile tekrar ettiler. Þimdilerde bazý densizler yeni bir
yalan uydurdular, �Bediüzzaman, Meclis�te Sul-
tan�ýn hal edilmesi için fetva verdi� diye! Bediüzza-
man o günlerde fetva deðil, Ýttihatçý Paþalara hesap
veriyordu. 

Ýmparatorluðun son derece çalkantýlý olan son
15-20 yýlý hakkýnda Türkiye�de yapýlan deðerlen-
dirmeler sizce ne kadar saðlýklý? O dönem sizce
nasýl deðerlendirilmeli?

Türkiye�nin diðer bütün sorunlarý çözülmeden
Osmanlý�nýn son 15-20 yýlý ile ilgili doðru

deðerlendirmeler yapmak mümkün deðil. Zira
bugün yaþanan bütün sorunlarýn kökü hâlâ o
yýllardan beslendiði gibi fikir akýmlarýmýzýn
temelleri de ayný yýllar üzerine bina edilmiþtir. Bu
yüzden hiç kimsenin iþin doðrusuna razý olacaðýný
sanmýyorum.

Ýmparatorluðun son 15-20 yýlýný Ýttihatçýlardan
ayrý olarak deðerlendirmek mümkün deðil. Ancak
Ýmparatorluk gibi Ýttihatçýlýk da bu dönemde hýzlý
bir deðiþim yaþamýþtý. 

Ýkinci Meþrutiyet günlerinde Ýttihad-ý Anasýr
fikri ön planda iken kýsa zamanda Ýttihad-ý Ýslam
fikri gündeme geldi. Bu süreçte milliyetçiler
Batýcýlarýn etkisinden çýkýp kendi þahsiyetlerini
kazandýlar.

Ön plana çýkan yeni liderler bütün olumsuz
þartlara raðmen kendi karizmalarýný oluþturmuþ
insanlardýr. Enver Paþa için bir Trablusgarp efsanesi
ya da Edirne�nin geri alýnmasý gibi önemli olaylar
küçümsenemez. Öte yandan Talat Paþa devlet
mefhumunu kavramýþ, ne yaptýðýný bilen bir
karakter yapýsý kazanmýþtýr. Ayný þekilde Cavit Bey
Osmanlý�nýn yetiþtirdiði en iyi maliyecilerden
birisidir. Bunlar sadece meþhur olduklarý için adý
anýldý. Elbette ayný evsafta daha birçok insan vardý. 

Ancak bunlarýn uyguladýklarý yöntemi yerleþmiþ
gelenekleri olan bir devlet yapýsý içinde normal
görmeye ya da hukuki saymaya da imkân yoktur. 

Öyleyse bu çeliþkinin kaynaðý nedir?
Bunu sadece dönemin þartlarý ile izah edebiliriz.

Göz göre göre bir cihan devleti eriyip gitmekteydi.
Bütün dünyada þahsî kahramanlýklar ön plana
çýkmýþtý. Son 30-40 yýlda kaybedilen topraklar ve
yaþanan ekonomik iþgaller hiç kimsede geleceðe ait
bir umut býrakmamýþtýr. Ýhtiyar paþa ve vezirlerin
bu kör gidiþe engel olacaklarýna inanan hiç bir fert
kalmamýþtý. Genç milliyetçi subaylarýn bu durumu
kabullenmesi neredeyse imkânsýzdý. Azýnlýklar ve
küstah Avrupa her gün onur kýrýcý davranýþlardan
birini daha ortaya koymaktaydý. 

Böyle bir durumda vatan sevgisini her þeyin
üstünde gören genç yeteneklerin bir çýlgýnlýk
yapmasý iþten bile deðildi. Ýþte bu gün bir çýlgýnlýk
olarak görülen olaylarýn birçoðu böyle sancýlý bir
dönemin arayýþlarýydý.

Þu hep söylenir: �Sultan Abdülhamit isteseydi
Hareket Ordusu�nu daðýtabilirdi. Sýrf kan dökül-
mesin diye bunu yapmadý. Tahttan feragat etti.� Bu
konuda ne diyorsunuz?

Bunun fazla iyimser bir yorum olduðunu
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B akýþlarýnýzla mutfaktaki yemek piþirme
robotunuza canýnýzýn ne istediðini söy-
leyebildiðiniz, eve gelmeden önce çayý

hazýr etmek için semaverinizin harekete geçtiði,
aklýnýzdan geçirir geçirmez yurtdýþýndaki kardeþini-
zin önünüzde �ben de seni çok özledim abla ya�
þeklinde belirivereceði günler hiç de uzak deðil�
Çok mu ütopik geldi. Þöyle düþünelim o zaman. 50
yýl önce evinden iþine atýyla giden, akrabalarýyla
mektupla iletiþim kuran 85 yaþýndaki dedenizin o
kaðýt gibi incecik plakaya baka baka saatler geçir-
menize bir anlam verememesini, yine ayný zaman-
larda bakýr tenceresini yýkamak için çeþmeden su
taþýyan ninenizin akýllý bulaþýk makinenize bakýp
�Fesübhanallah� þeklinde bir tepki vermesini
anýmsarsanýz teknolojinin önündeki uçsuz bucaksýz
yolu kavramanýz daha rahat olur herhalde.

Teknoloji, komfor, yenilik, estetik vb. benzeri
tanýmlamalardan çýkýp hayatý þekillendiren hava su
gibi bir þey olmaya baþladý artýk. Tek kusuru yemek

piþirememek olan �Smart� telefonlarýmýz, iPod�larý-
mýz, istediðimiz boyutta diz üstü, avuç içi bilgisayar-
larýmýz en vazgeçilmez parçalarýmýz oldu artýk. Öyle
ki sadece chat yapmak, iletiþim kurmak, hayatý
kolaylaþtýrmak amacýyla deðil, ibadet için bile
onlarý kullanmaya baþladýk. Daha rahat ibadet
edebilmek için kullandýðýmýz teknoloji harikalarý
arasýnda cep telefonlarý, ipod�lar, sadece Kur�an-ý
Kerim okumak için dizayn edilmiþ dokunmatik
ekranlý cihazlar baþta geliyor.

Cep telefonundan hatim indirin
JAVA MIDP 2.0 desteði olan bir cep telefonu-

nuz varsa Kur�an�ý otobüste, parkta, piknikte
okuyabilirsiniz. Üstelik büyük ciltler taþýmanýza
gerek kalmadan. 

Tek yapmanýz gereken www.cepkuran.com
adresine girerek �cepkuran� programýný indirmek.
Telefona programý yükledikten sonra istediðiniz
yerde, istediðiniz zaman okumaya baþlarsýnýz. �Yok
internete giremem� derseniz de, cep telefonu-

düþünüyorum. Sultan�ýn elinde böyle bir kuvvet
olsaydý, isyaný ilk çýkaran ve sayýlarý dört bini
geçmeyen Avcý taburlarýný daðýtmasý gerekirdi. Bu
durumda iki ihtimal var: Ya Sultan ilk planda bu
kargaþadan yararlanmayý düþünmüþ ya da emrin-
deki kuvvetlerin bu iþ için yetersiz olduðunu gör-
müþtü. Birinci durumda olaydan sorumlu sayýlmasý
gerekir, ikinci durumda Sultan�ýn Hareket Ordu-
su�nu daðýtabileceði tezi kendiliðinden çürümüþ
olur. 

Þöyle bir deðerlendirme okumuþtum: �Sultan�ýn
saltanatýný Osmanlý ülkesine kurduðu telgraf hat-
larý yýktý� diye. Gerçekten Sadrazam Tevfik Paþa�-
nýn býraktýðý dosyada o gün için Anadolu ve
Rumeli�den gelen telgraflarý okuyan bir insan,
Sultan�ýn tahtý niçin býraktýðýný kolaylýkla anlaya-
bilir. 

TEKNOLOJÝ SEVAP KAZANDIRIYOR

Aslýhan BULUT / www.moraldergisi.com
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nuzdan KURAN yazýp 3499�a gönderip, cepkuran
programýnýzý elde edebiliyorsunuz. Sitede Türkiye
dýþýndan ulaþabileceðiniz numaralar da yer alýyor.
600 bine yakýn kiþi tarafýndan kullanýlmakta olan
cepkuran programý sayesinde, cep telefonunuzun
ekranýndan hatim indirebilirsiniz, istediðiniz dilde
Kur�an meali okuyabilirsiniz, dini günleri öðrene-
bilirsiniz. Ulaþýmýn zamanýmýzýn büyük bir kýsmýný
çaldýðý günümüzde cepkuran gerçekten önemli bir
ihtiyacý karþýlýyor.

Telefonunuz ezan okusun
www.ezanvakti.com adresinden ulaþabileceðiniz

�cep telefonu ezan programý� sayesinde ezan
vakitlerinde nerede olursanýz olun telefonunuz
namaz vaktini orijinal Mekke ezanýyla haber
verecek. Toplantýdayken de titreþim seçeneðini
iþaretleyerek, ezan vaktini sessizce öðrenebilirsiniz.
105 ülke ve yaklaþýk 2.000 þehri destekleyen
programý doðru kullanabilmek için yapmanýz
gereken bulunduðunuz ülke ve þehri ayarlar
menüsünden seçmek. Listede olmayan bir ülke ve
þehirde iseniz, o bölgenin enlem ve boylamýný
programa girerek ezan vakitlerini öðrenebilirsiniz. 9
YTL ücret karþýlýðý internetten indirilebilen ezan
programý hali hazýrda 1 milyon 200 bin kiþi
tarafýndan kullanýlýyor.

Cebinize sorun: �Kýble ne tarafa?�
Kýbleyi kestiremediðiniz, kimseye de soramadý-

ðýnýz yerlerde imdadýnýza yetiþecek bir diðer
teknoloji de �cepkýble� programý. 

www.cepkible.com adresinden 9 YTL�ye indi-
rebileceðiniz program sayesinde ister Portekiz�de
olun, ister Fransa�da cep telefonunuz kýbleyi bire bir
söyleyecek. Ayrýca ülke ve þehir ayarlarýný girdi-
ðinizde ezan vakitlerini de bildiren program, zaman
zaman gündeme gelen kýble tartýþmalarýna da
noktayý koymuþ görünüyor.

iPod�unuzdan hatim indirin
iPod�undan Beethoven ve Chopin dinleyen

Papa 16. Benedikt�ten, spor yaparken iPod dinleyen
George W. Bush�a kadar dünyanýn her yerinde
7�den 70�e herkesin vazgeçilmezi haline gelen
iPod�larýn tek marifeti müzik dinletmek, video
izlettirmek deðil. Ýnternetten müzik indirmek
yerine, Kur�an-ý Kerim indirdiðinizde kýsa sürede
hatminizi tamamlayabilirsiniz. Hem kulaklarýnýzý
kirlenmekten, hem kalbinizi paslanmaktan
kurtaracaðýnýz bu yöntem sayesinde küçük bir

�týk�la hafýz olan iPod�unuz huzur kaynaðýnýz
olabilir. iPod�unuza Kur�an-ý Kerim�i internetten
veya CD üzerinden kolaylýkla yükleyebilirsiniz.

Dijital �Kur�an�ýnýz cebinizde olsun
Özellikle ezber çalýþanlar için harika bir cihaz

olan Dijital Kur�an sayesinde Kabe imamlarý Þeyh
Abburrahman El Sudays ve Þeyh Saoud El
Shuraim�in sesinden hatim dinleme imkaný bulabi-
lirsiniz. Rem Dýþ Ticaret tarafýndan piyasaya
sürülen cihaz, Mýsýr�da Ýslam dünyasýnýn en etkin
eðitim kurumlarýndan biri olan El-Ezher Üniver-
sitesi�nden onay almýþ bir çalýþma. 

Ýki pille çalýþan cep telefonu boyutundaki 105
gramlýk cihaz 180 YTL�ye satýlýyor. Kur�an-ý Ke-
rim�in tamamýný 24 saatte hatmetme imkaný saðla-
yan cihaz, ara verilen yerden devam edebiliyor,
ezber için sýnýrsýz tekrar yapabiliyor. 

Kulaklýk veya hoparlörle dinleme imkaný da
sunan Dijital Kur�an�ýn ýþýklý LCD ekraný sayesinde
karanlýk mekanlarda bile metin takibi yapýlabiliyor.
Gömlek cebinde taþýnabilen Dijital Kur�an saye-
sinde trafikte geçen zamanýnýza acýmanýza gerek
kalmayacak.
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T akvimler Recep Tayyip Erdoðan�ýn
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkan-
lýðý�na seçildiði seçimlerin arifesini gös-

teriyordu.
O zamanlar henüz daha liseye gidiyordum ve

Moral FM�de radyoculuk mesleðine yeni adým
atmýþtým. Daha çocuktum anlayacaðýnýz�

Bir gün radyoya gittiðimde diðer günlere na-
zaran ciddi bir hareketlilik yaþandýðýný fark ettim.
Meðerse bir konuk gelecekmiþ. Gerçi seçim öncesi
olduðu için o günlerde ciddi bir hareketlilik yaþa-
nýyordu. 

Kulaklarý çýnlasýn Mustafa Çalýþan Aðabeyimin
Mavi Mikrofon isimli bir programý vardý. Sürekli
adaylar geliyor ve yapacaklarýný anlatýyorlardý. O
zaman Moral FM þu anki geniþ stüdyolarýna sahip
deðildi. Binanýn çatý katýnda beþ metrekare büyük-
lüðünde, ses geçirmez ufacýk tefecik içi dolu moral-
cik bir mekândý. Bir baþka beþ metrekarelik alanda
da reji bölümü bulunuyordu. Hey gidi günler hey!
Neyse konuyu fazla daðýtmayalým. 

Öðle saatleri olmuþtu. Kapýnýn önünden,
�Aman efendim hoþ geldiniz sefalar getirdiniz�
sözlerini duyunca, �Heh� dedim, �Biri daha geldi�.
Þöyle bir kapýya göz attým, maþallah boyu bosu
yerinde bir adam girdi içeriye... Çok þýk bir takým
elbise giyinmiþ. Bütün aksesuarlar yerli yerinde
kullanýlmýþ. Dört dörtlük bir kýyafet. 

Bu arada daha önce belirttiðim gibi radyo çatý
katýnda olduðundan tavan biraz yakýn... Kapýlar-
dan geçerken konuðun hafif baþýný eðmesi gereki-
yordu. Ben yanýmdaki arkadaþýma sordum. Kimdir
gelenler diye. �Abi valla bilmiyorum ki Refah
Partisi�nin Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi baþkan
adayýymýþ. Taylan mý Talat mý, bir þey Erdoðan ama
bilmiyorum be abicim.� 

Biz arkadaþýmla bunlarý konuþurken, misafirler
stüdyoya girdiler. Program baþladý. Stüdyo ortamý
yukarýda bahsettiðim gibi küçük ve klima yok.
Anlayacaðýnýz ortam olabildiðince sýcak. 

Aradan bir saat kadar zaman geçti. Stüdyo
koridorunda bir hareketlilik baþladý. Ýçeriye peçe-
teler gidiyor sürahiler geliyor. Havlular gidiyor
mendiller geliyor. Ne oluyor içeride diye insan ister
istemez merak ediyor. Koridora geçtim. Program
bitmiþ geliyorlar. Amanýn bir de ne göreyim! Bir
saat önce grant tuvalet içeriye girmiþ yakýþýklý adam
üzerinde sadece pantolon ve atletle kalmýþ bir
vaziyette üzerime doðru geliyor! Bir an tereddüt
ettim, acaba içeri giren ayný kiþi miydi diye, evet
ayný kiþiydi.

�Ýyi de ne oldu içeride böyle? Ýçerisi nasýl bu
kadar sýcak olmuþ? Biz stüdyodayken bu kadar ol-
muyor ama... Herhalde kalabalýk girince iyice daya-
nýlmaz oldu içerisi� gibi düþünceler içerisindeyken
koridorda karþý karþýya geldik misafirle... Ekip
arkada kalmýþ, ceket gömlek vs. eþyalarý topluyor.
Kendisi sýcaktan bunalmýþ bir vaziyette resmen
kaçar gibi fýrlamýþ stüdyodan� 

Bir an yalnýz ikimiz kaldýk o ortamda. Bir
gülümseme ile ilk önce selamlaþtýk. Ama ben þok
vaziyetteyim. Gözlerimin yuvalarý büyümüþ öylece
durakalmýþým. Bir sessizlik oldu. Kendimi bir þey
söylemek zorunda hissettim. Hayatýmýn en saçma
sorusu herhalde o an sorduðum soruydu. Hiç
unutamam. Nereden bileyim daha sonra bu kiþi
baþbakan olacak, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde
ismi geçecek.

- Aðabey içerisi sýcak galiba!
Þöyle bir bana baktý, alnýndan akan teri sildi.

Yine bir atletine, bir bana baktý ve þöyle dedi: 
- Evet biraz!
Bu gün kendisine sorsalar, �Þimdiye kadar sizi

en fazla terleten medya kuruluþu hangisi?� diye,
sanýrým Baþbakanýmýzýn cevabý Moral FM olacaktýr.

TARÝHE GEÇMÝÞ 1 NÝSAN ÞAKALARI
� Yýl 1957... BBC�nin saygýn haber programý

�Panorama�, ýlýk geçen kýþ nedeniyle aðaçlarda
artýk spagetti yetiþmeye baþladýðýný duyurdu.
Bunun ardýndan köylülerin artýk aðaçlardan
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Y eryüzünün büyük bir bölümü komþu-
luðu unuttu. Ama biz unutanlardan
olmayalým. Bir selam, bir tebessüm, bir

geçmiþ olsun, bir tebrik, bir teþekkür ile gönlüne,
sevgisine her daim muhtaç olduðumuz insanlarý
mutlu edelim.

Komþuluk kalmalý� Komþuluk yaþamalý�
Komþuluk hep var olmalý� Çünkü komþuluk, ken-
dini aþmýþlýðýn, yüreðindekini baþkalarýyla da pay-
laþmýþlýðýn, yani medenileþmenin en önemli göster-
gelerinden biridir.

Ýnsan dünyevileþtikçe, maddeyi esas alýp manayý
bir yana ittikçe bencilleþiyor. Bencil insan ise bir-
çok güzellikle birlikte komþuluk iliþkilerini de âle-
minden siliyor.

Bir emniyet müdürü dostum anlatmýþtý:
Adam, dükkânýnýn üstündeki dairede oturuyor.

Gece yarýsý büyük bir gürültüyle uyanýyor. Bir süre
ne olduðunu anlamaya çalýþýyor. Alt kattaki dük-
kânlardan biri soyuluyor. Ama anladýðý kadarýyla
bu kendi dükkâný deðildir. O halde uðraþmaya, dert
etmeye, polisi haberdar etmeye gerek yoktur. Çün-
kü soyulan kendisinin dükkâný deðil, komþusunun-
kidir.

Ancak, sabahleyin soyulan dükkânýn kendisi-
ninki olduðu ortaya çýkýyor.

Emniyet müdürü, �Kardeþim koca dükkâný
boþaltmýþlar� Sen üst katta hiçbir þey duymadýn
mý?� deyince, bu adamcaðýz, gayet piþkin þu cevabý
vermiþ:

�Vallahi müdür bey, duydum gürültüyü de, ben
komþunun dükkânýný soyuyorlar sandým!�

�Ýyi komþu aileden�
Daha kýsa bir zaman önce bu ülkede, komþuyu

spagettinin hasadýný yapmaya baþladýðý açýklandý.
Bir anda televizyon kanalýna telefon yaðmaya
baþladý, tüm izleyiciler kendi spagetti aðaçlarýný
nasýl yetiþtirebileceðini soruyordu. Telefonu açan
BBC yetkilileri de �Bir kutu domates soslu
spagettiyi ekin ve tutmasý için dua edin� yanýtýný
veriyordu. Sonunda bunun bir þaka olduðu
anlaþýldý.

� Yine 1998�de Burger King USA Today�e
verdiði bir sayfalýk ilanda solaklar için özel olarak
hazýrlanmýþ �whopper� menüsünü sunacaklarýný
açýkladý. Ýlana göre, ülkedeki 32 milyon solak için
hazýrlanmýþ bu menüdeki hamburger solaklarýn
rahatça yemesi için 180 derece dönüyordu. Ertesi
günü Burger King, bunun bir þaka olduðunu
duyurdu. Ancak günlerce müþteriler gelerek bu
menüden istedi, hatta bazýlarý sað elliler için
olanýnýn üretilmesini de talep etti.

� Ýran�da reformist eðilimli Hamnihan gazetesi
ABD Dýþiþleri Bakaný Madeleine Albright�ýn
Tahran�ý ziyaret ettiðini açýkladý! �Ýran�da ABD
Büyükelçiliði açýlacak� diyen gazete, Albright�ýn
Tahran�da gazetecilerle konuþtuðunu gösteren
fotomontaj fotoðrafýný basmayý unutmadý.

� Avusturya Haber Ajansý APA�nýn 1 Nisan
haberinde, Avrupa Yumurta Araþtýrma Enstitü-
sü�nde görevli bilim adamlarýnýn, tavuklardaki
�yuvarlak geni�ni manipüle ettikleri belirtildi.
DNA�larý mutasyona uðratýlan tavuklarýn, eþit
kenarlý yumurtalar yumurtladýðý kaydedilen haber-
de, tavuklarýn köþeli yumurtalarý hemen benim-
sediði ama tek sorunun tavuklarýn yumurtlarken
yaralanma olasýlýðý olduðu ifade edildi.

KOMÞU KOMÞUNUN
GÖNLÜNE MUHTAÇ

Vehbi VAKKASOÐLU / www.moraldergisi.com
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aileden bilen bir anlayýþ vardý. Rahmetli Alasonyalý
Hacý Cemal Hoca�nýn deyimiyle, �Ýyi komþu aile-
den, kötü komþu gailedendi.�

�Komþu komþunun külüne muhtaç� derdi atala-
rýmýz. Birbirinin hem külüne, hem de her zaman
gönlüne muhtaçtý aileler. Ýyi günde, kötü günde
birbirlerinin yanýnda ve yakýnýnda olurlar, uzak bir
yerlere gidecekleri vakit anahtarý komþuya býrakýr-
lardý. Komþu hem evin çiçekleriyle birlikte, müthiþ
bir insani güzelliði de sulayýp soldurmamýþ olurdu. 

O insani güzellik, güven duygusuydu. Birbirin-
den emin olmaktý. Çünkü onlar �emin� olan
Muhammed�in (s.a.v.) ümmetiydi.

Ve komþusundan emin olmak, Güzeller
Güzeli�nin sünnetiydi� Buyurmuþtu ki: �Komþusu
açken, tok sabahlayan bizden deðildir.�

�Kim Allah�a ve ahiret gününe iman ederse,
komþusuna iyilik etsin.�

Bir komþu, komþusunun þerrinden, kötülüðün-
den ve herhangi bir þekilde vereceði zarardan emin
deðilse, orada Müslümanlýk�tan söz edilebilir mi?

Komþuya iyilik imandandýr
Müslüman Allah�a teslim olmuþ ve kendisine

örnek olarak da Hz. Muhammed�i (s.a.v.) almýþ
olan adam demektir. Adamlýðý, insanlýðý ondan
öðrenmiþ olan kiþi demektir. Eðer gerçekten
öyleyse, komþusuna zarar vermesi asla mümkün
olamaz demektir. Zira þöyle buyurur Güzeller
Güzeli:

�Komþuyu himaye, imanýn kemalinden,
komþuya zarar vermek de büyük günahlardandýr.�

�Komþusu zararlarýndan emin olmayan kimse,
cennete giremez.�

�Kim Allah�a ve ahiret gününe inanýyorsa,
komþusuna ihsanda (iyilikte) bulunsun.�

Bir baþka defa da, Güzeller Güzeli, tam üç kere,
�Allah�a yemin olsun ki inanmamýþtýr� buyurdu.

�Kim inanmamýþtýr, ey Allah�ýn Resulü?� diye
sorulunca da þöyle buyurmuþtu:

�Komþusu zararlarýndan emin olmayan kim-
se��

Atalarýmýz, bu inançtaki komþularý, �Ev alma,
komþu al� sözleriyle çok önemsediklerini asýrlardýr
göstermiþlerdir.

Ve yine bu sebeple, iyi komþu taþýnýnca, onun
peþinden gitmiþler ve mahallelerini deðiþtirmeyi
tercih etmiþlerdir.

�Çorbandan komþuna gönder�
Þimdi gördüðümüz acý manzaralar, bu anlayýþýn

neresine sýðar. Yalnýz yaþayan komþu vefat ediyor,
aradan günler geçip ceset kokuþunca, komþular
durumdan haberdar oluyor.

Hele de, þahidi olduðum þu hatýra hâlâ andýkça
içimi sýzlatýr:

Apartmanýn üçüncü katýnda kýna gecesi
yapýlýyor. Son katta ise bir cenaze var. Cenazenin
yakýnlarý, üçüncü kattaki komþularýna, oyuna ve
eðlenceye iki saat ara vermelerini rica ediyorlar.
Ama komþu olamayan bu komþular, bu ricayý, hem
de kaba bir üslupla geri çeviriyorlar. Diyorlar ki:

�Tek evladýmýzýn mürüvvetini görmek, bu
münasebetle de biraz eðlenmek istiyoruz. Ne
yapalým yani, sizin baba da bugün ölmeseydi��

Oysaki komþunun komþu üzerindeki haklarýný
Efendimiz (s.a.v.) ne kadar ayrýntýlý açýklar:

�Komþu senden borç isteyince vermen, yardým
dileyince yardým etmen, hastalanýnca ziyaretine git-
men, muhtaç olunca ihtiyacýný gidermen, fakir-
leþince yardýmýn� 

�Bir hayra kavuþunca tebrikin, musibete uðra-
yýnca, taziyede (teselli) bulunman, ölünce cena-
zesine katýlman�

�Ýzni olmadýkça, binaný onun binasýndan daha
yüksek yapýp, rüzgârýna mani olmaman�

�Çorbandan, az da olsa, ona da göndermek su-
retiyle, tencerenin kokusuyla onu rahatsýz etme-
men�

�Bir meyve satýn alýnca, ona da hediye etmen�
Eðer bunu yapmazsan, meyveyi evine göstermeden
gizlice taþýman� Çocuðun da o meyveyi dýþarý
götürüp komþunun çocuðunu gayza (kýzgýnlýða)
atmasýn��

Kimler komþudur?
Güzeller Güzeli�ne kimlerin komþu sayýlacaðý

sorulduðu zaman da, �Saða sola, öne arkaya 40 ev
komþudur� buyurmuþtur.

�Komþudan geleni küçük görmeyin� tavsiyesi de
ne kadar kibar ve incelikli bir anlayýþtýr�

Bir gün Hz. Ali�ye bir komþusu gelir ve bir
miktar ödünç para ister. Allah�ýn Arslaný, hemen bu
isteði yerine getirir ve arkasýndan da, �Ben kötü
komþu oldum, kötü komþu oldum� diyerek, büyük
bir hüzünle gözyaþlarýna boðulur. 

Cennet Hanýmefendisi, Hz. Fatýma ise, �Ey Ali,
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neden kötü komþu olasýn ki� Komþu istedi, sen de
hemen ihtiyacýný verip onu sevindirdin� deyince,
hepimizi sarsmasý gereken þu müthiþ cevabý verir:

�Ey Fatýma, ben kötü komþu oldum� Çünkü
komþunun ihtiyacýný anlayamadým ve onu istemek
zorunda býraktým��

Komþunun hali ile hallenmeyi ve daha o
söylemeden derdini anlamayý bir yana býrakýn, ayný
binada oturanlarýn dahi birbirini tanýmadýðý bir
dünyaya geldik bizler. Bu sebeple yeniden ve bir
daha komþuluk hususunda da özümüze ve
imanýmýzýn gereðine dönmenin vaktidir.

Komþuluðu unutanlardan olmayalým
Bu gerekliliðin ne kadar önemli ve olmazsa

olmaz bir þart olduðunu Güzeller Güzeli çok net
söyler:

�Hz. Cebrail bana komþu hakkýndan o kadar
aralýksýz tavsiyede bulundu ki, komþu komþuya
mirasçý olacak sandým.�

Güzeller Güzeli, �Komþudan geleni küçük
görmeyin� buyurarak, sevgi iletiþimini daima
saðlam ve sýcak tutmamýzý tavsiye buyurmuþtur.

Eðer komþudan gelmiyorsa, siz onu küçücük bir
þeyle de olsa hatýrlayýnýz� Zira küçücük gördü-
ðümüz vesilelerden büyük ve güzel neticeler çýk-
maktadýr. Mesela bir selam, bir tebessüm, bir hal
hatýr soruþ, bir geçmiþ olsun, bir tebrik, bir
teþekkür, bir özür beyaný, bir minik hediye�

Yeryüzünün büyük bir bölümü komþuluðu
unuttu. Kendi varlýðýný esas alýp, nefsaniyetinin
çevresinde dönmeye baþladý. Biz ise, hâlâ, komþu-
luktan bir parça haberdarýz. Unutanlardan olma-
yalým. Unutanlar, unutuluyor, un ufak olup daðýlý-
yor ve bu dünyada yalnýzlýk ve sevgisizlik denilen
cehennemin azatsýz cezalýlarý haline geliyor.
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M evlana�nýn üstün ahlakýnýn kaynaðý
Peygamber�di. Dini, dili, yaþý ne
olursa olsun bütün insanlara �insan�

nazarýyla bakar, alçak gönüllülük gösterirdi.
Mevlânâ, ahlaký Kur�ân olan Peygamberin

vârisiydi. Her türden insana �insan� nazarýyla
bakan, herkeste, hatta canlý cansýz her varlýkta
Yüce Varlýk�ýn niþanesi olduðunu gören bir ârifti. 

Hz. Mevlânâ�nýn tevazuu çok büyüktü. Bütün
insanlara karþý, çocuklara, dul kadýnlara, Hýristi-
yanlara karþý dahi son derece alçakgönüllülük
gösterirdi. 

Bir gün Taniel adýnda bir Ermeni kasabý
Mevlânâ�ya rastladý, onun önünde yedi defa eðildi.
Mevlânâ da kasabýn önünde onun gibi eðilmekle
mukabele etti.  

�Bu haslet Efendimiz�den mirastýr�
Ýstanbul�da meþhur bir rahip vardý. Bizans ve

Avrupa�daki rahipler tarafýndan da çok saygý
görmekteydi. Bu rahip, Mevlânâ�nýn tevazu ve
derviþliðini iþitmiþ, onunla görüþmek için Konya�ya
gelmiþti. Þehirdeki rahipler onu hürmetle
karþýladýlar. Ýstanbul�dan gelen rahip kendisini
Mevlânâ�yý ziyarete götürmelerini istedi. Beraberce
giderlerken yolda tevafuken Mevlânâ ile
karþýlaþtýlar. Yanýndakiler: 

�Ýþte Mevlânâ bu zattýr� dediler. Bunun üzerine
rahip, Mevlânâ�nýn önünde eðildi, Hz. Mevlânâ da
eðildi. Rahip baþýný kaldýrdýkça Mevlânâ�nýn baþýný
eðilmiþ gördü, otuz defa baþýný eðip kaldýran rahip,
her defasýnda Mevlânâ�yý selam makamýnda baþýný
eðmiþ buldu. Rahip: 

�Ey dinin sultaný! Bu ne alçakgönüllülük ve
kendini hor görmekliktir?� dedi. Mevlânâ þu cevabý
verdi: 

�Allah Teâlâ�nýn kullarýna nasýl tevazu etmeye-
yim ve niçin kendi küçüklüðümü belirtmeyeyim?
Eðer bunu yapmazsam neye ve kime yararým?� 

Bu saygý ve alçakgönüllülük karþýsýnda rahip ve
beraberindekiler Müslüman oldular. Mevlânâ
medresesine geldiðinde, Sultan Veled�e ve diðer
dostlara þöyle dedi: 

�Bugün zavallý bir rahip bizim derviþlik ve
alçakgönüllülüðümüzü elimizden almaya çalýþtý,
ama Allah�a hamdolsun biz onun elinden aldýk.
Zira bu haslet bize Peygamber Efendimiz�den
mirastýr.�  

�Onlar bize Ýslam dinini býraktýlar�
Mevlânâ dostlarýyla beraberken rahip ve

papazlardan oluþan bir grubun gelmekte olduðunu
görürler. Dostlardan bazýsý uzaktan onlarý görür
görmez: 

�Ne kadar gönülleri kara insanlar!� derler.
Mevlânâ ise þöyle buyurur: 

�Bütün dünyada onlardan daha cömert insan
yoktur. Onlar bize dünyada Ýslâm dinini, her türlü
ibadetleri ve iyilikleri býrakmýþlar, üstelik ahiret
nimetlerinden de mahrum kalmýþlar, bu kadar
sýkýntýyý onlar yüklenmiþlerdir. Ama Allah�ýn inayet
güneþi onlarýn üzerinde parlarsa, onlar derhal
nurlanýr, yüzleri ak olur.� 

Papazlar yaklaþýrlar, Mevlânâ ile sohbet ederler.
Allah gönüllerinde gizli kalmýþ iman nurunun açýða
çýkmasýný murat buyurduðundan hidayete gelir,
Müslüman olurlar.  

Çocuklarýn sevgilisiydi
Mevlânâ çocuklarýn da sevgilisiydi, onu gören

çocuklar hemen sevgi ve saygýyla ona koþarlardý.
Bir gün de Mevlânâ bir mahalleden geçiyor,
mahallenin çocuklarý da yolda oynuyorlardý.
Uzaktan Mevlânâ�yý görünce hepsi birden koþarak
geldiler, onun önünde saygýyla eðildiler. Mevlânâ
da onlara ayný þekilde karþýlýk verdi, eðildi. Yalnýz
çocuklardan biri uzaktaydý, �Ben de geliyorum!�
diyerek baðýrýyordu. Mevlânâ, o çocuk gelene
kadar onu bekledi.  
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B aþka kimin tarihinde bir çiçeðin adýyla
anýlan bir devir vardýr bilemiyoruz ama
lale bizim kültürümüzün ayrýlmaz parça-

larýndan biridir. Yaklaþýk 2 bin farklý çeþidi bulunan
lale yüzyýllar önce insanlarý kendisine meftun edip,
bir devre damgasýný vurmuþtu. 

Ýnsaný kendine hayran býrakan narin yaprak-
larýyla �zarif� nitelemesini üzerinde tam anlamýyla
yansýtan nadir çiçeklerdendir laleler� Her ne
kadar bugünlerde sadece belirli mekânlarda
seyredebiliyorsak olsak da, bu güzellik bir zamanlar
Ýstanbul�un simgesiydi. Þöyle bir düþününce
gerçekten de Ýstanbul�a bu zarif çiçekten daha
uygun bir sembol bulmakta zorlanýyor insan� 

Hani çinilerde iþlenmiþ, eski ebrularda yer alan
badem biçimli, uzunca yapýlý, her bir yanýndan
zarafet akan laleler vardýr. Lale-i Rumî denen bu
kültür lalesinin anavataný Ýstanbul�dur. Laleyi
Ýstanbul ile özleþtiren de bu laledir. 18. yüzyýlýn
baþlarýnda kaybettiðimiz bu nazlý laleyi þimdilerde

ancak eski sanat eserlerinde görebiliyoruz. Yaklaþýk
2 bin farklý çeþidi bulunan lale bir dönem insanlarý
kendisine meftun edip, bir devre damgasýný vur-
muþtur. 

Baþka hangi milletin tarihinde bir çiçeðin adýyla
anýlan bir devir vardýr bilemiyoruz. Fakat lalenin
bizim kültürümüzün ayrýlmaz parçalarýndan biri
haline geldiði açýktýr. Özellikle 16. yüzyýlýn ikinci
yarýsýndan 18. yüzyýlýn ortalarýna deðin, Ýstanbul�da
asaletin ve zarifliðin en deðerli öðesi sayýlan lale
etrafýnda, mimariden edebiyata kadar zengin bir
kültür oluþmuþtur. Lale bahçesi olanlara lalezari,
lale bahçelerine lalezar, lale için yazýlan metinlere
de lalename denilmiþtir.

Lalenin mevsimi
Soðanlý bitkilerden olan lale için en uygun

topraklar Orta ve Batý Asya�da bulunmaktadýr.
Zaten ilk laleler de Anadolu�nun yüksek daðlýk
bölgelerinden getirilerek saray bahçelerine devþiril-
miþtir. Türkiye, Afganistan, Ýran, Kazakistan,

Muineddin Pervane bir gün Mevlânâ için bir
semâ meclisi tertip etmiþti. Mevlânâ, Pervâne�nin
sarayýnýn kapýsýna geldiði vakit, bütün dostlar içeri
girsin diye kapýda uzun müddet bekledi. Arka-
daþlarýnýn hepsi girdikten sonra Mevlânâ da girdi. 

Semâ sona erip meclis daðýldýktan sonra
Mevlânâ o gece orada kaldý. Pervâne, böyle bir zât
kendi evinde misafir olduðu için Allah�a çok
þükürler etti ve Mevlânâ�ya hesaba gelmez
hizmetlerde bulundu. Bir ara Çelebi Hüsameddin,
Mevlânâ�ya herkes içeri girene kadar neden kapýda
beklediðini sordu. Mevlânâ þöyle cevap verdi: 

�Eðer biz saraya önce girmiþ olsaydýk, bizden
sonra gelen arkadaþlarýmýzýn bazýlarýnýn içeri
girmelerine kapýcýlar mâni olurlar ve böylelikle
onlar bizim sohbetimizden mahrum kalýrlardý. Eðer
biz bu dünyada onlarý bir emirin sarayýna veya bir
vezirin evine sokamazsak, kýyamette Ukbâ sarayýna
ve Cennet-i A�lâ�ya ve Allah�ýn huzuruna nasýl
sokabiliriz?�  

Zerafetin Öyküsü

LALELER

Zeynep SEVDE / www.moraldergisi.com
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Türkmenistan topraklarý lale yetiþtiriciliðine en
müsait yerlerdir. 

Lale soðanlarý ekmek için en uygun vakit eylül
sonlarýndan kasým baþlarýna kadarki zaman
dilimidir. Çünkü soðuk havalarda kök geliþimini
harekete geçirmek için hareketsiz durmaya ve
zamana ihtiyaç duyarlar. Ne kadar soðuk bir
iklimdeyse lale o kadar çabuk büyür. Eðer soðuk bir
iklimde yaþýyorsanýz soðaný eylül ayýnda ekmek
gerekirken, ýlýman iklimde bu ekme mevsimi aralýk
ayýna kadar uzayabilir. Tek kural, laleler toprak
donmadan ekilmelidir. 

Eðer laleyi ekme mevsiminden önce aldýysanýz
ve bir süre saklamanýz gerekiyorsa bu iþ için en
uygun yer buzdolabý olacaktýr. Fakat etilen gazý
salgýlayan olgun sebze ve meyvelerden uzak
tutmanýz gerekir. 

Lalelerin toprakla buluþma vakti geldiðinde, 16
santimetre kadar derine, aralarýnda 2,5 santimetre
kadar mesafe býrakýlarak ekilip üzeri koruyucu bir
tabakayla örtülmelidir. Bu aþamalardan sonra,
uzunca bir kýþ uykusunun ardýndan nisan
baþlarýnda laleler güzel yüzlerini göstermeye
baþlarlar. Nisan sonunda beyaz, sarý, kýrmýzý gibi tek
renklilerden, beyazlý kýrmýzýlý, sarýlý turunculu
rengârenk laleler, seyredenleri büyülerler. Mayýs
sonunda ise bir dahaki baharda uyanmak üzere
veda ederler. 

Lale tamamen solduðunda, çiçeði tohuma
kaçmamasý için kesilip yapraklarý býrakýlýr.
Böylelikle bitki gelecek bahar için fotosentez
yoluyla enerji depolar. Bitki güneþten gelen oksijen,
nitrojen, fosfor ve potasyum gibi elementleri besine
dönüþtürür. Bu besin soðanýn içinde beyaz etli
kýsmýnda bir sonraki bahar için depo edilir. 

Lale çiçek açma mevsimini bitirdikten sonra
artýk çok fazla güneþ almayan serin bir yerde yalnýz
býrakýlmasý gerekir. Iþýðý ve sýcaðý pek sevmeyen
lalenin bir dahaki baharda bahçemizi süslemesinin
yegâne yolu budur. 

�Birlik� sembolü lale
Osmanlý�nýn lale sevgisi ve kültürü Anadolu

Selçuklularýna dayanmaktaydý. Hem Anadolu
Selçuklularýnýn hem de Osmanlýnýn laleye bu kadar
deðer vermesinin baþlýca nedeni dindir. Lale mistik
bir yaklaþýmla �birlik� iþaretidir. 

Her lale soðaný bir sap ve bir çiçek verdiðinden
lale tevhit simgesi olarak kabul edilmiþtir. Arapça

yazýlýþý da �kelime-i tevhid�in harfleriyle baþlar.
Yine Arapça �Allah�ýn baþýndaki �elif� harfi ile lale
arasýnda bir benzerlik kurulabildiði gibi, laledeki
�lâmelif, lâm ve he� harfleriyle Ýslamiyet�in sembolü
olan hilal sözcüðü yazýlmaktadýr. 

Tüm bu benzetmelerin bir sonucu olarak lale,
doðal ve estetik özellikleri bir yana Ýslami bir
yorumlayýþla kutsal sayýlmýþtýr. Ýstanbul�un ilk
kültür lalesi �lale-i Rumî�yi yetiþtirenin ve laleciliðe
öncülük edenin Þeyhülislam Ebussuud Efendi
olmasý da bu açýdan anlamlýdýr. Lale için
Ýstanbul�da uygun görülen ortamlar da genellikle
tekke ve cami bahçeleriyle has bahçeler, çiçekçi
bahçeleri olmuþtur.

Kýrlardan Saraya
Bir kýr çiçeði olan lalenin kültür çiçeðine

dönüþümü, bununla da yetinilmeyip yüzlerce
türünün yetiþtirilmesi, Ýstanbul çiçekçiliðinin
büyük bir baþarýsýdýr. Ýstanbul�da lale için en uygun
mekânlar Eyüp ve Kâðýthane vadisinin topraklarý
olmakla birlikte, uzun bir zaman boyunca Ýstanbul
surlarýndan Edirne�ye giden yollar boyunca
tarlalarda lale yetiþtirilmiþtir. Gezginlerin anlattýk-
larýna göre Lüleburgaz�a kadar lale ve þakayýk tarla-
larý vardý. 

Avrupa�nýn laleyle tanýþma öyküsü de iþte bu
dönemde tarihlenir. Augier Ghislain de Busbecq,
1562�de memleketine dönerken arasýnda �dülbend
lalesi� denen türün de bulunduðu lale soðanlarýný
yanýnda götürmüþtür. Ayný yýllarda Augsburg�da bir
egzotik bitki bahçesinde Tulipa turcarum (Türk
tülbendi, Türk lalesi) yetiþtirilmeye baþlanmýþtýr.
Ünlü botanist Linnaeus�un bilim literatürüne
�tulipa� olarak geçirdiði ve Busbecq�in de
anýlarýnda sözünü ettiði bu çiçek tülbent lalesinden
baþka bir þey deðildi. Lalenin Avrupa diline tülbent
kelimesinden dönüþerek �tulip� adýyla girmesi de
buna dayanýr. 

Tulipomanlýk (Aþýrý lale tutkusu)
Lalenin, Ýstanbul�un has bahçelerine ekilmek

üzere sipariþine iliþkin en eski belge II. Selim
dönemine aittir (1566-1574). Kýrým�dan getirtilen
300 bin adet sahraî lale soðaný Ýstanbul kültür
lalelerinin ilklerindendi. Bu dönemde lale düþkün-
lüðü doruða çýkarken 17. yüzyýlýn ilk yarýsýnda
Ýstanbul�un sýkýntýlý ortamýnda bu düþkünlük bir
ölçüde yavaþlamýþtý. 1651�de ise yüzyýl kadar önce
Avrupa�ya götürülen lalelerin soyundan 10 çeþit
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frengi lale soðanýný dönemin Avusturya elçisi
Ýstanbul�a hediye getirdi. �Lalenin Ýstanbul�a
dönüþü� diye adlandýrýlan bu tarih, Ýstanbullu lale
meraklýlarý için tulipomanlýðýn (aþýrý lale tutkusu)
baþlangýcý sayýlýr. 

Bu dönemde kimsede olmayan lale çeþitleri
yetiþtirme, lale üzerine eserler yazma heveslileri
oldukça artmýþtý. Kentte, gündemi sadece çiçek ve
lale olan söyleþiler, toplantýlar saray ve konaklarda
sýk sýk yineleniyordu. Çiçek müzakereleri denen bu
oturumlarda sadece çiçek ve lale konuþuluyordu. 

Ýstanbullularýn bir zevki de boþ zamanlarýnda ve
tatillerde lale tarlalarýna gezmeye çýkmaktý.
Özellikle Eyüp sýrtlarýna ve Kâðýthane vadisine
gidiliyor, lalezarlardan alýnan renk renk laleler,
kavuklarýn, sarýklarýn kývrýmlarýna iliþtiriliyordu.
Bu gezilere Ýstanbul dilinde �lale seyranýna çýkmak�
denmekteydi. Þairler ise her ilkbaharda yeni bir
yarýþ baþlatarak yazdýklarý þiirlerde lalelere övgüler
sýralamaktaydý. 

Lalenin bir taþra çiçeði olarak Ýstanbul�a ve
saray muhitine giriþini Þair Necati þöyle dile getirir:
�Taþradan geldi çemen mülküne bigane deyu/
Devr-i gül sohbetine laleyi iletmediler� (O güzeller,
taþradan geldiði için çemen ülkesinin adetlerine
yabancýdýr diye, gül devrinin sohbet meclisine laleyi
yaklaþtýrmadýlar.) 

Ýstanbul�da lalezar keyfini süren ilk padiþah
olarak Avnî (Fatih Sultan Mehmed) ise bir þiirinde
duygularýný þöyle anlatýr: �Sakiya mey sun ki bir
gün lalezar elden gider/ Çün irer fasl-ý hazan, bað ü
bahar elden gider/ Gýrre olma dilnera; hüsn ü
cemale kýl vefa/ Yok bekasý kimseye nakþ ü nigar
elden gider� (Ey sevgili, þarapla doldurduðun
kadehleri daðýt ki bir gün gelir bu lalelikler solar,
elde ne bahar kalýr ne bað/ Güzellikle maðrur olma,
bir gün hepsi, bütün gözler, bütün güzel yüzler
elden gider...).

Lalenin saltanat dönemi: Lale Devri
Lalenin baþka hiçbir þeyle kýyaslanamayacak

derecede Ýstanbul�da deðer kazanmasý Lale
Devri�nde doruða ulaþmýþtý. Bir hat sanatçýsý olan
ve Topkapý sarayýndaki odasýný lale motifleriyle
bezeten III. Ahmet (1703-1730) sadrazamý Nevþe-
hirli Damat Ýbrahim Paþa gibi lale tutkunuydu. 

Bu döneme adýný veren lale, padiþahtan kenar
halkýna kadar herkes için ziynet, servet ve onur
öðesi oldu. Ýbrahim Paþa�nýn sadrazamlýðýna deðin,

Osmanlý�da ve Avrupa�da bir çiçeðin bu düzeyde
raðbet gördüðüne bir baþka örnek yoktur. Kuþkusuz
bu tutkuda Ýstanbullularýn eriþtiði ince zevk
oldukça etkili olmuþtu. Kýsa zamanda kentin her
tarafýnda lalezarlar düzenlendi. Lale eðlenceleri ve
müsabakalarý yapýlmaya baþlandý. 

O zamanlar Osmanlý�ya gelen Avrupalý
seyyahlarýn anlattýðýna göre, lale bahçelerine kristal
fanuslar, aynalar yerleþtiriliyor, bazý yerlerde de
deðerli vazolar içine en kýymetli laleler konulu-
yordu. Geceleyin yakýlan ýþýklarda lalelerin renkleri
deðiþiyor, beride bir müzik faslý geçiliyordu.
�Hürmüz�, �dûþîze�, �elmaspâre� gibi yüzlerce lale
arasýnda herkesi heyecana boðan derece yarýþlarý
yapýlýyordu. Boðaziçi ve Haliç sahillerini süsleyen
kasr-ý hümayun bahçeleri, Topkapý Sarayý�nýn iç
bahçeleri, baþtanbaþa lalezarlarla bezeliydi.
Çýraðan, Sa�dâbâd, Neþatâbâd bahçelerinde
yetiþtirilen lalelerin hava sýcaklýðýndan güneþten
renkleri uçmasýn diye üzerlerine beyaz örtü
çekilmesi adet haline gelmiþti. 

Akýl almaz lale piyasasý
Ýstanbul bu 17 yýllýk kýsa dönemde dünyanýn,

alýcýsý en çok lale pazarý oldu. Kimileri kýskanarak
kendi yetiþtirdikleri laleleri satmak istemiyor, kimisi
de kendilerinde olmayan soðanlarla diðerlerini
deðiþ-tokuþ ediyordu. Fakat bu düzensiz lale
piyasasý halk arasýnda bazý huzursuzluklara neden
oldu. Kimi kadýnlar, deðeri binlerce altýný bulan
laleleri almadýðý için eþlerini terk ettiler. Ýstenen
laleler alýnmadýðý için bazý düðünler ertelenmek
zorunda kalýndý. 

Bunun üzerine Sadrazam Ýbrahim Paþa laleler
için sabit ücretler belirleyen bir düzenleme yaptý.
Bu düzenlemeye göre lale fiyatlarý 1 kuruþ ile 1000
altýn arasýnda deðiþmekteydi. Ýstanbul�da lale
fiyatlarýnýn astronomik rakamlara ulaþtýðý bu
dönemde, Avrupa�da da yüksek fiyatlarýn oluþmasý
dikkat çekicidir. Örneðin �vive le roi� adlý lale bir
meraklýsý tarafýndan 2 ton buðday, 4 ton çavdar, 4
öküz, 8 domuz, 12 koyun, 2 bin litre þarap, 4 ton
bira, 2 ton tereyaðý, 500 kilo peynir ve birtakým
kadýn elbisesi verilerek alýnmýþtý. 

Lale Devri�ni kanlý bir þekilde kapatan Patrona
Halil Ayaklanmasý�ndan sonra, Ýstanbul genelin-
deki tahribat ve halk arasýnda meydana gelen
korku sonucu lale tutkusu da giderek soðumuþtur.
Diðer yandan lalenin Ýstanbul�daki deðiþim süreci,
1730 sonrasýnda Hollanda�dan getirtilen türlerin

..46..
sayý 24 / 2007

KARDELEN / OCAK



A nne karnýnda rahatý, anne kucaðýnda da
huzuru tadan insanoðlu, dünyada kendi-
sinin zorlaþtýrdýðý þartlarla boðuþmak

zorunda kalýyor ve bu mücadele de genelde
aleyhine iþliyor.

Ýnsan dünyaya geldiðinde tüm varlýklardan
daha zayýf ve korunmaya daha muhtaç bir durumda
buluyor kendini. Anne ve babayla baþlayan sýký
beraberlik onun hayat boyu yardýmlaþma ve
dayanýþma içerisinde olacaðýnýn zaruri temelini
oluþturuyor. Çevrenin sunduðu imkânlara baðýmlý
hale geliyor ve bu baðýmlýlýk giderek fazlalaþýyor. 

Çok zayýf ve korunmaya muhtaç yaratýlmasýna
raðmen ihtiyaçlarýnýn fazlalýðý insanlarýn bir arada
yaþamasýný netice vermesi nedeniyle, geçmiþte
kabile ve küçük topluluklar günümüzde milyonlarý
geçen nüfusun toplandýðý þehirlere dönüþmüþ
durumda.                  

Büyük þehrin derdi de büyük
Ana kucaðýnda duyulan güvenle büyüyen

insanlar, ortamýn doðallýktan uzaklaþmasý ile kaygý
dolu bireylere dönüþüyor. Büyük þehirlerin insan
üzerinde etkisi de büyük oluyor.

Büyük þehirlerde yaþayan insanlarý ciddi
problemler çevrelemiþ durumda. Öyle ki bu
problemler çözülemediðinden insanlar tarafýndan
yaþamýn bir parçasý olarak algýlanmaya çalýþýlýyor.

Büyük þehirlerin insan hayatýný ve saðlýðýný
menfi yönden etkilemesi beklentiler ile uyuþmayan
bir çeliþki aslýnda. Bu durumda insanlarýn benlik
duygularýndan uzaklaþarak ulaþabilecekleri çözüm
arayýþlarýna ihtiyaç var.

Kendi gemimizi batýrýyoruz
Büyük þehirlerin çözüm bekleyen kýsýr döngüle-

rinin baþýnda çevre kirliliði geliyor. Çevre insanýn

revaç bulmasýyla köken deðiþtirmiþ, lale-i Rumî
soðanlarý yitirilmiþtir. Kitaplardaki tanýmlardan ve
resimlerden, yitirilen bu özgün türün çeþitleri
badem biçimli, çiçek yapraklarý mekikvari ince
uzundu. Bu nedenle halk, Avrupa�dan getirtilen
laleye �kaba lale� adýný vermiþti. 

Nerede o eski laleler�
Yüzyýllar boyunca Türklerle ayný coðrafyayý

paylaþan, Türk kültürüyle özdeþleþen lale maalesef
artýk yaban ellere yâr oldu. Þimdilerde Türkiye�de
dahi birçoklarýnýn aklýna lale deyince Hollanda
geliyor. Aslýnda pek de haksýz sayýlmazlar. Hollanda
öyle bir sahip çýkmýþ ki laleye, nüfusu 725 bin olan
baþkent Amsterdam�da bile 600 bin lale soðaný
bulunuyor. Türkiye�de ise bir zamanlar lale
tarlalarýyla meþhur büyük Muþ ovasýnda, köylüler
lale soðanlarýný söküp yerlerine buðday ekiyor. 

Birkaç yüzyýl önce her bir yaný lalezarlarla kaplý

Ýstanbul�da ise lale görmek için eskiden Emirgan,
Sultanahmet gibi özel mekânlara gitmek gerekir-
ken þimdilerde Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi�nin
yaptýðý çalýþmalarla nisan ayýnda Ýstanbul�un her
bir yanýnda lale görebilmek mümkün. Her ne kadar
büyük eleþtirilere maruz kalsa da Belediye�nin bu
çalýþmasýnýn, kendi kültüründen uzaklaþan,
deðerlerine yabancýlaþan insanýmýza, bir çiçek
yoluyla bile olsa bir þeyler hatýrlatabilmek adýna
çok önemli bir hizmet olduðunu düþünüyoruz. 

BÜYÜKÞEHÝR
HASTA EDÝYOR

Dr. Said Enver ÇELEÐEN / www.moraldergisi.com
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kendine ait olmadýðýný düþünerek hor kullandýðý,
tahrip ettiði bir deðerdir. Öyle bir hor kullanýþtýr ki
içerisinde olduðu gemiyi batýrma çabasýndan farksýz
olan bu durum belli çevrelerce fark edilip dile geti-
rilse bile tahripçilerin çokluðu çözümü zorlaþtýrýyor. 

Çevre kirliliðinin önemli kýsmýný ise gürültü
kirliliði oluþturuyor. Binlerce araç, makine, cihaz-
lardan çýkan sesler insanlarýn zamanla alýþtýðýný
zannettiði ancak uzun süreli fiziksel ve zihinsel
dünyasýný tahrip ettiði ciddi bir problemdir.  

Her gün ayný uðultuya maruz kalýnmasý diðer
etkenlerle birleþince kronik yorgunluk ve depres-
yonlarýn önemli bir nedenini teþkil ediyor. 

Temiz hava solumak imkânsýz
Çevreyi yanlýþ kullanmanýn ortaya çýkardýðý

önemli bir problem de hava kirliliði. Her ne kadar
çeþitli tedbirler alýnsa bile milyonlarýn yaþadýðý,
araçlarýn, fabrikalarýn zararlý gazlarý ortama yaydýðý
bir þehirde temiz hava solumak mümkün olamýyor.

Solunum yolu hastalýklarýndaki artýþla baþlayan
ve diðer sistem hastalýklarýný da uyarmasý neticesi
oluþan kalp, damar, beyin hastalýklarý ile kanser
vakalarýndaki patlama gidilen yolun korkunçlu-
ðunu hatýrlatmaya yetiyor.

Ancak dünyayý paylaþma kavgasýnýn, akýbetini
görememe körlüðüne düþürdüðü insanlýk, huzuru-
nu mahvettiði gibi geleceðini de karartmaya devam
ediyor.

Su kirliliði de yine çevre kirliliðinin sonucu
olarak bizleri bekleyen tehditlerin baþýnda geliyor.
Sularýn kaynaðýndan veya þehir içi kanallardan

kirlenmesi önemli saðlýk problemlerini netice
veriyor. Su havzalarýnýn kirletilmesi ise insanýn
çevreye ve türüne acýmasýzlýðýnýn göstergelerin-
dendir.

En önemli kirlilik psikolojik
Büyük þehirlerin en önemli kirliliðini ise

psikolojik kirlilik oluþturuyor. Sosyal dönüþümler,
tüketim sorunlarý, adaptasyon problemleri, oto-
kontrolsüzlük neticesi ruhsal taþkýnlýk meyillerinin
artmasý, benlik problemleri gibi pek çok etkenlerle
psikolojik rahatsýzlýklarýn artmasý fasit daire tar-
zýnda yaþamýn her safhasýný etkilemektedir. Kolay-
laþmasý beklenen kiþisel iliþkiler zorlaþýyor, koca
þehirde herkes yalnýzlarý oynuyor.  

Yalnýzlýktan kurtulmak için yapýlan en sýk þey
ise alýþveriþ merkezleri veya çevresinde vitrin
seyretme, yeni çýkan teknolojik oyuncaklarla
ilgilenmekten öteye geçemeyen bir arayýþý getiriyor.

Her þey ayný kanunla yaratýlýyor
Bütün kâinatý kucaklayan, ötelerdeki yýldýzlarý

seyrederek onlarla münasabet kuran insanlar
yerine suni oluþturulan seraplarýn etrafýnda dönen
bir yaþam modeli insanýn önüne sunuluyor. Bunun
sonu da tatmin olamayan kalpleri ve bunalýmlarý
netice veriyor.                                                        

Çözüm ancak sivrisineðin midesi ile güneþ
sisteminin, insanýn midesi ile elmanýn ayný kanunla
yaratýldýðýný bilinmesi, anlaþýlmasý ve ona göre
yaþanmasý ile bulunabilir.

Yoksa insandaki ihtiraslar hayatý tahrip etmeye
devam edecektir.
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30 yýldýr ya gazino olarak kullanýlan, ya
harabe haline gelmiþ, ya da tamir-
hane yapýlmýþ camileri buluyor ve

yerlerine orijinal hallerine göre yenilerini inþa
ediyor

Üsküdar halkýnýn nerede görse, �Camici geli-
yor!� dediði Emin Bey tehditlere raðmen, yýlmadan
ecdadýnýn mirasýna sahip çýkýyor.

Emin Türkeli, giyimiyle, kuþamýyla, nezaketiyle
ve ecdadýna, tarihine baðlýlýðýyla gerçek bir
Osmanlý Beyefendisi. THY Teknik Müdürlü-
ðü�nden 1977�de teknisyen olarak emekliye ayrýlýr.
Emin Bey, emekliye ayrýlýnca bir an kendini
boþlukta hisseder. Yapacak bir þeyler arar.
�Ýþimizden emekli olduk, ama bir de dünyadan
emekli olduðumuzda halimiz ne olacak?� diye
düþünür. Ahiretine sevap gönderecek bir meþgu-
liyet arar. 

Bu arada Osmanlý�ya ve býraktýðý eserlere karþý
büyük hayranlýðý olan Emin Bey, özellikle Cumhu-
riyet�ten sonra Osmanlý eserlerinin uðradýðý
saygýsýzlýða ve ilgisizliðe tahammül edemez. Yýkýl-
mýþ, harabeye uðratýlmýþ veya maksadýnýn dýþýnda
kullanýlmýþ Osmanlý eserlerini, cami ve türbelerini
gördükçe içi sýzlar. 

Bir gün Emin Bey bir hayale dalar. Ölmüþ,
tabutuna konulmuþ, sevdiklerinin gözyaþlarý ara-
sýnda mezarýna býrakýlmýþtýr. Öbür tarafta Osmanlý
büyükleri, þanlý ecdadýyla karþýlaþýr. Kulaðýna,
�Tuh! Size býraktýðýmýz eserlere böyle mi sahip
çýktýnýz?� diye bir nida gelir. 

Emin Bey bu hayalden ayýlýr ve ondan sonra
kendisini yepyeni bir meþguliyet içinde bulur.
Nerede Osmanlý�dan günümüze vakýf yoluyla
gelmiþ, iþgal edilmiþ veya terk edilmiþ bir cami
arsasý varsa, onu yeniden orijinal haliyle ihya
etmek, yeniden imar etmek sevdasýna düþer. Gerçi
bu sevda bazen baþýna büyük sýkýntýlar açar. Çünkü
bazý menfaat gruplarýnýn tekerine çomak sokulmuþ
olur. Fakat o yýlmaz, yoluna devam eder. Vakýflarýn,
belediye yetkililerinin kapýlarýný aþýndýrýr. Dosyalarý
çýkartýr, inceler, araþtýrýr. 

�Sermayem, hayýrsever halkým�
Bu güne kadar Emin Bey�in hayata kavuþtur-

duðu veya proje halinde elinde on kadar eser var.
Üsküdar halký, esnafý ve belediye yetkilileri
kendisini nerede görse �Camici geliyor!� diyorlar. 

Sevenleri olduðu kadar, sevmeyenleri de var
Emin Bey�in. Ýþgalcileri çok ucuz bir kiraya
yýllardan beri üzerine konduklarý vakýf arazisini
terk etmeye çalýþmak kolay olmaz. Menfaatleri
zedelenen iþgalciler, �Nerden çýktý bu cami iþi?�
diyerek Emin Bey�i hedef alýrlar. Bazen aba altýndan
sopa gösterir, bazen ölümle tehdide varana kadar
ileri giderler. Fakat Emin Bey, inanmýþ biridir. Kuru
gürültüye pabuç býrakmaz ve aldýrmaz. �Baþýmda
aklým, dizimde dermaným ve sýrtýmda servetim
olduðu müddetçe bu yola devam edeceðim� der. Ve
ilave eder, �Sermayem, hayýrsever halkýmdýr. Her
an cami inþasýna hazýr hayýrseverlerim var. Hatta
yeni bir proje var mý diye bana soruyorlar!� der.

Emin Bey�in emeklilik meþguliyeti hem zevkli,
hem de tehlikeli. Ama o inanýyor ki, Allah
dilemedikçe kimse kýlýna dahi dokunamaz. �En
büyük mutluluðu, bir camiyi yapýp da cemaate
açtýðýmýzda minaresinden ilk ezaný duyduðumda
hissederim� diyor.

Gazinoyu camiye çevirdi
Þimdi Emin Bey�in emekli olduðu tarihten bu

yana 30 yýldýr, bazýlarý gazino ve eðlence yeriyken
yýktýrýp cami yaptýrdýðý projelerine sýrasýyla
bakalým:

1. Ýhsaniye Mahallesi�nde Küçük Ýhsaniye
Camii. Emin Bey, yýkýntýlar altýnda bir temel
halinde iken vakýflardan araþtýrarak burasýnýn cami
yeri olduðunu tespit eder. Ve bununla iþe baþlar.
Vakýflarda Suha Bey isimli mimar kendisine
yardýmcý olur. Tekrar orijinal haliyle projesini çizer.
Sonra Remzi Kökner isimli bir kuyumcu bunu
haber alýr. Annesinin parasý olduðunu ve bir cami
yaptýrmak istediðini söyler. Böylece Küçük Ýhsaniye
Camii vücut bulur.
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2. Geredeli Camii. Bu da Üsküdar�ýn Uncular
Sokaðý�nda Geredeli Mehmed Efendi isimli bir
vatandaþýn yaptýrdýðý 420 senelik bir camidir. Halk
Parti zamanýnda yýkýlan camilerden biridir. 1950�li
yýllarda kazma sapý ve takunya satýcýlarý; daha sonra
da kireç ve tuðla satýcýlarýnýn iþgali altýnda kalýr.
Cami olarak vakýftan evraklarýný çýkarýp da
üstündeki iþgalciye bildirince, adam camiye de
Emin Bey�e de küfürler savurur. Emin Bey�i tehdit
eder. Fakat ne gariptir ki, caminin inþasý baþladýðý
sýrada tehditçinin kendisi ölür. Osman Ekþioðlu
isimli hayýrsever bu caminin masraflarýný üzerine
alýr ve tamamlar.

3. Serçe Hatun Camii. Selmanipak Caddesi ile
Tophaneli Sokaðý�nýn kesiþtiði köþede yer alan bu
caminin yerinde bir gecekondu bulunur. Dönemin
Belediye Baþkaný Yýlmaz Bayat�ýn yardýmýyla
gecekondu boþaltýlýr ve yeni cami orijinal projesi ile
Harun Ekþioðlu tarafýndan inþa edilir.

Tehdit etti, üç sene sonra öldü
4. Þeyh Selami Ali Efendi Camii. Bu da

Kýsýklý�dan Büyük Çamlýca�ya giderken solda tepe-
de kalan bir güzel tarihi eserdir. Yine vakýf kayýt-
larýndan ve tarihi resimlerden orijinal hali Emin
Bey tarafýndan tespit edilip, ruhsat alýndýktan sonra
Ali Katýrcýoðlu ve Deniz Olgun isimli iki hayýrsever
tarafýndan inþa edilir.

5. Aþçýbaþý Camii. Bu cami Karacaahmet
türbesinin yaný baþýndadýr. Emin Bey bunun da
resmi iþlemlerini tamamladýktan sonra Zafer Kala
isminde bir hayýrsever inþa ettirir.

6. Balaban Mescidi, Üsküdar sahiline yakýn,
Þemsipaþa�ya giden yolun hemen baþlangýcýnda yer
alan bu cami, Fatih�in kumandanlarýndan birinin
adýna inþa edilmiþtir. Þu anda yeri telle çevrilidir.
Üzerinde gazino bulunan bu mekaný tekrar camiye
çevirmek isteyen Emin Bey�in çok tehdit aldýðý
yerlerden biridir. Tehditlere karþý Yýlmaz Bayat
duruma el koyar ve �en büyük mafya biziz� diyerek
belediye ve polis gücünü alarak orasýný yýkar ve tel
örgü ile emniyet altýna alýr. Salih Ay isimli
gazinocu, Emin Bey�i tehdit ettikten üç sene sonra
Hollanda�da öldürülür. 

7. Silahþor Ahmet Bey Namazgâhý. Bu da
Çiçekçi semtindedir. Osmanlý askeri savaþa çýkar-
ken açýk alanlarda þükür namazý kýlarlardý. Sonra
buralardan silah kuþanýp �Allah Allah� diyerek yola
çýkarlardý. Ýþte burasý da böyle bir namazgâhtý.

Tarihi namazgâh taþýný çalmak için teþebbüs
edildiðini haber alan Emin Bey, belediye ile birlikte
taþý kurtarýp belediyenin deposuna yerleþtirmeyi
baþarýr. 

CHP lokal yaptý, Emin Bey cami
8. Küçüksu Camii. Küçüksu Kasrý�nýn karþýsýnda

yer alan bu cami vaktiyle CHP�nin lokali yapýlmýþ
ve içinde eðlenceler tertip edilmiþ! Daha sonra da
yýktýrýlmýþ. Þu anda proje Beykoz Belediyesi
nezdinde Emin Bey tarafýndan takip ediliyor.

9. Karaköy Mescidi. Beyoðlu�na baðlý Kara-
köy�de Halil Aða ve Kemankeþ sokaklarý arasýnda
yer alan ve þu anda yýkýk durumda bulunan harabe
bir yer. Ýnþasý proje aþamasýnda.

10. Adliye Camii. Bu da Üsküdar sahilinde
Askeri gazinonun önündeki heykelin bulunduðu
yerdedir. �Fakat üzerine, bilerek veya bilmeyerek
heykel dikilmiþtir� diyor Emin Bey. 

..50..
sayý 24 / 2007

KARDELEN / OCAK

K

Edebiyat, þiir, sinema
müzik, tiyatro

hatýralar, röportajlar...
bu adreste

www.sanatalemi.net



K ýyýlarýyla Avrupa ve Asya�yý birleþtiren
Marmara ve Ege Denizini birbirini bað-
layan Çanakkale savaþlarýnýn en kanlý

muharebelerinin cereyan ettiði, çok sayýda þehitlik,
anýt ve mezarlýklarýn bulunduðu Gelibolu Yarým-
adasý Tarihi Milli Parký, Troya, Assos gibi eski uy-
garlýk merkezlerinin beþiði olan il iç ve dýþ turizmde
önemli bir yer almaktadýr.

ÝLÇELER 
Çanakkale ilinin ilçeleri; Ayvacýk, Biga, Boz-

caada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada,
Lapseki ve Yenice�dir.

Gelibolu: Gelibolu, Marmara Bölgesi�nin batý-
sýnda, Çanakkale Boðazý�nýn kuzeyinde, Avrupa
yakasýnda, Gelibolu Yarýmadasý üzerinde kurul-
muþtur. Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli Parký,
Gallipoli olarak da bilinen Gelibolu�da hayatlarýný
kaybeden 500,000 asker anýsýna kurulmuþtur.
Parkta abideler, eserler ve mezarlýklara ilaveten Tuz
Gölü ve doðal güzelliði ile Arýburnu Kayalýklarý yer
alýr. Yeþil tepelerdeki güzellikler, kumsallar ve mavi
sular bu tarihi savaþta cesurca çarpýþan askerlere
þeref dolu bir dinlenme ortamý saðlamaktadýr. 

Bayramiç: Bayramiç ve yöresinin geçmiþ
çaðlarda Troya krallýðýnýn sýnýrlarý içerisinde olduðu
bilinmektedir. Ýlçe merkezinin bu dönemlerine
iliþkin bilgiler, bugün ilçe sýnýrlarý içinde kalan bazý
eski yerleþim merkezlerinden elde edilmektedir.
1356 yýlýnda Osmanlýlar, bugün Kültür Bakanlýðý
tarafýndan koruma altýna alýnan ve resterasyonu
yapýlan halk arasýnda �Hadýmoðullarý konaðý�
olarak tanýnan binayý yaptýrmýþlardýr. 

Eceabat: Bugünkü Eceabat ilçesinin sýnýrlarý
içinde, Maydos (Madytos), Sestos (Akbaþ), Kynos-
sema (Kilitbahir), Idaion (Bigalý kalesi) Traklarca
kurulan önemli yerleþim merkezleridir. Anýtsal
Osmanlý kaleleriyle ünlüdür. Antik dönemde
Maydos (Madikuz) adlarýyla bilinmektedir. 

Ezine: Antik Çað�da Neandria olarak bilinen
Ezine, Hamaksitosun kuzeyinde bir Aiolya yerleþim

merkezidir. Orhan Gazi döneminde, Türk boylarý-
nýn bölgeye geliþlerinden sonra Ezine Osmanlý top-
raklarýna katýldý. 

Bugün Neandria, sankrea ve Alexandreia-Troas
gibi Antik Dönemin yerleþme merkezlerinden bir
kýsmýný da hudutlarý içerisinde barýndýran Ezine�de
Orhan Gazi döneminden, ahi Yunus Zaviye ve Tür-
besi, Murad-ý Hüdavendigar döneminden Asýlhan
Bey Cami ve Kabri,Yýldýrým Bayezid Han döne-
minden Seferþah Hamamý önemli tarihi varlýklarý
olarak dimdik ayakta durmaktadýr.

NASIL GÝDÝLÝR
Karayolu: Þehir merkezindeki otobüs termina-

linden günün her saatinde ilçelere otobüs ve mini-
büs seferleri yapýlmaktadýr.

Demiryolu: Tren garý þehir merkezinde olup,
þehir içi minibüsleriyle ilin her yerinden rahatlýkla
gara, gardan da tüm Türkiye�ye ulaþým saðlan-
maktadýr. 

Denizyolu: Çanakkale�den Gökçeada�ya direkt
feribot seferleri vardýr. Çanakkale�den Bozcaada�ya
gidebilmek için Ezine-Geyikliye oradan Yüklük
iskelesine gidilerek ulaþým saðlanýr.

GEZÝLECEK YERLER
Müzeler ve Örenyerleri
Çanakkale Müzesi  
Assos (Behramkale) 
Ayvacýk ilçesinde yeralan Assos dört mevsim

yerli ve yabancý turistleri konuk etmektedir.
Akropol denizden 238 m. yüksekliðindedir. Athena
Tapýnaðý M.Ö. 6ncý yüzyýlda burada ayný yerde
yapýlmýþtýr. Biga yarýmadasý ve Edremit Körfezi�ni
korumasý özelliði yanýnda, eski ihtiþamý nedeniyle
bu Dorik tapýnak restore edilmiþtir. Tapýnaðýn
kalýntýlarýna vuran ay ýþýðýný seyretmek için bir süre
kalýp beklenebilir ya da sabah erkenden kalkýp
güneþ yavaþ yavaþ yükselirken þehrin yukarýsýndan
Edremit Körfezi�nin þahane görüntüsü izlenebilir ve
böylece bu cennet köþesinin neden seçildiði
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anlaþýlýr. Tepelerden denize doðru agoralar, bir
tiyatro ve bir de Jimnasyum yer almaktadýr. Akro-
pol�un kuzey köþesinden, hepsi de 14 üncü yüzyýlda
Osmanlý Sultaný I. Murat zamanýnda yapýlan bir
cami, bir köprü ve bir de kale görülür. Aþaðýsýnda
ufak ve sevimli bir liman bulunmaktadýr. 

Behramkale�nin 25 km. batýsýnda, Gülpýnar
köyünde M.Ö. 2nci yüzyýlda Apollon Smintheus
Tapýnaðý�nýn yapýldýðý tarihi þehir Chryse yer
almaktadýr. Gülpýnar�ýn 15 km. batýsýnda, iþaretleri
bulunmayan sivri kayalýklý bir sahil boyunca uzanan
yolda, denize inen dik yamaçtaki hoþ köy evleriyle,
Babakale bulunmaktadýr. 

Bozcaada 
Çevresi 14 mil tutan Bozcaada, önemli bir

turistik merkezdir. Etrafýndaki irili ufaklý adacýk-
larla çevrili olan ada, Çanakkale Boðazý�na 15 mil,
Limni�ye 30 mil, Midilli�ye 33 mil mesafededir.
Ulaþýmýn saðlandýðý Ezine ilçesi Geyikli beldesi
Yükyeri Feribot Ýskelesine ise 3,4 mil uzaklýktadýr. 

Adada Liman Koyu, Deðirmenler Koyu, Poyraz
Limaný, Çanak Limaný, Çapraz Limaný, Çanak
Limaný, Kocatarla Limaný, Lagor Limaný, Ayana
Limaný, Ayazma Koyu, Sulubahçe Koyu, Habbeli
Koyu olmak üzere on iki adet cennet benzeri koyu
vardýr. Bu koylara Adadaki dalýþ merkezi tarafýndan
koylarýnda dalýþ turlarý düzenlenmektedir. 

Bozcaada�ya yaklaþýldýðýnda bir Venedik kalesi
dikkat çeker. Venedik, Ceneviz ve Bizanslýlar
döneminde kullanýlan kale, Çanakkale Boðazý�nýn
önemi nedeniyle Fatih Sultan Mehmet döneminde
esaslý bir þekilde onarýlmýþtýr.Adanýn þarabý suyu
kadar boldur; bir tur atýldýðýnda birçok bað ve
þaraphaneler görülür. Adanýn batýsýndaki yeldeðir-
menleri adanýn olduðu kadan çevrenin de önemli
ölçüde elektrik enerjisini saðlamaktadýr. 

Adada konaklamak için her talebe uygun otel
ve pansiyon bulunmaktadýr. 

Gökçeada 
Türk adalarýnýn en büyüklerinden biri olan

Gökçeada körfezlerle çevrilidir. Farklý tonlardaki
çam ve zeytin aðaçlarý ile kaplý tepelerinde yer yer
kutsal pýnarlar ve manastýrlar bulunmaktadýr.
Buraya, Çanakkale ve Kabatepe�den tarifeli, mun-
tazam araba vapuru seferleri yapýlmaktadýr. Gökçe-
ada (Kuzu limaný), Çanakkale�den izlenen rotaya
göre 32 mil, Gelibolu yarýmadasýndaki Kabatepe
limanýna 14 mil, Bozcaada�ya 33 mil, Ege denizinde

bulunan Yunan adalarýndan Limni�ye 16 mil,
Semadirek adasýna 14 mil uzaklýktadýr. Tatlý su
kaynaklarý bakýmýndan dünyanýn en zengin
adalarýndan biridir. Adanýn koylarýna dalýþ turlarý
düzenlenmektedir. 

Truva
Ýntepe Bucaðý, Tevfikiye Köyü yakýnýnda,

Çanakkale�ye 30 km. uzaklýkta, Hisarlýktadýr.
Arkeolojik kazýlar farklý zamanlardaki yerleþim
mekanlarýný, þehir surlarýný, ev temellerini, bir
tapýnak ve tiyatroyu ortaya çýkarmýþtýr. Tahtadan
sembolik bir at eski savaþý hatýrlatmaktadýr. Tarihi
limaný Alexandria - Troas M.Ö. 3. yüzyýlda
yaptýrýlmýþtý. St. Paul burayý iki kere ziyaret etmiþ,
ve üçüncü misyonerlik yolculuðuna, Assos�a yine
buradan baþlamýþtýr. 

Dardanos 
Çanakkale�ye 11 km. uzaklýkta Kalabaklý Çayý

kýyýsýnda, Maltepe�dedir. Bu mezar anýtý, bir
koridor, ön oda ve ana mezar odasýnda oluþmak-
tadýr. Ýçinde bir çok iskeletle, altýn takýlar, bronz ve
piþmiþ topraktan gereçler, kandiller, gözyaþý þiþleri,
müzik araçlarý bulunmuþtur. Mezarda Arkaik
Ýyonik ve Roma dönemlerinden yapýlar vardý. 

Gülpýnar 
Ayvacýk çevresinde kalýntýlarý bulunan antik

eserlerden Ýlyada Destaný�nýn birinci bölümünün
geçtiði Apollon Smintheus Tapýnaðý, Gülpýnar�da
bulunmaktadýr. Tapýnak kalýntýlarý ve tapýnaktan
çýkan eserler buradaki müzede sergilenmektedir.
Bölgede bulunan müzede Tapýnaða ait rölyeflerde
bu sahneleri görülebilmektedir. 

Zeus Altarý 
Küçükkuyu beldesine baðlý Adatepe Köyünün

üst tarafýnda bulunan,ön tarafý diklemesine uçu-
rum olan maðara, Zeus�un maðarasý olarak bilin-
mektedir. 

Alexandreia 
Dalyan Köyündedir. M.Ö 310�da �Sgia� adlý

küçük bir köyün yerine kurulmuþtur. Güçlü ve
zengin bir ticaret merkezi olarak geliþen kent
Romalýlar döneminde de önemini korumuþtur. 

Neandria 
Kayacý Köyü yakýnýnda Çýðrý Daðý�ndadýr. Kenti

çevreleyen surlar 3 m. Kalýnlýkta ve 3200 m uzun-
luktadýr. 

..52..
sayý 24 / 2007

KARDELEN / OCAK



Sestos 
Eceabat�a 4 km. uzaklýkta,Yalova köyündedir.

Akbaþ Limaný�nýn güneyinde kurulmuþtur. Fatih
Sultan Mehmet Kilitbahir Kalesi�ni yaptýrýrken,
Sestos kalesinin taþlarý kullanýlmýþtýr. 

Troia Örenyeri
Kaleler
Sultan Kale (Kale-Yi Sultaniye) 
Kente adýný veren önemli ve görkemli bir anýt

niteliðindir. XV. yy. ortalarýnda Fatih Sultan Meh-
met tarafýndan yaptýrýlmýþ 1551�de Kanuni Sultan
Süleyman döneminde onarýlmýþtýr. 

Gelibolu Kalesi 
Antik dönemde kurulduðu bilinen kaleyi,

Bizans Ýmparatoru I. Justiniaus onartmýþtýr. Evliya
Çelebinin anlattýklarýna göre, dik ve kesik kayalarla
kurulu 6 köþeli bir kaleydi. 

Kazdaðý (Ayazma) 
Bayramiç ilçesi, Evciler köyünden sonra 5 km.

mesafededir. Kazdaðý�na özgü uzun aðaçlarý, gürül
gürül akan sularý ve piknik yerleri ile ilimizin en
güzel mesire yerlerinden birisidir. Kazdaðý�nda
(Ayazma) her yýl aðustos ayý içinde Geleneksel
Kazdaðý Güzellik Yarýþmasý düzenlenmektedir. 

1774 m. yüksekliðindeki Kaz Daðý (Ida Daðý)
muhteþem manzarasý, sakin yeþil alanlarý ve sýcak
su kaynaklarýyla Kaz Daðý Milli Parký�nýn yanýnda,
Çanakkale�nin güney ucundadýr. Bayramiç ve
Evcilerden geçerek Kaz Daðý Milli Parký�na ulaþan
kuzey giriþinde gündüz kampingleri için birçok
imkan mevcuttur. Çanakkale�ye 60 km olan
Bayramiç�te 18 inci yüzyýl güzel Hadimoðullarý
Konaðý (Osmanlý evi), içindeki etnografya müzesi
ile yer almaktadýr. 

Milli Parklar 
Çanakkale - Gelibolu Yarýmadasý Tarihi Milli

Parký
Yeri: 1973�te kurulmuþ ve Birleþmiþ Milletler

Milli Parklar ve Koruma Alanlarý listesinde olan
Park, Çanakkale ili sýnýrlarý içerisinde, Gelibolu
Yarýmadasýnýn güney ucunda, Çanakkale Boða-
zý�nýn Avrupa yakasýnda 33.000 hektarlýk bir alaný
kapsamaktadýr. 

Ulaþým: Park�a Edirne ve Ýstanbul�dan Tekirdað
ve Gelibolu yolu ile;Ankara, Bursa ve Ýzmir�den ise
Çanakkale�den Kilitbahir ve Eceabat�a düzenlenen
feribot seferiyle ulaþýlýr. En yakýn havaalaný

Çanakkale�dedir ancak tarifeli sefer yapýlmamak-
tadýr. 

Özelliði: Birinci Dünya Savaþý Çanakkale Deniz
ve Kara Muharebelerinin yapýldýðý yerler Park
içerisindedir. Ayrýca Batýk gemiler, toplar, sperler,
kaleler ve burçlardan ve savaþla ilgili yüzlerce baþka
kalýntýdan oluþan geniþ bir yelpazenin yaný sýra
250.000�i aþan Türk Þehidinin ve yine 250.000�i
aþan Avustralya,Yeni Zelenda, Ýngiliz ve Fransýz
askerlerinin savaþ mezarlarý ve anýtlarý buradadýr. 

Muharebe alanlarý,savaþ mezarlarý,,anýtlar ve
savaþlý ilgili kalýntýlar �tarihi sit alaný� ve �kültürel
varlýk� olarak tescil edilmiþtir. Ayrýca MÖ 4000
tarihine dek giden birçok �Arkeolojik sit alaný ve
anýtý�vardýr. Çok çeþitli �doðal sit alanlarý ve
anýtlar� içerisinde ise kumsallar, koyaklar, Akdeniz
çalýlarý(maki) ile karýþýk koru parçalarý, çarpýcý
görünümlü jeolojik ve jeomorfolojik oluþumlar,bir
tuz gölü(yakýn zamana kadar bir kýyý gölüydü)ve 15.
yüzyýl askeri mimarisinin eþsiz örneklerini içeren
ilginç bir �kültürel miras� kolleksiyonu vardýr. 

Görülebilecek Yerler: Gelibolu Yarýmadasý,
denizlerin kendine has akýntýlarý, az yükseltili, dik
yamaçlý kýyýlarý ,oya gibi iþlenmiþ girintili çýkýntýlý
koylarý,uzun kumsallarý ile yörenin ormanlýk
tepeleri, vadileri savaþýn akýþýnda etkili rol oyna-
mýþtýr. 

Milli Parkta; Kilitbahirtaþ Yaylasý, Seddülbahir
Savaþ Alaný, Maeste Koyu, Tekke Köyü, Ertuðrul
Koyu, Ýkizler Koyu, Hisarlýk Tepe, Alçý Tepe, Zýðýn-
dere, Kereviz Dere, Arýburnu, Anafartalar Savaþ
Alanlarýnda Kaba Tepe, Kanlý Þist, Conkbayýrý,
Savla ovasý, Kakma Daðý ayrýca Türk Þehitlik ve
Anýtlarý, Yabancý Mezarlýk ve Anýtlar, Savaþ
kalýntýlarý (Tabyalar-silahlar, siperler, batýklar)
Arkeolojik ve Tarihi Sitler,Müzeler ve Yerleþmeler
görülmesi gerekli yerlerdir. 

Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Tabii çevre-
nin zengin güzellikleri ve savaþ alanlarý dýþýnda,
Kabatepe�deki müze, piknik ve kamp alanlarýndan
faydalanýlabilinir. Ayrýca Eceabat Ýdare ve Ziyaretçi
Merkezi ile buradaki günübirlik alan ve kýr
gazinosundan faydalanmak mümkündür. Çadýr ve
karavanla konaklama imkaný mevcuttur.

Kaplýcalar
Kestanbol Termal Turizm Merkezi 
Yeri: Çanakkale iline baðlý Ezine ilçesindedir. 
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Ulaþým: Ezine ilçesine 15 km. Marmara
Denizi�ne ise 2 km. uzaklýktadýr. 

Suyun Isýsý: 
67°C -Ana Kaynak 
47°C -Ýkinci Kaynak 
68°C -Çamur Suyu 
31°C -Hamam Kaynaðý 
21°C -Göz Suyu Kaynaðý 
PH Deðeri: 
5,92 -Ana Kaynak 
6,16 -Ýkinci Kaynak 
5,86 -Çamur Suyu 
6,92 -Hamam Kaynaðý 
6,94 -Göz Suyu Kaynaðý 
Özellikleri: Hipotermal , hipertonik, radyoaktif,

Ana Kaynak, Ýkinci Kaynak, Çamur Suyu, Hipo-
termal, hipertonik, Hamam Kaynaðý, Hipotermal,
hipotonik, Göz Suyu Kaynaðý, Klorür, sodyum,
demir, Ana Kaynak, Ýkinci Kaynak, Hamam
Kaynaðý, Klorür, sodyum, demir, karbondioksit,
Çamur Suyu, Klorür, sodyum, kalsiyum, Göz Suyu
Kaynaðý 

Yararlanma Þekilleri: Banyo, Çamur banyosu,
inhalasyon, serpinti kürleri 

Tedavi Ettiði Hastalýklar: Ýltihaplý kadýn hasta-
lýklarý, romatizma, siyatik, kireçlenme, bazý kemik
tüberkülozlarý, küçük çocuklardaki lenf bezleri
þiþkinlikleri, üst teneffüs yollarýnýn spazmodik
astmatiform sendromlarý ve serpinti (serosol)
tarzýnda ve antibiyotikler yaparak üst teneffüs
yollarý ve akciðer hastalýklarýnda etkilidir. 

Konaklama Tesisleri: 100 yatak kapasiteli
konaklama tesisi mevcuttur.

Sportif Aktiviteler
Çanakkale Dalýþ Bölgeleri 
Çanakkale Orman Kamplarý 
Çanakkale Gençlik Kamplarý

COÐRAFYA
Çanakkale, Türkiye�nin kuzeybatý yönüne dü-

þen Balkan Yarýmadasý�nýn Doðu Trakya toprak-
larýna bir kýstakla baðlanmýþ, Gelibolu Yarýmadasý
ile Anadolu�nun uzantýsý olan Biga Yarýmadasý
üzerinde topraklarý bulunan bir ilimizdir. Kent doðu
ve güneydoðu yönünde Balýkesir ili, batýda Ege
denizi, kuzeyde Tekirdað Ýli ile Marmara denizi

tarafýndan çevrelenmiþtir. Çanakkale ilinde, Ak-
deniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiþ iklim hüküm
sürmektedir. Yaðýþlar genellikle bahar ve kýþ ayla-
rýnda olmaktadýr. Turizm sezonunda, iklim mutedil
olup, deniz suyu sýcaklýðý temmuz ve aðustos
aylarýnda maksimum seviyeye çýkmaktadýr. 

TARÝHÇE
Eski çaðlarda adý Hellespontos ve Dardanel

olarak anýlan boðazýn iki yakasýnda topraklara sahip
olan Çanakkale tarihinin ilk devirlerinde baþla-
yarak sürekli iskan edilmiþtir. Ýlk þehir medeniyeti
MÖ 3000�de Troya�da kurulmuþ 2500�e kadar
devam etmiþtir. Daha sonra Lidye, Pers, Bergama
Krallýðý, Roma, Bizans ve Osmanlý hakimiyetine
girmiþtir.

NEREDE KALINIR
Turizm Tesisleri Veri Tabaný Güncelleme Projesi

çalýþmalarý devam etmektedir. Proje tamamlan-
dýðýnda Tesis türleri ve bilgilerine iliþkin eksiklikler
giderilmiþ olacaktýr.

NE YENÝR
Her kenarýndan denize kýyýsý olan Çanakkale ve

ilçeleri tam bir deniz ürünleri cennetidir. Her
mevsin taze balýk ve deniz ürünleri bulmak
mümkündür. Gökçeada ve Bozcaada üzümleri ve
burada yetiþen üzümlerden geleneksel yöntemlerle
imal edilen þaraplarý tadýlmalýdýr. 

Çanakkale�den Yemek Tarifleri 
Asma yapraðýnda sardalye 
Malzemeler:
16 adet büyük sardalye
16 adet salamura asma yapraðý
1/2 su bardaðý rafine yað
1 tatlý kaþýðý tuz
1 çorba kaþýðý limon suyu
1 adet limon (dörde bölünmüþ) 
Hazýrlanýþý: 
Asma yapraklarýnýn her iki tarafý yaðlanýr.

Balýklar tuzlanýp üzerine limon suyu ve yað dökülür.
Sardalyeler birer asma yapraðýna yerleþtirilip,
balýklarý örtecek þekilde rulo yapýlýr. Beþ dakika
kadar ýzgarada piþirilir. Dörde bölünmüþ limon ile
süslenerek servis yapýlýr. 

Peynir Helvasý 
Malzemeler:
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1 kg. koyun sütünden yapýlmýþ peynir
200 gr. irmik
3 adet yumurta sarýsý
1.5 kg. þeker
200 gr. peynir 
Hazýrlanýþý: 
Peynir, irmik ve yumurta sarýlarý bir tencerede

karýþtýrýlarak hafif hararetli ateþte eritilir. Piþtikten
sonra 200 gr. peynir daha eklenerek biraz daha ateþ
üzerinde tutulur. Soðuyunca üzerine toz þeker
konup karýþtýrýlýr. tepsiye dökülerek fýrýna verilir. 

Yoðurtlu kavurma 
Malzemeler:
1 kg kuzu kuþbaþý 
4 orta boy kuru soðan 
2,5 kahve fincaný sývý yað 
2,5 kahve fincaný yoðurt 
1 baþ sarýmsak 
Yarým demet maydanoz 
8-10 adet sivri biber 
1-2 adet domates 
1,5 su bardaðý sýcak su 
Tuz 
Hazýrlanýþý: 
Sývýyaðý iyice kýzdýrýn. Kuþbaþý eti ilave edip

kavurun. Soðanlarý yarým halkalar halinde doðrayýp
etlere ekleyin. Soðanla eti birlikte aðýr ateþte 20
dakika piþirin. Doðranmýþ yeþil biberleri ve bir
bardak sýcak suyu etlere ilave edin. Suyunu çekip
etler yumuþadýðýnda yarým bardak su daha ekleyip
biraz daha piþirin. Domateslerin kabuklarýný soyup
küçük küpler halinde doðrayýn. Maydanozu ince
ince kýyýp domateslerle birlikte yemek suyunu
çektikten sonra etlere ilave edin. Bir süre daha
piþirip ocaktan alýn. Sarýmsaklarý soyup dövdükten
sonra yoðurtla karýþtýrýn. Kavurmayý servis tabaðýna
aldýktan sonra üzerine sarýmsaklý yoðurt gezdirin.
Kýrmýzý toz biberi yaðda kýzartýp üzerine gezdirir-
seniz daha farklý bir lezzet elde edersiniz. 

Ýþletme Belgeli Yeme-Ýçme-Eðlence Tesisleri 
Turizm Tesisleri Veri Tabaný Güncelleme Projesi

çalýþmalarý devam etmektedir. Proje tamamlan-
dýðýnda Tesis türleri ve bilgilerine iliþkin eksiklikler
giderilmiþ olacaktýr.

YAPMADAN DÖNME
Gelibolu�yu görmeden, Þehitlikleri ziyaret

etmeden, 
Kaz daðýný gezmeden,
Assos�ta gün batýmý izlemeden, görsel sanatlar

festivalini görmeden, 
Truva�yý gezmeden, tahta ata çýkmadan, 
Bozcaada�da þaraplarýný tatmadan
Gökçeada�nýn koylarýnda dalýþ yapmadan,
...Dönmeyin

ÇANAKKALE SAVAÞLARI MENKIBELERÝ

ALÝ CENAB TÜRKLER
Ruþen Eþref ( Ünaydýn), Karagah-ý Umumi Mu-

hafýz Piyade Bölüðü Kumandaný Mülazým-ý Evvel
Ruhi ile gerçekleþtirdiði mülakatýnda Mehmetçiðin
aðzýndan þu hatýrayý kaydeder: 

Bizim mýntýka kumandaný Süvari Kaymakamý
Mahmut Bey tayyarelere pek kýzar efendim. Daima
ateþ ettirir onlara; katiyyen üzerimize sokmaz onun
zaten tabiatý böyledir. Bir tayyare geldi miydi, haydi
ütün bataryaya ateþ ettirir. 

Evet efendim; tayyare düþtü. Hava hafif sisli ol-
duðu için tabii gemiler bu sükutu( düþüþü) gör-
müyorlardý. Tayyareciler kendilerini denize attýlar.
Kendi gemilerini istikametine yüzmeye baþladý.
Bunu gören bataryamýz düþmanýn kendi gemilerine
iltihak etmemesi için efendim, ateþ etti ki tayya-
reciler geriye dönsünler. O vakit gemilerde tayya-
renin burada düþtüðünü anladýlar. Onlar da ateþ
açtýlar. Tayyare tahrip edildi. O vakit de bizim hiç
olmazsa bir esire fevkalade ihtiyacýmýz vardý.
Çünkü düþmanýn o dakikadaki vaziyetini anlamak
istiyorduk. Zira düþman Anafartalar�dan çektiði
askeri Seddülbahir�e ihraç yapmak istiyor gibi
göstertiyordu. Yani açýkçasý bunu blöf olarak
yapýyordu. Ve gemiler de ( eliyle iþaret ederek)
bakýn iþte böyle daima Seddülbahir etrafýnda bir
kavis þeklinde duruyordu. 

Mýntýka kumandamýz Kaymakam Mahmut Bey
bu tayyarecinin neye mal olursa olsun mutlaka
kurtarýlmasýný istiyordu. Tayyareciler en nihayet bir
buçuk kilometre kadar sahile yakýn geldiler. Tabii
sahil mayýn döþeli olduðundan kimse giremiyordu. 

Düþmanýn vaziyetini öðrenmeye þiddetle ihtiyaç
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vardý. Bu sýrada bir düþman tayyaresi düþürülmüþ
ancak bizimkiler baþka taraftan o tarafa hala ateþ
etmekte idiler. Düþman tayyarecileri hem mayýnlý
hem de ateþ altýnda ölüm kalým mücadelesi ver-
mekte idiler. Bu noktada teessüratýmý söylüyorum:
o iki adam baðýrýyordu. Yani ölüyorlardý artýk. Ve
sahilden hala imdat umuyorlardý. Tabii bir
kumandan emir verdiði vakit süngü üzerine top
üzerine gidip ölmek vazifemizdir. Ýþte o vakit
mýntýka kumandaný Kaymakam Mahmut Bey � Kim
girer?� diye bir sual sordu. Bu Ýngilizlere sýrf
acýdýðým için düþman olsalar da onlarý kurtarmak
bana bir vazife-i vicdaniye oldu. Yüzmek de bilirim.

- Nerelisiniz efendim?
- Çanakkale�liyim. Bir an evvel girmek için

telaþýmdan fanilayý da çýkarmamýþým. bir fanila bir
iç donu kalmýþtý. Daldým. O zaman arkadaþým
Mülazým Kaþif�de : �Ben de girerim� diye bendenize
refakat etti. O çocuk ayný zamanda sýnýf arka-
daþýmdýr. Þimdi Rusya�da esir zavallý. Beraber gir-
dik. Muttasýl düþman toplarý ateþ ediyor. Moni-
törler, karþýmýzdan eksilmiyor. Tayyareler tepemizde
dönüyordu.

Fakat biz tabii pek alçaða düþüyorduk. Sular da
biraz dalgalýydý. Ne bizimkilerin nede onlarýn
makas atýþlarý bizi kýstýramýyordu. Gülleler hep
ötemize berimize düþüyordu. Bize hiç ziyan
vermiyordu. 

Maateessüf o tayyarecilerden birisi boðuldu.
Çünkü bizde takat kalmamýþtý. Ötekini kurtardýk
beyim. Mýntýka kumandaný Mahmut Bey kendisini
aldý. Mýntýkasýna götürdü. Orada Ýngilizce mesaj
yapýldý. Güzel baktýlar sonra Beþinci Orduya teslim
edildi. 

Giderken Ýngiliz mýntýka kumandaný Mahmut
Bey �e demiþ ki: 

�Türkleri þöyle cesurdurlar, böyle alicenaptýrlar
diye kitaplarda okurdum. Bu defada cephede
gördüm. Fakat böyle þiddetli bir ateþe karþý bu
derece fedakarlýklarýný bilemezdim. Bu derecesini
bir Ýngiliz bile yapamaz.� 

�ANZAKLI ÖMER�ÝN HÝKÂYESÝ�
1957 yýlýnda Ýstanbul Týp Fakültesi�nden mezun

olup ihtisas yapmak üzere ABD�ye giden doktor
Ömer Musluoðlu görev yaptýðý hastahanede
baþýndan geçen çok enteresan bir hadiseyi þöyle
anlatýyor:

�Amerika �ya gittiðim ilk yýllar ( 1957) lisaným

pek o kadar iyi deðil. newyork�da Medical Center
Hospital adlý bir hastahanede görev almýþtým. Fakat
vazifem kan almak, kan vermek, serum takmak,
elektrokardiyoðrafi çekmek gibi iþler.. Hastaya o
kadar önem veriyorlar ki yeni doktorlar hemen
direk olarak hasta muayenesine, tedavisine veril-
miyor. Diðer zamanlarda da laboratuarda çalýþý-
yorum. 

Bir hastaya gittim. Yaþlýca bir adam. Tahminen
yetmiþ beþ yaþlarýnda tabii kendisi ile ingilizce
konuþuyorum. 

- Kan vereceðim kolunuzu açar mýsýnýz? 
Çünkü adamcaðýz kanser hastasý olduðu halde

üstelik kansýzdý. Elimde kan torbasý da var tabii ki..
pazusunu açtým. Baktým pazusunda dövme þeklinde
bir Türk bayraðý var. Çok ilgimi çekti benim.
Kendisine sormadan edemedim.

- Siz Türk müsünüz?
Kaþlarýný yukarýya kaldýrarak � Hayýr �manasýna

iþaret yaptý. Ama ben hala merak ediyorum:
- Peki bu kolunuzdaki Türk bayraðý nedir?
�Aldýrma iþte öylesine bir þey dedi. Ben yine

ýsrarla dedim ki:
- Fakat benim için bu bayrak çok önemli.

Dikkatimi çekti. Çünkü bu benim milletimin
bayraðý, benim bayraðým...

Bu söz üzerine gözlerini açtý. Derin derin
yüzüme baktý ve mýrýltý halinde sordu:

- Siz Türk müsünüz?
- Evet Türk�üm....
Ýhtiyar gözlerime bakarak tanýdýk bir göz arýyor

gibiydi. Anlatmaya baþladý:
- Yýl 1915. Sen hatýrlamasýn o yýllarý. Çanakkale

diye bir yer var Türkiye�de. Orada savaþmak üzere
bütün Hýristiyan devletlerden asker topluyorlardý.
Ben Anzak�tým Avustralya Anzaklarýndan ...

Ýngilizler bizi toplayýp dediler ki: �Barbar
Türkler Hýristiyan dünyasýný yakýp yýkacaklar.
Bütün dünya o barbarlara karþý cephe açmýþ
durumda. Birlik olup üzerine gideceðiz. Bu savaþ
çok önemlidir.� Biz de inandýk sözlerine vaat-
lerine... Savaþmak isteyenler arasýna katýldýk. 

Avustralyalý Anzak ihtiyar anlatmaya devam
ediyordu:

- Bizim yýkayan Ýngilizler, Türklere karþý topla-
dýðý askerlerin tamamýný Çanakkale�ye sevkediyor-
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larmýþ. Bizi gemilere doldurup Mýsýr�a getirdiler o
zaman. Mýsýr�da þöyle böyle birkaç ay talim gördük.
Atýþ talimi. Ondan sonra da bizi alýp Çanakkale�ye
getirdiler. 

Savaþýn þiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki
denize düþen gülleler sularý metrelerce yukarý
fýþkýrtýyor, gökyüzünde havai fiþekler, geceyi
gündüze çeviriyordu zaman zaman...

Her taaruzunda bizden de Türklerden de
yüzlerce insan hayatýnýn baharýnda can veriyordu.
Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti
uzaktan gördükçe þaþýrýyorduk. Teknolojik yönden
çok çok üstün olduðumuz gibi sayý bakýmýndan da
fazlaydýk. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren
þey neydi? Ýlk baþlarda zannediyordum ki
Ýngilizlerin bize anlattýðý gibi Türkler barbarlýktan
böyle saldýrýyorlar. Meðer barbarlýktan deðil,
kalplerinde ki vatan sevgisinden kaynaklanýyor-
muþ. Bunu nereden anladýðýmý söyleyeyim. 

Biz karaya çýktýk. Taarruz edemiyoruz. Bizi
püskürtüyorlar. Tekrar taaruz ediyoruz. Bizi tekrar
püskürtüyorlar. Tekrar taaruz ediyoruz. Derken
böyle bir taarruzda baþýmdan yediðim bir dipçik
darbesiyle kendimden geçmiþim. 

Meraktan aðzým açýk yaþlý Avustralyalýyý
dinliyorum. Savaþýn dehþetli anýlarýný anlatýrken
hastalýðýna raðmen tir tir titremeye baþlamýþtý.
Devam etti:

-Gözlerimi açtýðýmda kendimin yabancý insan-
larýn arasýnda gördüm. Nasýl korktuðumu anlata-
mam. Çünkü Ýngilizler bize Türkleri barbar, vahþi
kimseler olarak tanýttý ya...

Ama dikkat ettim. Yaralarýmý sarmýþlar. Bana
hiç de öfkeli bakmýyorlar. Kendime geldim iyice bu
defa çantalarýnda bulunan yiyeceklerden ikram
ettiler bana. Ýyi biliyorum ki onlarýn yiyecekleri çok
çok azdý. Bu haldeyken bile kendileri yemeyip bana
ikram ediyorlardý. Þoke oldum doðrusu. Dedim ki;
kendi kendime:

- Bu adamlar isteseler þu anda beni öldürdüler.
Ama öldürmüyorlar... Veyahut isteseler önceden
öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine
götürdüler. Biz esirlere misafir gibi davranýyorlardý. 

Bu duygularla �Yazýklar olsun bana� dedim.
�Böyle asil insanlarla niye ben savaþýyorum ben .
Niye savaþmaya gelmiþim. Bu Ýngiliz milleti ne
yalancýymýþ ne kadar Türk düþmanýymýþ�diyerek
piþman oldum. Ama bu piþmanlýðým fayda etmiyor

ki... Bu iyiliðe karþý ne yapsam düþündüm durdum
günlerce..... 

Nihayet bize serbest býraktýlar. Memleketime
döndüm. Ýþte memlekette Türk milletini ömür
boyu unutmamak için koluma bu dövme Türk
bayraðýný yaptýrdým. Bu bayraðýn esrarý bu iþte.

Benim gözlerim dolu dolu ihtiyara bakarken o
devam etti:

- Talihin cilvesine bakýn ki o zaman ölmek üzere
iken yaralarýma iyileþtirerek, sýhhate kavuþmama
çaba sarfeden Türkler idi. Þimdi de Amerika gibi
bir yerde yýllar sonra yine iyileþtirmeye çaba
sarfeden bir Türk...

Ne garip deðil mi? Avustralya�dan Amerika�ya
gelirken bir Türkle karþýlaþacaðýmý hiç tahmin
etmezdim. Size minnettarým. Siz Türkler gerçekten
çok merhametli insanlarsýnýz. Bizi hep kandýrmýþ-
lar... Buna bütün kalbimle inanýyorum.

Peþinden nemli gözlerle �Bana adýnýzý söyler
misiniz? Dedi. �Ömer� cevabýný verdim. Gayet
merakla tekrar sordu:

- Peki niçin Ömer ismin, vermiþler sana ?
- Babam müslümanlarýn ikinci halifesi isminden

ilham alarak bana Ömer adýný vermiþ. 
- Yahu senin adýn müslüman adý mý ?
Ben �Evet, Müslüman adý� deyince yüzüme

baktý baktý, birden doðrulmak istedi. Ban mani
olmak istedim. Israr etti.

Ama niye ýsrar ediyordu?
Ýhtiyarýn ýsrarýna dayanamayýp yatakta otur-

masýna yardým ettim. Gözleri dolu soluydu. Yüzüme
bakarak dedi ki:

- Senin adýn güzelmiþ. Benim adým þimdiye
kadar Mr. Josef Miller idi. Þimdiden sonra �Anzaklý
Ömer� olsun.

- Olsun 
Peki doktor beni müslüman eder misin?

Müslüman olmak zor mu?
Þaþýrdým. Nasýl da birdenbire Müslüman olmaya

karar gelmiþti. Meðer o yaþa gelinceye kadar içten
içe hep düþünüyormuþ da kimseyle konuþamadýðý
için ,soramadýðý için konuþamýyormuþ..

- Tabii dedim müslüman olmak çok kolay.
Sonra kendisine imanýn ve Ýslamýn þartlarýný

anlatýrým. Kabul etti. Hem kelime-i þahadet getirili-
yor, hem de çocuklar gibi aðlýyordu. 
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Yaþlýlýk bir yandan, hastalýk bir yandan b,ir de
yýllardan beri içinde kavuþmak isteyip de bilemediði
için kavuþamadýðý Ýslamiyet�e olan hasretin sona
ermesi bir yandan bu yaþlý gönlü duygulanmýþtý.
...Mýrýldandý:

- Siz müslümanlar tesbih çekersiniz bana da bir
tesbih bulsan da ben de yattýðým yerden tesbih
çekerek Allah�ýmý ansam olur mu? 

Bu sözden de anladým ki dedelerimiz savaþ
esnasýnda Hakký�ý zikretmeyi ihmal etmiyormuþ.
Neyse uzatmayayým hemen bir tesbih bulup kendi-
sine getirdim.

Hasta yataðýnda tesbih çekiyor, biz de gerek-
tiðinde tedavisiyle ilgileniyorduk. Fakat benim için
o daha bir baþkalamýþtý. Müslüman olmuþtu. 

Bir gün yanýna gittiðimde samimi bir þekilde rica
ettim.

- Beni yalnýz býrakma olur mu?
- Ne gibi Ömer amca?
- Ara sýra gel de bana Ýslamiyeti anlat! sen çok

güzel þeylerden bahsediyorsun. O sözleri duydukça
kalbim ferahlýyor. 

O günden sonra her gün yanýna gittim. Bildiðim
kadarýyla dinimizi anlattým. Fakat günden güne
eriyip tükeniyordu. 

Kaç gün geçti tam hatýrlamýyorum. Hastanenin
genel hoparlöründen bir anons duydum. �Doktor
Ömer! Lütfen 217 numaralý odaya gelin!�

Dedim ki içinden �Bizim Ömer amca galiba
yolcu?�hemen yukarý çýktým. Odasýna vardýðýmda
gördüðüm manzara aynen þöyleydi:

Sað elinde tesbih açýk duran sol kolunun
pazusunda dövme Türk bayraðý, göðsünde imaný
ile, koskoca Anzaklý Ömer son anlarýný yaþýyordu. 

Hemen baþucuna oturdum. Kendisine kelime-i
þehadet söylettirdim. O þekilde kucaðýmda teslim-i
ruh etti....

Bir Çanakkale gazisi görmüþtüm. Yýllar sonra da
olsa Müslüman Türk milletine olan sevgisi
sayesinde kendisine iman nasip olmuþtu. 

�Ne yalan söyleyeyim, aðladým.�
�BEDELÝ ÇANAKKALE�DE�

Askerlik vazifesi yaparken vatan uðrunda
þehadet mertebesine ermek veya gazi olmak her
Türk için tabii bir þeydir. Ancak bu 45 þehit ve 150
gazinin durumu baþkadýr. Zira bunlarýn istisnasýz

hepsi( 1909 ve 1914 Askeri Mükellefiyet Kanunu
gereðince) askerlik vazifesinden ya muaf ya da
maksureli( tecilli) tutulmuþ gençlerdir. Bu iki
kanun sultani mektepleri talebe ve mezunlarý
askerlik vazifesinden � maksureli� ettiði gibi,
Balkan Harbi sýrasýnda mer�i olan 1909 kanunu da
üstelik bütün Ýstanbul halkýný askerlik vazifesinden
azade kýlmaktadýr. bu þehit ve gazilerin hepsi 17-22
yaþýndayken ve bir kýsmý henüz mektebin lise ve
orta kýsmýnda, bir kýsmýysa mezun ve Ýstanbul
Darülfünunu veya Avrupa üniversitelerinde
tahsildeyken, birbirleriyle yarýþ edercesine askerlik
þubelerine koþmuþlar ve gönüllü olarak askere
yazýlmýþlardý. Hatta içlerinden Irak Cephesi�nde
þehit düþen 646 Celal Ýbrahim seferberliðin ilanýyla
beraber geceden gidip askerlik þubesinin kapýsýnda
sabahlamýþ ve � 1 Numaralý Gönüllü� yazýlmak
þerefini elde emiþtir. 

Galatasaraylýlarýn bu þüheda menkýbeleri
arasýnda dünyada eþi bulunamayan bir tanesini (
Mehmet Muzaffer�in Destanýný ) Gazeteci Ziyad
Ebuzziya þöyle dile getiriyor:

Üç aylýk bir talimden sonra Mehmet Muzaffer
�zabit namzedi� olarak Çanakkale�de idi. ( Mart
1916) müttefik Ýngiliz ve Fransýz kuvvetleri,
Çanakkale� de uðradýklarý maðlubiyetlerden ve
verdikleri yüzellibin zayiattan sonra Boðaz �ý
aþamayacaklarýný anlamýþlar, 1915�in son haftasýyla
1916�nýn ilk haftasýnda bütün hatlarý tahliye edip
çýkýp gitmiþlerdi. 

Galatasaray Lisesi öðrencisi iken gönüllü
Çanakkale cephesine giden zabit (subay) adayý
Mehmet Muzaffer Bey�in alayýnýn otomobillerine
lastik satýn almak için bir gecede (1916 yýlý baharý)
yaptýðý sahte 100 liranýn ön yüzü. Paranýn altýnda
�bedeli Çanakkale�de altýn olarak ödenecektir�
yazýlýdýr. Teðmenliðe yükselen bu vatanseverimiz,
1917 yýlýnda Gazze�de þehit düþmüþtür.

Muzaffer Çanakkale�ye vardýðýnda harp dur-
muþtu. Zaman zaman Ýmroz ve Bozcaada�da üslen-
miþ düþman gemileri ve uçaklarý bombardýmanda
bulunuyorlarsa da 1915 Nisan �ýn da Aralýk sonuna
kadar sekiz ay süren kanlý boðuþmalarla kýyasla bu
bombardýmanlar �hiç mesabesindeydi.� Çanak-
kale�de ki birliklerin büyük bir kýsmý Kafkas, Irak,
ve Filistin cephelerine sevk edeceklerdi. Hazýr-
lanma ve noksanlarýna ikmal emri aldýlar. Muzaffer
birliðinin alay karargahýnda görevliydi. Alay�ýn
kamyon ve otomobil lastiði ile diðer bir takým
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malzemeye ihtiyacý vardý. Bunlar ise ancak Ýstan-
bul�dan saðlanabilirdi. O devirlerde bu gibi basit
mübayalar için arttýrma yapmak ilanlarda bulun-
mak ne adetti, ne de bunlarý kaybedilecek vakit
vardý. Her þey �itimat� ile yürürdü. Muzaffer
açýkgözlü ve becerikli Ýstanbul çocuðu olduðundan
Karargah, gerekli malzemenin temin ve mübayaasý-
na onu memur etti. Ýcabeden paranýn kendisine
itasý içinde Erkan-ý Harbiye Riyaseti�ne hitaben
yazýlý bir tezkereyi eline verdiler. 

O yýllarda Ýstanbul�da otomobil ve kamyon
nadir rastlanan vasýtalardý. Bunlarýn lastikleri de
yok denecek kadar azdý ve karaborsaydý. Muzaffer
aradý, uðraþtý, nihayet Karaköy�de bir Yahudi de
istediklerini buldu. Fiyatlar pek fahiþti, ama
yapacak baþka bir þey yoktu. Anlaþmaya vardý.
Lazým gelen parayý almak üzere Erkan-ý Harbiye�ye
gitti. Elindeki tezkereyi tediye merciine havale
ettiler. Muzaffer az sonra yaþlý b,r kaymakam Yarbay
�ýn huzurundadýr. Kaymakam uzatýlan tezkereyi
okudu. Karþýsýnda hazýrol da duran ihtiyat zabitine
baktý. Ýsteyeceði paranýn miktarýný sormadan ,�Ne
alýnacak� dedi. �Oto kamyon lastiði� cevabýný
verilince bir an durdu. Sonra Muzaffer�e dik dik
baktý:

�bana bak oðlum! Ben askerin ayaðýna postal
sýrtýna kaput alacak parayý bulamýyorum. Sen
otomobil lastiðinden bahsediyorsun. Haydi yürü
git, insaný günaha sokma para mara yok!... 

Muzaffer selamý çaktý dýþarý çýktý. Harbiye
Nezareti�nin (bugünkü hukuk fakültesi binasý)
bahçesinden dýþarýya aðýr aðýr yürürken ne yapa-
caðýný düþünüyordu. Malzemelere Alay �ýn ihtiyacý
vardý. Elindeki( Almanlarýn verdiði) iki Mercedes-
Benz kamyon ve iki binek arabasý lastiksizdi. Diðer
malzemelerde mutlaka lazýmdý. Kendisi bulur alýr
diye görevlendirilmiþti. Malzemeyi bulmuþtu fakat
para yoktu. Eli boþ dönemezdi, bir çaresini bulmak
lazýmdý...  Muzaffer bunlarý düþüne düþüne Beyazýt
Meydaný�na vardý birden durdu. Kendi kendine gül-
müþtü aradýðý çareyi bulmuþtu. 

Doðru tüccar Yahudi�nin yanýna gitti:
�Paranýn tediye muamelesi akþamüstü bitecek,

ezandan sonra gelip mallarý alamam. Gece kaldý-
racak yerim yok. Yarýn öðleden evvel vapur Ça-
nakkale�ye kalkýyor, yetiþtirmem lazým. Onun için
sabah ezanýnda geleceðim mallarý mutlaka hazýr
edin...� 

Tüccar �peki� dedi. Muzaffer tam ayrýlýrken
ilave etti. 

�Altýn para vermiyorlar kaðýt para verecekler�
yahudi yine �peki� dedi. Ertesi sabah Muzaffer

Merkez Kumandanlýðýndan saðladýðý araba ve
neferlerle ezan vakti Yahudi�nin kapýsýndaydý.
Ortalýk henüz ýþýyordu. Tüccar mallarý hazýrlamýþtý.
Hava gazý fenerinin yarým yamalýk aydýnlattýðý
loþlukta mallar arabaya yüklendi. Muzaffer bir
yüzlük kaime ( yüz liralýk kaðýt para) verdi. Araba
dörtnal Sirkeci�ye yollandý. Malzeme þat�a oradan
dubada baðlý gemiye aktarýldý. Az sonra da gemi
Çanakkale yolunu tutmuþtu. 

Üç gün sonra Yahudi elindeki yüzlük kaimeyi
bozdurmak üzere Osmanlý Bankasý�na gitti. Boz-
madýlar zira elindeki para sahte idi. 

Muzaffer, evrak-ý nakdiyelerin basýmýnda kul-
lanýlan kaðýtýn aynýný Karaköy kýrtasiyecilerinden
tedarik etmiþ bütün gece oturmuþ çini mürekkebi
ve boya ile gerçeðinden bir bakýþta ayýrt edileme-
yecek nefasette taklit bir para yapmýþtý. Tüccara
verdiði ve yutturduðu para buydu. O devrin hakiki
paralarýnýn üzerindeki yazýlar arsýnda bir de þu ibare
bulunuyordu: � Bedeli Dersaadet�te altýn olarak
tesviye olunacaktýr.� Muzaffer yaptýðý taklit para-
daki bu ibareyi deðiþtirerek þöyle yazmýþtý:

� Bedeli Çanakkale�de altýn olarak tesviye
olunacaktýr.� 

Onun burada altýn dediði Çanakkale�de
Mehmetçiðin akýttýðý, altýndan daha kýymetli kaný
idi. 

Sahte paraya gelince...
Yahudi tüccar bunu mesele yapmadý. Yapmak mý

istemedi, yapmaktan mý çekindi bilinemez. Ancak
olay bütün Ýstanbul�da yayýldý. Dünyada emsali ol-
mayan ve olmayacak olan bu hadise Þehzade Halim
Efendi �nin kulaðýna kadar gitti. Þehzade hemen
lalasýný göndererek Yahudi tüccarý buldurdu.
Yüzlük taklit evrak-ý nakdiyeyi bedelini altýn olarak
ödeyip aldý. Çok zarif sedef kakmalý, içi kadifeli bir
mücevher çekmecesine yerleþtirip, Ýstanbul polis
okulundaki emniyet müzesine hediye etti. Bu
emsalsiz parça müzede þeref mevkiinde muhafaza
olundu. 

�BENÝM GÖZLERÝM GÖRECEÐÝNÝ
GÖRDÜ�

O gün Boðaz tabyalarý arasýnda en çok iþ gören
ve en çok hasara uðrayan Rumeli Mecidiyesi
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Bataryasý oldu. Sabahtan beri muharebenin en
þiddetli anlarýnda dahi iki sahil arasýnda gidip
gelmekten çekinmemiþ olan Müstahkem Mevki
Komutaný Cevat Paþa, tabyanýn feci durumunu
haber aldýðý zaman yine motora atlayýp Çimenlik
Ýskelesi�nden karþý sahile hareket etti. Cephaneliði
berhava olan tabyanýn durumu hazindi. Ýstihkam
yýkýntýlarý arasýnda dolaþmakta olduðu sýrada bir
aðacýn altýna uzanmýþ olan bir askerin hali dikkatini
çekti ve yanýna gidip 

� Ne var evlat ?� diye sordu. 
Nefer hemen yerinden fýrlayýp esas duruþ

vaziyeti aldý. Çünkü sesi tanýmýþtý. Ama gözleri
baþka tarafa bakýyordu. 

�Gözlerine bir þey mi oldu oðlum?� 
O zaman nefer tok sesiyle � Üzülmeyin efendim�

diye cevap verdi. � benim gözlerim göreceðini gör-
dü� (Evet düþman gemilerine tam isabet kaydedil-
miþ ve �Ocean� destroyeri hareket edemez hale
getirilmiþti.) 

Cevat Paþa sessiz sessiz aðlýyordu. 
�SAÐ KOLUMU KAYBETTÝM AMA 

SOL KOLUM VAR�
Seddülbahir ve Conkbayýr�ýn büyük kahraman-

larýndan biride Bombacý Mehmet Çavuþ �tu. Bu
kahraman Anadolu çocuðu, Ýngilizlerin siperleri-
mize fýrlattýðý el bombalarýný korkusuzca hemen
yakalar, karþý tarafa fýrlatýr ve zararýný kendilerine
dokundururdu. Ýngilizler bunu anlamýþ olacaklar ki
bombalarý bir kaç sayý saydýktan sonra fýrlatarak
Mehmet Çavuþ �un iadesini önlemeye çalýþmýþlardý.
Ýþte böyle bir bomba Mehmet Çavuþ �un elinde
patlayarak sað elinin bileðinden kopmasýna sebep
olmuþtu. Bu yiðit delikanlý vazife þuuruyla hastaha-
neden tabur kumandanýna yazdýðý mektupta þöyle
diyordu:

�Sað kolumu kaybettim, zarar yok, sol kolum
var. Onunla da pekala iþ görebilirim. Beni müteessir
eden ve yüne kýtama iltihak edip düþmanla çarpýþ-
mama mani olan þey yaramýn henüz kapanmamýþ
olmasýdýr. 

Hastahaneden kurtularak halen harbe iþtirak
edemediðim için beni mazur görünüz, affedeniz
muhterem kumandaným..�

BÝR ÇANAKKALE ÞEHÝDÝNÝN 
SON MEKTUBU

Valideciðim,
Dört asker doðurmakla müftehir þanlý Türk

annesi!
Nasihat-amiz mektubunu, Divrin Ovasý gibi

güzel, yeþillik bir ovacýðýn ortasýndan geçen derenin
kenarýndaki armut aðacýnýn sayesinde otururken
aldým. Tabiatýn yeþillikleri içinde mest olmuþ
ruhumu bir kat daha takviye etti. Okudum,
okudukça büyük dersler aldým. Tekrar okudum.
Þöyle güzel ve mukaddes bir vazifenin içinde
bulunduðumdan sevindim. Gözlerimi açtým,
uzaklara doðru baktým. Yeþil yeþil ekinlerin rüzgara
mukavemet edemeyerek eðilmesi, bana, annemden
gelen mektubu selamlýyor gibi geldi. Hepsi benden
tarafa doðru eðilip kalkýyordu ve beni, annemden
mektup geldi diyerek tebrik ediyorlardý.

Gözlerimi biraz saða çevirdim güzel bir yamacýn
eteklerindeki muhteþem çam aðaçlarý kendilerine
mahsus bir seda ile beni tebþir ediyorlardý.
Nazarlarýmý sola çevirdim cýðýl cýðýl akan dere, bana
validemden gelen mektuptan dolayý gülüyor,
oynuyor, köpürüyordu... Baþýmý kaldýrdým, gölge-
sinde istirahat ettiðim aðacýn yapraklarýna baktým.
Hepsi benim sevincime iþtirak ettiðini, yaptýklarý
rakslarla anlatmak istiyordu. Diðer bir dalýna
baktým, güzel bir bülbül, tatlý sedasile beni teþhir
ediyor ve hissiyatýma iþtirak ettiðini ince gagalarýný
açarak göstermek istiyordu.

Ýþte bu geçen dakikalar anýnda, hizmet eri:
-Efendim, çayýnýz, buyurunuz, içiniz, dedi.
-Pekala, dedim. Aldým baktým, sütlü çay...
-Mustafa bu sütü nereden aldýn? dedim.
-Efendim, þu derenin kenarýnda yayýla yayýla

giden sürü yok mu?
-Evet, dedim. Evet ne kadar güzel.
-Ýþte onun çobanýndan 10 paraya aldým.
Valideciðim, on paraya yüz dirhem süt, hem de

su katýlmamýþ. Koyundan þimdi saðýlmýþ, aldým ve
içtim. 

Fakat bu sýrada düþünüyorum. Ben validemin
sayesinde onun gönderdiði para ile böyle süt içeyim
de, annem içmesin, olur mu? Þevket neden
içmiyor?

Fakat yukarýdaki bülbül baðýrýyordu: �Validen
kaderine küssün, ne yapalým. O da erkek olsaydý,
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bu çiçeklerden koklayacak, bu sütten içecek, bu
ekinlerin secdelerini görecek ve derenin aheste
akýþýný tetkik edecek ve çýkardýðý sesleri duyacak
idi.�

Þevket merak etmesin, o görür, belki de daha
güzellerini görür.

Fakat valideciðim, sen yine müteessir olma. Ben
seni, evet seni mutlaka buralara getireceðim. Ve þu
tabii manzarayý göstereceðim. Þevket, Hilmi de
senin sayende görecektir.

O güzel çayýrýn koyu yeþil bir tarafýnda, çamaþýr
yýkayan askerlerim saf saf dizilmiþler. Gayet güzel
sesli biri ezan okuyordu. 

Ey Allah�ým, bu ovada onun sesi be kadar
güzeldi. Bülbül bile sustu, ekinler bile hareketten
kesildi, dere bile sesini çýkarmýyordu.

Herkes, her þey, bütün mevcudat onu, o
mukaddes sesi dinliyordu. Ezan bitti. O dereden
ben de bir abdest aldým. Cemaat ile namazý kýldýk.
O güzel yeþil çayýrlarýn üzerine diz çöktüm. 

Bütün dünyanýn daðdaða ve debdebelerini
unuttum.

Ellerimi kaldýrdým, gözlerimi yukarý diktim,
aðzýmý açtým ve dedim :

-Ey Türklerin Ulu Tanrýsý! Ey þu öten kuþun, þu
gezen ve meleyen koyunun, þu secde eden yeþil ekin
ve otlarýn, þu heybetli daðlarýn Halký! Sen bütün
bunlarý Türklere verdin. Yine Türklerde býrak.
Çünkü böyle güzel yerler, seni takdis eden ve seni
ulu tanýyan Türklere mahsustur.

�Ey benim Yarabbim! Þu kahraman askerlerin
bütün dilekleri; ism-i celalini Ýngilizlere ve
Fransýzlara tanýtmaktýr. Sen bu þerefli dileði ihsan
eyle, ve huzurunda titreyerek, böyle güzel ve sakin
bir yerde sana dua eden biz askerlerin süngülerini
keskin, düþmanlarýný zaten kahrettin ya, bütün
bütün mahveyle!�

Diyerek bir dua ettim ve kalktým. Artýk benim
kadar mes�ut, benim kadar mesrur bir kimse
tasavvur edilemezdi.

Dünyanýn en güzel yerleri burasý imiþ. Yalnýz bu
memleketlerde düðün olmuyor. Ýnþallah düþman
asker çýkarýr da, bizi de götürürler, bir düðün
yaparýz, olmaz mý?

Kadir�e mektup yazdým.
Valideciðim, evdeki senet vesaireyi kimselere

kat�iyyen vermeyin ve sorarlarsa biz bilmiyoruz

deyin. Çantayý al, sandýða koy. Ben sana vaktiyle
anlatmýþ idim., bu dünya böyledir.

Fakat sen merak etme. O parayý vermese,
adliyedeki adam vermezdi. Hani nasýl aldýk. Yalnýz
zaman ister. 

Valideciðim, çamaþýr falan istemem, paralarým
duruyor, Allah razý olsun.

Oðlun
Hasan Etem
4 Nisan 1331
(17 Nisan 1915)
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BÝR YOLCUYA 
( Bu þiir Gelibolu yamaçlarýnda yazýldý.).  

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastýðýn,
Bu toprak, bir devrin battýðý yerdir.
Eðil de kulak ver, bu sessiz yýðýn,
Bir vatan kalbinin attýðý yerdir.

Bu ýssýz, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüðüm bu tümsek, Anadolu�nda,

Ýstiklal uðrunda, namus yolunda,
Can veren Mehmed�in yattýðý yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçasý geçerken ele,

Mehmed�in düþmaný boðuldu sele, 
Mübarek kanýný kattýðý yerdir.

Düþün ki, hasrolan kan, kemik, etin
Yaptýðý bu tümsek, amansýz, çetin,

Bir harbin sonunda, bütün milletin,
Hürriyet zevkini tattýðý yerdir.

NECMETTÝN HALÝL ONAN 



ABD �de açýklanan 2003 ra-
kamlarýna göre her 14
Amerikalý�dan birisi öl-

dürülme, þiddet, tecavüz, hýrsýzlýk suçundan
maðdur, her 6 Amerikalý�dan biri de kapkaç ve oto
hýrsýzlýðý kurbaný olmuþ. 2003 yýlýnda suç ile
mücadeleye harcanan para ABD�de 120 milyar
dolar.

Daniel Goleman�ýn Duygusal Zeka kitabýnda 12
yaþýn altýnda öldürülen çocuklarýn % 57�sinin
anne-babalarý tarafýndan katledildiðini belirtiyor.
Okul cinayetleri haberleri sýk sýk gündemde. Acaba
insanlarda acýma duygusu mu azalýyor? Taham-
mülsüzlük mü artýyor? Diðerlerinin ne hissettiðini
anlayamamak ve öfkeyi kontrol edememek günü-
müzde yükselme eðiliminde mi?

Bir de dijital þiddet var. Þehirler kuruluyor,
silahlar konuþuyor, soygunlar yapýlýyor. Mafya baba-
larý iþ baþýnda motorlu testereler, lazer silahlarlý,
pompalý tüfekler her þey var. Banka soygununu
öðreten, þiddeti özendiren bilgisayar oyunlarýndan
çocuklarýnýzý alýkoyamýyoruz. 

Ýnsan bir katildir
Hayvanlar incelendiðinde savunucu saldýrgan-

lýk içinde olduklarý görülür. Kendilerini tehdit
altýnda hissettikleri ve engellendikleri zaman
saldýrganlaþýrlar. Ama hiç bir zaman, katil ve
iþkenceci olmazlar. Þempanzelerin ruh doktorlarý
olsaydý, bu doktorlar saldýrganlýðý kitap yazmayý
gerektirecek bir sorun olarak görmezlerdi.

Fakat insan bir katildir. Kendi türünün üyelerini
öldüren, onlara iþkence eden, bunu yapmaktan haz
duyan tek canlý insandýr. Biyolojik olarak var olan
saldýrganlýk dürtüsü ile açýklanamayan bu yýkýcý
saldýrganlýk insan türüne özgüdür. 

Kalýtýmsal bir program olarak saldýrganlýk
insanda bir eðilim olarak vardýr. Ancak insaný diðer
canlýlardan ayýran özelliði kiþiliktir. Fizyolojik
eðilimlerin ötesinde psikolojik eðilimlerle ilgilidir.
Ýnsaný tutkular yönlendirir. 

Þiddet her saniye artýyor
ABD Çocuklarý Savunma Fonu Amerikan

gençliðinin bir gününün kesitinde suç ve þiddeti
þöyle özetliyor. Her gün:

1. 22 saniyede bir þiddet içeren suç iþleniyor.
2. 18 yaþýn altýnda 342 çocuk þiddet suçundan

tutuklanýyor.
3. 6 çocuk intihar ediyor.
4. 25 gence HÝV (AIDS)  virüsü bulaþýyor.
5. 135.000 çocuk okula silah götürüyor.
6. 2833 çocuk okulu terk ediyor.
7. Ergen annelerden 1407 bebek doðuyor.
8. 6042 çocuk çeþitli suçlardan tutuklanýyor.
9. 17 yaþ ve altýnda cinsel suçlara kurban

gidenler arasýnda yüzdesi %71 oranýnda.
Anne ve babalar mutlu, saðlýklý üretken çocuk-

lar yetiþtirmede ciddi zorlanýyorlar.
Eðitimsiz, deneyimsiz, hisleri hakkýnda bilince

sahip olmayan gençler öfkeyi kontrol edecek zihin-
sel ustalýða sahip olamýyorlar. Bilim adamlarý aka-
demik dergilerde gömülü kalmýþ bilgileri toplumun
yararýna sunmak zorundadýr. Öfke tatlý bir duygu
ifade edildikçe azalmýyor artýyor.

Þiddet aileden baþlar
Beynin bir bölgesinin hasarýnýn saldýrganlýða yol

açtýðý biliniyor. Saldýrganlýðýn ötesinde beynin
sosyal becerileri iþleyen alanýn zarar görmesi de
sorumsuz davranýþlara yol açýyor. Literatürde �Gage
Olgusu� olarak bilinen vakada çalýþkan ve baþarýlý
birisinin iþ kazasý sonucu saldýrgan ve sorumsuz
olduðu hayretle karþýlanmýþtý. Geriye dönük düþün-
düðümüzde, �Bir kiþinin beynine sosyal sýnýrlar ve
sorumluluðu öðretmeyip sadece tekil sorumluluðu
ve kendisini düþünmeyi öðretirsek Gage olgularýný
çoðaltmýþ olmaz mýyýz?� sorusu ortaya çýkýyor ve
ailenin önemi anlaþýlýyor.

Düþünmeden hareket etme eðilimi insanýn
doðasýnda vardýr. Ailede yetiþtirilme biçimi çocuðu
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toplumsallaþtýrýr. Ailede yetiþtirme þartlarý çocuðun
sosyalleþmesine yarayacak birikimden yoksunsa
çocuk doðal akýþýnda þiddeti öðrenecektir.

Þiddetin hak arama ve sorun çözme yöntemi
olarak kabul ve onay görmesi aileden baþlamak-
tadýr. Otoriter aile tipinde eleþtiriye kapalýlýk, kendi
fikrini zorla kabul ettirme, baþkalarýnýn fikrine saygý
duymama varsa þiddet kaçýnýlmazdýr. Anne baba-
dan birisi ile çatýþmalý iliþki kuran gençler topluma
karþý da þiddete eðilimli oluyorlar.

Öfke,  kýzgýnlýk  insan yaþamýnýn bir parçasý.
Bireysel ve toplumsal sonuçlarý olan duygular. Öfke
duygusu, korku duygusu ile birleþirse saldýrganlýk
ortaya çýkýyor. Öfke duygusu sevgi duygusu ile
birleþince iletiþim kurma çabasý ortaya çýkýyor. 

Toplumda insan iliþkilerinde sevgiyi artýracak
yaklaþým ise birebir yapýlan iyilik ve yardýmlardýr.
Sevgi dolu bir bakýþ, tebessüm, güzel birkaç söz gibi
iyiliklerin öfke ve kýzgýnlýðý azalttýðý biliniyor. Hak
arama ve sorun çözmede yöntem iletiþim olmalý ve
þiddet olmamalý. 

Yeni kuþaða yeni çözümler lazým
Ergenlik dönemindeki bir gence acý veren

duygular, önemsenmemek, deðer verilmemek ve
kontrol edilmektir. Ergenin kendi kimliðini arayýp
bulma çabasý içerisinde olduðu biliniyor. Bu
nedenle gençler, kendisine iyi davranana baðlanýr.

Düzenli yaþam genci sýkar, heyecan ve deðiþiklik
arar. Gürültülü ortama, müziðe bayýlýr. Kardeþini
yanýna sokmaz, arkadaþ sadakatini önemser. Baðým-
sýzlýk arayýþý vardýr, sevdiði kiþileri model alýr.
�Kendini kanýtlama, ben kimim, nereye yönelmeli-
yim, niçin?� sorularýný soran gençleri kendilerini
ifade edeceklere alanlar bulmak gerekiyor. Bunun
için iki çözüm yolu kullanýlabilir: Rehber öðret-
menlerin kontrolünde iletiþim dersleri, etkileþim
gruplarý oluþturmak ve okul meclisleri oluþturarak
gençlere öfkeyi sözel ifade etme yollarý açmak.

Ýletiþim çaðýnda yaþýyoruz, 90 sonrasý kuþak,
önceki kuþaklardan farklý. Birçok þeyle erken
tanýþtý. Bu sebeple yeni uygulamalar gerekir.

Gençlerin tehlikesi artýk politik kutuplaþma
deðil ahlaki kutuplaþmalar olmuþtur. Ýyi özelikleri
besleyen okul politikalarýna ihtiyaç her
zamankinden daha fazladýr.

Ne yapýlmalý?
1. Gençlere daha çok zaman ayýrmalý.

2. Gençlerin birinci sýnýf zekaya sahip olmasý
yeterli deðildir. Birinci sýnýf karaktere de sahip
olmasý için hayat felsefesi vermek gerekir.

3. Yanlýþý konuþma yöntemi ile gençlerle olaylarý
tartýþmalý.

4. Anne-babalarýn görevi çocuðu üzüntüden
korumak deðildir. Bazý zevklerini kýsýtlamayý ve
ertelemeyi onlara öðretmek gerekiyor.

5. Þiddeti kültür haline getiren, maça deðil
ölmeye giden gençler büyükleri model alýyorlar.

6. Önce kendimizi sonra gençleri düzeltmek,
ebeveynlik pratiðinin vazgeçilmezidir.
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Þ imdi çocuklar durup dururken bir de baba
aramaya baþladýlar. Çünkü babalarýný hiç
görmemiþler, hiç de tanýmýyorlar. Nereden

tanýyacaklar? Anneleri de bilmiyor çocuðunun
babasýnýn kim olduðunu? 

�Nasýl olur?� demeyin. Evlilik dýþý çocuk sahibi
olmak öyle boyutlara ulaþmýþ, öyle çeþitlenmiþ ve
artmýþ ki, içinden çýkýlmaz hale gelmiþ. Bir kadýn
düþünün, evlenmeye yanaþmýyor, koca �kahrý�na
da katlanmak istemiyor. Ama annelik duygusunu
da içinden atamýyor. Sonunda kalkýp bir sperm
bankasýna gidiyor. Eline bir katalog tutuþturuyorlar.

Donör olarak adlandýrýlan erkek vericiler belli
bir kategoriden geçirildikten sonra spermini satýyor,
parasýný alýp gidiyor. Alýnan bu spermler bankada
donduruluyor ve saklanýyor. Katalogda erkeðin
bütün özellikleri mevcut. Boyu, kilosu, ten, saç ve
göz rengi gibi bütün fiziki özellikleri yer alýyor.
Eðitim durumu, zeka seviyesi, bilgisi, kültür ve
karakter yapýsý gibi diðer belirleyici yönleri de
kaydediliyor.

Anne olmak isteyen kadýn elindeki kataloga
göre tercihlerini belirliyor. Bilmediði, tanýmadýðý,
ömür boyu da göremeyeceði bir adamýn spermini
satýn alýyor ve onunla hamile kalýyor.

Vakit saat dolunca çocuk dünyaya geliyor. Ama
baba yok. Bir, iki, üç, beþ derken bu yolla dünyaya
gelen çocuklarýn sayýsý artýyor. Akýllarý baþlarýna
gelince, �baba� aramaya koyuluyorlar. Ama boþa
kürek çekiyorlar. �Baba�nýn izine tozuna rastlamak
mümkün deðil. 

Yaþanan örneklerden sadece birisi: Kendisi de
bir �sperm çocuðu� olan Amerikalý psikolog Bill
Corday olaya bir çözüm bulmaya çalýþýyor ve
�Babasýzlar kulübünü� kuruyor. �Baba�sýný tam 19
sene arýyor, ancak 37 yaþýna gelince buluyor.

1 milyon 500 bin babasýz bebek
Meðer iþin baþlangýcý oldukça eskiye dayaný-

yormuþ. Fakat bizim haberimiz yeni oluyor. 40 sene
öncesinden böyle iþler dönmeye baþlamýþ. Bugün
sadece 1 milyon 500 bin �sperm çocuðu�nun
varlýðýndan söz ediliyor. Mesele o kadar korkunç bir
boyuta olaþmýþ ki, ABD�de her yýl 30 bin ile 50 bin
arasýnda sperm çocuðu dünyaya gelirken, bu sayý
Avrupa ülkelerinde çoktan 20 bini geçmiþ.

Ülkemizde ise olay, Leyla Kömürcü adlý 30
yaþlarýnda bir manken-oyuncunun ABD�deki bir
sperm bankasýndan satýn aldýðý erkek üreme
hücresiyle hamile kalmasýyla kamuoyuna taþýnýyor.
Bu uygulama için 25 bin dolar ödediðini söyleyen
Leyla Kömürcü, gerekçe olarak mutsuz bir evlilik
geçirdiðini, aldatýldýðýný, dolayýsýyla tekrar evlen-
mekten korktuðunu belirterek, ailesinin de onayýný
aldýktan sonra bu yolla anne olmaya karar verdiðini
söylüyor. Þu anda kurallar gereði, çocuðunun
babasýný bilmiyor.

Baba müsveddesi ödemeyi alýp gidiyor
Bizler bir yandan çocuk eðitimiyle uðraþýrken,

babanýn ailedeki aðýrlýðýndan söz edip dururken,
çocuðun baba üzerindeki haklarýndan bahseder-
ken, bu sefer de karþýmýza iç içe problemler yumaðý
çýkýyor. Problemin en önemli olaný çocukla alakalý,
öbürü de �baba� ile ilgili.

Çocuk, doðar doðmaz kendisini annesinin
kucaðýnda buluyor, memesini emiyor, büyüyünce
elinden tutuyor, birlikte gezip dolaþýyor. Ama
ortada baba yok. Bu baba gerçekten görünmediði
ve bulunmadýðý için çocuðun nüfusa kaydýnda
�baba hanesi� mecburen boþ kalýyor. Okula
kaydoluyor, okuyor, gençlik çaðýna geliyor, nihayet
18 yaþýna gelince ABD kanunlarýna göre sperm
bankasýnda kaydý bulunanlar �babasýný�
öðrenebiliyor.

Ancak iþ bununla bitmiyor. Þayet hayatta
kalmýþsa bu sefer baba sahip çýkmýyor. Çünkü o
�ödemesini� çoktan almýþ, gitmiþ, iþi bitmiþ. Adýnýn
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ve adresinin bildirilmemesini zaten baþtan
söyleyerek anlaþmýþ. Yetmiyormuþ gibi, bir de çocuk
derdi mi çekecek? Bu �baba müsveddesi� sadece bu
çocuðun babasý deðil, dünyanýn herhangi bir
yerinde doðan bir veya daha fazla çocuðun da
babasý olabiliyor.

Ýþ biraz da �baba kedi� misaline benziyor. Erkek
kedi, çiftleþtiði diþi kediyi bir daha arayýp sormadýðý
gibi, doðan yavruya da dönüp bakmýyor. Anne kedi,
yavrularýný doðuruyor, emziriyor ve büyütüyor.
�Baba kediyi kim arar, kim sorar?� Hem zaten kendi
milletinde böyle bir âdet de yok.

Kimse babaya ulaþamýyor
Çocuklarýnýn üstelemesi ve zorlamasý sonucu

bazý anneler �biyolojik babayý� aramaya koyuluyor.
Çocuðu dokuz yaþýna gelen bir anne, çocuðunun
biyolojik babasýný bulmak için bir site açýyor. Ayný
arayýþla yola çýkan üyelerin sayýsý 6 bini buluyor.
Hiçbir anne �baba�ya ulaþamýyor. Fakat bu esnada
üvey kýz ve erkek kardeþler birbirlerine ulaþma
imkaný buluyorlar. Sadece kod numarasý belli olan
�baba�nýn spermleriyle meydana gelen 11 çocuðun
anneleri bu site üzerinden tanýþýyorlar, çocuklarýnýn
geliþimiyle ilgili görüþ alýþ veriþi yapýyorlar. 

Belli çevrelerce servis yapýlan bir baþka çocuk
sahibi olma þekli de �taþýyýcý annelik� uygulamasý.
Evli çiftlerden alýnan sperm ve yumurta laboratuar
ortamýnda dölleniyor. Meydana gelen embriyo,
taþýyýcý annenin rahmine yerleþtiriliyor. Böylece bu
çiftin bebeðini bir baþka kadýn taþýyor. Þu günlerde
bir televizyonda yayýnlanan �Bebeðim� adlý dizide de
bu konu iþleniyor. Rol icabý yakýn bir arkadaþýnýn
bebeðini taþýyan oyuncu Özgü Namal�a göre olay
heyecan verici ve bir fedakarlýk örneði sayýlýyor-
muþ! 

Þayet karý-koca tüp bebek ve mikroenjeksiyon
metoduyla çocuk sahibi olamýyorlarsa veya kendi-
lerinden sperm ve yumurta hücresi elde edilemi-
yorsa, bu sefer spermi de, yumurta hücresini baþka
kiþilerden alma yoluna gidiyorlar.  Bu uygulama
Türkiye�de bir hayli yaygýnlaþmýþ durumda.

Miras ortadan kalkýyor
Söylendiðine göre bir yýlda çocuk özlemi çeken

10 bin kiþi bu hasretini gidermek için yurt dýþýna
gidiyor. Mesela sadece Danimarka�daki bankadan
35 ülkeye sperm ve yumurta ihraç ediliyor. Türki-
ye�deki çok sayýda tüp bebek merkezlerinde çocuk
sahibi olmak için sýra bekleye annelerin bir

baþkasýndan sperm getirmesine ses çýkarýlmýyor.
Hatta bu kiþiler çok kere kan baðý olan kendi
yakýnlarýnýn bile spermlerini getirebiliyorlar. Mesela
teyzeden yumurta alýnýrken, amcadan sperm
alýnýyor. Hatta bazen kiþi gidiyor, kendi kardeþinin
spermini alabiliyor.

Böylece babasýný tanýmayan çocuklar, dedesini
tanýmasý hiç mi hiç mümkün olmayan nesiller
toplumda hayat sürüyor. Bunun yanýnda nesiller de
birbirine içinden çýkýlmaz bir biçimde karýþýp
gidiyor. Miras hukuku zaten iyice ayaklar altýn
alýnýyor. ABD mirasý çoktan kanun dýþý býrakýlmýþ.

Oysa bütün semavi dinlerde, hatta neredeyse
dünyadaki bütün toplumlarda neslin belli olmasý,
dünyaya gelen bir çocuðun babasýnýn bilinmesi o
kadar yerleþmiþ ve önem kazanmýþ ki, aksini
düþünmek bile akla hayale gelmemiþ.

Ama dünyanýn çivisi çýkmýþ olacak ki, baþta Batý
toplumu olmak üzere kendi deðerini, kutsalýný,
neslini ve geleceðini kaybetmiþ olan toplumlar bu
çeþit garip, belirsiz ve meçhul bir yola sürükleniyor.
Ýnsanlýk acý ve acýnacak bir kaos içinde kývranýp
duruyor.

�Baba� Kur�an�da 100 defa geçer
Kur�ân�ýn üzerinde durduðu en önemli konu-

lardan biri de nesil ve nesep saðlýðýnýn korunma-
sýdýr. Öncelikle peygamber babalarý, atalarý ve
nesilleri birlikte zikredilir ve öne çýkar. Mesela
Yakup Aleyhisselam atalarý olan Hz. Ýbrahim ve Hz.
Ýshak ile baðlantý kurarken, kendi neslinin devamý
olan Hz. Yusuf da zikredilir. �Baba� anlamýna gelen
�eb� ve �âbâ� kelimesi Kur�ân�da 100�ün üzerinde
âyette yer alýr. Diðer yandan evlat-baba iliþkisi,
anne-çocuk birliði kesin bir kural ve vazgeçilmez bir
bütünlük içinde gözler önüne serilir ve sürekli
vurgulanýr.

Çünkü aile kurumu Ýslam�da çok hayatî bir yer
tutar. Nesebin sýhhati ve neslin korunmasý, baþta
dinin korunmasý olmak üzere aklýn, malýn ve canýn
korunmasýyla birlikte önem kazanýr.

Din bir insanýn hayatýnda ne kadar önem ve
deðer kazanýyorsa, nesep ve neslin muhafazasý da o
nispette önem ve deðer kazanýr. Nesebi ve nesli
akýlla kýyaslamak da ayný önemi taþýyor. Ýslam dini
her beþ deðeri de korumak için özel önlem alýr ve
bu hususta ciddiyet ister.
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Saðlýklý nesil yok ediliyor
Bunun için �bebek imal etmek için kullanýlan

materyallerin� gerçek anlamda evli olan nikâh
altýndaki çiftlerden saðlanmasý gerekir. Böyle bir
uygulamada evlilik birliðini geçersiz ve gereksiz
kýlacak bir giriþim Ýslam�ýn öngördüðü temel
esaslarla hiçbir þekilde baðdaþmaz.

Bu açýdan sperm ve yumurta babadan ve
anneden alýnýp tüp bebek yoluyla tekrar anne
rahmine yerleþtirilmesiyle doðacak çocuk gerçek
anne-babanýn evlatlarýdýr. Bunun dýþýndaki hiçbir
metodu ve uygulamayý Ýslam kabul etmez, meþru
saymaz ve caiz görmez.

Sözü edilen bu meþru yolun dýþýnda uygulama
alaný bulan bütün metotlar ve çare gibi görünen
bütün yollar saðlýklý bir nesli ortadan kaldýrdýðý gibi,
baþta anne-baba hukuk olmak üzere, akraba
hukukunu da ortadan kaldýrýyor.

Sistemli bir þekilde �nesil� bozma ameliyesini
yapanlarý Kur�ân anlatýrken bir taným getirir, der ki:
�Memlekette fesat çýkarmaya, ürünleri ve nesilleri
helak etmeye çalýþýr. Fakat Allah bozguncularý
sevmez. Ona �Allah�tan kork!� denildiðinde de kibir
ve gururu kabarýr ve onu daha çok günaha sürükler.
Onu ancak Cehennem paklar�� (Bakara, 2:205-
206)

Tarih babasýzlýðý kabul etmedi
Tarihi süreç içinde olaya þöyle bir göz gezdirecek

olsak, bozulmamýþ insan fýtratý, zaten babasý belli
olmayan, bilinmeyen ve ortada kalan bir çocuðu
kabullenmemiþ ve sürekli þüpheyle bakmýþtýr.

Ýsa Aleyhisselam bir mucize olarak babasýz
dünyaya geldiði halde, hadisenin nasýl gerçekleþtiði
Kur�ân�da tefsire ve yoruma açýk olmayacak þekilde
anlatýlýr. Fakat hem Hýristiyan âlemi, hem de
Yahudi dünyasý bu mucizeyi kabul etmemekte
direnmiþlerdir. Hz. Meryem�e amcasýnýn oðlu
Yusuf�u koca olarak belirlerken, meseleyi inanç
boyutundan da çýkararak Hazret-i Ýsa�yý hâþâ
Allah�ýn oðlu diyecek kadar ileri gitmiþler ve
Kur�ân�ýn hükmüyle gerçek imaný kaybetmiþlerdir.

Ama bugün �sperm baba� veya �taþýyýcý anne�
normal karþýlanýyor ve insanlar hiçbir sakýnca
görmeden bu metotlarý kullanarak çocuk sahibi
olmayý düþünüyor ve dünyaya gelen çocuðu kendi
öz evlatlarý gibi sahip çýkabiliyorlarsa, bu her þeyden
önce inanç yönünden çözülmeyi, iman bakýmýndan
uzaklaþmayý ve dini açýdan sapmayý ortaya koyar.

Çünkü iman ve inanç temeli olmayýnca,
insanlar önlerine sürülen, servis yapýlan her metoda
sahip çýkma gibi bir zaaf içine düþebiliyor, kendine
göre ölçüler geliþtirebiliyor, çýkar hesaplarýna
bakarak bir çözüm bulabiliyor.

Bu açýdan öncelikli olarak ve sürekli bir þekilde
kalpteki imanýn saðlam, güçlü ve kuvvetli olmasý
gerekir. Yaratýcý gücün izni, emri ve müsaadesi çer-
çevesinde hayata bakmalý ve hayatý yönlendirme-
lidir.

Kur�ân çocuk meselesini imanýn bir rüknü olan
kader ve ilahi takdir açýsýndan ele alýr ki, bu
çerçeve mü�mini baðlar ve boyun eðdirir.

�Göklerin ve yerin egemenliði Allah�ýndýr. O ne
dilerse yaratýr. Dilediðine kýz çocuklar baðýþlar,
dilediðine erkek çocuklar baðýþlar. Yahut erkekli
kýzlý ikisinden de verir. Dilediðini de kýsýr býrakýr.
Çünkü O�nun ilmi her þeyi kuþatýr ve kudreti her
þeye yeter.� (Þûra, 42:50)

�Embriyo kýz mý olsun erkek mi?�
Bugün tüp bebekte geliþmeler öyle bir seyir

gösterdi ki, artýk embriyolarýn kýz mý erkek mi
olduðu hemen görülebiliyor. Bunun için �Erkek
çocuk istiyorum, kýzlarý dýþarýda býrakalým, rahme
sadece üç erkek embriyosu koyalým� veya tersi bir
uygulamaya da din izin vermiyor.

Bu anlayýþ biraz da Çin�deki uygulamaya
benziyor. Mao döneminde doðum kontrolünde bir
yola baþvuruluyor. Hamile kalan kadýnýn karnýn-
daki ceninin kýz olduðu tespit edilince kürtaj yapýlý-
yor, erkek olunca dokunulmuyor. Þimdi gelinen
sonuç çok dikkat çekici: Çin�de nüfus oranýnda 36
milyon erkek fazla çýkmýþ. Dengeye müdahale
edildiði için bu sayýdaki erkek nüfusa evlenecek kýz
bulunmuyor.

Bu konu da Kur�ân�da yer alýr, dünyaya gelen
çocuk kýz olunca isyan edenlerin durumu çok
ibretli bir þekilde ayette zikredilir:

�Oysa onlardan biri kýz çocuðuyla müjdelendiði
zaman öfkeden yüzü simsiyah kesiliverir. Kendisine
verilen müjdenin utancýyla kavminden saklanýr.
Zilletine katlanýp onu elinde mi tutsun, yoksa
topraða mý gömsün? Bakýn, ne kötü bir þeye
hükmediyorlar.� (Nahl, 16:58,59)
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11 Eylül saldýrýlarý ile dünyadaki konu-
munu saðlamlaþtýran ve Arap medya-
sý içinde örnek teþkil eden El Cezire

televizyonu 2004 yýlýnda en nüfuzlu beþinci dünya
markasý seçildi. Bu prestijini önümüzdeki yýllarda
Türkçe bir kanalla desteklemeyi düþünüyor. El
Cezire�nin Türkiye Temsilcisi Yusuf El Þerif,
dünyanýn en geliþmiþ televizyon kanallarýndan biri
olarak kabul edilen El Cezire�nin dününü, bugünü-
nü anlattý.

1996�da Katar Emiri�nin beþ yýllýk bütçe olarak
tayin ettiði 150 milyon dolarla yayýna baþlayan El
Cezire, bugün verdiði yüksek dozlu haberlerle Arap
medyasýnýn zaferi olarak tanýmlanýyor. El Cezire,
Katar gibi 800 bin nüfuslu bir ülkenin doðalgazdan
sonraki en büyük çýkýþý. Geçirdiði on bir yýllýk
serüvende deðiþik yöntemler düþünülse de hâlâ
Katar Hükümeti tarafýndan finanse ediliyor. 

11 Eylül saldýrýlarý ile dünyadaki konumunu
saðlamlaþtýran ve Arap medyasý içinde örnek teþkil
eden kanalýn bünyesinde, El Cezire Arapça�nýn
yaný sýra iki spor, bir çocuk, bir Ýngilizce, bir
belgesel ve bir de El Cezire Canlý denilen altý kanal
daha mevcut. Kanalýn en tanýnan yüzü ise The
Opposite Direction (Aksi Ýstikamet, El-Ýtticâh el-
Mu�akis) programýný sunan Faysal El-Kasým. 

El Cezire, 2004 yýlýnda �brandchannel.com�
sitesinin okurlarý tarafýndan, en nüfuzlu beþinci
dünya markasý seçildi. Bu prestijini farklý atýlýmlarla
sürdüren kanal, çýkýþýný önümüzdeki yýllarda
Türkiye ve Orta Asya ülkelerine yayýn yapmasý
öngörülen Türkçe bir kanalla desteklemeyi
düþünüyor. 

1999�dan beri El Cezire�de çalýþan, 1 Ocak
2004�ten bu yana da El Cezire Türkiye Temsilciliði
görevini yürüten Yusuf El Þerif ile Ankara�daki El
Cezire binasýnda yaklaþýk bir saat konuþtuk. El
Cezire�ye yönelik eleþtirilerden, Araplarýn gözün-
deki Türkiye�den, Türkiye�de askerlerle giriþtikleri

mücadeleden, karþýlaþtýklarý sýkýntýlara kadar farklý
konulardan bahsettik. Ýþte Türk toplumunu anla-
yan bir Arap gazetecinin gözünden Türkiye� 

Türkiye�ye bir Arap gibi mi, yoksa bir Türk
vatandaþý gibi mi bakýyorsunuz? 

Ýlk geldiðimde, özellikle öðrencilik yýllarýmda bir
Arap gibi bakýyordum. Þu anda da yüzde yüz,
bütünüyle entegre olduðumu söylemem biraz zor.
Ama yine de Türk toplumunu, siyasetini, medya
dünyasýný iyi anladýðýmý düþünüyorum. Bir kere
Türk toplumunun çok çeþitli ve mozaik yapýda
olduðunu gördüm. 

Dýþardan bakýnca, tek bir Türkiye, bir örnek
insanlar olduðunu düþünebiliyorsunuz. Tabii bunun
baþlýca sebebi, Türklerin yabancýlara karþý ihtiyatlý
davranmalarý, özellikle Araplara bakýþýn kötü
olduðunu fark etmeniz olabiliyor. Zannediyorsunuz
ki herkesin düþünce yapýsý ayný, kýyafet tarzý ayný,
Türk siyaseti ayný akýmdan gidiyor. Ama burada
yaþamaya baþladýktan sonra, Türkiye�nin bir
mozaik ülkesi olduðunu fark ediyorsunuz. Çok
farklý inançlarýn ve düþüncelerin bulunduðu bir
ülke olduðunu görüyorsunuz. 

Türkiye�de baþka ülkelerden ne kadar farklý bir
sol olduðunu gördüm. Mesela, Türkiye�deki
�milliyetçi sol� tarzý beni þoke etti. Saðýn en ucuyla
solun en ucundaki kesimleri birbirine baðlayan bir
bað olduðunu gördüm. Yine Türkiye�deki komü-
nistler beni þaþýrttý. Hiçbir Arap Türkiye�de böyle
ciddi bir komünist akýmýn olduðunu düþünmez.
Dýþardan bakýnca Türkiye, Ayasofya, Sultanahmet,
Topkapý Sarayý, baþörtü sorunu ve asker müdahale-
lerinden ibarettir. Ama burada yaþayýnca çok dina-
mik bir toplum olduðunu görüyorsunuz. Birbiriyle
yaþayabilen çeþitli gruplardan oluþan bir halk
olduðunu fark ediyorsunuz. 
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El Cezire�nin yayýnýnýn ulaþtýðý özellikle Arap
ülkeleri arasýnda Türkiye nasýl bir yere sahip?

Bu konuda þöyle bir iddiam var: El Cezire aracý-
lýðý ile Türkiye�nin imajý, Arap seyircilerin gözünde
çok deðiþti. Türkiye onlarý çok etkiledi. Mesela, en
yoðun çalýþtýðýmýz yer olan Ankara�da, 2002 seçim-
leri oldu. Sonra savaþ dönemi baþladý. Ben de bu
arada Irak�a ve Ürdün�e gittim. Ürdün�e gittiðimde
bayaðý bir ilgi gördüm ve herkes bana anlattýðým
siyasi haberler hakkýnda daha fazla soru sormaya
baþladý. Diyorlar ki, �Farklý bir Türkiye gördük. Ýyi
ki sen anlattýn. Biz baþka bir þey bekliyorduk.� El
Cezire, Türkiye�nin yaþadýðý deðiþimi çok iyi
aktardý. Mesela, bütün Arap kamuoyu AK Parti�nin
meclise giremeyeceðini, kapatýlacaðýný ya da askerle
çatýþacaðýný düþünüyordu. 

El Cezire�nin tek özgür medya olduðunu söylü-
yorsunuz geçen Þubat ayýnda verdiðiniz bir röpor-
tajda. Ayrýca, �Özgür medya olayýný Katar üstlen-
mek istiyor� diyorsunuz. Neden bu kanal bir baþka
Ortadoðu ülkesinden deðil de, Katar�dan çýktý? 

Arap dünyasýnda bir eðilim var. Özellikle krallýk
ya da emirlikle yürütülen ya da cumhuriyet olup da
daha tam olarak onun uygulanamadýðý rejimlerde
globalleþen bu dünyada ister istemez yeni gelen
nesil, babalarýndan daha farklý düþünüyor. Mesela,
Katar Emiri�nin oðlu Avrupa�da okumuþ. Beþþar
Esad Londra�da okumuþ. Yine Kral Abdullah
Londra�da okumuþ. Bence yeni neslin bu üç lideri
biraz da reform yapmaya çalýþtýlar. Ama tabii siyasi
þartlar onlarý baðladý. 

Mesela, Suriye�deki siyasi þartlar Beþþar Esad�ý
çok rahat býrakmadý. Bu yüzden istediðini de çok da
rahat yapamadý. Ürdün�de birazcýk daha rahat
durum, istediklerini biraz yapýyor ama Doðu�da
Irak, Batý�da Ýsrail, Kuzey�de Suriye var. Bu siyasi
durum ve ekonomi elini kolunu biraz baðlýyor.
Fakat Katar�da büyük bir fýrsat var böyle bir kanalýn
doðmasý için. Birincisi, siyasi bir sorun yok. Ýkincisi,
ekonomik bir sorun yok. Biz zaten böyle bir þeyi
bekliyorduk. Aslýnda bakarsanýz, Kuveyt�ten de,
Dubai�den de, Bahreyn�den de bekliyorduk. Çünkü
yeni neslin liderleri artýk �dünya� dýþýnda yaþanma-
yacaðýný biliyorlar, öðrendiler. 

Aslýnda El Cezire bir projeydi ve açýkça söyle-
yeyim El Cezire düþünüldüðünde bu kadar büyüye-
ceðini kimse tahmin etmiyordu. El Cezire, sadece
ve sadece Arap halký için kuruldu. Tamam, dünya-
dan haber vermeyi düþünüyordu ama ilk baþladý-

ðýnda Arap kamuoyunun sorunlarý üzerinde, belki
biraz da tabularý yýkmak, �Konuþalým, tartýþalým.
Neden BBC kadar özgür olamýyoruz?� sorularýna
cevap vermek için kurulmuþtu. Ama 11 Eylül�den
sonra bu iþi dünya platformuna taþýdý. 

11 Eylül ya da dünyadaki diðer siyasi hareketlilik
ve saldýrýlar olmasa, El Cezire bu baþarýyý nasýl
yakalardý? Çünkü siz savaþlarla anýlan bir kanal
oldunuz. Bunlar olmadan çýkýþýnýzý nasýl yapacak-
týnýz?

Bu noktada þunu söylemek gerekiyor: Ýyi ve çok
iyi kanallar savaþ ve kriz dönemlerinde fark edilir.
Bu da aslýnda El Cezire için olumsuz deðil de, test
edildiði bir dönem oldu. Sonuçta iyi bir þey yaptýðý
çýktý ortaya. Gündelik yayýnlarda kanallar birbir-
lerine çok benzerler. Ama kriz ve savaþ dönemle-
rinde hangi kanal daha iyi çalýþýyorsa, o kanal daha
iyidir. Bu yüzden El Cezire�nin krizlerde ve savaþ-
larda parlamasý olumlu bir þey. Sizin sorduðunuz
gibi düþünürsek bir de, yani 11 Eylül olmasaydý ne
olurdu? Doðrusu bunu çok da bilmiyorum. Tabii
pek çok Türk vatandaþý bilmiyor ama 11 Eylül�den
önce de El Cezire Arap dünyasýnýn yýldýzý haline
gelmiþti. Çünkü çok fazla tabu yýkmýþtý. 11 Eylül bu
tabularý Amerika�ya taþýdý ve oradaki tabularý
yýkmaya baþladý. 11 Eylül El Cezire�yi globalleþtirdi. 

Bursa�nýn Müþküle köyünde muhtarlarýna kýzýp
delileri köy azasý yapan köylülerin durumunu haber
yaptýnýz ve dediniz ki: �Bizim için örnek bir olay.
Bizde bu þekilde silah olarak kullanýlabilecek bir
demokrasi yok maalesef. Ya þiddete baþvurup
terörist oluyorsun ya da sessiz kalýyorsun. Baþka bir
seçenek yok.� Peki bu diktatörlük içinde siz nasýl bu
kadar muhalif bir yayýn yapabiliyorsunuz?

Bizim Cezayir, Tunus, Suudi Arabistan gibi bazý
yerlerde ofislerimiz kapatýldý. Mesela, Irak�ta iki
yýldýr çalýþamýyoruz ofisimiz kapatýldýðý için. Biz de
bu durumda mümkün olduðu kadar yapýyoruz. El
Cezire 1996�da baþladý ve ilk baþta çok zor
dönemlerden geçti. Ofisler kapatýldý, muhabirleri
tutuklandý. Mesela, 5 senedir Guantanamo�daki
kameramanýmýz tutuklu bulunuyor. Tamam, bunlar
oldu ama bu arada Arap ülkeleri þunu anladýlar: Bu
böyle olmayacak. 

Peki sonuçta ne yaptýlar? El Cezire�ye benzer
kanallar kurdular. Ýran bile bir kanal kurdu. Bu
yüzden artýk her þey rayýna oturdu. Tabii hâlâ
sýkýntýlý olan yerler var. Mesela, Suriye�de çok
büyük sýkýntýlar yaþýyoruz bu konuda. Çok serbest
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çalýþamýyoruz ama bu ülkelerin þartlarýna baðlý
olarak deðiþiyor. �Þu haberi yapamazsýnýz, bunlarla
konuþmazsanýz� sözleriyle karþýlaþabiliyoruz. Haber
yaparken polisler gelip, kameralarý kapatabiliyorlar.
Böyle küçük þeyler yaþýyoruz ama eskisi kadar çok
kötü deðil. Tabii bunlarýn sebebine bakmak lazým.
El Cezire çok büyük bir güç haline geldi. Arap
kamuoyunu etkileyebilen ve harekete geçirebilen
bir güç. Arap rejimleri de artýk bunu görmek zorun-
dalar. 

Türkiye�de akreditasyon konusunda nasýl sýkýn-
týlar yaþýyorsunuz?

Türkiye�de þöyle bir sýkýntýmýz var: Askerlerle,
sebebini anlamadýðýmýz bir diyalogsuzluk var. Defa-
larca bunun sebebini öðrenmeye çalýþtýk ama
öðrenemedik. Bence medyayla hâlâ eski tarzda bir
iliþkiyi benimsiyor Askeriye. Maalesef, iletiþim
biçimini güncelleþtirememiþ. Burada aslýnda sadece
El Cezire için geçerli deðil, bu zorluk; diðer yabancý
basýndan arkadaþlarda ayný zorluklarla karþýlaþabili-
yorlar. 

Mesela, El Ahram gazetesinin muhabiri olan bir
arkadaþým buraya geldiðinde akreditasyon için
baþvurmuþ ve altý ay cevap gelmemiþ. Altý ay
sonunda aramýþ ve kendisine demiþler ki: �Siz ara-
mayýn, biz sizi arayacaðýz.� Aradan bir sene geçmiþ.
Onlar aramýþlar ve demiþler ki: �Beyefendi, El
Ahram önemli bir gazete. Siz niçin akreditasyon
için baþvurmadýnýz?� Arkadaþým, �Ben bir buçuk
sene önce müracaat ettiðimde siz aramamamý
söylediniz� dediðinde, yetkililer �Yeniden baþvurun�
demiþler. Yeniden baþvurup, yine altý ay cevap
alamayýp da arayýnca tekrar ayný cevabý vermiþler:
�Siz aramayýn, biz ararýz.� 

O beyefendi, burada dört buçuk sene kalýp gitti
ve akreditasyon alamadý. Hiçbir sebebi yok.
Mesela, Askeriye Amerika�yý çok eleþtiriyor ama
CNN International, ordu komutanlarýný davet
ederlerse bu davet hemen kabul ediliyor ve
gidiyorlar. Bunu anlamak tabii mümkün deðil. Ben
CNN�in, Türkiye ile ilgili El Cezire�den çok farklý
bir yayýn yaptýðýný düþünmüyorum. Mesela, Kürt
sorunu ya da PKK ile ilgili CNN International�in
haberleri çok eleþtirel haberlerdir. Uluslar arasý
kanallar olarak bu konularda hepimiz ayný þeyi
yapýyoruz. 

Karþýlaþtýðýnýz bu tip olaylarda nasýl bir tavýr
sergiliyorsunuz?

El Cezire adýna akreditasyon alabilmek için çok
uðraþtým ama sonra bir olay oldu ve vazgeçtim. O
dönemin Genelkurmay Baþkaný Özkök, Diyarba-
kýr�da Amerika�yla, Irak�la ilgili önemli bir konuþma
yapacaktý. Biz de tüm gazeteciler oradaydýk.
Toplantý baþlamadan önce yetkililer, �Arap gazeteci-
ler var mý içinizde� dediler. Bizler de evet, deyince;
�El Cezire hariç herkes gelsin� dediler ve ben hariç
diðer gazetecilerle görüþmeye baþladýlar. Konuþma
canlý yayýn deðildi. NTV, CNN, hemen koþtular
arabaya ve canlý yayýna baðlanýp, haberi vermeye
baþladýlar. Ben de o sýrada not tuttum. Fakat o
kadar tuhaf bir durum ki, -orada orduya teþekkür
etmek zorunda kaldým- orada olmamama raðmen,
haberi Arapça olarak geçen ilk muhabir bendim.
Çünkü tercüme yoktu ve Türkçe bilmedikleri için
içeriye giren Arap muhabirlerin hiçbiri bir þey
anlamadýlar. Onlar oradan çýkana kadar ben
NTV�nin kasetinin hepsini izlemiþtim, not
tutmuþtum, canlý yayýna baðlanmýþtým. Arap
gazeteci arkadaþlarýn hepsi geldiler ve içeride neler
konuþulduðunu benden öðrendiler. Ýnternetiyle,
diðer medyasýyla globalleþen bir dünyada bir
þeylerin önüne geçmek mümkün deðil. Sorun
varsa, bir konuda problem varsa, konuþulur. Ama
�medyaya ihtiyacýmýz yok� gibi bir görüþe karþý da bir
þey diyemem.

2005 yýlýnýn ilk aylarýnda El Cezire�nin
Amerika�dan gelen baskýlar nedeniyle satýþa
çýkarýlacaðý söylendi. Bu bir þaibe miydi yoksa
gerçekten böyle bir þey düþünülmüþtü de sonradan
mý vazgeçildi?

El Cezire�yi beðenmeyenler ya da kýskananlar
veya El Cezire�ye inanamayanlar buna benzer çok
þey uyduruyorlar. Birileri dediler ki, Bin Ladin
kanalýn ortaðýymýþ. Bir ara Ýsrailliler finanse ediyor,
dediler. Bir ara bu kanalý Amerika kurdurttu,
dediler. Ýnsanlar ne söylediklerine çok dikkat
etmiyorlar. El Cezire�nin büyük kýsmý, Katar
Hükümetinden aldýðý yýllýk 150 milyon dolarlýk
bütçeyle gidiyor. Katar Hükümetinin gelecekteki
on yýllýk alt yapý projeleri için düþündüðü rakam
120 milyar dolarý aþýyor. Her yýl bütçesi, 2 milyar
dolar fazla veren bir ülke Katar. 2 milyar dolardan
150 milyon dolarý alsanýz bu, o ülkeyi ne kadar
etkiler? El Cezire�nin finansman konusunda
herhangi bir sýkýntýsý yok ki, Ýsrail�e ya da Üsame
Bin Ladin�e ihtiyacý olsun... 

Baskýlar yüzünden satýlmasýnýn düþünülmesine
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gelince, bir kere bu mantýða aykýrý bir durum. Katar
Emiri ve Hükümeti bu kadar ses getiren, kendisine
bu kadar prestij kazandýran bir kanalý neden satsýn
ki? O dönemde sadece bir fikir vardý o da, �El
Cezire�ye hükümet para veriyor� dedirmemek ve
daha fazla özgürleþtirmek için bazý düþünceler oldu.
Bunun için de tamamen profesyonel bir yönetim
kurulu kurup, El Cezire�den hisseler vererek ya da
reklam iþini daha profesyonel yaparak bunu
saðlayabilir miyiz, diye bakýldý. Çünkü El Cezire,
Katar Bakanlar Kurulu kararýyla kurulmuþ bir
kanal. Özel bir þirket deðil ki, satýlsýn. Biz her sene
Maliye Bakanlýðý�na hesap veriyoruz. Satýlacak bir
þey deðil; özelleþtirilebilir. Ama finansman bulun-
mayýnca olmadý. Çünkü reklam geliri olmayan bir
kanala kimse yatýrým yapmaz.

El Cezire�ye benzer bir anlayýþla yayýn yapmayý
düþünen, yeni TV kanallarýna tavsiyeleriniz olur
mu?

El Cezire�nin akýþý biliniyor. Bunlarla birlikte
þöyle diyebilirim, taraf tutmayýn. Bir haberi akta-
rýrken haberin doðruluðundan emin olun. Propa-
ganda yapmaktan çekinin. Mutlaka ve mutlaka
haberi yayýnlamadan önce karþý tarafýn ne dediðini
öðrenmeye, anlamaya çalýþýn. Öðrenemezseniz, en
azýndan ulaþmak için uðraþtýðýnýzý söyleyin. Aslýnda
çok basit kurallar� Çok da zor bir þey deðil.

Önemli olan, bunu yapabilmek ve eleþtirilere karþý
durabilmek. Çünkü gazetecilik kurallarý bellidir. El
Cezire icat etmiþ deðil bunlarý. Ama o kurallara
sahip çýkmak ve onlardan ödün vermemek, en
önemlisi de ideolojiye girmemektir, diyebilirim. Ben
�þu dava uðruna ya da bu hassasiyeti göz önüne
alarak yayýn yapacaðým� dememek önemlidir. 

Ama tabii El Cezire�nin hiçbir zaman
saklamadýðý bir þey var ki, El Cezire bir Müslüman
kanalýdýr. Yani kanalýn Müslümanlýðý nasýl olur
bilmem ama seyirci kitlesinin % 90�ý Arap Müslü-
manlar olduðu için onlarý ilgilendiren haberlere
öncelik veriyoruz. Bizim birinci haberimiz hiçbir
zaman Latin Amerika�daki bir olay olmaz. Mutlaka
Ýsrail-Filistin iliþkileri, Irak, Ýran gibi konular bizim
çerçevemizi belirler. Bunu da hiçbir zaman
saklamýyoruz. 

Tarafsýz durmaya çalýþmamýz KKTC, Keþmir,
Çeçenistan gibi haberlerde daha hassas olmamýzý
engelleyemez. Hiçbir zaman çýkýp da Ýsrail�in
Filistin�de yaptýðý bir saldýrýda öldürdüðü altý kiþilik
bir aile için �Ýsrail�in nefs-i müdafaa saldýrýsýnda��
gibi þeyler söyleyemeyiz. Çýkýp bir Ýsrailli yetkili
bunu söyleyebilir. O ayrý bir olaydýr ve onu baðlar,
bizi baðlamaz. Haklý olan Müslüman davalarýnda
biraz daha duygusal olmamýzýn önüne geçilemez. 
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U çaðýmýz Saray Bosna�nýn üzerinden ya-
vaþça iniþe geçerken gözümüzün önün-
de âdeta usta bir ressamýn yeþil tuval

üzerine resmettiði tarihî bir þehir tablosu belirive-
riyor. Göz, yeþillikten baþka bir renk görmüyor.
Yüksek daðlar, bereketli ovalar... Her yer yemyeþil,
rûha ferah veriyor. Ve yeþillikler ortasýnda Saray
Bosna.

Þehrin merkezine geldiðimizde kendimizi bir
Osmanlý þehrinde hissediyoruz. Rehberimiz Hüse-
yin Bey heyecanla bir þeyler anlatýyor ama biz hâlâ
Bosna�ya geldiðimize inanamýyoruz. Bursa�da mý,
Ýznik�te mi yoksa Edirne�de miydik? Gerçekten
Saray Bosna�nýn, camileri, çeþmeleri, kaldýrýmlarý
ve çarþýlarýyla bir Osmanlý þehrinden farký yok. 

Adeta bir tarih vitrini
Baþçarþý�dayýz. Burasý Boþnaklarýn da �Baþçarþý�

dedikleri tarihî bir çarþý. Bosna�nýn simgesi olan
meþhur sebil bu çarþýnýn giriþinde yer alýyor.
Osmanlý yadigârý olan çarþý bütün orijinalliðiyle
muhafaza edilmiþ. Boþnaklar�ý tarihe olan saygýla-
rýndan dolayý tebrik etmek gerek. Baþçarþý bir tarih
vitrini. Ahþap dükkanlar, dere taþlarýyla döþenmiþ
þirin sokaklar, zarif camiler, selsebil gibi akan lâtif
çeþmeler... Küçük dükkanlardan aks eden çekiç
sesleri sanki tarihin derinliklerinden geliyor. 

Gazi Hüsrev Bey Camii de Baþçarþý�nýn içinde.
Klâsik Osmanlý mimarisinin bütün zarafetini bu
camide görebilirsiniz. Caminin köþesinde iki oluklu
bir çeþme var. Bu çeþmenin suyu o kadar güzeldir
ki, buradan su içenler Bosna�ya tekrar gelirlermiþ.
Boþnaklar öyle söylüyorlar.

Ansýzýn yaðmur baþlýyor. Kalabalýk Baþçarþý
sokaklarý bir anda boþalýyor. Biz de doðruca bir
hana koþuyoruz. Burasý Osmanlý yâdigarlarýndan
Moriçe Han. Kahvelerimizi içiyor ve bir süre
dinleniyoruz. Yaðmur dinince gezimize devam
etmek üzere Moriçe Han�dan ayrýlýyoruz. 

Küme küme mezarlýklar
Aliya Ýzzet Begoviç�in kabrindeyiz. Aliya, halkýn

gönlünde taht kurmuþ büyük bir kahraman.
Savaþýn en ümitsiz dönemlerinde söylediði �Büyük
Allah�a yemin olsun ki, asla teslim olmayacaðýz!�
sözüyle askerleri ve halkýna ümit ýþýðý olmuþtu. 

Saray Bosna�ya yüksek bir tepeden baktýðýnýzda
yeþillikler içinde bembeyaz mezar taþlarýyla dolu
küme küme mezarlýklar görürsünüz. Belki dünya-
nýn hiçbir þehrinde bu kadar mezarlýk yoktur. 1992-
1995 yýllarýnda Avrupa�nýn ortasýnda yaþanan
büyük trajedinin, katliâmýn sonucuydu bu görüntü.
Yugoslavya�nýn desteklediði Sýrp ve Hýrvat asker-
leri, Bosnalý Müslümanlarý yok etmek istemiþlerdi
ama Müslümanlar asla teslim olmadýlar. 

Yasinlerle, Fâtihalar�la Aliya�nýn huzurundan
ayrýlýyoruz.

Bir kareye 7 minare
Vezirler þehri olarak bilinen Travnik�teyiz.

Osmanlý imparatorluðu döneminde sancak merkezi
olan bu þehirden onlarca vezir yetiþmiþ. Burada o
kadar çok cami var ki, usta bir fotoðrafçýnýn bir
fotoðraf karesine 7 cami minaresini sýðdýrabildiði
söyleniyor. Travnik�te bütün evlerin çatýsý dik
yapýlmýþ. Çünkü bu þehirde kýþlar çok karlý
geçiyormuþ. Kar�ýn birikmemesi amacýyla çatýlarý
dik yapmýþlar. 

Sýrada Mostar var. Yeþillikler içinden ve
nehirlerin kenarýndan geçen asfalt yoldan kývrýla
kývrýla Mostar þehrine ulaþýyoruz. Bosna�da o kadar
çok nehir var ki, sanki yerin ve göðün bütün  sularý
ýrmak olmuþ, ülkenin dört bir yanýný sarmýþ. Kývrým
kývrým ve sakince akýp duruyorlar. Ülke de adýný bir
nehirden alýyor: Bosna Nehri. Mostar Köprüsü
bütün zarafetiyle karþýnýzda beliriverince büyüleni-
yoruz. Hayýr bu bir köprü olamaz, bu pek nadide bir
pýrlanta... Hayýr, hayýr, bu baha biçilemez bir ger-
danlýk! Neretva Nehri�ni hilâl þeklinde gümüþten
bir bileklik gibi kavrayan bu köprü için galiba en
güzel teþbih þu olsa gerek: Taþ kesilmiþ bir hilâl!
Sadece Mostar Köprüsü�nü görmek için bile Bos-
na�ya gelmeye deðer.
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Zetra�da bir ilahi konseri
Akþam oluyor. Saray Bosna�nýn en büyük konser

salonu olan Zetra�da muhteþem bir ilâhi konserine
katýlýyoruz. Birbirinden yetenekli öðrenciler harika
bir mûsikî ziyafeti sunuyorlar bize. Konser sonrasý
bu öðrencilerle bir röportaj yapýyorum. Gençler
hakikaten bir cevher. O kadar dolular ki, anlattýk-
larýnýn tamamýný yazmak mümkün deðil. Kýsaca
bahsedeceðim. Ýlk sorum, konsere kemanýyla renk
katan müzik okulu öðrencisi Nejra Avdic�e:   

- Nejra; senin için müzik ve keman ne anlam
ifade ediyor? 

- Benim en çok hayran olduðum kiþi Mevla-
na�dýr. Mesnevi�de bahsedilen kamýþtan yapýlmýþ
ney, neyi ifade ediyorsa benim için de keman
öyledir. Yani duygularýmý dilimle deðil, kemanla
anlatmak istiyorum. Eðer kemanýmla insanlarýn
kalbinde din için bir sevgi hissedilmesine vesile
oluyorsam bu benim için büyük bir mutluluk
kaynaðýdýr. 

- Çok güzel. Benim çok þaþýrdýðým bir þey var.
Bosna�da neredeyse mermi ve bomba izi bulun-
mayan ev yok. Sizler bu evlerde oturuyorsunuz,
ama her þeye raðmen tebessüm ediyor, hayata
gülerek bakýyorsunuz. Bu gerçekten tebrike þayan
bir durum. Neler söylemek istersin?

- En yakýn akrabalarým bu savaþta þehit oldu.
Bosna�daki her insanýn kalbinde bir acý vardýr. Ama
biz her þeye raðmen bu acýmýzý göstermemeye
çalýþýyoruz. Ve her halimizle Allah�a þükretmemiz
gerekir. Çünkü her sabah uyandýðýmda güneþ bana
tebessüm ediyor, ekmek yiyebiliyor, su içebiliyorum.
Onun için þükrediyorum. 

�Müslüman olmamýza vesile oldu�
Müzik Akademisi öðrencisi Lâtif Mocevic�e

þöyle bir soru soruyorum:  
- Lâtif, biliyorsun Osmanlý Devleti burada 550

yýl hâkimiyet kurmuþ. Yani yarým asýrdan fazla
beraber yaþamýþýz. Gençlerin dünyasýnda Osmanlý
ne ifade ediyor?

- Benim dünyamda Osmanlý demek Fatih
Sultan Mehmet demek. O buralarý 1463 yýlýnda
fethetti. Bizim Müslüman olmamýza vesile oldu.
Onun için Osmanlý�ya ne kadar teþekkür etsek
azdýr. 

- Bütün mahrumiyetlere raðmen Bosna�da çok
geniþ bir fikir ve ifade özgürlüðü var. Bu konuda
bizden daha þanslýsýnýz. Neler söylemek istersin?  

- Evet, bize Allah tarafýndan bir özgürlük verildi.
Bunu en iyi þekilde deðerlendirmeliyiz. Çünkü bu
özgürlüðün bir sorusu var: nereye kadar? Onun için
bu fýrsatý iyi deðerlendirmeli, Ýslâm�ý en iyi biçimde
temsil etmeli, geleceðin temellerini þimdiden
atmalýyýz. Kendimizi, sanatýn ve bilimin her dalýnda
en iyi þekilde yetiþtirmeliyiz. Bu temelleri saðlam
atarsak gelecek nesiller de bundan yararlanabilir-
ler...

Bu sohbet uzayýp gidiyor. Ancak bu kadarýný
aktarabiliyorum. Bu imkâný saðlayan Ali Dokuma-
cý�ya ve tercümanlýk yapan Nermana Memic�e
teþekkürler.

�Bosna! Kalbim sende kaldý!�
Sohbet sýrasýnda dikkatimi çeken bir þey oldu.

Boþnakça�da o kadar çok sayýda Türkçe kelime var
ki... Birkaç örnek: Komþiya (komþu), konak, borek
(börek), kilim, korbaç (kýrbaç), vakuf (vakýf), yalýya
(yalý), pencere, tencere ve daha yüzlercesi. Diller
arasýnda kelime alýþ-veriþi genelde �kelime� ile
sýnýrlýdýr. Fakat Boþnakça�ya Türkçe kelime gruplarý
ve cümleler bile geçmiþ. Mesela; birisi vefat ettiði
zaman mevtanýn yakýnlarýna þöyle diyorlar: �Baþýn
sâg olsun� Bayram tebrikleri þöyle: �Bajram þerif
mübarek olsun!�

Güzel duygular içinde Bosna�ya veda ediyoruz.
Bir arkadaþýmýzýn veda cümlesi hâlâ hafýzamda:
�Bosna� Senden ayrýlýyoruz, ama kalbim sende
kaldý.� Biz de bu yazýyý Boþnaklarýn birbirleriyle
vedalaþýrken söyledikleri Türkçe bir ifadeyle nokta-
layalým: �Allah emanet!� Yani: Allah�a emanet
olunuz.  
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G eceleri gökyüzünde görüp de �Bu benim
yýldýzým� dediðiniz yýldýzýn yüz yýl önce-
den size göz kýrptýðýný düþündünüz mü

hiç? Veya bu gece parlayan yýldýzlarý sizin göre-
meyeceðinizi ama sizin torunlarýnýzýn gecelerini
süsleyeceðini aklýnýza getirdiniz mi?

Bir gece balkonunuzda oturup gökyüzünde
parýldayan yýldýzlara bakarken, belki de dedenizin
zamanýnda ölmüþ bir yýldýzý seyrettiðinizi düþündü-
nüz mü hiç? Evet, seyretmekte olduðunuz yýldýzýn
parýltýsý Kanuni Sultan Süleyman zamanýnda
oluþmuþ olabilir. Bir baþka deyiþle Kanuni�yi görmüþ
bir yýldýzla göz göze olabilirsiniz. Tabii Kanuni�nin
seyrettiði yýldýzlar da onun zamanýndan çok önce
parýldayanlardý.

Gökyüzünde parlayan bir yýldýzýn hangi za-
manda parlayýp, hangi zamanda yeryüzüne ýþýðýný
gönderebildiði tamamen ne kadar uzaklýkta oldu-
ðuna baðlýdýr. Kiminin 100 ýþýk yýlý, kiminin 10 bin
ýþýk yýlý uzakta olduðunu düþünürsek, gökyüzün-
deki her bir yýldýzýn tarihin bir baþka döneminin
þahitleri olduðu söylenebilir.

10 trilyonluk ýþýk yolculuðu
Iþýk yýlý bir ýþýðýn bir yýllýk sürede kat ettiði

yoldur. Bu yolun uzunluðu yaklaþýk 10 trilyon
kilometredir. Bir ýþýðýn 100 ýþýk yýlý uzaklýkta olmasý
demek, 10 trilyon x 100 kilometrelik bir mesafe
anlamýna geliyor. 

Eðer yüz ýþýk yýlý uzaktaki bir yýldýzsa seyretti-
ðiniz, o aslýnda yüz yýl önce yola çýkýp da dünyamýza
ancak eriþebilmiþ ýþýktýr. Adeta bir zaman okyanusu
olan uzayda hangi yýldýzýn ýþýðýnýn ne zaman
insanoðlunun temaþasýna sunulduðu, okyanusun
neresine yerleþtirildiðine baðlý. Dünyadan 500 ýþýk
yýlý uzaktaki yýldýzýn ýþýðý 500 yýl sonra ulaþýrken, 1
trilyon kilometre uzaktaki yýldýzýn göz kýrpmasýný
bir yýl sonra görebilirsiniz. 

Gökyüzünü aydýnlatan bu devasa lambalarýn
her gece bize sunduklarý ziyafetin bu kadar uzun
sürede hazýrlandýðýný bilmek ne kadar muhteþem
bir þey deðil mi? 

Güneþin þu anki halini göremeyiz
Peki seyrettiðimiz yýldýzýn þimdiki hali nasýl?

Bunu bilmek için yýldýzýn þu anki halini gösteren
ýþýðýný, yani 100 yýl sonrasýný beklemekten baþka
çare yok. Tabii o zaman da yine o anki halini, yani
�þimdiki zaman� halini görmek mümkün olmayacak. 

Mesela Güneþ Dünya�dan sadece 150 milyon
kilometre uzaktadýr. Iþýk hýzýnýn saniyede 300.000
kilometre olduðunu göz önünde bulundurursak
Güneþ ýþýklarýnýn Dünya�mýza ulaþmasý için
yaklaþýk sekiz dakika gerekir. Sonuç olarak Güneþ�e
her baktýðýmýzda da aslýnda onun sekiz dakika
önceki halini görürüz. 

ESA evrenin ilk halini görüntüleyecek
Iþýðýn bu uzun yolculuðundan ilham alan ESA

(Avrupa Uzay Araþtýrmalarý Ýdaresi) hâlâ inþa
edilmekte olan Planck adlý bir uydusuyla �Büyük
Patlama�dan geriye kalan radyasyonu inceleyecek
ve evrenin kökeni hakkýndaki sorulara yanýt
bulmaya çalýþacak. 

Planck uydusunun incelemeyi planladýðý CMB
yani Evrenin Mikrodalga Zemini�nin radyasyon
ýþýnlarý Big Bang�den haberler getirecek. CMB, Big
Bang�den yaklaþýk 300.000 yýl sonra evrene yayýlan
ilk ýþýktýr. Big Bang�in yaklaþýk 15 milyar yýl önce
gerçekleþtiði düþünülünce CMB radyasyonunun
Dünya�ya ulaþmasý için milyarlarca yýl gerekti. 

Eðer bu radyasyon incelenebilirse evrenin Big
Bang�den sadece 300.000 yýl önceki halini göre-
bileceðiz. 

ESA�nýn Alman bilim adamý Max Planck�tan
ismini alan 2 tonluk uzay aracýnýn, 31 Temmuz
2008�de Fransýz Guyanasý�ndaki uzay merkezi
Kourou�dan �Ariane 5� roketiyle fýrlatýlmasý plan-
lanýyor. Eðer bu uydu amacýna ulaþýrsa evrenin ilk
hallerini görebilme fýrsatýný yakalayacaðýz.
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G üzel �görünmek� uðruna suratýnýza kö-
mür katraný, benzen, formaldehit gibi
zehirleri özenle sürdüðünüzün farkýnda

mýsýnýz? Ýçeriðinde yüzlerce kimyasal bulunduran
kozmetik malzemeler kanser, üreme hastalýklarý,
deri rahatsýzlýklarý gibi birçok ciddi tahribata neden
oluyor. Çözüm ise doðal ürünlerde.

Halk þiirindeki ay yüzlü, keman kaþlý, ok kir-
pikli, elma yanaklý güzellere benzemiyorsanýz dert
edinmeyin, kozmetik dünyasý emrinize amade!
Kozmetik hayatýnýza gerçekten de renk katacak: Al
yanaklar, ok kirpikler, alerji, astým, kanser�
Aslýnda kozmetik asrýmýza has bir merakýn sonucu
deðil. Macerasý hayli gerilere dayanýyor. Ama seyri
esnasýnda kimi zaman ters yollara sapýyor ve
müþterisini saðlýðýndan da edebiliyor. 

12 bin yýllýk kozmetik tarihi
Kozmetik Yunanca süs, düzen gibi anlamlarda

kullanýlmýþ olan cosmos sözcüðünden türemiþ bir
kelime olarak biliniyor. Kozmetikler hakkýndaki
kaynaklar MÖ 10.000 yýlýna  kadar uzanýyor. MÖ
3000 yýllarýnda ise Mezopotamya ve Mýsýr metinleri
bu  konuda bize geniþ bilgi veriyor. Boyalar ve doðal
boyama teknikleri, çoðunlukla tören için ve dinî
sebeplere dayanýyordu. Ýranlýlar dâhil olmak üzere
o çaðlarýn zengin insanlarý yüzlerinde  mineral mas-
keleri ve banyolarýnda bitki esanslarý  kullanýrdý. O
dönemde vücudu boyama hem bir çeþit süslenme
hem de sihirlerden korunma þekli idi. 

Yeni ve daha etkili kozmetik ürünlerine duyulan
istek geliþtikçe, kullanýlan tehlikeli veya öldürücü
malzemelerin sayýsýnda da belirgin bir artýþ görüldü.
Ýþin çýðýrýndan çýkmaya baþladýðý noktaya 17.
yüzyýlýn sonunda gelindi. O dönemde gerçekte
kýrmýzý cýva sülfürü olan Fucus kýrmýzýsý dudak bo-
yasý olarak, sülfürik asit olan vitriol yaðý ise saçlarý
aðartmak için kullanýlmýþtý. Kozmetik kullanýmýn-
daki asýl �geliþme� ise 18. yy Avrupa�sýnda özellikle
de her iki cinsin tamamen yapay bir görünüme
ulaþmaya çalýþtýklarý Ýngiltere ve Fransa�da meyda-
na geldi. 

�Güzel� olmanýn bedeli aðýr
Makyajýn her zaman toplum içinde kabul

gördüðünü söylemek mümkün deðil. Dudak
boyasýnýn bir ismi �lal�, bir diðeri ruj. Ýngiltere
Kraliçesi Victoria�ya göre ise �kabalýk�! 1770
yýlýnda Ýngiliz Parlamentosu �kozmetik ürünleri
kullananlarý büyücü ilan edip yargýlayacaðýný�
bildiren bir yasa çýkartmýþtý. II. Dünya Savaþý�ndan
sonra, sinemanýn da etkisiyle ruj ve diðer makyaj
malzemeleri saygýnlýk kazanmaya baþladý. Ancak
makyaj malzemeleri deðer kazanýrken, saðlýk her
geçen gün deðerinden bir þeyler yitirdi. Güzel ve
saðlýklý görünmek (olmak deðil!) karþýlýðýnda
insanlarýn saðlýðýný almaya baþladý.

Kozmetikler, insanlarýn günlük bakým alýþkan-
lýklarýnda önemli bir yer tutuyor. Üstelik bugün
kozmetik dediðimiz baþlýk, eski dönemde olduðu
gibi sadece birkaç tabii boyayý deðil çok geniþ bir
alaný kapsýyor. Kokular, deodorantlar, sabunlar,
þampuanlar, diþ macunlarý, saç bakým malzemeleri,
krem ve benzeri maddeler hep bu alanýn
ürünleridir. 

Ýnsanlarýn çoðunluðu, bu ürünlerden kaynak-
lanan çok az problemle karþýlaþtýðýný düþünüyor,
ama dermatologlar bu fikre katýlmýyorlar. Bazý
problemler, ilk birkaç kullanýmdan sonra oluþabil-
diði halde, kullanýmdan yýllar sonra da ortaya
çýkabiliyor. Bu sebeple, insanlarýn çoðu problemin
hangi üründen oluþtuðunu bilmekte zorlanýyor.

Suratýnýza kömür katraný sürmeyin
Ýngiliz uzmanlar, makyaj malzemelerinin, saç

boyalarýnýn, þampuan ve parfümlerin içindeki
kimyasallarýn deriden kana geçip tüm hücrelere
ulaþtýðýný ve yýllar sonra kansere sebep olduðunu
belirtiyorlar. Ýngiltere�nin önemli hastanelerinden
Breakspear Hospital�ýn uzmanlarý Dr. Samuel
Epstein ile Kim Erickson�un araþtýrmalarýna göre þu
anda dünyada kullanýlan tüm makyaj malzemeleri,
þampuan ve saç spreyleri tehlikeli oranda kanser
oluþturma riski taþýyor. 
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Araþtýrmaya göre, makyaj malzemesinde
bulunan kömür katraný, fenilediamin, benzen,
formaldehit gibi kimyasallar uzun yýllar kullanýl-
dýklarý zaman kansere yol açýyor. ABD�de kozme-
tikler üzerinde çalýþan bir enstitünün 3000�e yakýn
kozmetikte kullanýlan katký maddeleri üzerinde
yaptýðý araþtýrmaya göre:

� 884�ünün zehirleme yaptýðý, 
� 146�sýnýn tümör oluþturduðu, 
� 218�inin üreme bozukluðuna sebep olduðu, 
� 314�ünün mutasyona sebep olduðu, 
� 376�sýnýn da deri ve göz rahatsýzlýklarýna sebep

olduðu ortaya çýktý.
Yine ABD�de yapýlan klinik çalýþmalarda, saç

boyasý, þampuan, parfüm gibi kozmetik ürünleri
yoðun bir þekilde kullanan kadýnlarýn 10 yýl gibi bir
zaman sürecinin sonunda mesane, meme kanseri ve
lösemiye yakalanma riski, bu maddeleri kullanma-
yan kadýnlara kýyasla % 70 daha fazla olduðu ortaya
çýktý. 

Cilde sürülen kremler, saç için kullanýlan
boyalar ve çeþitli saç spreyleri, rujlar, pudralar,
kirpik ve kaþlar için kullanýlan rimeller, maskaralar,
göz çevresine sürülen fondötenler, saç ve vücut
temizliði için kullanýlan þampuanlar, parfümler ve
sprey þeklindeki kokular gerek ciltten emilerek,
gerek solunum yolu ile vücut bünyesine giriyorlar.
Sonrasýnda kana karýþarak içlerindeki zararlý
maddelerle vücutta ciddi tahribatlar meydana
getirebiliyorlar.

Asýl problem yapaylýk
Aslýnda yaþanan bütün sýkýntý doðal olandan

kopuþla ilgili. Hayatýmýza giren her yapay unsur bizi
sýkýntýya sokuyor. Buna kozmetik ürünler de dâhil.
Sentetik katký maddeleri kozmetik ürün kullanýcý-
larýna aðýr bir bedel ödetiyor. Bu da bazý konularda
geç de kalýnmýþ olsa günümüz insanýný daha saðlýklý
olaný bulmaya, daha iyisini yapmaya yöneltiyor. Bu
çerçevede insan saðlýðýna ve çevreye dost organik
ürünler tüm dünyada büyük ilgi görüyor. 

Artýk kozmetik, tekstil, mobilya gibi sektörlerde
de organik ürünler üretiliyor. Rujdan, allýk ve göz
kalemine, gündüz ve gece kremleriyle ayak bakým
setlerine kadar aranan pek çok þeyi bu yelpazede
bulmak gelecek dönemler için umut verici görünü-
yor. Geliþmiþ ülkelerde 1980�lerde uygulanmaya
baþlanan ve doðal dengeyi yeniden kurmaya
yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini

içeren organik tarým, kimyasal ilaç, hormon ve
mineral gübre kullanýmýný yasaklayan bir üretim
modeli. Organik tarýmda genetiði deðiþtirilmiþ or-
ganizmalarýn üretimine ya da girdi olarak kullaný-
mýna izin verilmiyor. 

Ýçeriðinden emin olunsa bile uygulamaya özen
gösterilmeli!

Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý
Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Faruk Yorulmaz�a
göre cilde sürülen krem, saç boyasý, sprey, ruj, pud-
ra, rimel, fondöten, saç ve vücut þampuaný, parfüm
ve deodorant gibi kozmetik ürünlerinin içindeki
maddeler hem ciltten emilerek hem de solunum
yoluyla vücuda girerek saðlýðýmýzý etkileyebiliyor. 

Kozmetik ürünlerin baþka bir kiþiyle ortak
kullanýmýnýn da yanlýþ olduðunu kaydeden Yorul-
maz, kullanýldýktan sonra ürünlerin kapaklarýnýn
kapatýlmasý gerektiðini ifade ederken, makyaj
öncesi ve sonrasý ellerin su ve sabunla çok iyi
temizlenmesi gerektiðine de dikkati çekiyor

Güzellik kremi
Televizyon spikeri, kameraman arkadaþý ile

geldiði süpermarkette canlý bir röportaj yapýyordu.
Spiker, çevresindeki hanýmlarý süzdükten sonra,
elindeki mikrofonu genç bir kýza uzatarak:

�Sayýn bayan� dedi. �Güzellik konusunda
tarafsýz bir araþtýrma yapýyoruz. Özellikle cilt gü-
zelliðinizi neye borçlu olduðunuzu sorabilir miyim?�

Kýz kot pantolonuna kadar sarkan saçlarýný
geriye atýp bakýþlarýný devirirken:

�Henüz yeteri kadar para kazanamadýðým için
cildime salatalýk kabuklarý yapýþtýrýyorum� dedi.
Arada bir de salatalýk kremi kullanýyorum.

Spiker, genç bir kadýna dönerek:
�Ya siz hanýmefendi� diye sordu. �Sizin de

cildiniz çok bakýmlý görünüyor.�
Kadýn, kendinden emin:
�Ben, pahalý bir cilt bakým setine sahibim� dedi.

�Yüzümü düzenli olarak sabah-akþam kremleyip
nemlendiririm.�

Orta yaþlý biri araya girerek:
�Vaktiyle ben de öyle yapmýþtým kýzým� dedi.

�Ama cildimin nemi fazla kaçmýþ olmalý ki, 3-5 sene
sonra ýslak çamaþýr gibi aþaðý sarktý.�

Spiker, kadýnýn sözlerini geçiþtirmek gayesiyle
lafý kývýrtarak:
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B elki milyonlarýn takip ettiði bir yarýþma
programý. �A� harfiyle baþlayan bir ke-
lime soruluyor. Kelimenin ipucu: Ye-

mekten önce içilen içki! Ben þahsen ilk kez
duydum. Çok þükür ki þimdiye kadar ne adýný, ne
tadýný hiç öðrenmedim, bilmedim.

Ama yarýþmacý hemen bildi. Meðer ne kadar
bilgili ve kültürlü insanýmýz varmýþ. Veya bazýlarýna
göre ne kadar �cahil� kalmýþýz.

Evlerimizin baþ hekimi, baþ hakimi, baþ
öðretmeni, baþ tercümaný, baþ belasý, kýsacasý her
þeyi olan televizyonumuzdan sunulan tek alkol
örneði bu deðil. Belki de diðerlerine göre bir hayli
masum sayýlabilecek bir örneði.

Dizilerde, filmlerde, eðlence programlarýnda,
hattâ yemek programlarýnda adýndan, tadýndan
markasýna kadar o kadar çok içkiden bahsediliyor
ki, sanki hayatýn vazgeçilmez bir parçasý gibi
sunuluyor.

Film kahramanlarý sigarayý býraktý
Bir ara TV ekranlarýnda sigara kullanýmýna kar-

þý çok ciddî uygulamalara imza atýlmýþtý. Toplumun
büyük bir kesimi bu uygulamalardan alabildiðine
memnun kalmýþtý. Hâlâ da bu yöndeki uygulamalar
devam ediyor.

Ýlk baþlarda sigara kullanýmýný cazip hale
getirmeme adýna bir hayli ilginç, hattâ komik
sahnelere þahit olmuþtuk. Bir dizi veya film
kahramaný efkârlý bir þekilde sigarasýný aðzýna
koyuyor, sonra çakmaðýyla yakýyor, ardýndan
sigaranýn tüm dumanýný ciðerlerine çekiyordu. En
sonunda dýþarý koca bir duman bulutu gibi üflü-
yordu. Ekranda ise, iki parmak arasýna sýkýþtýrýlan
sigara perdelenmiyor, yakarken perdelenmiyor, aðza
götürülürken perdelenmiyor, sadece baca dumaný
misali aðýzdan dýþarý fýþkýran sigara dumaný
perdeleniyor.

Þimdilerde bu komik manzaralarla karþýlaþmý-
yoruz. Hattâ bir zamanlar elinden ve aðzýndan

�Ýyi ama hanýmefendi, cildiniz fena görünmüyor
ki.�

Kadýn, boynundaki fularý çözüp dikiþleri
gösterirken; 

�Estetik ameliyat diye bir þey duymadýn galiba�
diye çýkýþtý. �Cildimi gerdirmek için az mý býçak
altýna yattým ben?�

Spiker, bir anda berbat olan röportajýný nasýl
noktalayacaðýný düþünürken, marketin raflarýna
mal dolduran yaþlý kadýný fark etti. Spiker, çalýþtýðý
televizyona boy boy reklâm veren kozmetik
firmalarýný daha fazla kýzdýrmamak gayesiyle ister
istemez o tarafa yönelerek:

�Teyzeciðim� dedi. �Cilt bakýmý konusunda
araþtýrma yapýyoruz. Siz, ilerlemiþ yaþýnýza raðmen
bu kadar güzel kalan cildinize hangi kremi sürü-
yorsunuz?� 

Yaþlý kadýn, baþörtüsünü biraz daha sýkarken,
hafifçe gülümseyip: 

�Ben yüzüme krem falan sürmem evlât� dedi.
�Ama yüzümü seccadeye sürerim.�

MEDYAMIZ ALKOLÝK
Dr. Veli SIRIM / www.moraldergisi.com
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sigara eksik olmayan film kahramanlarý þimdilerde
sigara tiryakisi deðiller. Belki çoktan býrakmýþlar.
Ama sigara dumanýnýn perdelenmesi kadar saçma
ve de çok tehlikeli tablolar hemen her fýrsatta
nazara veriliyor.

Medya sarhoþ ediyor
Sigara içirtilmeyen bir aktör, elinde kadehle

dolaþýyor. Birilerine içki ikram ediyor. Ýçki þiþeleri
renk renk, boy boy, marka marka, isim isim arz-ý
endam ediyor. Diziler, filmler sarhoþ ediyor.

TV kanallarýnda yayýnlanan müzik kliplerinde
de hem sözlü, hem görüntülü içki reklamý yapýlýyor
ve genç kitle üzerinde özenti meydana getiriliyor.
Klipler sarhoþ ediyor.

Ýlk baþlarda bir spor programý olan, ancak
spordan daha fazla belli bir kesimin gece hayatýyla
özdeþleþen, ardýndan belli bir kültürü tanýmlamak
için kullanýlýr olan �Televole� programlarýnýn
neredeyse her saniyesinde oluk oluk içki içiliyor.
Magazin ve eðlence programlarý sarhoþ ediyor.

Baþta yýlbaþý olmak üzere ülkemizin çok satan
gazetelerinde, magazin ve eðlence dergilerinde içki
ve alkol ürünleri hakkýnda neredeyse destan
yazýlýyor. Örneðin geçtiðimiz Aralýk ayý ortalarýnda
bir gazete �Hadi Eðlenceye,� bir baþka gazete �Ýçki
Keyfi� baþlýðýyla, güya yýlbaþý hazýrlýðý yapan
okurlarýna kolaylýk olsun diye ek yayýnlamýþtý.
Kanat Atkaya imzalý bir yazýda þu ifadelere yer
verilmiþti: 

�Bir bira diye bir kavram yoktur! En güzel bira
ikinci biradýr. Üçüncüde frene basmak, dördüncü
biraya pek bulaþmamak gerekir.� Bozacýnýn þahidi
þýracý misali.

Kýsacasý, yazýlý medya, okurunu sarhoþ ediyor.
Ýnsan þaþýrýyor; acaba paketlerinin üzerinde her

türlü uyarý yazýsý bulunan sigara illeti mi daha
tehlikeli, yoksa içki mi?

�Medyanýn hassas olmasý lazým�
2006 yýlý ortalarýnda Diyarbakýr, Batman ve

Mardin Eczacýlar Odalarý tarafýndan ortaklaþa dü-
zenlenen �Çocuklarda Madde Baðýmlýlýðý� konulu
panele katýlan uzmanlar önemli noktalara parmak
bastýlar. Katýlýmcýlardan Hacettepe Üniversitesi
Eczacýlýk Fakültesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr.
Rümeysa Demirdamar�a göre medyada yoðun bir
içki reklamý yapýlýyor. Dizilerin ve filmlerin
neredeyse her sahnesinde içki ve sigara var. Bu da
küçük yaþtaki çocuklara kötü örnek oluyor.

Gelecek nesillerin kötü alýþkanlýklar kazanmasýna
sebep oluyor.

Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, ko-
nuyla ilgili Aksiyon dergisinin 629. sayýsýnda yayýn-
lanan görüþlerinde, önde gelen medya organlarýnda
çarþaf çarþaf içki reklamlarýnýn yayýnlanmasýndan
yakýnýyor ve þöyle diyor:

�Ýçkinin reklâmý bütün medeni ülkelerde
yapýlýrken altýnda, �belli bir dozun üzerinde
alýndýðýnda zarar verir� diye yazar. Türkiye�de bu
bile yok. Böyle bir þey var mý? Zarar verici bir
maddenin �içersen ancak hayatý bulursun� diye
reklâmý olur mu? Hem de tam sayfa!�

Prof. Beyazyürek, medyaya þöyle sesleniyor:
�Gazetelerin hassas olmasý lazým. �Çoluk çocuðun
eline verilen bir gazeteyim� deyip, Hürriyet gibi,
Sabah gibi gazetelerin bu tür reklâmlarý almamasý
lazým� Mutlaka zararý vurgulanmalý haberlerde.
Bir konserve kutusunda son kullanma tarihi,
içindeki maddeler belirtilmese dava edersiniz. Ýçki
reklâmý veren zararlý olduðunu niçin yazdýrmýyor?�

Sesimizi duyurmalýyýz
Prof. Beyazyürek bu usulsüzlüðün ve yanlýþýn

önlenmesine yönelik �Vatandaþ dava edebilir�
diyerek bir çare sunuyor ve yol gösteriyor.

�Vatandaþ� ne kadar ve hangi ölçüde �dava
edebilir� bilemiyoruz ama, büyüklere örnek olabi-
lecek bir �dava,� yetiþkinler deðil çocuklar tara-
fýndan, yakýn bir geçmiþte üstlenilmiþti.

2006 yýlý baþlarýnda yaþanan bir geliþmeye göre,
Türkiye�nin çeþitli yerlerinden ilköðretim çaðýndaki
yüzlerce çocuk RTÜK�e mektup yazmýþlar, televiz-
yonlarda yayýnlanan sigara ve alkol kullanýmýna
iliþkin görüntülere yer verilmesinden þikayetçi
olmuþlardý.

Mektubuna �Sesimizi duyun� diye baþlayan bir
çocuk, sigara ve alkol kullanýmý gibi kötü davranýþ-
larýn, televizyonda yayýnlanmasýný eleþtirerek,
þunlarý yazmýþtý:

�Mesela küçük bir çocuk televizyonda sigara,
uyuþturucu veya alkollü bir film, reklam veya dizi
izlerse büyüyünce bu tür þeylerin güzel bir þey
olduðunu düþünebilir. Bu yüzden kendisine zarar
verebilir. Bu tür þeylerin olmamasý için benim
sizlerden, yani RTÜK�ten istediðim þey, bu tür
yayýnlanan kötü alýþkanlýklarýn televizyondan
kaldýrýlmasý. Umarým, bizim sesimizi duyar ve
geleceðin çocuklarýna ve ailelerine bu tür þeyleri
yaþatmazsýnýz.�
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Sabahtan akþama kadar egzoz dumaný altýnda
çalýþýyoruz

Deðnekçi gibi görev yapmak istemiyoruz
POLÝSE bir dokunduk, bin ah iþittik!..

Toplumun huzur bekçisi polisler, zorlu görevlerinin
yaný sýra, çeþitli sýkýntýlarla mücadele ediyor.
Amirlerinden, hükümetten ve vatandaþlardan
isteklerini Tercüman aracýlýðýyla dile getiren
polisler, sorunlarýnýn çözümünü bekliyor. Kimi
toplum içinde bazý kiþilerin �dokunulmazlýk� zýrhý
nedeniyle yaþadýðý sýkýntýlara dikkat çekerken,
kiminin derdi niteliklerini yansýtacaðý bir birimde
çalýþamamak. Söz polisin...

�Torpil hala iþliyor� iddiasý!
Polislerden bazýlarý, kadrolaþma ve torpil

sýkýntýsýnýn pek çok kurumda olduðu gibi Emniyet
içinde de var olduðunu öne sürüyor. Polisin

nitelikleri ile Emniyet�in ihtiyaçlarýnýn örtüþmediði
noktalarda ise bazý gariplikler de görülmüyor deðil;
týpký polis B.Ç örneðinde olduðu gibi. B.Ç.
görevlendirmede torpilin de payý olduðunu öne
sürüyor. Yaþadýklarýný ise þöyle anlatýyor: �Ben
çocukluktan beri polis olmak istiyordum ve
�Yunuslar�a hayrandým. Çok iyi Ýngilizcem ve
bilgisayarým da vardý. Ancak, sýrf boyum uzun diye
beni Çevik Kuvvet�e aldýlar; diðer niteliklerimi hiç
sormadýlar bile. Torpilli olanlar, havaalanlarýnda,
Genel Müdürlük�te, biz ise buralardayýz. Polislerin
görev yerleri belirlenirken kabiliyetlerine,
liyakatlerine bakýlmýyor. Ben baþka bir kuruma
geçiþ yapabilmek için torpil arýyorum. Ýsterseniz
adýmý, sicilimi, görev yerimi vereyim de, belki bu
sayede baþka bir yere yollarlar!�

Atamam nasýl engellendi?
Karakollarýn adý bir dönem �iþkence� iddialarýyla

Bu küçük kardeþimizin temenni ve dileklerine
eminim herkes katýlýyordur. Ama katýlmakla kal-
mayýp, onun gibi yüzlerce çocuðun medenî cesa-
retinden ders çýkarmalýyýz.

�Dava� etmeliyiz.
�Dava� edinmeliyiz.
Alkolün yan etkileri: 
Ýntihar, boþanma, hýrsýzlýk, cinayet, trafik ka-

zalarý 
Yeþilay�ýn 2006 yýlýnda yayýnladýðý alkol rapo-

runa göre, alkole baþlama yaþý 11. Sigaraya baþlama
yaþý bundan sadece bir yaþ öncesi, yani 10 yaþ. Asýl
korkutucu ve ürkütücü istatistik ise uyuþturucuya
baþlama yaþý. Sadece ve sadece 12. Ayný rapora
göre 1939�da alkol tüketimi kiþi baþýna ortalama 1
litre iken, bu rakam günümüzde 20 litreye ulaþmýþ.

Türkiye�de 25 milyon alkol kullanan var, bunun

7 milyonu devamlý kullanan alkolik insanlar.
Uyuþturucu kullananlar da 4 milyon.

Peki acaba, böyle bir tablo kimin eseri? Anne-
babalar mý? Çevre mi? Kötü arkadaþlar mý? Elbette
saydýðýmýz bu etkenlerden her birinin belirttiðimiz
tablonun ortaya çýkýþýnda belli oranlarda payý
vardýr. Ama asýl etken ve baþrol oyuncusu medya-
mýz. Alkolik medyamýz. En baþ alkolik ise, tele-
vizyon.

Ya sonuç?
Yine Yeþilay tarafýndan hazýrlanan rapora göre,

þiddet olaylarýnýn yüzde 50�si alkolden kaynakla-
nýyor. Türkiye dahil 30 ülkeyi kapsayan bir araþ-
týrmaya göre ise intiharlarýn yüzde 90�ý, cinayetlerin
yüzde 85�i, boþanmalarýn yüzde 80�i, tutuklan-
malarýn yüzde 78�i, hýrsýzlýk ve yankesiciliðin yüzde
71�i, trafik kazalarýnýn yüzde 70�i, iþe gitmemelerin
yüzde 60�ý alkolden kaynaklanýyor.

TÜRK POLÝSÝNÝN ÝL ÝL
DERT HARÝTASI

Tercüman Gazetesi
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anýlýyordu. Avrupa Birliði sürecinin, Emniyet
birimleri içinde belki de en önemli deðiþime yol
açtýðý birimler de oralarý oldu. Zira, pek çok ilde
artýk nezarethaneler �kameralarla� gözetleniyor,
binalarýn görüntüleri deðiþiyor. Deðiþmeyen
sýkýntýlarý da var karakol polislerinin. Bir karakol
amirinin þu cümleleri, aslýnda toplumdaki bir
hastalýðý da gözler önüne seriyor: �Karakolumda
çalýþan bir memuru, ihtiyaçtan dolayý baþka bir
karakolda görevlendirmek istedim. Ancak bu
atamayý engellemek için tam 21 milletvekilinden
telefon geldi.�

Ankara�da görev yapan polislerden bir kýsmý ise
�bina bekçiliði� yaptýklarýnýn altýný çiziyor. Kamu
binalarýnýn çokluðu, büyükelçilikler, bakanlýklar,
TBMM, dolu da olsa, boþ da olsa korunuyor. Polis
Memuru S.Ç. de bu noktaya vurgu yapýyor. �Yaz
tatili nedeniyle Meclis neredeyse boþ. Ancak birçok
polis burasýný korumaya devam ediyor. Büyükel-
çiliklerde görev yapan arkadaþlarýn durumu da öyle.
Havalandýrma, ýsýtma, soðutma sistemi olmayan
küçük kulübelerde gün boyu bekleniyor� diyor.

Çocuklarýmýza yabancýyýz
Olayýn bir baþka yönü de ailevi konular. Mesai

saatlerinin uzunluðu, polisin ailesine de gereði
kadar vakit ayýrmasýna engel teþkil ediyor. 25 yýldýr
Emniyet Teþkilatý�nda görev yapan T.N. de bu
noktaya dikkat çekerek, �Ýnanýn, ben bunca yýldýr
polislik yapýyorum. Çocuklarýmýn durumunu gidip
öðretmenlerine sormuþluðum yok gibidir. Görevden
fýrsat bulup gidemiyordum. Bugün de polisin
durumu böyle. Bir de çok tayin görüyor polis.
Dolayýsýyla çocuklarýna yeterli eðitimi veremiyor;
çünkü her gittiði yerde ayrý bir eðitim kurumuyla
muhatap oluyor. Çocuklar da dengeli bir eðitim
alamayýnca, birçok polisin çocuðu baþarýsýz oluyor�
diyor.

Yollarda toz duman içinde...
TRAFÝK polisleri, sürekli konuþulan �rüþvet

alýyorlar� iddialarýna tepki gösteriyor. Ankara�nýn
en iþlek caddelerinden birinde görev yapan A. adlý
polis, �Eskiden çok sýk bu konular gündeme gelirdi;
ama þimdi öyle olduðunu sanmýyorum� diyerek
kendilerini savunuyor. Sabah 07.00�de görevi alýp,
akþam 20.00�ye kadar yollarda olduklarýný söyler-
ken dertlerini þöyle sýralýyor: �Dolmuþlarýn ve ticari
taksilerin deðnekçisi olmak istemiyoruz. Bu,
belediyenin görevi olmalý. Sabahtan akþama kadar
egzoz dumaný altýnda çalýþýyoruz. Tuvalet problem-

lerimiz oluyor, bunu da esnafýn yardýmýyla gider-
meye çalýþýyoruz. Yemeði kendi cebimizden alýp,
arabanýn kaportasýnda ya da içinde yemek zorunda
kalýyoruz. Egzozdan boðuluyoruz. Egzoz dumaný,
gürültü, aþýrý sýcak ve soðuk sýk sýk saðlýk sorun-
larýna yol açýyor. Vatandaþlar trafik kurallarýný bil-
miyor, bilenler uygulamýyor. Þoförler, trafik kural-
larýna duyarsýz. Diðer sýkýntýlarý da biliyorsu-nuz
zaten; uzun çalýþma süresi, maaþlarýn yeter-sizliði...�

Dertlerini anlattýlar
Polis adayý kýzlar kontenjan istiyor EmnÝyet

Müdürlüðü�nde 23 yýldýr görev yapan bir polisim.
Kýzým H.K, üniversite sýnavýna girdi.Tercih
sýralamasý yaptý. Meslek olarak kendisine baba
mesleðini seçti. Bu yýl lise ve dengi okul
mezunlarýnýn katýldýðý 2 yýllýk önlisans eðitimi
veren, Emniyet Teþkilatý�na polis memuru yetiþtiren
Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) sýnavýna
katýlacak. Bu yýl PMYO okullarýna 6 bin 100 erkek,
305 bayan olmak üzere toplam 6 bin 405 öðrenci
polis adayý alýnacak. Sýnav 20 Aðustos 2006�da
gerçekleþtirilecek. Bu sýnava 79 bin 154 polis
adayýnýn katýlacaðýný, sýnava katýlanlarýn 16 bin
civarýný kadýn polis adaylarýnýn oluþturduðunu
gazetelerden öðrendim. Polis olmak isteyenlerin
sayýsý bu yýl patladý. Kadýn polis adaylarýný mesleði
tercih etmede en büyük etken üniforma, güç sahibi
olma isteði geliyor. Ayrýca, polisiliðin iþ güvence-
sinin tam olmasý ve devlet kapýsý olmasý da
unutulmamalýdýr. Emniyet Teþkilatý�nda görevli ve
180 bin kiþilik güvenlik ordusunda yaklaþýk 11 bin
civarýnda bulunan kadýn polisler, ilk kez Adnan
Menderes Üniversitesi�nin araþtýrma konusu oldu.
Araþtýrma sonuçlarýna göre, kadýn polislerin tümü
,�Teþkilat�ta hemcinslerinin sayýsýnýn fazla olmasý
halinde polise daha fazla destek olacaðý�
düþüncesinde. PMYO öðrenci giriþ yönetmeliðinin
14�ncü maddesinde,�PMYO okullarýna o yýl için
alýnacak öðrenci miktarýnýn yüzde 10�u kadýn
öðrenci kontenjaný olarak kullanýlýr� hükmü var.
Ancak buna karþýn bu yýl bu oran yüzde 5 olarak
tespit edilmiþtir. Bu durum, erkek ile kadýn adaylar
arasýnda haksýzlýk ve maðduriyet yaratmaktadýr.

Biz yakalýyoruz savcý býrakýyor PolÝsÝn baþý,
hýrsýzlarla dertte. Özellikle yeni yasa ile yetkilerinin
ellerinden alýndýðýný belirten emniyet güçlerinden
polis memurlarý, akþam yakaladýklarý hýrsýzlarýn
ertesi gün Savcýlýk tarafýndan salýverilmesinden
þikayetçi. Polis memuru A.Ö.: �Hýrsýzlarý yakala-
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maktan býktýk. Biz gece yakalýyoruz ertesi gece yine
karþýmýzda. Yine yakalýyoruz, ertesi gün yine
dýþarýda. Biz býktýk ve yorulduk artýk� diye konuþtu.
Lojmanlarda yer olmadýðý için ev kiralamak
zorunda kalan polis memurlarý ise kiralardan
þikayetçi. Y.S.: �Çanakkale�de en düþük sobalý ev
kirasý 350 YTL. Onu da bulmak çok zor. Öðrenci ve
asker çoðunlukta olduðu için ev bulmak mesele.
Ben Çanakkale�ye geleli 1 yýl oldu ama bu nedenle
tayin istedim. Ev yok. Ekonomi bozuk. Her þey ateþ
pahasý Çanakkale�de. Durulacak gibi deðil. Doðu
þehirlerinde yaþamak buradan daha iyiymiþ� Doðu
bölgesinin Çanakkale�den daha iyi olduðunu ileri
süren polis memurlarýndan M.A. ise, �Çanakkale
gerçekten pahalý. Ev kiralarý pahalý. Çarþý pazar
pahalý. Maaþlar yetersiz. Mesailer de olmasa aç
kalacaðýz� dedi. Bir diðer polis memuru ise
�Çanakkale polis memurlarý açýsýndan yaþanacak
yer deðil� diye konuþtu. Cahit YILMAZ / ÇANAK-
KALE

Karakolda klima yok, yanýyoruz polÝsÝn en
büyük sýkýntýsý, Türkiye genelindeki meslektaþla-
rýnda olduðu gibi maaþ ve lojman. Ýl merkezindeki
polislerin tek maaþ ile ev tutmalarý nispeten büyük
þehirlerden kolay. Çünkü þehrin en lüks yerinde
bile kiralar 500 YTL�yi geçmiyor. Eþi de çalýþan polis
memurlarý daha rahat geçinseler de ilçelere doðru
gidildikçe durum vahimleþiyor. Polis memuru T.K,
�Turistik bölgelerde size ilginç gelecek ama, önemli
bir eksiklik var. Maaþ ve lojman gibi dertlerimizin
yaný sýra bazý karakollarda klima tertibatý bulun-
muyor. Bu da yazýn aþýrý sýcak ve neminde bizlerin
görev yaparken zorlanmasýna neden oluyor. Tabii
bu arada öðlen güneþinin altýnda trafik denetle-
mesine çýkan veya tatilcilerin güvenliði için plaj-
larda göre yapan turizm polislerini de unutmamak
lazým. Bu polis arkadaþlarýmýzýn en büyük sýkýntýsý
ise öðlen yemeðini kendi ceplerinden yemeleri�
diyor. Bu sýkýntýlarýný tekrarlayan bir baþka emniyet
yetkilisi, �Çuvaldýzý kendilerine batýrmalarýný�
isteyince turistlerle birebir muhatap olan polislerin
yabancý dilinin geliþtirilmesi ve halkla iliþkiler
eðitiminin verilmesi gerektiðini söyüyorlar.

Kahramanlýk hastalýðý var
Özellikle bomba uzmanlarý, iþi tamamen

bilimsel verilerle öðrenmelerine raðmen kendilerini
kahraman gibi görüyor

EMEKLÝ Emniyet Müdürü ve halen avukatlýk
yapan Muhittin Kaya tecrübelerini anlatýyor.

Kriminal laboratuvarlarýnda iþlerin yoðunluðuna
dikkat çeken Kaya, mesai saatlerinin çok uzun
olduðunu, personel eksikliði bulunduðunu belir-
tiyor. Bomba imha konusunda da ayný tablonun
olduðu kaydediliyor. Bomba imha uzmanlarýnýn da
çok riskli bir iþ yürüttüklerine dikkat çeken Kaya,
bu konuda bir de özeleþtiri yaparak, �Bazý polislerde
kahramanlýk hastalýðý var. Ýþi tamamen bilimsel
verilerle öðrenmelerine, araç ve gereç olmasýna rað-
men bu kahramanlýk yapma hevesini yenemiyorlar�
diyor. Kaya, mesai saatlerinin yoðunluðuna, fazla
mesaiye ve görev riskine karþýn, polislerin aldýklarý
ücretlerin düþüklüðüne de dikkat çekiyor.

Anketteki gerçek
Kimi kiþisel, kimi birçoðunun yaþadýðý dertler

olsa da, yapýlan araþtýrmalar, benzer sýkýntýlarý tüm
polislerin yaþadýðýný ortaya koyuyor. Türkiye gene-
linde en önemli sorun olarak ekonomik sýkýntýlar
baþta gelirken, çalýþma saatlerinden psikolojik
dertlere, risk altýnda çalýþma ortamýndan astüst
sorunlarýna kadar diðer konular listenin ilk
sýralarýnda yer alýyor. Türkiye Polis Dergisi�nin
düzenlediði bir anketin sonuçlarý da bu deðerlen-
dirmeleri doðrular nitelikte. �Sizce Türk polisinin
en önemli sorunu nedir?� sorusunu bir ay içinde 17
bin 180 kiþi cevapladý. Halen devam eden ankette,
büyük kýsmýný polislerin oluþturduðu katýlýmcýlarýn
yüzde 30�u �ekonomik sorunlar�ý listenin baþýna
koymuþ. Ýkinci sýrayý ise yüzde 25�lik oranla �çalýþma
saatleri� alýyor. Yüzde 13�lik kesimin dillendirdiði
sorun �psikolojik sorunlar� olurken, katýlýmcýlardan
yüzde 12�si �risk altýnda çalýþma ortamýna�, yüzde
10�u da �lojman sorunu�na dikkat çekmiþ.

Avantajlarým da var dezavantajlarým da
ANKARA Aydýnlýkevler Polis Karakolu�nun ilk

kadýn amiri Aydan Aydýn, vatandaþlardan polise
destek olmasýný istedi. Polis Akademisi�ne 1994
yýlýnda girdiðini ve 1998�de mezun olduktan sonra
ilk olarak Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü�nde
göreve baþladýðýný anlatan Aydýn, Trafik Þube
Müdürlüðü�nde ve Batman�da da görev yaptýðýný
söyledi. Aydýn, mesaiye 09.30�da baþladýðýný 23.00-
23.30 sýralarýnda karakoldan ayrýldýðýný belirtiyor.
Bölgenin sorunlarýna 33�ü polis 42 personel ile
çözüm bulmaya çalýþtýklarýný belirten Aydýn,
özellikle olaylarýn çözülmesi, hýrsýzlýklarýn önlen-
mesi ve zanlýlarýn zaman geçmeden yakalanmasý
içinvatandaþýn desteðine ihtiyaç duyduklarýný
belirtti.
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Elma
Pektin, Bioflanovoid, C vitamini 
Kolesterol düzeyini düþürüyor, baðýþýklýk siste-

mini güçlendiriyor.
Enginar

Cynarin, bol miktarda B ve C vitamini
Kan þekerini düzenliyor. C vitamini kalbi

güçlendiriyor.
Muz

Potasyum, B6 vitamini, Serotonin, Magnezyum
Rahatlatýyor ve uyumaya yardýmcý oluyor.

Fasulye
Demir, Kalsiyum, B ve C vitamini, Protein
Kan ve hücre yapýmýna yardýmcý oluyor.

Brokoli
Magnezyum, A ve C vitamini, Potasyum
Kansere karþý koruyor, kaslarý güçlendiriyor.

Esmer Buðday
Lysin, Lezithin
Beyni ve sinirleri besliyor, öðrenmeyi güçlen-

diriyor.
Mantar

Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum
Kaslarý güçlendiriyor, saç ve týrnaklarý besliyor.

Acý Marul
Yaþamsal önem taþýyan maddeler, Eser element,

Potasyum, Fosfor
Yað metabolizmasýný düzenliyor, felç riskine

karþý koruyor.
Bezelye

Bitkisel protein, Magnezyum
Kolesterol düzeyini düþürüyor, baðýrsak kanser

riskini azaltýyor.
Çilek

C vitamini, Kalsiyum, Potasyum

Baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor, metaboliz-
mayý harekete geçiriyor.

Rezene
C vitamini, Uçucu yaðlar, Demir, Potasyum,

Kalsiyum
Öksürüðü önlüyor, vücuda oksijen alýmýný

artýrýyor.
Kümes Hayvanlarý

Protein, Potasyum, Magnezyum, B vitamini,
Çinko

Baþ aðrýsý sorununa karþý etkili, stresten arýn-
dýrýyor.

Greyfurt
Folikasit, C vitamini
Kan basýncýný azaltýr, kan yapýmýný artýrýr.

Yulaf
Karbonhidrat, Demir, Magnezyum, B vitamini
Enerji saðlýyor, kas kramplarýný önlüyor, idrar

söktürüyor.
Kuþburnu

Likopen, C ve E vitamini, Demir
Soðuk algýnlýðý ve gribe karþý önleyici etkiye

sahip.
Ringa Balýðý

Omega3 yað asidi, Sodyum, Potasyum
Damar sertliðini ve yüksek tansiyonu önlüyor.

Ahududu
C vitamini, Potasyum, Kalsiyum, Demir, Foli-

kasit
Virüs ve bakterilere karþý koruyor, tümör oluþu-

muna engel oluyor.
Mürver

Potasyum, B1 vitamini, C vitamini
Terleten ve öksürüðü azaltan etkiye sahip.

Kabýzlýða iyi geliyor.
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Yoðurt
Kalsiyum, Riboflavin, B12 vitamini
Baðýrsak kanserine karþý baðýþýklýk sistemini

güçlendiriyor.
Frenk Üzümü

C vitamini, Niasin, Kalsiyum
Sinir ve baðýþýklýk sisteminin güçlenmesini

saðlýyor.
Peynir

Protein, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum
Kemikleri güçlendiriyor, sinirleri koruyor.

Havuç
A vitamini, Selenyum
Sperm üretimini saðlýyor, vücudu enfeksiyonlara

karþý koruyor.
Patates

Mineraller, C vitamini, Bitkisel Protein, Potas-
yum

Kansere karþý koruyucu, vücudu toksinlerden
arýndýrýyor.

Kefir
Asit laktik, Asit laktik bakterileri
Baðýrsak enfeksiyonuna, kabýzlýða ve gaza iyi

geliyor.
Kivi

C vitamini, Karotionid, Flavonoid
Zayýflatýyor, baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor.

Sarýmsak
Quercetin, Ajoene ve Allisin
Kansere karþý baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor.

Som Balýðý
Omega3 yað asidi ve D vitamini
Kemikleri güçlendiriyor, meme kanseri riskini

azaltýyor.
Pýrasa

Allisin, Çinko, Manganez, Selenyum
Kan basýncýný düþürüyor, kalbi ve damarlarý

güçlendiriyor.
Mercimek

Çinko ve Aminoasit
Yorgunluðu gideriyor, strese karþý etkili

Mýsýr
Çinko, Magnezyum ve B vitamini
Stresle savaþýyor, baðýrsak kanserini önlüyor.

Uskumru
Omega3 yað asidi, D, B6-B12 vitaminleri ve Ýyot
Kan basýncýný düþürüyor, moral yükselten etkiye

sahip
Mango

A ve B vitamini, Çinko
Cinsel enerjiyi yükseltiyor, orgazm yeteneðini

artýrýyor.
Deniz Bitkileri

Omega3 yað asidi, Pantothenik asit
Kolesterol düzeyini düþürüyor, kalp krizi riskini

azaltýyor.
Siyah Turp

C vitamini, Kalsiyum, Potasyum, Demir
Baðýþýklýk sistemini ve kan dolaþýmýný güçlen-

diriyor.
Kavun

Magnezyum, Potasyum ve Kalsiyum
Vücuttaki su düzeyini ayarlýyor, idrar oluþumu-

nu artýrýyor.
Süt

Kalsiyum, D, A ve B2 vitaminleri
Kemik oluþumunu teþvik ediyor, baðýrsak kanse-

rine karþý koruyor.
Peynir Suyu

Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Laktik asit
bakterileri

Sindirim sistemi þikayetleri ve mide yanmasýna
karþý iyi geliyor.

Ceviz, Fýstýk, Fýndýk
B ve E vitamini, Çinko, Demir
Sakinleþtiriyor, uyumayý saðlýyor, stresi azaltýyor.

Zeytinyaðý
Doymamýþ yað asidi, E vitamini
Kötü huylu kolesterol düzeyini düþürüyor, hüc-

releri koruyor
Portakal

B ve C vitamini, Potasyum, Kalsiyum, Selenyum
Vücuttaki fazla suyun atýlmasýný saðlýyor.
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Papatya
Karotinoid, Enzimler, C vitamini
Kalp hastalýklarýný önlüyor, stresi azaltýyor

Yeþil-Kýrmýzý Biber
Capsaicin, A ve C vitamini, Çinko
Baþ aðrýsý ve migrene karþý koruyucu etkiye

sahip
Erik

Potasyum, Demir, B vitamini
Vücuttaki fazla suyun atýlmasýný saðlýyor, enerji

veriyor.
Kýrýlmamýþ Pirinç

Protein, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum
Mide anmasý ve gaza karþý etkili. Vücuttaki fazla

suyu atýyor.
Ravent

Magnezyum, Manganez, Kalsiyum, B vitamini
Saðlýklý kemiklerin oluþumuna katkýda bulunu-

yor.

Dana Eti
Demir, Protein ve Potasyum
Soðuk algýnlýðý, öksürük ve gribe karþý iyileþtirci

etkiye sahip.
Lahana Turþusu

Laktik asit bakterileri ve B12 vitamini
Tümör oluþumunu önlüyor.

Kereviz
Potasyum, Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum
Kabýzlýk, mide ve baðýrsak sorunlarýna karþý

etkili.
Shýýtake Mantarý

Lentinan, D vitamini
Baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor, kanser oluþu-

munu engelliyor.
Soya

Yað, E vitamini ve Protein
E vitamini hücreleri koruyor, kanser riskini

azaltýyor.
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Bir baba evlenmek üzere olan oðluna tavsiye-
lerde bulunuyormuþ:

�Son tavsiyemi mutfakta anlatmak istiyorum�
demiþ.

Mutfaðý ve yemek yapmayý bilmeyen delikanlý
�Olur� demiþ çekine çekine...

Baba, ocaða ayný büyüklükte üç kap koymuþ,
hepsini suyla doldurup üçünün de altýný yakmýþ.

�Þimdi, istediðim her þeyden iki tane vereceksin
bana� demiþ oðluna. Sýrasýyla havuç, yumurta ve
kavrulmamýþ kahve çekirdeði istemiþ... Oðlu hep-
sinden ikiþer tane vermiþ babasýna.

Adam iki havucu birinci kaba, iki yumurtayý
ikinci kaba ve iki kavrulmamýþ kahve çekirdeðini
üçüncü kaba koymuþ. Her üçünü de yirmi dakika
süreyle kaynatmýþ. Daha sonra kaplarý indirip
yemek masasýna buyur etmiþ oðlunu.

Yemek masasýnda üç tabak duruyormuþ. Kaplar-
da kaynayan havuçlarý, yumurtalarý ve kahve
çekirdeklerini büyük bir özenle tabaklara yerleþ-
tirmiþ. Sonra oðluna dönüp sormuþ: �Ne görüyor-
sun?�

Oðlu düþünürken açýklamaya baþlamýþ.
�Havuçlar haþlandýkça aslýný kaybedip yumuþa-

mýþ.
Yumurtalar görünüþte baþtaki gibi sert duru-

yorlar ama içleri katýlaþmýþ.
Kahve taneleri ise olduðu gibi duruyor, baþta

neyseler sonunda da öyleler.. �
Sonra asýl tavsiyesine sýra gelmiþ:
�Evlilikte aþk ve þefkat birlikte olmalýdýr. Aþksýz

bir evlilikte her iki eþ de þu gördüðün havuçlar gibi
birbirlerini tüketirler, eskitirler, pörsütürler.

Þefkatsiz bir evlilikte ise eþler birbirlerine ne
kadar tahammül etseler de, þu gördüðün yumurta-
lar gibi içten içe katýlaþýrlar, birbirlerinden uzakla-
þýrlar.

Aþkýn da þefkatin de olduðu bir evlilikte ise,
þartlar ne olursa olsun, eþler týpký þu kahve taneleri

gibi, birbirlerinin yanýnda kalýrlar, kendi kiþilikle-
rini yitirmezler. Kahve tanelerinin tekrar kaynatýl-
maya hazýr olmalarý gibi, onlar da birbirleriyle baþ
baþa uzun yýllar geçirmeye isteklidirler.

Oðlu aldýðý bu dersten tatmin olmuþa benzi-
yordu. �Asýl ders bu deðil!� dedi baba. Oðlunun
elinden tuttu, ocaðýn üzerinde býraktýðý kaplarýn
içinde kalan sularý gösterdi.

�Havuçlardan ve yumurtalardan arta kalan suya
bak... Ýkisinde de bir tat yok � Kahve çekirdeklerini
çýkardýðý kaptaki suyu yavaþça bir fincana boþalttý.
Mis gibi taze kahve kokuyordu. Fincaný oðluna
uzattý. �Ýçmek istersin herhalde� dedi. Oðlu
kahvesini yudumlarken konuþmasýný sürdürdü.
�Kahve çekirdekleri gibi birbirlerini tüketmeyen
eþlerin paylaþtýðý yuva da iþte böyle olur. Mis gibi,
temiz ve huzur verici. Baþka herkesin fincanýna
koyup yudumlayacaðý taze kahve gibi...

Çünkü onlar birbirlerini harcamayarak, birbir-
lerine aþkla ve þefkatle davranarak hayata kendi
tatlarýný, kokularýný ve renklerini katmayý baþa-
rýrlar....
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*  Baþkalarýna  kendinden  fazla  deðer
verme.  Ya  onu  kaybedersin,  
ya  da  kendini  mahvedersin.

*  Deðer  verdiðin  insan  
sana  Deðer  vermiyorsa,  

býrak  kendi  deðeriyle  kalsýn.
*  Hiç  kimse  bir  arkadaþ  kaybedecek

kadar  zengin  deðildir.



HEDEFE KÝLÝTLENMENÝN YOLU 

H edefin (stratejik planýn) gerekli aþama-
larýyla belirlenmesinin ardýndan sýra
bu planýn hayata geçirilmesine gelir.

Bunun baþarýlmasýný saðlayacak kesin yol �hedefe
kilitlenme� veya �hedefle bütünleþme� þeklinde ifa-
de edilebilir. 

Hedefle bütünleþme kiþinin hedefle tanýmladýðý
bilinç(þuur) düzleminde yaþamasýdýr. Yani zihnin
bilinçli veya bilinçsiz olarak hedefle baðlantýlý
düþüncelere, telkinlere, nesnelere sürekli kendisini
açýk tutmasýdýr. 

Ýnsanýn önceden tanýmlanmýþ bir þuur atmos-
ferinde yaþamasý nasýl temin edilebilir? 

Bunun birinci ve en basit yolu kiþinin hedefiyle
ilgili ayrýntýlarý hafýzasýndan çaðýrarak üzerinde
düþünmeye karar vermesidir. Ancak bu yol her ne
kadar ilk ve kaçýnýlmaz yol olsa da tek baþýna
yukarýda bahsini ettiðimiz sonucu doðurmaz. Yani
bir iþ yapmak istiyoruz. Bir defa düþünüyoruz.
Sonra zihnimizden kayýp gidiveriyor, unutuyoruz.
Ardýndan bir daha hatýrlayabilmek için hafýzamýz-
dan ilgili konuyu yeniden bilinç düzeyine çaðýrmak
zorunda kalýrýz. 

Ýkinci yol stratejik planýn zihnin otomatik
çaðrýþtýrma mekanizmasýna baðlanmasýdýr. Hedefi
hayatýmýzda beþ duyumuzdan aldýðýmýz ne kadar
çaðrýþtýrýcýyla birleþtirirsek hedefin bilinç düzeyine
çýkmasý o kadar sýk olacaktýr. Hatta bu sýklýðýn bir
süre devam etmesi halinde yeni çaðrýþtýrýcýlar
oluþacak ve gittikçe bilincin her aný hedefe dönük
düþüncelerle dolacaktýr. Artýk bir noktadan sonra
istesek bile zihnimizden bu düþünceleri boþaltmaya
gücümüz yetmeyebilir. Örneðin hayatýmýzýn gayesi-
nin -seri yazýmýzda geçen ana teorik hedefin- �Rýza-
i Ýlahi� olduðunu varsayalým. Ezan okunduðunda,
bir cami gördüðümüzde bunu düþündük. Bu
birlikte düþünüþün tekrarý, bir süre sonra bunlarý
her görüþ ve duyuþta ayný hedefi hatýrlatýr. Sonra

çaðrýþtýrýcýlarý geniþlettik. Kuþ sesi duyduðumuzda,
aðaçlarý seyrettiðimizde ayný hedefi düþündük.
Ýçimizden ve dýþýmýzdan aldýðýmýz her algýya kadar
bu süreç geniþletilebilir. 

Otomatikleþmenin tek yolu tekrarlamadýr.
Ancak otomatikleþmenin kolay ve güçlü olmasý
baþka faktörlerin de devreye sokulmasýný gerektirir.
Otomatikleþme veya bizim konumuzda hedefle
özdeþleþme temelde iki düzeyde gerçekleþir. 

A. Düþünce Düzeyinde: Bu düzeyde yukarýda
da geçtiði gibi iki yol takip edilebilir. Birincisi hedefi
soyut haliyle çok fazla düþünmektir. Yürürken,
otururken, týraþ olurken boþ bulabileceðimiz har
anýmýz buna müsaittir. Ýkincisi hedefi(stratejik
planý) mümkün olan en fazla þeyle iliþkilendir-
mektir. Kiþilerle, mekânlarla, iþlerle, nesnelerle
birlikte sýk sýk yoðrulan hedef bir süre sonra ilgili
her nesne, mekân, iþ veya kiþi tarafýndan bilinçsizce
hatýrlatýlýr. Buradaki teorik açýklamalarýn örnek-
lendirilmesine ihtiyaç olmadýðýný düþünüyorum. 

B. Duygu Düzeyinde: Bu düzeyde yapýlmasý
gereken þey hedefi duygularla birlikte düþünmektir.
Duygu dediðimiz þey düþünceden farklý bir yapýya
sahip olan sevinç, hüzün, korku, kin gibi soyut
hissediþlerdir. Hedefimiz �çalýþkanlýðý sevmekse�
duygularýmýzýn hedefimize paralel olanlarýndan
herhangi biri aktif olduðunda hedefimiz üzerinde
yoðunlaþmamýz bizi birinci yoldan çok daha hýzlý ve
güçlü bir muvaffakiyete eriþtirecektir. 

Yukarýda geçen birinci tip özdeþleþtirme ile
hedef kiþisel alt bilinçte otomatikleþtirilir. Ýkinci
tipte ise otomatikleþtirme daha derinlere iner.
Hatta tamamen kontrol dýþý kalabilir. Bu noktada
�hedef-duygu� birleþmesinin gerçekleþmesi halinde
ortaya direnilmez bir arzu çýkar. 

Ýnsanlar düþüncelerine direnebilirler ama
duygularýna direnebilmek için aþýrý derecede güçlü
olmalarý gerekir. Duyguyu dýþa vurma engellene-
bilse bile içsel olarak yaþanýlmasýna engel oluna-
maz. Örneðin sevincimizi doðrudan ona hücum
ederek yok edemeyiz. Çünkü duygu, düþüncenin
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aksine bilincin deðil alt bilincin kenarlarýndadýr.
Eðer insanlar istediklerini düþünebildikleri gibi
istedikleri duygularý da yaþayabilselerdi bugün
hayat son derece farklý olacaktý. 

Anlatmaya çalýþtýðýmýz mekanizmanýn son
noktasý bir saplantý halidir. Duygularýmýzýn þiddeti
ve hedefimizle duygularýmýz arasýndaki baðýn
yoðunluðu ileride atacaðýmýz adýmlarýn büyüklü-
ðünü gösterecektir. Birbiriyle yoðrulmasý gereken
þeyler �hedeflerimiz ile iç ve dýþ dünyamýz�dýr. Dü-
þünceler, duygular, hariçteki nesneler birbirleriyle
yoðrulur ve duygularýn þiddetine göre bir haftadan
birkaç aylýk bir süreye kadar uzanabilecek bir süreç
içerisinde tekrar edilirler. 

Hayatýmýzý deðiþtirecek olan budur. 
HEDEFÝNÝZÝ NASIL TANIMLARSINIZ? 
Baþarýya götüren �hedef belirleme � çalýþmasýnýn

ilk aþamasýný �hedefin tanýmlanmasý� teþkil eder.
Hemen herkes zihninde bir hedef ya da gönlünde
bir aslan taþýr. Ama neredeyse hemen hiç kimse
gönlünde taþýdýðýnýn boþlukta sallanan bir hayal
veya avuntu olduðunu bilmez. Aþaðýda baþlýklar
altýnda iþlediðimiz konularý inceleyelim. Bu
özelliklere sahip olmayan istekler hedef olamaz.
Gerçekleþemez: 

1. Hedef tam istediðimiz þey olmalýdýr. Vali
olmayý hedeflediðini düþünen kiþi gerçekten bunu
istiyor mudur? Eðer fýrsatý olursa bir Einstein veya
bir Edison olmayý da kabullenebilecekse hedefi
yoktur demektir. Çünkü tam istenen hedef ne
kadar yüksek olursa olsun tamamen farklý olan bir
baþka hedefle çabucak yer deðiþtirebiliyorsa her
defasýnda hedefe sahip olan kiþi neredeyse sýfýrdan
baþlamak zorunda kalýr. Yerinden sýk sýk oynayan
taþýn etrafýnda taþa baðlý hiç bir þeyi sabitleþtire-
mezsiniz. 

Hedefimizin tam ve gerçekten istediðimiz þey
olup olmadýðýný nasýl belirleyeceðiz? Ýlk önce ne
kadar istediðimizi sorgulamamýz gerekir. Hayal
edebileceðimiz alternatif hedefleri bir araya
getirmemiz ve bunlarýn arasýndan birisini nihai
olarak seçmemiz gerekir. Bu belirlemede hedefin
bize kazandýracaklarý þeyler önemli bir kýstas
olabilir. Ayrýca tam istediðimiz hedefi, deðer
yargýlarýmýz, uzmanlýk alanýmýz, cinsiyetimiz, hazýr
birikimlerimiz ve muhtemelen çevremiz þiddetle
etkileyecektir. Bir Müslüman�ýn en iyi pop þarkýcýsý
olmayý hedeflemesini bekleyemezseniz. Bir fizikçi

heykeltýraþlýða kalkýþmaz. Bir kadýn ordu komutan-
lýðýný hedeflemez, vs... Belirlediðimiz hedefi
gerçekten istememiz için alternatif hedeflerden -
nazarýmýza ve þartlarýmýza göre- üstün olmasý ve
bize hayatýn anlamý açýsýndan çok þey kazandýrýcý
olmasý gerekir. 

2. Hedef gerçekçi olmalýdýr. Kuþ gibi kanatlanýp
uçmak gibi uyduruk hedefin bir anlamý yoktur.
Hedefte gerçekçiliðin unsurlarýnýn korunmasý çok
önemlidir. Belirlediðimiz hedef dýþ gerçeklikle
uyuþuyor mu? Yani dünyanýn iþleyiþinin dýþýnda peri
masalý gibi bir hedef mi tutturmuþuz. Kuþ gibi
uçamayýz. Çünkü dýþ gerçeklikte insana kuþ gibi
kanatlar hiç bir zaman takýlmamýþtýr. Ve takýlmaz.
Hedef kiþisel gerçekliðimizle de uyuþmalýdýr. Eðer
dilimiz kesilmiþ ise bizim kiþisel gerçekliðimize uyan
en ideal hedef hatip olmak deðildir. Hedefin
gerçekçiliðini belirlerken dikkate alacaðýmýz bir
üçüncü husus hedefin nelere sahip olmamýzý
gerektirdiðini hesaplamamýzdýr. 

3.Hedef kesin bir taným taþýmalýdýr. Hedefin
kesinliði her zaman ve þartta bütün ayrýntýlarýyla
�Beþ-N� sorularýna cevap verip vermediðiyle
ölçülebilir. Yani � ne istiyoruz, nerede istiyoruz, ne
zaman istiyoruz, nasýl istiyoruz, ne kadar istiyoruz?�
Bu sorulara açýk ve kesin bir cevap vermeyen,
bunun yerine siyasetçilerin çoðunlukla yaptýklarý
gibi genellemelere dayandýrýlan hedefler gerçekleþ-
tirilemezler. �Yapmalýyým. Az/çok miktarda... Yakýn
bir zamanda... Buralarda bir yerlerde vs..� Bu
genellemeler hep genellendikleri þekilde kalmayý
tercih ederler. 

Ýþte genellenmiþ bir hedef: �Çok zengin olmak
istiyorum.� Hiç kimse boþuna zenginliði bu þekilde
istemesin. Çünkü bu þekilde herkes istiyor ama hep
bu þekilde istemeyenler zengin oluyor. Hedefin
kesinliðinin ölçülmesiyle ilgili ayrýntýyý aþaðýdaki
örneklerde birazdan inceleyeceðiz. 

4. Hedef detaylandýrýlmýþ olmalýdýr: Hedef
soyut/ mücerret ana hedeften ve bunun altýnda
gittikçe müþahhaslaþan, eylem/ fiil planýna yaklaþan
alt hedeflerden oluþmalýdýr. En tepede teorik ana
hedef bulunur. Bunun altýnda ana hedefe götüren
teorik alt hedefler vardýr. Her teorik alt hedefin
altýnda tamamen eyleme/fiiliyata dönük pratik alt
hedefler vardýr. Bu pratik alt hedefler belirlenirken
hedefin yukarýda geçen �Beþ-N� sorularýný kesin
þekilde cevaplayýp cevaplamadýðýnýn saðlamasýnýn
yapýlmasý gerekir. Ýzin verirseniz þimdi bu saðlamayý
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ayný konu üzerindeki farklý cümleleri karþýlaþtýrarak
örnekleþtirelim. 

Ana teorik hedefimizin altýndaki alt teorik
hedefimiz þu olsun: �Dostlarý tarafýndan sevilen
insan olmak.� Sevilen insan olmaya götürecek daha
alt seviyedeki teorinin/pratiðin kesiþtiði noktadaki
alt hedeflerden birisi þu olabilir: �Dostlarýyla irtibat
kurmak.� Þimdi alt eylem taktiklerine geçiyoruz.
Beþ-N sorularýnýn ne kadar cevaplandýðýna dikkat
edelim. 

�Dostum A ve B ile irtibat kuracaðým.� Hangi
dostlarýmla, nerede, ne zaman, nasýl, ne kadar? Bu
sorular cevapsýz. Dostlarýnýzla irtibat kuramazsýnýz. 

�Dostum A ve B ile iþyerinden irtibat
kuracaðým� Kim ve nerede sorularýna cevap var
ama daha üç-N belli deðil. 

�Dostum A ve B ile çarþamba günü saat 5.00�de
iþyerinden irtibat kuracaðým.� Nasýl, ne kadar
sorularý hala cevapsýz. 

�Dostum A ve B ile çarþamba günü saat 5.00� de
iþyerlerinden telefonla görüþüp kendilerini çok
özlediðimi söyleyeceðim ve çocuklarýnýn hastalýðý-
nýn ne durumda olduðunu soracaðým.� 

Burada son cümle ile Beþ-N cevaplanmýþ ve pek
iyi bir alt pratik(eyleme dönük) hedef belirlen-
miþtir. 

Tekrar özetleyecek olursak belirlediðimiz
hedefin alt hedefleriyle birlikte istediðimiz þey olup
olmadýðýna, gerçekçilik derecesine, kesinlik duru-
muna ve teorikten pratiðe doðru iç içe geçmiþ
birbirlerini gerçekleþtirme paralelinde hazýrlanan
üst/alt hedeflerden oluþup oluþmadýðýna dikkat
etmek zorundayýz. Profesyonel stratejinin temel
unsurlarý bunlardýr. Bu aþamalarýn haritasý çok iyi
çýkarýldýðýnda baþarýya götüren sürecin ilk kapý-
sýndan girilmiþ olur. Bundan sonraki kapý �Zihnin
hedefe açýk tutulmasýyla� ilgilidir. Üzerinde ciltlerce
kitap yazýlan bir konu küçücük bir köþeye ancak bu
kadar sýðabiliyor. 

5. Hedef faydalý olmalýdýr. Cinayet þebekesi
kurmayý hedefleyemeyiz. Temel�le Cemal bir hedef
bulurlar ve � Kim yüksek bir binanýn balkonundan
en çok sarkabilir� þeklinde bir iddiaya tutuþurlar.
Ýddiayý sonunda rahmetli Temel kazanýr. Biz
rahmetli Temel olmamalýyýz. 

ÞEFKAT NEDÝR? 
Sevmek bazen uhuvvet (kardeþlik), bazen aþk,

bazen da þefkat kimliðine girer. Sevgi çeþitleri

arasýnda en ulvisi þüphesiz þefkattir.  Þefkati tanýmý
itibariyle diðer Sevgi çeþitlerinden ayýran temel
özellik karþýlýksýz oluþu ve merhamet boyutunu
kuþanmýþ olmasýdýr. 

Þefkat çok yüksek bir duygusal karakter
gerektirir. Þefkat hissediþinin zirvesinde olan insan
da bu hissediþi yüzünden ya dünyanýn en mesut
insaný olur ya da hayati ve yaþamayý kendisine zehir
eder. 

Sevgi merkezli hislerin vücudun bio-kimyasal
yapýsýnda yaptýðý deðiþiklikleri ortaya çýkarmaya
dönük bir yýðýn araþtýrma yapýlmýþ; dar anlamda
beþeri sevginin, güven duygusunu artýran endorfin
hormonu salgýsýný çoðalttýðý, yüksek heyecan ve
sevince yol açan emphetamiin salgýsýný körüklediði
gözlenmiþtir. Los Angeles Psikiyatri Estitüsünden
Mark Gaulstan�a göre, gerçek sevgi endorfin
hormonuyla teessüs etmekte, hakiki þefkat
belirmekte, bu iþte özellikle örnek olarak anne-
çocuk iliþkilerinin þefkat merkezli þekillenmesinde
Oxytocin maddesinin geliþtirdiði �baðlýlýk ve
sokulma� duygusunun büyük rol oynadýðý
anlaþýlmaktadýr.(Hürriyet, 9.2.1993) 

Mutluluk hissediþlerinin cismani bedende
endorfin, emhetamin, Oxytocin gibi maddelerin
salgýlanmasýyla temsil edildikleri gerçek olmakla
birlikte bu tür hissediþlerin temelde ruhi yönelim-
lerle yönetildiklerine ancak dýþarýdan oluþturulan
harici etki(hormon enjeksiyonu gibi) yoluyla da
gerçekleþebileceði söylenebilir. 

Sevgi temel baþlýðý altýnda uhuvvet, aþk, þefkat
gibi sevginin farklý boyutlarda þekillenmelerinden
söz ettik. Boyutu ne olursa olsun, Bediuzzaman�ýn
da ifade ettiði gibi, sevgi, kaynaðýný �kemal, lezzet
ve menfaat� unsurlarýndan birlikte ya da tek tek
alýr. 

Bu realiteden hareketle örneðin aþk ve þefkati
karþýlaþtýrdýðýmýzda aþkýn birçok sýnýrlandýrýcýyla
karþýlaþtýðýný görürüz. Karþýlýk isteyen aþkta �lezzet
ve menfaat� unsurlarý devamlýlýk ve þiddetlenme
açýsýndan ön plana çýkarlar. Bu iki unsurun yokluðu
ya da eksikliði aþkýn ölüm fermanýný hazýrlar. Bu
yüzden uzun sürebilen özel sevgilerin temel kaynaðý
aþk deðil þefkattir. Çünkü aþýk ya muhatabýndan
beklediði �lezzet ve menfaat� boyutlu karþýlýðý
görememekte ya da bu karþýlýk kendi hissediþine en
azýndan denk gelememektedir. Oysa þefkat hissedi-
þinde karþýlýk beklenmemesi bu iki sýnýrlandýrý-
cýdan gelebilecek her türlü engeli aþar. Öte yandan
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þefkatte �merhamet� unsurunun da mevcut olmasý
onun sahibini baþka hiçbir hissediþin yükseltemeye-
ceði mutluluk zirvelerine týrmandýrýr. 

Acaba kendilerini çocuklarýna duyduklarý
þefaatte kaybeden annelerin tattýklarý mutluluk
hissediþinden daha yükseklere týrmanabilenler var
mýdýr? Beþeri iliþkiler çerçevesinde yoktur þüphesiz.
Ancak insan þefkati sadece anne-çocuk iliþkisiyle
sýnýrlayarak hayatý boyunca muhtaç olduðu yüksek
huzurdan mahrum olmamalýdýr. Çünkü 80 yaþýnda
ihtiyarlardan 8 günlük bebeklere kadar bütün
insanlar þefkat edilmeye muhtaçtýrlar ve Rablerinin
engin þefkati altýnda karþýlýksýz korunurlar. 

Buraya kadar yapýlan açýklamalarý bir yana
býrakarak þefkatin maddi ve manevi neticelerinden
bir kýsmýný þöyle sýralayabiliriz. 

1.Zihinsel saðlýk: Þefkatten gelen mutluluk
hissediþinin insan bünyesinin bio-kimyasal yapýsýn-
da oluþturduðu sinirsel ortamda gerilimlerin yoklu-
ðu neticesinde stres mekanizmasýnýn devre dýþý
kalmasý dolaysýyla düþünce blokajýnýn engellen-
mesi, hafýza netliði, sistemleri saðlam çalýþan bir
vücut ve daha birbiriyle dolaylý yollarla baðlantýlý
birçok maddi netice ortaya çýkar. 

2.Güven duygusu: Þefkat sadece vermektir.
Mutluluk üzerinde yazýlan bütün kitaplar veren
olmanýn getirdiði güven ve saadeti çok iþlerler.
Neden dostunuza hediye aldýðýnýzda, midesi
aðrýyan bir hastayý sevindirdiðinizde muhtaç bir
dilenciye yardým ettiðinizde mutlu olursunuz? Ýþte
þefkat (yani vermek) bu duygunun derecesiyle
orantýlý olarak insaný sevinçlere boðar. Ancak
þefkatin diðer bütün vermeklerden farký hem þefkat
edende hem de þefkat edilende güven duygusunu
tesis etmesidir. Diðer vermek türlerinde �acaba
karþýlýðýnda ne istiyor veya ne vermem gerekir� gibi
bir endiþe ve arayýþ her zaman vardýr. 

3.Tatmin duygusu: Þefkati üstün kýlan bir
baþka özellik de karþýlýksýz olduðu için, diðer sevgi
türlerinde olduðu gibi, karþýlýk verilmemesi ya da
karþýlýðýn eksik olmasýndan doðabilecek her türlü
tatminsizlik faktöründen, engelleyiciden sýyrýlabil-
mesidir. Aþýk olan kiþi bu engelleyiciler yüzünden
bir gün sevdiðini öldürebilir bile. Ama þefkatle
seven sevdiðinin þefkate zerre kadar liyakati olmasa
bile týrnaðýnýn dahi incinmesine razý olmaz. Adeta
þartlar zorlarsa �Ben ýstýrabýmdan ölmeye razýyým.
Ona bir þey olmasýn� der. 

4.Baðlýlýk duygusu: Þefkat, þefkat duyulanlarda
þiddetli bir güvenme ve sýðýnma iþtiyaký körükler.
Çocuk en büyük mutluluðu þefkatli annesinin
kucaðýnda tadar. Herhalde siz de seze þefkatle seven
büyüklerinizin etrafýnda heyecanla pervane oldu-
nuz. Bunun ne kadar güven verdiðini bilirsiniz.
Þefkatin ailevi ve sosyal birlikteliðin ya da manevi
anlamda cemaatleþme ve cemiyetleþmenin en etkili
harcý olduðu rahatlýkla anlaþýlabilir. 

5.Rahatlama yolu: Bi Fransýz atasözü �Ýnsan
her zaman çocuktur� der. Her zaman çocuk olan,
en kendine güvenen katý yürekli insan bu realiteyi
inkar etmemeli. Ýnsan þefkate muhtaçtýr. Þefkatten
mahrum oluþ yüzünden sosyal hayatta peþ peþe
yükselen canavarlýklarý biliyorsunuz. Dolaysýyla
þefkat sosyal bir teskiniyet vasýtasýdýr da. 

Bu ve benzeri yüksek neticeleri geliþtirebilmeye
müstaid olan þefkat hatalý kullanýldýðýnda ise ne
yazýk ki aþktan da uhuvvetten de kalleþ ve
kahredici olur. Þefkatin yanlýþ kullanýmý hakkýnda
Bediuzzaman �Þefkat acz yüzünden belalý bir hýrkat
olur� Yani sahibini ateþler içerisinde yakar, der.
Þefkat Allah�a iman ve itimadý olmayan, ahýrete
inanmayan ya da merhameti Allah�ýn merhame-
tinden ileri ve öne süren insan için kahredicidir.
Böyle bir þefkat sahibi erir, solar, tükenir, biter, yok
olur. 

Þefkatli insanlarýn hayatý þefkat kabiliyetini
yeterince inkiþaf ettirmemiþ insanlar kadar basit
deðildir. Onlar kendilerini mutluluðun zirvesine
týrmandýracak bir kapýyý önlerinde açýk tutarlar;
ama hayatlarýný zehir edecek tehlikelerle de
boðuþmak zorundadýrlar. Ýnsanlar tercihlerinde
hürdürler. 

ÞUURALTININ ÞÝMDÝ ZAMANI 
Ýnsan beyninin(beynin ruhsal mekanizmasýnýn)

insanlarýn çoðunun bilmediði bir özelliði vardýr.
Ýnsanlarýn verdiði emirleri uygulamaya koyar ve
daha sonra verilen emir-kabul edilmesi þartýyla-
insanlar unutsa da yerine getirilir. Psikologlar bu
durumu �þuuraltý mekanizmasýnýn� bir özelliði
olarak tanýmlýyorlar. 

Verilen emir ne olursa olsun mutlaka yerine
getirilir. Emir zamanla veya konuyla ilgili olabilir.
Saat 4.25�te Yaþar Beyle randevusu olduðunu düþü-
nen ve bu saatte randevusunun kendisine haber
verilmesini emreden kiþi-çeliþkili ve disiplinsiz
yaþamýyorsa- emrettiði dakikada randevusu
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kendisine bu mekanizma tarafýndan hatýrlatýlýr.
Kendi hayatýmdaki disiplinsizlik sebebiyle ben bu
kabiliyeti yeterince geliþtiremedim; ancak yýllar
önce çok sevdiðim deðerli büyüðüm Ýrfan Özçe-
lik�te bu kabiliyetin keskin bir örneðini gözlem-
ledim. Keçiören�de oturduðumuz sýralarda Ýrfan Bey
sabah namazlarýnda evimize gelir ve namazýmýzý
birlikte kýlardýk. Sabah namazý için istediði
zamanda uyanabileceðini öðrendim. Bir gün misa-
firimiz olduðunda sözleþtiðimiz gibi- yanlýþ hatýrla-
mýyorsam- saat 5.27 de uyandýðýna ve beni uyandýr-
dýðýna þahit oldum. Þüphesiz þuuraltý her insanda
emre böylesine dakik itaat etmeyebilir. Ama
geliþtirilebilir bir kabiliyettir bu. 

Konuyu biraz daha geniþletelim. Bahsini
ettiðimiz olay þuuraltýna hedef göstermekle ilgilidir.
Eðer hedefi gösterir, sonra açýkça tanýmlar, sonra da
þuuraltýmýzý ikna eder ve kendimizi hedefe kilit-
lersek hedefi sýk sýk unutmamýzýn hiç önemi yoktur.
Beynimiz biz uyurken bile emrettiðimiz hedef
üzerinde ilerlemektedir. Þuuraltý bütün mesaj algý
giriþlerini ve düþünce mekanizmasýný hedef konu-
sunda açýk tutar. Bu açýklýk son derece önemlidir. 

Yazar olmaya karar verdiðimizi ve yukarýdaki
þekilde hedefimizi tanýmlayarak þuuraltýmýzý ikna
ettiðimizi varsayalým. Olanlara bakýnýz. Beynimiz
bizim kontrolümüze ihtiyaç duymadan her fýrsatta
yazarlýk kabiliyeti üzerinde �yorumlar� üretecektir.
Bu kendi içsel hayal mekanizmamýzla ilgilidir.
Birileri kendi aralarýnda konuþurken beynimiz,
(beyin þuursuz bir et parçasýndan farklý deðildir, biz
beynimiz derken beyni bilinç dahilinde veya bizim
bilincimiz haricinde kontrol eden þuuru kastedi-
yoruz) konuþulanlar arasýnda konumuzla ilgili
unsurlarý otomatik olarak yakalayacaktýr. Ve
otomatik sistem bizi yeni bilgileri bilinçli olarak
yoðurmaya zorlayacaktýr. Zaten bu zorlamaya karþý
direnirsek þuuraltýna verdiðimiz emirle çeliþmiþ
oluruz ve þuuraltý emri deðiþtirmeye baþlar. 

Bir baþka çok önemli durum daha var. Bunun
bazý eserlerde savunulduðunu görerek kendi haya-
týmda tatbik etmek istedim. Aldýðým sonuç çok
ilginçtir. Yukarýdaki örnek çerçevesinde konuþur-
sak, bizim ihtiyarýmýz olmadan bir �el� bizi yazar-
lýkla ilgili merkezlere sürükler. Ya da yazarlýkla ilgili
merkezler bize doðru sürüklenir. Bu ruhsal çekiþ
mekanizmasýnýn nasýl olduðunu doðrusu ben de
henüz öðrenemedim. Ancak Anthony Robins�in
�Þans fýrsatlara hazýrlýklý olmaktýr� þeklindeki

sözünün bu durumu tanýmladýðýný vurgulayalým.
Yani yapýlmasý gereken þey kiþinin hedef noktaya
kendini çok iyi hazýrlamasýdýr. Sonra bir el ya insaný
götürüp o hedefe oturtuyor ya da o hedef insanýn
ayaklarý altýna getirilip býrakýlýyor. Önemli olan
hedefin gerçekleþmesidir yoksa gerçekleþme biçimi
ayrý bir konudur. Kayyum-u Bakinin koyduðu ve
koruduðu ilginç bir iþleyiþ... 

Beynin hem bilgi bakýmýndan hedefle ilgili
konularda teçhiz edilmesi , hem de hedefle kiþinin
birleþtirilmesinin beynin �hedefe açýk tutulmasýn-
dan� geçtiðini tekrar edelim. Ümit ederim söyle-
meye çalýþtýðým hususu yeterince açýklayabildim. 

Þimdi bize hedefi nasýl tanýmlayacaðýmýz, hedefe
nasýl kilitleneceðimiz, zihnin hedefe nasýl açýk
tutulacaðý ve verilen emre þuuraltýnýn nasýl ikna
edileceði sorulacaktýr tahmin ederim. Ümit ederim
bunlarýn cevaplarýný önümüzdeki aylarda tartýþma-
ya fýrsatýmýz olur. 

Yalnýz burada küçük bir noktaya deðinelim.
Þuuraltýnýn insanda otomatik davranýþa dönüþtür-
düðü emirler insanýn ayný þekilde yapa geldiði
emirlerdir. Örneðin tenkit edildiðinde kendini
gülmeye alýþtýran kiþi artýk her tenkit edildiðinde
bilincine baþvurulmaksýzýn otomatik olarak güler.
Oysa-bir baþka örnek- gül çiçeðini �bir gün
seviyorum, bir gün sevmiyorum� diyerek verdiði
emirleri birbiriyle çeliþtiren insanýn þuuraltý o
kiþinin gül çiçeðini sevip sevmediðine karar
veremez. Dolaysýyla kiþi gerektiðinde her defasýnda
gül çiçeðini sevip sevmediðini düþünmek zorun-
dadýr. 

Ayrýca þuuraltý olumsuz emirleri de tersinden
anlar. Olumsuzluða itaat etmez. Aklýna �tavuk
yemek� düþen kiþi bu düþünce baskýnken �ben
tavuk yemeyi düþünmeyeceðim� derse her defa-
sýnda bu düþünce daha güçlü olarak ona hücum
eder. Düþünceye, onun ürünü olan davranýþa, onun
ürünü olan alýþkanlýða ve onun ürünü olan
karaktere doðrudan hücum eden kiþi bütün
bunlarýn daha güçlü olarak kendisini kuþattýðýný
görür. Oysa çare bütün bunlarýn yönlerinin
deðiþtirilmesidir. Bu son örnekte, birkaç defa �
tavuk yerine balýk yiyeceðim� diyen kiþi farklý sonuç
alýr. 

Bir üçüncü nokta, þuuraltý gelecekle ilgili
emirleri sürekli geleceðe atar. Çünkü-insan
ruhunun özelliði olan þuuraltý insan ruhu gibi-
�sonsuz þimdi� zaman düzlemindedir. Dünü ve
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yarýný ayrý yaþamaz. �Ben namaza baþlayacaðým�
diyen kiþi elli yýl geçer ve hala baþlayamaz. Çünkü
elli yýl sonrasý geldiðinde þuuraltý hala �ilerde bir
gün namaza baþlayacaksýn� emrinden haberdardýr.
Bunun yerine kiþi -gerçekte yapmasa da- �ben
yaptým veya yapýyorum� demelidir. Bunlar þuuraltý-
nýn ikna mekanizmasý için sadece birkaç husus.
Ýnsan ne acayip bir bilinmez deðil mi? 

KAZANMANIN ANAHTARI ÞÜKÜRDÜR 
Ýnsanlar zengin olurlar; sonra amansýz bir

fakirlik hayatlarýný kuþatýr. Büyük þereflere, þan ve
þöhretlere kavuþturulurlar, sonra da yerlerde
sürünmeye mahkum edilirler. 

Neden bazý insanlar ýstýraplarla, yokluklarla
boðulurken birden her þey tersine dönüverir? Ya da
neden her þey kendilerine koþturulan bir çok
insanýn elleri bomboþ býrakýlýr? Mallarý, çocuklarý,
eþleri, iþleri koparýlýr dünyalarýndan... 

Hepimiz bu iki gerçekten en az birini yaþadýk,
yaþýyoruz ya da yaþayacaðýz. Ya kýzgýn kumlar
altýnda inleyerek sertleþen, her tarafa kök salan bir
aðaç gibi dayanýklý yetiþeceðiz ya da yað ile bal
üzerinde yeþererek aniden boy atan bir ot gibi
yükselip sonra da çürüyüp gideceðiz. 

Bu yazýyý okuyan bir çok insan bu satýrlarýn
sahibi gibi acýlarla büyümüþtür. Bir çok gayretli
arkadaþýmý tanýrým. Gayret ederler, didinirler,
yýrtýnýrlar. Kader onlarý hangi sebeplerden dolayý
her gün yeni bir baþarýya koþturuyor dersiniz? 

Bunu çok düþündüm. Bana ihsan edilen nimet
ikiye katlandýðýnda ya da elimdekileri kaybediver-
diðimde düþündüm. Gerçekte biz sadece kendi
çalýþmalarýmýzla mý kazanýyor ve kendi çalýþmalarý-
mýzla mý kaybediyoruz? Oysa kazanmak uðrunda
çýrpýnan nice insanýn elleri boþtur. Ýstediklerine
kavuþturulan nice insanýn elleri de istemedikleri
halde boþaltýlýr. Neden?.. 

Peygamberimiz(asm) cevap veriyor bu soruya:
�Nimete teþekkür nimetin gitmesine karþý bir
garantidir.� 

Ýyilik yaptýðýnýz bir insanýn nankörlüðü ve
ihanetiyle karþýlaþýrsanýz o insaný bir daha iyilik
yapýlmaya layýk görür müsünüz? Hele de her
iyiliðiniz karþýsýnda nankörlükle cevaplandýrýlýr-
sanýz... Nankör insan iyiliðin deðerini idrak ede-
meyen, ayaklar altýnda sürünmeye layýk insandýr. 

Kim elindeki nimetin elinde býrakýlmasýný
istiyorsa ihsan edene þükretmesini bilmelidir. 

Biz Yaratýcýmýzýn ne kadar engin ihsanlarýna
mazhar oluyoruz. Dünyalar dolusu servetle
deðiþmediðimiz vücut organlarýmýzýn Rabbimizin
hediyesi olduðunu çok az düþünüyoruz; hatta
bilmiyoruz bile... Bu azalarýn tatmini için dünyaya
serpilen sonu gelmez güzelliklerin ihsan olduðunu
en gýpta edilen pek çok büyük insan bile günde bir
kaç defacýk hatýrlýyor. Zihinlerimiz dünyeviliðin
acýmasýz iþgali altýnda inliyor. 

Saniyeleri kuþatan nimetler karþýsýnda insan bu
kadar nankörken, Yaratýcýnýn ne büyük rahmeti ve
sevgisi vardýr ki ihsanýný hala aralýksýz devam
ettiriyor. Aldýðý her nefesten dolayý, havayý ve
akciðeri Yaratana þükretmeyenin akciðerleri
sökülüp atýlmýyor. Çoðu zaman hak ettiði halde kör
bir tarla faresine dönüþtürülmüyor nankörlük eden. 

Umumi nimetler Yaratýcýnýn vaadidir. Oysa
vakti geldiðinde santim santim hesabý sorulmaya-
cak hiçbir nimet yoktur. 

Bir de hususi nimetleri düþünelim. Sevimli bir eþ
ve güzel çocuklara kavuþturulanlar... Zenginlik ve
þerefle donatýlanlar... Nice nankör insanlarýn
ellerinden bunlar parça parça edilerek alýnmýþtýr. 

Peygamberimizin(asm) buyurduðu gibi �Nimete
teþekkür etmek nimetin gitmesine karþý bir ga-
rantidir.� Bile bile kaybetmek böylesi bir nankör-
lüðün sonucudur. 

Güzel konuþabilmesine þükretmeyenin bir gün
dili tutulabilir. Zekasýna teþekkür ile karþýlýk
vermeyenin bir gün beyni dumura uðratýlabilir.
Güzel yaratýlýþýna þükredebilenin güzelliði de her
gün arttýrýlýr. 

Çok þükür ki þükredebilme kabiliyeti olan
varlýklar olarak yaratýldýk. 

TEMBELLÝK HAYATIN ÝSRAFIDIR 
Tembelliðin ne olduðunu ve insanlarýn baþýna

nasýl çoraplar ördüðünü düþündünüz mü? Bu soru
çok mu çocukça? 

Hemen herkes tembelliðin kötü olduðunu bilir
ve kimse tembel olmayý kabullenmek istemez. Ama
acaba kaç kiþi gerçekten tembel olup olmadýðýný
araþtýrmýþtýr? 

Tembellik ya zihinsel, ya bedensel ya da her ikisi
birden yaþanýr. Ýnsanlarýn büyük bir kýsmý zihin-
lerini, önemli bir kýsmý bedenlerini ve yine çok
önemli bir kýsmý hem bedenlerini hem de zihin-
lerini çalýþtýrmazlar. 
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Dinlenmek kastýyla uzun uzun oturmak,
televizyon seyretmek, müzik dinlemek, dedikodu
yapmak kontrolsüz hayal kurmak gibi iþlerle meþgul
olan insan bunlarý yaptýðý anda tembellik tuzaðýna
düþmüþtür. 

Oysa hayat duraksamadan devam eden
�hareketlilik ve aktiflik� prensibi üzerine kuruludur.
Atomlardan galaksilere kadar; mikroplardan bali-
nalara kadar fýtrata itaat eden bütün mahlukat
amansýz bir hareketlilik furyasýnda çýrpýnýr. 

Bakýnýz tembel ve duraðan insanlarýn baþlarýna
neler açýlýyor: Bedensel tembellik içerisinde olan
insanýn vücudunda zehirli birikimler oluþur.
Koþuþturmayan insanýn vücudundan zehirli mad-
deler atýlamaz. Dokular yað baðlamaya ve kilit-
lenmeye baþlar. Hücrelere oksijen ve besin daðýlýmý
iyi yapýlamayýnca vücut hýzla yaþlanmaya baþlar.
Bunu fiziki güç kaybý, kas zayýflýðý, yorgunluk takip
eder. Bedensel tembelliðin derecesine göre kireç-
lenme, zaman içerisinde felç ve daha bir yýðýn
hastalýk bedene hücum eder. Zihinsel tembellik
aktif düþünmeme, zihni kontrolsüz olarak harici ve
dahili telkinlerin tesirine býrakma durumudur.
Zihinsel tembelliðe alýþan kiþi beyninin sinirsel
baðlantýlarýný aktif bir þekilde kullanmadýðý için
zeka gerilemeye baþlar, hafýza gittikçe zayýflar,
hatýrlama yavaþlar; tabii ki bütün bunlarý genel
aktivitenin azalmasý takip eder. Zihinsel tembelliðin
prensip olarak yaþýn ilerlemesiyle fazla ilgisi yoktur. 

Aktif insanlar hayranlýk verici baþarýlar arasýnda
uçuþurlar. Neden bazý insanlar çok aðýr fiziksel
þartlara ve zihinsel faaliyetlere tahammül ederler de
bazýlarý hemen tükeniverirler? Ýnsanlar her faali-
yetin kapasiteyi arttýrdýðýný göz ardý ediyorlar.
Bedenin bir kapasitesi vardýr þüphesiz ve çalýþan
insan bu sýnýra hýzla ulaþýr. Ancak beynin kapasite-
sinin sýnýrý kolay kolay ulaþýlamayacak kadar
geniþtir. 

Allah�ýn hikmetine bakýnýz ki insan kalbini
yorulmayan (laktik asit üretmeyen) kaslardan
yaratmýþtýr. Ýnsanýn yorulmayan bir diðer uzvu da
beynidir. Yeterli oksijen, glikoz ve enzimler saðlan-
dýðý sürece beyin hiç durmadan sürekli çalýþýr.
Bazýlarý beynin dinlenmesi için bütün iþleri býrakýp
dinlenmeyi-yani tembelliði tavsiye ederler. Halbuki
böyle yapmak tam tersine beyni tembelleþtirir.
Bizim zihin yorgunluðu dediðimiz þey beyni
çalýþtýrýrken fiziksel þartlarý ihmal etmemizden ya da
psikolojik gerginliðin fizyolojiyi etkilemesinden

doðan �durumdan� baþka bir þey deðildir. Uyku
anýnda dinlendiðini sandýðýmýz beynin uyanýkken ki
hali kadar yoðun çalýþtýðýný ortaya çýkaran son
tespitler de bu gerçeði vurgular. Çok karmaþýk bir
mekanizmayý küçük bir köþede genel ifadelerle
açýklamaya çalýþtýðým için sevgili okuyuculardan
anlayýþ beklerim. 

Abdülkadir Geylani(ks) hazretlerinin çalýþma-
manýn sonucunu görerek �Canýnýz sýkýldýðý zaman
çalýþýnýz.� Dediðini bilirsiniz. Sevgili Peygamberi-
miz(asm) hiç bir þey yapmadan oturan bir zatýn
yanýndan geçerken selam vermiyor. Ancak geriye
dönüþünde ayný kiþiyi bir çalý parçasýyla meþgul
halde gördüðünde bu defa selam veriyor. 

Bediüzzaman�ýn dediði gibi �Gaye-i hayal
olmazsa ezhan enelere döner.-zihin sürekli kendi
benliðini düþünür� Gaye-i hayal veya ideal ya da
gerçekleþtirilmesi hedeflenen bir amaç sahibi olmak
bunu sadece hayalde taþýmak deðildir. Ýdeal uðruna
çýrpýnýþtan bahsediyoruz. Bu herhangi bir hobi de
olabilir. Aksi taktirde beden ve ruh kendi kendini
yemeðe baþlar. Ya da insanlar �birbirlerini yeme�
hastalýðýna tutulurlar. 

Lüzumsuz dahi olsa insanlarýn hem bedenen
hem de zihnen sürekli çalýþmalarý gerekir. Kaldý ki
�Lüzumlu iþler çoktur.� Ne çok zamanýmýz boþa
akýp gidiyor! Ne çok müsrifiz! 

Bazýlarýna terakki yeri olan dünyada bize de
terakki kapýlarý açýktýr. Biz ise baþkalarýný suçla-
yarak kendimizi temize çýkarýyoruz. 

Güçlendirici Kelimeleri Kullanmak 
Kelimelerin Önemi: 
Önemli enerji kaynaklarýndan veya tüketicile-

rinden biri kullandýðýmýz kelimelerdir. Hayatýmýzý
kullandýðýmýz kelimeler yönetiyor. Kelimelerimizi
biz yönetmezsek onlar bizi yönetecekler. Üç tür
kelime kullanýrýz: 

Nötr kelimeler: Bunlar, üzerinde hiçbir yük
bulunmayan, hiçbir þeyi itmeyen veya çekmeyen
kelimelerdir. Atom içindeki nötron parçacýklarý
gibi. Duygu yönü sýfýr olan kelimelerden söz
ediyoruz. Örneðin: Normal, sýradan, þey, iþ, önce,
sonra, gün, akþam vs. Bu tür kelimelerde hiçbir
olumlu veya olumsuz çaðrýþým yoktur. Ýyi deðildirler,
kötü de deðildirler. 

Zayýflatýcý kelimeler: Bu kelimelere dilin
doðasýnda olumsuz anlamlar, olumsuz duygular
yüklüdür. Zayýflatýcý kelimelerle çirkinlikleri,
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kötülükleri tanýmlarýz. Bu kelimeleri her kullandýðý-
nýzda enerji yükünüz azalýr. Kelimeler tekrar
edildikçe olumsuzluk yükü artar, kocaman bir
duygu çöplüðü oluþur. Þu kelimelere bakýn: Alçak,
þerefsiz, adi, baþarýsýz, çirkin, tiksindirici, pahalý,
korkunç, zor, acý, öldürücü, kanlý, katil, tembel, eski
vs. 

Zayýflatýcý kelimeler onlarý dinleyenlerin zihin-
lerinde coþkuyu azaltan görüntüler oluþtururlar. Bu
kelimeleri kullandýkça psikolojik gücümüz azalýr.
Yüzlerce defa �þerefsiz� diyen insan, þerefsizleri
aþaðýlasa da bir gün aþaðýladýðý þerefsizlerin arasýnda
bulur kendisini. Lanet edenler çoðu zaman aslýnda
kendilerine lanet ettiklerinin farkýnda deðildirler. 

Bediuzzaman -günümüz diliyle- �Çirkinlikleri
detaylý anlatmak temiz zihinleri bozar� der. Kötü
hikaye sadece dinleyenin deðil, anlatanýn da
psikolojisini bozacaktýr. 

Küfreden çocuklarla arkadaþlýk yapan çocuklar
zamanla çok çirkin iþler yapýyorlar. En ahlaklý yeti-
þen çocuklar, küçüklüklerinde küfretmeyi öðrene-
meyen çocuklar arasýndan çýkýyor. En saygýsýz
çocuklar en çok çirkin kelimeyi en erken öðrenen
çocuklar arasýndan yetiþiyor. Eski Japonlarýn ne
kadar saygýlý ve temiz konuþan insanlar olduðunu
bilmelisiniz. Çünkü onlarýn dilinde küfür kelimeleri
yoktur. Yapýlan bir araþtýrmaya göre, kullandýklarý
küfürlerin çirkinliði ve çeþitliliði bakýmýndan içinde
yaþadýðýmýz kültür birinci sýradaymýþ. Niçin çirkin
fýkralarla tahrip edilmemize izin veriyoruz? 

Biz küfreden bir ecdadýn torunlarý deðiliz.
Sokaklarýmýzda bazý insanlarýn dillerine sakýz
yaptýklarý kelimeleri duymak bile ürkütücüdür.
Onlar kendilerini ne kadar aþaðýladýklarýnýn
farkýnda bile deðiller. Size garanti ediyorum.
Küfredenler cinayet veya terörden baþka bir alanda
baþarýlý olamazlar. Cani çete üyelerine bakýn.
Onlarý konuþurken dinleyin. (Yine de dinlemeyin.
Korkmaz Yiðit gibi vücudunuzun kimyasý bozula-
bilir. Þayet dinlemek zorunda kalýrsanýz yukarýdaki
notu hatýrlarsýnýz.) Eþlerine zulmedenlerin konu-
þurken kullandýklarý kelimelere bakýn. Bu gerçeði
kendi gözlerinizle göreceksiniz. 

Zayýflatýcý kelimeler onlarý kullananlarý sevim-
sizleþtirirler; onlarý zamanla nefret edilen varlýklar
haline dönüþtürürler. 

Güçlendirici Kelimeler: Olumlu yük taþýyan
güçlendirici kelimeleri her kullanýþýnýzda ruhunu-

zun güçlendiðini görürsünüz. Dinleyen herkes
güçlü kelimelerinizin etkisiyle sizde sihirli bir güç
olduðunu sanýr. 

Güçlendirici kelimeleri kullandýkça manevi
gücünüzün, özgüveninizin, coþkunuzun arttýðýný
göreceksiniz. Bu kelimeler, onlarý her tekrar
ediþinizde sizi daha güçlü ve etkileyici gösterecek.
Dahasý mýknatýs gibi bir çekiciliðe sahip olacaksýnýz.
(Bu paragraftaki güçlendirici kelimelerin altý
çizilmiþtir.) 

Baþarý için dayanma gücüne, cesarete ve
özgüvene ihtiyacýmýz var. Küçük bir engel karþý-
sýnda hemen ümitsizliðe kapýlan, kendini çaresiz
hisseden bir insanýn durumu çok acýdýr. Oysa büyük
kelimeler hayatýmýzý aniden deðiþtirebiliyor. Öyle ki
en zayýf olduðunuz anda güçlendirici kelimeleri beþ
dakika tekrar ederseniz tüm duygularýnýzý deðiþtire-
bilirsiniz. Zihniniz, duruþunuz, yüz hatlarýnýz deðiþir.
(Bu paragraftaki zayýflatýcý kelimelerin altý çizil-
miþtir.) 

Büyük ve güçlendirici kelimeler arasýndan en
önemlilerini size aktarmak istiyoruz. Bu kelimeleri
ve bunlarýn eþ anlamlýlarýný alabildiðine kullanýn.
Kendinizi ve yaptýklarýnýzý bu kelimelerle taným-
layýn. Çýlgýnca tanýmlayýn: 

Enerji yükü en fazla olan güçlendirici kelimeler: 
Büyük, farklý, þimdi, hýzlý, fýrsat, harika, bedava,

kazançlý, yeni, kolay, heyecan verici, kesin. 
Diðer güçlendirici kelimelerden bazý örnekler: 
Sýr, baþarý, zafer, yapmak, cesaret, saygý, önem,

sevgi, saygý, barýþ, oyun, gülmek, yardým, vermek,
yükselmek, eðlenmek. 

Bu kelimelerin her birinin eþ anlamlýsý olan
onlarca kelime bulabilirsiniz. Büyük kelimeleri
diðerlerinden ayýrmalý ve onlarý her fýrsatta yüzlerce
kez tekrar etmeliyiz. 

Eþ anlam açýsýndan size bir örnek vermek
istiyorum. �Büyük� kelimesinin yaklaþýk eþ anlam-
lýlarý arasýnda �Heybetli, kocaman, koskoca, çaplý,
cesametli, devasa, muazzam, çarpýcý, azametli,
ihtiþamlý, muhteþem, þahane, haþmetli, görkemli,
göz kamaþtýrýcý, göz alýcý, yüce...� gibi kelimeler yer
alýr. 

Bu kelimeleri kullanarak kendinizi tanýmladýðý-
nýzda neler hissetmeye baþladýðýnýzý, gücünüzün
nasýl devleþtiðini göreceksiniz: Ýsterseniz bunu
hemen þimdi yapýn ve nasýl kudretli bir padiþaha
dönüþtüðünüzü görün: 
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�Kendimi muhteþem hissediyorum. Ýnanýlmaz
harikalýkta iþler baþardým. Ben son derece güçlü-
yüm. Son derece baþarýlýyým. Harika bir insaným.
Baþarmak çok kolay. Ne kadar zevkli iþler yapmý-
þým! Þimdi mükemmelleþiyorum. Azamet ve heye-
can kuþatýyor beni. Gücün ruhumda dolaþtýðýný
görüyorum.� 

Bu sözleri, bunlara benzer cümleleri kendiniz
hakkýnda yüzlerce kez tekrar edin. Kanatlanýp
uçmaya baþladýðýnýzý göreceksiniz. �Hayýr yalan
söylüyorsunuz� diyecek size çevreniz. Ruhunuzun
derinlerine fýsýldayan þeytandan ayný olumsuz
telkinleri iþiteceksiniz. Ýnsanlar kendi yalanlarýnýn
kurbaný oldular. Yýllarca kendimize yalanlar
söyledik. Güçsüz olduðumuzu, bahtsýz ve baþarýsýz
olduðumuzu söyledik. Þimdi söylediðimiz bu
yalanlarýn esareti altýnda inliyoruz. Ne olurdu
birileri çocukken bize bizi uçuracak yalanlarý nasýl
söyleyeceðimizi öðretseydi. 

�Sevinçten coþuyorum� derseniz yalan mý
söylemiþ olursunuz? Eðer bu sözü söylemeye devam
ederseniz idam sehpasýnda bile sevinçten coþar-
sýnýz. Eðer �sýkýntýdan içimi kemiriyorum� demekte
ýsrar ederseniz padiþah koltuðunda ölüm acýsý
yaþarsýnýz. Tekrar ediyorum. Kendi yalanlarýmýzýn
kurbanýyýz. Ýnandýðýnýz tek doðru vardýr. O da
mutlak olan doðru deðil, kendimize ýsrarla
söylediðimizdir. Hangi yalaný kendinize ýsrarla
söylerseniz tüm ruhunuz ona inanacaktýr. Alt
bilinciniz neyin doðru, neyin yanlýþ olduðunu
bilmez. Sadece ona en çok söylediðinizi doðru kabul
eder. Bizim tek doðrumuz kendimize ýsrarla
söylemeye devam ettiðimizdir. 

Kendinize kýrk gün deli olduðunuzu söylerseniz
gerçekten deli olursunuz. Kýrk gün akýllý olduðu-
nuzu söylerseniz gerçekten akýllý olursunuz. Ona ne
olmak istediðinizi söyleyin. Beyniniz olmak istedi-
ðiniz gibi olmakta zorluk çekmeyecektir. Her renge
girebiliriz, her farklýlýðý ustalýkla baþarabiliriz. 

Bu bölümü tekrar okuyup üzerinde düþünmenizi
öneriyorum. Coþkunuzu geliþtirdiðinizde sahip ol-
duðunuz enerjiyi kullanarak nereye gitmek istediði-
nizi belirlemeniz gerekecektir. Hedefiniz nedir?
Kaderinizi yönlendirmenin yolu hedefinizi belirle-
mekten geçiyor. Gelecek bölümde hedef üzerinde
çalýþmaya hazýr mýsýnýz? Kainat gemisinin kaptaný
soruyor: �Nereye gitmek istiyorsunuz?� 

Güzelliði Keþfetmek 
Her Þeyin Doðasý Güzel 
Güzellikleri ayýklayarak görenler özel cennetle-

rinde yaþarlar. Akþamlarý özel evimizde yaþadýðýmýz
gibi ömrümüz boyunca bedenimizde gizli özel
mekanýmýzda yaþamaya devam edeceðiz. Özel
dünyanýzda gördüklerinizi deðil baktýklarýnýzý
bulacaksýnýz. 

En güzel söz Kuran�ýn �Yer yüzüne bakmazlar
mý? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiþ-
tirdik�. (26:7) �Gökten indirilen suyla bir aðacýný
bile bitirmeye gücünüzün yetmediði güzel bahçeler
bitirdik.�(27:60) Güzelliklerin çevremizi nasýl bir
enginlikte kuþattýðýnýn farkýnda mýsýnýz? 

Hiçbir þey yaratýlýþý, doðasý, özü itibariyle çirkin
deðildir. Kediler, köpekler, kuþlar, böcekler, çiçekler,
taþlar, aðaçlar, Güneþ, Ay ve yýldýzlar... Her þey ama
her þey özleri itibariyle güzeldir. Hatta Bediuzza-
man�ýn dediði gibi �Her þey ya bizzat güzeldir, ya da
sonuçlarý itibariyle güzeldir.� Bu açýdan þeytan bile
çirkin deðildir. Þeytan doðasýndaki üstünlüðü gurur
vesilesi yaptý, Ademi(as) küçümsedi, bu yüzden
kovuldu. Eylemleri yüzünden kendisini çirkin-
leþtirdi. Ama þeytanla savaþarak büyük makamlara
yükselen milyonlarca insan yaþadý yer yüzünde.
Köpeðin varlýðý deðil, ýsýrmasý kötüdür. Ýnsanýn
varlýðý deðil, cinayeti kötüdür. Doðasý itibariyle
hiçbir þeyi çirkin göremeyiz. Buðdaydan yapýlan
þarabýn kötü olmasý buðdayý kötülemez. Ev
yakmanýn kötülüðü, yemek piþirmeye, insanlarý
üþümekten kurtarmaya yarayan ateþi çirkinleþ-
tirmez. Yaratýlmasalardý yaþayamayacaðýmýz bakte-
rilerin vücudumuz için tehlikesi, onlarý kötü yap-
maz. 

Beni çok þaþýrtan bir cümleyi Özer Uçuran
Çiller�in kitabýnda okumuþtum: �Hiç kimse çirkin
deðildir.� Bu cümleye itiraz ettim. Çünkü çocuklu-
ðumdan beri taþýdýðým inancý sarsýyordu. Nasýl
herkes güzel olabilir? Bütün kadýnlar güzel mi?
Bütün çocuklar güzel mi? Ben güzel insanlar kadar
güzel miyim? �Hayýr, itiraz ediyorum.� Diye
baðýrdým. Ama kýsa süre sonra Özer Çiller�in tam
olarak doðruyu söylediðini anladým, kendimden
utandým. Konuyu araþtýrdým, bir ay sonra gazete-
deki köþemde yayýnlanan �Nasýl Güzel Olunur?�
baþlýklý yazýyý kaleme aldým. 

Her þeyi Yaratan ayný mesajý verirken, biz kim
oluyoruz? �O(Allah) ki yarattýðý her þeyi güzel
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yapmýþ.� (32:7) Onun en büyük kulu Muhammed
(asm) ayný þeyi söylerken: �Allah�ým! Yaratýlýþýmý
güzel yaptýðýn gibi ahlakýmý da güzelleþtir.� Kesin
olan þu: �Güzel gören güzel düþünür. Güzel düþü-
nen hayatýndan lezzet alýr.� Bediuzzaman 

Bir bahar bahçesinde neye dikkat ediyorsunuz?
Çevrede dolaþan sinekler var. Belki de sararmýþ,
kokuþmuþ yapraklar göreceksiniz. Ama ayný
bahçede kýrmýzý beyaz çiçekler, yemyeþil otlar da
bulunur. Dikkatinizi hangilerine yoðunlaþtýrýyor-
sunuz? 

Güzelliklerle dolu bir nesneyi çirkin göre-
bilirsiniz. Çirkin bir nesneyi de güzel görebilirsiniz.
Nesneler arasýnda güzel olanlara dikkatinizi
yöneltebilirsiniz. Bir nesnenin güzel yönlerine
odaklanarak onu güzel görebilirsiniz. Çirkin yön-
lerine odaklandýðýnýzda ise onu çirkin göreceksiniz. 

Güzel görmenin yolu 
Güzel görmek için elinizde iki yöntem var. Bir:

Nesneler arasýnda güzel olanlarý görmek. Ýki: Bir
nesnenin güzel yönlerini görmek. 

Size ilginç bir örnek vereyim. 1998 yýlýnda
televizyon kanallarýndan birinde futbolcu Rýdvan�ý
konu alan bir magazin vardý. Rýdvan�ýn -kendi-
sinden özür diliyorum- bir alýþkanlýðý keþfedilmiþti.
Yere tükürüyordu. Kameraman ne kadar tükürüþ
yakalayabildiyse kaydetmiþ. Rýdvan ekranda bir
dakika içinde onlarca defa tükürdü. Bu güzel bir
manzara mýydý? Ýzleyicileri tiksindirdiler. Elbette
göz önünde rasgele tükürmek sevimli bir hareket
deðildir. Ama herkes de tükürmez mi? Siz hiç
sokakta yürürken, lavaboda yüzünüzü yýkarken
tükürmek zorunda kalmadýnýz mý? Eminim bunu
gözlerden saklamak istediniz. Rýdvan�a yapýlan
haksýzlýðýn onu bir anda nasýl çirkin gösterdiðini
anlýyorsunuz. Bu bize de yapýlabilirdi. Dahasý
çoðumuz bunun benzerini baþkalarýna yapýyoruz. 

Bu hatalý bakýþ yüzünden çok deðerli insanlara
sevgimizi kaybediyoruz. Öfkelendiðiniz bir an
arkadaþýnýza kötü davranmýþ olabilirsiniz. Ama ona
onlarca defa iyi davrandýnýz. Tek hareketinize
odaklandýðýnda arkadaþýnýz sizden uzaklaþacaktýr.
Dilinizden bir defa çirkin bir söz çýkmýþ olabilir.
Ama yüzlerce defa iyi sözler söylüyorsunuz. Günde
birkaç defa burnunuzu temizlemek durumunda
kalabilirsiniz. Ama saatlerce burnunuz temizdir.
Nereye odaklanýyorsunuz? 

Ýnsanlar güzel göremeyince hayatýn tüm

güzelliklerini kaybediyorlar. Evli eþler arasýndaki
sevgi kýsa süre içinde bu yüzden bozuluyor.
Evliyseniz eþinizi evlendiðiniz gün gibi sevmeye
devam ediyor musunuz? Evlilikten sonra gelen
yýllar neyi deðiþtirdi. Eþiniz sizin için yemek piþiren
ayný kadýn deðil mi? Hatta belki de evinizin
temizliðini yapýyor, elbiselerinizi bile ütülüyor.
Hasta olduðunuzda yardýmýnýza ilk koþan o. 

Bazýlarý birkaç hataya odaklanýyorlar. Kalplerini
kýran birkaç hatayý yüzlerce defa zihinlerinde tekrar
ediyorlar. On defa iþlenmiþ bir hatayý zihinlerine on
bin defa yaþatýyorlar. Keþke hatasýz insanlar olmayý
baþarabilseydik. Ama bu mümkün deðil. Orhan
Gencebay�ýn dediði gibi �Hatasýz kul olmaz.�
Hatalara odaklandýðýnýzda hatalarýn artmasýna
neden olursunuz. Güzelliklere odaklanmak
sayesinde hayatýnýzý kuþatan güzelliklerin artmasýna
neden olursunuz. Hangisini tercih ediyorsunuz? 

Salonunuza bir saksý çiçeði yerleþtirdiðinizde ilk
günler onu sevdiðinizin bilincindesiniz. Bakmadý-
ðýnýz çiçeði bir süre sonra görmez olursunuz. Oysa
ayný çiçek belki de daha güzelleþmiþ olarak salonu-
nuza renk katmaya devam ediyor. Yaratýcýnýzýn size
verdiði bedeni bir çocuk safiyetinde görüp sevebi-
lirsiniz. �Neden þuram eðri� derseniz, bir yerleri-
nizin eðri olduðuna inanmaya baþlarsýnýz. Bazý aþýk-
larýn kimlere aþýk olduðuna bakýn. Her sevgilinin
burnu, ameliyatla düzeltilen küçültülmüþ burun-
lardan deðildir. Ebedi güzellik cinsellikte deðil,
ruhsallýktadýr. Çünkü ölümsüz olan sadece ruhtur.
Sevginizin kaynaðý ruh deðilse, nefis tatmin veya
tahrip olunca sevgi biter. Sevgi biter, kalbinizi kendi
ellerinizle sevgisiz býrakýrsýnýz. 

Bir çiçeði taç yapraklarýný oluþturan maddeler
nedeniyle sevmezsiniz. Sevgiyi besleyen sevgilinin
üzerindeki þekil ve renk nakýþlarýdýr, yani anlamdýr.
Maddesi itibariyle çocuk, kadýn, çiçek aynýdýr. Kirli
bir çamurun içeriðinden farklý deðildir bunlar.
Öldüklerinde her þey özlerindeki çamura döner.
Varlýðý farklýlaþtýran Yaratýcýnýn ona yerleþtirdiði
anlamdýr, yani ruhtur. Anlamýný kaybettiðinizde
varlýðý da kaybedersiniz. Çok az insanýn sahip
olduðu bir yetenek bu: Güzellikleri görebiliyor
musunuz? 

Ýnsanýn duygularýný, dolaysýyla davranýþlarýný
yöneten iki kavram vardýr: Acý ve zevk. Acý
verenlere olumsuz sonuçlarýndan bakarsak yaþama
sevincimizi, heyecanýmýzý, cesaretimizi kýrarlar. Alt
bilincimiz acý verenlerden kaçacak þekilde
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yaratýlmýþtýr. Zevk verenlere ise neredeyse adanýrýz.
Zevk veren sevgili, zevk veren çiçek, zevk veren
yiyecek, zevk veren müzik, zevk veren manzaralar.
Ýnsanlar zevk uðrunda tehlikeli maceralara atýlýrlar. 

Size en büyük zevk kaynaðýnýn sýrrýný anlatý-
yoruz. Bu sýr sayesinde tüm hayatýnýzý cennete çevi-
rebilirsiniz. Eðer güzel görebilirseniz her þey size
zevk verecektir. Yaðmur altýnda ýslanmaktan, kar
yaðýþýný seyretmekten, topraðý çabalamaktan ina-
nýlmaz bir zevk alacaksýnýz. Yaðmur bu zevki kendi-
liðinden size vermez. Onu siz isteyip alacaksýnýz.
Böylece manevi gücünüz, direnciniz, coþkunuz
artacak. 

Bir insan mutlu olduðu sürece çalýþma azmine
sahip olur. Zekasý geliþir. Mutlu deðilseniz ne oku-
yabilirsiniz, ne de yazabilirsiniz. Mutsuz insan konu-
þamaz. Varlýðýmýzý evrene ilan edebilmemiz kendi-
mizi mutlu hissetmemize baðlýdýr. Bunun da ancak
güzel görmekle mümkün olduðunu söylüyoruz. Bu
büyük gücü ihmal etmeye devam edecek misiniz?
Hayat geminizin kaptaný sizsiniz. Hazineniz
altýnlarla dolu. Onlarý öldürdükten sonra mý
kullanmayý düþünüyorsunuz? 

Þu anda okumaya iki dakika ara verin. Baþýnýzý
kaldýrýp oturduðunuz mekaný gözden geçirin.
Çevrede yer alan her þeyin güzel olduðunu
düþünün. Onlarýn hangi yönlerinin güzel olduðunu
sorun. Güzellikleri sevdiðinizi hatýrlayýn, onlarý
sevin. Kendinizi sevin. Hemen þimdi duygularýnýzýn
nasýl deðiþtiðini göreceksiniz. Þimdi... Lütfen.
Önemli olan her mekanda gizlenen güzellikleri
sürekli görebilmektir. 

Baþarý gerçek güzelliklerin içinde doðanlarýn
deðil, çirkinliklerin bile güzel yanlarýný keþfede-
bilecek kadar güzellik kaþifi olanlarýndýr. 

Bakýþ açýsý deðiþince insanýn nasýl deðiþtiðini
biliyorsunuz. Öfkeyle dolarsanýz intikam almak
istersiniz. Yavrularýna acýmasýzca kurþun sýkan
babalarý düþünün. Bebeklerini sokaklarda terk eden
anneleri düþünün. Vahþetlerini idamla bile
temizleyemezsiniz onlarýn. Ama sevgiyle dolarsanýz
kahramanlaþýrsýnýz. Yavrusunu yangýndan kurtar-
mak için tereddüt etmeden alevlerin içine dalan
anne gibi. Çocuðunu arabanýn altýnda ezilmekten
kurtarmaya çalýþýrken arabanýn altýnda kalan baba
gibi. Bu tür haberleri her gün televizyon ekran-
larýnda izlemiyor musunuz? Ýnsan vahþileþtiðinde,
kurtlardan, yýlanlardan, akreplerden daha vahþi
olur. Ama ayný bir tek insanýn þefkati, yer

yüzündeki diðer tüm canlýlarýn toplam þefkatinden
daha üstün olabiliyor. 

Hayýtýnýzý paylaþmak zorunda olduðunuz
herkesin ve her þeyin güzel yönlerini keþfedebilmek
için çaba harcamalýsýnýz. Burada ürettiðiniz düþün-
celeri sýk sýk tekrar etmelisiniz. Nasýl düþünmeye
devam ederseniz öyle düþünmeye alýþýrsýnýz.
Alýþtýðýnýz düþünce davranýþýnýzýn nedenidir. Nasýl
davranmaya devam ederseniz öyle davranmaya
alýþýrsýnýz. Alýþtýðýnýz davranýþ karakterinizin
kaynaðýdýr. Karakteriniz kaderinizi belirleyecektir. 

Düþünce Alanlarý 
Kendinizi düþünün: Kendinizi niçin sevmelisi-

niz? Vücudunuzun hangi yönleri güzel? Çirkin
olduðunu sandýðýnýz yönleri nasýl güzelleþtirebilir-
siniz? Neler biliyorsunuz? Þimdiye kadar öðrendik-
leriniz sizi hangi açýlardan deðerli yapýyor? Hangi
iyilikleri yaptýnýz? Hangi yaptýklarýnýz sizi mutlu
ediyor? 

Eþinizi düþünün: Onun bedensel ve ruhsal
varlýðýnda hangi güzellikleri görüyorsunuz? Davra-
nýþlarý arasýnda hangilerini seviyorsunuz? Size hangi
faydalarý dokunuyor? Hangi ihtiyaçlarýnýzý karþýlý-
yor? Yaptýðý tüm hizmetleri dikkate alýn. Zor du-
rumda kaldýðýnýzda sizin için neler yapýyor? Gelece-
ðinizi düþünün. Geleceðinizdeki zorluklarýnýza nasýl
birlikte göðüs gereceksiniz? 

Ýþinizi düþünün: Yaptýðýnýz iþe mahkum musu-
nuz? O zaman iþinizi sevmek zorundasýnýz. Yaptýk-
larýnýzýn hangi güzel sonuçlarý var? En dolaylý so-
nuçlarý bile araþtýrýn. Orada sevdiðiniz insanlar
kimler? Ýþiniz hangi yetenekleri kazanmanýza imkan
tanýdý? Ýþiniz aracýlýðýyla hangi yeni yetenekleri
kazanmanýz mümkün? 

Dostlarýnýzý düþünün: Kötülüðü bilinçli olarak
yaymayý görev edinen zehir gibi arkadaþlarýnýz varsa
onlarý hemen terk edin. Diðer insanlar üzerinde
odaklanýn. Hangi güzel yanlarý var? Size hangi
konularda faydalý olabilirler? Onlarýn daha iyi ol-
malarýný ve iyiliði onlarla paylaþmayý nasýl saðlaya-
bilirsiniz? 

Varlýklarýnýzý düþünün: Eviniz, arabanýz, ev
eþyalarýnýz var mý? Onlar hangi ihtiyacýnýzý görü-
yorlar? Onlarý hangi güzel yanlarýný dikkate alarak
sevebilirsiniz? 

Eðitiminizi düþünün: Neler öðrendiniz. Ne
kadar okudunuz? Öðreniminizde güzel olan yanlar
nelerdi? Eðitimi nasýl daha çok sevebilirsiniz? 
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Yaratýcýnýzý düþünün: Size hangi güzellikleri
verdi? Sizi sevdiðini hangi ikramlarýndan anlýyor-
sunuz? Onun güzelliðini yarattýðý hangi eserlerin-
den anlýyorsunuz? Yaratýcýnýzý sevmeyi baþardýðýnýz-
da kainatýn sevgilisi olmanýz kaçýnýlmazdýr. 

Korkularýnýzý Yok Edin 
Korku Nedir ? 
Korkularýmýzdan ördüðümüz kafeslerden ne

zaman kurtulacaðýz? Korkuyu doðuþtan getirdik;
ama neden korkacaðýmýzý sonradan öðrendik. Bize
korkmamamýz öðretilseydi korkmayacaktýk: Yanlýþ
bilgileri düzeltmenin ve doðru inançlar geliþtirme-
nin zamaný geçmiyor mu? Ýþin kötüsü korktuklarý-
mýzýn çoðu sanaldýr, gerçek deðildir. Gerçek bir
tehlikeden korkulmasný bir ölçüye kadar anlaya-
biliriz; ama hayali þeylerden duyduðu korku insaný
çok gülünçleþtiriyor. 

Çocukluðumuzdan beri yaþadýðýmýz tecrübelerin
birleþimi olarak ruhumuza sinmiþ olan korku sinir
sistemimizi tahrip eder ve beyin gücümüzü tüketir.
Bugün Amerika Birleþik Devletleri toplumunun
%40�ýnda utangaçlýktan kaynaklanan korku ciddi
bir performans kaybýna yol açmaktadýr. Bu oran
bizde daha fazla olabilir. 

Psikolojik sorunlar ayaklarýnýza zincirlenmiþ
beton yýðýnlarýndan daha þiddetli olarak sizi
durdururlar. Ayaklarýnýzdan baðlandýðýnýz yükler-
den kurtulabilirsiniz. En azýndan ayaklarýnýzý ko-
parýr, gövdenizi kurtarýrsýnýz. Ama eðer esaret
kalbinizdeyse gerçek bir esarete düþmüþ olursunuz.
Doktorlar sadece bedeninizde ameliyat yapabilirler,
ruhunuzda deðil. Ruhunuza dokunabilecek tek
doktor eli sizin elinizdir. Kalpsiz yaþayabilir misiniz?
Kalbe musallat olan esaret, hayatýnýzý cehenneme
çevirir. Acý çekiyorsanýz nedenini kalbinizde arama-
lýsýnýz. 

Ýlk defa yaptýðýmýz her iþ önce heyecan ve korku
oluþturur. Korku anýnda dolaþým sistemi içerisine
gerginlikle orantýlý olarak aþýrý kortizol salgýlanýr. Bu
durum düþünce akýþýný engeller. Kiþi bu anda
olumlu duygularýný kaybeder. Daha ileri düzeyde
elleri ve hatta tüm vücudu titrer. Kalbin çarpmasý
ve kan dolaþýmý hýzlanýr. Davranýþlarýn kontrol
edilmesi zorlaþýr. Bu sorun ileri düzeyde olursa,
insan baþkalarýyla göz göze gelemez; baþý titrer,
adeta beyni dýþ dünyadan kopmuþ gibi olur. Korku
anýnda insan kalbinde bir iç endiþe akýntýsý hisseder.
Ýnsan bir an önce bu durumdan kurtulmak için o

ortamdan uzaklaþmak, yapmak istediðini yapmak-
tan vazgeçmek zorunda kalýr. Ayrýca endiþe veya
korku konuþmacýnýn inandýrýcýlýðý kaybetmesine
yol açar. 

Bazý insanlarda korku duygusu çok geliþmiþtir.
Sýk sýk duyulan bu endiþeler gittikçe birbirlerini
beslerler ve endiþe edebilme yeteneði geliþir: Ýnsan
en küçük bir sorundan bile endiþe duymaya baþlar.
Ýleri düzeyde korku ve endiþe, sinir sistemi için son
derece tahrip edicidir. 

Tüm baþarýlý konuþmacýlar toplum önüne
çýktýklarýnda mutlaka heyecanlanmýþlardýr. Ýstis-
nasýz her insan korku ve endiþeyi yenebilir. Ancak
bunun için tüm inançlarýný yeniden gözden ge-
çirmeli ve bir dizi egzersiz yapýlmalýdýr. Aþaðýda
korkunun nedenleri tek tek açýklanmýþtýr. Bu ne-
denler varsa bunlarý yok etmek amacýyla bir sonraki
bölümde yine bir dizi alýþtýrma hazýrlanmýþtýr. Bu
alýþtýrmalarýn bir kýsmýný yalnýz baþýnýza gerçekleþ-
tirebilirsiniz. Ancak bunlarý toplum karþýsýnda
gerçekleþtirirseniz daha hýzlý baþarýrsýnýz. 

Korkunun Nedenleri 
Baský Dolu Çocukluk: Çocukluk ve gençlik

döneminde aþýrý aile otoritesi, baský, þiddet, dayak
gibi olaylar yaþanabilir. Normalin üzerine çýkarak
belli bir süreklilikte devam ettiðinde bu durum
kiþinin psikolojisinde çok köklü bir içe dönüklük ve
cesaretsizlik üretir. Baský ve þiddet ortamýnda çocuk
kendine güvenini kaybeder. Kiþiliði bir yandan
tepkici, diðer yandan baþkalarýna baðýmlý geliþir.
Sürekli aþaðýlanan çocuðun alt þuurunda baþarý-
sýzlýk imajý yerleþir. Bu imajý normal þarlar altýnda
özel bir gayret göstermeksizin yok etmek mümkün
deðildir. Eðer bir þekilde yerleþmiþ olan aþýrý heye-
canlarýnýz varsa köklü deðiþikliklerle bunlarý yok
etmelisiniz. 

Sürekli Stres ve Hastalýklar: Ara sýra yaþanan,
þiddetli de olsa, stres ve hastalýklarýn kalýcý bir
olumsuz psikolojik etkisi yoktur. Hatta kýsa süreli ve
geçici olduklarýnda bunlar insanýn yaþama sevincini
ve heyecanýný artýrabilirler. 

Ancak stres (ve stres üreten hastalýklar) hafif de
olsa uzun süreli yaþanýrsa þöyle bir geliþme olur:
Kan dolaþým sistemine devamlý kortizol hormonu
salgýlanýr. Bu salgýlama vücudu kýsa sürede çöplüðe
dönüþtürür. Stres vücudu germekte ve saldýrýya
hazýr tutmaktadýr. Dolaysýyla bu kirlilik uygun
yöntemlerle temizlenmediðinde aþýrý baský altýnda

..96..
sayý 25 / 2007

KARDELEN / ÞUBAT



kalan sinir sistemi yorulur. Bu yorgunluðun aralýksýz
devam etmesi halinde insan ölüme kadar gidebilir.
Vücut bu durum karþýsýnda otomatik bir tedbir alýr.
Beyin ile vücut arasýndaki emir-komuta zinciri
zayýflatýlýr. Çünkü kiþi öyle bir düþünce alýþkan-
lýðýna sahiptir ki bu düþünce gerginlik üretmekte ve
vücudu tahrip etmektedir. Bu durumda vücudu
ölüme gitmekten kurtarmak için beyin bir anlamda
vücudu uyuþturur, vücut gevþer ve rahatlar. Ama
bu rahatlama ayný zamanda düþünce akýþýný da
iyice tahrip eder. Bu süreçte düþünce akýþý bloke
olur, hatýrlama iyice zayýflar, unutkanlýk kendini
gösterir, kiþi iç sorunlarýyla iyice bunalýr. 

Asosyal Bir Ýþ Ortamý: Bazý iþler veya iþ
ortamlarý vardýr ki bunlar yapýlarý gereði insanlarý
toplumdan uzak tutarlar. Örneðin bilgisayarýn
sürekli baþýnda oturup iþ yapmak durumunda
olanlar dýþ dünyadan büyük ölçüde koparlar.
Zihinleri bilgisayar dünyasýnýn kendilerine sunduðu
sanal ortama iyice kapýlmýþtýr. Bazý fabrika iþleri
belli bir tezgahýn önüne hapsedebilir. Bu arada
geceleri çalýþýp gündüzleri uyuyan bekçilerin
genellikle konumlarý da toplumsal olmayan
(asosyal) bir yapý taþýr. Buna karþýn yöneticilik,
pazarlamacýlýk, öðretmenlik ve sunuculuk gibi
meslekler kiþileri sosyal olmaya zorlar. 

Ýnsanlar kendilerini toplumdan uzaklaþtýran
iþlere hapsettiklerinde beyinleri bu ortama alýþýr.
Deðiþik insanlarla muhatap olabilme yetenekleri
zayýflar. Kavramalarý kendi iç referanslarýyla
sýnýrlanýr. Topluma açýlýp insanlarla konuþmaktan
sýkýlýrlar. Kiþilikleri, içine kapanýk ve bireysellik
ekseninde geliþir. Dolaysýyla toplum önünde söz
söylemeleri gerektiðinde büyük bir korku ve
heyecan duyarlar. Ancak çeþitli hobiler geliþtirerek
ek sosyal faaliyetler içerisinde bulunanlar bu kötü
gidiþi engelleyebilirler. 

Baþarýsýzlýk Ýnancý: Yukarýdaki þartlarýn hiç
birisi mevcut olmadýðý halde insanlar yine de
toplum önünde söz söylemekten korkabilirler.
Bunun önemli bir nedeni baþarýsýzlýk imajýnýn
zihinlerine iyice yerleþmesidir. Ýnsanýn her davra-
nýþa yüklediði anlam, alt bilincine bir emir olarak
gönderilir. Bir iþi baþarmaya giriþen insan her zaman
istediði sonucu elde edemeyebilir. Bu herkes için
tabiidir. Ama bazý insanlar sonucu elde edemedik-
lerinde hemen baþarýsýz olduklarýný düþünürler ve
kendilerini suçlarlar. Bu suçlamalar bir çok kez
tekrarlanýr. Sonuçta insan farkýnda olmadan kendi

alt bilincine �ben baþarýsýzým� hükmünü yerleþtir-
miþ olur. Bu çok sýnýrlayýcý bir kalýptýr. Çünkü insan
bir kere bu inancý otomatikleþtirdiðinde bu inanç
onun hemen her iþinde baþarýsýz olmasýna yol açar.
Neye inanýyorsak beynimiz onu doðrulamak uðu-
runda amansýz gayretler göstermeye devam ede-
cektir. 

�Ben baþarýsýzým� inancý alt bilincinde yerleþmiþ
olan insan �belki bu defa baþarabilirim� diyerek
harekete geçse de sýk sýk �ya baþaramazsam�
endiþesini yaþar. Bu endiþe dikkatini zayýflatýr,
zihnini olumsuz sonuçlara yaklaþtýrýr. Bu muhtemel
olumsuz sonuçlar dayanma ve direnme azmini
azaltýr. Kiþi kendisini güçsüz hisseder. Bu güçsüzlük
ve onun getirdiði tedirginlik kiþiyi �vazgeçme�
noktasýna götürür. Böylece kiþi gerçekten de
baþarýsýz olur. Toplum karþýsýnda konuþabilme ise
cesaret gerektiren bir baþarýdýr. Baþarýsýzlýk inancý
cesareti kýracaðýndan kiþi toplum karþýsýnda
konuþamaz. Baþarýsýzlýk ihtimali aklýna geldiðinde
bile derin bir korku veya endiþe yaþar. 

Hafýzanýn kontrol Edilememesi: Çok zayýf bir
hafýza kiþinin özgüvenini yitirmesinin ve konuþ-
maktan çekinmesinin en önemli nedenlerindendir.
Çünkü konuþmacý huzura çýktýðýnda hafýzasýnýn
kendisine yardýmcý olmayacaðýný ve ne söyleyece-
ðini unutabileceðini düþündüðünden konuþmaya
cesaret edemez. Esasen hafýzasý çok zayýf olan
insanlar belirgin bir hastalýðýn iþaretini verirler.
Çoðunlukla hafýza eksikliði bir hastalýðýn belirtisi
deðil zihinsel tembelliðin belirtisidir. Zihinsel
tembellik konsantrasyon eksikliðinden kaynaklanýr.
Konsantrasyon eksikliði ise girginlikten veya
stresten kaynaklanýr. Dolaysýyla kiþi gevþedikçe
konsantrasyon yeteneði artar; bu artýþ hafýzanýn
doðal çalýþma ritminin saðlam iþlemesine yol açar. 

Konuþacaðý konu üzerinde yeterince zihinsel ve
duygusal olarak yoðunlaþmýþ bir kiþi mutlaka o
konu üzerinde söz söyleyebilir. Ancak biz yine de
ayrýntýlý olmamakla birlikte hafýzamýzýn güçlenme-
sini ve bize yeterince yardým etmesini saðlayan bazý
teknikler üzerinde duracaðýz. Mükemmel bir
hafýzaya sahip olmak isteyenler bilmelidirler ki
ýsrarlý bir çalýþma ile kýsa sürede arzuladýklarý
hafýzayý geliþtirebileceklerini görebilirler. 

Korkunun Çözülmesi 
Þurasý gerçek: Yüzlerce defa binlerce insanýn

huzurunda konuþmamýþsanýz her defasýnda heye-
can duyarsýnýz. Bazen heyecanýnýz o kadar büyük
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olur ki sizi zincirlerle kürsüye çýkaramazlar. Kendi-
nizden emin olun. Korkuyu ve heyecaný çok kolay
yeneceksiniz. Eðer bunu gerçekten arzuluyorsanýz
þimdiden bilin: Toplum önüne çýktýðýnýzda kalbiniz
sakin, gözleriniz ýþýl ýþýl olacak. 

Çalýþmalarýnýzý üç ana bölümde oluþturacak-
sýnýz. Unutmuyorsunuz. Korkular zihninizde yerleþ-
miþ otomatik programlarýn sonucudur. Ortamý
oluþtuðunda bu programlar bir plak gibi devreye
girmektedir. Plaðý bozmaz ve yerine yenisini koy-
mazsanýz eskisi çalmaya devam eder. En kötüsü de
devamlý çaldýðýnýz plaklar her defasýnda daha güçlü
ve köklü hale gelirler. 

Korkularýmýzý üç temel alanda çalýþarak yok
edeceðiz. Birinci alan kelimelerle kurulu alandýr.
Düþüncelerin bir boyutunu kelimeler oluþturur.
Korkularýmýz varsa bunlar kelimelerle örülmüþtür.
Bu bölümü �Cümle Telkin sistemi�yle çözeceðiz. 

Düþüncelerimizin ikinci boyutunu imajlar
oluþturur. Kendinizi nasýl canlandýrýyorsunuz.
Korkudan titreyen bir insan olarak mý? Baþý dik,
yüzünde tebessüm olan bir cesaret abidesi olarak
mý? �Ýnsan ne düþünüyorsa odur.� sözü doðrudur.
Bu ifadeyi deðiþtirelim. Ýnsan kendini hayalinde en
çok nasýl görüyorsa odur. Kendimiz hakkýndaki imaj
filmlerini deðiþtirmemiz gerekiyor. Bu çalýþma
alanýný �Ýmaj telkin Sistemi� olarak adlandýralým.
Korkuyu yenmeye çalýþýrken üçüncü bir boyutu
�davranýþý� kullanacaðýz. Kelime veya imajlardan
oluþan tüm düþünceler, tekrar edildiklerinde
eyleme dönüþürler. Eylem davranýþtýr, tutumdur.
Beynimizdeki kalýplarý asýl pekiþtiren sergilediðimiz
tutumdur. Çünkü düþünce tutuma dönüþtüðünde
tüm algýlarýmýz devreye girer. Davranýrken yaptýk-
larýnýzý duyar, görür ve onlara dokunursunuz. Bu
bölümde yapacaðýmýz çalýþmalarý �Tutum telkin
Sistemi� kavramýyla ifade edelim. Þimdi gurur
verici büyük kiþiliðinizi inþa etmeye hazýrsýnýz.
bizimle gönü birliði içinde çalýþmaya devam
ettiðinizde heyecan verici bir hýzda nasýl da
deðiþtiðinizi göreceksiniz. Baþlýyoruz: 

1. Cümle Telkiniyle korkunun yenilmesi 
Toplum karþýsýnda söz söylemekten korku ve

endiþe duymanýn devamlýlýðýný saðlayan en önemli
faktör inanç sistemidir. Aldýðýmýz her bilgi, yaþadý-
ðýmýz her tecrübe inanç sistemimizi etkiler ve yeni-
den þekillendirir. Bu bölümde bu inançlarýn baþlýca-
larýný aktarýyoruz. Yanlýþ inançlar: 

-Ben yeterince yetenekli deðilim 
-Bu iþi baþaran insanlar benden çok üstün 
-Þimdiye kadar hep baþarýsýz oldum 
-Baþkalarý varken bu iþi yapmak bana düþmez 
Bu temel inançlar sizde az veya çok bulunabilir.

Herkes için bunlar kesinlikle asýlsýz inançlardýr.
Ancak ne yazýk ki insanlarýn çoðunluðu bu asýlsýz
inançlarý edindiklerinden hayatlarý hep sönük
geçmeye mahkum edilmiþtir. Dikkat edelim:
Ýnançlar her zaman kendilerini doðrularlar. Neye
inanýyorsak, maddi manevi tüm güçler bizi
doðrulamak için çalýþýrlar. Þimdi yukarýdaki
inançlarýn neden doðru olmadýðýný anlatacaðýz.
Lütfen bu açýklamalarý tekrar tekrar okuyunuz. Bu
açýklamalarý ezberleseniz bile fýrsat buldukça
okumaya devam ediniz. Burada amaçlanan sadece
öðrenmeniz deðildir. Temel amaç doðru inancýn alt
bilincinize kilitlenmesinin saðlanmasýdýr. Zira
inançlarýnýz kendinize defalarca söylediðiniz
sözlerdir. Þimdi doðru sözleri kendinize söyleyerek
doðru inançlarý yerleþtirmeniz gerekmektedir. Bu
açýklamalarý yeterince okur ve anlatýlanlarý fýrsat
buldukça düþünmeye devam ederseniz bir ay içinde
yeni inançlarýnýz alt þuurunuza kaydolacaktýr. Daha
hýzlý deðiþmek istiyorsanýz, tele-terapi kasetlerinde
anlatýlan sistemi her gün kullanmalýsýnýz. 

Cümle telkin sistemine göre alt þuurumuzu hýzla
yapýlandýracak yeni cümle emirleri vereceðiz. Alt
þuurumuzdaki kalýplar zaten bu tür cümle
emirlerinden oluþmuþtu. Emirlerin güçlü bir þekilde
yerleþmesi için belli özelikler taþýmasý gerekir. Bu
özellikleri sýralayalým: 

1. Derin Gevþeyin: Tüm kas sistemlerinizi
gevþetmelisiniz. Seminer ortamýnda sunucunuz
derin gevþemeyi size gösterecektir. Ne kadar derin
gevþeyebilirseniz emirleriniz o kadar derin ve kalýcý
yerleþir. 

2. Cümle Yapýsýný düzenleyin: Cümle yapýsý
yeterince basit olmalýdýr. Kýsa cümleler kurmalý-
sýnýz. Cümle sadece þimdiki zaman kipinde olma-
lýdýr. Alt þuur geçmiþ veya gelecek zaman kipinde
söylenen sözleri, geçmiþ veya gelecek zaman için
dikkate alýr. Geçmiþ hep geçmiþtir ve gelecek de
hep gelecektir. Alt þuur olumsuz emirleri anlamaz
veya tersinden anlar Sadece olumlu emirleri anlar. 

3. Geliþme Sürekliliðine dikkat edin: Cümle
yapýsý geliþmenin sürekliliðini ve tekamülü içer-
melidir. Her hangi bir olayýn tekrarýna baðlý olarak
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daha iyi olma durumu ifade edilmelidir. Buna göre
aþaðýdaki telkin cümlelerini eleþtirelim: 

-Ben baþarýlý olmak isteyen bir insan olarak her
gün geliþiyor, mükemmelleþmeye adým adým ve
süratle ilerliyorum. (Cümle çok uzun, emir kaybo-
luyor.) 

-Sigara içmiyorum. (Zaman kipi doðru, ama
cümle olumsuz.) 

-Çok ders çalýþacaðým. (Geliþme baðý yok.
Gelecek zaman hatasý var. Asýrlar geçse de alt þuur
emri hep geleceðe atar.) 

-Her gün ve her nefeste daha çok gülümsü-
yorum. (Uzunluk yeterli. Þimdiki zaman doðru kul-
lanýlmýþ. Geliþme her güne ve her nefese baðlanmýþ.
Ýþte en iyi cümle telkin biçimi budur. �Her sabah
daha dinç uyanýyorum.� deyin. 

Telkin oluþtururken yýkmak istediðiniz olumsuz-
luklar hakkýnda zorluklarla karþýlaþabilirsiniz.
Eskilerini nasýl kaldýracaksýnýz? 

Öfkeleniyorum
Öfkelenmiyorum. 
Sigara içiyorum
Sigara içmiyorum. 
Çözüm eylem kelimelerinin olumsuzlanarak

kullanýlmasý deðildir. bunun yerine olumlu karþýt
anlamlý kelimeleri seçmek zorundasýnýz. 

Öfkelenmemek istiyorsunuz
Daha sakin oluyorum. 
Sigara içmemek istiyorsunuz
Sigara içmeyi býrakýyorum. 

ALIÞTIRMA 
1. Aþaðýdaki telkin cümlelerini okuduktan

sonra takip eden açýklamalarý inceleyin. Önce tel-
kin cümlelerinin inanç temellerini yerleþtirmeliyiz. 

a) Her gün Büyük Yeteneklerim Sürekli Geli-
þiyor. 

Bu sözü milyonlarca defa kendinize söyleyecek-
siniz. Lütfen önce bir kaç saatinizi kendinize ayýrýn.
Tüm geçmiþinize bakýn. Bu güne kadar baþardýðýnýz
küçük büyük ne varsa, edindiðiniz küçücük bir
tecrübe bile olsa not defterinize kaydediniz.
Göreceksiniz ki küçümsediðiniz siz, çok büyük iþleri
zaten baþardýnýz. Köyde hiç bir kültürel ve tecrübi
birikimi olmayan bir çobana göre çok farklý
birikimleriniz var. Bunlarý tekrar tekrar düþünerek
ne kadar yetenek potansiyeliniz olduðunu kendi-
nize söyleyeceksiniz. 

b) Her gün Daha Üstün Ol-maya Devam
ediyorum 

Bu inancý da milyonlarca defa tekrar edecek-
siniz. Unutmayýn zaten her gün binlerce defa
kendiniz hakkýnda kendinize bir þeyler söylüyor-
sunuz. Geçmiþteki tecrübelerinizi hep yüklediðiniz
anlamlarla sýk sýk kendinize söylediniz. Þimdi o
tecrübelerin anlamýný deðiþtiriyorsunuz ve yine
kendinize söylüyorsunuz. Baþaran insanlarýn geç-
miþlerini düþünün. Bir Marslý gibi, baþka bir yaratýk
gibi dünyaya gelmediler. Onlar da sizin gibi önce,
okuma-yazma bilmiyorlardý. Onlar da annelerinin
kucaðýnda büyüdüler. Hatta biz bir anne kucaðýn-
dan yoksun idiyseniz daha üstün olma fýrsatýna
sahip olduk demektir. Daha büyük asker daha zor
þartlara raðmen zafere kavuþan askerdir. Baþarýlý
olduklarýný bildiðiniz insanlara göre daha çok
fakirlik, hastalýk veya acý çekmiþseniz ruhunuz
daha dolu ve heyecanlý demektir. Tüm bunlar di-
ðerlerinden daha da üstün olabilmeniz konusunda
sizi daha yukarýlara itecektir. Bu yeni iç konuþ-
manýn duygularýnýzda yol açtýðý deðiþikliði hemen
görmelisiniz. 

c) Her gün Daha Baþarýlý Olmaya Devam
Ediyorum. 

Lütfen geçmiþinize bakýnýz. 10 yýl önceki siz ile 5
yýl önceki ve bugünkü sizi karþýlaþtýrýn. Bu karþýlaþ-
týrma biçimi bir alýþkanlýk olarak yerleþmelidir. Her
zaman dikkat etmeniz gereken, azýcýk da olsa üs-
tünleþtiðiniz noktalar olmalýdýr. Çoðu insanýn
düþtüðü korkunç hataya düþmeyin. Kendinizi çok
imkaný olan baþkalarýyla deðil; bugün düne göre
daha çok imkaný olan kendinizle karþýlaþtýracak-
sýnýz. Siz size göre üstünleþiyorsunuz. Nerelerde ne
kadar? Üstün noktalarýnýzý görmek için kendiniz-
den aþaðýda olanlara bakabilirsiniz ama asla kendi-
nizden üstün olanlara bakarak kendinizde üstün
noktalar aramayýn. Aksi taktirde ilerleme sürecini
gerileme sürecine dönüþtürürsünüz. Kendinizden
üstün olanlara sadece nerelere çýkmak istediðinizi
düþündüðünüzde bakmalýsýnýz. Bu bakýþ sizi yuka-
rýya çekecektir. Bu ilerleyiþinizi milyonlarca defa
görmelisiniz. Unutmayýn, beynimiz dýþarýdaki ger-
çeðimizi hayalimizde kurguladýðýmýz gerçeðimizden
ayýramaz. Yani yetim bir bebeði görmek sizi üzdüðü
kadar, yetim bir çocuðu hayal etmek de sizi üzer.
Dýþarýdaki gerçeði biz kontrol edemeyiz ama
hayalimizdeki gerçekle istediðimiz gibi oynayabili-
riz, onu hemen deðiþtirebiliriz. Hemen deðiþmek
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istediðimize göre ilk yapmamýz gereken hayalimizi
deðiþtirmektir. 

d) Önüme Çýkan Her Ýþi Hemen Yapýyorum. 
Karþýnýzda çözülmesi gereken bir problem mi

var? Hemen harekete geçiyorsunuz. Problem yoksa
aramalýsýnýz. Çünkü özellikle bu çaðda problemsiz
hiçbir köþe bulamayýz. Üstlenebileceðimiz bir çok
görev vardýr. Biz görevi arayarak üstlenmesek bile
çoðu zaman görev bir fýrsat olarak bize sunulur.
Çoðu insan bu tür fýrsatlarý angarya görerek
reddeder. Bilmeliyiz ki yaptýðýmýz her iþin hemen
parasal bir karþýlýðý olmak zorunda deðildir. En
önemli karþýlýk edineceðiniz paha biçilmez tecrü-
bedir. Önce gereken mükemmellikte iþi gerçekleþt-
iremeseniz de bilmesiniz ki hiç kimse bir iþi ilk
yaptýðýnda kusursuz olmamýþtýr. 

Yolda yürüyen bir görme özürlüyü kolundan
tutup yardým etmek mi gerekiyor? Bir milletvekili-
nin bir konuda uyarýlmasý mý gerekiyor? Yetim bir
çocuðun baþýnýn okþanmasý mý gerekiyor? Ailenizin
geçiminin saðlanmasý mý gerekiyor? Daha neler
bulacaksýnýz. Neden siz deðil de bir baþkasý yapsýn
bunlarý? Baþkasý da yalnýz baþýna eksik yapmaya
mahkum üstelik... Sizi sadece bu tutumunuz ve bu
tutuma baðlý olarak sürdürdüðünüz tekrarlarýnýz
geliþtirir. Hiç bir iþ angarya deðildir. Ücretsiz
çýraklýk yapsanýz bile edindiðiniz tecrübe bir gün
paha biçilmez olacak ve eðer ücret arýyorsanýz
yýllarýn emek birikimini bir gecede alabilecek hale
gelebildiðinizi göreceksiniz. 

Burada tabii ki her iþi hemen yapmaya kalkýn
demiyoruz. �Arzuladýðýnýz size� destek olabilecek, o
kiþi olabilmek için gerekli yeteneklerinizin geliþme-
sine destek olacak her iþ fýrsatýna sahip çýkýn di-
yoruz. 

2.Aþaðýdaki Telkinleri derin gevþemeyi takiben
uyguluyorsunuz. Her bir telkini 10�ar defa zihniniz-
den tekrar edin. 

-Her gün dostlarýmý daha çok seviyorum. 
-Her gün kendime güvenim ve cesaretim artýyor. 
-Her gün sahnede daha yüksek güvenle konuþu-

yorum. 
-Yaratýcýmýn verdiði gücü hissediyorum. 
-Tüm engelleri aþýyorum. 
-Hýzla güçleniyorum. 
-Hepinizi çok seviyorum. 
2. Ýmaj telkiniyle korkunun yenilmesi 

Telkinlerin çok büyük boyutunu zihnimizde
yaþadýðýmýz imajlar (visualization) oluþturur.
Ýmajlarýn etkisi kelimelerden bazen yüzlerce kat
fazladýr. Zihninizde kendinizi görüyorsunuz. Ulaþ-
mak istediðiniz ideal �siz� i tanýmlýyorsunuz. o kiþiyi
inþa edeceksiniz. Geleceðinizi kuracaksýnýz. hayali-
nizde hangi filmlerin kahramanýsýnýz. kendinize ne
tür roller biçiyorsunuz. Ýnsanlar yaþadýklarýný önce
zihinlerinde prova etmiþlerdir. gelecekte yaþayacak
olan nasýl bir �siz�in provasýný yapýyorsunuz? 

Ýmaj-Telkin sisteminde korkularýný yenen bir
�siz� in provasýný yapacaksýnýz. Gelecekteki size
hayalinizde dokunacaksýnýz. Sizi göreceksiniz. Sizin
kokunuzu hissedeceksiniz. Sizi iþiteceksiniz. Bu
tekniði sadece korku ve heyecaný yenmekte kul-
lanmak zorunda deðilsiniz. Geliþtirmek istediðiniz
tüm yeteneklerinizde bu çalýþma size yardýmcý
olacaktýr. 

ALIÞTIRMA 
Hayal Gücünüzü Kullanýn: 
Toplum Önündesiniz: Gözlerinizi kapatacak-

sýnýz. (Þu anda nasýl yapýldýðýný okumak için tabii ki
gözleriniz açýk) Kendinizi sahnede hayal ediyor-
sunuz. Karþýnýzda binlerce insan var. Sizi heyecanla
alkýþlýyorlar. Onlarý görün. Iþýklar üzerinizde odaklý.
Fotoðraf flaþlarý üzerinizde patlýyor. Size dönen
kameralarý, resminizi çeken kameralarý görün. Tüm
salonu, kocaman salonu görün. Kürsüde kendinizi
görün. 

Ortamýnýzdaki tüm sesleri duyun. Alkýþlarý,
ýslýklarý, flaþ patlamalarýný, elinizdeki mikrofonu....
�Sað olun. sað olun� diyorsunuz. Sesinizin yankýsýný
duyun. �Huzurunuzda olmaktan mutluyum. Sizi
seviyorum� deyin. Sesiniz dalgalanýyor, duyuyor-
sunuz. Ortam sýcak. Sýcaklýðý hissedin. Kalbinize
dikkat edin. Çok sakinsiniz. Elinizde mikrofon var.
Onu aðzýnýza yakýn tutuyorsunuz ve hissediyor-
sunuz. Kalbiniz sakin. Mutlusunuz. Heyecanla
konuþmaya baþlýyorsunuz. sizi alkýþlýyorlar. Onlarý
görüyorsunuz. 

Protokol sýralarýna bakýn. Orada devlet baþkan-
larý ve milletvekilleri oturmuþ, sizi seyrediyorlar.
Onlara hükmeder gibi konuþuyorsunuz. Baþýnýz dim
dik. mutlusunuz, cesursunuz, gülümsüyorsunuz.�
(Bu bölümde size anlatýlan görsel canlandýrma
müzik eþliðinde seminer sunucunuz tarafýndan
uygulanacaktýr.) 

Kendinizi Bill Clinton ile tartýþýrken hayal edin. 
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Televizyonda bir açýk oturumda konuþtuðunuzu
hayal edin. tüm ayrýntýlarý yaþayýn. 

Meclis kürsüsünde milletvekillerine konuþuyor-
sunuz. 

3. Davranýþ telkiniyle korkunun yenilmesi 
Sergilediðimiz tüm davranýþlarýmýz zamanla

kiþiliðimizin bir parçasý olurlar. Otomatikleþirler.
Eðer davranýþlarýmýzý deðiþtirirsek onlara baðladý-
ðýmýz duygularýmýzý da deðiþtirmiþ olacaðýz. Duygu-
lar ve davranýþlar her zaman yan yana gelirler.
Korkmuþ gibi davranýrsanýz korkarsýnýz; korkarsa-
nýz, korkmuþ gibi davranýrsýnýz. Ya korkmamýþ gibi
davranýrsanýz ne olur? Korkuyor olsanýz da süratle
korkunuzun yok olduðunu görürsünüz. Duygularý-
nýzý boþ verin ve korktuðunuz her þeyin üzerine
korkmuyor gibi davranarak gidin. Þimdi korku
duygusunun yaptýrmak istemediði bir kýsým davra-
nýþlarý zayýftan þiddetliye doðru arttýrarak yapaca-
ðýz. Yýktýðýmýz davranýþ kalýplarýyla aslýnda o kalýp-
larý oluþturan korkularýmýzý yýkacaðýz. Ancak bu
çalýþmalarý bilhassa topluluk ortamlarýnda yapmaya
özen göstermeliyiz. 

ALIÞTIRMA 
1.Piknik için daðlara ovalara çýkýn. 
-Yüksek sesle baðýrarak þarkýlar söyleyin. 
-Çocuk gibi sekerek yürüyün. 
2.Topluluklarýn içinde eyleme geçin 
-Büyük salonlarda kürsünün önünde yürüyün 
-Kalabalýðýn içinde tezahürata katýlýn 
3.Güç merkezlerine iyice yaklaþýn 
-Liderlerin, güçlü insanlarýn en yakýnýnda

durma fýrsatlarý arayýn. 
-Toplantýda güç merkezinde insanlarýn yanýnda

oturun. 
-Toplantýlarda protokol sýralarýna çok yakýn

olun. 
OLUMLU DÜÞÜNMEK 

Olumlu Düþünmenin Gücü 
Acýnýzý sevince dönüþtürerek ondan intikamý-

nýzý alýn. Aksi taktirde uydurduðunuz acýlar yüzün-
den tüm saðlýðýnýzý tahrip edebilirsiniz. Huzurun
dýþarýdan geleceðini sanmayýn. Onu ancak siz kendi
içinizde üretebilirsiniz. Huzur maddi deðil, duygusal
bir olgudur. 

Beynimizde oluþturduðumuz temel programlar-
dan biri düþünme yönümüzle ilgilidir. Ya pozitif ya

da negatif düþünürsünüz. Ýnsanlar olumlu ve
olumsuz düþünenler olarak iki guruba ayrýlýrlar.
Dünya acýlarla dolmaya devam ettikçe olumsuz
düþünenlerin oraný da artmaya devam ediyor. Tüm
baþarýlý ve mutlu insanlar olumlu düþünen azýnlýk
gurubunda yer alýyor. Her iki düþünce biçimi zaman
içinde otomatikleþir ve davranýþlarýmýzý yönetmeye
baþlarlar. 

Eleþtirildiðinizde ne yaparsýnýz? Uçaðýnýz veya
otobüsünüz yarým saat gecikirse ne hissedersiniz?
Hasta olduðunuzda, paranýz çalýndýðýnda, eviniz
yandýðýnda ne düþünürsünüz? Çoðunluk eleþtiril-
diðinde sinirlenir, üzülür, kendini savunmaya
kalkýþýr. Çoðunluk uçaðý geciktiðinde veya otobüsü-
nü kaçýrdýðýnda telaþa kapýlýr, öfkelenir. 

ODTÜ Fizik bölümünde okuyan büyük bir
insan hatýrlarým: Yaþça benden büyük olan Ekrem
Ýlbak. Bazen ona öfkelenmeme, onu eleþtirmeme
raðmen, bana sakinlikle, sevgiyle, sabýrla, tebes-
sümle karþýlýk verirdi. Çoðumuz olumsuz düþündü-
ðümüzün farkýnda deðiliz. 

Amerika�da geliþen Sinir Dili Programlama
disiplini bu konuyu �Yeniden Çerçeveleme� adý
altýnda ele alýyor. Yeniden çerçeveleme, yeni anlam
verme, anlamýný deðiþtirme. Yaþadýklarýmýzýn üzeri-
mize etkilerini belirleyen ne olduklarý deðil, onlara
ne anlam verdiðimizdir. Anlamý deðiþtirdiðimizde
etkiler de deðiþecektir. En büyük yetenek olaylara
olumlu anlamlar yükleyebilmektir. 

Yaþadýðýmýz her olaydan olumlu sonuçlar çýkara-
biliriz. En büyük baþarýlarý ateþleyen nedenler,
kendilerinden önce gelen çok büyük baþarýsýzlýk-
lardýr. En büyük zevkleri bize tattýran nedenler,
kendilerinden önce gelen büyük acýlardýr. Bu
gerçeði görmediðimizde acý sadece acý üretir. Hatta
zevk acý verir. Ölümden kurtulmanýn sevincini
büyük yapan ölüm korkusunun büyüklüðüdür.
Baþarýsýzlýk sadece baþarýsýzlýðýn nedeni olabilir.
Oysa her kötü sanýlan olayý iyiye çevirebiliriz. Her
kötü olaydan iyi sonuçlar çýkarabiliriz. 

Savaþ kötüdür. Asýrlar geçer de bir þehir
geliþmez, yenilenmez. Bir savaþ yerle bir eder tüm
binalarý, asýrlardýr deðiþmeyen þehrin kalýntýlarý
üzerine dev bir metropol kurulur. Ortaya harika bir
þehir çýkar. 

Olumsuz insan olaylarýn muhtemel iyi sonuçlarý
yerine muhtemel kötü sonuçlarý üzerinde düþünür.
Muhtemel kötü sonuçlar üzerinde düþündükçe
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gerçekten de kötü sonuçlar üretilecektir. Kötü
sonuçlarla baþarýlý olamayýz. Dahasý acýlardan
kurtulamayýz. Yaþadýklarý kötü olaylarýn etkisiyle
çaresizleþen bazý arkadaþlarýmý dinledim. Sonra
onlara hayatlarýnda hangi iyi olaylar olduðunu,
hatta bu kötü olaylarýn hangi iyi yanlarý bulundu-
ðunu sordum. Ýnanýlmaz bir þey: Hayatlarýndaki iyi
olaylarý göremedikleri gibi kötü olaylarýn iyi
sonuçlarý olabileceðini de asla düþünmüyorlar.
Onlara muhtemel iyi sonuçlarý söylediðimde
þaþkýna dönüyorlar. Þu örneklere bakýn: 

Yýllar süren hastalýklarým üzerinde þöyle düþü-
nüyordum: �Benim suçum ne? Niçin bu hastalýk
beni býrakmýyor? Bu hastalýk yüzünden ders
notlarým düþüyor. Hastalýk yüzünden gülemiyorum,
sevemiyorum, sevinemiyorum. Hastalýk yüzünden
her þeyden nefret ediyorum. Hastalýk lanet bir
musibet. Kurtulamayacaðým bundan.� 

Üniversiteden mezun olduðumda düþüncelerim
de deðiþti. Þöyle düþünmeye baþladým: �Hastalýk
sayesinde yaþamanýn güzelliðini, önemini daha iyi
kavrýyorum. Ruhumun geliþtiðini, olgunlaþtýðýný
hissediyorum. Ýlerde büyük iþler yapacaðým. Bunun
için zorluklara dayanabilecek bir iradeye ihtiyacým
var. Kaderim beni bu hastalýkla imtihan ediyor.
Ayrýca hastalýk sayesinde bu dünyada misafir
olduðumu anlýyorum. Böylece sonunda mutlaka
huzuruna çýkacaðým. Yaratýcýma yakýnlaþýyorum.
Üstelik hastalýk, iþlenen günahlarý temizliyor.
Hastalýk geçmiþimdeki hatalarýmýn temizlenmesi
için bana gönderilen güzel bir hediyedir. 

Karýncalarýný aç býrakmayan þefkatli Yaratýcýnýn,
Hz. Eyyüb (as) gibi büyük bir peygamberini on
yýldan uzun süre hastalýkla imtihan etmesinin
nedeni intikam olamaz. Uçurumun kenarýna gelen
koyun hafif ikazdan anlamayýnca, çoban onu
deðnekle uçurumdan uzaklaþtýrýr. Hastalýk saye-
sinde kalp kýrmaktan, hak gasp etmekten, isyan
etmekten kurtuluyorum. Demek ki beni koruyan
þefkat, uçurumdan uzak durmamý saðlýyor.� 

Olumsuz düþünceler yüzünden hastalýðým bana
on kat þiddetli acý çektiriyordu. Yeni düþünceler
sayesinde hastalýðýmýn gerçek acýsý ondan bire indi.
Dahasý hastalýðý sevmeye baþladým. Doktor bana
þöyle demiþti: �Sinüzitten tamamen kurtulamazsýn.
Ona alýþacaksýn. Onunla yaþamayý öðreneceksin.�
Doktor söylediðinde deðil, olumlu düþündüðümde
hastalýðý sevdim. Bundan sonra iki ay içinde
hastalýðým yok oldu. Ýki ay boyunca portakal

greyfurt suyu içtim. Bir süre sonra kendime geldim.
�Ne oldu bana? Benim hastalýðým ne zaman geçti?�
diye sordum kendime. 

1989 yýlýnda Keçiören ilçesine gitmek üzere
Ankara�nýn Sýhhiye köprüsünün altýnda otobüs
bekliyordum. Bekleyiþim 40 dakika sürdü. Sinir-
lerim gerildi. Kafese kilitlenen esir gibi yerimde do-
laþýp durdum. Omuzlarým, boynum, tüm vücudum
gerildi. Kulaklarýmdan soluyordum. Söylendiðimi
gören insanlar belki de aklýmý kaçýrmak üzere
olduðumu düþünüyorlardý. Aniden aklýma bir fikir
geldi: �Elbette iþim aceleydi. Ben zaten hayatým
boyunca koþuþturuyorum. Bir yükten kurtulduðum-
da diðer yük omuzlarýma çöküyor. Ýþten kaçmýyo-
rum, elbette çalýþmaya devam edeceðim. Þu anda
yaratýcým benim sabrýmý ölçüyor. Çünkü sadece
büyük sabrý olanlar büyük iþlerin üstesinden
gelebilirler.� dedim. �Ne kadar dayanabileceðimi
ölçüyor. Hem de beni eðitiyor. Aðýr yüklerin
üstesinden gelebilmek için sakinlik içinde
sabretmeyi öðrenmemi istiyor.� Nasýl rahatladýðýmý,
dahasý nasýl sevindiðimi anlatamam. Zihnim hemen
ideallerimle ve onlarla ilgili planlarla doluverdi. Bir
dakika sonra otobüs geldi. Yolculuk boyunca
duyduðum sevinci gözlerime bakan herkes hisse-
debilirdi. Nasýl deðiþebileceðinizi görebiliyor musu-
nuz? 

Büyük Millet Meclisi asansörlerinin birinde
dönemin Ýzmir Milletvekili Ahmet Piriþtina ile
karþýlaþtýðým bir günü hatýrlarým. Asansördeki boy
aynasýna baktýðýmda uzun bir insanýn yanýnda kýsa
kaldýðýmý gördüm. Üzüldüm. Boyumun biraz daha
uzun olmasýný diledim. Asansörden indiðimde
aniden geri döndüm ve asansördeki aynaya bakarak
�Yakaladým seni� dedim. Farkýnda olmadan kendi-
mi güçsüzleþtiren bir düþünce içine girmiþtim.
Süleyman Demirel�le yýllar önce çalýþma odasýnýn
giriþinde omuz omuza çektirdiðim bir resmi
hatýrladým. Ondan kýsa deðildim. Hem Rahmetli
Turgut Özal gibi kýsa boylu olsam ne çýkar. Bir dizi
olumlu düþünce üreterek kendimi çelik gibi güçlü
hissettim. Ýþte böyle tuzaða düþüyoruz. Hiç
kimseden çirkin deðilsiniz. Sahip olduðunuz
potansiyel yetenek kimseninkinden aþaðý deðildir.
Siz büyüksünüz. Güçlüsünüz. Nasýl olur da yalanlar
uydurarak kendinizi güçsüzleþtirirsiniz? 

Edison elektriði ararken yaptýðý yüzlerce deneyin
her biri bittiðinde �Bugün elektrik üretemeyen yeni
bir yol keþfettik� dermiþ. Baþarýyla bitmeyen her
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deney bizi baþarýya bir adým daha yaklaþtýrýr. Çünkü
hedefe ulaþtýrmayan deneyler nasýl baþarýlamayaca-
ðýný göstererek hatalý alternatifleri azaltýrlar. Ýhtiya-
cýmýz olan yaklaþým budur. 

Bilinmeyen bir alfabeyle yazýlmýþ bir kainata
doðarýz. Anlamýný bilmediðimiz mesajlarý kavraya-
mayýz önce. Bebek tabancadan korkmayý, lüks oto-
mobilleri sevmeyi bilmez. Evrenin bize anlattýðýný
deðil, bizim evrenden anladýðýmýzý dikkate alýyoruz.
Herkes evrensel dili kendi tercümesine göre
yorumlar. Aslýnda evren bize çok büyük, çok yüce
mesajlar verir. Kainatta olumsuz mesaj yoktur. Biz
bazýlarýný olumsuz algýlýyoruz. Kainatýn gerçek
mesajýný algýlayanlar keþiflere, baþarýlara imza
atanlardýr. 

Güçlü insan yumruðunu çok güçlü savurur. Asýl
güçlü adam kendisine savrulan yumruðu tersine
çevirendir. Aikido sporunu bilirsiniz. Aikido
sporcusuna ne kadar güçlü saldýrýrsanýz o kadar
hýzlý maðlup olursunuz. Çünkü savurduðunuz
yumruðu, hayran býrakan bir ustalýkla size çevirir.
Hayatýn darbelerine de böyle karþý koyacaksýnýz.
Size yönelen saldýrý, çektirilmek istenen acý ne
kadar büyükse göstereceðiniz baþarý da o kadar
yüksek olacaktýr. Nasýl yapacaðýnýzý bilirseniz,
yediðiniz darbeleri vurduðunuz darbelere dönüþ-
türebilirsiniz. 

Olumlu düþünme bir sanattýr. Kendimizi savun-
mak için bu sanata aikido sanatýndan daha çok
ihtiyacýmýz var. Hastalýðýn omuzlarýna basýp sýç-
rayýn. Yetimliðin omuzlarýna binip uçun. Terk edil-
miþliði, ihaneti ayaklarýnýzýn altýna dayanak yapýn.
Baþarýsýzlýklarýnýz dað gibi birikmiþse müjdeler size.
Daðlara çýkmak isteyen siz deðil misiniz? Bakýn iþte
hepsi ayaklarýnýzýn altýnda. 

- Düþünme Örneði 
Aþaðýdaki örnek olumlu düþünceyle olumsuz

düþünce arasýndaki farký gösteriyor. Bu farký kavra-
dýktan sonra tüm olaylara ayný örnekleri uyarlaya-
biliriz: Eleþtirildiðinizde nasýl tepki gösterirsiniz? 

Olumlu Düþünerek 
Ýyi yanlarým var ki eleþtiriliyorum. Meyvesiz

aðaç taþlanmaz. Bir þeyler baþarmasam birileri beni
fark etmeyecekti. Sevinç duyuyorum. 

Her insan hata yapabilir. Hatalarýmdan kurtula-
bilmek benim için büyük þereftir. Bu eleþtiri saye-
sinde bilmediðim bir hatamý görebilirim. Eleþtiri
haksýz olsa bile yine de kendimi kontrol etmeme

neden oluyor. Eleþtiriler yüzünden yanlýþ yapýp
yapmadýðýmý kontrol ederek yanlýþlarýmý görüyo-
rum. Dahasý doðrularýmýn doðruluðundan emin
oluyorum. Eleþtirilmeyi seviyorum. 

Ýnsan gurura kapýldýðýnda tüm baþarýlarý yok
olur. Yüz üstü devrilir. Eleþtiriler gururumu inci-
terek beni eðitiyor. Böylece gururdan kurtulu-
yorum. Kazanacaðým tevazu sayesinde baþarýlarým
gittikçe artacak. Eleþtirilmek güzel. 

Haksýz yere eleþtirip gýybet yapan, gýybeti ölçü-
sünde eleþtirdiði insanýn günahlarýný üstlenir.
Haksýz eleþtirenlerden kader intikamýmý kat kat
fazla alýyor. Günahýmýn temizlenmesi beni niçin
üzsün? Kaderin adaletine niçin itiraz edeyim? 

Büyük baþarýlar büyük zorluklara göðüs germeyi
gerektirir. Peygamberler bile ne büyük hakaretlere
uðramýþlardý. Ne kadar doðru yapsam da birileri
mutlaka benim aleyhimde olacak. O yüzden büyük
liderlerin yaptýðý gibi dayanýklý olmalýyým. Eleþtiriler
dayanma gücümü arttýrýyor. 

Olumsuz Düþünerek 
Bu adam bana hakaret etmek istiyor. Beni

küçük düþürmeye çalýþýyor. Alçak adam. Kötü
adam olmasaydý böyle kötü davranmazdý. Onun
kötü olduðunu görüyor, ondan nefret ediyorum.
Onun gibi insanlarla asla dost olamam. 

Benim gururum incindi. Kimse beni incitemez.
Bana yapýlan bu hakaretin altýnda kalamam.
Ýntikamýmý ona hakaret ederek almalýyým. O da
kimmiþ? Kendisini insan mý sanýyor? Geri zekalý ne
biliyor da konuþuyor? Ben yýllarca okudum. En
iyisini biliyorum, bu yüzden en iyisini yaptým. Bana
yapýlanýn altýnda kalamam. Ona karþýlýk vermek
zorundayým. 

Ýnsanlarla konuþmaya gelmiyor. Bütün insanlar
kötü. Onlar için bir þeyler yapýyorsunuz ve size
hakaret ediyorlar. Kendi dünyama çekilmeliyim.
Onlarý kendi hallerine býrakayým. Ne halleri varsa
görsünler. Artýk yazmýyorum, konuþmuyorum,
üretmiyorum. Tüm çabalarým boþa gidiyor çünkü. 

Bu kadar eleþtirildiðime göre galiba ben yete-
neksizin tekiyim. Halimden utanç duyuyorum.
Yanlýþ bir þey yapýp bunca hakaretlere uðramak-
tansa hiçbir þey yapmayayým daha iyi. 

Eleþtirildiðinizde nasýl düþündüðünüze bakýn.
Kiþiliðinizi çözümleyeceksiniz. Yukarýdaki eleþtiri
örneðinde takýnýlabilecek iki tutuma bakarak,
olumsuz düþünenlerin hayatlarýný nasýl cehenneme
çevirdiklerini görebilirsiniz. 
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Ýþte yaþanmýþ bir olay: Genç öðrenci Tandoðan
semti sokaklarýnda kýþýn þiddetli soðuðunda zavallý
bir kedinin ölü bedenini görür. Vicdaný sýzlar. Acýr.
Dondurucu soðukta kapalý poþetleri yýrtarak
yiyecek bir þeyler arayan diðer kedilerin garip
hallerini izler. Ölen kedicik çöpleri poþetlere
doldurup diðer kedileri açlýða terk eden insanlarýn
acýmasýzlýðýndan kurtulmuþtur. Bu zavallý kedinin
bedeni dünyadan ayrýlsa da ruhunun büyük bir
huzur içinde olduðunu düþünür. Acýsý sevince
dönüþür. Acýnýzý sevince dönüþtürerek ondan
intikamýnýzý alýn. 

Peygamberimiz (S.A.V) sahabeleriyle yürürken
ölü bir köpek cesedi görürler. Sahabeler çevreye
yayýlan kokunun dehþetinden tiksinti içinde
burunlarýný tutarken, Peygamber (S.A.V) �Diþleri
güzelmiþ.� der. 

Annesini kaybeden çocuk tüm aile fertleriyle
birlikte aðlaþýr. �Baba, anneme ne oldu?� diye sorar
çocuk. �Cennete gitti yavrum. O þimdi orada çok
mutlu� der baba. �Onu tekrar görecek miyiz?� diye
sorar çocuk. �Evet yavrum. Hepimiz ona yeniden
kavuþacaðýz.� Cevabýný alýr babasýndan. Ruhu
rahatlar, rahatlýðý gözlerinden okunur büyük kalpli
küçük insanýn. Sonunun iyi olacaðýný bilirsek
kötülük bize acý vermez. 

Kabul etmeliyiz ki toplumsal facialar yaþýyoruz.
Evine gece yarýlarý sarhoþ dönüp eþini ve
çocuklarýný döven elleri kýrýlasý babalar. Kasýtlý
olarak hatalý sollayan, sükse atmak için hýz yapan,
bilinçli olarak trafiði kilitleyen, küçük bir kývýlcýmla
tüfeði, býçaðý alýp kavga çýkaran bilinçsiz sürücüler.
Yetimlerin malýný zimmetine geçiren, çalan çýrpan,
býkmadan öldüren, öldüren, öldüren, kan kusan,
kin kusan insanlar. Bunlar hep bizim çevremizde
deðil mi? Bunlar sizin de, benim de çevremde.
Bunlar baþarýlý insanlarýn da, baþarýsýz insanlarýn da
çevresinde. Ama bunlar sadece çevremizde. Kötü
görüntüleri özel dünyamýzýn içine doldurmak bizim
elimizde, kovmak da. Bunlarýn tüm gücümüzü
katletmelerine ancak biz izin verebiliriz. 

Televizyon kanallarýndaki cinayet görüntülerini
izlemek veya gazetelerin üçüncü sayfalarýndaki
ihanet haberlerini okumak zorunda deðilsiniz.
Karýncalarýn, arýlarýn böyle bir derdi yok. Güneþin
ve ayýn görevlerini böyle bir endiþenin gölgeleye-
meyeceðini biliyorsunuz. Kainat harika senfonisini
icra etmeye devam ederken bize ne oluyor? Sadece
Güneþ ve Ay deðil, hepimiz dünyaya bir görev için

geldik. Bir kötülüðü engelleyebiliyor muyuz?
Önemli olan budur. Binlerce kötülüðü izleyerek
kýrdýðýmýz cesaretimizle hiçbir þey yapamamak-
tansa, hiçbir kötülüðü izlemeden bir tek olsun
kötülüðe engel olmak daha iyidir. 

Kitabýnýzýn bahanelerle ilgili bölümünü okumayý
ihmal etmeyin. Bahaneler olumsuz düþüncelerin
temelini oluþturuyorlar. Olumsuz ortamda yaþa-
dýkça olumsuz düþüncelerimiz geliþir, otomatikleþir.
Ortamýnýzý ve çevrenizi deðiþtiremiyorsanýz düþün-
celerinizi deðiþtirmelisiniz. Bazýlarý �Neler çektiðimi
bilir misiniz?� derler. Hayýr bilmiyoruz. Acýnýzý si-
zinle gönülden paylaþmaya hazýrýz, ama olumsuz-
luðunuzu paylaþamayýz. 

Siz Hz. Muhammed (asm) gibi yetim mi
büyüdünüz? Siz Mandela gibi 20 yýl hapishanede mi
yaþadýnýz. Siz Ebu Hanife gibi doðrulardan sapma-
dýðýnýz için iþkence altýnda mý vefat ettiniz? Onlar
tarihe büyük harflerle yazýldýlar. Sizin de böyle
musibetler yaþamadan büyük harflerle yazýlmanýza
Yaratýcýnýz izin verdiði ve hatta sizi teþvik ettiði
halde size engel olan nedir? Neresinden yürümeye
baþlarsanýz baþlayýn, doðru yönde yürürseniz
mutlaka daðýnýzýn zirvesine çýkacaksýnýz. 

TEVEKKÜL ETMEK 
Tevekkülün Gücü Kendimizi güçlendirmenin

bir diðer yolu tevekkül etmektir. Dilimizde bu
kelimeye anlamý eþ baþka bir tek kelime bulamý-
yoruz. Tevekkül etmek sýnýrsýz bir güce dayan-
maktýr. Tevekkülsüzlük gösterdiðimizde ezici st-
resler altýnda bunalýr; önce ruhsal, ardýndan fiziksel
saðlýðýmýzý tahrip ederiz. Çelik bile olsanýz aðýr
yükler altýnda ezilirsiniz. Ruh gibi latif, vücut gibi
hassas bedeniniz üzerlerine zorla koyduðunuz
dünyalarý nasýl taþýyacak sanýyorsunuz? 

Ýnsanlarýn çoðu tüm güçlerini üçe bölerler.
Güçlerinin bir kýsmý geçmiþten kaynaklanan
acýlara, geçmiþ ýstýraplara odaklanýr. Dikkatinizi
geçmiþteki olumsuzluklara ne kadar odaklandýrýr-
sanýz o kadar güç kaybedersiniz. 

Düþtüðümüz ikinci hata sürekli geleceðe
odaklanmaktýr. Geçmiþ ölmüþ, gelecek ise daha
doðmamýþtýr. Sadece þimdiyi yaþarsýnýz. Yaptýðýnýz
her þey þimdi zaman diliminde yapýlmýþtýr. Geleceðe
odaklandýðýnýzda tahmin ettiðiniz sorunlar sizde
endiþe duygusunun doðmasýna yol açar. Endiþe tüm
gücünüzü yok eder, cesaretinizi kýrar, çalýþma
azminizi öldürür. Bizim aradýðýmýz güç deðil mi?
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Gücümüz var bizim. Þimdiki gücümüzü doðmamýþ
geleceðe göndererek niçin kullanýlamaz hale
getiriyoruz? Geleceðe gönderdiðiniz gücü geleceðe
gittiðinizde kullanacaðýnýzý sanmayýn. Güç þimdiki
zamana kablolarla taþýnan elektrik gibidir. Onu
depolayamazsýnýz. Gönderdiðiniz geleceðin topra-
ðýnda yaðmur suyu gibi yok olur gider. 

Karamsarlýk geçmiþten, endiþe gelecekten gelir.
Þimdiyi düþünün. Geleceðe ise tevekkülle bakýn.
Tevekkül sayesinde sadece gücünüzün azalmasýna
engel olmazsýnýz, ayný zamanda gelecekten güç
alýrsýnýz. 

Þu anda sahip olduðumuz güç geçmiþten gelen
tecrübelerden ve gelecekten gelen ümitlerden
oluþmuþtur. Þu andan geçmiþe ve geleceðe uzanan
elektrik kablolarý vardýr. Elektrik akýþýnýn yönünü
belirleyen biziz. Geçmiþinizdeki olaylardan aldýðýnýz
dersleri kullanýrsanýz, baþarýlarýnýzdan dolayý kendi-
nizi tebrik ederseniz, geçmiþ size güç verecektir.
Geleceðinizden endiþe duyarsanýz tüm gücünüz alýp
götürür. Ama geleceðe ümit, güven ve tevekkülle
baktýðýnýzda oradan size güven ve cesaret göndere-
cektir. 

Tevekkülsüz insan baþýna gelenlerin tüm
sorumluluðunu kendinde gören insandýr. �Kul
fiilinin yaratýcýsýdýr.� Gibi bir Mu�tezile anlayýþýna
sahip olan, �yaptýklarýnýn yaratýcýsý olduðunu�
sanan insan tevekkül edemez. 

Yaþadýðýmýz þu endiþelere bakýn: Ya üniversite
sýnavýný kazanamazsam. Ya sýnýfýmý geçemezsem. Ya
beni sevmezse! Ya iþimden kovulursam. Ya iþ
bulamazsam. Ya fakir olursam. Ya hasta olursam. Ya
ölürsem. Eðer kötü olaylar olacaksa endiþe ederek
onlarý yok edemezsiniz. Tam tersine endiþe ettiði-
nizde bunlarýn olmasýný on kat hýzlandýrýrsýnýz. Bu-
nunla da kalmaz, bir defa ölecekseniz bin defa öl-
müþ gibi acý çekersiniz. Bir defa sýnavý kaybedecek-
seniz, bin defa kaybetmiþçesine üzülürsünüz. En
gülünç olaný da þudur: Baþýmýza gelen felaketlerin
çoðunun tek nedeni bizim endiþelerimizdir.
Düþündüklerinizi kendinize çektiðinizi bilmiyor
musunuz? 

Aklýna geleni söyleyen bir çocuðun annesinin
endiþelerinin, annenin baþýna neler getirdiðini
anlatan bir hikaye okudum. Kocaman burnu olan
bir komþularý eve misafir geldiðinde, anneyi bir
korku salar. Ya çocuk komþusunun burnu için kýrýcý
bir söz söylerse. Çocuðun uykusu gelinceye kadar
anne bu endiþeyi taþýr. Çocuk aðzýný açtýðýnda

komþusunun burnu için bir söz söyleyebileceði
endiþesiyle annenin yüreði aðzýna gelir, hemen
çocuðun konuþmasýný keser. Sonunda uykusu gelir
çocuðun. Büyük bir kurtuluþ içinde anne çocuðunu
odasýna götürür, uyutur. Salonda oturan komþusuna
geri döner ve ona bir ikramda bulunmak ister. Bu
rahatlýk içinde, dakikalarca düþündüðünün etki-
sinde kalan anne �Burnunuza ne alýrdýnýz?� Der. 

Bir gün boþanabileceðinden endiþe eden bir
kadýn sonunda boþandý. Üniversite sýnavýný
kazanamamak endiþesiyle uykularý kaçan çok
çalýþkan arkadaþým Mahir bu sýnavý kaybetti.
Endiþenizi büyüttükçe en kötü þartlarý kendinize
çekersiniz. Yaratýcý hiç kimseye kaldýramayacaðý
yükün yüklenmeyeceðini söyler. Neden endiþe
ediyorsunuz. Peygamber(asm) der ki �Her kim
dilencilik yaparsa Allah ona fakirlikten bir yol
açar.� 

Tevekkülsüzlüðün ulaþabileceði korkunç boyut-
larý gösterebilecek þu örneðe bakýn. Bir dönem
Halley kuyruklu yýldýzýnýn dünyaya çarpacaðý
endiþesi tüm dünyayý sarmýþtý. Cehennemden
endiþe etmeyen insanlarýn cehenneme göre mum
ateþi kadar bile dehþeti olmayan bir taþ yýðýnýndan
nasýl korktuðunu görüyor musunuz? Amerika�da
her gün gazete manþetlerinde bu konu yer alýyordu.
Ýnsanlarýn pek çoðu apartmanlarýn bodrumunda
yaþamaya baþladýlar. Korkularýndan intihar edenler
bile oldu. Korktuklarý en büyük acý ölümse niçin
kendi elleriyle ölüyorlar? 

Ay yüzeyine çarpan meteorlar derin kraterler
oluþturmuþtur. Güneþten gelen parçacýklar Ay
yüzeyini sürekli mikroskobik bombardýman altýnda
tutarlar. Ama dünya bilinçli þekilde korunuyor.
Ay�a yönelen milyonlarca saldýrýnýn bir kaçý bile
dünyaya yapýlmamýþtýr. Milyonlarca yýldýr güvenle
korunan dünyanýn bir tesadüfe kurban gideceðini
mi sanýyoruz? Üzerimizdeki ilahi koruma kalkarsa
zaten hiçbir endiþe bizi kurtaramaz. Bir gün dünya
yok olacaksa, endiþe ederek bunu deðiþtirebilecek
miyiz? 

Tevekkül edenle etmeyen arasýndaki fark þu iki
örneðe benzer: Bir adam güçlü bir kaptanýn
yönettiði gemiye yükleriyle birlikte biner. Yükünü
yere koyar, üzerine oturur, yolculuðuna güven
içinde devam eder. Diðer adam yükünün çalýna-
caðýndan korkar. Kaptanýn adaletine, koruyucu-
luðuna güvenmez. Tedbir almak için yükünü
sýrtýnda taþýr. Yolculuk uzadýkça sýrtýndaki yük,
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B en çini þehri Kütahya�daným. Bu yüzden
çiniye karþý her zaman ilgi duyarým.
Ýstanbul�dan memleketime gittiðimde,

þehir giriþindeki çini örnekleri muhteþemdir. Çini-
den yapýlma eserler Kütahya�ya giriþten itibaren
gözünüzü alýr. Kütahya ve ilçelerinde de çinili
camiler, çinili çeþmeler dikkatleri üzerine çeker.
Sanatalemi.net ve Milli Gazete yazarlarýndan
Saliha Malhun�la, kitabý hakkýnda yaptýðým bir iki
görüþmede, kardeþi Mehtap�ýn çini dersi verdiðini
söyleyince, çiniyle bizzat uðraþan birini tanýmýþ
oldum: Mehtap Araz�la. Mehtap Araz Halk Eðitim
Merkezi�nde Çini öðretmeni. Daha evvel de
Belediye Kültür Sanat Evi�nde de iki sene Çini
öðretmenliði yapmýþ ve yaþadýðý kente, bilhassa
mimariye çiniyi uygulama konusunda ciddi
çalýþmalarý ve hizmetleri olmuþ. 

Mehtap Haným ablasý gibi sanatçý bir ruha
sahip. Kalemi de oldukça güzel. Yaptýklarý
çalýþmalarý ve yaþadýklarý kentin ruhuna uygun

eserler üretmeleri takdire þayan. Genç bir haným
kýz olmasýna raðmen kendisini çiniciliðe adamasý
ilgimi çekmiþti. Bu zaman da hangi genç kýz böyle
sanatla uðraþýyor ki?.. Sanatý ile ilgili yaptýðý
örnekleri görünce doðrusu hayran kaldým. 

Bir ara, Ýstanbul Edirnekapý�daki Kariye�yi
dolaþýrken, etraftaki çinicileri görmüþtüm. Genelde
Ýznik çinilerinin bulunduðu maðazalarý inceledim.
Mehtap Araz�la çinicilik hakkýnda röportaj yapmak
o zaman aklýma geldi. 

Bu arzumu ilettiðimde, baþta biraz çekinse de,
bu mesleði, çiniciliði tanýtmak istediðimi, genç
kuþaklarýn da bu olayý örnek almasý gerektiðini
söyleyerek ikna ettim. Bazý sorular sordum, o da
cevapladý.

Ortaya güzel bir söyleþi çýktý. Okudukça hem
keyif alacaksýnýz, hem de çinicilik hakkýnda ilginç
bilgilere sahip olacaksýnýz. Mehtap hanýmý kutlar-
ken, konuþmayý size takdim ediyorum.

gücünü iyice zayýflatýr. Tüm gücünü kaybeder.
Deðil yükünü korumak, kendisini bile ayakta
tutamaz. Dahasý bu davranýþý kaptanýn gücünü
hiçe aldýðý anlamýnda yorumlanýr, cezalandýrýlýr. 

Tevekkülünüz varsa, üzerinize düþeni yapar-
sýnýz; gücünüzün dýþýnda kalan hakkýnda kaderin
adaletine ve hükmüne güvenirsiniz. Ümitle dolu
olursunuz. Ýstediðinizi elde etme zamanýnýz gelme-
miþse en azýndan acý çekmekten kurtulacaksýnýz.
Kanal D�de yayýnlanan Pazar Magazin programýnda
bu satýrlarýn kaleme alýndýðý 24.1.1999 günü þarkýcý
Fedon�un �Yüksekte durmuyorum. Acaba kendimi
aþaðý mý atarým diye� dediðini duydum. Endiþe
budur. 

Köyümün mýsýr tarlalarýnda çalýþýrken bahar
mevsiminde bir akrabamla karþýlaþtým. Mýsýrlarýn
saplarý büyümüþ, ama haftalardýr yaðmur yaðmadýðý
için koçanlar yetiþememiþti. Sulama çabalarý da iþe

yaramýyordu, çünkü ýrmaklardan akan sular da
kesilmiþti. Komþum göklere, daðlara baktý. Öfke-
lendi, küfürler savurdu, tarlaya saldýrdý. Korku
içindeki bakýþlarým altýnda mýsýrlarý kesti, kýrdý,
tarlayý tahrip etti. �Bir þey yetiþmeyecekse ne diye
uðraþýyorum� dedi. Bir hafta sonra yaðmurlar
baþladý. Ölmek üzere olan mýsýrlar yeniden dirildi;
ama tahrip edilen tarlada koçan verebilecek sadece
birkaç mýsýr kalmýþtý. Bu adam diðerleri gibi
tevekkül etseydi felaketi böylece on kat artacak
mýydý? 

�ÇÝNÝ SANATI SIRLI BÝR ÝÞ�
Ýsmail Fatih CEYLAN / www.sanatalemi.net
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Ceylan: Çiniciliðe nereden merak sardýnýz? Bir
genç kýzýn bu mesleðe ilgi duymasýnýn sebebi nedir?

Araz: Aslýnda bu soruya genel bir baþlýk altýnda
cevap vermek daha doðru olur bence.. Bunca ilgi-
sizliðe raðmen neden sanat diye.. Evet , zamaný-
mýzda sanatla uðraþan bu iþe gönül verenlerimizin
sayýsý gittikçe azalýyor.. Bu azalmanýn ve ilgisizliðin
sebepleri öyle çok ki. .En masum sebep tabi ki
ekonomik nedenler. Fakat diðer sebeplerimiz o
kadar masum deðil. Mesela zamaný iyi deðerlen-
diremiyor olmamýz. Beyhude yere geçen o kadar
çok zamanýmýz oluyor ki. Diðer bir husus özellikle el
sanatlarý için söylüyorum kendi kültürümüze çok
yabancý olmamýz.. Çünkü geleneksel el sanatlarý
ortaya çýktýðý toplumun kimliðini ve kültürel
özelliklerini yansýtýr. Kendi kültürüne yabancý, uzak
olan insan sanatýna ne kadar yakýn olur..Yine bir
baþka neden de teknolojinin her alanda geliþ-
mesiyle beraber estetik duygumuzun yavaþ yavaþ
yok olmaya baþlamasý.. Bunun örneklerini hayatý-
mýzýn her alanýnda görmemiz mümkün.

Ceylan: Geçmiþ yapý mimarilerinde gördüðünüz
çiniler sizde nasýl bir etki býrakýyor?

Araz: Geçmiþ yapý mimarileri zamana meydan
okuyan saðlamlýklarýyla ve büyüleyici estetik özel-
likleriyle beni her zaman kendilerine hayran býra-
kan bir etkiye sahiptir. Özellikle çini ile uðraþan
kiþiler bu yapýlarda gördükleri çini eserler
karþýsýnda heyecanlarýný gizleyemezler. Renklerin
ve desenlerin aþinalýðý sizi bir anda alýp götürüverir
o eski zamanlara. Kim bilir kimlerin elinden geldi
geçti, hangi ustalarýn hayalleriyle, duygularýyla
harman olup iþlendi bu çiniler diye düþünmeden
edemezsiniz.. Hep dikkatimi çekmiþtir. Çiniyi eser-
lerinde süsleme aracý olarak en çok kullanan Mi-
mar Sinan olmuþ.. Bu önemli bir ayrýcalýk. Mesela
Rüstem Paþa Caminin iç bölümünün tamamýnda
çini kullanýlmýþtýr. Öyle ki çini sanatýnda kullanýlan
tüm desen ve renklerin sergilendiði açýk bir müze
gibidir adeta..

Ceylan: Çininin geçmiþi ile günümüz arasýnda
ki yolculuðunu anlatýr mýsýnýz? Çini Anadolu�ya
nasýl geldi ve nasýl geliþti?

Araz: Türk Çini Sanatý bin yýlý aþkýn bir geçmiþe
sahip. Ýlk Karahanlýlara ait dönemde baþlamýþ,
Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklularý ile devam
etmiþ. Anadolu Selçuklu Devletinin daðýlmasýndan
sonra bu çini geleneðini sürdürme çabasý Anadolu
da kurulan beyliklere düþmüþ ve Osmanlý Devleti-

nin kurulmasýyla yeni bir dönem baþlamýþ. Biz bu
döneme �Ýlk Osmanlý Dönemi� diyoruz. Bu
döneme ait örnekleri Ýznik Yeþil Cami, Bursa Yeþil
Cami ve Türbesi, Bursa ve Edirne Muradiye Cami
ve adýný saymadýðým bir çok cami ve diðer mimari
yapýlarýnda görmemiz mümkün. Her dönemin
kendine özgü bir renk karakteri ve üslubu olsa da,
her geçiþ döneminde bu üslup ve renkler geliþmiþ
ve yeni tasarýmlar halinde çinide uygulanmaya
devam edilmiþtir. Mesela Klasik Osmanlý dönemi
çinilerinde en çok kullanýlan teknik, mozaik ve sýrlý
boyama tekniðidir. Bu dönemi takip eden Fatih
devrinde de Baba Nakkaþ çininin geliþiminde
büyük rol oynamýþtýr. Bu dönemde de sýratlý boya ve
sýr tekniði geliþmiþtir. Bunun yaný sýra saray
nakkaþhanesinde yeni motifler geliþtirilmeye ve
üretilmeye baþlanmýþtýr. Bunu takip eden dönem
Mimar Sinan dönemi olmuþ, daha öncede
deðindiðim gibi yaptýðý pek çok yapýda çiniye büyük
önem vermiþtir. 17.yy�ýn sonlarýna doðru bir çok
nedenlerden ötürü çini üretimi azalmýþ, Lale
devrinde canlandýrýlmaya çalýþýlsa da fazla uzun
ömürlü olamamýþtýr. 

Bugün çini sanatýmýz Türkiye�nin bir çok
bölgesinde özel atölyeler, üniversiteler, Halk Eðitim
ve benzeri kuruluþlarda eðitime ve üretime devam
etmektedir.

Ceylan: Günümüzde eski çinilerin kalitesine
yakýn çini üretimi bildiðim kadarýyla fazla
yapýlamýyor. Bunun sebebi nedir?

Araz: Çini sanatý sýrlý bir iþ. Eski dönemlerde
çok muhteþem eserler býrakan ustalarýn hiçbiri
sýrrýný açýklamazmýþ.. Mesela 1557 yýlýndan sonra
kullanýlan mercan kýrmýzýsý 17. yy�da kaybolur ve
ustasýnýn ölümüyle mercan kýrmýzýsý da sýr olur.
Çünkü istediði sonuca ulaþýncaya kadar defalarca
ayný iþlemi yapan ustada kalýrmýþ iþin reçetesi..
Mezara kadar gidiyor bu sýr. Ýznikli çini ustasý Eþref
Eroðlu�nun hatýralarýnda okumuþtum.. Çinicilik ile
delilik arasýnda kuvvetli baðlar bulunduðunu
söylüyor. Hatta Kütahya�da bir halksözü de bu
deliliðe bir vurgu yapýyor .�Kör demirci, kel bakýrcý,
deli çinici� diye. Devam ediyor; demirci, kor
halindeki metale þekil verirken balyoz darbesinden
sýçrayan çapakla kör olurmuþ. Bakýrcýnýn kaplarý
temizlerken kullandýðý asidin buharlaþmasýyla
saçlarý dökülürmüþ, uzun emekler sonucu
hazýrladýðý ürününü 900-1000 derecelik fýrýnda
piþiren çinicinin iyi bir çini elde etmek için yüzlerce
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kez ayný iþlemi yapmasýný akýlla baðdaþtýramayanlar
ise çiniciye �deli� deyip geçerlermiþ. Mesela Bursa
Yeþil Cami ve Türbesinin çinilerini yapan ustanýn
adýnýn da Muhammed El Mecnun yani deli olmasý
gösteriyor ki çini insanda bir tutku haline
dönüþebiliyor.

ÇÝNÝ SANATI DÝNLENDÝRÝR, 
HUZUR VERÝR

Çini sanatý ile uðraþan insanlarda nasýl bir ruh
hali vardýr?

Araz: Ben çininin yapýlýþý ile insanýn yaratýlýþý
arasýnda, çininin üretim aþamalarý ile insanýn
geliþim aþamalarý arasýnda çok yakýn benzerlikler
görürüm .Ýkisinin de hammaddesi toprak! Ýkisi de
suya muhtaç.. Ýkisi de iþleniyor.. Ýkisi de piþiyor.. Ve
ikisi de arkada býraktýklarýyla anýlýyor.. Çini ile
uðraþan insanlarýn doðasýna zamanla öyle güzel
hasletler yerleþiyor ki.. Çini sabýr iþi.. Sabrý
öðreniyorsunuz.. Kusursuz olmadýðýnýzý öðreniyor-
sunuz.. Eski çini ustalarý yaptýklarý o muhteþem
eserlerin mutlaka bir yerini eksik býrakýrlarmýþ..
Mükemmelliðin yalnýzca asýl sanat sahibine ait
olduðunun mesajýný vermek için. Çini sanatýnýn
kiþinin iç dünyasýný olgunlaþtýrmasýnda ciddi
katkýlarý olduðunu düþünüyorum.. Dinlendiren,
huzur veren bir yaný vardýr. Çini ile uðraþan herkes
hisseder bu sükutu ve huzuru..

Ceylan: Evet sanýrým ablanýzýn da bu konuyla
iliþkili bir hikayesi de mevcut.. Bu hikaye nasýl
meydana geldi. Bir etkileþim söz konusu oldu mu?

Araz: Evet.. Ben okurken ablam sýk sýk Ýznik�e
ziyaretimize gelirdi. Ýznik doðasýyla tarihiyle mü-
kemmel bir kent. Bir sanatçý için malzeme cenneti
bir yer.. Ablamda bizimle birlikte bir çok þeyi
paylaþtý.. Ýznikli bir çini ustasýndan öðrenmiþtik..
Sanatýndan gayrý baþka hiçbir þeye iltifat etmeyen
eski çini ustalarýndan bazýlarý yaptýklarý eserlere hiç
isim yazmazlarmýþ.. Ablam bundan çok etkilenip
�La Edri� adlý hikayesini kaleme almýþtý..

Ceylan: Tekrar çiniye dönelim. Hep duyuyoruz,
Ýznik Çiniciliði, Kütahya çiniciliði, bu ikisi arasýnda
ne gibi bir fark var merak ediyorum?

Araz: Ýznik ve Kütahya çinileri arasýnda ki fark
altyapýdan kaynaklanýyor. Ýznik çiniciliðinde
altyapýda yüksek kuvars ve kalýn sýr kullanýlýrken ,
Kütahya çiniciliðinde daha düþük kuvars ve daha
ince sýr kullanýlmýþtýr.

Ceylan: Þu anda üretimde çiniciliðin durumu
nasýl?

Araz: Þu anda Ýznik�te hem Ýznik altyapý hem de
Kütahya altyapýsý kullanýlarak çini üretilmektedir.
Ayný þekilde Kütahya�da da ayný üretim, hem Ýznik
hem de Kütahya altyapýsý çiniler üretilmektedir.

Ceylan: Çiniye nasýl baþladýnýz?
Araz: Çiniye hasbelkader baþladým. Uludað

Üniversitesi Ýznik Meslek Yüksekokulu Çini
iþlemeciliði bölümü mezunuyum. Okuldan aldýk
tozunu bir daha býrakamadýk.. Okuldan sonra
kendi çapýmda çalýþmalar yaptým.. Fakat edebiyata
ilgim daha büyüktü.. Bu yönde de çalýþmalarým
oldu.. O yüzden üniversite sýnavlarýna tekrar
girdim.. Yüksek puan aldým fakat katsayý
adaletsizliði yüzünden yerleþtirilmedim. Benimle
beraber ayný hayal kýrýklýðýný Türkiye�de binlerce
bilhassa ÝHL mezunu arkadaþým yaþadý. O zamanlar
baþarýlý olupta katsayý yüzünden yerleþtirilmeyen
öðrencilere Viyana�da okuma imkaný bir vakýf
tarafýndan saðlanýyordu. Fakat ona da ailem razý
olmayýnca tekrar eski mesleðime döndüm.. Þu an
Açýköðretim Fakültesi Ýþletme bölümüne devam
ediyorum..

GENÇLER ÇÝNÝYÝ SEVÝYOR
Ceylan: Þu an nerede görev yapýyorsunuz?
Araz: Þu an Orhangazi Halk Eðitim Merkezinde

görev yapýyorum. Bu sanatýn tanýtýmýnda müdire-
miz, deðerli hocam Rüveyde Kýlýçlar�ýn da büyük
katkýsý oldu. Kendisi yýllarca halkýna hizmet veren ,
sanatýn geliþimine köprü olan idealist bir insan.
Orhangazi halkýnýn da çiniye ilgisi tanýdýkça artýyor.
Tanýdýkça seviyor..

Ceylan: Verdiðiniz eðitimin içeriði ne? Öðren-
cilerinizin çiniye yaklaþýmý nasýl?

Araz: Þu an öðrencilerimizle sýratlý tekniðini
kullanarak çini çalýþmalarý yapýyoruz. Öðrenci-
lerimizin hepsi tasarým, desen bilgisi, boyalarý kul-
lanma, genel kültür, çininin tarihi geliþimi ile ilgili
bir çok konuda bilgi sahibi oluyor.

Önce çalýþmalarýmýza bire-bir klasik desenlerle
baþlýyoruz. Ýlerledikçe öðrenci kendi tasarýmlarýný
uygulayabiliyor çalýþmalarýna. Onlarý en çok heye-
canlandýran þey, düþündükleri 

tasarladýklarý þeyi eserlerinde görmek ve
fýrýndan çýkmasýný heyecanla beklemek. Yaklaþýk 3
yýl üst üste gelen öðrencilerimiz, bunu evinde
devam ettirecek kadar çini tutkunu arkadaþlarýmýz
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B atmaya yüz tutmuþ bir güneþ, hafifçe
esen rüzgârda savrulan kum taneleri,
denizin adeta hýrçýnca haykýrýþý ve

ben� O an yalnýz hissettim kendimi, kimsesiz,
sevgisiz� Küçük adýmlarla yürürken gözüme
çarpan o eskimiþ, ahþap banklardan birine oturdum
usulca ve denizin hýrçýnca kayalara çarparken
çýkardýðý sesleri dinlemeye baþladým� Bu kadar
yorulmamýn nedeni yürümek olamazdý, küçük
adýmlarla yürüdüðüm o sahil yolunun insana huzur
veren bir havasý vardý aslýnda. Yüzüme çarpan ve
içimi titreten rüzgârýn sesiyle daldým düþünce-
lere� O an fark ettim, yorulmamýn nedeni bu
küçük yürüyüþ deðildi gerçekten, kendimi sevgisiz
hissetmemdendi tüm bu bitkinlik hali�

Sevgisiz insan olamazdý ki, insan susuz yaþa-
yabilir mi? Sevgisiz de yaþayamazdý. Öyle düþün-
düm iþte� Sevgi okyanustu bence, canlýlýðýn
ihtiyacý olan þeydi sevgi, onsuz yaþanabilir miydi?
Bence sevgi okyanuslar kadar sonsuz, onlar kadar

derin olmalýydý. Þefkatle beslenmeliydi, týpký
okyanuslarýn yaðmurla büyümesi gibi, þefkat de tek
tek ama durmaksýzýn yaðmalýydý sevgiye; yavaþça
içine yerleþip gücüne güç katmalýydý. Sevgi tüm
insanlýðý sarmalýydý, dünyayý saran nehirler gibi,
okyanusu taþýyan ýrmaklar gibi tüm insanlýða
uzanmalýydý merhametle� Sýcak bir yaz günü kana
kana içilen soðuk su gibi, herkes bu duyguyu
tatmalýydý�

Bunlarý düþündüðüm anda fark ettim az önce
içimi titrettiðini sandýðým rüzgârýn ne kadar tatlý
estiðini. Ýþte sevginin gücü öyle büyük ki düþünmek
bile ýsýtmaya yetti içimi� Sadece düþünmek,
sadece sevginin varlýðýný bilmek bile ne büyük bir
kuvvet veriyor insana� Mutluluk, evet mutlulu-
ðun kaynaðý bu iþte, mutluluðun kaynaðý yalnýzca
sevmek, sevgiyi bilmek, onu içinde hissetmek�

Yalnýz olduðumu sanmýþtým ya, sevgisiz; yaným-
daki banka oturan yaþlý kadýnýn torununa bakýþý
çok þey anýmsattý bana; annem, babam� Ve daha

oldu. Bunlar hem sanatýmýzýn hayatta kalýrlýðý
açýsýndan, hem de gelecek kuþaklara aktarýlmasý
açýsýndan oldukça memnun edici geliþmeler.

Benim hizmetim bu yönde.. Tanýtmak, sevdir-
mek, yaþatmak ve köprü olmak.. Öðrencilerime de
ayný yönde hizmet etmek üzere emanet ediyorum
bu güzel uðraþýyý. 

Ceylan: Allah kolaylýk versin. Sizin gibi bir
genç kýzýn bu çabalarý sanýrým pek çok gence örnek
olacaktýr. Baþarýlarýnýzýn devamýný diliyor ve sizi
tebrik ediyorum. Bu konuþma için de size çok
teþekkür ederim.

Araz: Ben çok teþekkür ederim. Ýnþallah eli-
mizden geleni yaparýz ve gençlere çiniciliði sevdi-
ririz. 

SEVGÝ OKYANUSLARI
Pelin Gider / www.sanatalemi.net
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onlarca kiþi� Sevgisiz deðildim ben. Bu duygu
olmasaydý yaþayamazdým ki zaten� Bir düþünün,
çiçekler bile sevgi beklerken, insan nasýl var olabilir
sevgisiz? Farkýna bile varmýyoruz çoðu zaman, o
duyguyu düþünmediðinde zaten insanýn içi
katýlaþýyor, adeta buz tutmuþ bir deniz gibi. Sert,
dümdüz, bir buz parçasýna dönüþüveriyor ruhumuz.
Ama bir düþünsenize, hiçbir þey sevmesek bile
yaþamayý seviyoruz. Her gün havanýn yavaþça
aydýnlanýp, kýzýllaþtýðýný görmek, güneþin bize
gülümseyiþini izlemek� Hayatý seviyoruz, burada
olmaktan, var olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir
aðacýn bahar çiçeklerini yavaþça açýþýný, gün ve gün
artan çiçeklerden çýkan tatlý kokularý duymayý,
sonbaharda dökülen kuru yapraklara basýnca çýkan
o sesi seviyoruz� Bir çiçeðin tomurcuklanýp
yapraklarýný narince açýþýný izlerken bile içimizi
ýsýtýyor bir þeyler, çünkü seviyoruz; aðaçlarý, kuþlarý,
hayatý� Ýnsan bir taþý bile sevebilir. O cansýz,
deðersiz olduðunu düþündüðümüz taþ bile insana
mutluluk verir bazen, deðersiz sandýðýmýz o taþ
parçasýný sevmek ona aslýnda çok büyük deðerler
kazandýrýr. Çünkü o taþ parçasý bile bize dünyada
sevecek daha çok þeyin var olduðunu gösterebilir.
Hiç görmediniz mi kumsalda bulduðu bir taþý
mücevher saklar gibi eve götüren birini? Evde
biriktirdiði irili ufaklý taþlara baktýkça yüzü gülen
bir çocuk görmediniz mi hiç?

Hayatta sevilecek bu kadar çok þey olmasýna
raðmen sevgiyi bilmediðini düþünen insanlardan-
dým ben� Ama denizin rüzgârla ahenkli dansý,
yanýma oturan yaþlý kadýnýn torununa o sýcacýk
bakýþlarý, güneþin karþýmda bana gülümseyiþini
izlemek� Ne kadar çok þey varmýþ sevgiyi hisset-
tirecek� Üzerinde oturduðum o eskimiþ, ahþap
bankýn þahit olduðu sevgileri bir düþünsenize�
Yaþanan bütün o güzel duygularý. Evet, orada,
sadece o bankýn þahit olabileceði mesafede yaþanan
onlarcasý varken, dünyada yaþanýlan sevgileri
düþünün bir de�

Sevgi sonsuzluktur iþte, neden mi? Sevilecek o
kadar çok þey var ki� Okyanuslar gibi, tüm
canlýlýðýn kaynaðý su gibi sonsuzdur sevgi� Yalnýz
sevgi deðil, sevmek de sonsuz olmalýdýr bana göre�
Neyi, niye sevdiðini düþünmeksizin yalnýzca sevme-
lidir insan. Zaten tüm kötülüklerin sonu bu deðil
mi? Karanlýðý aydýnlatan güneþ gibi, çölde açan
küçük bir çiçek gibi�

Sevgi mi? Anlatýlamýyor iþte� Kelimelerle
deðil, kalbinizle anlayabilirsiniz ancak sevgiyi,
ruhunuzla� Sorgulamaksýzýn hiçbir þeyi, sevin
yalnýzca; sevdiðinizi düþünerek, bilerek, içinizde
bizi canlý kýlan en önemli duyguyu hissederek
yaþayýn� Her þeyin ne kadar mükemmel olduðunu
göreceksiniz; benim, içimi titreten rüzgârýn ne
kadar tatlý estiðini gördüðüm gibi� Asla
katýlaþmasýn ruhunuz sevgisizlikten, daha doðrusu
onu hissetmeyiþinizden� O güzel duyguyu görmeyi
öðrenin, hepsi bu� Zaten o kendiliðinden
bulacaktýr sizi. Ve bir kez tanýþtýnýz mý onunla,
göreceksiniz, bir daha asla býrakamayacaksýnýz sevgi
denen mucizevî duyguyu�

Bir okyanus saklayýn içinizde, sonsuz olsun.
Yaðmurlar yaðdýrýn üstüne ve nehirlerle hissettirin
herkese�
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KONU : Muhtarlýk Seçimleri
KONUÞMACI : Bahri BEYHUDE Kanalüstü

Mahallesi Muhtar Adayý
TARÝH : Her gün
YER : Mahalle Meydaný
HAVA : Balkanlardan gelen alçak basýnç ha-

vasý 
Sevgili kanalüstülüler ! Hepinize kucak dolusu

sevgiler saygýlar. Biliyorsunuz seçimler demokrasi-
nin teminatýdýr. Seçimlerde millet kendi adlarýna
iþlerini yürütecek olanlarý seçer. Þimdiye kadar
gelen bütün muhtarlar sizi ihmal etti. Size hizmet
getirmedi. Hep kendi akrabalarýný iþe soktular.
Sizleri hep inek gibi saðdýlar. Ýþlerini size yaptýrdýlar.
Size verdikleri hiçbir sözü tutmadýlar. Hep
kendilerini düþündüler, cüzdanlarýný doldurdular.
Onlarýn çevirdiði film-kilimleri ben çok iyi
biliyorum. Artýk sizi kandýrmalarýna izin vermeyin.
Eski alýþkanlýklarýnýzý bir kenara býrakýn, biraz
yenilikleri takip edin. Eskilerin hangisinden bir
hayýr gördünüz? Rüþveti ortadan kaldýracaðým.
Adam kayýrma olmayacak. Sizi çaðdaþ yapacaðým.
Türkiye Avrupa Birliðine giremese de ben sizi
kestirmeden oraya sokmanýn bir yolunu bulacaðým.
Eskilerin, yeni film-kilimler çekmesine izin verme-
yelim. Bizim yarým kalan ikinci evi yaptýktan sonra
kaçak yapýlaþma ile mücadele edeceðim. Yollarýnýzý
yapmadýlar, çamur içinde yürüdünüz lambalarýnýzý
takmadýlar, karanlýkta kaldýnýz. Sizi adam yerine
koymadýlar. Böyle gelmiþ ama böyle gitmeyecek.
Bütün adaylara hodri meydan diyorum. Ýçinizden
çýkmýþ, içinizi dýþýnýzý bilen biri olarak bana inanýn,
güvenin ve destekleyin. Vereceðiniz oylarla beni
muhtar yapýn, diðer bütün adaylarý sandýða gömün.

Ey kanalüstülüler ! Ey aziz halkým ! Sizi yýllardýr
yaþadýðýnýz zulümden, sahipsizlikten, kimsesizlikten
kurtaracak olan ben, yýllarýn ihmalini ve enkazýný
düzeltmek için çýktýðým hizmet yolculuðunda
sizlere þu vaatlerde bulunuyorum:

1. Mahalledeki ahýrlarý derhal kapatacaðým.

Ýçindeki büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarý en
yakýn çevre köylerine göndereceðim.

2. Mahalledeki baþýboþ kedi ve köpekleri çu-
vallara doldurarak götürüp dere kenarýna salaca-
ðým. Eðer gelirlerse bu defa daha uzaða götürüp
býrakacaðým.

3. Mahalledeki fazla tavuk ve horozlarý
kestireceðim. Gerekli tedbirleri almak þartý ile her
eve iki tavuk ve bir horoz yeterlidir.

4. Mahallede ekmek piþirilmesinde veya sobada
tezek yapýlmasýný ve lastik yakýlmasýný yasaklaya-
caðým. 

5. Mahalle halký ihtiyaçlarýný çabuk halletsinler
diye, mahallenin giriþinde bizim evin küçük bahçe-
sine bir bakkaliye ve tekel bayisi açacaðým.

6. Mahalleye yazlýk sinema getireceðim. 
7. Yeni evlenenlere senet imzalatarak ikiden

fazla çocuk yapmalarýný yasaklayacaðým. Böylelikle
mahallede az gürültü çok huzur olacak.

8. Mahalleye seyyar satýcý, halýcý, bohçacý,
nayloncularýn girmelerini yasaklayacaðým.

9. Her sokaða kamera yerleþtireceðim.
10. Mahalleye el arabasý, at arabasý ve taþ

arabalarýnýn girmelerini yasaklayacaðým.
11. Mahallede yüksek sesle konuþulmasýný

yasaklayacaðým. Yüksek sesle konuþanlarýn veya
izinsiz kavga edenlerin çöpleri bir hafta boyunca
bekleteceðim.

12. Haftanýn bir günü mahallenin giriþinde
ürettiðiniz ürünleri satabilmeniz için bir Pazar
kuracaðým. Pazarýn baþkanlýðýna mahallenin en
yaþlýsý bir erkek ve bir kadýný getireceðim. Her türlü
anlaþmazlýðý benim adýma çözmeye yetkili ola-
caklar.

13. Kadýnlarýn mahalle aralarýnda kavga
etmelerine izin vermeyeceðim. Kavga edilmesi
gerekiyorsa evimizin hemen karþýsýndaki boþ
arazide belli gün ve saatlerde aðýz tadýyla kavga
edebilirler. Kavgaya giriþler ücretsiz yapacaðýz.
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14. Mahallemizde bir � kadýn dayanýþma ve yar-
dýmlaþma derneði� kuracaðým. Böylece kadýnlarýmý-
za daha çok dýrdýr (pardon konuþma) hakký vere-
ceðiz.

15. Halkýmýzýn beni istediði zaman görebilmesi
için mahalle kahvehanesinin bir köþesini �muh-
tarlýk irtibat bürosu� haline getireceðim.

16. Yeni doðan çocuklara eski isimlerin
verilmesini yasaklayacaðým. Artýk daha çaðdaþ ve
güzel isimler verilmesini mecburi tutacaðým. Bu
karara uyanlarý mükafatlandýracaðým.

17. Kadýnlarýn sabahtan akþama kadar kapý
önlerinde oturup dedikodu yapmalarýný yasaklaya-
caðým. Yasaða uymayanlara bir gün sokaðý temiz-
leme cezasý vereceðim.

18. Eski muhtarlarýn yaptýklarý kirli iþleri bir bir
ortaya dökeceðim. Bu yüzden program yapmalarý
için araþtýrmacý gazete ve televizyoncularý gizlice
mahalleye getireceðim.

19. Siz mahalle halkýnýn giyimini daha çaðdaþ
hale getireceðim.. Bu konuda sizlere yardýmcý
olmalarý için ünlü modacýlarý getireceðim. Þýk,
rahat, kaliteli, çaðdaþ ve ucuz giyinmeniz için Pazen
Tekstil ile anlaþma yapacaðýz.

20. Ünlü aksiyon aktörleriyle mahallemizde film
çekmeleri için görüþmeler yapacaðým. Anlaþma
saðlanýrsa siz deðerli hemþerilerim bu filmlerde
figüran olarak görev alacaksýnýz. Yani hepinizi artist
yapacaðým.

21. Mahallemizin en iyi þekilde tanýtýmýnýn
yapýlmasý için uðraþacaðým. Bunun için her ay sizin
oylarýnýzla seçilecek bir mankeni mahallemize
getireceðim.

22. Senede en az bir defa mahallemizde bir
defile düzenlenmesini saðlayacaðým.

23. Mahallemizin refah seviyesini yükseltmek
için �Kara Para Aklama Merkezi� kuracaðým.
Böylece mahallenin gençlerini çalýþmak için gurbet
ellere gitmekten kurtaracaðým.

24. Mahallemiz ile kuzey kutbundaki Eskimo
mahallelerini kardeþ mahalleler ilan edeceðim.

25. Genç kýzlarýmýzý geleneksel el sanatlarýna
yöneltmek ve çeyiz dizmelerine yardýmcý olmak
amacýyla �Altýn Týð Oya ve Dantel Yarýþmasý�
düzenleyeceðim. Ayrýca orta yaþ ve üzeri hanýmlara
yönelik olarak da �3 Numara Þiþ Kazak Örme
Yarýþý� düzenleyeceðim.

26. Mahallemize gazete bayii, at yarýþlarý bayii ve
þans oyunlarý bayii açacaðým.

27. Mahallemizde hava kirliliðini önlemek için
duman çýkarmayan kömür kullanýlmasýný saðla-
yacaðým.

28. Eski muhtarýn mevzuata aykýrý odun-kömür
ardiyesini yýktýracaðým.

29. Haksýz kazanç saðlayan veya kurallara
uymayan esnafa göz açtýrmayacaðým. Halkýn saðlýðý
ile oynamalarýna izin vermeyeceðim, ceza üstüne
ceza keseceðim.

30. Gün içerisinde mahalleye kim girmiþ, kim
çýkmýþ, niye girmiþ, niye çýkýyor, nereye gidiyor
bunlarýn hepsini bir deftere kaydettireceðim.

31. Ben mahallemizin yetiþtirdiði en ünlü
futbolcularýndaným. Jübile yapsam da spordan asla
kopmadým. Mahallemizin yeni nesli beni seyretme
þansýný bulamadý. Bu açýðý gidermek sportif
faaliyetlerde bulunmak için mahalle üyelerimizden
kaptanlýðýný benim yapacaðým bir �Þöhretler
Karmasý� kuracaðým.

32. Mahallemizin iþlerini takip etmek için,
muhtarlýðýmýzýn bir þubesini de Ýstanbul�a açaca-
ðým. 

33. Mahallemizin iþlerini takip etmek için
muhtarlýðýmýza acilen tüplü bir Ferrari alacaðým

34. Mahallemize otopark üstü park yapacaðým.
35. Bize yetki verdiðiniz sürece mahallemize

deniz getirmeye çalýþacaðým. Eðer denizi getiremez-
sek hiç olmazsa bir suni gölet yapacaðým.

36. Yine mahallemizi tanýtmak adýna �1. Kanal-
üstü Bulgur Kaynatma Günleri� düzenleyeceðiz.
Hem tanýtým yapacaðýz hem de gelir elde edeceðiz.

37. Mahallenin çocuklarý arasýnda �Altýn
Teneke� adýyla bir ses yarýþmasý düzenleyeceðim.
Yarýþmanýn jürisine televizyonlarýn en çok reyting
alan memleketimizin en kýymetli sanatkarlarýný
getireceðim.

38. Her Pazar günü saðlýklý yaþam koþusunu þart
koþacaðým. Kimseyi yaðlý, kilolu görmek istemi-
yorum. Herkesi çýta gibi yapacaðým.

39. Siz kýymetli halkýmýzý çeþitli konularda eðit-
mesi ve aydýnlatmasý için memleketimizin tanýnmýþ
ve itibarlý alimlerinden (!) sadece medyatik ve
pratik olanlarý sýk sýk mahallemize getireceðim. 

40. Size en iyi hizmeti getirmek için, yine sizin
baðrýnýzdan çýkan, þimþek gibi hýzlý, tuttuðunu
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H ava oldukça serin sayýlýrdý. Rüzgar
esmiyor ama soðuk adamýn iliklerine
iþliyordu. Osman Bey atýnýn dizgin-

lerini koyuvermiþti. At nasýl olsa bu bilmiyor de-
ðildi. Edebalý�nýn evini gide gele öðrenmiþti. 

Akþam gördüðü rüyanýn etkisinden hala kurtu-
lamamýþtý. Gece uyumamýþtý. Bir ara içi geçtiðinde
gördüðü rüyaya þaþýrmýþ; Edebalý�nýn rüyaya getir-
diði yorum ise onu hepten heyecanlandýrmýþtý. Rü-
yasýnda Edebalý�dan gelen nur, onun göðsüne giri-
yor; sonrada Osman Beyin göðsünden bir çýnar
aðacý yeþeriyordu. Çýnar aðacý o kadar büyüyordu
ki dallarý üç kýtayý sarýyordu. 

Uyandýðýnda �Hayýrdýr Ýnþallah� diyerek gör-
düðü rüyayý Edebalý�ya anlatmýþ, Edebalý da: 

�Benim göðsümden çýkýp sana ulaþan nur kýzým
ile evleneceðini gösterir. Vücudundan çýkan çýnar
aðacý ise devleti temsil eder. Bilirsin çýnar uzun
ömürlü olur, asýrlarca yaþar. Kurduðun devlette
asýrlarca yaþayacak. Ve üç kýtaya hakim olacak��

demiþti. Edebalý�nýn sözleri hala kulaklarýnda
çýnlýyordu. 

Osman Bey elindeki yüzüðe baktý. Edebalý,
rüyayý yorumladýktan sonra kýzýný çaðýrmýþ; onu
Osman Bey ile niþanlamýþtý. Baþ parmaðýný yüzüðün
üzerinde gezdirdi. Edebalý, Osman Beye babasýný
emanetiydi. Babasý son nefesinde bile, Edebalý�ya
bilmediðini danýþmasýný öðütlemiþti. Osman Bey,
Kayý�nýn bilek gücüyse; Edebalý , akýl gücüydü. 

�Edebalý dediyse bir bildiði vardýr..� dedi. Ama
kendinden baþka duyan olmadý. 

Bütün bu olanlarý düþünürken yolculuðun nasýl
geçtiðini anlayamamýþ, atý çadýrýnýn üstüne gelip
durmuþtu. Atýnýn kiþnemesi onu kendine getirdi. 

�Çýnar aðacý� diye iç geçirdi: � çýnar aðacý devlet
demekmiþ.� 

Osman Beyin atýndan inmesi ve çadýrýna
girmesi bir oldu. Ateþ sönmeye yüz tutmuþ, birkaç
tane köz kalmýþtý. Közleri karýþtýrýp birkaç odun
attý. 

koparan, kopardýðýný yiyen, genç, dinamik, aðzý laf
yapan ekibimi aþaðýdaki kiþilerden oluþturdum.
Hizmet bizden, takdir sizden.

� Þakir ÞAKRAK (1.Aza ve Baþkan Yardým-
cýsý)

� Ýbrahim ÝBÝBÝK (Basýn ve Halkla Ýliþkiler,
Seçim iþleri sorumlusu)

� Aydýn ATEÞLÝ (Araç Filo Komutaný ve
Sosyal Ýþler Sorumlusu)

� Ahmet AZGINDALGA (Güvenlik Ýþleri
Sorumlusu)

� Ayten ALTTANALMAZ (Kültür Ýþleri ve
Kadýn Kollarý Baþkaný)

� Þahin ÞAHÝNPENÇESÝ (Sportif Ýþler ve
Gençlik Kollarý Baþkaný) 

� Abuzer DOÐRULUKTANÞAÞMAZ (Mali
Ýþler Sorumlusu) 

ULU ÇINAR
Mustafa ORAKÇI / www.sanatalemi.net
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�Osman Beyim!�
Seslenen Konur Alp�ti. Osman Beyin geldiðini

görmüþtü. 
�Osman Beyim, müsaade var mý?�
�Buyur Konur Alp. Ýçeri gir.�
�Hoþ geldin beyim.�
�Hoþ bulduk.�
�Beyim, Ýnegöl�den Eratus Efendi geldi. Seni

görmek ister. Haber getirmiþ. 
�Çaðýr gelsin� 
Eratus, Osman Beyin Ýnegöl�deki kulaðýydý.

Ýnegöl Tekfurunun yaptýðý iþleri Osman Beye
bildirirdi. Düzenli olarak buraya gelir, Ýnegöl�de ne
olup bittiyse Osman Beye anlatýrdý. 

Eratus daha birkaç gün önce gelmiþti. Ýnegöl
Tekfurunu ve yaptýklarýný konuþmuþlardý. Bugün
yine geldiðine göre önemli bir þey var diye düþündü. 

Çadýrýn keçesi açýlmýþ, Konur Alp ile Eratus
içeri girmiþti. Eratus�un eðilerek verdiði selama
Osman Bey baþýyla karþýlýk verdi. 

Kýrk yaþlarýnda kýsa boylu, oldukça iri bir
adamdý Eratus. 

Osman Beyim �dedi. Yüzünde önemli bir ifade
verdi : � Ýnegöl Tekfuru pusu kurup sizi yok etmek
ister. Önemli olduðunu düþündüm. Gelip haber
vereyim dedim.�

�Ýyi etin Eratus Efendi.�
Osman Bey, Konur Alp�e dönerek:
�Eratus Efendi�yle ilgilenin. Yatacak yer ve

yiyecek verin. Kendisi misafirimizdir. Sonra Akça-
koca ve Abdurrahman Gazi�yi çaðýr.� 

�Emredersiniz Beyim.�
Ýçeri ilk giren Akçakoca oldu. Ardýndan da

Abdurrahman Gazi geldi. Bu iki yiðit baba
dostuydu. Babasýyla kýlýç sallamýþ, at koþturmuþ-
lardý. Osman Bey onlarýn elinde yetiþmiþ sayýlýrdý. 

�Bizi çaðýrmýþsýnýz beyim. Buyurun.� 
�Danýþmak, konuþmak, akýl almak zamanýdýr

Akçakoca Beyim.� 
Akçakoca gülümseyerek:
�Bu kocamýþ akýl iþine yararsa buyurun sorun

beyim.� 
�Ýnegöl�deki adamýmýz, Ýnegöl Tekfurunun pusu

kurup, bizi yok etmek istediðini haber verdi.� 
Çadýrýn içinde bir süre dolaþtý. Bir an durdu:

�Ne yapalým?� 
�Beyim �dedi Akçakoca: �Ben bekleyelim

derim. Birkaç güne varmaz iþin aslýný astarýný
öðreniriz.�

�Akçakoca doðru söyler..� diyerek söze karýþtý
Abdurrahman Gazi :

�Beklemek en iyisidir. Bundan sora daha tedbirli
olalým. Adam sayýmýzý arttýralým. Kýsacasý uyanýk
olalým.�

Osman Bey gülümsedi:
�Bizi uyur mu gördün Abdurrahman Gazim.� 

*** 
Sabahýn ilk ýþýklarý Domaniç Belinden süzül-

meye baþlamýþtý. 
Osman Bey ve Konur Alp atlarýný týmar etmekle

meþguldüler. 
�Beyim� dedi Konur Alp: �Bu pusu lafýnýn arkasý

gelmedi. Yalan olmasýn. Kaç gün geçti üstünden.
Hiç ses yok.�

Osman Bey elindeki kaþaðýyý býrakarak:
�Birkaç güne kalmaz her þeyi anlarýz.� 
Osman Beyin sözlerini tamamlamasýyla bir

gürültüdür koptu. Ýmdat sesleriyle ortalýðý birbirine
katan bir atlý hýzla yaklaþýyordu. 

Konur Alp ve Osman Bey gelenin kim olduðunu
anlamaya çalýþýyorlardý. 

�Ýmdat beyim. Yardým edin.� 
�Mehmet bu� dedi Konur Alp � bizim yýlkýnýn

çobaný Mehmet.� 
Attan düþercesine atlayan Mehmet, kan ter

içindeydi. 
�Mehmet nedir bu halin?�
�Beyim� diyebildi Mehmet. Ýnegöl Tekfurunun

askerleri yýlkýyý bastýlar. Ben �dedi �canýmý zor
kurtardým.� 

�Tamam Mehmet . Canýný sýkma.�
Osman Bey, Konur Alp�e bakýp gülmüþtü. Konur

Alp ise ne demek istediðini anlamýþtý. Osman Bey:
�Bugün neden olmasýn,� dedi.
�Biraz sonra anlarýz beyim. Ben adamlara haber

vereyim mi?� 
�Ýyi olur.�
Atlarýn hazýrlanmasý, Osman Beyin çadýrýnýn

önünde toplanmalarý uzun sürmedi. 
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�Arkadaþlar� dedi Osman Bey � beyliðimizin
yýlkýsýna el koyulmuþ. Bu bir aldatmaca olabilir.
Ýnegöl Tekfurunun bize pusu kuracaðý haberini
almýþtýk. Bütün bunlar bu oyunun parçasý olabilir. �

�Haydi yiðitlerim!� ses yankýlanmýþtý. Osman
Bey ve adamlarý dört nala uzaklaþmýþlardý. Onlar-
dan geriye kalan koca bir toz bulutu olmuþtu. 

Atýný Osman Beyin yanýna yaklaþtýran Akça-
koca:

�Beyim karþýdaki Domaniç Beli tehlikelidir,�
dedi ve devam etti. Ben birine pusu kuracak olsam.
Burayý seçerdim. Buradan iyi yer bulunmaz. Sen ne
olur ne olmaz aklýnda bulundur beyim,� dedi. 

�Doðru söylersin Akçakoca Beyim. Tedbiri
elden býrakmamak lazým.�

Akçakoca haklýydý. Ýnegöl Tekfurunun adamlarý
Mikail�in komutasýnda Domaniç Belinde pusuya
yatmýþ, Osman Bey�in avuçlarýna düþmesini
bekliyordu. Beyliðin yýlkýsýna saldýrmalarý hep bir
oyundu. Tekfurun birkaç adamý at sürüsüne dalmýþ;
diðerleri ise Domaniç Belinde beklemeye baþla-
mýþtý. 

Tepenin yamacýnda Osman Bey belirince Mikail
adamlarýna hücum emri verdi:

�Önce Osman Beyi haklayýn. Gerisi önemli
deðil. �

�Hücum!� 
Atlarýnýn üzerinde hazýrda bekleyen Mikail�in

adamlarý tepenin etrafýndan bir yay çizerek Osman
Beyin bir anda önünde bitmiþlerdi. 

Kýsa bir sessizliðin ardýndan iki grup birbirine
girmiþ. Kýlýç sesleri ve at kiþnemeleri Domaniç
yaylasýnda yankýlanýyordu. 

Kýlýç seslerini baðýrýþlar takip ediyor. Ve nihayet
bu baðýrýþlar birinin attan düþmesiyle son bulu-
yordu. 

Aradan zaman geçtikce vuruþma hýzýný kaybet-
meye baþlamýþtý. Tekfurun adamlarýnda çözülme
baþlamýþtý. Durumu fark eden Mikail, adamlarýna
çekilme emri vermiþti. Bunu duyan Osman Bey ve
adamlarý daha kuvvetli hücum etseler de tekfurun
adamlarýnýn kaçmasýna engel olamamýþlardý. 

Domaniç Beline tekrar sessizlik hakim olmuþtu.
Osman Bey, Konur Alp�e durumlarýný sormuþ; o da
hafif birkaç yaralý olduðunu ve bir de þehitleri
olduðunu söylemiþti. Þehit olan Osman Beyin
kardeþinin oðlu Bayhoca�ydý. Bayhoca�nýn kaybý
herkesi üzüntüye boðdu. Osman Beyin yani Os-
manlýnýn ilk zaferine kimse sevinememiþti.
Bayhoca bütün þehitler gibi olduðu yere ve
elbiseleriyle gömüldü. Artýk Domaniç Beli,
Bayhoca�nýn mekaný olmuþtu. 

Yolu Domaniç Beli�nden geçen yolcular Bayho-
ca�nýn mezarýnda gördükleri ýþýðý anlattýlar. Bayho-
ca�nýn mezarý dilden dile yayýldý; efsane oldu Bay-
hoca�

Osman Bey, Bayhoca�nýn mezarý üstüne bir
fidan diktirdi. Bu fidan Osmanlý gibi asýrlarca ya-
þadý. Fidan zamanla ulu bir çýnara dönüþtü. Osman
Beyin rüyada gördüðü çýnara� 
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Y ýlýn yarýsýnda karlarla kaplý yüce daðlarý,
topraklarýnýn üçte birini kaplayan
ormanlarý, kamp, karavan, yaya ve atlý

yürüyüþ, bisiklet, fotoðrafçýlýk ve avcýlýk gibi pek
çok turizm çeþidine elveriþli yaylalarý, zengin termal
kaynaklarý ve içmeleri, yüzyýllardýr yaþatýlan
kültürel deðerleri, sevecen insanlarý ve geleneksel
konukseverliði ile doðayla baþ baþa kalmak ve þehir
hayatýndan uzaklaþmak isteyenler için idealdir.

ÝLÇELER 
Atkaracalar
4 Temmuz 1997 tarihinde ilçe olan Atkaraca-

lar�ýn belediye olma tarihi ise 1927 yýlýdýr. Çanký-
rý�ya uzaklýðý 105 Kilometre olup il merkezinin
kuzeybatýsýnda yer almaktadýr. Ýlçenin kuzeyi
Melan Çayý, Kocadað ve Çerkeþ ilçesi; güneyi
Dumanlý daðý ve Orta Ýlçesi ile çevrilidir. Batýsýnda
Çerkeþ ve doðusunda da Kurþunlu ilçeleri yer
almaktadýr. Toplam 259 km²lik bir alana sahip olan
Atkaracalar ilçesinin, 1997 Yýlý Genel Nüfus
Sayýmý verilerine göre 8.495 toplam nüfusunun
yaklaþýk % 37,5�i köylerde yaþamaktadýr. Ýlçenin
uzun yýllar boyunca, baþlýca cazibe merkezleri olan
Ankara ve Ýstanbul�a göç yaþanmýþ, ancak son
yýllarda bu göç yavaþlamýþtýr.

Bayramören
1990 yýlýnda ilçe olan Bayramören ilçesinin

Çankýrý�ya uzaklýðý 117 kilometredir. Ýlçe merkezi
Çankýrý�nýn kuzeybatýsýndadýr. Ýlçenin kuzeyinde
Kastamonu Ýli, doðusunda Kurþunlu, güneyinde
Kurþunlu ve Atkaracalar ile batýsýnda Çerkeþ ve
Karabük�e baðlý Ovacýk ilçeleri bulunmaktadýr. 265
Km² yüzölçümü olan ilçede hýzlý bir göç hareketi
yaþanmaktadýr. Halkýn büyük bir çoðunluðunun
köylerde yaþadýðý Bayramören ilçesi, aðýrlýklý olarak
Ýstanbul ve Ankara�ya göç vermektedir. Tarým ve
hayvancýlýk en önemli geçim kaynaðýdýr.

Çerkeþ
Çankýrý�nýn en eski ilçelerinden olan Çerkeþ�in

merkeze uzaklýðý 120 kilometre olup kuzeyinde

Karabük�e baðlý Ovacýk, doðusunda Bayramören ve
Atkaracalar, güneyinde Ankara�ya baðlý Kýzýlcaha-
mam ve batýsýnda da yine Karabük�e baðlý Eskipazar
ve Bolu Ýline baðlý Gerede ilçeleri vardýr. Ýlçe
Çankýrý�nýn kuzeybatý tarafýndadýr. Çerkeþ 990
km²lik yüzölçüme sahip olup Çankýrý�nýn merkez
ilçeden sonra en geniþ ilçesini oluþturmaktadýr.
1950�lerden sonra baþlayan hýzlý göç hareketi
Çerkeþ�i de etkilemiþ, Ankara, Ýstanbul, Ýzmir,
Zonguldak ve Karabük�e aileler halinde göçler
yaþanmýþtýr. Ayný dönemlerde mevsimlik iþçi olarak
Ankara�ya gidenlerin genelde inþaatlarda duvar-
cýlýk, sývacýlýk ve marangozluk yaptýklarý bilinmek-
tedir. Çerkeþ�te son yýllarda gýda alanýnda kurulan
bazý büyük tesisler, bölgedeki iþsizliðin azalmasýna
katkýda bulunmuþtur. 1 Þubat 1944� de büyük bir
deprem sonucu ilçenin dörtte üçü yýkýlmýþ ve afetin
olumsuz etkileri uzun süre atlatýlamamýþtýr. 

Eldivan
1958 yýlýnda ilçe olan Eldivan Çankýrý�ya 18

kilometre uzaklýkta olup il merkezinin güneybatý-
sýnda yer almaktadýr. Ýlçe topraklarýnýn kuzeyinde
Korgun, doðusunda Çankýrý, güneyinde Ankara ve
batýsýnda Þabanözü ilçesi vardýr. 346 Km² lik bir
alana sahip olan ilçede tarým ve hayvancýlýk baþta
gelen geçim kaynaklarýdýr. Kiraz üretimi ile dikkat
çeker. Oldukça iyi rezervlere sahip bentonit
madeni ocaklarýnýn bulunduðu ilçe de diðer ilçeler
gibi göç vermeye devam etmektedir. 

Ilgaz 
1888 yýlýnda belediye olan Ilgaz, Osmanlý

Ýmparatorluðu döneminde Çankýrý merkeze baðlý
bir nahiye idi. Eski ismi Koçhisar olan Ilgaz�da göç
veren ilçelerdendir. Tarým ve hayvancýlýðýn aðýrlýklý
olarak geçim kaynaðý olduðu ilçe, baþta Ankara ve
Ýstanbul�a göç vermekte ve bu þehirlere giden Ilgaz-
lýlar�dan sürekli yerleþenler genellikle Devlet
kademelerinde çeþitli çalýþýrken, mevsimlik olarak
göç edenler inþaat sektöründe çalýþmakta ve belirli
zamanlarda memleketlerine geri dönmektedirler.
Ilgaz�ýn kuzey ve doðusu Kastamonu, güneyi
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Çankýrý merkez, Yapraklý ve Korgun, batýsý ise Kur-
þunlu ilçeleriyle çevrilidir. 782 km²lik bir yüzöl-
çümü olan ilçenin Çankýrý�ya olan uzaklýðý ise 51
kilometredir.

Kýzýlýrmak 
Çankýrý�nýn güneydoðusunda yer alan Kýzýlýr-

mak ilçesi, Kalecik ilçesinin Çankýrý�ya baðlý olduðu
Osmanlý döneminde, bu ilçeye baðlý bir nahiye
merkeziydi. Eski ismi �Ýnallu Ballu�, daha sonra ise
Hüseyinli olan ilçe 1985 yýlýnda belediye, 1987
yýlýnda da ilçe olmuþtur. Yüzölçümü 493 km² olup,
kuzeyinde ve doðusunda Çorum iline baðlý Bayat ve
Sungurlu Ýlçeleri, güneyinde Kýrýkkale�ye baðlý
Sulakyurt ve batýsýnda da Çankýrý merkez ilçesi yer
almaktadýr. Kýzýlýrmak ilçesinin kent merkezine
olan uzaklýðý 55 kilometredir. Aðýrlýklý olarak tarým
ve hayvancýlýðýn geçim kaynaðý olduðu ilçede,
1960�lardan sonra yurt dýþýna yoðun bir göç
yaþanmýþtýr. Tarýmsal üretimde çeþitlilik gözlenmek-
te olup; kavun, pirinç, þeker pancarý gibi ürünler
yaygýndýr.

Korgun
1990 yýlýnda ilçe olan Korgun, daha önce

Çankýrý Merkez Ýlçeye baðlý bir belde idi. Merkez
ilçeye 20 kilometre uzaklýkta olan ilçenin, kuze-
yinde Ilgaz, doðusunda Çankýrý merkez, güneyinde
Eldivan ve Þabanözü ile batýsýnda Kurþunlu Ýlçeleri
yer almaktadýr. Yüzölçümü 326 km² Korgun
Organize Sanayi Bölgesi�nin faaliyete geçmesiyle
ilçede belirli bir ekonomik canlýlýk yaþanmakta,
ancak köylerinden göç devam etmektedir. Göç
edenler genellikle Ýzmit Derince ile Ankara,
Ýstanbul ve Kýrýkkale�ye gitmektedirler. Halkýn
geçim kaynaðýný ise tarým ve hayvancýlýk oluþtur-
maktadýr.

Kurþunlu
Kuzeyi Bayramören ve Kastamonu, doðusu Ilgaz

ve Korgun, güneyi Þabanözü ve Orta ile batýsý yine
Orta ile Atkaracalar ve Bayramören ilçeleriyle
çevrili olan Kurþunlu�nun Çankýrý�ya olan uzaklýðý
90 kilometredir. 630 km² yüzölçümü olan ilçe 1943-
44 ve 1951 depremleri ile 1947�de kasabanýn
kenarýndan geçen çaylarýn taþmasýyla mal ve can
kaybýna uðramýþtýr. 24 Eylül 1944 tarihinde ilçe
olan Kurþunlu�da göç konusundaki cazibe mer-
kezleri Ankara, Kýrýkkale, Ýstanbul ve Karabük�tür.
Halkýn geçim kaynaðý ise diðer ilçelerde olduðu gibi
tarým ve hayvancýlýða dayalýdýr. 

Orta
Toplam yüzölçümü 513 km² olan Orta Ýlçesinin

kuzeyini Çerkeþ, Atkaracalar ve Kurþunlu Ýlçeleri
çevirmektedir. Doðusunda yine Kurþunlu ve Þaban-
özü ilçesinin bir bölümü, güneyinde Þabanözü ve
Ankara ile batýsýnda Çerkeþ ve Ankara vardýr.
Ýlçenin Çankýrý�ya olan uzaklýðý 70 kilometredir.
Halkýn temel geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýk
olan ilçede sanayi tesisi bulunmamaktadýr. Baþlýca
göç merkezleri Ankara ve Ýstanbul�dur. Bu illere
giden Orta�lýlar daha çok kuruyemiþ, pasta, börek,
þeker sanayii gibi gýda sektöründe ticaret
yapmaktadýr. 

Þabanözü
Çankýrý�ya 44 kilometre uzaklýkta bulunan

Þabanözü, Orta, Kurþunlu, Korgun ve Eldivan
ilçeleri ve Ankara ili ile komþudur. 590 km²
yüzölçümü bulunan ilçede hayvancýlýk ve tarým
yapýlmakta, halkýnýn bir kýsmý ise Ankara�ya
mevsimlik olarak çalýþmaya gitmektedir. Büyük göç
olaylarýnýn yaþandýðý 1950-60 arasýnda çalýþmak
için Ankara�ya gidenler aðýrlýklý olarak taþ ve kum
ocaklarýnda ve tuðla, kiremit imalathanelerinde
çalýþýrlarken, bugün Þabanözü�nden göç etmiþ olan
ilçeliler, gittikleri yerlerde çok deðiþik iþ kollarýna
daðýlmýþ durumdadýrlar. Ýlçede 1930 yýlýnda bir sel
felaketi yaþanmýþ, bir çok ev ve dükkan hasar
görmüþtür. 

Yapraklý
Çankýrý�ya yalnýzca 32 kilometre uzaklýkta

bulunan Yapraklý, Osmanlý Ýmparatorluðu döne-
minde panayýrýyla ünlüydü. Söz konusu panayýra
imparatorluk coðrafyasýnýn çok uzak bölgelerinden
bile tüccarlarýn alýþ veriþ yapmak üzere geldikleri
bilinmektedir. Bu panayýr, o dönemlerde yalnýz
Yapraklý�nýn deðil, Çankýrý�nýn da ekonomik
hayatýna canlýlýk getirmekteydi. Yapraklý Panayý-
rý�ndan hemen sonra, müddeti üç gün olan bir
panayýr da Çankýrý�da kuruluyor, Yapraklý�dan
ayrýlan tüccarlar baþka bir panayýra ya da
memleketlerine gitmeden önce Çankýrý�ya uðra-
yarak alýþ veriþ yapýyorlardý. Ýlçenin güney ve batý
sýnýrlarý Çankýrý merkez ilçe ile sýnýrlýdýr. 

Kuzeyinde Ilgaz ve Kastamonu,doðusunda ise
yine Kastamonu�nun bir kýsmý ile Çorum Ýl sýnýrý
bulunmaktadýr. Toplam 785 km² yüzölçümü olan
ilçede halk tarým ve hayvancýlýkla geçimini saðla-
maktadýr. Ýlçe sýnýrlarý içerisinde bulunan Büyük

..117..
sayý 25 / 2007

KARDELEN / ÞUBAT



Yayla 1600-1700 metre yükseklikte bir turizm ve
doða cenneti gibidir.

NASIL GÝDÝLÝR?
Karayolu: Ýstanbul�u Doðu Anadolu ve

Karadeniz�e baþlayan E-80 karayolu Çankýrý ilinden
geçmektedir. Otobüs terminali kent merkezindedir.

Demiryolu: Demiryolu ile Ankara ve Zongul-
dak illerine ulaþým imkaný bulunmaktadýr. Gar kent
merkezindedir.

Havayolu: Çankýrý iline, Ankara Esenboða
havalimaný(130 km) vasýtasýyla havayolundan
ulaþým imkaný bulunmaktadýr. 

GEZÝLECEK YERLER
Cami ve Türbeler
Çankýrý�da buluna türbeler Emir Karatekin Bey

Türbesi ve Hacý Murad-ý Veli Türbesidir. 
Taþ Mescit: (Cemaleddin Ferruh Darülhadisi)

Çankýrý�da Selçuklu Dönemi�nden kalma en önemli
yapýdýr. Ýki ayrý yapýdan oluþan eserin þifahane
kýsmý, Anadolu Selçuklu Hükümdarý Keyhüsrev-
oðlu I. Alaadin Keykubat zamanýnda Çankýrý
Atabeyi Cemaleddin Ferruh tarafýndan Miladi
1235 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Þifahaneye 1242 yýlýnda
bir de darulhadis kýsmý ilave edilmiþtir. 

Yapýnýn plastik sanatlar bakýmýndan önemi ise,
üzerinde yer alan iki adet figürlü parçadan meydana
gelmektedir. Bunlardan biri sürekli yayýnlara konu
olmuþ ve üzerinde durulmuþtur. 100x25 cm ebat-
larýndaki bu kabartmanýn özelliði, gövdeleri birbiri-
ne dolanan iki ejder (yýlan) motifidir. Ejderlerin
baþlarý birbirine karþýlýklý gelecek þekilde biçimlen-
dirilmiþtir. Günümüzde �Týp Sembolü� olarak
kullanýlan kabartmanýn orjinali kaybolmuþ olup
aslýna uygun olarak yaptýrýlan yenisi yerine
konulmuþtur. 

Halk arasýnda su içen yýlan olarak da isim-
lendirilen ikinci parça diðerinin aksine alçak
kabartma þeklinde olmayýp baþlý baþýna bir heykel
görünümündedir. Darulhadis�te kullanýlan göze-
nekli taþtan yapýlmýþ olan parça kupa þeklinde olup
gövdesine bir yýlan sarýlmakta ve üst kýsmýnda
uzantý yaparak sonuçlanmaktadýr. Bu motif ise
günümüzde �Eczacýlýk Sembolü� olarak kullanýl-
makta ve halen Çankýrý Müzesi�nde sergilenmek-
tedir. 

Büyük Camii: (Ulu-Sultan Süleyman Camisi)
Mimar Sinan Dönemi eserlerinden olan cami,

Büyük Osmanlý Hükümdarý Kanuni Sultan Süley-
man�ýn emriyle Sadýk Kalfa tarafýndan inþa edil-
miþtir. 

Medreseler
Osmanlý Döneminde, ülkenin her tarafýnda

olduðu gibi Çankýrý�da da okumaya ve ilme büyük
önem verilmiþ ve birçok medrese kurulmuþtur.
Bugün Büyük Camii�nin doðusunda bulunan
Çivitçioðlu Medresesi ile Buðday Pazarý Camii
bahçesindeki Buðday Pazarý Medresesi XVII.
yüzyýldan günümüze kadar ulaþan eserlerdendir. 

Milli Parklar ve Korunan Alanlar
Ilgaz Daðý Milli Parký 
Kastamonu - Ilgaz Daðý Milli Parký 
Yeri: Batý Karadeniz Bölgesinde, Çankýrý ve

Kastamonu il sýnýrlarý içerisinde yer almaktadýr. 
Ulaþým: Milli Park alanýna Çankýrý-Kastamonu

Devlet Karayolu ile ulaþým saðlanmakta olup saha
Kastamonu�ya 45 km.,Ankara�ya 200 km. uzaklýk-
tadýr. 

Özelliði: Orta Anadolu�dan Kuzey Anadolu�ya
geçiþ kuþaðýnda yükselen Ilgaz Daðlýk yöresinin
arazi yapýsý genellikle serpantinler,þistler ve volka-
nik kayaçlardan meydana gelir. Sahada yer yapýsý
kadar dað oluþum hareketleri yönünden de ilgi
çekici örnekler bulunmaktadýr. Ülkemizin en uzun
ve en hareketli kýrýk hattý olan kuzey Anadolu
fayý,Ilgaz Daðýnýn güney eteklerinden geçer. Ayrýca
saha deðiþik karakterde vadiler sýrtlar ve doruklar-
dan meydana gelir, üstün peyzaj güzellikleri sunan
jeomorfolojik yapýya sahiptir. 

Ilgaz Daðýnýn eteklerinden doruklarýna doðru
geliþen karaçam, sarýçam, göknar hakim aðaç
türlerinden meydana gelen bitki örtüsü, zengin
ormanaltý topluluðu ile desteklenmektedir. Bol ve
bütün yýl akýþlý akarsularý ile zengin bitki örtüsünün
oluþturduðu þartlar karaca, geyik, yaban domuzu,
kurt, ayý, tilki gibi yaban hayatý türlerine uygun
yaþama ortamý sunmaktadýr. 

Milli Parkýn diðer önemli bir kaynaðý da kýþ
sporlarý imkanýdýr. Ilgaz Daðýnýn bu doðal ve
rekreasyonel kaynaklarý ana özelliðini oluþturur. 

Görülebilecek Yerler: Ilgaz Daðýnýn yer yapýsý
ve dað oluþumu hareketlerinin ilginç ve ilgi çekici
örnekleri ziyaretçileri çeker özelliktedir. Ayrýca
Milli Park sahasý içerisindeki deðiþik bitki zenginliði
ve peyzaj deðerlerini sunan vadiler ve sýrtlar mutlak
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görülmesi gerekli yerlerdir. Milli Parkýn kayak sporu
yapma imkaný sunan Ankara Konaðý da önemli bir
deðer noktasýdýr. 

Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Ankara il
merkezine en yakýn kayak sporu merkezi bu Milli
Park içerisindedir. Ayrýca sahada ziyaretçilerin
doðal yürüyüþ,çadýrla ve karavanla kamp yapma
olanaðý ile günübirlik aktiviteleri için uygun
olanaklar mevcuttur. 

Milli Park sýnýrlarý içindeki Baldýran vadisinde
alabalýk üretme istasyonu ve avlanma göletleri
hizmete açýktýr. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri
arasýnda ziyaretçiler bu sahada sportif olta
balýkçýlýðý yapabilecekleri gibi isteklerine göre
üretim istasyonundan balýk alma imkanýna
sahiptirler. 

Milli Parka gelen ziyaretçilerin yeme-içme ve
konaklama ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere park
içinde bir otel ,idari müze ve Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüðü�ne ait eðitim tesisleri bulunmakta,
ayrýca Milli Parkta kýþ sporlarý için Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüðü�nün Tele-Sandalye Tesisi bulun-
maktadýr. 

Tabiat Anýtlarý (Dokuzkardeþler Çamý) 
Çankýrý - Dokuzkardeþler Çamý 
Yeri: Çankýrý 
Özelliði: 200 yaþýnda, 25 m.boyunda 2.8 m.

çapýnda karaçam. 
Tesis Tarihi: 29.09.1994 
Çankýrý - Eskipazar Türbe Camii Çamý
Yeri: Çankýrý, Eskipazar Türbe Camii bahçe-

sinde 
Özelliði: 300 yaþýnda 7.5 m. boyunda, 1.40 m.

çapýnda çam aðacý 
Tesis Tarihi: 27.09.1994
Yaylalar
Büyük Yayla (Yapraklý) ve Kýrkpýnar Yaylasý

(Ilgaz) önemli yaylalarýdýr. 
Maðaralar
Çankýrý�nýn yaklaþýk 20 km doðusunda yer alan

Tuz Maðarasý, kayatuzu yataklarýnýn iþletilmesi
maksadýyla açýlmýþ olup bugün nispeten dar
giriþinin devamýnda modern karayolu tünellerini
andýran birçok galeriden meydana gelmiþ ilginç ve
büyük bir maðaradýr. 

Kuþ Gözlem Alaný
Ilgaz Daðlarý
Sportif Etkinlikler
Kayak Merkezi: Ilgaz Daðý Milli Parký sýnýrlarý

içerisinde kayak merkezi bulunmaktadýr. 
Ilgaz Kayak Merkezi 
Kastamonu - Ilgaz
Karadeniz Bölgesi, Kastamonu ve Çankýrý illeri

sýnýrýnda zirvesi 2850 m. olan Ilgaz Sýradaðlarý
üzerinde, Ilgaz Milli Parký içerisinde yer alýr. Kýþ
turizminin yaný sýra, sahip olduðu doðal güzellikleri
ile dört mevsim turizme elveriþlidir.

Ulaþým: Kastamonu�ya 40, Çankýrý�ya 73,
Ankara�ya 203 km, Ýstanbul�a 475 km.dir. Kayak
Merkezine, Ýstanbul-Kastamonu� ya karayolu ile
Ankara-Kastamonu karayolunun kesiþtiði noktada
yer alan Ilgaz yerleþme bölgesinin yaklaþýk 25 km.
kuzeyinden ayrýlan mevcut yolla ulaþýlabilir.
Merkeze en yakýn havaalaný 203 km. uzaklýktaki
Ankara Esenboða havaalanýdýr. Þehir merkezinden
kayak tesislerine tur otobüsleri ve özel araçlarla
ulaþmak mümkündür. 

Coðrafya: Karasal Ýklime sahip bölgede hakim
rüzgar yönü kuzey-kuzeybatý yönlerindedir. Kayak
mevsimi Aralýk ayýnda baþlayýp Nisan ayýna kadar
sürer. Kar kalýnlýðý 50-200 cm. dir. Kayak pistleri
1800-2000 m yükseklikleri arasýndadýr. 

Konaklama ve Diðer Hizmetler: Kayak
Merkezinde 5 adet devlet konukevi, 2 adet otel
bulunmaktadýr. Tesise 3 km. uzaklýkta bir otel daha
bulunmaktadýr. Tesislerde saðlýk hizmetleri, kayak
dersi ve kayak malzemeleri hizmetleri bulunmak-
tadýr. Ayrýca 2001 yýlý baþýnda Bostan mevkiinde 5
yýldýzlý, 320 yatak kapasiteli bir otel ve 88 apart
daireden oluþan bir kompleks hizmete girmiþtir.

Mekanik Tesisler ve Pistler: Kayak merkezinde
bir adet çift iskemleli telesiyej tesisi ile 1 adet
teleski tesisi bulunmaktadýr. 700 m. uzunluðundaki
telesiyej tesisi 700 kiþi/saat kapasitede, 950 m.
uzunluðundaki teleski 1000 kiþi/saat kapasitededir.
Tesise 3 km uzaklýðýndaki özel otele ait 300
uzunluðunda babylift tesisi bulunmaktadýr. 

Avcýlýk: Ýl genelindeki ormanlýk alanlarda çok
miktarda yaban domuzu bulunmakta ve yýlýn her
mevsimi avlanabilmektedir. Kurt, tilki, tavþan,
keklik, býldýrcýn gibi av hayvanlarý da sezonluk
olarak avlanabilmektedir. 
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Müzeler 
Çankýrý Müzesi: Çankýrý Müzesi�nde Neolitik,

Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Firig, Helenistik,
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlý dönemlerine
ait eserlerinin sergilenmesi ve tanýtýmý yapýlmak-
tadýr. 

Müzenin teþhir salonunda arkeolojik ve etno-
lojik eserler birlikte sergilenmektedir. Arkeoloji
bölümünde Eski Tunç, Hitit, Helenistik, Roma ve
Bizans dönemlerine ait eserler bulunmaktadýr.
Etnografya bölümünde ise Çankýrý ve çevresine ait
çeþitli dokumalar, el iþlemeleri, hat sanatý örnekleri,
baský kalýplarý, kýyafetleri, silahlar, süs eþyalarý ile
günlük hayatta kullanýlmýþ olan çeþitli eserler teþhir
edilmektedir. 

Örenyerleri
Cendere (Salman) Höyük: Ilgaz ilçesinin

güneydoðusunda, Çankýrý-Kastamonu karayolunun
kenarýnda bulunan Cendere Köyü�ndedir. Bölge-
deki anýtsal yapýlar, Devrez Çayýnýn güneyinde
kayalýk, yüksekçe bir tepenin doðuya bakan
yamaçlarýndadýr. Burada çok sayýda insan eliyle
oyulmuþ maðaralar, kaya mezarlarý, kaya kilisesi
olabileceði tahmin edilen tapýnak ve amacý tam
olarak bilinmeyen oyuklar bulunmaktadýr. Burasý-
nýn, dini törenlerin yapýldýðý ve muhtemelen Hö-
yükle baðlantýlý, kutsal kabul edilen alanlardan
olduðu tahmin edilmektedir. Kaya tapýnaklarý,
ulaþým yollarýnýn geçtiði sarp ve dar geçitlere,
kervanlarýn, talancý eþkýyadan korunmasý amacýyla
ibadet ve dua etmek için yapýlmýþtýr. 

Sakaeli Kaya Mezarlarý: Genel olarak Roma ve
Bizans Dönemlerine ait olduðu tahmin edilen bu
mezarlar, Çankýrý�ya 69 km mesafedeki Orta
ilçesinin 8 km kuzeydoðusunda yer alan Sakaeli
Köyü�ndedir. 

Çankýrý Kalesi: Þehrin kuzeyinde küçük bir
tepe üzerine kurulmuþtur. Romalýlar, Bizanslýlar,
Daniþmentliler, Selçuklular ve Osmanlýlar dönem-
lerinde saðlamlýðýyla ünlü yapýdan günümüze,
birkaç sur kalýntýsýndan baþka bir þey kalmamýþtýr. 

COÐRAFYA
Ýç Anadolu Bölgesinin kuzeyinde Ýç Anadolu ile

Batý Karadeniz geçiþ alanýnda bulunan Çankýrý
ilinin denizden yüksekliði 723 metredir. Ýlin kuzey
sýnýrýndaki daðlar ayný zamanda en yüksek kesimini
teþkil eden Kuzey Anadolu daðlarýnýn ikinci
sýrasýndaki Ilgaz Daðlarýdýr. Ýl sýnýrlarý içindeki

akarsularýn en büyüðü, ayný zamanda ülkemizin en
uzun nehri olan Kýzýlýrmak�týr. 

Ýlin ormanlarý baþta Ilgaz ilçesi olmak üzere
Eldivan, Elaman, Eðriova, Düvenlik, Iþýk Daðý,
Ilýsýlýk, Yapraklý, Sarýkaya, Karakaya ve Erikli
daðlarý ve çevresindedir. Ýldeki bitki örtüsünün üst
florasýný oluþturan iðne yapraklý aðaçlar, özellikle
karaçam, sarýçam, ardýç, meþe, ladin ve köknar gibi
orman aðaçlarýyla ahlat ve kýzýlcýk aðaçlarýdýr.
Ayrýca akarsular  boyunca söðüt ve kavak aðaçlarý
ile zengin meyve bahçelerine rastlanmaktadýr. 

Ýlde Ýç Anadolu Bölgesi�nin kara iklimi ege-
mendir. Yazlar sýcak ve kurak, kýþlar soðuk ve yaðýþlý
geçmektedir. En sýcak aylar Temmuz ve Aðustos, en
soðuk aylar Ocak ve Þubat�týr. 

TARÝHÇE
Çankýrý�da Neolitik Devirden (M.Ö.7000-5000)

bu yana kesintisiz bir yerleþimin varlýðý bilinmek-
tedir. 

Çankýrý sýrasýyla Hitit, Frig, Kimmer, Pers,
Büyük Ýskender, Roma, Bizans, Selçuklu, Daniþ-
ment, Candaroðlu ve Osmanlý dönemlerini yaþa-
mýþtýr. Bizans Döneminde Germanikopolis ve
Gangra, daha sonralarý Kengri olarak adlandýrýlan
Ýl, Cumhuriyet Döneminde Çankýrý adýný almýþtýr.

NE YENÝR?
Çankýrý�nýn yöresel yemekleri etli hamur

(mantý), tarhana çorbasý, gözleme, cýzlama, güveç,
pýhtý, harmandaþý, fit fit aþý, cevizli hamur, çeç
böreði, mýhlama, keþkek, çalma, çekme helvasý,
baklava olarak sayýlabilir. 

Çankýrý�dan Yemek Tarifleri 
Hoþmerim (tatlý) 
Malzemeler
2 su bardaðý un
300 gr. Tereyaðý
1 çay kaþýðý tuz
1/2 kg. bal 
Hazýrlanýþý: Yað eritildikten sonra unu ilave

edilir. Karýþtýrýlarak meyane haline getirilir, tuzlu bir
fincan su ilave edilerek karýþtýrýlýr, kýzarýnca tavaya
bastýrýlýr. Kýsýk ateþte býrakýlýr, karýþtýrýlýp tekrar
bastýrýlýr. Gevrek bir hal alýncaya kadar bu iþlem
devam eder. Sonra servis tabaðýna alýnýp üzerine bal
dökülür ýlýk olarak servise sunulur. 
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Zeytinyaðlý pýrasa dolmasý 
Malzemeler
1 kg. pýrasa ( kalýn olanlar tercih edilir )
1 su bardaðý pirinç
250 gr. kýyma
1 baþ soðan
1 kaþýk salça
Tereyaðý, zeytinyaðý
Maydanoz, karabiber, pul biber
1 limon 
Hazýrlanýþý: Kalýn pýrasalar 8 cm. boyunda ke-

silir sýcak suda 10 dakika kadar haþlanarak kesilip
katlarý ayrýlýr. Soðan ufak doðranýr 1 kaþýk tereyaðý
ile kavrulur, pirinç, kýyma, maydanoz, karabiber,
tuz, pul biber ve salça ilave edilip karýþtýrýlýr. Katlarý
ayrýlan pýrasalarýn aralarýna hazýrlanan malzeme-
den konarak sarýlýr. Tencereye dizilen dolmalarýn

üzerine 1 kaþýk zeytinyaðý ve sulandýrýlmýþ salça
dökülüp yarým limon sýkýlýr suyunu çekinceye
kadar piþirilir. Servis tabaðýna alýnarak üzerine
limon suyu ilave edilip servise sunulur. Ýsteðe göre
sýcak veya soðuk yenebilir. 

YAPMADAN DÖNME
Kýþ aylarýnda Doruk Mevkiinde kayak yapma-

dan,
Ilgaz Daðý Milli Parkýný görmeden,
Çankýrý Müzesini gezmeden, 
...Dönmeyin.
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Her türlü görüþleriniz için e-posta adresimiz
kardelenseckisi@gmail.com
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